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Miroslava, direcţii
de dezvoltare 

la început de an
Dan Niţă, primarul comunei Miroslava, a

dezvăluit într-un interviu, informaţii de interes
despre comuna aflată în continuă dezvoltare,
despre tot ceea ce s-a realizat în anul recent
încheiat, 2017, şi perspectiva derulării de noi
proiecte în anul 2018, menite să atragă noi
investitori.

Care sunt priorităţile din planul de dezvoltare
al comunei în viziunea administraţiei locale, cum
influenţează dezvoltarea urbanistică şi cea
demografică actualizările PUG-ului, care sunt
vulnerabilităţile cu care se confruntă poliţia
Locală din Miroslava, dacă vor fi străzile din
comună supraveghete cu camere video aflaţi în
interviul din pagina 5.

Locuitorii comunei Miroslava vor bene-
ficia de servicii de transport public oferit de
Compania de Transport Public (CTP) Iaşi,
care va efectua curse regulate între Iaşi şi
Miroslava. Primarul comunei, Dan Niţă a
semnat, în data de 9 ianuarie 2018, acceptul
prin care va permite companiei de transport
să asigure legătura de transport public din
zona Podu Roş către complexul Rezidenţial
Sun City cu propunerea de a lua în con -
siderare spre analiză extinderea traseului
până la capăt, în satul Voroveşti. Staţiile de
transport vor fi realizate de cele două
primării, fiecare pe teritoriul administrativ
pe care îl deţine. Cursele vor fi asigurate de
autobuzele aflate în parcul CTP, altele decât
autobuzele ISUZU aduse recent. Primarul
Iaşului a declarat că odată cu demararea
acestui proiect doreşte să supună la vot
plenului Consiliului Local şi repararea tron-
sonului de drum dintre cele doua localităţi,
neasumat de nimeni, porţiune cuprinsă între
cele două borne ale UAT-urilor.

„Noi ne dorim să extindem colabo -
rarea cu CTP în viitor şi pe alte trasee din
comună cu scopul de a oferi cetăţenilor
posibilitatea de a se deplasa cu uşurinţă
în şi din cât mai multe sate ale comunei.
Sperăm ca prin această colaborare cetă -
ţenii comunei să beneficieze de servicii de

transport de calitate concretizate prin
confort, siguranţă şi eficienţă. În viitor,
dorim să acordăm şi facilităţi pe aceste
mijloace de transport elevilor, pensio -
narilor şi veteranilor de război. Analizăm
şi posibilitatea de asfaltare a porţiunii de
drum dintre Iaşi şi Miroslava şi vom
demara aceasta imediat ce stabilim în

proprietatea cui se află terenul, men -
ţionăm că dacă se va ajunge la consensul
ca acel drum să intre în proprietatea
primăriei Miroslava, ne asumăm să îl
asfaltăm noi iar pe partea de drum care
aparţine comunei vom pune şi trotuare.“
a declarat primarul comunei Miroslava,
Dan Niţă. �

Începând cu luna ianuarie 2018 publicaţia lunară a
comunei Miroslava, „Mesagerul“ îşi schimbă
denumirea în „Informaţia de Miroslava“ şi se va
distribui ca şi până acum, o dată pe lună, gratuit,
tuturor cetăţenilor din comună. Primăria Comunei
Miroslava doreşte ca prin această publicaţie să
faciliteze schimbul de informaţii dintre administraţia

locală, instituţiile publice şi cetăţeni. Pentru
publicarea de anunţuri în „Informaţia de Miroslava“,
aducerea la cunoştinţă către 
colectivul redacţional asupra unor evenimente
deosebite din comună, cetăţenii pot utiliza adresa de
email: ziar@primariamiroslava.ro 
şi nr. de telefon: 0746.029.536.

Eminescu şi Unitatea
Naţională la Ciurbeşti

De Ziua Culturii Naţionale şi ziua naşterii marelui poet naţional
Mihai Eminescu, pe 15 ianuarie, la Şcoala din satul Ciurbeşti a avut
loc un eveniment cultural intitulat „Eminescu şi Unitatea Naţională“
menit comemorării poetului nepereche.

Citiţi în pagina 6

Sărbătoarea de Bobotează 
în parohia Naşterea Maicii Domnului 

Cu nostalgia iernilor în
care „gerul Bobotezei“
făcea să scârţâie zăpada sub
picioare, locuitorii comunei
Miroslava s-au adunat cu
mic cu mare, sâmbătă 6 ian-
uarie, în ziua de Bobotează
în bisericile din cele 16
parohii ale comunei pentru
a participa la Sfânta
Liturghie şi la slujba de
Sfinţire a Agiazmei Mari.

Citiţi în pagina 4

Din Ianuarie „Mesagerul“ devine „Informaţia de Miroslava“

Autobuzele CTP vor face
curse Iaşi - Miroslava
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Reunit în ședinţă de lucru ordinară, în
ziua de 21 decembrie 2017, Consiliul
Local Miroslava a dezbătut, votat și
aprobat următoarele normative locale:

� Hotărârea nr. 255 privind actualizarea
Actului Constitutiv al S.C. Servicii Publice
Miroslava S.R.L., în sensul desemnării
persoanelor care să facă parte din organele de
conducere ale societății.
� Hotărârea nr. 256 privind introducerea în

Inventarul Domeniului Public al Comunei
Miroslava a investiției: „MODERNIZARE
PRIN ASFALTARE UN SEGMENT DE 
0,170 km DIN DRUMUL DE 2697-SAT
VALEA ADÎNCĂ, COM. MIROSLAVA, 
JUD. IAȘI“
� Hotărârea nr. 257 privind aprobarea

Planului Comitetului Local pentru Situaţii de
Urgenţă pentru asigurarea cu resurse umane,
materiale şi financiare necesare situaţiilor de
urgenţă în anul 2018 la comuna Miroslava,
județul Iași
� Hotărârea nr. 258 privind însușirea de

către Consiliul Local Miroslava a modificărilor
și completărilor din Inventarul Domeniului
Privat al Comunei Miroslava, Anexa nr.1 la
H.C.L. Miroslava nr.42/28.02.2017
� Hotărârea nr. 259 privind aprobarea

eșalonării la plata obligațiilor fiscale datorate
bugetului local în sumă de 7058 lei de către
domnul Gachi Dumitru Gabriel, având
domiciliul în sat Valea Adîncă, str.Iazului nr.12,
comuna Miroslava, județul Iași
� Hotărârea nr. 260 privind aprobarea

eșalonării la plata obligațiilor fiscale datorate
bugetului local în sumă de 1192 lei de către
domnul Hriscu Vasile, având domiciliul în sat

Vorovești, str.Focșoaia nr.37, comuna
Miroslava, județul Iași 
� Hotărârea nr. 261 pentru completarea

H.C.L. Miroslava nr.209/26.10.2017 privind
rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al
Comunei Miroslava, județul Iași, în trim.IV
2017
� Hotărârea nr. 262 privind rezilierea de

drept contractului de concesiune
nr.23468/27.07.2017, încheiat între Comuna
Miroslava și doamna Dodu Vasilica Liliana
� Hotărârea nr. 263 privind rezilierea de

drept contractului de concesiune
nr.16788/07.06.2017, încheiat între Comuna
Miroslava și doamna Popovici Silvia
� Hotărârea nr. 264 privind aprobarea

Programului anual estimativ al achizițiilor
publice pentru anul 2018 
� Hotărârea nr. 265 privind aprobarea

solicitării de prelungire a scrisorii de garanţie
pentru restituirea avansului, acordată de Fondul
Naţional de Garantare a Creditelor pentru
Întreprinderile Mici şi Mijlocii, în cadrul
proiectului „Modernizare drumuri de exploataţie
agricolă în comuna Miroslava, judeţul Iaşi“
� Hotărârea nr. 266 pentru completarea

art.1 din H.C.L. Miroslava nr.71/13.03.2017
privind aprobarea valorii totale a obiectivului
de investiţie prin PNDL: „Modernizare Școală
primară, Localitatea Proselnici, Comuna
Miroslava, Judetul Iasi“
� Hotărârea nr. 267 privind aprobarea

tarifelor orare, a consumurilor specifice de
combustibil și a manoperei orare folosite în
devizele de lucrări în anul 2018, pentru utilajele
aflate în administrarea S.C. SERVICII
PUBLICE MIROSLAVA S.R.L., comuna
Miroslava, județul Iași. �

Conform „Regulamentului de
desfășu rare a activităților de
comercializare a produselor și
serviciilor de piață pe teritoriul
Comunei Miroslava“, aprobat prin
HCL 182/2017, este interzisă
desfășura rea de activități
comerciale pe raza comunei, fără a
deține Acord/Autorizație de
funcționare emise de Primăria
Comunei Miroslava.

