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Ziua Naţională a României,
sărbătorită anual la Miroslava

Ziua de 1 Decembrie, moment de o
semnificație aparte pentru toți românii,
indiferent dacă trăiesc în interiorul sau

în afara granițelor țării, este Ziua
Națională a României iar locuitorii comunei Miroslava o sărbătoresc cum se

cuvine în fiecare an. În acest an
Primăria a organizat cu această ocazie
un spectacol de muzică și dans popular

S-a finalizat prima etapă a
lucrărilor de modernizare
străzi și drumuri locale

La începutul lunii decembrie 2019 finalizat și recepționat lucrările de construcții
aferente investiților “Modernizare străzi și
drumuri locale în satele din comuna
Miroslava, județul Iași, pe o lungime de
26,76 km” și „Modernizare străzi și drumuri

locale în satele din comuna Miroslava,
județul Iași pe o lungime de 11,59 km și
rigole în sat Horpaz, comuna Miroslava,
județul Iași”.
Continuarea în pagina 5

și muzică patriotică interpretată de
fanfară.
Continuare în pagina 6

Școala Tradiţiilor de la Ciurbești
- un an plin de activitate
În Ciurbești colindatul nu s-a
întrerupt niciodată. Mai demult
satul vuia de glasurile copiilor și
tinerilor, iar anul acesta Asociația
Ciurbeștenii a derulat acțiuni pe
plan local și județean pentru promovarea și manifestarea nemijlocită a tradițiilor din această
perioadă. Au început repetițiile la
colinde, cântece de stea, plugușoare, sorcove, încă din luna octombrie. În zilele de șezătoare au

lucrat piese noi la costumul popular, stele de Crăciun, podoabe
tradiționale pentru brad.
Continuarea în pagina 7
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Hotărâri ale Consiliului Local
Miroslava din luna noiembrie 2019
Reunit în ședință de lucru
extraordinară, în ziua de 6 noiembrie
2019, ora 09:00, în sala de ședințe a
Primăriei comunei Miroslava,
Consiliul Local Miroslava, județul
Iași a votat și aprobat următoarele
normative locale:
l Hotararea nr.216 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației
Publice prin Compania Națională de Investiții
“C.N.I.” S.A., a amplasamentului situat în sat
Miroslava, comuna Miroslava, județul Iași
(NC 89517) și asigurarea condițiilor în vederea
executării obiectivului de investiții: „CONSTRUIRE CAMIN CULTURAL P+1E, LOCALITATEA MIROSLAVA, COMUNA
MIROSLAVA, JUDETUL IASI”.
l Hotararea nr.217 privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru investiția
„CONSTRUIRE CAMIN CULTURAL P+1E,
LOCALITATEA MIROSLAVA, COMUNA
MIROSLAVA, JUDETUL IASI”.
l Hotararea nr.218 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Miroslava,
județul Iași nr.173/26.09.2019 privind acordarea mandatului special reprezentantului
Unității Administrativ-Teritorială comuna
Miroslava, județul Iași în AGA ADIS Iași în
vederea aprobării modificării tarifului de
colectare și transport a deșeurilor menajere și
similare, aprobarea modificării tarifului de
colectare și tratare al deșeurilor din construcții
și demolări și aprobării tarifelor distincte pentru gestionarea deșeurilor în cadrul Proiectului
„Sistem de Management Integrat al Deșeurilor
din județul Iași” și împuternicirea Președintelui
ADIS Iași să semneze Actul Adițional nr.2 la
Contractul de delegare a gestiunii serviciului
de colectare și transport a deșeurilor municipale în Județul Iași nr.357/30.10.2018.

Reunit în ședință de lucru ordinară,
în ziua de 28 noiembrie 2019, ora
09:00, în sala de ședințe a Primăriei
comunei Miroslava, Consiliul Local
Miroslava, județul Iași a votat și
aprobat următoarele normative
locale:
l Hotararea nr.219 privind mandatarea domnului
Deliu Marius-Mihai-administrator public al
comunei Miroslava, județul Iași pentru a
semna la birou notarial în numele și pentru comuna Miroslava contractele de donație, contractele de schimb, contractele de vânzarecumpărare ce urmează a fi încheiate la nivelul
comunei.
l Hotararea nr.220 privind aprobarea actualizării,
modificării și completării Actului Constitutiv
și a Statutului Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași-ARSACIS.
l Hotararea nr.221 privind acordarea mandatului
special reprezentantului Unității Administrativ-Teritorială comuna Miroslava, județul Iași
în vederea exprimării votului în AGA ARSACIS referitor la actualizarea, modificarea si
completarea Actului Constitutiv și a Statutului
Asociației Regionale a Serviciilor de Apă
Canal Iași ARSACIS.
l Hotararea nr.222 privind rectificarea bugetului
de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 al

