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Lucrări
finalizate
pe 11
străzi din
comună
Proiectul „Modernizare drumuri de interes local
în comuna Miroslava, județul Iași“ prin care s-au
modernizat 11 străzi din comună pe o lungime totală
de 6,259 km a ajuns la final. Realizarea acestui proiect
va contribui la îmbunătățirea nivelului de trai al locuitorilor comunei Miroslava, prin investiții în infrastructură
rutieră de interes public. Continuarea în pagina 3

Locurile de joacă pentru copii – o
prioritate pentru primarul Dan Niţă
Locurile de joacă sunt spațiul în care copiii
noștri își trăiesc copilăria și învață lucruri
esențiale creșterii și dezvoltării lor.
Conștientă de necesitatea existenței locurilor
de joacă, administrația publică locală, la
inițiativa domnului primar Dan Niță a demarat acțiuni pentru realizarea unor parcuri
de joacă pentru copiii din comuna Miroslava.
„Am demarat toate procedurile legale
pentru realizarea celor două parcuri de joacă
pentru copii din satele Miroslava și Valea
Adâncă până la finalul anului 2019“ a transmis administratorul public al comunei
Miroslava, dl. Marius Deliu. Pagina 4

Personalităţi
locale: prof.
Dumitru
Bunea,
fondatorul
muzeului
etnografic
din Miroslava
Dumitru Bunea, fost director al Liceului Agricol „Mihail Kogălniceanu“ în
mai multe rânduri este cel care a inițiat
și realizat cu ajutorul și colaborarea
elevilor colecționarea de obiecte vechi
legate de viața și activitatea țăranului
român din zona Moldovei, mai ales din
zona Iași, rezultând „Muzeul Etnografic
Prof. D. Bunea“ considerat cel mai mare
muzeu școlar din România și care
funcționează și astăzi în incinta liceului
și cu care Miroslava se poate mândri.
Despre viața și realizările profesionale
ale prof. Dumitru Bunea, în pagina 7

Apel către cetăţeni pentru colectarea selectivă a deșeurilor
În comuna Miroslava s-a creat infrastructură pentru
colectare selectivă a deșeurilor menajere, fiind astfel amplasate 43 de module unde cetățenii pot depozita fracția
reciclabilă din aceste deșeuri. Însă implementarea sistemului de colectare selectivă a deșeurilor nu se poate face doar
cu implicarea autorităților locale sau a operatorului de
salubritate ci este nevoie și de implicarea tuturor
cetățenilor prin conștientizarea importanței procesului de
reciclare. Din păcate, în majoritatea containerelor de pe
raza comunei, dedicate special reciclării se depozitează
deșeuri mixte, menajere deși în continuare acest tip de
deșeu este ridicat cu mașina operatorului de la poarta
cetățeanului în zilele stabilite prin grafic. Facem apel la
toși cetățenii comunei să conștientizeze importanța
reciclării și să acționeze în consecință.
Continuare în pagina 10
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Hotărâri ale Consiliului Local Miroslava
Luna iunie 2019
Reunit în ședință de lucru
ordinară, în ziua de 27 iunie
2019, ora 09:00, în sala de
ședințe a Primăriei comunei
Miroslava, Consiliul Local
Miroslava, județul Iași a votat și
aprobat următoarele normative
locale:
Hotărârea nr. 119 privind alegerea
președintelui de ședință pentru
trimestrul al III-lea, respectiv pentru lunile iulie, august și septembrie 2019
Hotărârea nr.120 privind viramentul sumei de 250000 lei reprezentând
dividente datorate de către S.C. MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC
S.R.L. asociatului majoritar-Comuna
Miroslava pentru anii 2017,2018
Hotărârea nr. 121 privind modificarea și completarea inventarului
domeniului public al comunei Miroslava, Anexă nr.1 la H.C.L.nr.1/
31.01.2019
Hotărârea nr.122 privind modificarea și completarea inventarului domeniului privat al comunei Miroslava,
județul Iași, Anexă nr.1 la H.C.L.
nr.2/31.01.2019
Hotărârea nr. 123 privind aprobarea
Planului Urbanistic Zonal pentru
schimbarea RLU și schimbarea zonei
de funcțiuni din M1 în A1 privind
terenul în suprafață de 264000 m.p., situat în intravilan sat Brătuleni conform
P.U.G. extins, comuna Miroslava,
județul Iași, având numere cadastrale:
87215, 87216, 85394, 85314 în vederea
amenajării zonei industrială în sat
Brătuleni-beneficiar COMUNA MIROSLAVA
Hotărârea nr. 124 privind avizarea
Planului Urbanistic Zonal pentru trecerea suprafeței de 10000 m.p. teren extravilan în intravilan sat Balciu, comuna Miroslava, tarla 62, parcela
2870/4, număr cadastral 85845, aparținând domeniului privat al Comunei
Miroslava, în vederea construirii unei
stații de betoane și spații administrative
regim de înălțime P+1E -beneficiar
concesionar S.C. AFJ Beton S.R.L.
Pașcani
Hotărârea nr. 126 privind modificarea și completarea Programului anual
estimativ al achizițiilor publice pentru
anul 2019, Anexă nr.1 la H.C.L.
Miroslava nr.267/20.12.2018
Hotărârea nr. 127 privind aprobarea
concesionării terenului în suprafață de
100 m.p. aparținând domeniului privat
al comunei, număr cadastral 71978,
Carte Funciară 71978, situat în intravilan sat Horpaz, comuna Miroslava,
județul Iași pentru amenajare cale de
acces
Hotărârea nr.128 privind aprobarea
concesionării terenului în suprafață de
20000 m.p. aparținând domeniului privat al comunei, număr cadastral 87878,
situat în extravilan sat Valea Ursului,
comuna Miroslava, județul Iași pentru
amenajarea unei microferme
Hotărârea nr.129 privind acceptarea de către Consiliul Local Miroslava a unor sume cu titlu de sponsorizări de la persoane fizice și/sau juridice pentru susținerea unor activități
culturale, artistice, educative, de
învățământ, sportive, religioase, sociale, de protecția mediului și alte

activități de interes local, organizate la
nivelul comunei
Hotărârea nr.130 privind aprobarea
implementării programului „ȘCOALA
DE VARĂ“ Miroslava și a aprobarea
Acordului de parteneriat dintre UAT
Comuna Miroslava, județul Iași și
Școala „Colonel Constantin Langa“
Miroslava
Hotărârea nr.131 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Miroslava, județul Iași
nr.67/28.03.2019 privind aprobarea de
către Consiliul Local Miroslava a
declanșării procedurii de recrutare și
selecție a membrilor în Consiliul de
Administrație la S.C. SERVICII PUBLICE MIROSLAVA S.R.L.
Hotărârea nr.132 privind încetarea
contractului de concesiune nr.23456/
27.07.2017 încheiat între Comuna
Miroslava și doamna AGAFIȚEI LIVIOARA, ca urmare a acordului
părților
Hotărârea nr.133 privind alegerea
reprezentantului proprietarilor în
comisia locală de fond funciar
Miroslava, ca urmare a vacantării unei
poziții în cadrul comisiei și stabilirea
componenței comisiei
Hotărârea nr.134 privind aprobarea
concesionării unui număr de 16 loturi
teren pentru tineri și specialiști situate
în domeniul privat al comunei
Miroslava, intravilan sat Cornești, T72
și T75, comuna Miroslava, județul Iași
pentru construire locuințe
Hotărârea nr.135 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Miroslava, județul Iași
nr.74/28.03.2019 privind aprobarea de
către Consiliul Local Miroslava a
declanșării procedurii de recrutare și
selecție a membrilor în Consiliul de
Administrație la S.C. MIROSLAVA
INDUSTRIAL PARC S.R.L.
Hotărârea nr.136 privind transformarea unui post aferent funcției de
execuție de natură contractuală și modificarea statului de funcții al Unității
Administrativ-Teritorială
comuna
Miroslava, județul Iași
Hotărârea nr.137 privind împuternicirea domnului Popescu Nicolae-consilier local, în vederea semnării în numele și pentru comuna Miroslava a
contractului de donație ce urmează a fi
încheiat între Comuna Miroslava și
S.C. SMART QUALITY RESIDENCE
S.R.L.

Luna iulie 2019
Reunit în ședință de lucru
ordinară, în ziua de 25 iulie 2019,
ora 09:00, în sala de ședințe a
Primăriei comunei Miroslava,
Consiliul Local Miroslava,
județul Iași a votat și aprobat
următoarele normative locale:
Hotărârea nr.138 privind îndreptarea erorii materiale strecurată în
conținutul Hotărârii Consiliului Local
Miroslava nr.87 din data de 19 mai
2016.
Hotărârea nr.139 privind aprobarea
achiziționării de către Unitatea Administrativ-Teritorială comuna Miroslava,
județul Iași a serviciilor de consultanță
juridică pentru contractarea unui credit,
formularea și susținerea cererii de autorizare a contractării/garantării unei

finanțări rambursabile, către Comisia
de Autorizare a Împrumuturilor Locale.
Hotărârea nr.140 privind actualizarea valorilor bunurilor aparținând
domeniului public și domeniului privat
al Unității Administrativ-Teritorială comuna Miroslava, județul Iași, conform
rapoartelor de evaluare-reevaluare la
data de 30 mai 2019.
Hotărârea nr.141 privind modificarea și completarea inventarului domeniului public al comunei Miroslava,
Anexă nr.1 la H.C.L.nr.1/31.01.2019 .
Hotărârea nr.142 privind însușirea
de către Consiliul Local Miroslava a
contractului de donația autentificat sub
nr.1855/17.07.2019, încheiat între Unitatea Administrativ-Teritorială comuna
Miroslava, județul Iași și S.C. SMART
QUALITY RESIDENCE S.R.L. la
birou individual notarial Maria Paula
Pantilimon Tataru.
Hotărârea nr.143 privind încetarea
de drept a contractului de concesiune
nr.9393/17.04.2015 încheiat între UAT
Comuna Miroslava și doamna Zalomir
Ana-Maria.
Hotărârea nr.144 privind încetarea
de drept a contractului de concesiune
nr.23436/14.09.2015 încheiat între Comuna Miroslava și domnul Talpan Ilie
Bogdan.
Hotărârea nr.145 privind încetarea
de drept a contractului de concesiune
nr.23399/14.09.2015 încheiat între Comuna Miroslava și domnul Codreanu
Cornel.
Hotărârea nr.146 privind încetarea
de drept a contractului de concesiune
nr.23379/14.09.2015 încheiat între Comuna Miroslava și doamna Burlec
Dora-Elena.
Hotărârea nr.147 privind încetarea
de drept a contractului de concesiune
nr.9364/17.04.2015 încheiat între Comuna Miroslava și doamna Chirita
Elena.
Hotărârea nr.148 privind încetarea
de drept a contractului de concesiune

