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La mulţi ani, 2018!
Hăăiii, hăăăăăăăăăi!
Ahooo, ahooo, oameni de
bine
Gospodari și gospodine,
Și voi tineri, zurbagii,
Chiar și voi, ăștia cheflii!
Daţi-vă colea, în poartă
Și-ascultaţi urarea noastră
Că-i urare specială,
Spusă mai fără fereală,
Despre ce-am făcut mai an,
Cu primarul Niţă Dan.
Ăla ‘nalt și mustăcios,
Băiet bun, da’ cam nervos,
Că guvernul din Brăila
Chiar că nu cunoaște mila,
Și la bani ne-a jumulit,
Când pe treabă ne-am pornit.
Și ne-a dat un Cod Fiscal,
Să trăim original,
În genunchi, cu mânantinsă
Și cu lumânare-aprinsă
Că așa-i când stai mai jos
Și cerșești un os de ros,
Tu te zbaţi să faci toţi banii
Da-i iau alţii, ca golanii
Și din toate ce-ai promis
Rămâi doară cu un vis.
Vis de mare veselie,
Bogăţie-n sărăcie,
Ce-au dorit cu toţi să vadă

Doar câini cu colaci în
coadă,
Confort în apartament
Mult lux, ca în occident,
Veselie, trai senin,
Fără bani, da cu mult vin!
Mânaţi măi!
Hăăăăăăi, Hăăăăi!
***
Iaca, mai trecu un an
Fuse unul chiar baban!
Unul mai aglomerat,

Sﬁntele sărbători ale
Crăciunului și Anului Nou
îmi oferă fericitul prilej de
a vă adresa cele mai calde
urări de sănătate, inimă
curată și prosperitate!

La muli ani!
Primar Comuna Miroslava
Dan Niă

Mai mașcat și mai bogat,
An în care am băgat
Kilometri de asfalt,
Din Horpaz pân’ la Ciurbești,
În Proselnici și Cornești
Brătuleni și Vorovești,
Iar în Miroslava Vale
Pregătit-am noi, o cale
Ușurel spre Găureni
Unde-s oameni mai vicleni,
Care cer într-una bani
Pentru drum spre Uricani!
Drum pavat cu beri mai
multe,
Cine știe să ne-asculte
C-așa merge daravera
Dacă vreţi drum scurt spre

Era
Musai facem festival
Afterhills, la bot de cal,
Un fel de Untold în glod
Cum se cade la norod.
Când cu plugul se pornește
Și în toate izbândește…
Mânaţi măăăi!
Hăăăăăi, Hăăăăi!
***
Foaie verde busuioc
Iată, am avut noroc,
Și la fotbal am urcat,
Sus, cum nici nu am visat.
Am mâncat o mămăligă,
Și-am pupat a doua ligă!
De știam, mâncam o oală
Și intram la naţională!

Program modificat
la salubritate
În perioada sărbătorilor de Crăciun și Anul Nou,
operatorul de salubritate SC Edil Industry SRL își
modifică programul de ridicare a gunoiului menajer,
după cum urmează:
• Pentru zilele de 25 și 26 decembrie 2017 se va
lucra toată ziua de sâmbătă, 23 decembrie. În caz că
nu se finalizează colectarea pe 23 decembrie, restul
va fi ridicat în dimineaţa zilei de 24 decembrie.
• Pentru zilele de 1 și 2 ianuarie 2018, se va lucra
în ziua de 30 decembrie. În caz că nu se finalizează
colectarea pe 30 decembrie, restul va fi ridicat în dimineaţa zilei de 31 decembrie.

Dar e bine și așa
Că mai sus, chiar e belea.
Ușurel, ne-om ridica,
Mingea noi o vom dribla
Să vedeţi voi meserie
Dac-avem și galerie!
Goluri multe, fără număr,
De ne staţi umăr la umăr
Și cu toţii vom scanda
„Știinţa e iubirea mea!”
Știinţa e iubire pură,
E a noastră urătură
Pentru anul care vine,
Doar cu goluri și suspine
Pentru concurenţii care,
Au visat la promovare,
Ori ciumeţi din ăia care,
Au pupat retrogradare
Mânaţi măi!
Hăăăăăăăi, hăăi!
***
De urat am mai ura
Până nu ne-aţi mai răbda,
Dar mai sunt destui la ușă,
Care sunt cu capsa pusă.
Așa că n-o mai lungim,
Înc-o dată, vă hăim,
Și vă spunem ca din tun
Să aveţi un an mai bun!
Să vă fie masa plină,
De belșug și de lumină!
Să aveţi copii frumoși
Să fiţi cu toţii sănătoși
Să vă fie casa, casă!
Să aveţi și punga groasă!
Pacea să nu vă lipsească
Bucurie și mulţi bani,
La anul și la mulţi Ani!

Telefon pentru sesizări
iluminat public
Pentru o mai bună gestionare a reclamaţiilor privind funcţionarea iluminatului 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 personalul de
specialitate să meargă la faţa locului și să remedieze defecţiunea, sau să înlocuiască
lampa arsă.
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Normative ale Consiliului Local
Reunit în ședinţă de lucru ordinară, în ziua de 29
noiembrie 2017, Consiliul Local Miroslava a dezbătut, votat și aprobat următoarele normative locale:
• Hotărâre privind transformarea unor funcţii publice de
execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Miroslava, judeţul Iași;
• Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal
de trecere a suprafeţei de 13.883 mp teren extravilan în intravilan sat Ciurbești, comuna Miroslava, judeţul Iași, Tarlaua 77, P1A, NC 81554, în vederea construirii de locuinţe
P+1E și anexe aferente funcţiunii de locuire-beneficiar Diaconu Iulian Ciprian;
• Hotărâre privind introducerea în Inventarul Domeniului Public al Comunei Miroslava a construcţiilor identificate
conform Procesului verbal nr.33558 din data de 25 octombrie 2017, încheiat între Comuna Miroslava și Liceul Tehnologic Agricol ”Mihail Kogălniceanu-Miroslava;
• Hotărâre privind stabilirea și aprobarea impozitelor și
taxelor locale pentru anul 2018;
• Hotărâre privind anularea creanţelor fiscale mai mici de
40 lei, aflate în sold la data de 31 decembrie a anului 2017,
datorate și neachitate de către debitori la nivelul Comunei
Miroslava, judeţul Iași;
• Hotărâre privind introducerea în Inventarul Domeniului Public al Comunei Miroslava a investiţiei: ”Extindere
reţea electrică JT str. Theodor Palade, sat Proselnici, comuna Miroslava, judeţul Iași”;
• Hotărâre privind introducerea în Inventarul Domeniului Public al Comunei Miroslava a investiţiei: ”Semaforizare
intersecţie DJ248 km 5+380 cu DC39 km 0+000”;
• Hotărâre privind modificarea și completarea HCL Miroslava nr.115/31.05.2017;
• Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de blocare/deblocare a roţilor autovehiculelor sau
a remorcilor oprite, staţionate sau parcate neregulamentar
pe domeniul public al Comunei Miroslava;
• Hotărâre privind însușirea de către Consiliul Local Miroslava a modificărilor și completărilor din Inventarul Do-

meniului Public al Comunei Miroslava, Anexa nr.1 la HCL
Miroslava nr.41/28.02.2017, ca urmare a înscrierii în inventar a terenurilor în suprafaţă de 2.363 mp, respectiv în
suprafaţă de 2.404 mp (conform Contractului de Donaţie
autentificat sub nr.8726/15.11.2017);
• Hotărâre privind însușirea de către Consiliul Local Miroslava a modificărilor și completărilor din Inventarul Domeniului Privat al Comunei Miroslava, Anexa nr.1 la HCL
Miroslava nr.42/28.02.2017, ca urmare a înscrierii
suprafeţei de 24 mp în inventar, a dezmembrării numerelor
cadastrale 79458 și 79459 și a actualizării numărului de inventar 1894 (prin dezmembrarea numărului cadastral 79457
și a numărului cadastral 79459);
• Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal
pentru modificare reglementări PUG din zona L1A în IS1construire Așezământ Bisericesc comuna Miroslava, pentru
terenul în suprafaţă de 1000 m.p., situat în tarlaua 54,
P2536/75, NC 77093-beneficiar Parohia ”Duminica Sfinţilor
Români” Miroslava;
• Hotărâre privind aprobarea eșalonării la plata
obligaţiilor fiscale datorate bugetului local în sumă de 15.915
lei de către domnul Căzănescu Daniel, având domiciliul în
sat Miroslava, str. Ștefan Răzvan Vodă nr.23, comuna Miroslava, judeţul Iași;
• Hotărâre privind aprobarea asocierii Comunei Miroslava, judeţul Iași cu alte unităţi administrativ-teritoriale în
vederea înfiinţării Asociaţiei ”Primăriilor Verzi”, pentru
îmbunătăţirea activităţilor în domeniul energiei electrice la
nivelul Comunei;
• Hotărâre privind modificarea și completarea Nomenclatorului stradal al comunei Miroslava, Anexa nr.1 la HCL
nr.30/26.02.2016;
• Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și
cheltuieli pentru anul 2017 al SC Servicii Publice Miroslava
SRL, comuna Miroslava, judeţul Iași;
• Hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului de circulaţie a autovehiculelor cu masa totală maximă mai mare de 3,5 tone în Comuna Miroslava, judeţul

Iași, Anexa nr.1 la HCL nr.221/26.10.2017;
• Hotărâre privind aprobarea de către Consiliul Local Miroslava a semnării contractului de credit ce urmează a fi încheiat între Comuna Miroslava și CEC BANK S.A., având ca
obiect acordarea unei facilităţi de credit în valoare de
10.816.956,40 lei;
• Hotărâre privind concesionarea terenului în suprafaţă
de 18.614 mp, situat în intravilan sat Horpaz, comuna Miroslava, judeţul Iași, aparţinând domeniului privat al comunei, tarlaua 67, NC 83406 în vederea construirii unui centru
de recreere ;
• Hotărâre privind concesionarea terenului în suprafaţă
de 1.115 mp, situat în intravilan sat Proselnici, comuna Miroslava, judeţul Iași, aparţinând domeniului privat al comunei, NC 82510 pentru folosinţă agricolă;
• Hotărâre privind modificarea și completarea HCL Miroslava nr. 159/28.07.2017 în sensul aprobării nivelului
minim și maxim al salariului de bază pentru funcţia contractuală de execuţie de referent, grad profesional debutant;
• Hotarâre privind desemnarea reprezentantului comunei
Miroslava în Adunarea Generală a Acţionarilor a Apa Vital
SA Iași, în vederea exercitării drepturilor de acţionar;
• Hotarâre privind rectificarea bugetului de venituri și
cheltuieli al Comunei Miroslava pe trim. IV 2017.