S.C. MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC
S.R.L., cu punct de lucru în sat Brătuleni, str.
Basarabia nr.4-Centru de Afaceri World Vision
Center, comuna Miroslava, județul Iași.
l Hotararea nr.223 privind privind aprobarea
componenței echipei mobile pentru intervenția
de urgență în cazurile de violență domestică pe
raza comunei Miroslava, județul Iași.
l Hotararea nr.224 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Miroslava,
județul Iași nr.124/27.06.2019 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.
l Hotararea nr.225 privind încheierea Actului
adițional nr.1 la contractul de închiriere
nr.30250/29.12.2014 încheiat între Comuna
Miroslava și doamna Lupu Maria, ca urmare
a prelungirii duratei contractului pe o perioadă
de 5 ani.
l Hotararea nr.226 privind aprobarea contractului
de mandat și actualizarea Actului Constitutiv
al S.C. SERVICII PUBLICE MIROSLAVA
S.R.L., ca urmare a desemnării noului administrator al societății.
l Hotararea nr.227 privind modificarea și completarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local
Miroslava, județul Iași nr.108/31.05.2018
privind încetarea de drept contractului de
concesiune nr.9329/17.04.2015 încheiat între
Comuna Miroslava și domnul Spanu Marius
Constantin.
l Hotararea nr.228 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Miroslava
nr.203/24.10.2019 pentru actualizarea inventarului domeniului public al comunei
Miroslava, județul Iași , ca urmare a
modificărilor intervenite în inventar.
l Hotararea nr.229 privind radierea din inventarul
domeniului privat al comunei Miroslava,
județul Iași a terenului în suprafață de 25000
m.p., situat în tarlaua 2, având numere cadastrale 62546,77629,78196 și actualizarea inventarului domeniului privat al comunei.
l Hotararea nr.230 privind rectificarea bugetului
de venituri și cheltuieli al comunei Miroslava,
județul Iași pe trimestrul IV 2019.
l Hotararea nr.231 privind anularea creanțelor fiscale mai mici de 40 lei, aflate în sold la data de
31 decembrie a anului 2019, datorate și nea-

chitate de către debitori la nivelul comunei
Miroslava, județul Iași.
l Hotararea nr.232 privind stabilirea și aprobarea
impozitelor și taxelor locale la nivelul comunei
Miroslava, județul Iași pentru anul 2020.
l Hotararea nr.233 privind modificarea și completarea inventarului domeniului public al comunei Miroslava introducerea în inventarul
domeniului public al comunei Miroslava a
investiției “Extindere rețea de apă și canalizare
în localitatea Valea Ursului, com. Miroslava,
jud. Iași” și darea în administrare și exploatare
către S.C. APAVITAL S.A..
l Hotararea nr.234 privind însușirea RAPORTULUI PENTRU NUMIREA FINALĂ pentru
poziția de administrator al societății
MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC S.R.L și
mandatarea reprezentanților Autorității Publice
Tutelară în Adunarea Generală a Asociaților la
societatea MIROSLAVA INDUSTRIAL
PARC S.R.L. pentru numirea domnului
CODINĂ DOREL MARIAN ca administrator
al societății.
l Hotararea nr.235 privind darea în administrare
către Liceul Tehnologic Agricol ”Mihail
Kogălniceanu”-Miroslava a unor bunuri
aparținând patrimoniului comunei Miroslava,
județul Iași necesare desfășurării procesului
educativ în cadrul unității de învățământ.
l Hotararea nr.236 privind aprobarea tarifelor
orare pentru utilajul Buldoexcavator CATERPILAR 428 F2 aflat în proprietatea comunei
Miroslava și în administrarea S.C. SERVICII
PUBLICE MIROSLAVA S.R.L., comuna
Miroslava, județul Iași.
l Hotararea nr.237 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Miroslava,
județul Iași nr.154/25.07.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru trecerea
suprafeței de 4195 m.p. teren extravilan în intravilan comuna Miroslava, situat 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.
l Hotararea nr.238 privind încheierea Actului
adițional nr.1 la contractul de concesiune
nr.21790/21.05.2019 încheiat între Comuna
Miroslava și domnul Lazăr Gabriel, în sensul
diminuării suprafeței de teren, precum și a
redevenței anuale aferentă contractului.
l Hotararea nr.239 privind modificarea și completarea inventarului domeniului public al comunei Miroslava introducerea în inventarul
domeniului public al comunei Miroslava a
investiției: “Extindere rețea canalizare și racorduri în strada Prunilor, localitatea Valea