nr.9383/17.04.2015 încheiat între Comuna Miroslava și domnul Bucsa Costel Catalin.
Hotărârea nr.149 privind încetarea
de drept a contractului de concesiune
nr.23372/14.09.2019 încheiat între Comuna Miroslava și doamna Beteaga
Oana-Marieana.
Hotărârea nr.150 privind încetarea
de drept a contractului de concesiune
nr.23448/14.09.2015 încheiat între Comuna Miroslava și domnul Vlad Andrei.
Hotărârea nr.151 privind încetarea
de drept a contractului de concesiune
nr.9428/17.04.2015 încheiat între Comuna Miroslava și doamna Albu Mihaela.
Hotărârea nr.152 privind aprobarea
concesionării a 19 loturi de teren
aparținând domeniului privat al comunei Miroslava, județul Iași, situate în
intravilan sat Cornești, T72, T74 și T75
pentru construire locuințe.
Hotărârea nr.153 privind aprobarea
cooptării unui nou asociat prin majorarea capitalului social la S.C.
MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC
S.R.L.
Hotărârea nr.154 privind aprobarea
Planului Urbanistic Zonal pentru trecerea suprafeței de 4195 m.p. teren extravilan în intravilan comuna
Miroslava, situate în tarlaua 32, parcela
P1A, NC4305/2/2, NC 4305/2/1 în vederea construirii de locuințe cu regim de
înălțime P+1E+M, beneficiari: Niță Lucian Vasile și Anișoara, Popovici Ilie
Dănuț și Valentina.
Hotărârea nr.155 privind actualizarea valorilor bunurilor aparținând
domeniului privat al Unitatii Administrativ-Teritoriala comuna Miroslava,
județul Iași, conform raportului de evaluare-reevaluare și modificarea și completarea Anexei nr.1 la H.C.L.
nr.2/31.01.2019.
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Lucrările de modernizare a 11
străzi din comună au ajuns la final
Proiectul „Modernizare drumuri de
interes local în comuna Miroslava,
județul Iași“ prin care s-au modernizat
11 străzi din comuna Miroslava, județul
Iași, respectiv, străzile Bazinelor (Valea
Adâncă), Nicolae Labiș, Eroilor și Bisericii din satul Uricani, Dealul Nucului
(Balciu), Livezilor si Lațcu Vodă (Valea
Adâncă), Bisericii din satul Cornești,
Pădurea Surdă din satul Dancaș și satul
Cornești, Recea (Ciurbești) din comuna
Miroslava, județul Iași pe o lungime
totală de 6,259 km a ajuns la final. Realizarea acestui proiect va contribui la
îmbunătățirea nivelului de trai al
locuitorilor comunei Miroslava, prin
investiții în infrastructură rutieră de interes public.
Proiectul a fost finanțat de Programul Național de Dezvoltare Rurală
(PNDR) prin Agenția pentru Finanțarea
Investițiilor Rurale (AFIR) - Submăsura 7.2 (Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară
mică) și bugetul local al comunei
Miroslava. Valoarea totală a proiectului
a fost de aproximativ 1,6 milioane euro
și a avut un termen maxim de execuție
de 24 de luni. De fapt, finalizarea

Se execută în această perioadă 460 de
racorduri la infrastructura de apă uzată/
canalizare în satele din comuna Miroslava
Cu finanțare nerambursabilă prin Programul Național de Dezvoltare Rurală,
Submăsura 7.2 se află în stadiul de
execuție lucrări proiectul „Extindere
infrastructură de apă uzată în localitățile
Găureni, Uricani, Brătuleni, Vorovești,
Valea Ursului și Ciurbești din comuna
Miroslava, județul Iași“, în cadrul căruia
valoarea contractului de execuție lucrări
este de 7,8 milioane lei. Contractul de finantare nerambursabilă a fost încheiat
între Primaria Comunei Miroslava și
Agenția pentru Finanțarea Investițiilor
Rurale (AFIR), din cadrul Ministerului
Agriculturii și Dezvoltării Rurale în data
de 22.12.2016 și are o perioadă de implementare de 33 de luni. Valoarea totală a
proiectului depășește 11,8 milioane lei.
Rezultatele proiectului sunt: realizarea
lucrărilor de execuție rețele de canalizare
ape uzate folosind conducte PVC, pe o
lungime totală de 10.860 ml și a
căminelor de vizitare pe rețeaua de
canalizare – 216 buc.; instalarea stațiilor
de pompare ape uzate – 7 buc.; realizarea
conductelor de refulare ape uzate, pe o
lungime totală de 9.630 ml; lucrări de
execuție a căminelor de vane, golire și
curățire pe conducta de refulare – 20 buc.
De asemenea, în cadrul proiectului se vor
realiza 460 de racorduri la sistemul de apă
uzată/canalizare în localitățile Găureni,
Uricani, Brătuleni, Vorovești, Valea Ursului, Miroslava – zona vale și Ciurbești, din
comuna Miroslava.
Lucrările au fost contractate de către
Asocierea SC CASREP SRL – SC LUCIMAR SRL, prin lider de asociere SC
CASREP SRL. Lucrările sunt realizate în
proporție de 95%, urmând ca până la

Au început lucrările de execuţie
la căile de acces (trotuare) în
satele Miroslava și Valea Adâncă
La sfârșitul lunii iulie 2019 s-a
emis ordinul de începere lucrări către
Asocierea SC MECON SRL și SC
CONEST SA Iași în cadrul contractului „Construire căi de acces pentru
punere în siguranță a circulației
pietonale în comuna Miroslava,
județul Iași“ cu o lungime de 11.896
m în comuna Miroslava.
Valoarea totală a investiției fără
TVA este de aproximativ 3,2 milioane lei, iar termenul de finalizare a
lucrărilor este de 8 luni.
Sunt incluse în proiect Str. C-tin
Mavrocordat din Miroslava, drumul

finele lunii octombrie să aibă loc recepția
la terminarea lucrărilor.
„Așa cum am mai comunicat public și
până acum, extinderea infrastructurii de
apă și apă uzată în comuna Miroslava a
fost și rămâne o prioritate noi, până când
nu va exista nicio gospodărie neracordată
la sistem. Avem o serie de proiecte în implementare care vizează alimentări și extinderi de rețele de apă și apă uzată,
asfaltări de drumuri de interes local, iluminat public, construire căi de acces,
construcția și reabilitarea unităților de
învățământ, realizarea de spații de joacă
pentru copii, etc. Aceste proiecte sunt
finanțate atât din fonduri nerambursabile,
cât și din bugetul local. În comuna
noastră sunt deschise mai multe șaniere
cu investiții publice care sunt strict monitorizate de specialiștii noștri. Realizăm
aceste investiții pentru bunăstarea
cetățenilor din comuna noastră“, a concis
primarul comunei Miroslava, Dan Niță.

lucrărilor de către firma care a executat
lucrările (SC EKY SAM SRL) a durat
15 luni începând de la data ordinului de
începere a lucrărilor, realizându-se
înainte de termenul estimat inițial. La
sfârșitul lunii august 2019 va începe
recepția la terminarea lucrărilor, iar perioada de garanție a lucrărilor este de 5
ani de la data semnării procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.
Echipa de Implementare a Proiectului din cadrul primăriei comunei Miroslava împreună cu toți factorii implicați
(constructor, diriginte de șantier,
proiectant, consultant, reprezentatul Inspectoratului de Stat în Construcții,
experți AFIR) au urmărit îndeaproape
executarea proiectului, în conformitate
cu cerințele din contractul de finanțare.
„Felicit toți factorii responsabili
care s-au ocupat îndeaproape de
obținerea finanțării, implementare, iar
acum, de finalizarea proiectului, în
concordanță cu exigențele finanțatorului. Vom acționa consecvent în depunerea și atragerea de noi finanțări
nerambursabile pentru dezvoltarea comunei noastre“, a declarat primarul comunei Miroslava – Dan NIȚĂ.

de la intersecția semaforizată din
Miroslava până la ieșirea din sat
Balciu, Str. Bazei din Valea Adâncă
de la Hanul Grașilor până la
intersecția 5 drumuri, Str. Principală
din Valea Adâncă de la intersecția 5
drumuri la intersecția semaforizată
și DJ248A de la intrarea în comuna
Miroslava până la intersecția cu
satul Vorovești. „Vom aborda
etapizat construirea de noi căi de
acces pe toate străzile principale din
comuna noastră“, a declarat dl.
Marius Deliu, administratorul public
al comunei Miroslava.
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Mămicile din Miroslava pregătesc ghiozdănelul
vesel pentru elevii din clasa zero
Grupul de inițiativă locală intitulat
„Mămici de Miroslava“ reușește să surprindă pozitiv comunitatea locală cu
fiecare proiect nou pe care îl implementează. De data aceasta este vorba de
pregătirea ghiozdănelelor pentru copiii
înscriși în clasa zero la școlile din satele
comunei Miroslava cu ajutorul
donațiilor din partea cetățenilor comunei.
„În cadrul acestui proiect ne propunem să oferim tuturor copiilor care vor
intra în toamnă în clasa zero un ghiozdan echipat cu de toate. Am înțeles că
există un număr de 86-87 de copii și
fiecare copil va primi un ghiozdan cu
rechizite: creioane,caiete, penar. Există
3 puncte de colectare a acestor donații
deschise pe toată luna august - primim
donații doar sub formă de rechizite- nu
ne putem permite să primim bani. În
principiu, dacă ne descurcăm, fiecare
copil din Miroslava care va pași în
toamna în clasa zero va primi acest
cadou din partea comunității din Miroslava.“ a spus dna Cristina Rotărescu,
unul dintre coordonatorii proiectului.
„Ghiozdănelul vesel de Miroslava
reprezintă darul pe care comunitatea
noastră îl pregătește pentru toți copiii
care în toamna acestui an vor păși în
clasa zero. Este un ghiozdănel pregătit
cu multă dragoste și responsabilitate de
noi - locuitorii Miroslavei - împreună
cu Primăria Miroslavei. Acest proiect
se dorește a fi un mesaj – noi suntem
conștienți de importanța pe care Școala
o are în viața fiecărui copil și astfel
dorim să încurajăm fiecare copil să
meargă la școală. Școala este magică,
Școala deschide porți nebănuite, Școala

reprezintă o etapă definitorie din viața
fiecărei persoane. Școala este necesară,
prin Școala ne transformăm, ne maturizăm, devenim responsabili, Școala ne
ajută să descoperim lumea, Școala ajută
copii să devină cetățenii responsabili de
mâine. Tocmai de aceea este important
să încurajăm copii să meargă la școală.
Acest mic gest pe care îl facem acum
reprezintă o pietricică pe care o punem
la temelia educației acestor copii.
Ghiozdănelul vesel este cadoul
comunității Miroslava pentru copii de
clasa zero. Obiectivul acestui proiect:
Să ne încurajăm copii să meargă la

