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Harta comunei Miroslava 
• Harta turis�că a fost realizată de Schubert &
Franzke, firmă austriacă de profil, care a mai
conceput hărţi ale marilor oraşe din Romania

Pentru prima data de la înfiinţare, Centrul Turistic al
comunei Miroslava poate pune la dispoziţia persoanelor
interesate o hartă performantă, realizată în conformitate
cu exigenţele impuse de normativele europene. Harta a
fost elaborata de Schubert & Franzke, firmă austriacă de
profil, care a mai conceput hărţile marilor orașe din Ro-
mania, printre care și municipiul Iași. ,,Pe harta Mirosla-
vei, care include toate obiectivele turistice din zonă, sunt
trecute străzile din toate satele, astfel încât căutarea unei
adrese devine mult mai simplă. Primele instituţii care vor
avea la dispoziţie această hartă sunt Poliţia Locală și uni-
tăţile școlare din comună”, a declarat primarul Dan Niţă. 

Harta comunei Miroslava poate fi pusă la dispoziţia
persoanelor interesate la Centrul de Turism Miroslava și
Centrul Turistic al Municipiului Iași. În scurt timp, harta
Miroslavei va putea fi descărcată și de pe site-ul oficial al
Primăriei Miroslava. 
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EFECT IMEDIAT AL „REFORMEI FISCALE” PROPUSE DE GUVERNULUI TUDOSE:

Gaură de 1,5 milioane lei în
bugetul comunei Miroslava!

• „Nu doar că ne‐au redus
veniturile, dar ca trebuie să
ne milogim la Guvern ca să
mai primim ceva înapoi”, a
declarat primarul Dan Niţă

Reforma fiscală pregătită de Guver-
nul Mihai Tudose la începtul lunii no-
iembrie, pentru a încuraja chipurile
patronatul să crească salariile angaja-
ţilor, nu doar că este anulată de crește-
rea bruscă a preţurilor de pe piaţa de
larg consum, dar lovește din plin în ad-
ministraţiile locale, care s-au trezit
peste noapte că li s-a diminuat semni-
ficativ o importantă resursă de venit –
cotele alocate din impozitele pe salarii.

„La alte comune, unde nu există o
industrie sau antreprenoriat privat și
toate se fac pe resurse de la bugetul
central, probabil că efectele acelei or-
donanţe nu se simt, dar în orașe sau
comune ca Miroslava pierderea este
uriașă. Printr-o mișcare de condei
nouă ne-au fost șterse venituri de apro-
ximativ 1,5 milioane lei, ceea ce repre-
zintă 18% din bugetul propriu”, a
declarat primarul Dan Niţă. 

Lovitura încasată de bugetul local al
Primăriei Miroslava este dublă: pe de
o parte au fost diminuate încasările la
bugetul local prin scăderea impozitului
pe venit al firmelor de la 16%, la 10%.
Pe de altă parte, însă, statul ia de la Pri-
măria Miroslava tot 58,25% din înca-
sări. „Acești bani pleacă la Guvern, iar
noi dacă vrem să mai facem ceva vom
trebui să mergem la București cu că-

ciula-n mână, să-i rugăm frumos. E o
mare mizerie! Adică eu muncesc, îmi
fac niște planuri să mă dezvolt și vine
Guvernul, îmi ia tot și dă la altul. Nu e
corect!”, opinează primarul Dan Niţă.

Singura cale de atac:
avocatul poporului

Căi de atac legale la noile prevederi
ale „reformei fiscale Mihai Tudose” nu

prea sunt. Soluţia cea mai la îndemână
e sesizarea la avocatul poporului sau
denunţarea Ordonanţei Tudose la Cur-
tea Constituţională pe motiv de necon-
stituţionalitate. 

„Când am candidat m-am prezentat
în faţa electoratului cu o strategie de
dezvoltare a comunei pentru perioada
2016 – 2020. Un pilon important în
această strategie de dezvoltare e tocmai
crearea locurilor de muncă, iar Parcul

Industrial se înscrie în această strategie.
La doi ani după ce am început treaba,
vine Guvernul, modifică regula jocului,
îmi ia banii și-i dă la alţii. În condiţiile
astea mai pot duce la îndeplinire tot ce
am promis oamenilor? Nu. Așa că am
vorbit cu compartimentul juridic al Pri-
măriei și împreună cu specialiștii noștri
am decis să contestăm această Ordo-
nanţă la avocatul poporului”, a conclu-
zionat primarul Dan Niţă. 

Telefon pentru
sesizări iluminat

public
Pentru o mai bună ge-

stionare a reclamaţiilor
privind funcţionarea ilumi-
natului public în comună,

Primăria Miroslava pune la
dispoziţia cetăţenilor un
număr de telefon la care

pot suna, în caz de
avarii/deranjamente:

0232-295.680, interior 27. 
Apelurile vor fi preluat

și trecute într-un registru
special, urmând ca perso-

nalul de specialitate să
meargă la faţa locului și să
remedieze defecţiunea, sau
să înlocuiască lampa arsă.

Dan Niţă Mihai Tudose



Normative ale Consiliului Local
În ultima ședinţă de lucru, ordinară, din 26 oc-

tombrie 2017, Consiliul Local Miroslava a dezbătut,
votat și aprobat următoarele normative locale:

• Hotărâre privind alegerea președintelui de ședinţă pen-
tru trim.IV, respectiv pentru lunile  octombrie, noiembrie,
decembrie 2017;

• Hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de
prestări servicii între Comuna Miroslava și Asociaţia Terito-
rială a Surzilor Iași pentru furnizarea de servicii de consiliere
și interpretare în limbaj mimico gestual persoanelor care
prezintă deficienţe în acest sens la nivelul Comunei Miro-
slava, judeţul Iași;

• Hotărâre privind reactualizarea Planului de acţiune
pentru prevenirea și combaterea înzăpezirii, îngheţului,
alunecușului și alte fenomene meteorologice periculoase
specifice sezonului rece 2017-2018 în comuna Miroslava,
judeţul Iași;â

• Hotărâre privind reorganizarea la nivelul Comunei Mi-
roslava a Structurii  Comunitare Consultative, ca organ cu
atribuţii în protecţia copilului;

• Hotărâre privind aprobarea vânzării-cumpărării prin
licitaţie publică a suprafeţelor de teren situate în T54 și T56,
aparţinând domeniului privat al Comunei Miroslava și care
au fost atribuite în concesiune persoanelor interesate de
către Comuna Miroslava, pentru construire locuinţe;

• Hotărâre privind încheierea unui Acord de parteneriat
între Comuna Miroslava și Direcţia Generală de Asistenţă
Socială și Protecţie a Copilului Iași, având ca obiect darea în
administrare cu titlu gratuit a trei suprafeţe de teren din Do-
meniul Public al comunei, în vederea construirii a 3 (trei)
case de tip familial;

• Hotărâre privind aprobarea transferului sumei de
120.000 lei, de la capitolul bugetar 610304, art.10.01.01 la
capitolul bugetar 610304, art.10.01.30 pentru plata dreptu-
rilor salariale personalului angajat în cadrul Serviciului de
Poliţie Locală Miroslava;

• Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și
cheltuieli al Comunei Miroslava, judeţul Iași, în trim.IV

2017;
• Hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de

tragere a diferenţei de credit de 869.212,91 lei din finanţarea
rambursabilă, în valoare totală de 15.000.000 lei, contrac-
tată de către Comuna Miroslava, judeţul Iași de la CEC Bank,
până la data de 31 decembrie 2017;

• Hotărâre privind achiziţionarea unei cantităţi de 100 mc
de material lemnos în vederea acordării unui sprijin pentru
încălzirea locuinţei în perioada sezonului rece 2017-2018
persoanelor și/sau familiilor aflate în situaţii de risc din co-
muna Miroslava, judeţul Iași.

• Hotărâre privind aprobarea Actului Adiţional nr. 2 la
Documentul de Poziţie privind proiectul ”Sistem de Mana-
gement Integrat al Deșeurilor din judeţul Iași” și mandata-
rea unei persoane pentru semnarea unor documente în
cadrul ședinţei Adunării Generale ADIS Iași;

• Hotărâre privind aprobarea contravalorii reparaţiilor și
a cantităţii de combustibil pentru autoutilitarele aflate în ad-
ministrarea SC SERVICII PUBLICE MIROSLAVA SRL, co-
muna Miroslava, judeţul Iași;

• Hotărâre privind modificarea și completarea Organigra-
mei și a Statului de funcţii ale SC Servicii Publice Miroslava
SRL 2017;

• Hotărâre privind aprobarea achiziţionării unei autouti-
litare de către SC Servicii Publice Miroslava SRL;

• Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal
de trecere a suprafeţei de 22.100 mp teren extravilan, în in-
travilan sat Balciu, Comuna Miroslava, judeţul Iași, Tarlaua
61, NC 80642, 80643, 80644, 80645, 80646, 80647, 80648,
80649, 80650, 80651, 80652, 80653, 80654, 880655,
80656, 80657, 80658,80659, 80660, 80661, 80662, 80663,
80664, 80665, 80666, 80677, 80668, 80669, 80670, 80671,
80672, 80673, 80674, 80675, în vederea construirii de
locuinţe individuale P+E+M și anexe aferente funcţiunii de
locuire - beneficiar Heller Jehezkel;

• Hotărâre privind acordarea mandatului special în vede-
rea exprimării votului în AGA ARSACIS referitor la cererea
de aderare a Com. Prăjeni - jud. Botoșani la Asociaţia Regio-

nală a Serviciilor de Apă Canal Iași – ARSACIS și aprobarea
Actelor Adiţionale nr.19 și nr. 20 la Actul Constitutiv, res-
pectiv Statutul ARSACIS;

• Hotărâre privind modificarea și completarea Contrac-
tului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare
cu apă și de canalizare nr.48/2009, prin Actul Adiţional
nr.22.;

• Hotărâre privind însușirea de către Consiliul Local Mi-
roslava a  modificărilor și completărilor din Inventarul Do-
meniului Public al Comunei Miroslava, Anexa nr.1 la HCL
Miroslava nr.41/28.02.2017;

• Hotărâre pentru instituirea unor măsuri în domeniul
urbanism privind vizarea de către UAT Comuna Miroslava
a planurilor de situaţii anexă la Certificatul de Urbanism,
precum și la emiterea Autorizaţiilor de construire;

• Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de
circulaţie a autovehiculelor cu masa totală maximă mai mare
de 3,5 tone în Comuna Miroslava, judeţul Iași;

• Hotărâre privind aprobarea cumpărarii de către Co-
muna Miroslava, judeţul Iași a unei suprafeţe de teren în sat
Valea Adîncă, comuna Miroslava, judeţul Iași pentru con-
struire creșă/grădiniţă;

• Hotărâre privind stabilirea unor măsuri și sancţionarea
unor contravenţii pe raza administrativ teritorială a Comu-
nei Miroslava, judeţul Iași în domeniul protecţiei mediului.
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SERVICII
• Caut bonă pentru copii școlari, în Miroslava. Dorim o persoană serioasă,
cu experien�ă și răbdare. Salarizare negociabilă! Permisul de conducere
reprezintă un avantaj. Telefon: 0721.280.783

MEDITA�II
• Student la informa�că – ofer medita�ii la informa�că pentru liceeni.
Rareș. Tel.: 0747‐610.037.