Adîncă , com. Miroslava, jud. Iași” și darea în
administrare și exploatare către S.C. APAVITAL S.A..
l Hotararea nr.240 privind modificarea și completarea inventarului domeniului public al comunei Miroslava introducerea în inventarul
domeniului public al comunei Miroslava a
investiției: “Extindere rețea canalizare și racorduri în strada Bazei, localitatea Valea Adîncă
, com. Miroslava, jud. Iași” și darea în administrare și exploatare către S.C. APAVITAL
S.A..
l Hotararea nr.241 privind modificarea și completarea inventarului domeniului public al comunei Miroslava introducerea în inventarul
domeniului public al comunei Miroslava a
investiției: “Extindere rețea de apă și
branșament pe strada Bazei în localitatea Valea
Adîncă, com. Miroslava, jud. Iași” și darea în
administrare și exploatare către S.C. APAVITAL S.A..
l Hotararea nr.242 privind modificarea și completarea art.5 din Hotărârea Consiliului Local
Miroslava nr.184/30.08.2018 privind concesionarea terenului în suprafață de 6104 m.p., situat în intravilan sat Horpaz, comuna Miroslava,
județul Iași, aparținând domeniului privat al comunei, număr cadastral 83406 pentru construirea unei pensiuni, terenuri de sport în scopuri
agroturistice, modificată și completată prin
Hotărârea Consiliului Local Miroslava, județul
Iași nr.72 din data de 28 martie 2019.
l Hotararea nr.243 privind necesitatea aprobării
Proiectului tehnic nr.DRU-08-2019 și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul
de investiție: « Modernizare drumuri interioare
în incinta Parc Industrial Miroslava, com.
Miroslava, jud. Iași».
l Hotararea nr.244 privind contractarea și
garantarea unei finanțări rambursabile interne
în valoare de 12.400.000 lei.
l Hotararea nr.245 privind modificarea și completarea art.7 din Hotărârea Consiliului Local
Miroslava, județul Iași nr.199/24.10.2019
privind aprobarea vânzării și a prețului de vânzare a terenului în suprafață de 16.750 m.p.
aparținând domeniului privat al comunei
Miroslava, având NC83096, Carte Funciară
nr.83096, situat în intravilan comuna
Miroslava - în incinta S.C. MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC S.R.L., comuna Miroslava,
județul Iași, către S.C. INOVALABEL S.R.L.
l Hotararea nr.246 privind modificarea și completarea art.7 din Hotărârea Consiliului Local
Miroslava, județul Iași nr.200/24.10.2019
privind aprobarea vânzării și a prețului de vânzare a terenului în suprafață de 12.000 m.p.
aparținând domeniului privat al comunei
Miroslava, având NC 82199, Carte Funciară
nr.82199, situat în intravilan comuna Miroslava, tarla 14- în incinta S.C. MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC S.R.L., comuna Miroslava,
județul Iași către S.C. LOOK AHEAD S.R.L
l Hotararea nr.247 privind modificarea și completarea art.7 din Hotărârea Consiliului Local
Miroslava, județul Iași nr.201/24.10.2019
privind aprobarea vânzării și a prețului de vânzare a terenului în suprafață de 13.600 m.p.
aparținând domeniului privat al comunei
Miroslava, având NC 82197, Carte Funciară
nr. 82197, situat în intravilan comuna Miroslava, tarla 14- în incinta S.C. MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC S.R.L., comuna Miroslava,
județul Iași către S.C. FILDAS TRADING
S.R.L..

Datele întregistrate la Oficiul de Stare Civilă în luna noiembrie 2019
În luna noiembrie 2019,
la Oficiul de Stare
Civilă al Comunei
Miroslava s-au
înregistrat un număr de
4 certificate de
căsătorie și 9
certificate de deces,
astfel:

Căsătorii

Decese

l Pintilie George Mihai și
Brânzac Ecaterina Andreea
l Vasiliu Mihai și Pavăl
Cornelia Loredana
l Tătaru Laurențiu Nicușor și
Dumitriu Sabina
l Maftei Cristian și Lungu
Ionica Dana