școală, să le oferim un zâmbet și o bucurie la începutul acestei etape.
Așa cum menirea școlii este de a-i
pregăti copilului bagajul de cunoștințe
și informații care să îl ajute în viață, așa
și noi prin acest proiect îi pregătim
copilașului de clasa zero Ghiozdănelul
vesel care să îl ajute pe parcursul acestui prim an de școala. Noi, comunitatea
de Miroslava, ne dorim să sprijinim, să
oferim o mână de ajutor acestor copii,
ne dorim să le oferim o încurajare
atunci când vor păși pe drumul
Școlii…
Ajută-ne și tu să ajutăm copii de
clasa 0! Alătură-te acestui proiect pen-

tru a putea transmite un mesaj societățîi
noastre- Toți copii au dreptul să meargă
la școală!
Acest proiect simplu și frumos are
nevoie de tine – implică-te și tu și
dăruiește un caiet sau un creion, sau alte
rechizite și noi îți mulțumim!“ a completat aceasta.
Punctele de colectare pentru
donațiile de rechizite sunt:
l sediul AdentuM din Miroslava, str.
Anton Nițu nr. 7 A,
l sediul AdentuM Iași, șos. Nicolina
nr., 38 bl. 965
l sediul Copilaș cochet Miroslava
str. Ion Vodă cel Viteaz, nr.1.

Locurile de joacă pentru copii în comuna
Miroslava – o prioritate pentru primarul Dan Niţă
Locurile de joacă sunt spațiul în care
copiii noștri își trăiesc copilăria și învață
lucruri esențiale creșterii și dezvoltării
lor. Ele oferă un loc sigur pentru ca cei
mici să exploreze, să se urce, să se joace
jocuri și chiar să evadeze în țări
îndepărtate pentru o aventură imaginativă. Spațiile de joacă pentru copii sunt
mai mult decât structuri de joc și leagăne:
sunt un loc minunat pentru copii și
părinți, pentru a-și face noi prieteni și a
socializa.
Conștientă de aceste numeroase beneficii ale locurilor de joacă, administrația
publică locală, la inițiativa domnului primar Dan Niță a demarat acțiuni pentru
realizarea unor parcuri de joacă pentru
copiii din comuna Miroslava.
Așadar, într-o primă etapă s-au identificat suprafețe de teren pentru amplasarea acestor spații de joacă și s-au
inițiat procedurile necesare pentru alocarea de fonduri și inițierea procedurilor
de achiziție publică pentru satele
Miroslava (pe o suprafață de 1000 mp) și
Valea Adâncă(pe o suprafață de 500 mp).
„Am demarat toate procedurile legale
pentru realizarea celor două parcuri de
joacă pentru copii din satele Miroslava
și Valea Adâncă până la finalul anului
2019”, a transmis administratorul public
al comunei Miroslava, dl. Marius Deliu.

Pentru cele două parcuri de joacă se
vor efectua următoarele lucrări: amenajarea terenului, amenajarea spațiilor pentru copii între 3-14 ani, dotate cu echipamente de joacă specifice și suprafețe de
atenuare a impactului, respectând normele europene de siguranță – complex de
joacă, balansoare, carusel rotativ, figurine animale 3D, etc.; montare de mobilier specific parcurilor – banci, coșuri
pentru deșeuri; amenajarea unui spațiu
pentru adulți – aparate de fitness; realizarea unor împrejmuiri de diverse
tipuri; amenajare zonă pentru seniori
(măsuțe tablă șah, etc.). Valoarea
estimată a celor două investiții va depăși
600.000 lei.
„Ne cerem scuze pentru disconfortul
creat și vă asigurăm că lucrările vor fi
realizate la cele mai înalte standarde de
calitate și în cel mai scurt timp posibil.
Copiii noștri merită tot ce e mai bun.
Vom face etapizat câte un loc de joacă în
fiecare sat din comuna noastră. Vom începe cu satele unde sunt cei mai mulți
copii: Miroslava, Valea Adâncă, Horpaz,
Valea Ursului, etc. În funcție de resursele
financiare și terenul disponibil vom
încerca să completăm această listă
printr-o altă procedură de proiectare, respectiv execuție”, a declarat Dan Niță,
primarul comunei Miroslava.
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Mihai Lisoschi, despre munca
în Biroul Energetic din Primărie
„La Primăria Miroslava se aplică
psihologia unui sportiv de
carieră, a unui campion,
totdeauna trebuie să te întrebi
ce faci după ce câștigi trofeul…“
Reporter: Ne întâlnim astăzi pentru a face cunoscut un sector atât de
necesar, dar și vulnerabil – sectorul
energetic. Dar pentru a fi complet
tabloul discuțiilor, cum a fost debutul
dumneavoastră la Miroslava, domnule Mihaiță-Costel Lisoschi?
M.C.Lisoschi: 11 ianuarie 2019 este
ziua care probabil mi-a marcat viața și
cariera, o zi de vineri friguroasă și cu
multăzăpadă, prima mea zi de muncă în
cadrul Primăriei Miroslava. Un loc
plăcut, cu multe responsabilități, un loc
unde poți să te dezvolți profesional, un
loc în care trebuie să interacționezi cu
cetățenii, să le asculți problemele și,
negreșit, să le rezolvi problemele sau să
le oferi o soluție care poate fi pusă în
practică într-un timp scurt.
În cadrul Biroului Energetic, unde
activez, nu a fost timp de acomodare,
toate sarcinile trebuiau rezolvate repede
și fără greșeală. Era un mod de lucru
total diferit, iar răspunsul, sau mai bine
spus soluția, trebuia să o anticipezi.
Venind dintr-un mediu în care se lucra
în echipă, nu mi-a fost foarte greu să mă
acomodez, aici am colegi care au
aceeași viziune spre progres, sunt foarte
bine pregătiți din punct de vedere profesional și cu o vastă experiență în
administrația publică.
R:În ce constă activitatea acestui
birou și care sunt prioritățile pentru
Miroslava?
M.C.L.: Cel mai mult timp mi-l aloc
pentru întocmirea documentației necesare extinderii rețelelor de distribuție a
curentului electric. În luna martie a intrat în vigoare noua metodologie,
aprobată de Președintele ANRE prin
Ordinul nr. 36 din 28 februrie 2019. Nu
mică mi-a fost mirarea când am văzut
câtă birocrație, autoimpusă, se regăsește
în activitatea unei societăți private care
are calitatea de Operator de Distribuție
Concesionar. Oricât de mult am încercat
să simplific sau să eficientizez modul de
lucru privind extindrea rețelelor electrice m-am izbit de zidul ridicat de o entitate care urmărește doar să facă profit.
Acum, legea este întocmită astfel încât
cetățeanul să fie protejat de acești rechini de pe piața de energie. Această
modificare mărește gradul de
transparență a calculelor de eficiență.
Dacă până acum cetățeanului și
primăriilor le era furnizat doar rezultatul final, acum legiuitorul a impus o
machetă de calcul, dând posibilitatea
expertizării acestei machete. Deasemenea, rețelele nu mai intră în proprietatea
Operatorului de Distibuție decât după o
justă despăgubire a investitorilor. Este
încă o procedură greoaie, dar în scurt
timp lucrurile vor căpăta un automatism.
Pe această cale, rog cetățenii să fie
îngăduitori, referitor la timpul de întocmire, deoarece este o procedură nouă

și pentru noi. Noua reglementare are și
mici scăpări, primăriile fac treaba Operatorilor de Distribuție, dar nu ne
deranjează, dimpotrivă suntem bucuroși
că putem proteja cetățeanul de aceste
firme înfometate de profit și deținem
oarecum controlul asupra investițiilor.
R: Care sunt vulnerabilitatile acestui sector și de ce?
M.C.L.: Cea mai mare dezamăgire
am avut-o după o negociere între
primărie și reprezentanții acestei entități
(Operatorul de Distibuție) privind decalarea unui termen de plată. O întâlnire
perfectă, am crezut noi, ne-am bucurat
că am reușit să obținem acea decalare a
plăților și să dăm cât mai repede ordinul
de începere a lucrărilor. După ce am
primit contractul ne-am dat seama că nu
am obținut nimic, lucrările s-au decalat
odată cu plățile, iar partenerii noștri au
încălcat acel gentlemen's agreement.
Atunci mi-am dat seama că în trecut am
lucrat cu oameni, adevarați profesioniști, care nu-și încălcau niciodată cuvântul dat, și, culmea, făceam parte tot
dintr-o multinațională.
Probabil că acei domni și-au dat
seama că Primăria Miroslava nu o să
mai piardă timpul cu lucruri mici și nu
o să-i considere niciodată parteneri.
R: Care sunt prioritățile și cum
vedeți perspectiva acestui sector energetic pentru comuna Miroslava?
M.C.L. Noi, la Miroslava avem planuri de dezvoltare foarte bine conturate.
Domnul Primar Dan Niță este un om cu
o viziune pe termen mediu și lung, iar
target-ul impus de dumnealui trebuie
atins, totdeauna, trebuie găsite soluții
pentru a dezvolta comuna în mod
sănătos și durabil, astfel încât traiul
cetățenilor să fie mult îmbunătățit. La
nivel de infrastructură se vede cum
arată comuna acum și cum era în urmă
cu 10-15 ani. Rețelele edilitare, drumurile, parcurile industriale, modernizarea școlilor, sunt obiective care la
Miroslava arată mai bine decât în unele
orașe mici.
În viitor ne propunem să implementăm soluții de infrastuctură după
modelul orașelor mari. Cea mai mare
provocare pentru Biroul Energetic va fi
implementarea unui program de îngropare a rețelelor edilitare. Dezinteresul
furnizorilor de servicii de internet,
cablu TV sau telefonie fixă afectează
foarte mult confortul și siguranța
cetățenilor. Am încercat de câteva ori să
contactăm acești furnizori, i-am invitat
la sediul Primăriei Miroslava, dar nu au
răspuns solicitărilor noastre. Sunt anumite zone în comună unde aceste rețele
reprezintă un risc inclusiv pentru
siguranța rutieră. Acestor furnizori de
servicii, cum v-am spus și mai devreme
le pasă doar de profit.
R:
Care
este
implicarea
autorităților statului în soluționarea
acestor problem și care este domeniul
de interes pentru Miroslava?
M.C.L.: În scurt timp Autoritățile
Statului, cu atribuții pe fiecare segment
(ANCOM, ANRE, MAI etc.), vor fi informate de dezinteresul acestor entități
juridice. Noi am încercat calea dialogu-