SERVICII
• Caut bonă pentru copii școlari, în Miroslava. Dorim o persoană se‐
rioasă, cu experienă și răbdare. Salarizare negociabilă! Permisul de
conducere reprezintă un avantaj. Telefon: 0721.280.783

Societatea GAZMIR IAȘI SRL, operator
distribuie gaze naturale în localitatea Miro‐
slava, aduce la cunoșnă publică faptul că
primește oferte privind închirierea unui imo‐
bil pentru desfășurarea acvităii societăii:
sediu social cu birouri personal și spaii ad‐
ministrave – minim 250 mp uli.

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

La ofertare, vă rugăm să speciﬁcai deta‐
liat suprafaa imobilului construcie și teren,
preul pe mp și data de la care poate ﬁ pus
la dispoziie.
Adresa la care putei trimite oferta dvs.
este email: gazmiriasi@yahoo.com și fax
0232/242.466.

MEDITAII
• Student la informacă – ofer meditaii la informacă pentru liceeni.
Rareș. Tel.: 0747‐610.037.

Date de la Starea Civilă

• Buhuș Gabriel, cu Ghiga Carmen;
• Ajidaucei Mihai, cu Lupu Angela;
• Baur Ionu Gabriel, cu Munteanu Roxanda Ale‐
xandra.
Primăria comunei Miroslava le urează nerilor
căsătorii „Casă de piatră”!

• Timoe Mircea (62 ani, Voroveș);
• Baciu Zînica (72 ani, Păstrăveni – Neam);
• Gherasim Ion (72 ani, Corneș);
• Anton Crisna (53 ani, Valea Adâncă);
• Pantalon Romică (51 ani, Iași).
Primăria comunei Miroslava le adresează sincere
condoleane familiilor îndoliate!

Mica Publicitate

AUTOMOTO
• Vând motoscuter Peugeot – com. Miroslava. Tel: 0740‐684.520.
• Vând Dacia 1310 break, în stare de funcionare. Tel: 0760‐265.689.
VÂNZĂRI
• Vând generator electric, nou, marca Honda, neulizat. Tel.: 0743‐
56.80.52.
IMOBILIARE
• Cumpăr teren, minim 2.000 mp, în zona Balciu, str. Stadionului, sau
alte zone apropiate, pretabile la acvităi lucrave. Relaii 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, ulităi. Pre ne‐
gociabil 58.000 euro Tel: 0754‐792.285; 0755‐517.680.
• Arendez 10.500 mp – fâneaă, 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.
Miroslava – la cheie. Pre 60.000 euro negociabil. Tel. 0754.79.22.85
sau 0755.51.76.80.
• Vând casă S+P+E, suprtafaă 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 suprafaa de 3.700 mp, extravilan. Tel.
0754.401.457.
LOCURI DE MUNCĂ
• Firmă de salubritate angajează doi casieri pentru comuna Miro‐
slava. Relaii la telefon: 0751‐662.277;
• Cofetăria ‐ Paseria MirroBello angajează vânzător la magazinul
din Miroslava strada Constann Langa nr. 64. Relaii suplimentare la
telefon: 0745 – 60.50.86;
• Caut bonă pentru băieel de doi ani. Programul este 08:00 – 17.00,
de luni până vineri. Experiena anterioară este foarte importantă. Mai
multe detali putei obine la număr de telefon: 0723‐266.522.

Editor: Florin Antohi
Tipografie: Adevarul Holding SA
Contact: 0748-013.063
Email: redactia.mesagerul@gmail.com

În perioada 27 noiembrie – 14 decembrie, la Oﬁ‐
ciul de Stare Civilă al Primăriei Miroslava au fost
înregistrate următoarele:
Căsătorii
• Filimon Alexandru, cu Pîrvu Alina;
• Hreu Robert Mihai, cu Constannescu Luminia;

Anunţ
important!
Persoanele rezidente în
localităile Corneș, Prosel‐
nici, Dancaș, Găureni, Uri‐
cani și Valea Ursului
(beneﬁciare ale programu‐
lui POS Mediu de exndere
a reelei de alimentare cu
apă potabilă) care șu că
au branșamente la reea
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.

Întâlnire la
Văratec
Asociaia Grup de Aciune Locală
Stejarii Argini a organizat în pe‐
rioada 23 – 25 noiembrie 2017
prima sesiune de instruire a liderilor
locali de pe teritoriul GAL‐ului.
Instruirea a avut localitatea Văra‐
tec, comuna Agapia și a avut ca te‐
maca Managementul de proiect.
La curs au parcipat 15 lideri lo‐
cali din cele 6 comune care compun
teritoriul GAL Stejarii Argini:
Lecani, Dumeș, Mădârjac, Popeș,
Miroslava și Horleș.

Decese
• Câran Rodica (48 ani, Miroslava);

Cu prilejul sărbătorilor de iarnă,
SC Edil Industry SRL le urează locuitorilor
comunei Miroslava un an nou, mai curat,
mai îmbelșugat!

La muli ani!

Pubele noi

Anunţ public

Având în vedere că numă‐
rul de gospodării a crescut
semniﬁcav în ulmul an și că
multe dintre pubelele vechi s‐
au deterioriat suﬁcient cât să
nu mai poată ﬁ ulizate, Pri‐
măria Miroslava a hotărât să
achiziioneze încă 300 pubele
individuale (capacitate de 120
l), precum și 100 pubele colec‐
ve metalice (capacitate 1,1
mc). Acestea din urmă vor ﬁ
amplasate în zonele cu blo‐
curi.

Comuna Miroslava organizează licitaie publică deschisă, în
data de 21.12.2017:
‐ pentru concesionare teren în suprafaă de 1.115 mp, situat
în sat Proselnici, pentru exploatare în scop rezidenial – orele
12.00; Preul minim de pornire a licitaiei publice deschise este
de 533 lei/an pentru întreaga suprafaă;
‐ pentru concesionare teren în suprafaă de 18.416 mp situat
în sat Horpaz pentru construire centru de recreere orele 11.00;
Preul minim de pornire a licitaiei publice deschise este de 6.408
lei/an pentru întreaga suprafaă;
Caietele de sarcini pot ﬁ obinute de la Biroul Achiziii Publice
din cadrul Primăriei comunei Miroslava. Costul Caietului de sar‐
cini este de 50 lei.
Data limită pentru depunerea ofertelor: 20.12.2017, orele
16.00.

Mesagerul

3

Administraţie

Parcul Industrial va fi motorul
economic al UAT Miroslava
• Invesţii de cel puţin
30 milioane euro şi cel
puţin 1.300 locuri de
muncă
Dat fiind contextul politic
incert, care anunţă vremuri
dificile pentru mai toate unităţile administrative din ţară
- cele mai multe dintre acestea fiind puse în situaţia de a
sta cu căciula întinsă la
mâna Guvernului - comuna
Miroslava și-a asigurat o
gură de oxigen: Parcul Industrial.
Amplasat pe un teren cu o
suprafaţă de 44.6 ha, în șesul
Brătulenilor, aproape de
Delphi, Parcul Industrial reprezintă o facilitate investiţională atrăgătoare pentru
orice agent economic interesat să-și dezvolte afacerea,
având acces ieftin (în raport
cu Iașul) și facil atât la teren,
cât și la întreaga infrastructură de utilităţi. De partea
cealaltă, prin crearea locurilor de muncă, administraţia
publică are numai de câști-

gat, cotele defalcate din impozitul pe venit al salariaţilor
constituindu-se în importantă sursă de venit la bugetul local. E un avantaj pe
care comuna Miroslava îl are
și îl va exploata cât mai eficient posibil.

Parcul Industrial
Miroslava a fost ocupat
în proporţie de 60%
Încă de la înfiinţare, Parcul Industrial Miroslava a
atras agenţi economici din
mai toate domeniile de activitate, care au concesionat,
fiecare după posibilităţi, diferite suprafeţe de teren, în
funcţie și de specificul firmei. Vom avea aici depozite
de medicamente, linii de
prelucrare a produselor din
carne, tipografii, depozite de
medicamente, ateliere mecanice, ba chiar și un centru de
cercetare multidisciplinară,
cu o hală în care se vor realiza prototipuri pentru diverse invenţii.
La finalul anului 2017,

gradul de ocupare a Parcului
Industrial Miroslava este de
circa 60%, iar potrivit conducerii acestuia anul viitor
va fi ocupat în totalitate.

„Am avut sute de
întâlniri cu potenţiali
investitori din ţară şi
străinătate”

2017 – anul
construcţiilor în Parcul
Industrial Miroslava

„Anul 2017 a însemnat,
practic, ieșirea la rampă a
Parcului Industrial Miroslava. Iar premisele pentru
2018 ne-au întrecut așteptările. Am reușit să atragem investiţii de peste 30 milioane
de euro, care vor fi puse în
operă anul viitor și vor fi generate astfel peste 1.300 locuri de muncă. Pentru ca
Parcul Industrial să fie ocupat cât mai repede, am ofertat peste tot și am căutat
agenţi economici cu potenţial cât mai mare. Am avut
sute de întâlniri cu clienţi
din ţară și zeci de întâlniri cu
potenţiali clienţi din străinătate. Am promovat avantajele de a dezvolta o afacere în
Parcul Industrial Miroslava
atât în ţară, cât și în străinătate, ofertând la diverse târguri naţionale și internaţionale. Nu ne-am permis să

Practic, acest an reprezintă o trecere de la faza de
proiect pe hârtie, la cea efectivă de punere în operă. E
perioada în care s-a împrejmuit perimetrul lucrativ, sau trasat căile interioare de
acces și s-au făcut racordurile la reţelele de utilităţi:
apă, canalizare, gaz metan,
curent electric. Lucrările nu
au evoluat cu o viteză pe măsura dorinţei autorităţilor locale, pentru că au fost timpi
de așteptare destul de mari
în ce privește obţinerea unor
avize. Sfârșitul de an calendaristic 2017 se anunţă unul
bun, pentru că ce era mai
greu de făcut în Parc s-a
făcut.

participăm la toate târgurile
pentru că taxele de participare sunt foarte mari. Spre
exemplu la târgul din Munchen taxa de participare era
de 19.000 euro. Dar am fost
prezenţi și acolo cu materiale
promoţionale, la standul
ADR Nord-Est”, explică
Dorel Codină, managerul
Parcului Industrial Miroslava.