AUTO�MOTO
• Vând motoscuter Peugeot – com. Miroslava. Tel: 0740‐684.520.
• Vând Dacia 1310 break, în stare de func�ionare. Tel: 0760‐265.689.

VÂNZĂRI
• Vând generator electric, nou, marca Honda, neu�lizat. Tel.: 0743‐
56.80.52.

IMOBILIARE
• Cumpăr teren, minim 2.000 mp, în zona Balciu, str. Stadionului, sau alte
zone apropiate, pretabile la ac�vită�i lucra�ve. Rela�ii la telefon: 0232 –
233.239.
• Cumpăr casă bătrânească. Ofer 20.000‐25.000 de euro. Telefon: 0749‐
86.99.88 (Neagu Ion).
• Vând casă nouă în loc. Dancaș, plus teren 550 mp, u�lită�i. Pre� nego‐
ciabil 58.000 euro Tel: 0754‐792.285; 0755‐517.680.
• Arendez 10.500 mp – fânea�ă, în Valea Ursului (lângă biserică). Tel:
0745‐914.122.
• Vând lot de teren, 527 mp, în Valea Ursului, intravilan. Telefon: 0746‐
828.420.
• Vând casă, 90 mp plus 500 mp teren în localitatea Dancaș, com. Miro‐
slava – la cheie. Pre� 60.000 euro negociabil. Tel. 0754.79.22.85 sau
0755.51.76.80.
• Vând casă S+P+E, suprtafa�ă 230 mp plus 1200 mp teren, în sat Dancaș,
com. Miroslava. Pre� negociabil 120.000 euro. Tel. 0754.79.22.85 sau
0755.51.76.80.
• Vând teren în sat Horpaz cu suprafa�a de 3.700 mp, extravilan. Tel.
0754.401.457.

LOCURI DE MUNCĂ
• Firmă de salubritate angajează doi casieri pentru comuna Miroslava.
Rela�ii la telefon: 0751‐662.277;
• Cofetăria ‐ Pa�seria MirroBello angajează vânzător la magazinul din
Miroslava strada Constan�n Langa nr. 64. Rela�ii suplimentare la telefon:
0745 – 60.50.86;
• Caut bonă pentru băie�el de doi ani. Programul este 08:00 – 17.00, de
luni până vineri. Experien�a anterioară este foarte importantă. Mai multe
detali pute�i ob�ine la număr de telefon: 0723‐266.522.

Mica Publicitate

VÂNZĂRI ANIMALE
• Crescător ‐ vând pui zbura�i, diverse mărimi, rasa kabir, porumbac, alb de
carne, roșu; bibilici(picheri) vârstă 30 zile.Tel.: 0746‐32.70.32. Sat Balciu, Miro‐
slava.

VÂNZĂRI DIVERSE
• Vând tuburi de 1000, 800 pentru fose, cămine, drenuri. Transport gratuit.
Tel.: 0740‐37.66.87. Balciu. 
• Vând suc de mere natural, 5 lei s�cla de 1 litru. Rela�ii la telefon 0232‐
236.872; 0741‐049.398. Valea Ursului, str. Principală nr.20.

IMOBILIARE
• Vând teren în zona Voroveș�, parcelat în laturi de 413 mp. U�lită�i, apă, gaz,
curent. Tel.: 0741 ‐ 47.44.42;
• Vând casă, P+M, suprafa�ă desfășurată 200 mp, la roșu. Pre�: 55.000 euro.
Tel.: 0741 ‐ 47.44.42;
• Vând teren Miroslava, 500 mp. Pre�: 35 euro/mp. Tel.: 0741 ‐ 47.44.42.;
• Vând casă în localitatea Dancaș, supraf. 90 mp, parter, teren 500 mp, per‐
soană fizică. Pre�: 60.000 euro, negociabil. Tel.: 0754 ‐ 79.22.85.

ALTE LOCURI DE MUNCĂ
• SC Edil Industry SRL angajează casier pentru zona Valea Adâncă. Pentru mai
multe detalii suna�i la tel.: 0751‐66.22.77 (Radu Lupu);
• SC Edil Industry SRL angajează șofer autogunoieră. Pentru rela�ii suna�i la tel.:
0751‐66.22.77. (Radu Lupu)
• SC Quality Construct Instal SRL angajează personal în construc�ii, electricieni,
instalatori, finisori, rigipsari și muncitori necalifica�i. Tel.: 0753‐35.50.13;
• SC Labog Construc�on Industries SRL angajează pentru șan�er „Execu�ie Au‐
tostradă Bucureș� – Ploieș�, sector 1 Bucureș� km 0+000‐3+325, Nod Centura
Bucureș� km 6+500, Nod Moara Vlăsiei km 19+500”, punct de lucru Bucureș�:
‐ Dulgheri, Fierari betoniș�
‐ Macaragii; 
‐ Muncitori necalifica�i în construc�ii
Datele dumneavoastră le pute�i lăsa la sediul firmei din Bucureș�, Bulevardul
Unirii nr. 15, Bl.3, Scara 2, etaj 4, ap.39, sau trimite pe adresa de email: a.me‐
linceanu@labog.ro. Salariul este negociabil la interviu, în func�ie de experien�ă.
Detalii la telefon: 0725‐982.956, 0735‐887.853, 0725.984.012.

Date de la Starea Civilă
În perioada 26 octombrie – 27 noiembrie, la Ofi‐
ciul de Stare Civilă al Primăriei Miroslava au fost
înregistrate următoarele:

Transcrieri (nașteri de copii în străinătate, din pă‐
rin�i cu domiciliul stabil în comuna Miroslava)
• Hri�cu, David Andrei (2 septembrie 2016, Ger‐
mania);

Căsătorii
• Acostăchioaiei Ștefan, cu Lateș Simona Nicoleta;
• Pirgher Fabio, cu Borș Lăcrămioara;
• Condurachi Ștefan Cezar, cu Creangă Lenu�a
Maria;
• Negruș Cos�n Lauren�iu, cu Ivan Viorica Ecate‐
rina;
• Capră Viorel Constan�n, cu Filari Lenu�a;
• Spiridon Mihai Marius, cu Primicheru Mălina Ru‐
xandra;

• Petrica Nicu Alexandru, cu Sandu Nicoleta Ioana;
• Radu Constan�n Cătălin, cu Ningshen Kiki.
Primăria comunei Miroslava le urează �nerilor
căsători�i „Casă de piatră”!

Decese
• Luca Maria (82 ani, Iași);
• Cristea Gheorghe (66 ani, Valea Adâncă).
Primăria comunei Miroslava le adresează sincere
condolean�e familiilor îndoliate!

Anunţ
important!

Persoanele rezidente în
localită�ile Corneș�, Prosel‐
nici, Dancaș, Găureni, Uri‐
cani și Valea Ursului
(beneficiare ale programu‐
lui POS Mediu de ex�ndere
a re�elei de alimentare cu
apă potabilă) care ș�u că
au branșamente la re�ea
executate din fondul Pri‐
măriei Miroslava, sunt invi‐
tate să se prezinte la Apa
Vital pentru a‐și încheia
contractele de prestări ser‐
vicii cu furnizorul de apă. 

Aparatură de ultimă generaţie, 
produse profesionale, personal 

calificat în domeniu!

Servicii:

➼ Frizerie: tuns, spălat, stilizat 
➼ Coafor: tuns, coafat, vopsit, trata-

ment păr deteriorat
➼ Manichiură și pedichiură – ojă

sempermanentă sau gel
➼ Cosmetică: epilat, pensat, make-

up, masaj facial, tratamente  

Unde ne găsiţi ?
-> Clădirea din intersecţia 

semaforizată - ETAJ  1 – Acces pe
scările laterale

Vă așteptăm în salonul nostru pentru
un răsfăţ complet !

Program: Luni: 13.00-19.00
Marţi-Sâmbătă: 09.00 - 19.00

Pentru programări :
Tel: 0332.146.903, 0745.08.60.61

Email: adriana.soroaga@gmail.com
www.facebook.com/salonnadine.ovi

Societatea GAZMIR IAȘI SRL, operator
distribu�ie gaze naturale în localitatea Miro‐
slava, aduce la cunoș�n�ă publică faptul că
primește oferte privind închirierea unui imo‐
bil pentru desfășurarea ac�vită�ii societă�ii:
sediu social cu birouri personal și spa�ii ad‐
ministra�ve – minim 250 mp u�li.

Se solicită ca imobilul să fie amplasat în
Sat Miroslava, jude�ul Iași, în perimetrul cu
o rază de maxim 500 m fa�ă de Primăria co‐
munei Miroslava, într‐o loca�ie ușor accesi‐
bilă la mijloacele de transport în comun, sau
să aibă locuri de parcare pentru minim 10
autovehicule.

La ofertare, vă rugăm să specifica�i deta‐
liat suprafa�a imobilului construc�ie și teren,
pre�ul pe mp și data de la care poate fi pus
la dispozi�ie. 

Adresa la care pute�i trimite oferta dvs.
este email: gazmiriasi@yahoo.com și fax
0232/242.466.



Vremea răcindu-se accen-
tuat, lucrările de investiţii la
principalele obiective de in-
frastructură stradală au fost
sistate. În schimb, se lucrează
intens la extinderea reţelelor
de energie electrică. 

Potrivit informaţiilor puse
la dispoziţie de compartimen-
tul de investiţii al Primăriei
Miroslava, în perioada octom-
brie – noiembrie au avut loc
extinderi de reţele pe străzile:

• Dealul Nucului (Balciu);
• Joldea Vodă (Valea

Adâncă);
• Livezilor (Valea Adâncă)
„Pentru a nu afecta ritmul

lucrărilor, locuitorii riverani
acestor străzi sunt rugaţi să
dea o declaraţie notarială, pri-
vind acceptul de a se monta re-
ţeaua electrică la o distanţă de
5,5 m de axul drumului. Cei
mai mulţi dintre ei au dat acea
declaraţie, dar au mai rămas
trei persoane. Imediat ce vom
avea și ultimele declaraţii no-
tariale, vom începe lucrările
efective”, a declarat ing. Vio-
leta Iftimie, șefa compartimen-
tului de investiţii din cadrul
Primăriei Miroslava.