lui, dar se pare că nu este posibil. În calitate de Autoritate Publică Locală
pregătim, spre a fi dezbătute, mai multe
proiecte de hotărâri ale Consiliului
Local, pe această temă. Toți acești
parteneri trebuie să știe că la Miroslava
primează interesul cetățeanului înainte
de orice. Deasemenea, modernizarea
comunei nu poate fi oprită, domnul Primar Dan Niță nefăcând nici un compromis în acest sens. Cea mai mare provocare în acest moment sunt banii, dar
sperăm să găsim o sursă de finanțare,
din fonduri europene, pentru aceste
master planuri, iar în maxim trei ani să
le punem în aplicare.
Un alt domeniu de mare interes pentru cetățeni este iluminatul public. Tocmai s-a finalizat instalarea a 1000 de
lămpi echipate cu diode electroluminiscente (LED - light-emitting diode) în
zonele cele mai aglomerate ale comunei, satele Horpaz, Valea Adâncă și
Miroslava. În 2020-2021 se vor monta
acest tip de lămpi la nivelul întregii comune, sperăm ca în paralel să
modernizăm și punctele de aprindere.
Scopul este de a scădea consumul de
energie, de a crește intensitatea luminoasă și, bineințeles, de a scădea cheltuielile cu întreținerea. Aceste lămpi au
fost achizitionate cu 5 ani de garanție,
iar când spunem garanție nu ne referim
doar la lămpi, ci la întreg sistemul (console, cleme de legatură, bride etc.)
La Primăria Miroslava se aplică psihologia unui sportiv de carieră, a unui
campion, totdeauna trebuie să te întrebi
ce faci după ce câștigi trofeul, nu cum
să-l câștigi, la ce competiție te mai înscrii sau cum te antrenezi pentru viitoarea competiție, ce tactică aplici cu
noul adversar? Nu se poate pune problema să nu atingi vârful podiumului.
Comuna Miroslava este cea mai mare,
iar noi cei ce lucrăm în slujba cetățea-

nului, nu trebuie să uităm acest lucru.
Noi nu ne pricepem la vorbe, la
Miroslava doar faptele vorbesc, doar
progresul sau mai bine spus evoluția
comunității către valorile românești și
europene. Se vede acest lucru și acest
concept prin puterea exemplului: s-a finalizat centrala fotovoltaică, s-a început
parcul industrial, aproape se finalizează
parcul I, se începe parcul II, iar între
acestea mai sunt multe lucruri cum ar
fi: alimentarea cu apă, canalizarea, alimentarea cu energie, cu gaze, iluminatul public.
R: Ne apropiem de finalul interviului, domnule Mihaiță Costel
Lisoschi, care ar fi concluzia acestei
discuții și gândul dumneavoastră
pentru locuitorii comunei Miroslava?
M.C.L.: Aș îndemna pe tinerii care
lucrează în multinaționale să vină și
spre administrația publică. România are
nevoie de valori, are nevoie de oameni
cu viziune. După ce reușești să-ți faci
un rost și să-ți pui viața oarecum la
punct ar fi bine să îți acorzi un timp și
pentru a fi în slujba țării, a comunității,
oricât de mică sau de mare ar fi. Cred
că este o datorie pentru fiecare. Această
țară, cu bunele și cu relele ei, ne-a oferit
educația și sănătatea fără de care nimeni
nu ar fi putut face nimic.Sper ca în
maxim 10 ani comuna Miroslava să fie
și cea mai modernă din țară. Este un vis
pentru că suntem în competiție cu comunele de lângă Cluj și București. Dar,
cum v-am spus și mai devreme, la noi
nu există noțiunea „nu pot“, este doar o
chestiune de timp până găsim soluția și
imediat o implementăm. Gândul meu
este simplu prin cuvintele lui Henri
David Thoreau: „Să formezi o echipă
este doar începutul, să rămâi împreună
este progresul, să lucrezi împreună este
succesul’’.
Mona POPOVICI

6

ÎN LUMEA SATULUI

Informaţia de Miroslava

Amintirile din al doilea război mondial
ale lui moș Mihai Lupu din Proselnici
Începând cu acest număr
reluăm seria relatărilor
poveștilor de viață deosebite ale
locuitorilor comunei Miroslava
și începem cu moș Mihai Lupu,
din satul Proselnici, născut în
anul 1927 și ajuns la vârstă de
92 de ani.
În aproape un secol de viață „moș
Mihai“ cum îi place să i se spună, a
trăit vremuri tulburi, de la începutul și
sfârșitul celui de al doilea Război Mondial, abdicarea regelui Mihai, instaurarea comunismului de la epoca Gheorghe Gheorghiu – Dej la epoca Nicolae
Ceaușescu până la căderea regimului
comunist și instaurarea democrației cu
toate urmările și implicațiile sociale
cunoscute.
Însă dintre toate etapele vieții sale
cel mai mult i-a rămas în amintire perioada războiului despre care
povestește atât cât l-a putut cuprinde
atunci, cu mintea unui adolescent.
„Îi mare povestea, îi lungă .... de
când să vă povestesc? Eram de 17 ani,
tata era dus în război, mama era singură acasă cu 5 copii (o fată și 4
băieți).“ sunt primele cuvinte ale
moșului Mihai despre povestea vieții
sale.
Moș Mihai își amintește până la cele
mai mici detalii acea perioadă și spune
că imediat ce a început războiul și „au
venit rușii încoace“ a fost luat luat împreună cu alți băieți de vârsta lui în 5
contingente 45, 46, 47, 49 și 50 pentru
a nu fi găsiți de ruși.
Plecarea inevitabilă pe front poartă
în amintiri chipul mamei care i-a pregătit „o traistă și a pus acolo o bucată
de mămăligă, brânză, o pereche de indispensabile și o cămașă iar de ochinci numai vorbim, am rupt vreo
trei perechi până am ajuns la tren la
Bârlad.“ Destinația celor 5 contingente
era Craiova, însă trenul spre aceasta
putea fi luat doar de la Bârlad, până
unde au fost nevoiți să meargă pe jos
de la Iași, un drum nu foarte ușor și nici
foarte scurt.
„Ne-a evacuat, am stat o noapte la
Chiciorul Lupului, după aceia de
acolo ne-a dus la Grajduri, am mai
mers încă o zi unde am cantonat, de
acolo ne-am dus la Vaslui, la Muntenii de jos, spre Bârlad.“ povestește
moș Mihai despre călătoria Iași – Bârlad.
Peripeția a început însă abia în gara
Bârlad, odată ajuns acolo era staționat
în gară un tren cu soldați ai armatei
„Vânătorii de munte“ și crezând că în
tren poate fi și tatăl său, moș Mihai a
urcat să îl caute. L-a cautat din vagon
în vagon, și negăsindu-l acolo în timp
ce îl căuta trenul a pornit iar moș Mihai
s-a întors la Iași.
„Tata nu era acolo, era altă unitate,
veneau la Iași, dar eu nu aveam de
unde știi asta...“
Întoarcerea acasă a adus pe fața
mamei sale lacrimi de bucurie, care
însă din păcate nu au ținut mult. După
doar 2 zile de la revenire acesta a fost
luat de către șeful de post din acea
vreme, Butnăricu, împreună cu alți tineri, dus la Voinești, de acolo predați
unui jandarm și duși din post în post
până la Vaslui, la tren. Și uite așa, a

ajuns moș Mihai la Craiova, „la grajdurile acelea la Noua Artilerie“ (unde
spune acesta că a făcut și armata) și
unde a rămas doar două zile, fiind dus
apoi la Mârșani, unde era de fapt unitatea lor.
Când a ajuns acasă, în 1944, moș
Mihai își amintește că venise și tatăl
său în concediu însă bucuria revederii
în sânul familiei a fost umbrită de evacuarea făcută de ruși în toată zona în
care locuiau.
„Carul cu boi, doi saci de grăunțe
și unul de făină, copchii pe car ... hai,
dă-i drumu“ sunt amintirile rămase
despre evacuarea venită pe neașteptate
însă nu de durată, chiar a doua zi
permițîndu-li-se să se întoarcă la casa
lor, rușii având doar intenția de a-i speria pe moment.
Foametea este de asemenea o perioadă despre care moș Mihai vorbește
cu mare și care și-a pus amprenta pe
amintirile rămase în suflet din vremea
tinereții amintindu-și de familiile care
nu aveau din ce își hrăni copiii.
Povestește despre vecinii din sat care
mergeau cu trenul în zona Ardealului
pentru a aduce acasă câteva kilograme
de făină de grâu și porumb. Cu toate
acestea, moș Mihai susține că „noi nu
am simțit, tata așa cum a fost el, am
avut, nu am dus lipsă, am mai dat pe
la alții.“
Despre familia pe care și-a întemeiat-o povestește cu nostalgie că s-a căsătorit cu „mătușa Ileana“ pe 14 no-

iembrie 1948. Nunta a ținut 3 zile ca la
români, având ca muzicanți „Fanfara 8
grăniceri.“ fanfară renumită pe timpurile alea.
„Am avut împăcată muzica de duminică dimineață, până luni dimineață și nu o venit nimeni și am mai
împăcat muzica încă o dată, până
marți pe la vreo 12.“ Își amintește cu
nostalgie personajul nostru. Iar cum
nuntașii nu au plecat, nunta o încheiato cu „Olariu cu scripca și Iorgu cu
baritonul, ista cu scripca și istalalt cu
baritonul, și dă-i bătaie.“
Moș Mihai și mătușa Ileana au avut
împreună 7 copii, iar la numai două
luni de la nașterea primului copil, o
fată, moș Mihai a fost nevoit să plece
în armată pentru că „așa erau timpurile“, mai exact în toamna lui 1949.
Armata a făcut-o 11 luni la Craiova
la Noua Artilerie, apoi a fost detașat la
Turnul Severin pe malul Dunării, unde
a stat o vară, apoi la Slatina în Regimentul 32 Artilerie. Restul perioadei de
armată a făcut-o la București, la Garda
Națională, unde prezenta onorul „a fost
foarte, foarte frumos, stăteam lângă
Cișmigiu, nu urăi acolo și vreo 2 luni
de zile am făcut-o la justiția militară.“
Moș Mihai povestește că normal armată trebuia să o termine în noiembrie
1951, dar din lipsă de efective, a fost
nevoit să mai rămână câteva luni. Pe 18
ianuarie 1952, mos Mihai povestește că
a fugit la tren ca să vină acasă să își
vadă familia.