l Stănilă Vasilica, 91 ani
l Bugaenco Maria, 84 ani
l Condruic Eugen, 59 ani
l Ichim Ionel, 52 ani
l Tansanu Gheorghe, 81 ani
l Băhărniceanu Maria, 84 ani
l Pîrghie Olga, 90 ani
l Enăchiuc Mihai, 74 ani
l Lazăr Neculai, 87 ani
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Proiecte realizate în
comuna Miroslava in 2019
Dragi
locuitori ai
comunei
Miroslava,
În anul 2019 am făcut eforturi comune pentru a menține trendul ascendent al dezvoltării comunei
noastre. Implicarea dumneavoastră
în sprijinirea administrației locale a
condus la adoptarea celor mai bune
decizii care privesc viața de zi cu zi
şi viitorul Miroslavei. Ne-am atins
prioritățile propuse continuând Programul de investiții centrat pe modernizarea infrastructurii rurale, extinderea sistemului de alimentare cu
apă curentă şi canalizare, extinderea
rețelei electrice și de iluminat public, reparațiile drumurilor din comuna Miroslava, consolidarea și
modernizarea școlilor, modernizarea
trotuarelor şi dalarea șanțurilor, realizarea de spații de joacă pentru
copii, dezvoltarea activităților și
investițiilor din zona parcului industrial și multe altele.
Am susținut în continuare sportul,
aici amintesc de înființarea celei mai
mari Săli Polivalente din județul
Iași, care se va construi la
Miroslava, realizarea de terenuri de
sport și un patinoar artificial.
Susținem şi promovăm cultura,
artele, sprijinim educația și tradiția
ce constituie obiective importante
ale mandatului meu.
Vă mulțumesc pentru încrederea
acordată şi vă asigur că doar
împreună vom reuși să ne menținem
în topul celor mai frumoase și moderne comune din țară, o comună tot
mai aproape de normalitate.
Multe din rezultatele noastre nu
ar fi fost posibile fără suportul și implicarea activă a consilierilor locali,
a instituțiilor subordonate și a întregului aparat de specialitate al primarului. Împreună am făcut o
echipă a cărei preocupare a fost și
rămâne îmbunătățirea standardului
de viață.
Anul 2020 va fi important pentru
noi ca administrație locală, vom demara și realiza noua Strategie de
Dezvoltare Durabilă a comunei
noastre pentru următoarea perioadă
de programare a Uniunii Europene
2021-2027 ce va cuprinde un portofoliu de noi proiecte de dezvoltare.
Vă mulțumesc tuturor pentru
susținere, participare activă și
înțelegere în vederea dezvoltării
comunității în care trăim!
Să privim cu încredere spre viitor,
iar anul 2020 să ne aducă tuturor
sănătate, bucurii și multe realizări
împreună!
La Mulți Ani!

l În satul Ciurbești au fost finalizate

lucrările la sistemul de canalizare prin
fonduri europene, strada Neculai Hârțan,
și s-au realizat racordurile la rețeaua de
canalizare la toate proprietățile ce au
edificată o construcție – finanțare prin
PNDR.
S-a demarat procedura de licitație a
lucrărilor pentru extindere și modernizare
școala primară din localitate – finanțare
prin PNDL.
S-au finalizat/recepționat lucrările de
asfaltare pe strada Recea – finanțare
PNDR.
l În satul Proselnici s-au început lucrările
pentru modernizare școala primară finanțare PNDL
S-au finalizat lucrările de amenajare
podețe din beton pe strada Înv. Cernescu
Vasile și strada Islazului.
S-a demarat procedura de licitație a
lucrărilor pentru inființare rețea de
colectare ape uzate–finanțare PNDL.
l În satul Cornești, au fost finalizate
lucrările de asfaltare pe strada Pădurea
Surdă și strada Bisericii - finanțare prin
PNDR și strada Dealul Popii în lungime
de 760m – finanțare din bugetul local.
S-au finalizat lucrările de amenajare a
podețului din beton pe strada Pădurea
Surdă și s-a demarat procedura de licitație
a lucrărilor pentru inființare rețea de
colectare ape uzate – finanțare prin PNDL.
S-au concesionat terenuri pentru construirea de locuințe.
l În satul Dancaș s-au finalizat lucrările
de modernizare pe strada Principală pe
o lungime de 840m și de asfaltare pe
strada Pădurea Surdă – finanțare PNDR.
S-a demarat procedura de licitație a
lucrărilor pentru inființare rețea de
colectare ape uzate – finanțare prin PNDL.
l În satul Uricani au fost finalizate lucrările de asfaltare pe strada Bisericii 377m, strada Bazinelor -300m, strada
Nicolae Labiș - 1129m și strada Eroilor
- 300m prin fonduri europene, iar prin
fonduri din bugetul local strada Amfiteatru - 79m, strada Eroilor - 300m.
S-au finalizat lucrările de canalizare prin
fonduri europene pe strada Bahlui, strada
Școlii, strada Eroilor și strada Bisericii și sau realizat racordurile la rețeaua de
canalizare la toate proprietățile ce au
edificată o construcție – finanțare PNDR.
Au început lucrările de reabilitare, modernizare şi recompartimentare la Școala
Gimnazială “Miron Barnovschi”– corp
Gradiniță prin finanțare PNDL.
S-au început reparațiile la clădirile din
Centru rezidențial (centru bătrâni) de pe
strada Bazinelor din Uricani.