Persoanele fizice autorizate, întreprin de -
rile individuale, întreprinderile fa miliale și
so cietățile comerciale ce des fășoară acti vi -
tăți comerciale, de prestări servicii, alimen -
tație publică și activități recreative și dis-
tractive, pe raza Comunei Miroslava, au
obli gația depunerii docu mentațiilor în ve -
derea obținerii Acordului de funcționare sau
a Autorizației de funcționare înainte de a în -
cepe activitatea.

Este obligatorie vizarea anuală a acestor do -
cumente până la data de 31 martie a fiecărui an.
„Invităm pe această cale ope ratorii economici
sa depună la Regis tra tura Primăriei, până la
data respectivă, ce rere însoțită de dovada plă -
ții taxei anuale și Acordul/Autorizația de
func  ționare în original. Vor evita astfel
sancțiunile la care se supun. Toți agenții eco-
nomici de pe raza Comunei Miroslava să aibă
în vedere faptul că, fără Acord/Autorizație
emisă de Primaria Mi roslava, nu pot func -
ționa. Vom efectua în continuare controale în
teren, pentru a identifica nereguli în ceea ce
pri vește desfășurarea activităților comerciale.
Con statarea contravențiilor și aplicarea
sancțiunilor se face de către organele de con -
trol abilitate ale Primăriei Miroslava, prin
inspectorii Poliției Locale. Pentru in formații
suplimentare, agenții economici ne pot con-
tacta la nr. 0232295680, int.23, 0748029512
sau email: control.societati@primariamiro -
slava.ro“, a declarat Adriana Cardaș (foto) -
Polițist Local în cadrul Compartimentului Veri -
fi care Agenți Economici.

Conform Legii poliției locale
nr.155/2010, capitolul III, art.10, 
în domeniul activităţii comerciale,
poliţia locală are următoarele
atribuţii:

a) acţionează pentru respectarea
normelor legale privind desfăşurarea
comerţului stradal şi a activităţilor comer-
ciale, respectiv a condiţiilor şi a locurilor
stabilite de autorităţile administraţiei pub-
lice locale;

b) verifică legalitatea activităţilor de
comercializare a produselor desfăşurate de
operatori economici, persoane fizice şi
juridice autorizate şi producători particulari
în pieţele agroalimentare, târguri şi oboare,
precum şi respectarea prevederilor legale

de către administratorii pieţelor agroali-
mentare;

c) verifică existenţa la locul de
desfăşurare a activităţii comerciale a
autorizaţiilor, a aprobărilor, a documentelor
de provenienţă a mărfii, a buletinelor de
verificare metrologică pentru cântare, a
avizelor şi a altor documente stabilite prin
legi sau acte administrative ale autorităţilor
administraţiei publice centrale şi locale;

d) verifică respectarea normelor legale
privind comercializarea obiectelor cu car-
acter religios;

e) verifică respectarea normelor legale
privind amplasarea materialelor publicitare
şi a locurilor de comercializare a pro-
duselor din tutun şi a băuturilor alcoolice;

f) verifică respectarea prevederilor
legale privind orarul de aprovizionare şi
funcţionare al operatorilor economici;

g) identifică mărfurile şi produsele
abandonate pe domeniul public sau privat
al unităţii administrativ-teritoriale şi pe
raza sectoarelor municipiului Bucureşti sau
pe spaţii aflate în administrarea autorităţilor
administraţiei publice locale ori a altor ser-
vicii/instituţii de interes local şi aplică pro-
cedurile legale de ridicare a acestora;

h) verifică respectarea regulilor şi
normelor de comerţ şi prestări de servicii
stabilite prin acte normative în competenţa
autorităţilor administraţiei publice locale;

i) cooperează şi acordă sprijin
autorităţilor de control sanitar, de mediu şi
de protecţie a consumatorilor în exercitarea
atribuţiilor de serviciu specifice domeniului
de activitate al acestora;

j) verifică respectarea obligaţiilor ce
revin operatorilor economici cu privire la
afişarea preţurilor, a produselor comercial-
izate şi a serviciilor şi sesizează autorităţile
competente în cazul în care identifică
nereguli;

k) verifică şi soluţionează, în condiţiile
legii, petiţiile primite în legătură cu
activităţi de producţie, comerţ sau prestări
de servicii desfăşurate în locuri publice cu
încălcarea normelor legale;

l) constată contravenţii şi aplică
sancţiuni pentru încălcarea normelor legale
specifice realizării atribuţiilor prevăzute la
lit. a)-j), stabilite în sarcina autorităţilor
administraţiei publice locale. �

Informaţia de Miro slava

Hotărâri ale 
Consiliului Local Miroslava

Agenţii Economici din
Miroslava trebuie să 

își vizeze
acordurile/autorizaţiile
de funcţionare până pe

31 martie

ADMINISTRAŢIE
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Compartimentul Circulație din cadrul
Serviciului de Poliție Locală, de pe
lângă Primăria Comunei Miroslava,
pune în vedere posesorilor de autove-
hicule ca în perioada sezonului rece să
parcheze autovehiculele în interiorul
curților sau în garaje, pentru a nu îngre-
una activitatea utilajelor de deszăpezire.

Persoanele care nu se conformează
solicitării noastre, vor fi sancționate cu
amendă de la 100 la 500 lei, în confor-
mitate cu prevederile art.32, pct.6 din
HCL 236/2017,

„În ce privește ordinea și liniștea
publică, sfârșitul de an a fost în mare
parte lipsit de evenimente neplăcute,
excepție facând două incidente petre-
cute în noaptea de 31.12.2017/
01.01.2018, în satele Brătuleni și Ciur -
bești cauzate de consumul excesiv
băuturi alcoolice, la care s-a intervenit
împreună cu lucrătorii Secției 4 Poliție
Rurală Miroslava“ - Șef Serviciu Po -
liție Locală – Bogdan Milea. 

Consiliul Local al Comunei Mi -
roslava a aprobat în luna noiembrie
2017 un regulament în baza căruia
Poliției Locale Miroslava îi revine în
atribuții și activitatea de bloca re/ de -
blocare a roților de mașini parcate ilegal. 

Acest regulament prevede că blo-
carea/deblocarea rotilor se efectuează
exclusiv pe raza Comunei Miroslava, în
locurile unde oprirea, staţionarea şi par-
carea sunt interzise prin lege, respectiv:
pe trotuare unde se restricţionează tra -
ficul pietonal, pe spaţii verzi, în staţiile
publice destinate transportului public
local de călători, în locuri de parcare
rezervate transportului de persoane si în
parcuri. 

Conform HCL 146/26.11.2011 pri -
vind aprobarea Planului Urbanistic
General si Regulamentul Local de Urba -
nism se restricționează staționarea pe
drumurile publice: „staţionarea ve -

hiculelor se admite numai în interiorul
parcelei, deci în afara circulaţiilor pu -
blice.“

Agenţii Poliţiei Locale din cadrul
Comunei Miroslava dispun măsura
blocării roţilor autovehiculelor parcate
sau staţionate neregulamentar, asistă la
aceste operaţiuni şi aplică sancţiuni con-
form prevederilor legale în vigoare.

Pentru deblocarea roţii autovehicul-
ului, contravenientul va trebui să achite
tariful de deblocare perceput de socie -
tatea noastră în calitate de prestator al
acestei activităţi în valoare de 100
RON/mașină.

Distrugerea dispozitivului de blocare
a roţii se sancţionează cu amendă con -
travenţională de la 1000 la 2500 RON şi
cu recuperarea valorii dispozitivului cu
un coeficient de 1,25. 

Sancțiunile și contravențiile se pun în
aplicare de către Politia Locala a Co -
munei Miroslava astfel: 

1. Parcarea autovehiculelor pe
trotuare, cu exceptia locurilor amenajate
si semnalizate in acest in acest scop se
sanctioneaza cu amenda de la 100 la
500 lei.

2. Crearea de restrictii de circulatie
pe carosabil si pe trotuare prin parcarea
sau stationarea de autovehicule sau
mijloace cu tractiune animala daca
acestea duc la ingreunarea circulatiei se
sanctioneaza cu amenda de la 100 la
500 lei.

3. Parcarea autovehiculelor de
transport marfa sau calatori in afara
incintelor firmelor carora le apartin se
sanctioneaza cu amenda de la 200 la
1000 lei.

4. Expunerea spre vanzare a
autovehiculelor pe domeniul public al
comunei Miroslava cu exceptia
locurilor special amenajate, in acest
sens se sanctioneaza cu amenda de la
500 la 1500 lei. 

5. Blocarea cailor de acces in
institutiile publice prin parcarea
neregulamentara a autovehiculelor sau a
mijloacelor cu tractiune animala se
sanctioneaza cu amenda de la 100 la
500 lei. 

6. Blocarea autovehiculelor oprite,
stationate sau parcate cu un alt
autovehicul sau prin orice mijloace de
catre detinatorii sau utilizatorii acestora,
precum si folosirea excesiva a
mijloacelor de avertizare sau dotarea lor
prin alte mijloace se sanctioneaza cu
amenda de la 100 la 500 de lei 

7. Neeliberarea carosabilului sau a
locurilor de parcare la solicitarea
agentilor de Politie Locală,
imputerniciti ai primarului comunei
Miroslava sau a altor persoane cu
functii de raspundere din cadrul
primariei comunei Miroslava in vederea
efectuarii curateniei sau de deszaperire,
constituie contraventie si se
sanctioneaza cu amenda de la 200 la
1500 de lei.