În aceeași perioadă calenda-
ristică au mai fost finalizate lu-
crările de extindere și
modernizare a reţelelor elec-
trice din:

• str. Miron Barnovschi
(Uricani);

• str. Pădurii (Uricani);
• Loturile 2 și 3 de conce-

siuni (Cornești);
• Str. Stadionului (Balciu).
„Estimăm ca în luna decem-

brie să terminăm lucrările de
extindere a reţelor electrice din
Str. Iazului (Horpaz) și Lot 1
Concesiuni (Cornești)”, a amai
declarat ing. Violeta Iftimie. 

Lucrările de extindere și

modernizare a reţelei de cu-
rent electric în aceste zone s-au
făcut printr-un parteneriat în-
cheiat între Primăria Miro-
slava și SC Delgaz Grid SA.

Extinderi la reţeaua de
apă potabilă

Au fost contractate și ur-
mează a se executa extinderi
ale reţelei de apă potabilă pe
următoarele străzi:

• Proselnici: str. Cocorilor,
str. Conacului, str. Văratici,
Str. Sălciilor;

• Cornești: str. Dimitrie An-
ghel, str. Câmpiei;

• Ciurbești: str. Principală;
• Miroslava: str. Valea Miro-

slavei;
• DJ 248A, până la Staţiu-

nea Pomicolă Liliac.

Centrale termice pe gaz

Pentru că s-a intrat deja în
sezonul rece, au fost instalate
centrale termice pe gaz metan
în următoarele școli și unităţi
de învăţământ: 

• Liceul Agricol „Mihail Ko-
gălninceanu” Miroslava;

• Școala Gimnazială „Dimi-
trie Anghel” Cornești;

• Centrul de Zi și Centrul de
Prevenţie Cornești;

• Școala Primară Proselnici;
• Casa Parohială Proselnici.

Amenajări în Parcul
Industrial

Continuă lucrările de ame-
najare a căilor de acces din
Parcul Industrial Brătuleni,
atât pe zona dinspre Delphi,
cât și în partea opusă, spre
Centură. Au fost finalizate și
lucrările la reţeaua de apă po-
tabilă. Recepţia lucrărilor a
fost făcută pe 2 noiembrie. 

În aceste zile se lucrează la
extinderea reţelei de canalizare
pe partea dinspre Delphi. La
începutul anului 2018 vor fi 
terminate și lucrările de extin-
dere a reţelei pe partea dinspre
Centură.

Pe data de 20 noiembrie a
fost făcută recepţia și la re-
ţeaua de gaz metan. 

În luna decembrie se esti-
mează că va fi funcţională și
reţeaua electrică din Parcul In-
dustrial. 

INVESTI�IILE COMUNEI MIROSLAVA, LA ZI

Modernizări și extinderi la
reţeaua de energie electrică
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La licitaţia din 21 no-
iembrie a.c., pentru atri-
buirea, prin concesiune,
a unor loturi de casă în
zona Cornești s-au pre-
zentat doar 9 persoane,
deși la compartimentul
de specialitate au fost
depuse circa 2.000 de
cereri. 

În urma licitaţiei au
fost desemnate câștigă-

toare 6 persoane, care
urmează să încheie con-
tracte de concesiune pe
data de 12 decembrie
a.c.

Astfel, din cele 22 lo-
turi (cu o suprafaţă
medie de 500 mp) care
au fost scoase la conce-
siune, pe un amplasa-
ment din localitatea
Cornești, au mai rămas

16. Acestea urmează a fi
scoase la licitaţie într-o
sesiune viitoare.

Condiţiile pe care tre-
buie să le îndeplinească
un solicitant al unui lot
de casă sunt urătoarele:

• Să aibă domiciliul
stabil în comuna Miro-
slava;

• Să nu mai deţină sau
să nu fi deţinut anterior

o casă sau un teren, in-
diferent de localitate;

• Să aibă vârsta până
în 35 ani la data depune-
rii cererii.

Specialiștii care vor să
aplice la acest program
nu pot fi decât bugetari
(medici, preoţi, profe-
sori etc.), în nici un caz
angajaţi la o firmă pri-
vată.

Loturi de casă pentru tineri și specialiști

Cu toate avertizările și controalele făcute de
agenţii Poliţiei Locale Miroslava, unele persoane
continuă să-și depoziteze mizeria pe domeniul pu-
blic, riscând amenzi care nu sunt de neglijat. Este
și cazul a trei persoane, care au fost sancţionate în
luna octombrie cu amenzi în valoare totală de
1.700 lei, pentru că și-au abandonat deșeurile pe
domeniul public din Balciu și Dancaș.

În noiembrie a mai fost aplicată o amendă con-
travenţională de 1.000 lei unui agent economic,
care își desfășura activitatea fără a deţine
Autorizaţia de Funcţionare emisă de Primăria Mi-
roslava.

Le reamintim tuturor agenţilor economici faptul
că desfășurarea de activităţi comerciale fără a
deţine Autorizaţie/Acord de Funcţionare emise de
Primăria Miroslava se sancţionează cu amendă de
la 1.500 la 2.500 lei, conform HCL 182/2017.

S-a deschis Terasa MirroBello!

Unde? Langa semaforul din centrul comunei, în
curtea laboratorului de cofetărie‐pa�serie.

Vă așteptăm pe perioada verii între orele 
09:00 – 21:00 de luni până sâmbătă și duminică,

între orele 10:00 – 16:00, să vă relaxa�i la o prăjitură,
înghe�ată, limonadă, pizza, sandwich, cafea și alte

bunătă�i adevarate! 

Amenzi pentru depozitarea
gunoaielor pe domeniul public
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• de vorbă cu
Mihai Dumitru
Timoe,
consilier local

Dacă stai în Miroslava și
ești pasionat de grădinărit,
dacă vrei răsaduri de roșii ca
lumea, sau ardei, nu riști să
iei cine știe ce vrejuri obosite
de prin piaţă. Vii la nea Mihai
Timofte! Îl știe toată lumea
din Vorovești, pentru că e
singurul din sat care mai are
solar. Dar nu unul, ci trei!
Plus o seră în care își face de
lucru toată ziua… Acolo îl gă-
sesc. Afară e un frig dușmă-
nos, cu ploaie mocănească,
dar sub folie e cald, chiar
foarte plăcut. Îmi arată niște
roșii mari, încă verzi. Abia de
se mai ţin pe curpenul cât
mine de înalt: “Astea-s mici…
să fi văzut ce inimi de bou am
avut astă vară, la vreo două
kile bucata! Acum nu mai e
vremea lor…”. 

Nea Timofte Mihai s-a
născut la 24 ianuarie 1951, în
Vorovești. În ianuarie face 66
ani și o viaţă de om a fost
maistru tâmplar. Marea lui
pasiune au rămas însă legu-
mele. E o pasiune moștenită,
cum s-ar zice, de la tatăl său,
Mitică Timofte. “A murit de-
mult, de tânăr. Avea doar 67
de ani. Dar înainte de a pă-
răsi această lume, în 1985,
mi-a dat o mie de metri, cu
acte și mi-a zis: «Na, ia de-
aici! N-ai să te îmbogăţești
din asta, dar dacă o veni sfâr-
șitul lumii și toţi or crăpa de
foame, tu ai să mori printre
ultimii!»”… S-a dus, dar mi-
a rămas sera…

Reporter: Chiar așa a
zis răposatul?

Mihai Timofte: Da.
Chiar așa a spus. Și mi-a
rămas vorba asta în cap toată
viaţa. Poţi să întrebi toată
lumea din sat cine a fost nea
Mitică Timofte și ai să afli
numai vorbe de bine despre
el. Păcat că s-a dus de tânăr.
A fost un om vrednic…

Rep.: Dumnezeu să-l
ierte… și merită să faci
acuma grădinărit?

M.T.: Părerea mea e că
merită. Mie, cel puţin, mi-e
foarte dragă munca la seră…
dar s-o fac în taina ei. Faci
bine, găsești bine! Planta nu
te minte. Nu e mare filozo-
fie…

Rep.: Și ce cultivaţi?
M.T.: Patru sortimente

mari și late: roșii, ardeioase,
castraveţi și mai pun ver-
deaţă printre ele. La roșii cul-
tiv de regulă trei soiuri, la
ardei la fel. 

Rep.: Presupun că
marfa fiind perisabilă
trebuie să o daţi foarte
repede...

M.T.: Păi asta și fac! Am
un lanţ de clienţi, niște buti-
curi cărora le dau en-gros, și
am mai închiriat o tarabă în
piaţă, unde mai vând direct.
Nu iau multă marfă la mine,
tocmai ca să nu se strice.

Fiind foarte perisabilă marfa
mea, pierderile sunt cam de
20%. Dar, chiar și așa, îmi
acopăr cheltuielile. Nu mă
plâng... dacă nu se plâng ăia
care vin tocmai de la Galaţi,
Brăila sau Giurgiu ca să
vândă ceva în piaţă la Nico-
lina, de ce aș face mofturi eu,
care stau colea, la numai 7 ki-
lometri distanţă?!

Rep.: Ca să ţii o seră,
musai îţi trebuie o sursă
de apă…

M.T.: De-aia, fiecare
solar de la mine din curte are
și fântâna lui. Am trei solarii,
de câte 300 mp, și o seră de
460 mp.

Rep.: Biznis în toată
regula!

M.T.: Da… se poate
spune și asta. Dar problema
mea cea mai mare e că nu se
găsește mână de lucru. Sin-
gurii care muncesc la noi în
seră suntem doar eu și ne-
vastă-mea. 

Rep.: Nu vă ajută co-
piii?

M.T.: Sigur că mă ajută!
Dar nu pot avea pretenţii din
partea lor. Amândoi sunt an-
gajaţi, au salarii bune și nu
vor să facă din grădinărit o
afacere.

„Pe vremea mea,
maiştrii chiar ştiau
meserie!”

Rep.: Spuneaţi că aţi
făcut o școală de maiștri
și că aţi lucrat mulţi ani
la Moldomobila… 

M.T.: Așa este. Școala
elementară, adică toate cele
opt clase le-am făcut aici, Vo-
rovești. Apoi am plecat din
sat și am ajuns tocmai la
Târgu Jiu, unde am făcut o
școală de maiștri tâmplari.
Pe atunci, pe vremea di-
nainte de revoluţie era mare
lucru să fii maistru. Iar mese-
ria pe care am învăţat-o eu
era căutată. Am făcut zece
clase de liceu, apoi școala
profesională, iar calificarea
pe care am obţinut-o atunci a
fost “maistru de tâmplărie” și
de instrumente muzicale…   

Rep.: Pe bune, chiar
aţi făcut instrumente
muzicale?