l În satul Găureni au fost finalizate

lucrările de canalizare pe strada
Beldiman și strada Principală și s-au realizat racordurile la rețeaua de canalizare
la toate proprietățile ce au edificată o
construcție - finanțare PNDR.
Împrejmuirea terenului aferent fostei
școli din Găureni.
l În sat Brătuleni s-au finalizat lucrările la
sensul giratoriu în zona Delphi.
S-au finalizat lucrările de asfaltare pe
strada Bisericii și strada Principală de la
pod Bahlui până la trecere la nivel cu calea
ferată - drum de trafic auto de tonaj mare
în lungime de 1034m.
Au fost finalizate lucrările de reparații
capitale și refacerea structurii rutiere pe
drumul SAPARD, din drumul județean
DJ248A prin satul Vorovești până la pod
Bahlui în lungime de 4,762 km.
S-au finalizat lucrările de canalizare pe
strada Malduri și strada Principală și s-au
realizat racordurile la rețeaua de canalizare
la toate proprietățile ce au edificată o
construcție– finanțare PNDR.
În Parcul Industrial Miroslava s-au realizat: amenajarea prin asfaltare a căilor de
acces la rezidenții care au finalizat obiectivele de investiții propuse, rețele de alimentare cu apă potabilă, sistemul de
canalizare, alimentare cu energie electrică
și rețele de alimentare cu gaz natural.
Au început lucrările pentru gospodărirea
de apă pentru stingerea incendiilor și rețea
de hidranți exteriori pe perimetrul Parcului
Industrial.
S-a înființat Parcul Industrial II în zona
dintre SC ANTIBIOTICE SA și râul Bahlui
și primii rezidenți ai parcului au început
construcția obiectivelor planificate.
S-a demarat procedura de licitație a
lucrărilor de canalizare și alimentare cu apă
potabilă în Parcul Industrial II – finanțare
din bugetul local.
l În satul Vorovești au fost finalizate
lucrările de canalizare pe strada Buzamet, strada Principală și s-au realizat
racordurile la rețeaua de canalizare la
toate proprietățile ce au edificată o
construcție - finanțare PNDR.
S-au finalizat lucrările de reparații capitale și refacerea structurii rutiere pe drumul
SAPARD, din drumul județean DJ248A
prin sat până la pod Bahlui, sat Brătuleni,
în lungime de 4,762 km.
l În satul Valea Adâncă s-au finalizat
lucrările de asfaltare prin fonduri europene pe strada Lațcu Vodă - 469m,
strada Livezilor -1021m.
S-au finalizat lucrările de asfaltare din
fonduri proprii pe strada Sub Coșere 242m,
strada Fabricii 440 m și strada Școlii 401m.

Este în derulare procedura de achiziție
de lucrări pentru realizarea sistemului de
canalizare prin fonduri europene pe străzile
din satul Valea Adâncă, procedură
demarată de către operatorul SC APAVITAL SA.
S-au început lucrările de amenajarea de
trotuare pe strada Principală.
S-au finalizat lucrările pentru biserică și
alei interioare din incinta cimitirului nou
înființat.
S-a amenajat un parc de joacă pentru
copii pe strada Imașului.
Reparații și modernizare Școala primară
din Valea Adâncă.
l În satul Valea Ursului au fost finalizate
lucrările de canalizare prin fonduri europene pe strada Principală, strada Iazului și strada Mecanizării, și s-au realizat
racordurile la rețeaua de canalizare la
toate proprietățile ce au edificată o
construcție – finanțare PNDR.
S-a început amenajarea locului de joacă
pentru copii.
l În satul Horpaz s-a finalizat procedura
de licitație pentru execuția lucrărilor de
consolidare a străzii Iazului - finanțare
CNI.
Au început lucrările pentru modernizarea gradiniței cu program normal finanțare PNDL.
S-au finalizat lucrările de asfaltare din
fonduri proprii pe strada Holdelor în
lungime de 241 m.
l În satul Balciu s-a asfaltat strada
Izvoarelor în lungime de 195m finanțare din bugetul local.
Au început lucrările la obiectivul construire creșă în incinta fostului sediu al
primăriei - finanțare PNDL.
l În sat Miroslava s-au finalizat lucrările
de modernizare şi reabilitare corpuri de
clădire Şcoala Mică şi Şcoala Mare, din
cadrul Grupului Şcolar Agricol Mihail
Kogălniceanu Miroslava”, prin fonduri
europene.
S-au început lucrările la trotuar +rigolă
pe str. Constantin Langa Miroslava, de la
intersecția semaforizată către sat Valea Ursului.
S-au început lucrările pentru realizarea
obiectivului Extindere și modernizare
Școala Gimnazială “Colonel Constantin
Langa” - finanțare PNDL.
S-au început lucrările pentru realizarea
obiectivului Extindere grădiniță în cadrul
Școlii “Colonel Constantin Langa”
Miroslava - finanțare PNDL.
S-a asfaltat strada Ioan Voda cel Viteaz630m, strada Pădurii în continuare 240m și
strada Gen. Emanoil Dascălu 272m –
finanțare din bugetul local.
S-a început amenajarea parcului de joacă
pentru copii in zona bisericii de lemn.