Agenţi economici în
Parcul Industrial
Miroslava
Potrivit estimărilor conducerii Parcului Industrial,
cel mai probabil în toamna
anului 2018 se vor tăia panglici la primele fabrici care
vor fi deschise aici.
În Parcul Industrial Miros-

lava au concesionat diverse
suprafeţe de teren următoarele firme: SC Fildas Trading
SRL, SC Bronson SRL, SC
Look Ahead SRl, SC Deme
Macarale SRL, SC Biotop
Energy SRL, SC Electra SRL,
SC Viarom SRL, SC Dogav
SRL, SC Yxantia SRL, SC
Mecon SRL, SC Misavan
SRL, SC Energy Logistic
Park SRL, SC Inova Label
SRL, SC Zup Finestre SRL,
SC Knuth SRL, SC All Metech Tools & Machines SRL,
SC Master Print SRL, SC
Cuptorul de Vis SRL, SC Gemini CAD Systems SRL, SC
E Book Keeper SRL, SC
Mega Edile Iași SRL, SC
Cepe Deli EU SRL, SC Vetro
Solutions SRL și SC Casa Lebăda SRL.

Un an liniștit și fără evenimente deosebite în Miroslava
• Bilanţul acvităţii
Poliţiei Locale pentru
anul 2017
Făcând o analiză a acvităii Po‐
liiei Locale pe parcursul anului
2017, se poate spune că montarea
unor camere de luat vederi la prin‐
cipalele intersecii din localităi, co‐
roborate
cu
alte
măsuri
administrave întreprinse de Pri‐
măria Miroslava, au dat rezultate.
Numărul contraveniilor pentru
scandal și tulburarea ordinii și lini‐
și publice a scăzut semniﬁcav în
comparaie cu anii precedeni. Iar
aciunile de colaborare cu poliia
rurală, ca urmare a apelurilor la
„112”, s‐au rărit. Ceea ce e bine.

Lipsa de obraz a unora
umple cu gunoaie locuri
virane din Miroslava
Rămâne însă nerezolvată o pro‐
blemă importantă: mormanele de
gunoi menajer sau de altă natură
pe care unii cetăeni le aruncă pe

domeniul public, prin locuri virane
sau zone mai puin circulate. „Nu
toi făptașii pe care i‐am depistat
aruncând mizerie pe domeniul pu‐
blic sunt din comună. Muli sunt și
din localităile învecinate. Le‐am
aplicat amenzi, dar aceste cazuri
connuă să se facă simite îndeo‐
sebi pe sub viaductul dinspre Cor‐
neș, în Balciu spre padocul pentru
câini comunitari, pe Dealul Nucului,
la liziera Pădurii Uricani și în multe
alte locuri. Altă soluie pentru rări‐
rea acestor contravenii nu avem
decât să ne intensiﬁcăm controa‐
lele. Și asta facem…”, povestește
Ion Căliman responsabil în cadrul
Serviciului Poliie Locală Miroslava.
Potrivit informaiilor puse la dis‐
poziie de acest serviciu, în decursul
anului 2017, agenii Poliiei Locale
au aplicat 33 amenzi contravenio‐
nale (pe mediu) și două avers‐
mente scrise. Valoarea totală a
amenzilor se ridică la suma de
20.700 lei.
„Am vorbit permanent cu po‐
pulaia și am insistat asupra datoriei
ﬁecărui cetăean de a păstra cură‐
enia în dreptul proprietăii pe care

o deine. Dar, de multe ori, am con‐
statat că educaia civică e lucru rar
în zilele noastre. Din acest mov,
aciunile Poliiei Locale vor con‐
nua sistemac pe această linie, iar
persoanele depistate că încalcă
normele privind păstrarea curăe‐
niei și protejarea mediului înconju‐
rător vor ﬁ sancionate aspru fără
excepe”, a mai spus reprezentan‐
tul Poliiei Locale Miroslava.

Roţile maşinilor
parcate neregulamentar
vor fi blocate
O altă problemă cu care se con‐
fruntă agenii Poliiei Locale Miro‐
slava o constuie mașinile parcate
la întâmplare de unii șoferi, care au
impresia că odată cu permisul de
conducere au obinut și dreptul de
proprietate asupra carosabilului.
Muli posesori își lasă mașina la
poarta proprietăii, fără să le pese
că‐i încurcă as el pe celali parci‐
pani la traﬁc. Ori parchează pe tro‐
tuare și‐i obligă as el pe pietoni să
circule pe carosabil, expunându‐i

pericolului de a ﬁ accidentai. Por‐
nind de la multudinea aspectelor
expuse mai sus, la sfârșitul lunii No‐
iembrie 2017, Consiliul Local Miro‐
slava
a
emis
HCL
nr.
236/29.11.2017, prin care s‐au
impus amenzi contravenionale, cu‐
prinse între 100 – 1.500, lei pentru
următoarele fapte:
‐ oprirea sau staionarea auto‐
turismelor pe trotuare;
‐ staionarea autovehiculelor pe
spaile verzi;
‐ oprirea și staionarea autove‐
hiculelor în staiile publice des‐
nate transportului public de
călători;

‐ oprirea și staionarea autotu‐
rismelor în locurile de parcare re‐
zervate transportului de persoane
și în parcuri.
În același normav local este
prevăzută și măsura blocării roilor
mașinii depistate că staionează în
loc nepermis. Pentru deblocarea
roilor, posesorul autoturismului va
trebui să plătească o taxă de 100
lei. Distrugerea dispozivului de
blocare a roii se sancionează, de
asemenea, cu amendă contraven‐
ională cuprinsă între 1.000 – 2.500
lei și cu recuperarea valorii dispozi‐
vului, cu un coeﬁcient de 1,25.
Sanciunile și contraveniile vor
ﬁ puse în aplicare de agenii Poliiei
Locale Miroslava.

Măsuri specifice
sezonului rece
Având în vedere că se apropie
perioada în care sunt șanse mari de
precipitaii sub formă de zăpadă,
Poliia Locală Miroslava le reamin‐
tește cetăenilor – indiferent că
sunt persoane ﬁzice sau juridice –

că sunt obligai să curee pe limita
proprietăii trotuarele și căile de
acces, as el încât să ﬁe evitată ac‐
cidentarea prin alunecare a pieto‐
nilor. Ignorarea acestor îndatoriri
cetăeneș constuie contravenie
și se sancionează, potrivit legii.
Totodată, pentru că se apropie
sărbătorile de iarnă, Poliia Locală
Miroslava atenionează agenii eco‐
nomici care au ca obiect de acvi‐
tate comerul că este interzisă
comercializarea materialelor piro‐
tehnice fără a deine avizele nece‐
sare.
În acest sfârșit de an, obiecvul
Poliiei Locale Miroslava este acela
de a stabili o relaie de comunicare
cât mai bună cu cetăenii comunei,
oferindu‐le un sprijin real de ﬁecare
dată când sunt solicitări jusﬁcate,
lucru subliniat altminteri și de con‐
ducerea acestei instuii: „ elul
nostru este acela de a avea o co‐
mună liniștă și curată, de care să
ﬁm cu toii mândri. Poliia Locală
Miroslava urează tuturor locuitori‐
lor comunei Sărbători Fericite ală‐
turi de cei dragi și un sincer «La
Muli Ani!»”.

Apar tot mai multe blocuri în Valea Adâncă
Dezvoltarea demografică extraordinară pe care o cunoaște comuna Miroslava este confirmată și
de ultimele statistici ale Serviciului
de Urbanism al Primăriei, pentru
anul pe cale de a se încheia în
aceste zile. Astfel, pe parcursul
anului 2017, compartimentul de
urbanism a emis:
• 1.286 certificate de urbanism;
• 1.154 autorizaţii de construcţie;
• 493 recepţii finale;
• 16 avize primar (lucrări aflate
la limita UAT Miroslava cu UAT
Iași).
Zonele cu cea mai rapidă dezvoltare demografică sunt: Valea
Adâncă, Miroslava și Horpaz. Aici,
au început să apară blocuri sau ansambluri de locuinţe (înșiruite), la
iniţiativa mai multor dezvoltatori
privaţi. De unde și unele complicaţii legate de supraîncărcarea reţelei
de drumuri publice, a reţelei de
utilităţi și chiar a nomenclatorului
stradal, pus la grea încercare de

sensul limitării construcţiilor civile
cu regim de înălţime mai mare de
două etaje în aceste zone cu case”,
a declarat Adrian Ţapu Sardariu,
inspector în cadrul Serviciului de
Urbanism al Primăriei Miroslava.

Activitatea de refacere a
tramei stradale a fost sistată
multitudinea adreselor noi.
De departe însă, cea mai mare
nemulţumire a populaţiei din zonă
e legată de apariţia peste noapte a
unor blocuri în zone de case. „Planul Urbanistic al comunei Miroslava nu permite construirea de
clădiri cu regim de înălţime mai
mare de patru etaje, iar prevederile
acestuia au fost respectate cu stricteţe. Cunoaștem foarte bine și problema acelor blocuri care s-au
construit în zone cu case, dar nu
am avem ce face, pentru că PUGul a permis acest lucru. E foarte
posibil ca acest aspect să fie abordat anul viitor în Consiliul Local, în

Între timp, activitatea de revizuire a tramei stradale (montare
de plăcuţe cu denumirea străzilor
și numerotare a lor) a fost sistată.
Există o lege, relativ recentă, care
impune tuturor unităţilor administrative înscrierea nomenclatoarelor stradale la Registrul Electronic
Naţional al Nomenclatoarelor
Stradale din România (RENNS),
iar acest lucru nu se poate realiza
în regie proprie. Prin urmare, activitatea de refacere a nomenclatorului stradal și înscrierea la
RENNS va fi externalizată cel mai
probabil la începutul anului 2018.
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Fantezii cu șase tineri în căutarea vântului
• Experiment teatral
unic al trupei
Kamadeva, la fesvalul
teatrului studenţesc
din Iaşi
Chiar dacă elevii Liceului Agricol “Mihail
Kogălniceanu” mai au de
ros băncile școlii până să
ajungă studenţi, în ce
privește performanţa artistică aceștia au reușit să
se facă invitaţi, dar și remarcaţi pe scena teatrului studenţesc, cu prilejul
Festivalului Internaţional de Teatru organizat
de Casa de Cultură a Studenţilor din Iași.
Ediţia din acest an (a
IX-a) a fost dedicată memoriei regizorului Aurel
Luca, regizor, scenarist și
fondator al Trupei de
teatru
studenţesc

“Ludic”. Spectacolele au
avut loc în data de 5 decembrie și pe scenă au
evoluat trupe de teatru
ale elevilor și studenţilor
din Iași, București,
Ploiești,
Timișoara,
Alba-Iulia și… Tel Aviv!
Festivalul a propus
abordări diferite ale fenomenului teatral – de la
montări clasice, la puneri

în scenă curajoase, de la
teatrul absurdului la teatrul nonverbal – toate
reunite sub semnul
calităţii și al pasiunii
pentru teatru.
Trupa Kamadeva, de la
Liceul Agricol “Mihail
Kogălniceanu” din Miroslava, s-a prezentat cu
spectacolul “Fantezii cu
șase tineri în căutarea

Trăiască România
dodoloaţă!

vântului”. Spectacolul a
fost unul “nonverbal”, dar
a fost bine primit de publicul spectator, format în
marea lui majoritate din
tineri, foarte deschiși la
inedit. Aplauzele au fost
entuziaste și nimic nu a
mai trebuit pentru ca tinerii artiști de la Kamadeva să se simtă răsplătiţi
pentru efortul lor.