M.T.: Nu. Am fost doar

pregătit în școală să fac și
asta. Dar nu am făcut instru-
mente muzicale, deși poate
că mi-ar fi plăcut.

Rep.: Lemnul e foarte
important în această
artă…

M.T.: Contează mai ales
calitatea lui, cât e de uscat,
cât de deasă-i fibra, să nu
aibă noduri…

Rep.: Știu că la viori și
cele mai importante in-
strumente cu coarde se
folosește paltin creţ,
uneori și molid...

M.T.: Sunt mai multe
esenţe de lemn folosite în
această artă, unele foarte
rare și scumpe. De regulă,
așa e, se folosește paltin creţ,
molid mai rar. Iar tăieturile
se fac dintr-o singură bucată.
Nu merge să faci cu îmbinări
simple cu clei, pentru că afec-
tează calitatea sunetului.
Chiar e o artă foarte specială.

Rep.: Și de la Târgu
Jiu aţi venit înapoi la
Iași…

M.T.: Da. Pentru că nu
am găsit o locuinţă acolo. Am
venit acasă și m-am angajat
la Moldomobila, în strada
Bucium 63. Acolo erau patru
secţii pe platformă și am mai
avut una pe care am preluat-
o de la Nicolina. Acolo fă-
ceam mobilă de bucătărie,
adică ceva simplu…

Rep.: Înseamnă că 
l-aţi cunoscut pe Ghirco-
iaș…

M.T.: Cum să nu?! Ba
chiar m-am înţeles foarte
bine cu nea Victor. A fost di-
rector acolo, dar mai înainte
de asta a fost șef peste secţia
unde lucram eu… un om
foarte capabil și de treabă.
Am auzit că acum ar admi-
nistra o fabrică de mobilă a
unui francez. Eu am fost
maistru la secţia a doua și am
lucrat 24 de ani sub comanda
lui. Nu că mi-ar muri lădăto-
rii, dar pe vremea aia maiștrii
chiar erau puţin și știau me-
serie, nu ca acuma…

Rep.: Nu v-aţi gândit,
după revoluţie, să vă fa-
ceţi un atelier propriu de
tâmplărie?

M.T.: Nu, pentru că tâm-
plăria nu mi-a plăcut nicio-
dată. Mi-au plăcut mai
degrabă legumele și comerţul. 

Rep.: Când aţi plecat
de la Moldomobila?

M.T.: În 2001 – 2002,
când a început să se dărâme.
Se făceau restructurări și nu
am vrut să plec printre ulti-
mii. Aveam sera proprie încă
din 1985 și deja îmi făceam
planuri să mă ocup serios de
ea.

„La Miroslava,
oamenii au ales
gospodarul, nu
partidele”

Rep.: Cum aţi intrat în
politică?

M.T.: Politică eu fac de
multă vreme. Mi-a plăcut să
fiu în mijlocul “cercului”, in-
diferent cine a fost la condu-
cere. Am fost și pesedist, am
fost și penelist… 

Rep.: Ce înseamnă să
fii “în mijlocul cercului”?

M.T.: Înseamnă să fii
deștept și să participi la deci-
ziile importante pentru co-
munitate. Aici, la comune,
partidele nu au valoare. Oa-
menii contează. La fel e și la
Miroslava, unde comunitatea
a ales gospodarul. Dacă mă
întrebaţi pe mine, eu cred că
80% din comună - dacă nu și
mai mult! - e pesedistă. Și cu
toate acestea oamenii l-au
ales pe Dan Niţă primar,
pentru că e un foarte bun
gospodar. Cred că dacă va
mai candida sigur va mai lua
încă două mandate! Numai
să vrea el. Iar eu cred că
vrea… 

Rep.: Cine mai este
din Vorovești consilier
local?

M.T.: Numai eu.
Rep.: Aţi candidat

pentru că v-a invitat pri-
marul?

M.T.: Nu. Am candidat
pentru că eu am vrut să fiu
consilier local. Eu m-am dus
la el și i-am cerut acceptul,
pentru că am relaţii peste tot
în sat, neamuri, prieteni.
Deci nu era problemă de vo-
turi. 

„La Voroveşti 
avem nevoie de 
o casă mortuară”

Rep.: Ce credeţi că ar
mai trebui făcut aici, în
Vorovești?

M.T.: În Vorovești s-au
făcut cam de toate. Lumea 
s-a mai modernizat, oamenii
și-au făcut case frumoase,
noi… Cred totuși că ar mai
trebui să facem o casă mor-
tuară. Neapărat! Știu că
aceste case mortuare sunt
costisitoare, dar nu e nevoie
să le faci într-un an. Se poate
începe treaba și termina în
doi-trei ani. Important e să
înceapă, fiindcă că satul Vo-
rovești e foarte îmbătrânit și
are nevoie de asta, mai ales
că de la o vreme verile sunt
foarte călduroase. Asfalt
avem în proporţie de 85%,
deci ne mai trebuie doar
puţin până să se asfalteze tot.
Iluminatul public este iarăși
important și se lucrează la

asta chiar acum. Cu gazul ar
fi o problemă pentru că fur-
nizorul e privat, dar Primăria
a încheiat un protocol de co-
laborare cu Gazmir și se va
rezolva inclusiv asta, repede.
Ei vin cu conducta și racodu-
rile, iar noi facem săpăturile. 

Rep.: În afară de dum-
neavoastră, mai sunt le-
gumicultori în zonă?

M.T.: Sunt puţini și mie
îmi pare tare rău că e așa. În
colţul ăsta unde stau eu
lumea îi spune “Bulgărie”,
adică legumicultori, că bul-
garii cu asta se ocupă.
Apropo, strada pe care stau
eu se numește strada Serelor.
Primarul a denumit-o așa,
pentru că trece prin dreptul
serelor mele. În Vorovești nu
mai sunt alţi legumicultori.
Mai sunt câţiva în Horpaz,
Dancaș… și cam atât. 

Rep.: V-ar fi de folos
dacă Primăria ar ame-
naja o piaţă în Miro-
slava?

M.T.: Nu cred că m-ar
ajuta. Părerea mea e că piaţa
tradiţională va dispărea înce-
tul cu încetul… și locul ei va fi
preluat de hipermarketuri.

„Sper ca PNL să 
nu aducă penali la
conducere”

Rep.: Sunteţi pene-
list?

M.T.: Da.
Rep.: Cum vi se pare

partidul în relaţia cu oa-
menii simpli?

M.T.: Un partid foarte
bun. Sper să nu facă greșelile
pe care le face acum PSD-ul,
adică să aducă la conducere
tot felul de condamnaţi pe-
nali…

Rep.: Spuneaţi că
mulţi locuitori din 
Miroslava susţin PSD-ul.
De ce credeţi că se în-
tâmplă asta?

M.T.: Probabil că mulţi
dintre ei au rămas cu imagi-
nea PSD-ului de pe vremea
lui Iliescu. Altfel, nu văd
nicio explicaţie logică. Chiar
și primarul Niţă s-a mirat că
în unele sate, chiar dacă a
făcut tot ce se putea face, oa-
menii de acolo au votat tot cu
PSD. 

„Vreau să las ceva
trainic în urmă,
pentru copii”

Rep.: Aţi accesat
cumva fonduri europene
pe grădinărit? Văd că
aveţi un afiș lipit pe
seră…

M.T.: Chiar două! Am
avut aici inclusiv simpo-
zioane, pentru că am fost
considerat un punct de reper
la nivel judeţean. Cele două
tone de roșii pe care trebuia
să le vând, prin contract, au
fost un obiectiv simplu, pe
care l-am îndeplinit cu mult
timp în avans. Din acest
motiv am și fost considerat
un exemplu… Am prins două
finanţări, una pe mine și una
pe măsura 1.4.1., pe unul din-

tre băieţii mei. 
Rep.: Și ce veţi face cu

banii?
M.T.: Am două solarii la

vale. Sunt pe lemn și vreau să
le schimb cu profil metalic.
Lemnul ţine cel mult șapte
ani, dar profilul metalic ţine
o viaţă!

Rep.: Totuși, aveţi
deja o vârstă. Cât credeţi
că o să mai munciţi ca să
vă trebuiască solar cu
profil metalic?!

M.T.: Așa e, am o vârstă.
Dar vreau să rămână ceva
trainic în urma mea, la copii. 

„Mă nelinişteşte
tineretul ăsta
obraznic”

Rep.: Lucruri care să
vă nemulţumească în co-
mună?

M.T.: De administraţie
sunt mulţumit. Mă neliniș-
tește însă tineretul ăsta 
obraznic. Nu vrea să mun-
cească. Strică lucruri, dis-
truge staţia de autobuz din
vale...

Rep.: Am înţeles că
Primăria va monta ca-
mere de luat vederi...

M.T.: Da, sunt întru totul
de acord să se pună camere.
S-a discutat în ultima ședinţă
de Consiliul Local acest as-
pect. Cred că primarul va
veni cu un proiect în acest
sens.

Rep.: Alte subiecte
care vă preocupă?

M.T.: Mă gândesc la un
proiect – nu are importanţă
cine-l va întocmi – prin care
să facem un fel de autogos-
podărire în cadrul comunei.
Un SRL, ceva care să ne per-
mită să angajăm oameni care
primesc acum ajutoare so-
ciale și stau degeaba. Iar la
acest SRL să dăm de lucru
fiecăruia, după calificarea pe
care o are. Unul poate fi tâm-
plar, altul mecanic auto, sau
poate se pricepe la agricul-
tură. Așa, va avea și pe mai
târziu o pensie. Cum stau
acuma, degeaba, și se uită la
mine peste gard când mă duc
cu legumele la piaţă, e clar că
nu se va alege nimic de capul
lor….

Rep.: Părerea mea e
că nu vor veni să se anga-
jeze. Dar puteţi încerca,
nu vă oprește nimeni…

M.T.: Avem tractoare și
utilaje de reparat la liceu. Ba
chiar și la câmp s-ar găsi de
lucru, că avem sute de hec-
tare nelucrate prin jur…

Rep.: Dar tăiatul frun-
zelor la câini nu e agri-
cultură?

M.T.: Ei, cum nu?! Că
doar e cu verdeaţă!

Rep.: Vă mulţumesc
pentru interviu.