8. Circulatia autovehiculelor,
utilajelor agricole si vehiculelor cu
tractiune animala pe drumurile publice
fara a fi curatate de noroi se
sanctioneaza cu amenda de la 100 la
500 de lei. �

Centru de Informare Turistică din
Miroslava are ca obiectiv principal
promovarea turistică a comunei și
atragerea vizitatorilor străini pentru a
descoperi frumusețile și tradițiile
specifice satului românesc moldav de
care nu duce lipsă nici unul dintre
cele 13 sate componente ale comunei. 

Anul 2017 s-a încheiat lăsând un
frumos bilanț de evenimente cultural –
artistice organizate de Centru de
Promovare Turistică și Primăria
Miroslava în bună colaborare cu: Liceul
Agricol Mihail Kogalniceanu, Asociația
Ciurbeștenii, Muzeul Național al
Literaturii Române, ce a inaugurat din
18 aprilie 2016, în urma unui parteneriat
cu Primăria Comunei Miroslava,
punctul muzeal „Dimitrie Anghel“ la
Centru de Informare Turistică și care
reprezintă un real interes atât pentru
locuitorii comunei dornici să descopere
aspecte din viața poetului Dimitrie
Anghel fiu al satul Cornești, cât și
pentru vizitatorii curioși să descopere
personalitațile locale ale Miroslavei. 

Anul 2017, în luna iunie, Centru
de Informare Turistică a organizat
prima ediție a festivalului
„Sărbătoarea iei“, eveniment la care
au participat mai multe ansambluri
din comună dar și ansamblul
Strugurașul din Republica Moldova.

Cea de-a V-a ediție a „Zilelor
Turismului la Miroslava“ a fost
organizată luna septembrie 2017 și s-
a bucurat de prezența unui numar
impresionant de participanți atât din
comuna Miroslava cât și din
municipiul Iași și localitățile
învecinate. Manifestarea face parte
dintr-un proiect mai amplu demarat în
urmă cu cinci ani: „Promovarea
produselor turistice natural si
antropice din comuna Miroslava,
judetul Iași prin acțiuni integrate de
marketing si comunicare“
implementat de Primaria Miroslava,
proiect ce se află în perioada de
sustenabilitate. 

Realizarea unei hărți a comunei
Miroslava este un alt obiectiv atins al

anului ce la trecut. Ea poate fi găsită
în Centrele de Informare Turistică din
Miroslava și Iași și cuprinde
obiectivele turistice, instituțiile, satele
și străzile comunei.

Anul trecut Centru de Informare
Turistică a avut porțile larg deschise
tuturor vizitatorilor și partenerilor și a
susținut numeroase evenimente
culturale noi sau cu tradiție. 

Pentru anul 2018, în perspectiva
celebrării Centenarului Marii Uniri de
la 1918, Centru de Informare
Turistică Miroslava va organiza mai
multe manifestări culturale sub
genericul „Miroslava un veac de la
Marea Unire“, astfel: 

În unitățile de învățământ din
comuna Miroslava vor fi organizate
in luna octombrie „Serile filmului
românesc interbelic“ având ca
tematică Unirea principatelor Române
de la 1918; 

Pe tot parcursul anului școlar
2017-2018 vor fi organizate periodic
lecții deschise cu tematica

„Sărbătoarea centenarului Primului
Razboi Mondial și al Marii Uniri“. La
acestea vor fi invitați cercetători de la
Insitutul AD Xenopol al Academiei
Române filiala Iași și profesori ai
Facultății de Istorie a Universității
Alexandru Ioan Cuza.

Expoziții de fotografii și
documente din perioada istorică
menționată ce va avea loc pe tot
parcursul anului la Palatul Sturdza din
Miroslava, palat vizitat de Regina
Maria în nenumărate rânduri in
vremea cand Iașul era capitală de
război vor evoca atmosfera vremii. În
baza unei colaborări cu ISJ, institutii
de învățământ din municipiul Iași vor
fi invitate să viziteze expoziția și
Palatul Sturdza pe tot parcursul anului
2018.

În ziua de 1 decembrie 2018 în
comuna Miroslava va avea loc un
eveniment omagial, depuneri de
coroane flori, discurs de evocare a
evenimentelor istorice și un concert
muzică patriotică.

Privind spre viitor dorim să
continuăm atât proiectele care se află
la prima ediție, cât și pe cele care
constituie deja o tradiție pentru
comunitate și ne declarăm într-o
continuă cursă de promovare a
frumosului din satul tradițional
românesc.

Mihaela VECHIU – consilier Centru
de Informare Turistică Miroslava

Consiliul Local
Miroslava a stabilit
taxele și impozitele

locale pentru anul 2018
Consiliul Local Miroslava a stabilit și aprobat prin HCL

231/2017 taxele și impozitele locale pentru anul 2018.
Singura modificare față de anul 2017 este cea cu privire

la impozitul pentru teren amplasat în intravilan, înregistrat
în registrul agricol la altă categorie de folosință decât cea de
terenuri cu construcții. Astfel, pentru suprafața care
depășește 400 m2, impozitul/taxa pe teren se stabilește prin
înmulțirea suprafeței terenului, exprimată în hectare, cu
suma corespunzătoare stabilita, iar acest rezultat se
înmulțește cu coeficientul de corecție corespunzător
rangului localității (rangul IV – 1,1 ). 

Compartimentul financiar al Primăriei Miroslava
reamintește tuturor cetățenilor Comunei că Impozitul pe
clădiri se plătește anual, în două rate egale, până la datele de
31 martie și 30 septembrie inclusiv. Neplata în termen atrage
după sine majorări de întârziere, calculate pentru fiecare
lună de întârziere sau fracțiune de lună, începând cu ziua
imediat următoare termenului de scadență și până la data
stingerii sumei datorate.

Pentru plata cu anticipație a impozitului pe clădiri
persoane fizice, datorat pentru întregul an de către
contribuabili, până la data de 31 martie, se acordă o
bonificație de 10 %. La persoanele juridice nu se acordă bo -
nificație. 

Menționăm faptul că până la data de 20.03.2018, vor fi
emise deciziile de impunere pentru totți contribuabilii.

De asemenea, se pot face plati online a impozitelor si
taxelor locale prin site-ul www.ghiseul.ro

Pentru a obţine datele de acces (utilizator şi parolă)
trebuie să completaţi o cerere tip - se descarcă de pe
www.primariamiroslava.ro/formulare - tipizate accesând
ramura departament contabilitate.

Cererea se va transmite prin email la adresa
contabilitate@primariamiroslava.ro sau se va depune la
registratura Primăriei comunei Miroslava (ghişeul nr. 1).

Datele de acces vor fi comunicate la sediul Primăriei
com. Miroslava - birou contabilitate sau prin adresa de email
comunicată de solicitant.

După obţinerea datelor de acces (utilizator si parola),
contribuabilii vor accesa www.ghiseul.ro si vor completa
rubrica „Plata cu autentificare“ sau direct pe site-ul
www.ghiseu.ro prin accesarea link ului solicita date de
acces. �

Informaţia de Miro slava

Proiecte de viitor ale Centrului de Informare Turistică Miroslava

Poliţia Locală transmite
cetăţenilor să parcheze în curte

ADMINISTRAŢIE
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Persoanele cu domiciliul pe raza comunei
Miroslava, care beneficiază de ajutorul social de
Ve nit Minim Garantat, în vederea completării
dosarelor sunt rugate ca, până la sfârșitul lunii feb-
ruarie, să depună la sediul Primăriei Miroslava,
Departamentul de Asistență Socială, următoarele
documente:

� Adeverință eliberată de ANAF care să
dovedescă faptul că persoana solicitantă nu are
venituri;

� Adeverință de la AJOFM Iași;

� Adeverință de elev pentru persoanele care au
în întreținere copii.

Persoanele care beneficiază de Alocația de
susținere a familiei trebuie să depună la dosar:

� Adeverință de salariat cu venitul net realizat
în luna februarie

� Adeverință de elev cu specificația „elevul
NU repetă anul școlar“

� Adeverință de venit eliberată de ANAF
(pentru persoanele care nu au depus la dosar
această adeverință în ultimele 3 luni). �

În conformitate cu O.M.A.I.nr.1259/2006 privind
organizarea și asigurarea activității de înștiințare,
avertizare, prealarmare și alarmare în situații de
protecție civilă, lunar în prima zi de miercuri, la nivel
național, între orele 10.00 și 11.00 se acționează
sirenele pentru înștiințare, avertizare și alarmare a
populației.