PROIECTE DE VIITOR
l Casa de Cultură Miroslava
l Săli de sport în satele Cornesti si Uricani
l Centru pentru persoanele aflate în situații
de risc
l Gradiniță la Valea Adancă (zona Lac
Ezăreni)
l Parcuri de joacă pentru copii în toate
satele comunei
l Spital de ingrijiri paleative în satul Valea
Ursului
l Bază sportivă (stadion, terenuri de tenis,
patinoar, bazin de înot)
l Actualizare P.U.G. la nivel comunal
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Liceul Agricol Miroslava combate
abandonul școlar prin proiecte europene
„Combaterea părăsirii timpurii a
școlii. Noi strategii pentru inovare și
bune practici” (C.E.L.S ) este un proiect inițiat de Liceul Tehnologic Agricol
„Mihail Kogălniceanu” din Miroslava
în scopul diminuării ratei de abandon
școlar.
Proiectul în valoare de 31100 euro,
depus pe Acțiunea Cheie 1 - Educație
școlară, este finanțat prin programul
Erasmus + și se desfășoară în perioada
septembrie 2019 - septembrie 2020.
Centrat pe diminuarea abandonului
școlar, proiectul vizează dezvoltarea de
competențe pentru un număr de 12
cadre didactice din cadrul liceului Miroslava, care vor participa la 3 fluxuri
de formare, în 3 țări europene.
În primul flux, 4 membri din echipa
de implementare au participat, în perioada 2-7 decembrie 2019, la cursul
„Design the positive: positive thinking,
positive communication and positive
school spaces” (Modelăm pozitivul:
gândire pozitivă, comunicare pozitivă,
spații școlare pozitive), organizat de
Europass Teacher Academy – Florența,
Italia. În cadrul cursului aceștia au
învățat să creeze proiecte prin care să
sporească o abordare pozitivă a școlii și
a educației în general. Printre temele
abordate în cadrul cursului, amintim:
Psihologie pozitivă în școli; Construirea caracterelor puternice; Comunicare
pozitivă și disciplină pozitivă;
Motivație și distracție; Prevenirea sindromului Burnout (stress și epuizare
mentală), Mindfulness (concentrarea
pozitivă a atenției) pentru reducerea
stresului,
auto-compasiune
și
recunoștință; Spații pozitive și design.
Subiectele sunt de actualitate și au permis și o abordare interculturală, în contextul în care la acest curs au participat
și profesori din Grecia și Polonia.
Astfel, cursul de formare care a avut
loc în Florența a fost un prilej de dezvoltare profesională și a facilitat un
schimb de bune practici eficient și cu
efecte pe termen lung.

Desigur, un stagiu de formare
finanțat prin programul Erasmus+ facilitează și un dialog intercultural care, pe
termen mediu și lung, lărgește orizontul
de percepție a asemănărilor și
diferențelor culturale.
În cel de-al doilea flux, 4 cadre didactice vor participa la cursul „Stimulating creativity and innovation/future
classroom methodology of teaching”
(Stimularea creativității și inovației/
metodologia de predare pentru clasele
viitorului) care va avea loc în februarie
2020, în Lisabona, Portugalia. Obiectivele principale ale acestui curs sunt:
îmbunătățirea stimei de sine a elevilor
prin încurajarea gândirii lor creative și
stimularea imaginației lor, creșterea
motivației pentru învățare, dezvoltarea
implicării active și constructive a elevilor în muncă de la clasă, schimbul de

experiențe și practici interculturale în
procesul de învățare prin cooperare și
colaborare, creativitate și inovare, punerea în practică a principiului „cadrele
didactice devin din când în când elevi,
iar elevii învață". Acest curs include vizite la „Școli de viitor" și schimburi de
idei cu profesorii, într-un mod practic.
În cel de-al treilea flux, 4 cadre didactice vor participa la cursul “Stop!
Qualitative classroom management and
innovative strategies to fight against
early school leaving” (Stop! Managementul calitativ al clasei și strategii inovatoare de luptă împotriva abandonului școlar timpuriu), care va avea loc în
iunie 2020, în Sevilia, Spania.
Acesta include cercetarea, teoriile și
aplicațiile în practică, în vederea realizării și susținerii mediilor de învățare
pozitive și productive pentru toți elevii.