Bună seara, la Moș Ajun!
• Programul dedicat sărbătorilor de
iarnă, la care parcipă elevii Şcolii
Gimnaziale „Col. Constann Langa”
În fiecare an elevii Școlii Gimnaziale
„Col. Constantin Langa” din Miroslava
merg să colinde și să ure, sau pregătesc
activităţi artistice pentru a-i bucura pe cei
din jur, anticipând clipele minunate ale
Crăciunului și Anului Nou. În acest an,
elevii din Miroslava pornesc cu colinda pe
18 decembrie, la școală. Apoi miercuri, 20
decembrie, 60 de elevi vor merge la
Delphi, unde sunt așteptaţi pentru susţinerea unui scurt program artistic.
Alte două clase – de la Școala Vorovești
și Școala Gimnazială „Miron Barnovschi”
din Uricani – vor merge pe 21 decembrie
la SC Antibiotice SA pentru a bucura gazdele cu colinde și urături.
Momentul de vârf al programul îl constituie, potrivit tradiţiei, spectacolul pe

care îl vor susţine la Sala Polivalentă joi,
21 decembrie, în faţa autorităţilor locale.
Programul artistic va cuprinde:
• „Colinde, colinde” – concert de colinde susţinut de 45 elevi de gimnaziu, coordonaţi de prof. Ionuţ Rusu (Școala
Miroslava);
• Plugușorul – 5 elevi cl V-a B – coordonator prof. Dumitriu Oana (Școala Miroslava)
• „Crăciun fericit din inimi de copil” –
30 elevi gimnaziu – prof. Ciucanu Carmen (Școala Uricani);
• ”Crăciun de poveste” (poezii, cântece,
coregrafie) – 17 elevi Clasa pregătitoare înv. Barbacariu Doina (Școala Vorovești);
• ”Vine Moș Crăciun!” – colinde în interpretarea a15 preșcolari coordonaţi de
ed. Guraliuc Teodora (Vorovești);
• Tradiţii și obiceiuri de iarnă (colinde,
plugușor, sorcova, jocul caprei) – 20
preșcolari grupa mare – ed. Volcenschi
Elena (Grădiniţa Miroslava).

Portrete în cuvinte și culori,
a treia ediţie

Moment de mare emoţie pentru românii de pretutindeni, Ziua de 1 decembrie – Ziua Naţională a României a fost
sărbătorită, cu mare fast, în toate școlile
și unităţile de învăţământ din Miroslava, indiferent că vorbim de grădiniţă,
școală gimnazială sau liceu.
Activităţile care s-au derulat la clasă
au cuprins expoziţii tematice de desen,
mici spectacole dedicate momentului
Unirii Mari de la 1918, s-au recitat poezii patriotice, s-a intonat imnul, s-au interpretat cântece patriotice. Momentul

culminant al manifestărilor închinate
Zilei Naţionale a fost punctat pe 30 noiembrie, cu spectacolul intitulat „Trăiască România Dodoloaţă” susţinut de
elevi la Sala Polivalentă din Miroslava
în faţa unui public format din: primar,
consilieri locali, părinţi și copiii invitaţi
să participe la eveniment.
Pentru a descrie atmosfera de la
acest eveniment remarcabil, cuvintele
sunt de prisos. Imaginile din prezentul
fotoreportaj vorbesc de la sine.

Semnalăm apariţia celei de a treia ediţii a revistei Școlare „Portrete în cuvinte și
culori”, publicaţie periodică editată de cadrele didactice ale Școlii Gimnaziale „Col.
Constantin Langa” din Miroslava, în colaborare cu elevii. Temele abordate în paginile revistei sunt dintre cele mai diverse
și reprezintă, practic, o oglindă a principalelor preocupări educaţionale ale școlii.
„Am încercat să abordăm subiecte cât
mai diverse, care să implice elevii, stimulându-le creativitatea. Pe de altă parte,
ne-am propus să sintetizăm și unele informaţii utile”, explică prof. Carmen Dumitriu, consilier educativ.
Revista “Portrete în cuvinte și culori”
conţine rubrici permanente precum: “Portret de elev”, “Portret de dascăl”, “Interviu
creativ”, “Creativitate și ficţiune”,
“Activităţi educative”, “Educaţia și iar
educaţia”. În paginile revistei mai apar mesaje ale cadrelor didactice către elevi, gânduri și creaţii ale elevilor, momente
dedicate unor personalităţi sau evenimente reprezentative pentru viaţa școlară.
Mai sunt abordate tematici precum prote-

jarea mediului înconjurător, bullying, importanţa sportului și reguli de conduită în
viaţa cotidiană sau pe internet etc. Revista
a fost pornită în urmă cu doi ani, iar acum
începe să se așeze datorită implicării și
ideilor interesante venite din partea elevilor și părinţilor cooptaţi în acest proiect
educaţional. “Portrete în cuvinte și culori”
a obţinut o menţiune în cadrul concursului
de reviste școlare, organizat anul trecut de
Inspectoratul Școlar Judeţean Iași.

Mesagerul

Hram în parohia Vorovești
Anul acesta prăznuirea
Sfântului Spiridon, mare făcător de minuni, s-a nimerit
într-o zi de marţi, altminteri
o zi frumoasă, ca de toamnă.
Dar pregătirile de sărbătoare
au început încă din 11 decembrie, cu Prohodul și Litia
Mare - slujbele de seară specifice, la care părintele paroh
Ionel Daniel Graur a fost asistat de mai mulţi preoţi ai
unor parohii învecinate, precum: pr. Alexandru Roman
(parohia
„Acoperământul
Maicii Domnului” din Vânători – Popricani), pr. Victor
Moșescu (parohia „Sfântul
Nicolae”, Brătuleni), pr.
Mihai Anegroaie (parohia
„Sfânta Treime”, Scoposeni –
Horlești) și pr. Emanuel Rotaru (parohia „Sf. Nicolae”,
Lungani – Voinești).
În ziua de 12 decembrie, sa săvârșit Sfânta Liturghie, în
faţa mulţimii de credincioși
care a umplut până la refuz
bisericuţa de lemn – monument istoric.
La slujba din 12 decembrie, părintele Graur a fost
ajutat de părintele Eduard
Mihail Ciocan (paroh al bise-

ricii cu hramul „Sfânta
Treime” din Iași).
Într-adevăr, slujba a fost
una deosebită iar lumea prezentă la oficiere a cântat cot la
cot cu preoţii. Au fost evocate
minunile Sfântului Spiridon
(ale cărui moaște pot fi găsite
în insula Corfu – Grecia), și
învăţămintele ce s-au putut
trage de pe urma acestui
mare iubitor de oameni.
Momentul liturgic a fost
urmat, cum se cuvine la asemenea evenimente, de o
agapă frăţească, la prăznicarul din imediata vecinătate.

Au fost pomeniţi morţii
trecuţi în pomelnice, s-au
mâncat preparate de post și
s-a băut vin, producţie proprie de-a oamenilor din sat.
Printre invitaţii de seamă,
au putut fi remarcaţi, Mihai
Tanana (epitrop al bisericii și
fost consilier local) și Mihai
Timofte (gospodar al satului
și consilier local în funcţie).
Mica bisericuţă de lemn
din Vorovești prăznuiește
două hramuri: Sfântul Gheorghe, purtător de biruinţă și
Sfântul Spiridon, mare făcător de minuni.

Hram de Sfântul Nicolae, la
Brătuleni și Valea Adâncă
În comuna Miroslava sunt două biserici
care prăznuiesc hramul Sfântului Nicolae: biserica din Brătuleni și cea din Valea Adâncă.
Cum era de așteptat, încă de la primele ore ale
dimineţii, ambele biserici au fost arhipline de
enoriași, adunaţi de la fiecare parohie în parte,
atât pentru a participa la slujbă, cât și pentru
a-și pomeni morţii.
La Brătuleni, slujba a fost oficiată de părintele paroh Victor Moșescu, împreună cu preoţii
Ionel Daniel Graur (Parohia Vorovești), Cristian Vasile (Parohia Uricani), Marian Trofin
(Parohia Găureni) și Vasile Manole (Parohia
„Pogorârea Sfântului Duh” Iași). La Parohia
din Valea Adâncă, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de părintele Liviu Ghilan, care a fost și
el ajutat de patru preoţi din Iași: pr. Vasile Vicovan (Parohia CUG „Înălţarea Domnului”),
pr. Valentin Pâţâligă (preot militar, UM Tătărași), pr. Cristian Alexandru Barnea (Parohia
„Sf. Apostol Toma” Iași), pr. Vasile Costan (Parohia Bogonos „Sfinţii Împăraţi Constantin și
Elena”).
În dialogul preoţilor cu enoriașii, care a
urmat după predica de final, au fost evocate
viaţa și minunile Sfântului Nicolae, o impresie
profundă asupra auditoriului făcând și ultimele cercetări întreprinse de un grup de oameni de știinţă asupra moaștelor, care au
confirmat că sfântul, cât a trăit, în toată viaţa

sa lumească nu s-a atins de carne. „Acest lucru
a reieșit în urma analizelor făcute de cercetători pe mostre de ţesut. Iată așadar, că știinţa
a confirmat ceea ce biserica noastră știa demult: Sfântul Vasile a fost un sfânt care s-a
ţinut departe de tentaţiile lumești!”, povestește
părintele Liviu Ghilan, paroh la Valea Adâncă.
Moaștele Sfântului Nicolae se află, spre închinare și rugăciune, în catedrala din Bari (Italia).
După cuvenita predică de la sfârșitul slujbelor de prăznuire, au urmat agapele frăţești,
la care oamenii locului s-au dedulcit cu bunătăţi specifice sezonului și perioadei de post dinaintea Crăciunului iar pește a fost din belșug.
Cei mai fericiţi de Moș Nicolae au fost copiii,
care au primit fructe și dulciuri!