La nivelul U.A.T. Miroslava există două sirene
electrice, prima de putere 3.5 este amplasată pe
acoperișul sălii sporturilor în satul Miroslava lângă
primărie și este acționată de dl.Vasilache Adrian, ad -
ministrator la sala sporturilor. Cea de a doua sirenă

electrică cu putere de 5,5 kw. este amplasată la școala
gimnazială,,Miron Barnovschi“ din satul Uricani și
este acționată de dl.Petrilă Ioan șeful S.V.S.U.
Miroslava.

Având în vedere faptul că cele două sirene nu
asigură 100% gradul de audibilitate pentru toate
localitățile din cadrul U.A.T. Miroslava,am solicitat
achiziționarea a încă una sirenă electronică, care va fi
amplasată, la biserica din satul Horpaz.

Transmite,
Șef S.V.S.U.

Ioan PETRILĂ

Dosarele pentru
subvenţii se depun la

APIA începând din martie

Valabilitatea atestatului de
producător şi a certificatului de
comercializare a produselor agricole
este extinsă la cinci ani începând din
2018. Legea nr. 170/2017 pentru
modificarea Legii nr. 145/2014 pentru
stabilirea unor măsuri de reglementare a
pieţei produselor din sectorul agricol
prevede că începând cu 1 ianuarie 2018
valabilitatea atestatului de producător și

a carnetul de comercializare a
produselor din sectorul agricol va fi
valabil timp de cinci ani şi se va elibera
solicitantului, la cerere, de către
primarul comunei. 

Noile măsuri au rolul de a ușura
accesul pe piața agroalimentară a
micilor producători agricoli, prin
simplificarea procedurii de validare a
documentelor, prelungirea valabilității

lor și, implicit, reducerea efortului
financiar suportat de fermieri. În ceea ce
privește atestatele de producător
eliberate până la finalul lui 2017,
acestea își vor păstra valabilitatea până
la expirare.

Potrivit normelor în vigoare,
atestatul de producător trebuie obținut
de către producătorii persoane fizice
care comercializează produse agricole.�

Cum pot primi fermierii,
gratuit, porci din rasele

Bazna şi Mangaliţa
Crescătorii de porcine care dețin exploatații autorizate sa -

nitar veterinar pot beneficia de ajutor de minimis pentru apli -
ca rea programului de susținere a fermierilor în vederea pro du -
cerii cărnii de porc din rasele autohtone Bazna și Mangalița.

Pentru a putea beneficia de ajutorul de minimis
fermierul trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
� Să dețină exploatații înregistrate/autorizate sanitar

veterinar;
� Să încheie un contract cu un procesator autorizat sanitar

veterinar;
� Să primească cu titlu gratuit un număr par de purcei,

minim doi, de la un procesator cu care a încheiat
contract;

� Să livreze minimum 50% din purceii primiși cu titlu
gratuit, la procesatorul cu care a încheiat contract, la o
greutate, în viu, de minim 130 kg/cap;

� Să respecte structura rașiei furajere stabilită în contract
cu procesatorul;

� Să dețină registrul individual al exploatației, completat
și actualizat. 

� Informații suplimentare pot fi obținute la Direcția
pentru Agricultură Iași, telefon 0232.255.957. �

Toate societățile comerciale de pe raza
comunei Miroslava, în special cele care au
sediul în vecinătatea Parcului Industrial, au
fost avertizate la începutul lunii, asupra obli -
gațiilor ce le revin, conform HCL 223/2017,
privind autogospodărirea și salubrizarea
spațiilor deținute.

Astfel, toate societățile comerciale de pe
raza comunei Miroslava, în conformitate cu
prevederile Ordonanței 21/2002 privind au -
togospodărirea au următoarele obligații:

� asigurarea curățeniei la locurile de
depozitare a materialelor în curțile inte-
rioare și pe celelalte terenuri deținute, pre-
cum și pe căile de acces;

� asigurarea igienei în imobilele și inc-
intele deținute sub orice formă, prin
activități de curățare, dezinsecție și derati-
zare;

� efectuarea și să menținerea curățeniei
trotuarelor, a părții carosabile a străzii sau a
drumului, a locurilor de parcare folosite;

� respectarea măsurilor stabilite de con-
siliile locale și județene pentru asigurarea
igienei publice și curățeniei în localități;

� curățarirea mijloacelor de transport și
a utilajelor la intrarea acestora pe drumurile
publice, prin spălarea roților;

� repararea, întreținerea firmelor și a
fațadelor imobilelor în care se desfășoară
activitatea. 

Deasemenea, în zona Parcului Industrial,
pe strada Basarabiei și pe strada Principală
s-a constatat că parcarea mașinilor de către
firmele ce își desfășoară activitatea acolo
blo chează sau îngreunează traficul, astfel,
Primăria Comunei Miroslava a pus în vedere
operatorilor economici să rezolve acest
aspect. �

Informaţia de Miro slava

Anunţ completare dosar
venit minim garantat:

COMPARTIMENT- SITUAŢII DE URGENŢĂ

Societăţile comerciale,
avertizate să se

autogospodărească

Atestatul de producător și certificatul 
de comercializare a produselor agricole se

schimbă începând cu 1 ianuarie

UTILE

La Parohia Naşterea Maicii
Dom nului din Miroslava, în bis-
erica păs torită de preotul Mihai
Rusu de aproape trei decenii, din
8 septembrie 1987, un număr de
130 de enoriaşi au ascultat
răbdători şi cuprinşi de evalavie
Sfânta Liturghie şi cuvântul de
învăţătură al preotului paroh
pentru ca, la finalul acesteia să
ducă spre casele lor Aghiaz ma
Mare sfinţită în această zi.
„Aghiazma Mare se foloseşte 8
zile începând din ziua de
Bobotează. Ea ne sfin ţeşte
sufletele şi trupurile, ca sele,
gospodăriile, pământu rile,
întreg spa ţiul în care ne des -
făşurăm activitatea, munca,
învăţătura. Prin această sfin ţire
a naturii, a tot ce-l înconjoară
pe om, Sfânta noastră Biserică
ne arată că Dumnezeu trebuie
mărturisit şi lăudat nu numai în
biserică, ci şi în afara ei. De
aceea, prevederile tipico nale
îndeamnă preotul să săvâr -
şească slujba în exteriorul bi -
sericii, într-un loc frumos ame-
najat, uneori împodobit cu cruci
de gheaţă, unde se pregătesc şi
se împodobesc numeroase vase
cu apă.“ a explicat părintele Mi -
hai Rusu. Întrebat dacă nu mărul
de enoriaşi participanţi la di -
feritele evenimente din parohie
este influenţat numărul de cons -
trucţii de locuinţe aflat în con -
tinuă creştere în comună pă -

rintele a răspuns: „Numărul de
enoriaşi din parohii se află în
creştere influenţat de noile
construcţii de locuinţe din co -
mună, însă şi munca preotului
se amplifică. Noii enoriaşi ve -
niţi din zone diferite vin cu
tradiţiile insuflate din zonele
respective iar rolul preotului
este să îi aducă pe toţi la un
numitor comun după cum spu -
ne şi Mântuitorul Iisu Hristos
«Ca să fiţi una». Există şi per-
soane care vin pentru prima
dată în biserică şi nu îi cunosc
pentru că sunt mutaţi recent în
comună, noi însă luăm legătura
cu ei, păstrăm o relaţie conti -
nuă. Mergem cu Ajunul la case-
le lor şi le oferim toate serviciile
reli gi oase pe care le solicită, le
sfinţim casele sau le botezăm
copiii, încercăm cu alte cuvinte
să îi integrăm în comunitatea
parohiei.“ La slujba de sfinţire a
Aghiazmei Mari din parohia
Naşterea Maicii Domnu lui din
Miroslava, anul acesta, în locul
tradiţionalei cruci din gheaţă ce
nu a putut fi realizată din cauza
tem peraturilor ridicate, părintele
paroh a ales să fo losească o
cruce dintr-un butuc de salcâm
formată natural pe circum ferinţa
copacului şi găsită în vara anului
trecut de dascălul bisericii Popa
Luca Serafim în pădurea
Uricani. �

Sărbătoarea de
Bobotează în parohia

Naşterea Maicii
Domnului Miroslava

Fermierii din județ care vor
să obțină subvențiile necesare de
la Agenția de Plăți și Intervenție
în Agricultură (APIA) Iași pot
depune actele necesare începând
cu luna martie.

Campania de depunere se
va derula pana pe 15 mai, ca și
în anul precedent. În anii
trecuți, în jur de 25.000 de
fermieri din județ au depus
anual cererile unice de plată la
APIA pentru aproximativ
250.000 de hectare de teren
agricol. Acețtia au solicitat
sprijin financiar în cadrul
Schemei Unice de Plată pe
Suprafață (SAPS), obținând în
jur de 250 de milioane de lei
drept subvenții.

Beneficiari ai plăților
directe în cadrul SAPS pot fi

persoanele fizice sau juridice
care exploatează
terenul agricolpentru care
solicită plata. Aceștia trebuie
să dețină calitatea
de proprietari, arendași,
concesionari, asociați
administratori în cadrul
asociațiilor în participațiune
sau locatari.