A consemnat 
Florin Antohi

EI NE REPREZINTĂ

„Mi-a plăcut să fiu în mijlocul «cercului»,
indiferent cine a fost la conducere”



• Extras din HCL.223/2017 ‐  privind
stabilirea unor măsuri şi
sancţionarea unor contravenţii pe
raza administra�v teritorială a
Comunei Miroslava, în domeniul
protec�iei mediului

Art.4. Ins�tu�iilor publice, agen�ilor economici și
celorlalte persoane juridice le revin următoarele obli‐
ga�ii: 

a) să între�ină în stare corespunzătoare imobilele
în care își desfășoară ac�vitatea, prin efectuarea lucră‐
rilor de repara�ii, amenajări și a altor lucrări specifice; 

b) să asigure între�inerea firmelor și a fa�adelor im‐
obilelor în care își desfășoară ac�vitatea, inclusiv spă‐
larea, cură�area și zugrăvirea periodică a acestora; 

c) să asigure cură�enia la locurile de depozitare a
materialelor în cur�ile interioare și pe celelalte terenuri
pe care le de�in, precum și pe căile de acces; 

d) să asigure igiena în imobilele și incintele de�i‐
nute sub orice formă, prin ac�vită�i de cură�are, de‐
zinsec�ie și dera�zare; 

e) să depoziteze corespunzător reziduurile mena‐
jere, industriale, agricole, precum și materialele refo‐
losibile;

f) să efectueze și să men�ină cură�enia trotuarelor,
a păr�ii carosabile a străzii sau a drumului, a locurilor
de parcare pe care le folosesc și să îndepărteze zăpada
și ghea�a de pe trotuarele din dreptul imobilelor și in‐
cintelor în care își desfășoară ac�vitatea;

g) să respecte măsurile stabilite de Consiliul Local
pentru asigurarea igienei publice și cură�eniei în loca‐
lită�i; 

h) să asigure cură�area mijloacelor de transport și
a u�lajelor la intrarea acestora pe drumurile publice;

i) să execute arderea miriș�i, vegeta�iei uscate și
a resturilor vegetale numai după ob�inerea permisului
de lucru cu focul, conform prevederilor Normelor ge‐
nerale de apărare împotriva incendiilor, aprobate prin
Ordinul ministrului administra�iei și internelor
nr.163/2007 de la primăria Comunei Miroslava. 

Art.5. În aplicarea prevederilor prezentei Hotărâri,
cetă�enilor din Comuna Miroslava, jude�ul Iași, le revin
următoarele obliga�ii: 

a) între�inerea și cură�enia locuin�elor pe care le
de�in în proprietate sau cu chirie, a anexelor gospodă‐
reș�, a cur�ilor și împrejmuirilor acestora; 

b) cură�area fa�adelor locuin�elor și a altor con‐
struc�ii amplasate la frontul străzii, tencuirea și zugra‐
virea periodică a acestora;

c) finalizarea construc�iilor începute, pe baza au‐
toriza�iei de construc�ie eliberate de primar, în condi‐
�iile și în termenul stabilite de acesta; 

d) repararea și între�inerea instala�iilor aferente
imobilelor; 

e) men�inerea cură�eniei pe trotuare, pe partea ca‐
rosabilă a străzii sau a drumului, pe por�iunea din
dreptul gospodăriei și a locurilor de parcare pe care le
folosesc;

f) îndepărtarea zăpezii și a ghe�ii de pe trotuarele
din dreptul imobilelor în care locuiesc sau pe care le
folosesc în alte scopuri;

g) păstrarea cură�eniei pe arterele de circula�ie și
în locurile publice;

h) respectarea măsurilor stabilite de consiliul local
pentru asigurarea igienei publice și a cură�eniei în lo‐
calită�i;

i) depozitarea reziduurilor menajere și a gunoa‐
ielor numai în locurile speciale și în modul stabilit de
consiliul local; 

j) cură�area și între�inerea șan�urilor, a rigolelor și
a pode�elor aferente proprietă�ii; 

k) să execute arderea miriș�i, vegeta�iei uscate și
a resturilor vegetale în condi�ii meteorologice fără
vânt, prin colectarea în grămezi a vegeta�iei uscate și
a resturilor vegetale în can�tă�i,  as�el încât arderea
să poată fi controlată, numai pe �mp de zi, cu asigu‐
rarea mijloacelor și materialelor pentru s�ngerea
eventualelor incendii și supravegherea permanentă a
arderii și s�ngerea totală a focului înainte de părăsirea
locului arderii. 

Art.6. Cons�tuie contraven�ii în domeniul adminis‐
trării domeniului public, între�inerii spa�iilor publice,
a terenurilor și a clădirilor publice și private faptele să‐
vârșite de agen�ii economici, ins�tu�iile publice, alte
persoane juridice, persoanele fizice și se sanc�ionează
cu amendă, după cum urmează : 

a) Neîntre�inerea în stare corespunzătoare a cură‐
�eniei și igienei în clădiri, locuin�e, anexe gospodăreș�,
cur�i, grădini, spa�ii publice în jurul imobilelor aflate în
administrarea proprietarilor (locatarilor), persoane fi‐
zice sau juridice, se sanc�ionează cu amendă de la 200
la 500 lei pentru persoanele fizice și de la 500 la 1.000
lei pentru persoanele juridice; 

b) Ocuparea abuzivă a terenurilor publice ori
schimbarea des�na�iei ini�iale a acestora, se sanc�io‐
nează cu amendă de la 1.000 la 2.500 lei;

c) Nerefacerea în termenul stabilit de autorită�ile
competente a distrugerilor de orice fel, inclusiv în
urma unor accidente de circula�ie, a tuturor amenajă‐
rilor de pe domeniul public de genul: planta�ii, stâlpi

de orice fel, mobilier urban, borduri, împrejmuiri, etc.,
se sanc�ionează cu amendă de la 500 la 1.000 lei pen‐
tru persoanele fizice și de la 1.000 la 2.500 lei pentru
persoanele juridice. Pentru pagubele cauzate, contra‐
venien�ii vor achita și despăgubiri egale cu valoarea de
refacere a bunului distrus sau degradat. 

d) Neîntre�inerea în stare corespunzătoare a im‐
obilelor de�inute cu orice �tlu ‐ repara�ii și zugrăvire a
păr�ilor exterioare ale clădirilor, neînlocuirea jgheabu‐
rilor, burlanelor uzate, �iglelor și a geamurilor sparte
și a panourilor publicitare uzate etc.‐ se sanc�ionează
cu amendă de la 200 la 500 lei pentru persoanele fi‐
zice și de la 500 la 1.000 lei pentru persoanele juridice; 

e) Nemarcarea și neizolarea imediată a zonei ex‐
puse, de către proprietarul construc�iei care, ca ur‐
mare a gradului de degradare al acesteia (desprinderi
de elemente construc�ve, păr�i din fa�adă sau acope‐
riș) afectează spa�iul public, se sanc�ionează cu
amendă de la 200 la 500 lei pentru persoanele fizice
și de la 500 la 1.000 lei pentru persoanele juridice; 

f) Neexecutarea de către proprietar a lucrărilor de
între�inere, repara�ii sau înlocuire a elementelor de
construc�ii și instala�ii aflate în folosin�ă exclusivă a
acestuia, dacă acesta este de natură să aducă prejudi‐
cii celorlal�i proprietari, se sanc�ionează cu amendă de
la 200 la 500 lei;

g) Neafișarea numărului de imobil de către pro‐
prietar se sanc�ionează cu amendă de la 50 la 200 lei;

h) Deteriorarea sau murdărirea în orice fel a clădi‐
rilor  publice se sanc�ionează cu amendă de la 500 la
1.000 lei;

i) Scrierea sau executarea desenelor (graffi�,
semne, inscrip�ii, etc.) pe pere�ii imobilelor, garduri,
por�i publice sau private se sanc�ionează cu amendă
de la 200 la 500 lei;

j) Ocuparea domeniului public cu orice fel de con‐
struc�ii sau materiale, montarea schelelor sau maca‐
ralelor de construc�ii, containerelor, montarea de
mobilier, chioșcuri, corturi sau tonete pentru desfășu‐
rarea unor ac�vită�i comerciale, cu parcuri de distrac�ii
și altele, fără aprobarea Primăriei sau fără achitarea
taxelor legale se sanc�ionează cu amendă de la 200 la
500 lei pentru persoanele fizice și de la 500 la 1.000
lei pentru persoanele juridice. Materialele de con‐
struc�ie: mortar, beton, nisip, balast, pământ rezultat
din săpături, alte deșeuri amestecate/resturi rezultate
din ac�vită�i de repara�ii și amenajări la clădiri și lo‐
cuin�e și din demolarea unor construc�ii civile sau in‐
dustriale, pot fi depozitate pe domeniul public, dacă
nu afectează solul, cu condi�ia achitării taxelor legale
pentru ocuparea temporară a domeniului public și de‐
pozitarea lor în mod ordonat, în recipiente standardi‐
zate, compa�bile cu sistemul de colectare și transport
al operatorului public de salubrizare sau al construc‐
torului contractat pentru ridicarea și transportul aces‐
tora. 

k) Abandonarea pe domeniul public a aparatelor
de orice fel, a u�lajelor defecte, tonetelor sau chioș‐
curilor, construc�iilor metalice, precum și depozitarea
autovehiculelor în stare de degradare sau în curs de
dezmembrare pe domeniul public (parcări, alei, plat‐
forme, pla�orme gospodăreș�, zone verzi, carosabil)
se sanc�ionează cu amendă de la 200 la 500 lei pentru
persoanele fizice și de la 500 la 1.000 lei pentru per‐
soanele juridice; 

l) Ocuparea, îngrădirea, plantarea pe zonele verzi
apar�inând domeniului public, fără avizul Primăriei, se
sanc�ionează cu amendă de la 200 la 500 lei;

m) Deteriorarea mobilierului urban (bănci, coșuri,
jardiniere, stâlpi, etc.), a spa�iilor de joacă pentru copii,
a dotărilor din bazele spor�ve sau zonele de agre‐
ment, a împrejmuirilor des�nate protejării spa�iilor
verzi, a containerelor pentru deșeurile stradale, a pa‐
nourilor cu reclame sau afișaj, a sta�iilor de autobus,
a chioșcurilor sau a altor dotări aflate pe domeniul pu‐
blic prin rupere, tăiere, lovire, călcare, aprindere, etc.,
sau prin înscrierea oricăror semne pe obiectele enu‐
merate se sanc�ionează cu amendă de la 200 la 1.000
lei; 

n) Modificarea pozi�iei ini�iale a indicatoarelor de
semnalizare ru�eră se sanc�ionează cu amendă de la
500 la 1.000 lei; 

o) Montarea de indicatoare ru�ere (sau de orice
fel) de către persoane neautorizate și fără acordul Pri‐
măriei se sanc�ionează cu amendă de la 500 lei la
1.000 lei pentru persoane fizice și de la 1.000 lei la
2.500 lei pentru persoane juridice; 

p) Dezafectarea, dezmembrarea sau modificarea
instala�iilor edilitar‐gospodăreș� (receptori pentru ape
pluviale, cămine de scurgere și racorduri, hidran�i),
precum și mascarea sau acoperirea acestora prin as‐
faltare, betonare, etc., se sanc�ionează cu amenzi de
la 200 la 1.000 lei;

q) Executarea de lucrări de orice natură în carosa‐
bil, trotuare, zone verzi fără autoriza�ie eliberată de
către Primărie, se sanc�ionează cu amendă de la 1.000
la 1.500 lei pentru persoanele fizice și de la 1.500 –
2.500 lei pentru persoanele juridice. Excep�ie fac lu‐
crările de interven�ie de urgen�ă efectuate de admi‐
nistratorii re�elelor de u�lită�i, care se reglementează
prin protocoalele încheiate cu autoritatea locală. 