Despre perioada de după război
spune că „toate apele s-au liniștit“ iar
viața a început să îi intre pe un făgaș
normal lucrând la CAP 27 de ani, și 11
ani magazioner la colectiv cu toate că
recunoaște că inițial era „mai slăbuț la
matematică, dar cu timpul am învățat.
De ce tot faci, înveți, își dai tot interesul. Seara stăteam până la 12, 1 noaptea și făceam fișele de evidență.“
Acum, la 92 de ani, moș Mihai își
duce liniștit traiul în gospodăria din
satul Proselnici bucurându-se de copii
și nepoți cărora le împărtășește cu bucurie și nostalgie frânturi din povestea
unui secol de viață.
Diana LUPU
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Personalități locale:

Personalităţi locale: prof. Dumitru Bunea,
fondatorul muzeului etnografic din Miroslava
Prof. Bunea D. Dumitru Constantin a venit în Miroslava ca profesor la
liceul Agricol în septembrie 1974. A activat în liceu până în anul 2016.
Născut în luna mai 1948 în Sibiu din
părinți Dumitru și Elena
Naționalitatea română, căsătorit, 2
copii.
Studii: absolvent promoția 1973 al
Facultății de istorie-filosofie, secția filosofie a Universității Al. I. Cuza Iași.
Activitatea profesională: profesor suplinitor la școala generală din localitatea Sadu, jud Sibiu între 1966-1970,
apoi profesor de științe sociale la liceul
din Răducăneni între 1973-1974.
1974-2016: profesor de științe sociale la Grupul Școlar Agricol Mihail
Kogălniceanu din Miroslava.
Din anul 2016 – pensionar.
În întreaga activitate profesională a
avut un singur calificativ: FB. Între anii
1983-1997 a fost metodistul ISJ Iași
pentru Științe socio-umane.
Între 1994-1997 membru în comisia
națională de programe pentru filosofie.
1991-2003 - membru al consiliului
metodic al profesorilor de filosofie din
județul Iași.
2000-2007 - membru în comisia de
disciplină a ISJ Iași
1995-2008 - membru în comisiile de
concurs pentru ocuparea posturilor de
director în școlile din județul Iași.
2004 – 2009 - membru în Senatul
preuniversitar al profesorilor din
județul iași
1999-2008 - vicepreședinte și
inițiator al Asociației Școlilor Agricole
din România
1986-1996 liderul unuia dintre cele
două comisii metodice ale profesorilor
de filosofie din județul Iași.
În perioada 1994-2008 absolvent a
șase cursuri de management pentru
învățământ organizate de Universitatea
Al. I. Cuza și M.E.C.
Coordonator al unui program Comenius cu școli din Anglia Italia și Polonia
(derulare 2002-2005)
Coordonator al unor parteneriate cu
școli tehnice din Suedia și Danemarca.

Coordonator al unui parteneriat cu
Colegiul Național de Viticultură,
Chișinău, Rep. Moldova.
Coordonator (pentru grupul Școlar
Agricol Mihail Kogălniceanu) al programului Phare 2004-2006, proiect în
valoare de circa 1 milion de euro.
Coordonatorul mai multor programe
de parteneriat cu școli agricole din România.
Coordonatorul unui parteneriat pentru perfecționarea absolvenților Liceului Agricol Miroslava în Danemarca
împreună cu colegiul Boris.
1995-2008 Inițiatorul bursei speciale
a Liceului Agricol Miroslava pentru
susținerea unor elevi foarte buni
defavorizați social.
Inițiatorul și principalul realizator al
monografiei Școlilor Agricole la Miroslava
Realizatorul monografiei „Ferma de
Agricultură Galata Miroslava“.
În perioada 1974 – 2016 a realizat,
susținut și publicat aproximativ 100 de
lucrări cu caracter monografic, sociologic, etnografic, didactic și de istorie a
învățământului agricol românesc publicate în volume, în presă de specialitate
și generală sau prezentate în cadrul
unor simpozioane naționale sau locale,
susținute la radio și posturi de televiziune.
Din octombrie 1994 - membru fondator și vicepreședinte al despărțământului Mihail Kogălniceanu Iași al
Astra.
A obținut după deosebite insistențe
către minister, H.G. nr 360/ 14.05.1996
prin care Grupul Școlar Agricol Mihail
Kogălniceanu Miroslava a recăpătat
treptat 107 hectare teren agricol.
A organizat ferma didactică „Principesa Olga M. Sturdza“ a Liceului Agricol Mihail Kogălniceanu Miroslava.
A coordonat timp de peste două decenii formațiile artistice ale liceului
agricol din Miroslava.
A condus personal formațiile de muzică populară, muzică ușoară și de recitatori obținând zeci de premii județene
și naționale.

A condus cercurile de pictură de etnografie, de istorie locală, de filosofie
și sociologie religioasă cu ultimul
obținând locul întâi pe țară cu lucrarea
„Evoluția cultelor neoprotestante pe
județul Iași începând cu anul 1920.“
A inițiat și realizat cu ajutorul și colaborarea elevilor colecționarea de
obiecte vechi legate de viața și activitatea țăranului român din zona Moldovei
mai ales din zona Iași rezultând „Muzeul Etnografic Prof. D. Bunea“ considerat cel mai mare muzeu școlar din
România.
A fost director al liceului în mai
multe rânduri, ultima dată în perioada
1995-2008 când a demisionat din motive de sănătate.
Recunoașterea activității profesionale a fost făcută prin zeci de diplome
oferite de Inspectoratul Școlar Județean
Iași și de diverse instituții ale statului,
prin diplome de excelență speciale ale
ISJ Iași, titlu de profesor evidențiat în
anul 1981, diploma Gheorghe Lazăr

clasa I, 2007 și titlul de cetățean de
onoare al comunei Miroslava din septembrie 2009.
Profesorul Bunea e foarte mândru de
faptul că a cunoscut personalități
excepționale în cadrul colectivului didactic al școlii colaborând și lucrând cu
acestea cum ar fi foștii directori Ioan
Maxim și Nicolae Cherchez. El afirmă
că a găsit aici un colectiv excepțional
de profesori profund devotați școlii,
elevilor și comunității și că acest colectiv de oameni excepționali s-a bucurat
de o recunoaștere generală la nivelul
județului al ministerului agriculturii si
ministerului educației.
De multe ori cetățenii comunei realizau mult mai târziu faptul că această
școală avea o valoare cu totul deosebită
prin oamenii ei fiind nu doar prima
școală agricolă secundară în limba română din Principatele Române, ulterior
România ci și o adevărată pepinieră
pentru învățământul superior agricol și
de cadre pentru agricultura întregii țării.

EDUCAŢIE
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Școala de vară 2019 la Miroslava
Pornind de la propunerile unor părinți din comuna noastră, Primăria comunei Miroslava, județul Iași și Școala
gimnazială „Colonel Constantin Langa“ Miroslava a gândit un program
educațional numit „Școala de vară“
MIROSLAVA, care s-a desfășurat în
perioada 1-12 iulie 2019 și care și-a
propus să contribuie (prin intermediul
educației non-formale realizată cu 32
preșcolari și 42 elevi din învățământul
primar din unitatea de învățământ din
Miroslava, județul Iași), pe de o parte
la prevenirea/reducerea abandonului
școlar și menținerea elevilor în
educație, iar pe de altă parte, la ameliorarea rezultatelor școlare ale elevilor,
inclusiv stimularea elevilor capabili de
performanțe școlare.
Prima etapă a fost informarea unităților de învățământ din comuna Miros-

lava, județul Iași, precum și a comunității educaționale din comuna Miroslava, județul Iași, părinții elevilor, persoane publice și private care doresc să
susțină acest proiect, ONG-uri și
asociații cu activitate în domeniul
educațional cu privire la acest proiect
și susținerea financiară a implementării proiectului de către autoritatea
locală – primăria comunei Miroslava,
județul Iași și selectarea școlilor pilot
care vor implementa proiectul,
realizată în baza analizei de nevoi.
Acest lucru s-a realizat prin publicarea
informațiilor necesare pe site-ul primăriei și pe pagina de Facebook a
primăriei.
În a doua etapă, au avut loc activități
extracurriculare cu cei aproximativ 32
preșcolari și 42 elevi înscriși în
învățământul primar din cadrul unită-

ților de învățământ din comuna Miroslava, județul Iași.
Anul acesta s-a organizat proiectul
pilot „Școala de vară“ MIROSLAVA
care a presupus implicarea elevilor cu
rezultate deosebite la învățătură sau cu
posibilități materiale reduse, care învață
în unitățile de învățământ din comuna
Miroslava, județul Iași. În cadrul acestui
program, elevii au beneficiat pe perioada
vacanței de vară de activități educaționale precum cursuri de dezvoltare personală, cursuri de pictură, teatru, muzică,
competiții sportive și de excursii tematice pe teritoriul țării. Proiectul s-a
adresat tuturor unităților de învățământ
preșcolar și primar din comuna Miroslava, județul Iași. Începând cu anul
școlar 2019-2020 vom gândi un proiect
amplu care se va desfășura pe toată perioada vacanței de vară și invităm
părinții și asociațiile non-guvernamentale să vină cu sugestii și propuneri.
„Având în vedere că bugetul nostru
este limitat și grevat în cea mai mare
parte de investițiile publice și proiectele
europene aflate în derulare, am
renunțat la indemnizația mea de primar
pentru două luni pentru a finanța o
mare parte a activităților prevăzute
pentru „ȘCOALA DE VARĂ“ Miroslava (materiale didactice și activități extracurriculare), activități care s-au
desfășurat în perioada 1-12 iulie 2019,
conform listei de activități propuse de
școală. Mulțumesc pe această cale tuturor cadrelor didactice și conducerii
Școlii „Colonel Constantin Langa“
Miroslava care s-au implicat în organizarea și desfășurarea în bune condiții a
școlii de vară!“, a declarat Dan NIȚĂ,
primarul comunei Miroslava.