Arendatorul, concedentul
sau locatorul nu beneficiază
de plăți directe pentru terenul
arendat, concesionat sau
închiriat. Pentru a obține plata,
cei interesati trebuie să fie
înscriși în Registrul unic de
identificare, să depună o cerere
la APIA și să exploateze un
teren agricol cu o suprafață de
cel puțin un hectar.�



5

Reporter: Domnule primar, care este
după părerea dvs., prioritatea din planul de
dezvoltare a comunei Miroslava: dezvoltarea
urbanistică, demografică, învăţământ,
sănătate, asistenţă socială, construirea unui
sediu nou de primărie, a unei case de
cultură?

Dan Niţă: Toate proiectele din planul de
dezvoltare al comunei sunt prioritare, nici
unul nu poate fi în faţa celuillalt. Încercăm să
mergem în paralel cu toate, să ne dezvoltăm
pe toate planurile. Admit însa că foarte
necesară ar fi dezvoltarea unei infrastructuri
corespunzătoare nevoilor traficului tot mai
aglomerat, însă nu fac diferenţă între proiecte.

Reporter: În ceea ce priveşte dezvoltarea
urbanistică şi cea demografică a comunei
Miroslava, se ştie că la acest moment este
foarte greu de stabilit priorităţi deoarece
totul se învârte în jurul actualizării Planului
Urbanistic General al comunei, plan care
trebuie să se încadreze, pe de o parte în
rigorile legii şi, pe de altă parte, dacă s-ar
putea să respecte şi dorinţa cetăţeanului
care ar vrea să le aibă pe toate în cel mai
scurt timp şi doar în beneficiul său. Cum
vedeţi această sincronizare a PUG-ului între
rigorile legii şi nevoia imediată şi personală
a cetăţeanului? Care este situaţia actuală a
PUG-ului la Miroslava?

Dan Niţă: Noi, începând din anul 2008
am acualizat PUG-ul de două ori, de fapt
această activitate a fost începută în anul 2003
iar în anul 2009 am finalizat-o, imediat dupa
această primă actualizare am realizat că de
fapt vechiul plan urbanistic era deja depăşit
de un an de zile şi am demarat astfel o nouă
actualizare pe care am finalizat-o în anul
2011. 

Prin punerea în posesie a unor suprafeţe
întinse de terenuri agricole de pe teritoriul
Miroslavei au urmat o serie de tranzacţii ce
au adus în comună numeroşi agenţi imobiliari
care au cumpărat aceste suprafeţe şi le-au
alipit şi dezlipit după bunul lor plac. În aceste
condiţii, la momentul actualizarii PUG-ului
nimeni nu a fost atent că de fapt nu puteau fi
respectate condiţiile impuse prin PUG şi
atunci a trebuit să recurgem la redactarea
unor PUZ-uri care să schimbe regulile de
urbanism din zona respectivă. 

A fost o activitate greoaie şi nu am putut
să reglăm situaţia peste tot, de exemplu, în
unele localităţi precum Valea Adâncă,
Miroslava sau Horpaz terenurile deja
intarseră la momentul actualizării PUG-ului
în circuitul civil fiind vândute, iar lăţimea
drumurilor s-a realizat fix aşa cum a fost
consfinţită de la oficiul de cadastru, cu
dimensiunea de 4 metri, s-au făcut gardurile,
s-au construit casele şi era imposibil să
intervenim.

Sperăm totuşi să găsim soluţii. Până la
urmă, disconfortul creat de lăţimea
drumurilor nu mă afectează pe mine ca
primar, afectează cetăţeanul care, în unele
cazuri nu înţelege că acest disconfort este
creat tot de el. Unii cetăţeni însa sunt
receptivi şi înţeleg că ar trebui să îşi mai
retragă gardurile pentru a facilita crearea unei
căi de acces normale, conform legislaţiei. 

Există şi unele străzi unde nu se pot întâlni
două maşini iar acolo am ajuns la concluzia
că vom fi nevoiţi să facem străzi cu sens unic
pentru circulaţie.Va trebui să purtăm discuţii
cu cetăţenii din zonele respective. 

Să vă dau un exemplu, în Valea Adâncă
avem strada numită „Îngustă“ şi i s-a dat
denumirea asta pentru faptul că aceasta are

lăţimea mai mică de trei metri. Sperăm ca în
doi trei ani de zile să reuşim să fixăm toate
aceste neajunsuri atât prin aceste sensuri
unice, cât şi prin buna înţelegere şi colaborare
cu cetăţenii.

Reporter: Domnule primar, numărul de
poliţişti locali pe care îi are comuna
Miroslava în acest moment este suficient
pentru a asigura atât patrularea permanentă
în toate cele 13 sate ale comunei dar şi
pentru desfăşurarea în acelaşi timp a
activităţii pe obiectivele de activitate
atribuite? 

Dan Niţă: Poliţia Locală Miroslava are 16
posturi din care 2 sunt vacante iar aceste
posturi sunt distribuite pe obiecte de activitate
precum: circulaţie, mediu, disciplina în
construcţii ordine publică, verificare agenţi
economici toate menite să asigure siguranţa
cetăţenilor. Conform legislaţiei în vigoare, la
populaţia pe care o are scriptic comuna
Miroslava, de peste 18 mii de locuitori,
normal ar trebui să avem 19 poliţişti locali. 

Cetăţenii trebuie să ştie însă că un poliţist
local nu are voie să intervină în zona privată
pentru că acea zonă intră în aria de
competenţă a poliţiştilor rurali care pot
interveni în urma unor plângeri sau solicitări.

Faptul că Miroslava este situată în
imediata apropiere a municipiului Iaşi, că
Poliţia Rurală are repartizat un număr de doar
8 posturi, că este una dintre comunele cu un
grad ridicat de infracţionalitate, că în realitate
numărul de locuitori al comunei este
comparabil cu numărul de locuitori al
municipiului Paşcani, că populaţia este
repartizată în 13 sate, ar trebui să reprezinte
criterii prin care numărul de poliţişti atât
locali cat şi rurali repartizaţi comunei să fie
unul mai mare pentru ca cetăţenii să
beneficieze de un grad ridicat de siguranţă.

Reporter: De unde a pornit nevoia acelei
hotarâri de consiliu local din luna
noiembrie prin care poliţiştii locali din
Miroslava vor avea atribuţii de
blocare/deblocare a roţilor maşinilor parcate
neregulamentar şi vor avea dreptul să dea şi
amenzi?

Dan Niţă: În regulamentul nostru de
urbanism există obligativitatea ca fiecare
locuinţă să fie prevăzută cu două locuri de

parcare în curte. Însă, în fapt există şi locuinţe
care au aceste două locuri de parcare
prevăzute dar care fie deţin un număr de
maşini mai mare, fie le parchează pur şi
simplu în stradă. În acest caz maşinile parcate
în stradă pot bloca activităţile de deszăpezire
pe care noi le desfăşurăm noaptea dar şi
accesul maşinilor de intervenţie în caz de
incendiu. Pornind de la aceste cazuri în care
nu se respectă prevederile din regulamentul
de urbanism am luat, în luna noiembrie 2017,
o hotărâre de consiliu local referitoare la
blocarea roţilor de maşini parcate
neregulamentar. 

Dacă s-au stabilit nişte reguli consider că
toţi cetăţenii comunei au obligaţia să le
respecte, iar dacă nu le cunosc, să se
informeze inclusiv pe site-ul primăriei.

Reporter: Care consideraţi că ar fi
soluţia pentru traficul greu ce tranzitează
comuna Miroslava şi afectează starea
drumurilor?

Dan Niţă: Noi am asfaltat marea
majoritate a străzilor din comună toate din
bugetul propriu, însă din cauza costurilor
ridicate, proiectele nu au fost concepute
pentru autovehicule cu o greutate mai mare
de 7-10 tone iar tranzitarea drumurilor de
către utilaje cu acest tonaj afectează starea
drumurilor. 

Noi am încercat să rezolvăm acest
inconvenient încă din anul 2009, când
printr-o decizie de consiliu local am cerut ca
toate utilajele de trafic greu care tranzitează
comuna Miroslava să plătească o taxă la
primăria comunei, taxă din care să refacem
zonele afectate. Consiliul Local a aprobat
HCL, ulterior am înaintat-o către prefectură
însă hotărârea respectivă a fost anulată. Nu
am înţeles niciodată motivele. La acel
moment ne-am inspirat din alte zone ale ţării
cum ar fi Timiş şi Caraş Severin unde acest
gen de hotărâre a fost aprobat iar traficul de
tonaj mare a fost restrticţionat. Altă soluţie la
acest moment nu văd decât aprobarea unei
astfel de hotărâri.

Reporter: Ce ne puteţi spune desăre
implementarea unui proiect de supraveghere
cu camere video în comună?