r) Nesemnalizarea corespunzătoare de către exe‐
cutant a lucrărilor efectuate pe domeniul public se

sanc�ionează cu amendă de la 1.000 la 2.500 lei;
s) Neefectuarea de către executant a lucrărilor de

salubrizare a domeniului public și a amplasamentelor
organizărilor de șan�er aprobate, atât pe parcursul de‐
rulării lucrărilor edilitar ‐ gospodăreș� cât și la finali‐
zarea lor, se sanc�ionează cu amendă de la 1.000 la
2.000 lei pentru persoanele fizice și de la 2.000 la
2.500 lei pentru persoanele juridice; 

t) Necură�area, acoperirea, obturarea șan�urilor de
ape pluviale, rigolelor de colectare, a pode�elor și tu‐
burilor de beton din fa�a imobilelor, pe întreaga lun‐
gime aferentă proprietă�ii, dacă prin aceasta se
provoacă sta�ionarea sau revărsarea apelor pe căile
publice sau pe alte terenuri, se sanc�ionează cu
amendă de la 200 la 500 lei pentru persoanele fizice
și de la 1.000 la 2.500 lei pentru persoanele juridice;
u) Pășunatul în alte locuri decât cele declarate și ad‐
ministrate ca pășuni, se sanc�ionează cu amendă de la
200 la 1.000 lei; 

v) Nerespectarea limitei de vârstă inscrip�onată pe
echipamentele sau panoul de informare al terenurilor
de joacă, nepăstrarea cură�eniei în spa�iile de joacă,
intrarea în spa�iul de joacă cu câini și biciclete, consu‐
marea de băuturi alcoolice în spa�iul de joacă,
sta�ionarea în grupuri, pentru alt mo�v decît cel de
agrement se sanc�ionează cu amendă de la 200 la 400
lei; 

w) Distrugerea sau mutarea echipamentelor și îm‐
prejmuirii spa�iului de joacă pentru copii, nerespecta‐
rea se sanc�ionează cu amendă de la 500 la 1.000 lei; 

y) Nerespectarea prevederilor și condi�iilor privind
arderea miriș�lor, a vegeta�iei uscate și a resturilor ve‐
getale se sanc�ionează cu amendă de la 200 la 400 lei
pentru persoanele fizice și de la 1.000 la 2.500 lei pen‐
tru persoanele juridice.

Art.7. Cetă�enii și persoanele juridice sunt obliga�i
să respecte întocmai măsurile stabilite de primărie
pentru asigurarea igienei publice și salubrită�ii locali‐
tă�ii, precum și regulile elementare de igienă în gos‐
podăria, incinta sau locuin�a proprie, as�el încât să nu
creeze disconfort vecinilor și să nu cons�tuie pericol
pentru sănătatea publică a comunită�ii. 

Art.8. Cons�tuie contraven�ii în domeniul
între�inerii cură�eniei, salubrizării, conservării și
protec�iei mediului înconjurător faptele săvârșite de
către  persoanele juridice și fizice și se sanc�ionează
cu amendă, după cum urmează : 

a) Abandonarea deșeurilor, a ambalajelor sau a
deșeurilor rezultate din ac�vită�ile economice sau din
demolări de construc�ii pe spa�iile verzi, căile de co‐
munica�ie, în locuri publice sau pe orice terenuri vi‐
rane de lângă drumurile publice, drumurile agricole,
apar�inând domeniului public sau privat al Comunei
Miroslava sau aflate în proprietate privată, se sanc�io‐
nează cu amenzi de la 500 la 1.000 lei pentru persoane
fizice și de la 1.500 la 2.500 lei pentru persoanele ju‐
ridice. 

b) Depozitarea pe domeniul public a resturilor ve‐
getale rezultate din cură�area grădinilor și cur�ilor se
sanc�ionează cu amendă de la 100 la 500 lei. 

c) Introducerea în recipien�ii des�na�i colectării se‐
lec�ve a altor �puri de deșeuri, se sanc�ionează cu
amendă de la 100 la 500 lei. 

d) Degradarea recipien�ilor pentru colectarea se‐
lec�vă a deșeurilor sau a coșurilor stradale amplasa�i
pe domeniul public se sanc�ionează cu amendă de la
100 la 500 lei;

e)Nepermiterea accesului personalului operatoru‐
lui căruia Primăria Comunei Miroslava  i‐a atribuit ac‐
�vitatea de dera�zare, dezinsec�ie și/sau dezinfec�ie,
în locurile unde urmează să se realizeze opera�ia, se
sanc�ionează cu amendă de la 200 la 500 lei.

f) Deteriorarea spa�iilor verzi sau a planta�iilor de

orice fel prin smulgere, rupere, tăiere, călcarea sau
efectuarea de tăieri neautorizate de arbori, din zonele
apar�inând domeniului public, se sanc�ionează cu
amendă de la 200 la 500 lei.

g) Murdărirea domeniului public, ca urmare a ac‐
�vită�ilor de încărcare ‐ descărcare a mijloacelor de
transport sau prin scurgerea din vehicul în �mpul
transportului de materiale de construc�ie, pământ sau
alte materiale, se sanc�ionează cu amendă de la 200
la 500 lei;

h) Aruncarea hâr�ilor, ambalajelor, �igărilor sau a
cojilor de semin�e de către pietoni sau din autoturisme
pe trotuare, carosabil sau zonele verzi se sanc�ionează
cu amendă de la 100 la 300 lei;

Art.9. Contraven�iile prevăzute în prezenta hotă‐
râre se constată de către reprezentan�ii primăriei Co‐
munei Miroslava: reprezentan�i ai Serviciului de Poli�ie
Locală Miroslava, respec�v de împuternici�ii primaru‐
lui din cadrul  aparatului său de specialitate.

Art.10.(1) Contravenientul este obligat să prezinte
agentului constatator, la cererea acestuia, actul de
iden�tate, iar în cazul cetă�enilor străini, persoane fără
cetă�enie sau a cetă�enilor români cu domiciliul în stră‐
inătate, seria și numărul pașaportului ori ale altui do‐
cument de trecere a fron�erei de stat, data eliberării
acestuia și statul emitent. 

(2) Contraven�iile se constată prin proces verbal,
ce va fi înmânat sau, după caz, comunicat în copie con‐
travenientului în termen de cel mult 15 zile de la data
încheierii. Comunicarea se va face de către organul
care a aplicat sanc�iunea. În cazul în care contravenien‐
tul nu este prezent sau, deși prezent, refuză să sem‐
neze procesul verbal, comunicarea acestuia precum și
înș�in�area de plată se face de către agentul consta‐
tator în termen de cel mult o lună de la data încheierii. 

(3) Dacă contravenientul a fost obligat și la plata
de despăgubiri, odată cu procesul verbal i se va comu‐
nica și înș�in�area de plată pe care se va face men�iu‐
nea cu privire la obliga�vitatea achitării amenzii și,
după caz, a despăgubirii în termen de 15 zile de la co‐
municare, în caz contrar urmând să se procedeze la
executarea silită. 

Art.13.(1) La data adoptării prezentei hotărâri, se
aprobă ca dosarul depus pentru ob�inerea Autoriza�iei
de construire de la U.A.T. Comuna Miroslava, , pe lângă
Contractul de salubrizare, să con�ină și o Declara�ie‐
Angajament, completată de către solicitant  la Com‐
par�mentul Mediu din cadrul Serviciului de Poli�ie
Locală Miroslava. Prin această Declara�ie‐Angajament,
constructorul se obligă să amenajeze un spa�iu des�‐
nat în exclusivitate deșeurilor din plas�c și carton (saci,
găle�i, din plas�c, ambalaje de carton/celofan, etc.).
Acest  spa�iu va fi amenajat și semnalizat corespunză‐
tor la momentul începerii lucrărilor în șan�er. Acesta
poate fi realizat din �evi, plasă sudată, peste care se va
pune plasă de protec�ie. Deșeurile reciclabile colectate
în aceste spa�ii, vor fi preluate gratuit de către opera‐
torul de salubritate.

(2) Neîndeplinirea obliga�iilor prevăzute la art.13
alin.(1) se sanc�ionează cu amendă de la 3.000 lei la
6.000 lei, pentru persoane fizice și de la 25.000 lei  la
50.000 lei, pentru persoane juridice.

Art.14. Se aprobă formularul de Declara�ie‐Anga‐
jament, conform Anexei nr.1, ce face parte integrantă
din prezenta hotărâre.

Art.15. A�ngerea adusă pres�giului sau
amenin�area săvârșită agentului care constată și aplică
prevederile prezentei Hotărâri, împiedicarea prin orice
formă a acestuia de către persoanele prezente la fa�a
locului, de a lua măsuri de sanc�ionare a contravenien‐
tului, cât și refuzul acestuia de a prezenta actul de
iden�tate la cererea agentului constatator, se
sanc�ionează cu amenda de la 500 la 1.500 lei.
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Obligaţii ale persoanelor fizice și juridice
în ce privește protecţia mediului
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Cu „emoţie de toamnă”, micii învăţăcei
de la Grădiniţa Miroslava au pregătit sur-
prize speciale pentru Zâna “Toamna”! 

Grupele mici au organizat o masă
tradiţională cu produse de toamnă, aces-
tea putând fi cumpărate de colegii din ce-
lelalte grupe. 

Grupele mijlocii au pregătit o expoziţie

cu copăcei de toamnă realizaţi în cadrul
unei activităţi de pictură și un carnaval al
fructelor și legumelor specifice acestui
anotimp. 