Măsuri de prevenire a incendiilor
în lăcașurile de cult
Pentru a se diminua riscul de incendiu în lăcașurile de cult în perioada Sărbătorilor de iarnă și a se reduce
consecinţele negative ce se pot răsfrânge
asupra persoanelor în cazul producerii
unui eventual incendiu pe timpul manifestărilor religioase cu public numeros,
recomandăm slujitorilor bisericii și credincioșilor să asigure respectarea următoarele măsuri principale:
• aducerea la cunoștinţa publicului, pe
timpul desfășurării manifestărilor religioase, de către slujitorii bisericii, a regulilor ce trebuie respectate în biserică,
în scopul prevenirii incendiilor, mai cu
seamă privind utilizarea lumânărilor,
modul de comportare pe timpul izbucnirii unui incendiu în lăcașul de cult, pentru păstrarea calmului, evitarea
producerii de accidente nedorite și a instalării panicii pe durata evacuării construcţiei incendiate, cât și privind
asigurarea stingerii urgente a incendiului, cu forţele și mijloacele existente;
• pentru evitarea supraaglomerării bisericii cu credincioși se recomandă ca
aceste manifestări religioase să se organizeze în aer liber, iar atunci când totuși
ele se desfășoară în interior, se va evita
permiterea unui număr de credincioși
peste capacitatea construcţiei și se vor
menţine obligatoriu, pe toată durata
slujbei, ușile de acces și evacuare în poziţie deschisă;
• se va urmări, prin modul de parcare
a autoturismelor și autocarelor, în imediata vecinătate a lăcașurilor de cult, să
nu se blocheze ori îngusteze gabaritele
căilor de acces pentru intervenţie necesare pentru autospecialele pompierilor,
în cazul producerii unui eventual incendiu;
• supravegherea, de către persoane instruite, a sobelor și a celorlalte mijloace
de încălzire cu flacără din biserici, pe
toată durata funcţionării și oprirea acestora, obligatoriu, înainte de începerea
slujbelor religioase cu public numeros;
• amenajarea unor locuri speciale, în
exteriorul lăcașurilor de cult, pentru de-

punerea lumânărilor aprinse, aflate la
distanţă de siguranţă faţă de construcţii,
dotate cu tăvi metalice umplute cu nisip,
supravegherea acestora în permanenţă
și stingerea lor, în mod obligatoriu, la
terminarea slujbelor religioase;
• evacuarea din interiorul lăcașurilor
de cult, pe durata desfășurării slujbelor
religioase cu public numeros, a covoarelor, mochetelor, băncilor și scaunelor
nefixate de pardoseală;
• evitarea depozitării, în poduri, subsoluri, balcoane ori pe căile de evacuare
din interiorul bisericilor, de materiale
combustibile, mobilier, coroane;
• asigurarea unei minime dotări cu
mijloace tehnice destinate stingerii incendiilor, precum rezerve de apă și posibilităţi de utilizare a apei și stingătoare
de incendiu;
• în situaţia izbucnirii unui incendiu,
se va asigura operativ evacuarea persoanelor din construcţie, a valorilor adăpostite, concomitent cu desfășurarea primei
intervenţii cu mijloacele tehnice din dotare și cu anunţarea, de îndată, a pompierilor, la numărul unic de apel de
urgenţă 112.
În cazul producerii unui incendiu,
apelaţi la numărul unic pentru apeluri
de urgenţă „112” și la SVSU Miroslava –
0755-082.199!

Concert de colinde
Duminică, 10 decembrie, un grup de copii
ai Parohiei „Sf. Nicolae” din Valea Adâncă a
susţinut un minunat recital de colinde, specifice perioadei Crăciunului, împreună cu colegi
de la Parohia Movileni. Colindele au fost precedate de un moment artistic – o mică piesă de
teatru, tot cu tematică de Crăciun.
Spectacolul s-a desfășurat în faţa unui public format din părinţi și oameni ai locului, la
Școla din Valea Adâncă.

Daruri de Moș Nicolae, la Spitalul
de Copii „Sfânta Maria”
Spiritul lunii decembrie –
o lună a cadourilor și a faptelor bune care anticipează minunea nașterii Mântuitorului
– a însemnat pentru elevii
Școlii Gimnaziale „Miron
Barnovschi” din Uricani, coordonaţi de prof. Carmen
Ciucanu, prilejul mult așteptat de a face un act de caritate.
Chiar de Moș Nicolae, pe 6
decembrie aceștia au făcut o
vizită la Spitalul de copii
”Sfânta Maria” din Iași, pentru a se întâlni cu copiii suferinzi de aici și a le mai
însenina ziua cu un program
artistic. Spectacolul nu a
durat mai mult de jumătate
de oră, dar în spatele acestor
clipe de teatru au fost de fapt
multe ore de muncă și repetiţii. Efortul micilor interpreţi
de la Uricani a fost răsplătit
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Asociatia pentru cultura,
educatie, tineret si sport
ctiinta Miroslava

CUPA “Unirea Principatelor Române”
Sâmbĉtĉ 27.01.2018

Fara taxĉ de
participare!

Sala Polivalenta din
Miroslava, ora 8.50
Pot participa amatori
domiciliati ھn comuna

Sistem de joc
eliminatoriu!

Miroslava!

GIO SMART FIT

FIZIOMIR

Premii
Adulti
Locul I-80 ron si Drapel

pe deplin cu aplauzele copiilor de la spital, care chiar s-au
bucurat să ia parte la ceva
inedit. Apoi bucuria lor a fost
deplină când artiștii de ocazie
și-au intrat în rolul lui Moș
Nicolae și au început să îm-

partă cadouri publicului
spectator. Cadourile nu au
fost cine știe ce scumpeturi,
doar niște fructe și dulciuri.
Dar au fost date din inimă și
au fost primite din inimă...
Așa și trebuia să fie!

Copii<=12 ani
Locul I-Medalie si Drapel

Locul al II lea 60 ron si Drapel

Locul al II lea Medalie si Drapel

Locul al III lea 40 ron si Drapel

Locul al II lea Medalie si Drapel

La TOMBOLA: 1 abonament AEROBIC, 1 abonament Qwankido,
1 abonament Kinetoterapie si 1 abonament BASKET!

Informatii la tel. 0745/952667
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2017 a fost un an al investiţiilor
majore la Miroslava
Dată fiind importanţa pe
care publicul larg o acordă
modului în care se cheltuie
banii publici, prezentarea investiţiilor curente ale Primăriei Miroslava a făcut
obiectul unei rubrici permanente în paginile Mesagerului. Trăgând linie, ca pentru
final de an, se poate remarca
în anul 2017 o preocupare
majoră a administraţiei publice locale pentru amenajarea și predarea cât mai
rapidă spre exploatare a Parcului Industrial de la Brătuleni. Lucru firesc altminteri,
pentru că aici se va pune temelia unui pilon important
(dacă nu cel mai important!)
în dezvoltarea economică a
comunei. Parcul Industrial
va permite multiplicarea locurilor de muncă și, implicit,
creșterea veniturilor la bugetul local prin deducerea cotelor aferente din impozitul pe
salarii.

Amenajări interioare
la Parcul Industrial
Așadar, finalul anului
2017 găsește Parcul Industrial Miroslava în stadiu
avansat de execuţie, fiind
deja realizate aici racordurile
la utilităţi (apă, canal, gaz
metan, curent electric), iar
căile de acces au fost și ele finalizate până la nivel de piatră (stadiu pregătitor pentru
asfaltare). Asfaltarea căilor
de acces din interiorul Parcului se va face gradual, pe
măsură ce fiecare agent economic găzduit aici își va finaliza lucrările de construcţie,
tocmai pentru a nu deteriora
lucările de asfaltare. Oricum,
potrivit proiectului, drumurile din Parcul Industrial, vor
fi capabile să susţină trafic
greu, pentru că aici se va desfășura activitate de producţie.
În ce privește celelalte lucrări de investiţii derulate în
toate localităţile din comună,
lucrurile stau astfel:

CIURBEŞTI
• S-au realizat șanţuri,
podeţe și rigole carosate
pentru acces la proprietăţi pe
străzile asfaltate în anul
2016, respectiv pe strada Pădurii, strada Rozelor, strada
Tineretului, strada Viilor,
strada Parcului și strada
Imașului;
• A fost extins sistemul de
alimentare cu apă potabilă
pe strada Principală 100 m;

• Este în derulare procedura de achiziţie lucrări de
realizare sistem de canalizare prin fonduri europene –
finanţare prin PNDR;
• A fost semnat contractul
de execuţielucrări de Extindere reţele electrice pe strada
Pădurii și în zona concesionată LOT 1.

PROSELNICI
• S-au realizat șanţuri,
podeţe și rigole carosate
pentru acces la proprietăţi pe
străzile asfaltate în anul
2016, respectiv pe strada
Prunului, strada Înv. Cernescu Vasile, strada Movilă,
strada Belcia, strada Islazului, strada Theodor Palade+Pădurii, strada Verde
și strada Theodor Fundac
Salcâm;
• Au continuat lucrările
de modernizare prin pietruire pe drumul care pleacă
din DJ248A până la intrare
în satul Proselnici, prin fonduri europene;
• A fost extins sistemul de
alimentare cu apă potabilă
de-a lungul drumului DJ
248A, și va continua pe
strada Cocorilor și pe strada
Văratici;
• Extindere de reţele electrice pe str. Theodor Palade;
• Execuţie branșamente la
reţeaua de apă potabilă la locuitorii cu domiciliul în satul
Proselnici, pe finanţare POS
MEDIU;
• S-a montat centrală termică pe gaz natural la Prăznicar.