Dan Niţă: În anul 2017 noi am făcut un
proiect pentru supravegherea video a tuturor

satelor din comună. Proiectul prevede
înfiinţarea a două dispecerate în zona de nord
şi de sud a comunei plus un dispecerat
principal în curtea primăriei. În proiect se
prevede amplasarea a unui număr de 460 de
camere de supraveghere la intrările şi ieşirile
de pe drumurile principale din fiecare sat, la
intersecţiile principale din comună şi acolo
unde se întâmplă de regulă infracţiuni care au
ramăs cu autor necunoscut.

Chiar dacă nu am reuşit să finalizăm acest
proiect în anul 2017, vă spun sigur că în anul
2018, chiar dacă nu vom reuşi să acoperim
toată comuna, o jumătate din comună îl
facem astfel încât în anul 2019 toată comuna
să fie monitorizată din toate punctele de
vedere.

Acest proiect va ajuta la scăderea
infracţionalităţii pe raza comunei şi va creşte
gradul de siguranţă al cetăţenilor.

Avem în plan multe proiecte pentru
comună, de exemplu ne dorim ca în centrul
comunei să facem un parc şi sper să şi
reuşim. Cu centrul rezidenţial pentru
persoane vârsnice avem în plan achiziţionarea
unui teren şi am găsit şi sursa de finanţare. 

Pe malul lacului Ciurbeşti, unde am
câştigat printr-un proces cu cei de la o
societate comercială care au primit acolo
teren cu titlul gratuit în jur de 4 hectare, cred
ca vom face al doilea centru rezidenţial într-o
perioada de aproximativ 3-4 ani. 

Avem multe planuri şi obiective de dus la
sfârşit: construirea unei creşe în localitatea
Balciu, modernizarea grădiniţei din
Miroslava, suntem în discuţii pentru
achiziţionarea unui teren la Valea Adâncă
pentru a construi şi acolo o grădiniţă. 

Am primit prin PNDL 2 o finanţare de 21
milioane lei pentru canalizarea a patru
localităţi, construirea unei scoli cu 35 de clase
şi modernizarea acelor şcoli pe care în anul
2008 le-am închis iar acum trebuie pregătite
pentru populaţia care este în continuă
creştere. Dorim să fim prevăzători atât
referitor la numărul de elevi tot mai mare care
se înscrie de la an la an în şcolile din comună
cât şi la toate nevoile cetăţenilor.

Ne dorim să ducem la bun sfârşit toate
aceste proiecte menite să ridice nivelul de trai
al cetăţenilor atât prin proiectele de finaţare
PNDL 1 şi 2 cât şi acolo unde se poate, de la
bugetul local. �

Informaţia de Miro slava

Miroslava, direcţii de dezvoltare la început de an
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În deschiderea evenimentului a luat cuvân-
tul doamna Otilia Porumboiu, bibliotecar la
Biblioteca din Miroslava care a prezentat im -
por tanţa operei literare a poetului pentru pos -
teritate ţinând să evidenţieze, în anul cen -
tenarului, şi caracterul naţionalist din opera
eminesciană.

A urmat un programul artistic susţinut de
copii de la Grădiniţa Ciurbeşti, Clubul Co pi -
ilor „Şcoala Satului Ciurbeşti“ şi Grupul Fol -
cloric Teazaur care formează împreună An -
samblul Ciurbeştenii.

Într-o atmosferă de sărbătoare, versurile lui
Mihai Eminescu au prins glas recitate sau
cântate de artiştii locali are au susţinut eveni-
mentul.

Doamna Eugenia Stan, coordonatoarea
Ansamblului Ciurbeştenii, aşinut să transmită
că porţile ansamblului sunt deschise tuturor
copiilor şi adulţilor din Ciurbeşti dar şi din
comuna Miroslava şi a lansat locuitorilor, pe
această cale, invitaţia de a se înscrie în ansam-
blu pentru a duce mai departe împreună tra -
diţiile din lumea satului românesc. �

Dor de
Eminescu 

la Biblioteca
Miroslava

De Ziua Națioală a culturii, pe 15
ianuarie, Biblioteca Miroslava a organizat
o altfel de omagiere a lui Eminescu,
poeziile și basmele lui în lectura uti -
lizatorilor. În Biblioteca Miroslava opera
lui Eminescu este citită și studiată atât de
copii, tineri cât și de persoane în etate.

De ce citim Eminescu?: „Eminescu este
pentru mine un poet al sufletului“ – Corina
Chiriac,clasa aXa; Liceul,,Miron Costin“;
,,Eminescu este un personaj de legendă, cu
o operă copleșitoare“ Cristian Mihăilă –
student la Universitate de Arte,,George
Enescu“; „Mă încântă la Eminescu,
muzicalitatea versurilor și romantismul“ –
Iuliana Bucur,clasa a Xa; Liceul,,Dimitrie
Cantemir“; ,,Luceafărul este cea mai
frumoasă poezie,ca o poveste! – Bianca
Popa, clasa a VI a Școala ,,Alecu Russo“.

Muzicalitatea versurilor este completată
cu arta, ca o magie, prin care combină
cuvintele.

„De ce ne place Eminescu?/Nouă
tuturor?/Pentru că toți ne regăsim în
Eminescu“ – Nichita Stănescu.

La 15 ianuarie s-au împlinit 168 de ani
de la nașterea POETULUI, filosului și
jurnalistului Mihai Eminescu.

Un om a creat o operă de o valoare
inestimabilă, cel despre care Nichita
Stănescu spune că este,,fondatorul limbii
literare și toți de la el ne tragem“. 

Ne aducem aminte de Eminescu pe 15
ianuarie și uneori pe 15 iunie. Măcar anul
acesta, în anul Centenarului Marii Uniri,
să ne aducem aminte mai des, de
Eminescu patriotul și gazetarul.

De la vârsta de 20 de ani), când l-a
cunoscut pe domnitorul Alexandru Ioan
Cuza,(pentru care avea un cult),până la
participarea la Serbările de la Putna,15/27
august 1871,la fondarea Societății
Carpatica,la 24 ianuarie 1882, și până la
ultima recitare în public a Doinei,5 iunie
1883, a fost animat de unul și același gând:
unirea tuturor românilor.

În biblioteci există sute de cărți despre
Eminescu, ar trebui să ieșim din rutină,să-l
citim și să-l recitim pe Eminescu,poeziile
lui sunt altfel la fiecare citire și
recitire.(Toate-s vechi și nouă toate. –
Glossă);

Muzicalitatea versurilor este completată
cu arta,ca o magie, prin care combină
cuvintele.

Salutul lui Eminescu:Trăiască nația!
Răspunsul: Sus cu ea!

Otilia PORUMBOIU – bibliotecar

Grădiniţa din
Ciurbești a

participat la
Festivalul de

datini și obiceiuri
În întâmpinarea sărbătorilor de iarnă copiii

de la grădinița Ciurbești, sub îndrumarea
doamnei educatoare Constanța Olaru, s-au
pregătit cu colinde, plugușor și sorcove și au
pornit să facă cunoscute obiceiurile și tradițiile
din vatra satului.

În data de 8 decembrie 2017aceștia au
participat la Festivalul de datini și obiceiuri al
copiilor din grădinițile ieșene „Iarna pe uliță“
care s-a desfășurat la Iulius Mall Iași, festival
care se află la a 13-a ediție si este inițiat de
Gră dinița cu program prelungit nr 3 Iași în
parteneriat cu Inspectoratul Școlar Iași și
Asociația Bravo Events.

Copiii au încântat juriul și spectatorii atât
prin interpretarea de colinde tradiționale cât și
prin purtarea a portului popular. Au fost
răsplătiți cu diplome și cadouri.

Duminică, 17 decembrie 2017 au participat
la Festivalul „ DIN VATRA SATULUI „ ediția
a V-a la Țibănești. A fost o zi deosebită o
sărbătoare colorată şi înveselită de nu -
meroasele valori autentice românești culese
din folclor. �

În data de 21 decembrie
2017 a avut loc ultima
sedință de Consiliu Local
Miroslava a anului trecut.
La finalul ședinței, elevi
veniți din toate școlile
comunei și îndrumați de
profesorii lor, au încântat
consilierii locali cu un
program de colinde, datini
și obiceiuri.

Evenimentul s-a
desfășurat la Sala de Sport
a comunei în prezența
domnului primar, Dan
Niță, și a tuturor
consilierilor locali ai
comunei.

Cu strigarea
„Primenește-ți gazdă casa,
umple vadra, pune masa/
fă potecă prin grădină și-n
pridvor ține lumină,/ că
venim de multișor, drumul
nu ne-a fost ușor...“
colindătorii au dat startul
programului artistic.

Dintre participanți au
făcut parte un cor de 45 de
elevi de la Școala
Gimnazială „Colonel
Constantin Langa“ din
Miroslava, îndrumați de
domnul profesor Ionuț
Rusu care au susținut un
program de colinde.
Grupul folcloric
„Ciurbeștenii“ au încântat
audiența cu un program de
colinde autentice
românești. 