Profesorii vor explora propriile valori
și credințe, vor descoperi o varietate de
metodologii actuale și din trecut ale
managementului clasei și vor experimenta lucrul cu diverși elevi.
“Pe termen lung, acest proiect va
duce la creșterea vizibilității școlii în
comunitate,motivarea elevilor pentru
învățare, dezvoltarea dimensiunii europene a instituției, lărgirea orizontului de
dezvoltare personală și instituțională,
diversificarea strategiei de management, promovarea unei educații de calitate centrate pe elev, raportarea standardelor de calitate la nivelul standardelor europene, promovarea unui nou
tip de cultură organizațională, bazat pe
transparență și comunicare”, a declarat
coordonatorul proiectului, prof. Oana
Simionovici.

Elevii din Vorovești l-au așteptat pe Moș Nicolae la biserică
Sfântul Nicolae sau „Făcătorul de minuni” este sărbătorit de creștini pe 6 decembrie și este considerat ocrotitorul copiilor, în special al celor săraci, dar și al
marinarilor, al brutarilor, al fetelor nemăritate și al celor acuzați pe nedrept.
Sărbătoarea de Sfântul Nicolae este
asociată cu darurile pe care le oferim copiilor sau, după caz, rudelor sau prietenilor. Cei mai entuziasmați sunt, evident,
cei mici.
În ziua de Moș Nicolae se dăruiesc
dulciuri, fructe - struguri, mere, nuci -,
cărți, lumânări colorate, o pungă cu grâu
sau cu orez, simboluri ale sporului în
gospodărie, flori și mai ales busuioc.
De sute de ani, copiii cuminți și harnici primesc fructe, covrigi și colăcei cu
miere de Moș Nicolae, precum și Episcopul Nicolae le oferea celor mici în timpul vieții sale.
În fiecare an pe data de 6 decembrie
cadrele didactice împreună cu preotul

paroh din satul Vorovești pregătesc pachete cu dulciuri și surprize pentru toți
elevii pe care le oferă la sfârșitul slujbei
chiar în biserica situată în vecinătatea
școlii.
„A devenit deja o tradiție ca pe data
de 6 decembrie elevii de la școala noastră să participe la slujba de Sfântul Nicolae, la Biserica Sfântul Gheorghe Vorovești. Și ca în fiecare an, Moș Nicolae le aduce și un sac plin cu dulciuri pe
care îl imparte copiilor la biserică. Anul
acesta moșul a fost ajutat de: Asmarandei Luminița, Musteață Gelu, Grigoraș
Romica, Bahrim Lica, Laurențiu Dumitru, Tanana Mihai, Alexandrov Iulian și
Nicoleta, Dr. Hristea Răzvan Daniel și
Preotul Graur Daniel, cărora le
mulțumim” au declarat reprezentanții
școlii din Vorovești. Au fost pregătite o
sută de pachete cu dulciuri pentru toți
copiii din școala primară Vorovești.
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Comuna Miroslava se va înfrăţi
cu orașul Mabada din Iordania
În luna decembrie 2019 Consiliul
Local Miroslava a aprobat Acordul de
Înfrățire și Colaborare dintre UAT Comuna Miroslava, județul Iași și Orașul
Mabada din Iordania, pornind de la
dorința reciprocă de a contribui la apropierea între autoritățile publice locale
din cele două state, prin stabilirea și
dezvoltarea legăturilor de colaborare și
convinse de necesitatea dezvoltării
relațiilor de prietenie și cooperare dintre

structurile administrative de bază,
forme autentice de reprezentare democratică a intereselor cetățenilor.
Cooperarea între cele două administrații va reprezenta oportunitatea de
a crea cadrul necesar aprofundării
relațiilor în domeniile administrației publice locale, educației, culturii, sportului, sănătății, turismului, protecției mediului, agriculturii, comerțului, infras-

tructurii rutiere, utilităților publice, precum și asistenței sociale.
Madaba este unul dintre guvernoratele Iordaniei și se află la sud-vest de
capitala statului, Amman. Madaba este
capitala Guvernatului Madaba din centrul Iordaniei, cu o populație de aproximativ 60.000 de locuitori. Este cunoscut mai ales pentru mozaicurile sale bizantine și omayiade, în special pentru o

mare hartă a mozaicului din epoca bizantină din Țara Sfântă.
„Complementar dezvoltării infrastructurii din comuna noastră, dorim să
extindem relațiile internaționale și de
cooperare cu administrații locale din
alte țări. Vom face schimburi de
experiență și vom importa cele mai
bune exemple de bună practică”, a declarat Dan Niță, primarul comunei Miroslava.