Noul an școlar începe cu vești bune
pentru Liceul „Mihail Kogălniceanu“
Și anul acesta, Liceul „Mihail Kogălniceanu“ din Miroslava se pregătește să își întâmpine elevii cu porțile deschise, cu energie
nouă și cu dorința de a crește împreună cu ei,
de a-i forma și de a evolua împreună. Septembrie este aproape, iar școala își așteaptă atât
elevii care au mai urcat o treaptă în formarea
lor aici anul trecut, cât si bobocii claselor a
noua, care au devenit elevi ai școlii anul
acesta.
Liceul, datorită profilului său, se bucură
anul acesta de o oportunitate deosebită,
numărându-se printre cele 58 de unități de
învățământ, cunoscute ca fiind cu tradiție în
formarea tinerilor pentru domeniul agricol,
care vor intra sub tutela Ministerului Agriculturii. Aflându-se sub coordonarea acestui
minister, liceul beneficiază de sprijinul său
pentru îmbunătățirea bazei materiale. Această
măsura vizează, astfel, îmbunătățirea calității
sistemului național de educație și formare

profesională în agricultură, având în vedere
corelarea ofertei educaționale cu nevoile
pieței muncii, căci e binecunoscută lipsa personalului calificat în acest domeniu. Fondurile pe care liceul le va primi de la minister
vor fi utilizate pentru derularea unor investiții
și pentru dotări, achiziția de utilaje, echipamente necesare pentru atelierul didactic pentru procesarea produselor de origine vegetală
și animală, pentru achiziționarea echipamentelor necesare pentru laboratoarele de
zootehnie, anatomie, lăcătușerie, însămânțări
artificiale, pentru laboratorul medical veterinar, managementul fermei, pentru laboratorul
de patologie și de prelucrare produse agroalimentare, dar și pentru dotări în cămin și
cantină.
Liceul își așteaptă elevii și părinții acestora
la deschiderea noului an școlar, și vrea să aibă
alături comunitatea din Miroslava, pentru că
doar împreună cu aceasta se pot face lucruri
mari și frumoase, susținerea reciprocă fiind
necesară și esențială unei relații de calitate
care să conducă la evoluție. Pentru că școala
oferă educație, iar educația vizează formarea
tinerilor care, dincolo de a deveni oameni
independenți, au nevoie să își pună în lumină
calitățile și cunoștințele în slujba comunității.“
prof. Narciza Cadis,
director la „Liceul Tehnologic Agricol
Mihail Kogălniceanu“ din Miroslava

Structura anului școlar
2019 - 2020
În conformitate cu ordinul ministrului Educației Naționale nr.
3.191/2019 privind structura anului școlar 2019-2020, cursurile anului
școlar 2019-2020 încep luni, 9 septembrie și sunt dispuse pe durata a
35 de săptămâni.
Structura anului școlar cuprinde semestrul I (9 septembrie - 20 decembrie 2019) și semestrul al II-lea (13 ianuarie - 12 iunie 2020).
Vacanțele elevilor din toate ciclurile de învățământ sunt programate
astfel:
l vacanța de iarnă (21 decembrie 2019 - 12 ianuarie 2020)
l vacanța de primăvară (4 aprilie - 21 aprilie 2020)
l vacanța de vară (13 iunie - dată din septembrie 2020 la care vor
începe cursurile anului școlar 2020 - 2021)
Suplimentar, clasele din învățământul primar și grupele din
învățământul preșcolar beneficiază de vacanță în săptămâna 26 octombrie - 3 noiembrie 2019.
Pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral și frecvență redusă, anul
școlar se încheie în dată de 29 mai 2020, iar pentru clasa a VIII-a, în
dată de 5 iunie 2020.
Programul național „Școala altfel“ are o durată de 5 zile consecutive lucrătoare în timpul anului școlar și poate fi derulat în perioada 7
octombrie 2019 - 29 mai 2020, pe baza unei planificări ce rămâne la
decizia școlilor. Desfășurarea programului „Școala altfel“ nu coincide
cu perioada alocată susținerii tezelor semestriale. Acestea vor avea
loc, de regulă, la finalul semestrelor, după parcurgerea programei
școlare, cu cel puțîn tre*i săptămâni înainte de finalul semestrului.
Etapele naționale ale olimpiadelor școlare se organizează, în general,
în perioada vacanței de primăvară, potrivit unui calendar specific.
În zilele nelucrătoare/de sărbătoare legală prevăzute de lege și de
contractul colectiv de muncă aplicabil nu se organizează cursuri.
Calendarul examenelor/evaluărilor naționale, al examenelor de absolvire, respectiv de certificare/atestare a calificării profesionale/a
competențelor, precum și calendarul admiterii în clasa a IX-a se
aprobă prin ordine distincte ale ministrului educației.
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Gazmir informează: ruperea de
sigilii constituie o infracţiune!
Societatea Gazmir Iași aduce la
cunoștință consumatorilor că au fost
constatate intervenții neautorizate la
posturile de reglare-măsurare și contori, drept pentru care au fost sesizate
organele de cercetare penală pentru
tragerea la răspundere a persoanelor
vinovate. Informăm cu această ocazie
populația cu privire la prevederile legale care se aplică în cazul constatării
de intervenții neautorizate la
instalațiile de reglare-măsurare și la
alte echipamente ale distribuitorului
de gaze naturale.
Conform Deciziei nr. 309/2005 a
președintelui Autorității Naționale de
Reglementare în Domeniul Gazelor
Naturale, privind aprobarea Condițiilor
generale de contractare a serviciilor de
distribuție a gazelor naturale, distribuitorul de gaze naturale are dreptul să întrerupă sau să limiteze, la alegerea distribuitorului, prestarea serviciilor de
distribuție a gazelor naturale în următoarele cazuri:
f) ca urmare a intervenției beneficiarului sau consumatorului eligibil, client
al acestuia, la instalațiile de reglare-mă-

Festivalul Micilor
Producători, în
căutare de
participanţi
Înscrierea producătorilor locali la Festivalul Micilor Producători continuă
până la 1 septembrie!
Peste 20 de producători din Iași, Botoșani, Vaslui, Suceava și Neamț și-au
anunțat deja prezența la eveniment cu
produse lactate și brânzeturi, pește și produse din pește, preparate din carne, cozonaci și plăcinte tradiționale, uleiuri
ecologice, lavandă, siropuri și uleiuri,
miere de albine, fructe deshidratate,
dulcețuri, gemuri și compoturi, legume și
fructe proaspete.
Festivalul Micilor Producători este un
eveniment de susținere și promovare a
producătorilor locali din Regiunea de
Nord-Est.
Detalii la 0755227587 sau
agri.events@abplus.ro

surare și la alte echipamente ale distribuitorului aflate pe proprietatea beneficiarului sau consumatorului eligibil,
client al acestuia (capitolul 2, Pct.1 D).
Potrivit capitolului 2, Pct.2 lit.k, distribuitorul are obligația să notifice beneficiarului intenția de limitare sau de întrerupere programată a livrării gazelor
naturale și durata acesteia/cazurile de limitare sau de întrerupere a livrării gazelor naturale, cu excepția următoarelor
situații:
l intervenția beneficiarului la stația/
postul de reglare-măsurare;
l consumul fraudulos de gaze naturale/alimentarea de către beneficiar a
unor terți consumatori/utilizarea gazelor naturale pentru alte instalații de utilizare decât cele aprobate.

Articolul 260 Cod penal
Ruperea de sigilii
(1) Înlăturarea ori distrugerea unui sigiliu legal aplicat se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu
amendă.

(2) Dacă fapta a fost săvârșită de
custode, pedeapsa este închisoarea de
la 6 luni la 2 ani sau amenda.

Articolul 193 din Legea
123/2012 a energiei electrice
și a gazelor naturale
Infracțiuni
(1) Deteriorarea, modificarea fără
drept sau blocarea funcționării echipamentului de măsurare a consumului de
gaze naturale furnizate constituie
infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu
amendă.
(2) Executarea sau folosirea de
instalații clandestine în scopul racordării directe la sistemul de alimentare cu
gaze naturale sau pentru ocolirea echipamentelor de măsurare constituie
infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu
amendă.
(3) În cazul în care infracțiunile prevăzute la alin. (1) și (2) sunt săvârșite
de un salariat al unui titular de licență,

limitele speciale se majorează cu jumătate.
(4) Tentativa la infracțiunile prevăzute la alin. (1) și (2) se pedepsește.
Cu această ocazie rugăm clienții sistemului de distribuție gaze naturale, și
nu numai, să sesizeze imediat operatorul Gazmir Iași dacă observă că s-a intervenit de persoane neautorizate la
stația/postul de reglare-măsurare gaze
naturale, deoarece prin aceste fapte se
pune în pericol siguranța persoanelor și
bunurilor și se pot produce prejudicii
grave persoanelor.
Gazmir Iași

Ambrozia – răspunderi și amenzi
Ca răspuns la sesizările referitoare la combaterea ambroziei – plantă puternic alergenă,
sesizări ce s-au înmulțit în ultima perioadă,
Primăria Miroslava aduce la cunoștința
cetățenilor care sunt obligațiile autorităților locale vis a vis de combaterea acestei plante și
cine dă de fapt amenzile conform legilor în
vigoare.
Conform articolului 3 din normele
metodologice de aplicare a Legii 62/2018
privind combaterea ambroziei, autoritățile
locale au următoarele obligații:
1) Verificarea și identificarea terenurilor infestate cu buruiană ambrozia de pe rază
teritorială a unităților administrativ-teritoriale
se efectuează de către autoritățile administrației
publice locale, prin consilierii agricoli angajați
sau persoanele desemnate din cadrul acestora.
(2) În urmă verificărilor potrivit prevederilor alin. (1), autoritățile administrației publice
locale întocmesc centralizatorul cu suprafețele
de teren pe care s-a constatat existența buruienii
ambrozia, potrivit modelului prevăzut în anexă
nr. 1, denumit în continuare centralizator, cel
târziu până la dată de 25 mai a fiecărui an.