Cei mai mici artiști ai
evenimentului au fost 20
de participanții de la
Grădinița din Miroslava
care, sub îndrumarea
doamnei educatoare Elena
Volcenschi au susținut un
program de urături și o
scenetă specifice
sfârșitului de an, încântând
spectatorii.

Școala Gimnazială
Vorovești a fost
reprezentată de un număr
de 17 elevi coordonați de
doamna profesoară
Barbacaru Doina, iar un
număr de 30 de elevi de la
Școala Gimnazială
„Dimitrie Anghel“ din
Cornești au susținut un

program de colinde, dans
și urături. Închiderea
evenimentului a fost făcută
de trei studenți ai
Universității de Arte
George Enescu din Iași
care au reușit să aducă pe
ritm de colinde atmosfera
festivă în sufletele tuturor
participanților. 

Toți colindătorii au fost
rasplătiți cu dulciuri și
cadouri iar la final domnul
primar Dan Niță a ținut să
mulțumească tuturor
profesorilor și elevilor
pentru efortul artistic
depus și pentru atmosfera
festivă adusă în mijlocul
comunității din
Miroslava.�

Informaţia de Miro slava

Mihai Eminescu şi 
Unitatea Naţională la Ciurbeşti

Elevii școlilor din Miroslava
au adus colindele la primărie
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Mihail Kogălniceanu a început să
studieze având ca prim profesor pe
călugărul Gherman, în casa spătarului
Alecsandri, alături de Vasile – viitorul
„bard național“ – fiul acestuia și de
alte câteva progenituri boierești din
Capitala Moldovei – Iașul.

Începând cu anul 1828 îl găsim elev la In -
stitutul Cuenim – alături de Vasile Alecsandri
și Matei Millo – perioadă evocată mai târziu
cu multă simpatie.

Albina Românească din 24 sept. 1831 a
publicat Decizia de deschidere la Miroslava a
unui „Pension de educație pentru tinerii
nobili“ – decizie dată de „Epitropia Învă -
țăturilor Publice“ din Moldova.

Albina Românească nr. 366/1831 publică
prospectul noii instituții subliniind că, în
fond, rostul acesteia este de a asigura condiții
pentru a crește „fiii dregătorilor publici cu un
chip potrivit viitoarei lor soarte“. 

Institutul de la Miroslava de la început a
fost gândit ca având o dublă menire: 

� de a asigura pentru cursanți o pregătire
calitativ superioară celei din pensioanele
franțuzești și grecești aflate atunci în Iași –
pregătire care să corespundă cerințelor pentru
ocuparea unor posturi ierarhic superioare în
administrația de stat din Moldova;

� de a pregăti o parte a tineretului elitei
sociale pentru a accesa cu succes
învățământul superior din Vestul Europei,
respectiv din Franța, Germania și Austria.

În mod evident Institutul de la Miroslava a
fost realizat în acord cu interesele fracțiunii
progresiste a aristrocrației din Moldova,
atentă la tendințele și evenimentele din Vestul
și Centrul Europei orientale și economic tot
mai mult spre noile centre geopolitice de
putere dar și doritoare să se detașeze treptat
de Înalta Poartă și de Rusia.

În fruntea noii orientări se afla boierul
moldovean considerat lider al generației
adulte: vistiernicul Mihail Sturdza.

Mihail Sturdza avea o cultură generală
solidă, de factură dominant franceză, era un
bun diplomat, om practic și de acțiune, gos -
podar excepțional și comerciant înnăscut –
calități care îi permit să devină cel mai bogat
între aristrocrații Moldovei iar în 1834 să
devină Domn.

Om luminat, energic și cu o minte stră -
lucită, Mihail Sturdza a și arătat practic că
este cel mai interesat de viitorul copiilor săi –
Dimitrie și Grigore- luând inițiativa
organizării la Miroslava, în palatul deținut de
Vasile Beldiman (prieten și colaborator apro -
piat al lui Gh. Asachi, fostul său profesor la
Cursul de ingineri hotarnici din 1817) a
Institutului de Educație pentru Fiii de Nobili.

Pentru a putea asigura pregătirea și
supravegherea corespunzătoare a tinerilor
boieri, Mihail Sturdza a ales locația mențio -
nată ce asigura conditii foarte bune de cazare
și studiu și era doar la noua kilometri de
centrul Iașului. 

M. Sturdza aprecia și faptul că, în acest
fel, elevii erau scoși din confortul și viața
tihnită a conacelor boierești, de sub indul -
genta ocrotire a mamelor, putând fi dis -
ciplinați, orientați și mobilizați riguros la
valorificarea tuturor resurselor fizice și

intelectuale pentru formarea, dezvoltarea și
afirmarea lor viitoare.

Mihail Sturdza inițiază, coordonează și
realizează recrutarea celor mai buni, mai
reprezentativi profesori din Moldova acelui
timp pentru Miroslava. 

Directorul Institutului de la Miroslava a
fost numit Victor Lincourt care preda Limba
franceză și Matematică. Tot pentru perioada
1831-1834 au mai fost angajați și următorii:

André Chefineux – codirector și profesor
de istorie;

Josef Bogard – profesor de Geografie s.a.;
Costache Atanasiu – profesor de Greacă,

Religie s.a.;
D. Hening – profesor de Germană, Desen

s.a.;
Theodor Stamati – profesor de Română

și de Istorie Naturală (ce numim astăzi
„Științe“)

Programa de studiu a Institutului a fost
făcută de Victor Lincourt în acord cu Mihail
Sturdza; având în vedere cultura și pre -
ferințele sale, dorința sa de a vedea realizată
pregătirea tinerilor la nivelul exigențelor din
Vestul Europei, în mod cert au fost studiate și
alte discipline - precum Filosofie, Etică,
Retorică, Economie, Astronomie ș.a. – din
pacate disciplinele care nu au făcut obiect al
examenelor publice finale nu au fost
menționate în Albina Românească (la fel nici
numele profesorilor care le-au predat!).

Un factor de restricționare a accesului la
Institutul din Miroslava a fost costul enorm al
școlarizării – 2000 galbeni/an.

Datorită costurilor foarte mari ale școla -
rizării anuale – practic costuri duble față de
pensioanele din Iași – numai cei mai bogati
boieri moldoveni și-au permis efortul finan -
ciar pentru aducerea odraslelor la Miroslava
și primul a fost, desigur, vistiernicul Mihail
Sturdza.

Având în vedere nivelul ridicat de pre -
gătire asigurat cursanților – practic suplinea
pre gătirea pe care astăzi o asigură
Învățământul Superior – precum și faptul că
majoritatea absolvenților intrau rapid în
Administrație sau Armată. Institutul- spune
Mihail Kogălniceanu- s-a umplut cu tineri
boieri veniți din toată Moldova. Mihail
Kogalniceanu era fiul agăi Ilie Kogălniceanu,
dar și protejatul special al lui Mihail Sturdza
(ca urmare a faptului că era fiul preferat al
mamei sale, domnița Marghioala Coli male–
Sturdza și-i fusese încredințat, spre ocrotire,
cu „limbă de moarte“, fiului său) a fost
primul elev prezent la Miroslava.

În „Tainele inimii“ povestește cum a
început cursul de Limba Franceză imediat ce
a venit la școală, practic aproape singur; la
curs participa și Nicoleta, fata profesorului de
elenă - care devine și prima dragoste a
tânărului studios.

Institutul a început să se populeze rapid cu
elevi veniți din toată Moldova; între aceștia,
ca vârstă, Kogalniceanu a fost de departe cel
mai mic – doar paisprezece ani – în timp ce
colegii aveau 18-20 (și o experiență de viață
corespunzătoare vârstei!).

Deosebit de inteligent, înzestrat cu o
memorie fenomenală, ambițios, muncitor și
perseverent, inventiv și pus pe șotii, amator
de confruntări intelectuale, Mihail, mezinul
școlii, se afirma ca lider, depășind categoric
colegii aproape adulți.

Cu referire la performanțele sale școlare
de la Miroslava, în „Tainele inimii“, Kogăl -
niceanu scria: „eu eram cel mai învățat în
limbile franceză, nemțească și elină...; în
geografie, gramatică, compoziție și istorie
nimic nu mă intrecea“, respectiv „...eu eram
cel mai întâi din pansion la învățătură“.

Calitatea învățământului din Institutul de la
Miroslava este confirmată de ușurința integrării
lui Mihail Kogălniceanu și a beizadelelor
Grigore și Dimitrie Sturdza în învățământul
superior francez din Luneville (septembrie
1834-august 1835), apoi în cel german, din
Berlin (septembrie 1835- martie 1838), precum
și de aprecierile laudative ale profesorilor – în
special la adresa lui Mihail Kogălniceanu.

Peste ani, privind critic etapele sale de
instruire și formare, Mihail Kogălniceanu
aprecia: „ceea ce știu mai mult am învățat nu
în Germania, ci în Moldova“.

Conform propriei mărturisiri: „începutul
activității de istoric, respectiv studierea și
colecționarea de documente a fost făcută prin
1833“, respectiv în perioada când studia la
Miroslava.