CORNEŞTI
• S-au realizat șanţuri,
podeţe și rigole carosate
pentru acces la proprietăţi pe
străzile asfaltate în anul
2016, respectiv pe str. Pădurea Surdă și str. Înfundată;

• A fost extins sistemul de
alimentare cu apă pe str.
Câmpiei, pe fundac str. Dimitrie Anghel și str. Sălciilor;
• Extindere reţele electrice pe LOT 2 concesionat;
• Extindere reţele electrice pe LOT 3 concesionat;
• Reparaţii la biserică;
• Branșamente la reţeaua
de apă potabilă la locuitorii
care au domiciliul în satul
Cornești, pe finanţare POS
MEDIU;
• S-a montat centrală termică pe gaz natural la Școala
Cornești.

DANCAŞ
• Au început lucrările de
modernizare a drumului și sa realizat sistemul de drenaj
de-a lungul str. Principală,
pe o lungime de 840 m;
• S-au finalizat lucrările
de amenajare la Biserica de
lemn;
• Branșamente la reţeaua
de apă potabilă, la locuitorii
cu domiciliul în satul
Dancaș, pe finanţare POS
MEDIU.

URICANI
• S-au realizat șanţuri,
podeţe și rigole carosate
pentru acces la proprietăţi pe
străzile asfaltate în anul
2016, respectiv pe str. Miron
Lupescu, str. Nucilor, str.
Podgoriei, str. Petrache Mertic;
• A fost modernizată baza
sportivă Uricani;
• Este în derulare procedura de achiziţie lucrări de
realizare sistem de canalizare prin fonduri europene
pe str. Bahlui, str. Școlii, str.
Eroilor și str. Bisericii –
finanţare PNDR;
• Extindere reţele electrice pe str.Miron Barnovschi și str.Pădurii;
• Branșamente la reţeaua
de apă potabilă la locuitorii
cu domiciliul în satul Uricani, pe finanţare POS
MEDIU.
Găureni
• A fost modernizat, prin
pietruire, drumul care pleacă
din centura Valea Ursului,
până la intrarea în satul Găureni – str. Zorilor, cu finanţare din fonduri europene;
• Este în derulare procedura de achiziţie lucrări de
realizare sistem de canalizare pe str. Beldiman și str.
Principală – finanţare
PNDR;
• Este în derulare proce-

dura de achiziţie lucrări de
Extindere reţele electrice pe
str. Zorilor;
• Branșamente la reţeaua
de apă potabilă la locuitorii
cu domiciliul în satul Găureni, pe finanţare POS
MEDIU.
Brătuleni
• A fost realizate șanţuri,
podeţe și rigole carosate
pentru acces la proprietăţi pe
străzile asfaltate în anul
2016, respectiv pe str. Bisericii, str. Malduri, str. Pârâului;
• Este în derulare procedura de achiziţie lucrări de
realizare sistem de canalizare pe str. Malduri și str.
Principală – finanţare
PNDR.

VOROVEŞTI
• S-au realizat șanţuri,
podeţe și rigole carosate
pentru acces la proprietăţi pe
străzile asfaltate în anul
2016, respectiv pe str. Livezilor, str. Stânii, str. Bisericii,
str. Mărului, str. Haznalei,
str. Cicoarei, str. Viilor, str.
Siliște;
• Este în derulare procedura de achiziţie lucrări de
realizare sistem de canalizare pe str. Buzamet și str.
Principală.

VALEA ADÂNCĂ
• Este în derulare procedura de achiziţie lucrări de
asfaltare prin fonduri europene pe str. Laţcu Vodă (469
m), str. Livezilor (1.021 m);
• Este în derulare procedura de achiziţie lucrări pentru realizarea sistemului de
canalizare prin fonduri europene pe toate străzile din
satul Valea Adâncă;
• S-a finalat execuţia lucrărilor de semaforizare la
intersecţia DJ 248 cu str.
Principală din localitatea
Valea Adâncă și Fundac Oţelărie;
• A fost încheiat contractul de execuţie lucrări de Extindere reţele electrice pe str.
Ioan Joldea Voda și str. Livezilor;
• Au început lucrările
pentru realizarea obiectivului Casă Prăznicară la cimitirul nou înfiinţat.

VALEA URSULUI
• Este în derulare procedura de achiziţie lucrări pentru realizarea sistemului de
canalizare prin fonduri europene pe str. Principală, str.
Iazului și str. Mecanizării;
• S-a pietruit drumul care
pleacă din centura Valea Ursului perimetral cu pădurea
Uricani, prin fonduri europene;
• S-au finalizat lucrările
de extindere reţele electrice
pe str. Otilia Cazimir.

HORPAZ
• Este în derulare procedura de achiziţie lucrări pentru realizarea sistemului de
canalizare prin fonduri europene pe străzile din satul
Horpaz;

• A fost extins sistemul de
alimentare cu apă potabilă
pe str. Principală și str. Îngustă;
• S-au executat lucrări de
execuţie semaforizare la Intersecţia DJ 248 cu str. DC
39 Horpaz – Ciurbești;
• A fost semnat contractul
de execuţie pentru extindere
reţele electrice și de iluminat
public pe str. Iazului.

BALCIU
• S-a asfaltat str. Viilor
(441 m);
• Este în derulare procedura de achiziţie lucrări
pentru asfaltare str. Dealul
Nucului
(1.300m),
finanţare prin PNDR;
• Extinderea reţelei electrice și de iluminat public
pe str. Stadionului și str.
Dealul Nucului;
• Amenajare rampă
rampa de gunoi, lângă padocul de câini.

MIROSLAVA
• S-au realizat șanţuri,
podeţe și rigole carosate
pentru acces la proprietăţi
pe străzile asfaltate în anul
2016, respectiv pe str. Viilor
(809 m);
• S-a finalizat execuţia
obiectivului ”Extindere sală
sport corpurile III și IV”;
• S-a finalizat execuţia
obiectivului ”Semaforizare
în comuna Miroslava: Intersecţia DJ 248A cu str.
Anton Niţu și str. Mihail
Kogălniceanu”;
• Este în derulare procedura de achiziţie lucrări
pentru obiectivul ”Modernizare și reabilitare corpuri de
clădire Școala Mică și
Școala Mare din cadrul
Grupului Școlar Agricol
«Mihail Kogălniceanu» Miroslava”, prin fonduri europene.
• S-a întocmit proiectul
tehnic pentru trotuar și rigolă pe str. Constantin

Langa, de la intersecţia semaforizată către sat Valea
Ursului;
• S-au realizat branșamente la reţeaua de apă potabilă, la locuitorii cu
domiciliul în satul Miroslava - zona de vale - prin
finanţare POS MEDIU;
• S-a montat centrală
termică pe gaz natural la
Grupul Școlar Agricol “Mihail Kogălniceanu” și la copurile extinse de la sala de
sport.

„Noi facem, dar
lumea nu păstrează”
Concluzionând, se poate
spune că din punct de vedere al investiţiilor, cam tot
ce și-a propus administraţia
locală la începutul anului sa și realizat. Marea nemulţumire a personalului
responsabil cu punerea în
operă a acestor investiţii o
reprezintă atitudinea publicului, principalul beneficiar. „E frustrant să vezi că
după ce nici bine nu ai terminat de asfaltat un drum,
la numai câteva zile după
asta e plin de balegi și noroi.
Nimic din ce facem nu se
păstrează. Deși Primăria a
cheltuit sume importante
de la bugetul local ca să asigure populaţiei condiţii civilizate de trai, încă mai
găsim gunoaie prin șanţurile de dren. Alţii descarcă
chiar și materiale de construcţie acolo. Apoi, când
vine o ploaie mai serioasă
apa dă pe dinafară și le inundă curţile. Unde vin să
ceară ajutor? Tot la primărie. E o problemă ce ţine de
educaţie. Sperăm ca, în
timp, fiecare să aprecieze și
mai ales să păstreze ce a
primit”, a concluzionat ing.
Violeta Iftimie, inspector în
cadrul compartimentului de
investiţii al Primăriei Miroslava.
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Centrul Turistic Miroslava - pariu câștigat
cu pasionaţii de tradiţie și cultură
Inaugurat în septembrie 2014, ca urmare a
unei finanţări de 1 milion
lei (bani alocaţi Miroslavei
de Ministerul Turismului
și Dezvoltării pe când
această structură guvernamentală era condusă de
Elena Udrea), Centrul Turistic Miroslava a reușut
să-și depășească cu mult
obiectivele iniţiale. Spre
deosebire de multe alte
centre turistice fantomă
care au împânzit ţara prin
diverse comune și zac
acum nefolosite, Centrul
Turistic Miroslava chiar
și-a făcut treaba! Nu doar
că a promovat principalele
obiective turistice din comună, pe care cu toţii le
știm – Rezervaţia Biosferei „Valea lui David”, Pădurea de stejari argintii de
la Uricani, Palatul Sturdza, bisericile monument
istoric, Muzeul Etnografic
ș.a. – dar a devenit între
timp scena principală a tot
ce înseamnă acţiune de
promovare culturală a
zonei.
Aici a luat fiinţă un
punct muzeal dedicat poetului Dimitrie Anghel, tot
aici au început să se organizeze întâlniri ale elevilor
cu scriitori consacraţi ai literaturii române contemporane. Multe șezători
literare și tematicile alese

au fost dintre cele mai diverse. La fel, Centrul Turistic Miroslava s-a aflat în
centrul unor acţiuni de
prezervare a obiceiurilor și
tradiţiilor culturale din
zonă, iar recunoașterea nu
a întârziat să apară inclusiv la nivel naţional, comuna Miroslava obţinând
statutul de „sat cultural al
României”.