(3) Pe baza centralizatorului prevăzut la
alin. (2), autoritățile administrației publice locale transmit o somație către toți proprietarii
sau deținătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă,
lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor
piscicole unde au fost identificate focare de infestare cu buruiană ambrozia, potrivit modelului prevăzut în anexă nr. 2, cel târziu până la
dată de 5 iunie a fiecărui an.
Primăria Miroslava vă aduce la cunoștință
că fiecare din aceste obligații a fost îndeplinită
și dovadă stau somațiile transmise către
cetățeni.
În ce privește aplicarea amenzilor, la articolul 4) din aceleași norme de aplicare se
precizează:
(1) După transmiterea somațiilor de către
autoritățile administrației publice locale, verificarea și constatarea nerespectării de către proprietarii sau deținătorii de terenuri, beneficiarii
lucrărilor de construcții, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă,
lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor
piscicole a dispozițiilor art. 1 din Legea nr.
62/2018 privind combaterea buruienii am-

brozia, denumită în continuare lege, se fac de
către o comisie mixtă, denumită în continuare
Comisia, constituită prin ordin al prefectului.
(2) Comisia este formată din 4 specialiști
desemnați din cadrul instituțiilor prevăzute la
art. 5 din lege, care duc la îndeplinire prevederile din prezențele norme metodologice, și un
secretar.
(3) Președinția și secretariatul Comisiei se
asigură de către direcțiile pentru agricultură
județene, respectiv a municipiului București.
Astfel în dată de 22 iulie s-a întrunit o astfel
de comisie și pentru comună noastră și au fost
împărțite și câteva amenzi.
Consilier superior
Ing. Corina Darabană

Anunț privind deschiderea apelului de selecție a proiectelor pentru măsura:

MĂSURA 3.1 – „Conservarea, protectia si mentinerea biodiversitatii naturale a
zonelor protejate, inclusiv a zonelor Natura 2000 in teritoriul GAL”
Asociația Grupul de Acțiune Locală „Stejarii Argintii” anunță lansarea în perioada 30
august – 30 septembrie 2019 a apelului de
selecție pentru depunerea Cererilor de
Finanțare pentru MĂSURA 3.1 – „Conservarea, protectia si mentinerea biodiversitatii
naturale a zonelor protejate, inclusiv a
zonelor Natura 2000 in teritoriul GAL” din
Strategia de Dezvoltare locală a Asociației
GAL „Stejarii Argintii” 2014-2020.
Beneficiari eligibili: Organizatii neguvernamentale si non-profit, infiintate legal, organizate si conduse conform legislatiei romanesti in vigoare cu privire la organizatiile

neguvernamentale constituite conform prevederilor OG nr. 26/2000 sau a Legii nr.
21/1924 privind asociatiile si fundatiile cu
modificarile si completarile ulterioare.
Solicitantul trebuie să îndeplinească cerințele de conformitate şi eligibilitate menționate în Ghidul Solicitantului aferent acestei măsuri.
Teritoriul Asociației Grupul de Acțiune
locală STEJARII ARGINTII acoperă 6 unități
administrative-teritoriale: Miroslava, Lețcani,
Dumești, Popești, Mădârjac, Horlești.
Termenul limită de primire a proiectelor:
30.09.2019, ora 12:30

Fondurile disponibile pentru Măsura
3.1/4A „Conservarea, protectia si mentinerea
biodiversitatii naturale a zonelor protejate,
inclusiv a zonelor Natura 2000 in teritoriul
GAL” în teritoriul GAL sunt de 41.822,88
EURO.
Fonduri disponibile pentru această sesiune 41.822,88 EURO.
Suma maximă nerambursabilă care poate
fi acordată pentru finanțarea unui proiect
este de 41.822,88 Euro.
Intensitatea sprijinului acordat în cadrul
acestei măsuri este de 100%.

Modelul de Cerere de Finantare pe care
trebuie să-l folosească solicitanții (versiune
editabilă), este publicat pe site-ul www.galstejariiargintii.ro
Informații detaliate privind accesarea și
derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul
Solicitantului pe suport tipărit sau electronic
la sediul GAL și disponibil pe site-ul
www.stejariiargintii.ro. Solicitanții pot
obține informații detaliate la: telefon
0332.401.108, e-mail: office@galstejariiargintii.ro, adresa: loc. Miroslava, județul
Iași.
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Date înregistrate la
Starea Civilă
în lunile iunie-iulie 2019

Date de contact
utile din comuna
Miroslava

Program audienţe

În perioada iunie – iulie 2019 la Oficiul de Stare
Civilă al Comunei Miroslava s-au înregistrat un
număr de 9 certificate de naștere, 40 certificate
de căsătorie și 16 certificate de deces.

Nașteri
l Munteanu William
l Munteanu Raul – Cris
l Khairy Adam
l Ichim Matei – Alexandru
l Fronea Iosif
l Ursu Andreea
l Pașnicu Sofia-Maria
l Ciupercă Evelina Maria
l Marcu Eric - Gabriel

Căsătorii
l Buliga Bogdan-Tanu și
Purice Denisa – Mihaela
l Manai Salvatore și
Gheorghiu Cecilia
l Cenușă Constantin și
Săndulaș Vasilica
l Poede Alin – George și
Ștefănescu Alexandra
Cătălina
l Văsie Daniel și Rusu
Anca
l Albu Vasile Ștefan și
Gherasim Florența Ioana
l Sandu Răzvan – Lucian
și Bălășel Nicoleta
l Honcu Andrei – Cosmin
și Voroneanu Simona Mihaela
l Celechi Gabriel și
Bulancea Diana –
Mihaela
l Ciobanu Daniel șă
Zbunghi Gianina –
Marinela
l Bălan Vasile - Ionuț și
Lefter Vasilica Cătălina
l Mihalache Octavian și
Petcu Elena – Izabela
l Cotoman Victor și Laug
Alexia
l Zugravu Valentin și
Iosub Iulia – Maria
l Cuciureanu Dorel și
Ștefan Elena Denisa
l Plop Andrei și Gangal
Anca – Elena
l Mihăiță Petru și
Strîmbeschi Isabela –
Irina
l Muraru Paul Ion și
Dosoftei Andreea –
Maria
l Lupu Andrei Ciprian și
Huza Andreea –
Mădălina
l Drânceanu Paul – George
și Nichita Anca
l Filiuță Valentin și Vulvoi
Mirela – Mihaela
l Ichim Stelea – Oreste și
Ciurea Sânziana

l Florea Ionel – Cristinel și
Gîfu Elena – Loredana
l Adam Valerian – Cătălin
și Ciurlică Andreea –
Mihaela
l Ciornei Iurie și Gangan
Anastasia
l Moise Anton – Cătălin și
Dodu Mihaela – Laura
l Oiște Petru și Popa Ana –
Georgiana
l Păduraru Neculai –
Cristian și Negru
Anamaria – Ionela
l Ciorescu Eugeniu și
Pleșu Marina
l Gîrtlan Marian – Nicușor
și Pop Corina – Cristina
l Preotescu Andrei –
Cătălin și Cioran Roxana
– Diana
l Buchilă Vasile – Andrei
și Oancă Marilena
l Drenceanu Petru – Nicu
și Iacob Silvia
l Galai Petrică – George și
Condurache Diana –
Angelica
l Dorobăț Ionel – Irinel și
Panaite Gabriela
l Cusutură Ioan și Ștefan
Monica
l Marcu Robert – Gabriel
și Beceru Petronela –
Claudia
l Chiriac Sebastian –
Cosmin și Panaite
Rebeca – Daniela
l Miron Andrei și Pascu
Ingrid – Ioana
l Peslar Adrian - Gabriel și
Bezuhanici Georgiana –
Bianca

Decese
l Tudurachi Natalia, 79 ani
l Rusu Arcadie, 60 ani
l Prisăcaru Verginia, 69 ani
l Daraban Vasile, 74 ani
l Tulbure Lucreția, 78 ani
l Moraru Ana, 87 ani
l Mautu Ioan, 64 ani
l Bertic Anton, 62 ani
l Costin Mihai, 64 ani
l Gogol Pachița, 85 ani
l Marcan Vasile, 63 ani
l Chelmu Vasile, 85 ani
l Nastase Tudor, 53 ani
l Petrovici Cristin, 48 ani
l Dumitrache Neculai, 88
ani
l Irimia Elena, 63 ani
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l Program audienţe
primar Niţă Dan Joi: între orele 12.00 14.00

l Program audienţe
viceprimar
Bulbaşa Vasile Vineri: între orele
09.00 - 12.00
l Program audienţe
consilieri locali - în
ultima joi din fiecare lună
între orele 08.00 - 12.00

l Program audienţe
secretar
Ursanu Ancuţa Miercuri: între orele
09.00 - 12.00

l Program Registratură
Generală şi Ghişeu Unic
Luni - Miercuri: între orele
07.30 - 16.00; Joi: între
orele 7.30 - 18.00 Vineri:
între orele 07.30 - 13.30
l Poliţia locală a
comunei Miroslava
serviciu apelabil 24/24h
Tel.: (+4) 0751.251.513

l Secretariat Primăria Comunei
Miroslava:
Tel: (+4) 0232.295.680
Fax: (+4) 0332.424.444
Fax: (+4) 0232.236.860
E-mail: secretariat@primariamiroslava.ro
l Poliţia locală a comunei Miroslava
serviciu apelabil 24/24 h Tel: (+4)
0751.251.513
E-mail:
politialocala@primariamiroslava.ro
l Centrul de Informare Turistică,
e-mail: turism@primariamiroslava.ro,
telefon 0232240510.
l Serviciului de Gestionare a Câinilor
fără Stăpân, telefon 0746396051.
l SC MIROSLAVA INDUSTRIAL
PARC SRL,
www.miroslavaindustrial.ro, e-mail:
office@miroslavaindustrial.ro, telefon
0745882888.
l Asociaţia Sportivă „Ştiinţa
Miroslava“ Str.Stadionului, nr.1,
Uricani, Miroslava,
județul Iași, www.stiintamiroslava.ro,
e-mail: contact@stiintamiroslava.ro,
telefon 0232295680.

Apel către cetăţeni pentru
colectarea selectivă a deșeurilor
În comuna Miroslava s-a creat infrastructură pentru colectare selectivă a deșeurilor menajere. Au fost
astfel amplasate 43 de module unde cetățenii pot depozita fracția reciclabilă din aceste deșeuri. Hârtia
și cartonul, plasticul și folia, precum și sticla, au
câte un container special rezervat în aceste module.
Fiecare container din aceste module are inscripționat tipul de deșeu care se poate colecta acolo.
Aceste module se golesc de două ori pe săptămâna
și în unele locații de 3 ori pe săptămâna, pe fiecare
fracție în parte.
Însă implementarea sistemului de colectare
selectivă a deșeurilor nu se poate face doar cu implicarea autorităților locale sau a operatorului de
salubritate ci este nevoie și de implicarea tuturor
cetățenilor prin conștientizarea importanței procesului de reciclare. Din păcate s-a constatat că în majoritatea containerelor dedicate special reciclării se
depozitează deșeuri mixte, menajere deși în continuare acest tip de deșeu este ridicat cu mașina operatorului de la poarta cetățeanului în zilele stabilite
prin grafic.
Totodată Primăria Miroslava aduce la cunoștința
cetățenilor că taxa de salubritate în valoare de 9,07
lei/persoană/luna este obligatorie și a fost stabilită
în cadrul proiectului Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor salubritate și este impusă în
acest moment pentru toți cetățenii comunei, indiferent dacă au depus sau nu declarația în vederea
impunerii acestei taxe, excepție făcând doar persoanele scutite de lege.
De precizat că valoarea ei este încă sub nivelul
real, astfel încât diferența la contravaloarea acestui
serviciu este suportată parțial din bugetul local. Dacă
nu se va colecta selectiv, administrația locală va fi
nevoită să majoreze valoarea taxei de salubrizare
pentru a putea plăti contravaloarea facturilor.
De pe teritoriul comunei se strâng zilnic aproximativ 30 tone deșeuri menajere astfel încât valoarea
facturilor de plătit lunar este foarte mare, costul unei
tone de deșeu colectat, transportat și depozitat
ajungând în jur de 365 lei. Așadar, cu cât se vor selecta mai mult deșeurile menajere, cu atât aceste
facturi vor scădea în valoare.
Primăria Miroslava are în vedere inițierea unui proiect de hotărâre stabilirea de amenzi usturătoare pentru cei care nu înțeleg să selecteze
deșeurile de la sursă. De altfel operatorul de sa-