Grupele mari ne-au încântat cu o pa-
radă a costumelor de toamnă și cu o
expoziţie de desene dedicate Toamnei.
Rămas bun, Zână Toamnă!

Bucuriile toamnei

În încercarea de a explica celor din jur care blameză
importul celebrării Halloween-ului, elevii Școlii Gimna-
ziale „Col. Constantin Langa” din Miroslava au preferat
să expună frumuseţea acestei sărbători. Până la urmă,
frumosul e frumos, indiferent de unde ar veni el! 

Departe de a fi speriaţi de hidoșenia unor măști sau
costume, elevii clasei a V-a B, coordonaţi de prof. Vizu-
reanu au pus la cale o paradă în faţa unui public format
din colegi, mai puţin mofturoși în ale aprecierior pe teme
de estetică a grotescului. Iar măștile în stil veneţian chiar
au impresionat asistenţa. La rândul lor, elevii din ciclul
primar au desenat simboluri specifice sărbătorii și le-au
expus la clasă. A fost un eveniment în care copiii au ales
să importe veselia, farsele frumoase și de bun simţ, bom-
boanele, cântecele și bucuria de a socializa!

“Educaţia pentru va-
lori autentice” este un
proiect al Inspectoratului
Școlar Judeţean, care se
va desfășura și în Școala
Gimnazială “Col. Con-
stantin Langa” din 
Miroslava, în perioada
octombrie 2017 – iunie
2017. În cadrul proiectu-
lui, care se va desfășura în
timpul orelor de educare
formală, corpul didactic
va încerca să promoveze
nouă valori considerate
esenţiale în dezvoltarea
personală a copiilor:
punctualitatea, responsa-
bilitatea, generozitatea,
empatia, toleranţa, recep-
tivitatea faţă de frumos,
încrederea, respectul,
onestitatea. 

Pentru luna octom-
brie, tema abordată a fost
Punctualitatea, dezbate-
rile dintre elevi și profe-
sori fiind coordonate de
prof. Ţară Eduart, prof.
Grădinaru Ana și prof.
Iosub Beatrice. 

Responsabilitate şi
implicare

În luna noiembrie pro-
iectul a continuat cu alte
activităţi, dorindu-se pro-
movarea Responsabilită-
ţii ca valoare autentică a
educaţiei românești. 

Prima dintre activităţi a
implicat elevii într-o acti-
vitate de tip teatru-forum,
având ca temă responsa-
bilitatea propriilor alegeri

în viaţa de școlar. Elevii au
discutat printre replici
spumoase, inteligente și
cretive, despre ţinutele ex-
travagante, despre folosi-
rea telefonului, despre
lecţiile și temele ne-
învăţate și nefăcute, des-
pre dezordine, lipsă de
aprecire. Scopul acţiunii a
fost de a oglindi atât drep-
turile, cât și respon-
sabilităţile elevilor. 

Activitatea a fost coor-

donată de prof. Ursu
Maria și Nedelciuc Silvia
și a fost completată de ac-
tivitatea profesorului
Roșu Adriana, care a apli-
cat elevilor și părinţilor un
chestionar privind res-
ponsabilităţile și recom-
pensele pe care le primesc
copiii. Discutarea chestio-
narului a fost urmarea
unei dezbateri legate de
implicarea activă a copii-
lor în viaţa de familie.

Măști și costume de Halloween

Joi, 23 noiem-
brie, la Liceul Agri-
col „Mihail Ko-
gălniceanu” din 
Miroslava, au avut
loc alegeri pentru
desemnarea noii
conduceri a Consi-
liului Elevilor. 

Sesiunea de ale-
geri a fost precedată
de o campanie elec-
torală, competiţie în
care s-a putut în-
scrie orice candidat. 

În urma alegeri-
lor, funcţia de preșe-
dinte al Consiliului Școlar al Elevilor de la Liceul Agricol „Mihail Kogălniceanu” din
Miroslava a fost asumată de Dumitriţa Croitor, elevă în clasa a XI-a B.

Funcţia de vicepreședinte a fost atribuită elevei Andreea Apostol, de la clasa 
a X-a A, iar cea de secretar a fost acordată Deliei Zmău, elevă în clasa a X-a A.

Conducere nouă la Colegiul
Elevilor de la Liceul Agricol
„Mihail Kogălniceanu”
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• Întâlnire tema�că şi
schimb de experienţă
între personalul
didac�c de la Liceul
Agricol „Mihail
Kogălniceanu” din
Miroslava şi elevi ai
Şcolii Gimnaziale „Col.
Constan�n Langa” 

Cum poţi deosebi mie-
rea naturală de cea ames-
tecată, sau făcăturile din
zahăr rafinat? Ce calităţi
are mierea naturală și la
ce anume poate fi folo-
sită? Ce trebuie să faci ca

să pornești o afacere cu
miere de albine? Iată
doar câteva dintre între-
bările la care dr. Ionuţ Să-
culţanu, șef al fermei
didactice din cadrul Li-
ceului Agricol „Mihail
Kogălniceanu” din Miro-
slava a trebuit să răs-
pundă unor copii curioși,
în cadrul unei întâlniri te-
matice, dedicate zilei in-
ternaţionale a mierii,
desfășurată într-o sală de
clasă a Școlii Gimnaziale
„Col. Constantin Langa”.

Da, există o zi dedicată

special acestei minuni a
naturii, iar aceasta este
data de 17 noiembrie.
„Este adevărat că această
zi se sărbătorește doar în
Europa, dar considerăm
că e binevenită, mai ales
că România este un pro-
ducător important de
miere”, a declarat dr. Să-
culţanu.

Aflăm cu acest prilej că
sărbătoarea europeană a
mierii se celebrează în
fiecare an, în a treia vineri
din noiembrie. La nivel
european, sărbătoare e la

a șaptea ediţie, iar în Ro-
mânia la a patra ediţie. 

Întâlnirea a fost una
care a nteresat asistenţa,
mai ales că a aflat câteva
trucuri, extrem de utile.
Anume:

• Mierea naturală o re-
cunoști după bula ro-
tundă și compactă de aer
pe care o formează borca-
nul când îl răstorni brusc;

• Mierea naturală nu
arde;

• Firul de miere scurs
de pe o lingură, sau un
băţ, nu se rupe de sus, ci

de la mijloc în jos. Odată
rupt, firul rămas urcă
spre băţ, în sus;

• Pe mierea naturală
pixul nu scrie;

• Mierea cristalizează
în funcţie de cât polen are
în ea;

• Mierea de floarea
soarelui nu e plăcută la
gust, dar conţine lecitină;

• Mierea de tei e bună
seara, înainte de culcare,
în amestec cu un pahar
de lapte cald;

• Mierea de rapiţă e re-
comandată bolnavilor de

diabet;
• Culoarea mierii e

dată de sursă. Dacă e po-
lifloră, culoarea e mai în-
chisă, dacă e de salcâm,
culoarea e mai deschisă.

La nivelul comunei
Miroslava sunt înscrise în
Asociaţia Crescătorilor de
Albine din Iași mai multe
familii care deţin stupi.
Dintre acestea, familia
Cusutură deţine cei mai
mulţi stupi, iar o bună
parte din produsele aces-
teia ia calea exportului. 

Lipsa de conștiinţă civică a
unora otrăvește natura. E o reali-
tate cu care ne întâlnim din ce în ce
mai des în spaţii publice, în zone
de agrement și chiar pe trotuare.
Deși autorităţile locale fac eforturi
deosebite pentru a menţine cură-
ţenia, încă mai sunt persoane care
omit să folosească pubelele sau co-
șurile de gunoi și își aruncă amba-
lajele de plastic, sau peturile golite
de suc sau apă minerală care pe
unde apucă. Toate aceste reziduuri
au făcut obiectul a nenumărate
campanii de ecologizare între-
prinse inclusiv de elevii tuturor

unităţilor școlare din UAT Miro-
slava, îndeosebi pe amplasamente
din imediata vecinătate a Pădurii
Uricani, sau pe versantul de la
Ciurbești. Prevenţia însă este
mama curăţeniei și a unui mediu
aerisit. Iată de ce, în acest sens, de-
partamentul de mediu al Compa-
niei Delphi Iași, derulează periodic
un program de conștientizare a im-
pactului pe care deșeurile din plas-
tic îl au asupra mediului
înconjurător. 

Ultima acţiune de acest gen a
avut loc joi, 26 octombrie, la
Școala Primară din Vorovești, iar

concluzia de la finalul întâlnirii a
fost simplă și la obiect: cea mai si-
gură cale de a evita împrăștierea
deșeurilor din plastic e să nu folo-
sești ambalaje din plastic, sau pro-
duse ambalate în plastic!

Firește, dacă ai de-a face cu un
pet din plastic, acesta musai tre-
buie dus la pubelă și în niciu caz
aruncat în stradă! 

Întâlnirea dintre angajaţii com-
partimentului de mediu al compa-
niei Delphi cu copiii din Vorovești
s-a încheiat într-o manieră veselă,
fiecare copil participant la acţiune
primind un cadou simbolic.

Ziua europeană a mierii de albine

Realitatea e îngrijorătoare: copiii care accesează
site-uri de socializare pe internet sunt din ce în ce
mai expuși pericolului de a fi abordaţi de persoane
certate cu legea. Deja, la nivelul mai multor ţări eu-
ropene, autorităţile au în vedere modificarea legi-
slaţiei în vigoare, în sensul impunerii controlului
parental și asupra acestor reţele de socializare, pre-
cum facebook. Problema e spinoasă și implică efecte
secundare, care pot accentua conflictul deja existent
între generaţii. Însă, până la elaborarea unor legi
care să limiteze expunerea minorilor la pericolele
de pe net, societatea civilă a demarat deja niște pro-
grame educaţionale, exact pe această temă. 

Un asemenea program este și „Ora de net”, deru-
lat de Organizaţia „Salvaţi copiii!” din Iași, în pe-
rioada 28 octombrie – 3 noiembrie, la Școala
Gimnazială „Col. Constantin Langa” din Miroslava. 

„Ora de net” a fost suţinută la clasele prof. Da-
niela Vlăduţ și Carmen Dumitriu, de către un spe-
cialist al Organizaţiei, care a pus la dispoziţia
elevilor un „Ghid al facilitatorului”, extrem de util
pentru identificarea falșilor prieteni de pe net. 

Plasticul nu are ce căuta în iarbă! Ora de net…



De ce să vii la clasele de Aerobic?
‐ Pentru că arzi multe grăsimi urmând și o dietă po‐
trivită;
‐ Pentru prevenirea afec�iunilor cardiovasculare;
‐ Supor�i mai bine stresul;
‐ Î�i întăreș� sistemul imunitar;
‐ Reduci riscul mai multor afec�iuni;
‐ Î�i îmbunătă�eș� toate func�iile corpului și te sim�i
mai sănătos;
‐ Î�i îmbunătă�eș� tonusul;
‐ Te ajută să ai o via�ă mai lungă și frumoasă.