Patriotismul – dimensiune existențială ce
caracterizează întreaga viață de adult a lui
Mihail Kogalniceanu, toate faptele și actele
majore în care a fost implicat – într-o ase -
menea măsură încât devine cu adevărat model
național de acțiune, de decizie național –
patriotică, devine „bărbat al neamului“! – au
avut la bază educația făcută în familie și în
școală, mai ales în Institutul de la Miroslava.

Elevii de la Miroslava erau reprezentanții
familiilor boierești, ai marilor posesori de
terenuri agricole și în consecință, pregătirea
tinerilor nu viza doar cunoștințele necesare
viitorilor slujbași în administrația Moldovei,
urmărea, în paralel, pregătirea pentru exer -
citarea cu succes a rolurilor de mari pro -
prietari rurali și administratori eficienți ai
acestor proprietăți.

În aceste condiții domeniile de cunoaștere
– numite astăzi Științe – precum economia,

geologia, structura solului, tipurile uzuale de
culturi, creșterea animalelor, valorificarea
produselor tehnici de lucrare a pământului
ș.a. vor fi integrate, într-o formă sintetică,
într-o disciplină specială studiată în cei trei
ani de studiu și predate în principal de Th.
Stamati: Istoria naturală.

Un caiet de „Istoria naturală“ din arhiva
familiei Kogălniceanu ilustrează comple xi -
tatea și modernitatea acestei discipline
predate la Miroslava, peste câțiva ani Th.
Stamati publica cursul respectiv pentru toate
școlile interesate!

Bogăția informației agronomice acumulate
la Miroslava este dovedită în corespondența
purtată cu familia, în aprecierile competente
și amănunțite ale situației comparative din
agricultura Moldovei și cea din Imperiul
Habsburgic, din Franța și din Germania.

În 1834, ajuns în Franța, trimite acasă
familiei - prin Vasile, unul dintre însoțitori -
printre altele „o mie de rădăcini de căpciuni
care înfloresc și fac rod toată vara și toată
toamna“ precum și cărți de specialitate
agronomică, pentru uzul familiei.

Institul de Educație pentru Fiii de Nobili
înființat la 25 octombrie 1831 la Miroslava
apare ca singura instituție de învățământ în
care s-au predat, la timpul respectiv, elemente
ale științelor agronomice, în care a fost
realizat un proces intens de educație agro -
nomică cu consecințe certe asupra activității
unor absolvenți ai învățământului agronomic
din deceniile viitoare.

Noi, cei de astăzi, trebuie să fim mândri de
faptul ca la Iași - inclusiv la Miroslava - au
fost puse bazele personalității copleșitoare a
făuritorului României moderne, a bărbatului
care rămâne simbolul inteligenței, devota -
mentului și patriotismului românesc - Mihail
Kogălniceanu.

Prof. Dumitru BUNEA

Informaţia de Miro slava

Mihail Kogălniceanu – primul elev la
Institutul de Educaţie de la Miroslava

ISTORIE
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Lucrările din cadrul
clubului sportiv Știința
Miroslava sunt în toi, atât
stafful tehnic, cât și cel
administrativ, fiind preocupați
de toate aspectele bunului
mers a programului stabilit. 

Din punctul de vedere al
imaginii, clubul a încheiat
primul proces de vopsire a
vestiarelor, astfel încât
jucătorii să primească o doză
de curaj atunci când ies pe
teren și luptă pentru
Miroslava. 

Urmează deschiderea unei
noi platforme web
www.stiintamiroslava.ro la
mijlocul lunii februarie, dar și
îmbunătățirea imaginii lotului
de jucători și a staffului. 

Noul președinte Colban
Vespazian lucrează împreună
cu antrenorul Kerezsy Adrian
pentru ca Știința să formeze
un lot bun, unit, cu cât mai
multă experiență, pentru ca
menținerea în Liga a II-a să
fie un obiectiv ușor realizabil.
Dacă până în acest moment,

Ciprian Milea este singura
achiziție confirmată, alte
acorduri au fost stabilite cu
jucătorii Ștefan Târnovanu și
Andu Moisi (CSM
Politehnica Iași), Cosmin
Țapu (CSM Roman) și Sandu
Iovu (Sepsi Sf.Gheorghe).

Jucătorii au făcut vizita
medicală și au dat testele
fizice, totul fiind în parametrii
optimi, urmând ca pe 22
Ianuarie sa plece pentru 10
zile în cantonament la
Târlungeni, acolo unde vor
disputa trei jocuri de pregătire

împotriva formațiilor din zonă,
AFC Harman, AFK Miercurea
Ciuc și Precizia Săcele. 

Întorși din zona montană,
băieții vor mai juca 4 meciuri
amicale, cu Aerostar Bacău,
Foresta Suceava și doua cu
CSM Roman, urmând ca pe
24 februarie să se reia
campionatul de fotbal cu
meciul Știința Miroslava - FC
Argeș pe Stadionul Uricani.

Aici este Miroslava.
Știința suntem noi.

A consemnat Codrin BOBU

Elevi ai școlii gimnaziale
„Colonel Constantin Langa“ din
Miroslava au participat, în data
de 18 decembrie 2017, la
competiția de fotbal intitulată
„Cupa lui Moș Crăciun“.

Evenimentul a fost organizat
de primărie, s-a desfășurat la
Sala de Sport a comunei și i-a
avut coordonatori pe domnul
Cristi Ungureanu, consilier pe
probleme sportive și domnul
Duca Grigore, profesor de
educație fizică.

La competiție s-au înscris
elevi din clasele gimnaziale
V-VIII. Primele trei locuri din
clasament au fost obținute după
cum urmează: - locul 1: clasa a
8-a A, locul 2: clasa a V-a A și
locul 3: clasa a VII-a A. Toți
elevii au primit diplome de
participare și premii constând în
cupe și cadouri oferite de
primăria comunei.

„Obiectivele principale ale
organizării acestei competișii
constau în integrare socială
cognitiav- individuală a
elevilor, dezvoltarea spiritului
«faire play», valorificarea
potențialului uman din zonă și
dezvoltarea calităților fizice și
de personalitate individuale
conform cerintelor sociale

actuale.“ a declarat Grigore
Duca, profesor de educație
fizică în cadrul școlii gimnaziale
„Colonel Constantin Langa“. 

„Facem eforturi să putem
îndruma copiii din comuna
Miroslava să practice, nu
neparat fotbal dar să facă
sport. Vom încerca pe parcursul

anului 2018 să angrenăm cât
mai mulți copii din comună în
diferite competiții sportive
având ca scop dezvoltarea
armonioasă din punct de
vedere psihico - fizic al
copiilor.“ a declarat Cristi
Ungureanu consilier pe
probleme sportive al primariei.�

Informaţia de Miro slava

Elevii școlii din Miroslava au concurat
pentru „Cupa lui Moș Crăciun“ 

Știinţa se pregătește
de partea a doua 
a campionatului

SPORT

Date de la Starea Civilă:

Deșeuri primarie

ANUNŢURI

� Arcadia - Spitale și Centre Medicale,
cea mai mare rețea de sănătate privată
din Moldova – sediul din Str. Cicoarei nr.
2 (lângă Ștrandul Municipal), angajează:
Ajutor bucatar; Infirmieră; Îngrijitori.
Persoanele interesate sunt rugate să
trimită un CV pe adresa de e-mail:
resurse.umane@arcadiamedical.ro sau să
îl aducă la sediul mentionat. 
Detalii la 0756 100 744.

� Angajez bonă pentru un băiețel de 2 ani,
sat Miroslava, lângă magazin „2 Pași“.
Relații la telefon 0723266522.

� Vând centrală pe lemne Viessmann cu
gazificare 40 KW. Telefon: 0744693140

� Execut sobe și șeminee. 
Detalii la telefon: 0753.952185

Redactor șef:
Mihaela Vechiu

Tipografie:
Adevărul Holding SA

Telefon: 0746.029.536
Email:

ziar@primariamiroslava.ro

În perioada 20 decembrie – 
20 ianuarie la Oficiul de Stare Civilă
al comunei Miroslava au fost înregis-
trate următoatele:
� Nașteri: Todirașcu Eric Emanuel

� Decese: Radu Ion (86 ani, Uricani),
Pichiu Vasile 
(83 ani, Uricani), Ioniță Traian (69
ani, Miroslava), Hlatcu Petrachi
(81 ani, Valea Adâncă)

Locuitorii comunei sunt rugați să
aducă DEEE-urile (deșeurile de
echipamente electrice și electronice)
la sediul Primăriei Miroslava unde
vor fi depozitate într-un container pus
la dispoziție de S.C. Ecotic S.A.
Aceste deșeuri conțin elemente per-

iculoase și nu trebuie aruncate la
punctele de colectare deșeuri
menaere. Programul de colectare al
deșeurilor este Luni – Joi orele 8 -16;
Vineri 8-13

Contact: Corina Darabană
0758.232 209