lubritate a anunțat că nu va mai goli tomberoanele în care gunoiul este amestecat, va poză recipientul și va înștiința autoritatea locală pentru
aplicarea amenzii.
Mai jos precizãm locațiile unde sunt amplasate
modulele pentru fractia reciclabilă, pe sate:
m în satul Balciu: lângã stația de pompare pt ape
uzate, și la capãtul strãzii Eustatie Dabija Vodã
m în satul Miroslava: pe str. Școlii, str. Mihail
Kogălniceanu, str.Valea Miroslavei(parc), str. Viei
la intersecția cu str. Pepinierei, lângã stația de autobuz de pe str. Constantin Lângă și str. Viei intersecție cu str. Veche
m în satul Brătuleni: str. Recea intersecție cu
str. Pârâului
m în satul Ciurbești: str. Parcului, str. Principala
intersecție cu str. Recea, str. Bisericii, str. N. Hârțan
cartier nou
m în satul Cornești: intrare Pãdurea Surdă și str.
Dimitrie Anghel
m în satul Dancas vis a vis de școală
m în satul Valea Adîncă: str. Pepinierei, str.
Școlii, str. Salciei, str. Nucilor, str. Sub coșere, str.
Principalã lângă Expomobila, str. Debarcaderului
m în satul Horpaz: str. Școlii, str. Iazului, str.
Unirii lânga bloc, str. Caisului, str. Principalã, str.
Nouă
m în satul Proselnici: str. Theodor Palade, str.
Înv. Vasile Cernescu
m în satul Găureni pe str. Beldiman
m în satul Valea Ursului pe str. Principalã lângã
punctul de transformare E-ON, în fața magazinului
familiei Moroșanu
m în satul Uricani, pe str. Ponoare și str. Preot
Țurcanu
m în satul Vorovești, pe str. Prof. Dumitru Pricop, str. Principala, Str. Focșoaia lângă hazna
Mai sunt de amplasat încă 45 de astfel de puncte
de colectare și în acest sens Primăria Miroslava
așteaptă propuneri de amplasament din partea
cetățenilor pe adresa secretariat@primariamiroslava.ro.
Conditiția este că terenul pe care urmează să se
amplaseze modulele să fie pe domeniul public; se
pot amplasa pe domeniul privat doar cu acceptul
scris al proprietarului.
ing. Corina Darabană
consilier ecolog
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Străzi cu sens unic
în Valea Adâncă
Primăria Miroslava va
institui următoarele măsuri de fluidizare a
circulației în localitatea
Valea Adâncă începând
cu luna septembrie 2019:
l se va institui „Sens
Unic“ pentru str. Bazei
cuprinsă între str. Latcu

Vodă și str. Nucilor, în
sensul de circulație spre
str. Nucilor;
l se va institui „Sens
Unic“ pentru str Florilor
cuprinsă între str. Bazei
și str. Principala, în sensul de circulație spre str
Principală.

Anunţuri
Oana Style
Valea - Ursului
angajează frizer
/ coafeză. Tel.
0758.518.345
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Vând miere de
albine 18
lei/kg, minimum 5 kg. Mă
deplasez. Produs local.
0746.326.191

Poliţia ne învaţă: Cum să nu devii
victimă a traficului de persoane
Poliția Română desfășoară la
nivel național o campanie de informare a cetățenilor asupra traficului de persoane intitulată
„Victimă a traficului de persoane poți fi chiar TU. Nu te
lăsa păcălită!“ Lucrătorii postului de poliție din Miroslava, prin
intermediul publicației locale,
aduce la cunoștință cetățenilor de
pe raza lor de competență următoarele:

experiența vieții, sunt încrezătoare, adesea naive, cred în dragoste pură, doresc să devină independente și vor un loc de
muncă bine plătit. În cazul exploatării sexuale, vulnerabilitatea, în rândul tinerelor cuprinse
între 14 și 25 de ani este foarte
crescută, acestea fiind victime
ale traficului de persoane atât intern cât și extern.

Cine poate ajunge victimă
a traficului de persoane?

Te poți afla într-o
situație de risc dacă
o altă persoană:

Mulți oameni cred că doar
prostituatele din stradă pot deveni victime ale traficului de persoane însă este o percepție eronată. Oricine poate deveni o victimă a traficului de persoane.
Tinerele sunt mai vulnerabile
deoarece sunt lipsite de

l Se oferă să-ți împrumute
bani pentru a-ți plăti biletul de
călătorie sau șederea
l Îți propune să pleci cu documente false
l Te sfătuiește să nu declari
motivul real al călătoriei tale la
punctul de frontieră

l Dorește să păstreze cartea
de identitate sau pașaportul pentru că „așa e în siguranță“
l Îți cere telefonul mobil
l Îți spune să nu iei bagaje cu
tine

Dacă ești în pericol:
l Încearcă să părăsești locul
în care ești ținut/ă fără voia ta
l Contactează Poliția sau
Ambasada/ Consulatul României
din țara în care te afli
l Informează orice persoană
cu care intri în contact despre
faptul că ești o victimă a traficului de persoane
l Transmite un mesaj SOS
unei rude sau unui prieten apropiat care se află în România

Help-line 0800.800.678
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SPORT

Transferurile verii la Știinţa Miroslava
În urma pregătirii de vară condusă de antrenorii
Croitoru și Sinescu, lotul a început să fie definitivat
pentru noul sezon competițional. Astfel, pe lângă vechii jucători Turiță, Tanana, Agrigoroaei, Ichim, Martinescu, Săvoaia, Bordeianu, Ciobanu, Sandu și Cos-

tin, s-au mai alăturat clubului portarul Anton Sebastian, fundașii Asofiei Mihai, Șandru Andrei, Sima
Denis și Lucan Cosmin, mijlocașii Benchea Alexandru, Florean Alexandru, Corjan Ștefan și atacantul
Unghianu Denis.

În zilele ce urmează, alți jucători urmează să se
alăture clubului de la poalele Uricaniului fiind în stadiul parafării acordurilor de transfer, iar alții vor
continua să dea probe pentru un loc în echipa noastră.

Cupa Comunei
Miroslava - la șah a
ajuns la ediţia a III-a
Sâmbătă 14 septembrie 2019 începând cu ora 12.15 la
Școala Gimnazială “Colonel Constantin Lângă” din
Miroslava se va desfășura cea de a III a ediție a concursului “Cupa Comunei Miroslava” la șah, competiție
organizată de către CS Știința Miroslava și Asociația
Județeană de Șah Iași și are că parteneri Primăria Comunei
Miroslava, Școala “Col. Constantin Langă” și Liceul Agricol “Mihail Kogălniceanu” ambele din Miroslava.
Se vor organiza separat 2 concursuri pentru copii mai
mici de 12 ani și adulți amatori, nelegitimați, fără limită
de vârstă, nu se percepe taxă de participare. Pentru
premianți vor fi acordate trofee și medalii! Prin tombolă
pentru toți participanții se vor acordă materiale sportive
atractive: porți de fotbal, corturi, mingi, undițe, palete de
tenis, ghiozdane etc! Pentru familia cu cei mai mulți
participanți înscriși în concurs se va acordă un tort deosebit de delicios. Înscrieri până joi 12 septembrie 2019
sau la ora 12 sâmbăta 14 septembrie 2019.Alte informații
la tel. 0745/952667!
Totodată anul acesta pentru copiii și adulții legitimați
se vor organiza câte un concurs de blitz, înscris în calendarul Federației Internaționale de Șah (FIDE) dotat cu
premii în bani pentru adulți și trofee și articole sportive
pentru copii. Și-au anunțat prezența maeștri și juniori
medaliați la Campionatul Național,jucători din România
și de dincolo de Prut din Republica Moldova.
Organizatorii așteaptă cât mai mulți participanți și
mulțumesc sponsorilor Delphi Technologies și Depozit
materiale construcții B&S Districonstruct din Găureni
pentru tot sprijinul acordat la bună desfășurare a
competiției.

Meciurile din
Liga a III-a

Noutăţi în staff-ul
tehnic și administrativ
Clubul
sportiv
Știința
Miroslava are deosebita plăcere
de a anunța preluarea băncii
tehnice de către domnii Croitoru
Dan Florin și Sinescu Laurențiu
Petrică. Nume deja cunoscute în
fotbalul ieșean, cei doi au condus
în sezonul trecut formația CSM
Pașcani, iar acum au venit la Uricani organizând deja pregătirea
de vară de la începutul lunii iulie
și reușind să dispute 6 meciuri

amicale. Împreună cu cei doi, au
rămas alături de noi antrenorul
de portari, Dulcianu Marius și
maseurul Ilie Constantin.
De asemenea, pe partea
administrativă, a fost cooptat în
echipa noastră pe postul de manager sportiv, domnul IliseiOancea Mugurel, în timp ce
domnul Stoica Constantin va
prelua funcția de delegat. Le
urăm bun venit și mult succes!

În data de 15 august, la Federația
Română de Fotbal au avut loc tragerile la sorți pentru țintarul noului
sezon 2019/2020 a Ligii a III-a,
seria I.
Alb-albaștri vor evolua într-un
campionat alături de AFC Botoșani
2, ACS Foresta Suceva, ACS Șomuz Fălticeni, CSM Bucovina Rădăuți, CSM Pașcani, FC Ozana
Târgu Neamț, ACSM Ceahlăul Piatra Neamț, CS Aerostar Bacău,
CSM Bacău, ACS Hușana Huși,
ACS KSE Târgu Secuiesc, CSM
Focșani 2007, ACS Suporter Club
Oțelul Galați, CS Sporting Liești și
ACS Universitatea Dunărea de Jos
Galați.
Prima etapă va lua start pe 24 august cu prima etapă, iar trupa din
Uricani se va deplasa la Piatra
Neamț, acolo unde va înfrunta
formația locală Ceahlăul.
Celelalte meciuri din etapa I sunt:
FC Botoșani II - Aerostar Bacău
Ozana Tg.Neamț - CSM Focșani
CSM Pașcani - SC Oțelul Galați
CSU Galați - KSE Tg.Secuiesc
Foresta Suceava - Sporting Liești
Hușana Huși - Bucovina Rădăuți
CSM Bacău - Șomuz Fălticeni