De ce să vii la Pilates?
‐ Îmbunătă�ește flexibilitatea;
‐ Crește for�a musculară și tonifierea acesteia, în
special în zona abdominală, lombară, bazin și fe‐
sieri;
‐ Îmbunătă�ește controlul muscular în zona spatelui
și a picioarelor;
‐ Îmbunătește stabilizarea coloanei vertebrale;
‐ Îmbunătă�ește postura;
‐ Ameliorează durerile de spate;
‐ Relaxarea umerilor, gâtului și zonei cervicale;
‐ Întărește mușchii pelvieni;
‐ Îmbunătă�ește capacitatea de concentrare;
‐ Îmbunătă�ește legătura minte‐corp.

De ce KANGOO JUMPS?
‐ Elimină majoritatea durerilor de spate;
‐ Protejează ar�cula�iile și coloana vertebrală îm‐
potriva șocurilor;
‐ Întărește întreaga musculatură a corpului
‐ Crește can�tatea de oxigen asimilată;
‐ Sistemul imunitar se ameliorează;
‐ Sistemul cardiovascular și pulmonar se îmbunată‐

�esc;
‐ Corectează postura;
‐ Crește densitatea osoasă;
‐ Scade riscul de osteoporoză;
‐ Crește mobilitatea datorită pozi�iei;
‐ Arderea caloriilor;
‐ Punerea limfei în mișcare;
‐ Este mo�vant, distrac�v.

Vă așteptăm cu mare drag!
Programări și informa�ii la tel: 

0746.827.072 ‐ Giorgiana 
‐ Instructor interna�ional Kangoo Jumps

‐ Instructor aerobic‐ fitness
‐ Inginer în chimie alimentară

‐ Tehnician nutri�ionist

FĂRĂ MILĂ! 

Știinţa Miroslava a umilit Ripensia
în ultimul meci al turului: 3-0!

Miroslava a pus punct
seriei de șase meciuri fără
victorie printr-un succes
clar obţinut în faţa Ripen-
siei Timișoara, în ultima
etapă a turului Ligii a 2-a.
Elevii lui Adrian Kerezsy
s-au impus, vineri, 24 no-
iembrie, cu scorul de 3-0
(1-0), dar succesul a fost
facilitat și de faptul că oas-
peţii au jucat încă din mi-
nutul 14 în inferioritate
numerică, după ce stope-
rul Marius Toma a fost eli-
minat direct. 

Acesta l-a faultat pe
Viorică din postura de
ultim apărător și a văzut
direct cartonașul roșu din
partea arbitrului Omuţ.
Din acel moment, pe teren
a fost o singură echipă.
Știinţa a profitat din plin
de omul în plus, a dominat
clar partida și a răzbunat
toate eșecurile nemeritate
suferite în ultimele dis-
pute.

Jucătorii de la Știinţa

au deschis scorul rapid, în
minutul 25, prin Sebastian
Bucur, acesta marcând cu
capul, după o centrare
bună a lui Taciuc din lovi-
tură liberă. Până la pauză,
Viorică a ratat în două
rânduri desprinderea, din
poziţii bune.

În repriza secundă, me-
ciul a curs, ca și în prima
parte, într-o singură direc-
ţie, iar golurile au căzut fi-
resc în poarta Ripensiei.
Nemţanu a făcut 2-0 în
minutul 54, după ce a scă-
pat singur cu portarul ad-
vers, iar Viorică nu a mai
ratat ţinta în minutul 66,
închizând tabela cu un șut
din careu. Același Viorică
a ratat o nouă ocazie im-
ensă în minutul 70, șu-
tând în portarul
Munteanu dintr-o poziţie
ideală. În prelungirile par-
tidei, Robert Ambrosie a
respins de pe linia porţii
mingea șutată de Ungu-
reanu și le-a refuzat oas-

peţilor golul de onoare.
Victorie fără dubii a Ști-

inţei Miroslava, care a
predat, cel puţin pentru o
zi, ”lanterna” Forestei Su-
ceava. De cealaltă parte,
Ripensia a ajuns la 11 me-
ciuri consecutive fără vic-
torie și singura salvare a
trupei de pe Bega vine de
la întreruperea campiona-
tului.

Kerezsy: ”Echipa s-a
descătuşat după
punctul obţinut la
Oradea”

Antrenorul gazdelor,
Adrian Kerezsy, a declarat
la final că remiza obţinută
în inferioritate numerică
la Oradea, cu Luceafărul,
în runda trecuă, a fost una
a descătușării pentru ele-
vii săi.

”Faptul că oaspeţii au
jucat în zece oameni din
minutul 14 ne-a ușurat
misiunea, dar asta nu ia cu

nimic din meritele echipei
mele. Am dominat meciul
de la început și până la
sfârșit, iar eliminarea a
fost justă, fault în postură
de ultim apărător și roșu
clar. Pe teren a fost o sin-
gură echipă, iar în afara
celor trei goluri marcate
am ratat alte câteva mari
ocazii. Scorul ar fi putut fi
mai clar. Dacă în alte me-
ciuri am ratat mult, de

această dată am și marcat,
jucătorii au dat dovadă de
luciditate în faţa porţii.
Am întâlnit un adversar
bun, cu jucători buni, ata-
cantul Mediop și mijloca-
șul Zaluschi m-au
impresionat. Le-am spus

jucătorilor mei că acel
punct obţinut la Oradea a
fost unul al descătușării și
așa a fost. Îmi felicit toţi
elevii, au dat dovadă de
caracter!”, a declarat
Adrian Kerezsy.

Narcis Pohoaţă

Aerobic, pilates şi Kangoo-jumping,
la Sala Polivalentă Miroslava

În ultimele zile au
apărut mai multe zvo-
nuri la Iași conform că-
rora în Consiliul Local al
comunei Miroslava s-ar
fi luat în discuţie retrage-
rea echipei Știinţa din
campionatul Ligii a 2-a.
Primarul localităţii, Dan
Niţă, a negat acest lucru
și susţine că echipa va fi

întărită în pauza compe-
tiţională pentru a evita
retrogradarea.

"Nu știu cine a lansat
aceste zvonuri, nu este
adevărat. Nu s-a discutat
așa ceva. Doar nu am
băgat banii de pomană în
echipă până acum! Cum
să retrag echipa? În
pauza competiţională

vom aduce câţiva jucă-
tori, întărim echipa și
mergem mai departe", a
declarat primarul Miro-
slavei, Dan Niţă.

Clubul nu are
preşedinte în acest
moment

Acesta s-a referit și la
situaţia conducerii clu-
bului, rămas fără preșe-
dinte după demisia lui
Daniel Acatrinei. "Daniel
Acatrinei nu mai este
președintele clubului. Eu
am nevoie de un preșe-
dinte care să se implice,
să stea acolo și să rezolve
problemele, să fie în per-
manenţă la echipă. Aca-
trinei nu avea timp. El
și-a dat demisia și am ac-
ceptat-o. În momentul
de faţă suntem în căuta-
rea unui președinte", a
completat Dan Niţă.

Narcis POHOAŢĂ

8 Sport Mesagerul

La finalul turului, în clasamentul golgheterilor, primele trei lo‐
curi sunt ocupate de Bogdan Rusu, 12 goluri (AFC Herman‐
nstadt), Ndiaye Mediop, 11 goluri (AFC Ripensia Timișoara),
Valen�n Alexandru, 10 goluri (AFC Dunărea 2005 Călărași) și Cos‐
min Năstăsie, 10 goluri (CS Mioveni).

Primele două etape din retur se vor disputa anul acesta, în
luna decembrie, urmând ca din februarie, returul să con�nue. 

Etapa viitoare (prima a returului) va avea loc în 2 și 3 decem‐
brie, după următorul program: CS Sportul Snagov SA – CS Lucea‐
fărul Oradea (2 decembrie, ora 11), ACS Foresta Suceava ‐ AFC

Ripensia Timișoara (2 decembrie, ora 11), CS Ș�in�a Miroslava ‐
AFC ASA 2013 Târgu Mureș (2 decembrie, ora 11), ASU Politeh‐
nica Timișoara ‐ ACS Dacia Unirea Brăila (2 decembrie, ora 11),
CS Pandurii Lignitul Târgu Jiu ‐Fotbal Club Argeș (2 decembrie,
ora 11), CS FC Olimpia 2010 Satu Mare ‐ FC Metaloglobus
Bucureș� (2 decembrie, ora 11), AFC Dunărea 2005 Călărași ‐ ACS
FC Academica Clinceni (2 decembrie, ora 12), CS Afuma�i ‐ CS
Mioveni (2 decembrie, ora 12), AFC UT Arad ‐ AFC Chindia
Târgoviște (3 decembrie, ora 11, 30), CS Baloteș� ‐ AFC Herman‐
nstadt (3 decembrie, ora 12).

DAN NI�Ă, PRIMARUL COMUNEI MIROSLAVA:

„Nu am investit bani în echipă ca
să o retrag. La iarnă ne întărim și
mergem mai departe“

ȘTIIN�A MIROSLAVA ‐ RIPENSIA TIMIȘOARA  3‐0 (1‐0)
Sebas�an Bucur 25', Cosmin Nem�anu 54', Adrian Viorică 66'
Ș�in�a: Turi�ă ‐ Ambrosie, H. Crișan, Seb. Bucur, Agrigoroaei ‐ Căru�ă

(Izmană 60'), Cărăruș, Taciuc (cpt.)(Săvoaia 78'), Corban ‐ Nem�anu (Asă‐
voaei 74'), Viorică

Rezerve neu�lizate: 
intea ‐ Buhăcianu, Andr. Chindriș, Ed. Sandu
Antrenor: Adrian Kerezsy
Ripensia: D. Munteanu ‐ Ad. Popa (cpt.), Vlădia, M. Toma, Apro, C.

Toma ‐ Laur. Tudor, Zaluschi (Ad. Ungureanu 72'), Stoi ‐ Neam�u (Bobină
62'), Mediop (Dumiter 81')

Rezerve neu�lizate: I. Rădulescu ‐ Horcea, Mînecan, Ma�ș
Antrenor: Radu Suciu
Eliminat: Marius Toma 14' (roșu direct)
Stadion: Comunal (Uricani); Arbitru: Marius Omu� (Satu Mare); Asis‐

ten�i: Ovidiu Timar (Marghita) și Casian Băla (Arad).