Ce a însemnat anul
2017 pentru Centrul
Turistic Miroslava?
O activitate susţinută
de promovare a obiectivelor turistice din comună,
dar și o soluţie eficientă de
atragere a publicului larg
spre cultură. Au fost multe
aceste acţiuni, dar vom
trece în revistă câteva dintre cele mai reprezentative:
• Ianuarie – obţinerea
statului de „sat cultural”
pentru comuna Miroslava
(acţiune derulată la Muzeul Satului „Dimitrie
Gusti”, din București). Ansamblul Ciurbeștenii a
evoluat și a primit aprecieri din partea unui public
format
din
reprezentanţi ai corpului
diplomatic, acreditaţi la
București;
• Februarie – prezenţă, cu stand și mate-

riale promoţionale la Târgul Naţional de Turism
din București; Reparaţii la
monumentul funerar al
poetului Dimitrie Anghel
din cimitirul „Eternitatea”, cu participarea elevilor
de
la
Școala
Gimnazială din Cornești;
• Martie – Târg de
mărţișoare; Șezătoare literară și primire oaspeţi
elevi din București, Vatra
Dornei și elevi din Republica Moldova (localităţile
Cornești și Sculeni), care
au vizitat obiectivele turistice din zonă;
• Aprilie – Oficializare
parteneriat între Centrul
Turistic Miroslava cu Muzeul Literaturii Române,

înfiinţare punct muzeal
Dimitrie Anghel;
• Mai – pe 20 mai a
fost Noaptea Muzeelor,
acţiune organizată de Ministerul Culturii la nivel
Naţional. Centrul Turistic
Miroslava a participat la
această acţiune și a pus la
dispoziţie inclusiv transport gratuit spre și dinspre
Iași, pentru vizitatorii interesaţi;
• Iunie – Sărbătoarea
Iei, la Miroslava, prima
ediţie. Acţiune de promovare a portului popular și
a valorilor tradiţionale ale
locului, la care au participat, în calitatea de invitaţi,
și grupul de dansatori
„Struguraș”, din Ungheni

(Republica Moldova), coordonat de prof. Nina
Prikladova. Au mai fost
prezenţi „Ciurbeștenii” și
„Fii Satului Uricani”, în
calitate de gazde, dar și interpreţi;
• Iulie – spectacol folcloric și acţiune culturală
derulată în colaborare cu
„Fii satului Uricani”;
• August – Șezători literare, întâlniri cu scriitori
ieșeni;
• Septembrie – Zilele

Turismului
Miroslava,
ediţia a V-a;
• Octombrie – Serbările Ciurbeștilor, ediţia a
XII – a.
Pentru anul 2018, Centrul Turistic Miroslava își
propune continuarea acţiunilor de promovare a
comunei, atât prin mijloacele clasice (participări la
târguri și expoziţii, colaborări cu media), cât și prin
organizarea de evenimente culturale.

Conducere nouă la Centrele 2017 – un an financiar bun
pentru comuna Miroslava
de Zi din Cornești
Începând cu luna noiembrie a acestui
an, conducerea Centrului de Zi Cornești
și a Centrului de Prevenţie pentru Copii
aflaţi în situaţie de risc, tot din Cornești,
este asigurată de Cătălin Lungu, psiholog cu o experienţă de peste zece ani de
activitate cu copiii.
Cătălin Lungu are un CV impresionant: este absolvent al Universităţii
„Petre Andrei” din Iași și e masterand
al Facultăţii de Filozofie, din cadrul
Universităţii „Al. I. Cuza” din Iași. A activat ca voluntar, pe parcursul a zece
ani, la secţiile Spitalului de Psihiatrie
„Socola” din Șipote și Grajduri, este
membru al Societăţii „Crucea Albastră”
fondată de regretatul dr. Octavian Driga
și colaborator al Centrului de Neuroștiinţe, coordonat de prof. Constantin Romanescu.
„Sper ca prin prezenţa mea la conducerea acestei instituţii să le insuflu copiilor de aici dorinţa de a învăţa și de a
fi mai buni. În tot ce fac, eu pun un accent deosebit pe educaţia spiritului.
Asta încerc să fac și aici, la Cornești”, a
declarat Cătălin Lungu.

„Vreau să le insuflu copiilor
dorinţa de a-şi educa spiritul”
Ca notă de inedit în proiectul educaţional al directorului Cătălin Lungu merită să consemnăm iniţierea unor
cursuri de limbă latină și întâlniri cu diverse personalităţi ale momentului, din

diferite domenii de activitate. „Da, chiar
dacă vi se pare ciudat, consider că învăţarea limbii latine este foarte utilă și-i
va ajuta pe copii să înţeleagă mai bine
limba română. Sigur, nu se pune problema studiului aprofundat, dar cu
niște cunoștinţe generale tot trebuie să
rămână”, a declarat Cătălin Lungu.
Prima personalitate cu care copiii de
la Centrele din Cornești se vor întâlni
după sărbători este Ieronim Arădoaie,
campion naţional la box. „Împreună cu
Ieronim, care e sportiv de-al nostru, din
Bogonos, vreau să le insuflu copiilor dorinţa de a-și educa spiritul, să le demonstrăm că transpiraţia de la sală nu
trebuie să se transforme în violenţă asupra celui mai slab ca tine, ci în atitudine
pozitivă faţă de apropiaţi”, a mai spus
Cătălin Lungu.

Pentru compartimentul buget-finanţe
al Primăriei Miroslava, anul fiscal 2017 a
fost unul foarte bun, încasările fiind peste
așteptări. Potrivit informaţiilor puse la
dispoziţie, creșterile de venituri au avut
cauze multiple: creșterile salariale, apariţia de noi locuri de muncă, s-au cumpărat
mai multe autovehicule, sau construit
mai multe case șamd. „Practic, în ce ne
privește, cam tot ce am prefigurat la începutul anului 2017 că vom încasa, am
încasat. Ba, în unele cazuri am avut încasări peste așteptări, ceea ce e foarte posibil să se întâmple și în 2018”, a remarcat
Simona Gogan, inspector de specialitate
în cadrul Serviciului Buget-Finanţe al
Primăriei Miroslava.
Cifrele fiscale pentru anul 2017 arată
astfel:
• 11 milioane lei au fost încasaţi din
cote defalcate din impozitul pe venit (acel
40% care revine primăriilor din impozitul
pe salarii). Grad de încasare de 130%, cu
o treime peste suma prognozată. Creșterea se datorează, cel mai probabil, creșterii numărului locurilor de muncă, sau a
salariilor în UAT Miroslava, în anul 2017;
• 450.000 lei au fost încasaţi din impozite persoane fizice (construcţii noi).
Grad de încasare de 110%;
• 4,5 milioane lei încasări din impozite
persoane juridice. Grad de încasare 110%;
• 8 milioane lei – încasări din TVA;
• 800.000 lei – încasări din taxe pe
mijloacele de transport. Creștere de
120%;
• 1.000.000 lei – încasări din redevenţe
și concesiuni. Nivel de încasare 100%;

• 1,9 milioane lei – încasări din diverse
taxe (inclusiv taxe autorizaţii urbanism.
Prognoza iniţială de încasări la acest capitol a fost de 1,2 milioane lei. Prin urmare, nivelul de încasare e de 170%;
• 500.000 lei au fost încasaţi din
amenzi, adică cu 100.000 mai mult decât
a fost prognozat la începutul anului 2017.
E o creștere graduală de 130%, dar încă
mai sunt amenzi de încasat. Suma totală
a amenzilor restante este de 3,6 milioane
lei.
În total, bugetul comunei Miroslava
pentru anul 2017 a fost de aproximativ 44
milioane lei, din care 24 milioane lei reprezintă sume realizate prin mijloace
proprii. Din acești bani au fost realizate
proiecte majore de extindere a infrastructurii în comună: drumuri, extinderi reţele
apă, extinderi reţele canalizare, extinderi
reţea gaz metan ș.a., cheltuieli curente,
dar și cofinanţări la proiecte europene la
care comuna Miroslava a aplicat.
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MIROSLAVA, DEZLĂNUITĂ PE FINAL DE AN!

Știinţa a umilit Dacia Unirea
și a terminat anul deasupra
zonei retrogradării

• Şinţa Miroslava s‐a
impus cu 4‐1 (1‐0) la
Brăila, cu Dacia Unirea,
în ulmul meci al
anului 2017 şi iernează
pe locul 13 în Liga a 2‐
a. Echipa Miroslavei a
câşgat clar ulmele
trei meciuri din acest
an, în care a marcat 12
goluri şi a primit doar
unul!
Până nu demult „lanterna roșie” a clasamentului, Știinţa și-a revenit
miraculos în acest final de
an surclasându-și adversarii în ultimele trei etape.
După 3-0 cu Ripensia și 50 cu ASA Târgu Mureș,
echipa lui Adrian Kerezsy
s-a impus clar și la Brăila,
cu Dacia Unirea, scor 4-1,
reușind să termine anul
dincolo de linia retrogradării. Meciul s-a disputat
sâmbătă, 9 decembrie. În
ultima partidă din acest
an, a doua a returului, Miroslava a reușit, la Brăila,
o nouă partidă entuziasmantă, încununată cu un
succes meritat. Echipa lui
Adrian Kerezsy s-a impus
prin golurile marcate de
Alexandru Taciuc (12, din
penalty), Valentin Buhăcianu (57, 85) și Horia Cri-

șan (76), în timp ce golul
gazdelor a fost realizat de
Olimpiu Bucur (67).
În minutul 12, Ghiocel
l-a faultat în careu pe Viorică, iar Taciuc a transformat penalty-ul. Câteva
minute mai târziu, Viorică
a fost la un pas de a majora avantajul Știinţei, șutând puţin peste poartă,
dintr-o poziţie bună. Gazdele au replicat prin Ghiocel, care a șutat puţin pe
lângă vinclul porţii lui Turiţă, în finalul primei reprize.
La pauză, Kerezsy a
mutat inspirat, l-a trimis
în teren pe Buhăcianu în
locul lui Nemţanu, iar atacantul său a fost din nou
decisiv, ca și în meciurile
anterioare. În minutul 57,

Buhăcianu a făcut 2-0, pe
un contraatac, după o
pasă excelentă primită de
la Viorică și o cursă de 40
de metri. Dacia Unirea a
redus din diferenţă, în minutul 67, prin Bucur și a
dat impresia că poate
emite pretenţii la un rezultat bun, dar Miroslava a
refăcut în scurt timp diferenţa de două goluri prin
golul lui Crișan (76), după
un corner bătut perfect de
Căruţă. În minutul 79,
gazdele au avut o bară,
prin Frunză, dar ultimul
cuvânt i-a aparţinut lui
Buhăcianu, care a închis
tabela la 4-1, în minutul
85, după o acţiune personală.
Articol scris de
Narcis POHOAŢĂ

DACIA UNIREA BRĂILA ‐ ȘTIINA MIROSLAVA 1‐4 (0‐1)
Olimpiu Bucur 67' / Alexandru Taciuc 12' ‐ pen., Valenn Buhăcianu
57', 85', Horia Crișan 76'
DACIA UNIREA BRĂILA: icrea ‐ Gab. Niă, L. Ivan, Ghiocel, Stănciu‐
lescu ‐ Roșoagă (Puia 78'), M. Dima, Ol. Bucur, Frunză (cpt.) ‐ Banyoi (Cu‐
bleșan 63'), Al. Pop (Cote 89')
Rezerve neulizate: Rob. Chirilă ‐ Olenic, P. Ioan, Ed. Oprea
Antrenor: Alin Pânzaru
ȘTIINA MIROSLAVA: Turiă ‐ Corban, H. Crișan, Seb. Bucur, Agrigo‐
roaei ‐ Cărăruș, Izmană (Căruă 59'), Taciuc, Andr. Chindriș ‐ Viorică (Asă‐
voaei 77'), Nemanu (Buhăcianu 46')
Rezerve neulizate: intea ‐ Ed. Sandu, Săvoaia, Cerneuanu
Antrenor: Adrian Kerezsy
Stadion: Municipal (Brăila); Arbitru: Dan Grigore Botescu (Bucureș);
Asisteni: Iulian Cătălin Brînză și Ciprian Iovu (ambii din Botoșani).

„Cupa Comunei Miroslava” figurează în
calendarul Federaţiei Naţionale de Șah
Pentru secţia de șah a
clubului Știinţa Miroslava,
anul 2017 a fost unul
foarte bun, în primul rând
pentru că ne-am afiliat la
Federaţia Română de Șah.
Acest lucru ne permite
participarea la orice competiţie naţională sau internaţională de șah.
Sub sigla clubului Știinţa Miroslava, cu ajutorul
Primăriei
Miroslava,
“Cupa Comunei Miroslava” a devenit un eveniment sportiv de anvergură
naţională, concursul fiind
înscris în calendarul Federaţiei Naţionale de Șah, cu
peste 150 de participanţi
din toată România.

Mesagerul

Sport

La jucători legitimaţi sau remarcat Andrei Donici
și Ioana Andreiaș, care au
jucat și la Campionatul
Mondial de Șah din aprilie, secţiunea de blitz,
unde au avut un comportament meritoriu.
În a doua parte a anului, Andrei a obţinut locul
3 la Cupa de Toamnă,
menţiune la Festivalul
Prieteniei și locul 3 la concursul organizat de Ziua
Naţională, iar Ioana a obţinut o menţiune la Festivalul Prieteniei și locul 3 la
Ziua Naţională.
La jucători nelegitimaţi
s-au remarcat mai multe
fete: Maya Ciobanu (locul

2 la Cupa de Toamnă),
Maria Andreiaș (locul 2 la
Cupa Iulius Mall), Teodora Ciobanu și Medeea
Cozaru, care au obţinut
locul I la concursul organizat de Ziua Naţională.
La jucători începători,
progrese și speranţe pentru viitor ne oferă Vlad
Ciobanu, Serafim Nicolai,
fraţii Robert și Maria
Lupu (Cornești) și micuţii
Radu Cosmin, David
Cezar, Alesia Ciosu și Luca
Moruz Ștefan.
Clubul Șah de la Știinţa
Miroslava este coordonat
de maestrul Alin Apostol.

„Așteptăm suporterii la meciuri,
să vină în număr cât mai mare!”
• Dialog, ca la ﬁnal de an, cu Adrian Kerezsy,
antrenorul echipei de fotbal Şinţa Miroslava
Reporter: Trăgând linie, ca la
ﬁnal de an, cum vedei echipa
Șinei Miroslava? Are șanse de
a face ﬁgură frumoasă în anul
2018?
Adrian Kerezsy: Eu zic că da!
Au trecut zece etape de când am
venit la cârma Șinei Miroslava și
rezultatele sunt deja foarte
bune...
Rep.: A fost și o serie de în‐
frângeri în primele etape, care a
dus la venirea dumneavoastră la
conducerea echipei…
A.K.: Da, și a fost o mare pro‐
vocare pentru mine. Cunoșteam
destul de bine lotul de jucători, în
cea mai mare măsură jucători ‐
neri, cărora le șam calităile, dar
nu le șam defectele. După ce am
văzut cum stau lucrurile, am apli‐
cat coreciile necesare. Începutul
a fost mai greu. Oricum, echipa nu
a jucat rău. Dimpotrivă, în unele
meciuri a jucat chiar foarte bine,
în opinia mea. Atât doar, că nu
reușeau să înscrie. La un moment
dat chiar mă gândeam că jucătorii
ar putea claca moral, să‐și piardă
încrederea în ei. Mai apoi însă,
după ce am vorbit cu ei și prin ce
am făcut împreună la antrena‐
mente, prin atmosfera din vesar,
am reușit să realizăm chiar un joc
plăcut ochiului. Mă refer la ul‐
mele patru etape când am reușit
să acumulăm 10 puncte din 12
posibile. Muli nu se așteptau să
câșgăm la scoruri așa mari, cum
a fost și meciul cu Brăila, dar eu
nu am fost foarte mirat. Șam de
ce sunt în stare băieii. Păcat că s‐
a terminat turul… aș mai ﬁ vrut să
mai jucăm, dar acum au venit săr‐
bătorile de iarnă.
Rep.: Putem concluziona că
am avut un sezon bun?
A.K.: Da, a fost un sezon bun
și vreau ca în primăvară să păs‐
trăm această tendină de creș‐
tere. Voi gesona foarte bine
perioada asta de întrerupere, de

o lună, ca să ne reorganizăm. Îmi
doresc să mai aducem la toate
comparmentele jucători cu ex‐
periena Ligii a II‐a.
Rep.: V‐ai gândit la niște ju‐
cători anume, ai început niște
negocieri?
A.K.: Deocamdată, am o listă
cu jucători, mi‐am făcut niște cal‐
cule, dar nu pot da certudini,
pentru că totul depinde de ce re‐
surse ﬁnanciare vom avea la
echipă.
Rep.: Scorul de 4‐1 în meciul
cu Brăila a fost chiar o surpriză!
Cum vă explicai acest rezultat,
care a fost secretul succesului în
cazul de faă?
A.K.: Băieii au fost movai
de dorina de a se aﬁrma. Muli
dintre ei sunt foarte neri. Regu‐
lamentul Ligii ne impune să avem
minim trei jucători sub 21 ani la
un meci, dar noi jucăm și cu cinci
sau mai muli. Am mare încredere
în ei și șu că pot să progreseze.
Apoi, mai cred că s‐a spart și ghi‐
nionul meciurilor pe care le‐am
pierdut cu 1‐0. Deveniseră o ob‐
sesie de ghinion pentru mine
aceste scoruri, pentru că jucam
bine, dar nu reușeam să marcăm.
S‐ar părea că șansa a început să
ne surâdă. Din februarie, când că
va începe sezonul de primăvară,
cred că vom face o ﬁgură fru‐
moasă în cele 17 etape care ne‐au

mai rămas de jucat.
Rep.: Ce așteptări avei pen‐
tru anul 2018?
A.K.: Ne‐am propus să meni‐
nem slul de joc din ulmele
etape. Avem nouă jocuri acasă,
opt afară și vreau să acumulăm
cât mai multe puncte, pentru a
reuși spre ﬁnal să ne angem
obiecvul, anume să rămânem în
Liga a II‐a. Voi pregă un joc mai
elaborat și mai frumos decât l‐am
avut până acum și vreau ca spec‐
tatorii să vină într‐un număr mai
mare la meciurile de acasă.
Rep.: Contează așa de mult
spectatorii?
A.K.: Foarte mult! Galeria e
suportul moral care poate face di‐
ferena într‐un meci. Din acest
mov îi rog pe locuitorii comunei
Miroslava și chiar pe ieșenii care
iubesc acest sport să vină la me‐
ciurile Șinei! Vor vedea că me‐
rită efortul! În ce ne privește ‐
antrenorii împreună cu jucătorii ‐
vom face absolut tot ce depinde
de noi pentru a reuși să ne meni‐
nem în Liga a II‐a. Chiar avem ne‐
voie de sprijinul suporterilor pe
care ni‐i dorim în număr cât mai
mare!
Rep.: Publicul e greu de adus
la meciuri dacă nu e movat,
dacă nu vede spectacol și mai
ales rezultate…
A.K.: Vor vedea și rezultate și
spoectacol. Cred că prin ulmele
rezultate pe care le‐a obinut în
ulmele etape, Șina Miroslava a
făcut ca lumea fotbalului din Ro‐
mânia să privească cu ali ochi
această grupare. Sunt sigur că
vom ﬁ privii cu mai mult respect
în sezonul de primăvară… Și, pen‐
tru că tot suntem la sfârșit de an,
doresc să le spun un călduros „La
muli ani!” suporterilor noștri, tu‐
turor locuitorilor comunei Miro‐
slava și conducerii clubului care
face eforturi deosebite pentru a
susine logisc și ﬁnanciar echipa.
Chiar sunt mândru că antrenez
această echipă!
A consemnat Florin Antohi

Aerobic, pilates şi Kangoo-jumping,
la Sala Polivalentă Miroslava
De ce să vii la clasele de Aerobic?
‐ Pentru că arzi multe grăsimi urmând și o dietă po‐
trivită;
‐ Pentru prevenirea afeciunilor cardiovasculare;
‐ Supori mai bine stresul;
‐ Îi întăreș sistemul imunitar;
‐ Reduci riscul mai multor afeciuni;
‐ Îi îmbunătăeș toate funciile corpului și te simi
mai sănătos;
‐ Îi îmbunătăeș tonusul;
‐ Te ajută să ai o viaă mai lungă și frumoasă.
De ce să vii la Pilates?
‐ Îmbunătăește ﬂexibilitatea;
‐ Crește fora musculară și toniﬁerea acesteia, în
special în zona abdominală, lombară, bazin și fe‐
sieri;
‐ Îmbunătăește controlul muscular în zona spatelui
și a picioarelor;
‐ Îmbunătește stabilizarea coloanei vertebrale;
‐ Îmbunătăește postura;
‐ Ameliorează durerile de spate;
‐ Relaxarea umerilor, gâtului și zonei cervicale;
‐ Întărește mușchii pelvieni;
‐ Îmbunătăește capacitatea de concentrare;
‐ Îmbunătăește legătura minte‐corp.
De ce KANGOO JUMPS?
‐ Elimină majoritatea durerilor de spate;
‐ Protejează arculaiile și coloana vertebrală îm‐
potriva șocurilor;
‐ Întărește întreaga musculatură a corpului
‐ Crește cantatea 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 poziiei;
‐ Arderea caloriilor;
‐ Punerea limfei în mișcare;
‐ Este movant, distracv.

Vă așteptăm cu mare drag!
Programări și informaii la tel:
0746.827.072 ‐ Giorgiana
‐ Instructor internaional Kangoo Jumps
‐ Instructor aerobic‐ ﬁtness
‐ Inginer în chimie alimentară
‐ Tehnician nutriionist