S-a finalizat prima etapă a lucrărilor de
modernizare străzi și drumuri locale
La începutul lunii decembrie 2019 finalizat și recepționat lucrările de
construcții aferente investiților “Modernizare străzi și drumuri locale în
satele din comuna Miroslava, județul
Iași, pe o lungime de 26,76 km” și
„Modernizare străzi și drumuri locale în
satele din comuna Miroslava, județul
Iași pe o lungime de 11,59 km și rigole
în sat Horpaz, comuna Miroslava,
județul Iași”, în cadrul contractelor de
execuție lucrări încheiate între Comuna
Miroslava şi Asocierea SC CONEST SA
– SC VIAROM CONSTRUCT SRL –
SC BOMACO SRL prin lider de
asociere SC CONEST SA.
Prin proiectele vizate s-au realizat
lucrări de construcții pe străzile și drumurile locale din comuna Miroslava în
următoarele sate: Brătuleni (str. Bisericii Tr. 1, Str. Bisericii Tr. 2, Str. Malduri, Str. Pârâului, str. Bahlui), Uricani
(Str. Amfiteatru, Str. Școlii, Fundac
Școlii, Str. Eroilor, Str. Bahlui, Str. Fundac Salcâmilor, Str. Salcâmilor, Str.
Miron Lupescu, Str. Nucilor, Str. Bretea

Nucilor, Str. Podgoriei, Str. Fundac Podgoriei, Str. Podgoriei C1, Str. Podgoriei
C2, Str. Podgoriei C3, Str. Pădurii, Str.
Petrache Mertic), Miroslava-Balciu
(Str. Pădurii, Str. Pădurii Continuare,
Str. Ion Vodă cel Viteaz, Str. Drenurilor,
Str. Viilor, Str. General Emanoil Dascălu
2, Str. Viilor, Str. Florilor, Str. Izvoareloe,
Str. General Emanoil Dascălu), Valea
Adâncă (Str. Școlii, Str. Fabricii, Str.
Florilor, Str. Sub Coșere), Vorovești (Str.
Principală (Sapard), Str. Pădurii Continuare, Str. Livezilor, Str. Stânii, Str. Bisericii, Str. Mărului, Str. Haznalei, Str.
Părului, Str. Cicoarei, Str. Viilor, Str.
Siliște Tr. 1, Str. Siliște Tr. 2, Str. Pârâului, Str. Buzamet, Str. Serelor), Horpaz
(Str. Holdelor, Str. Principală, Str.
Unirii), Ciurbești (Str. Pădurii, Str.
Pădurii Continuare, Str. Parcului Continuare, Str. Rozelor, Str. Rozelor Continuare, Str. Tineretului, Str. Viilor, Str. Parcului), Cornești (Str. Salciilor, Str.
Pădurea Surdă, Str. Pădurea Surdă Continuare, Str. Pădurea Surdă Bretea,
Legatura DC28-DN VO 28D, Str. Par-

cului Continuare, Str. Înfundată, Str.
Dealul Popii), Proselnici (Str. Inv. Cernescu Vasile, Str. Movilă, Str. Belcia, Str.
Islazului, Str. Islazului Continuare, Str.
Theodor Palade, Str. Verde, Str. Fundac
Salcâm, Strada Theodor Palade continuare), Dancaș (Str. Pădurii, Str. Școlii) și
DC 27.
Valoarea totală a investițiilor a ajuns
la suma de 26,6 milioane lei, inclusiv
TVA. Garanția lucrărilor va fi de 60 de
luni de la finalizarea investiției.
„Mă bucur că lucrările executate în
cadrul acestor proiecte de investiții,
derulate pe mai muți ani, s-au finalizat
cu bine și felicit toți factorii responsabili! Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii rutiere din comuna
Miroslava a fost și rămâne o prioritate
pentru mandatul meu de primar. Lucrăm
intens la noi proiecte pentru comunitatea noastră căutând permanent noi
surse de finanțare.“, a declarat primarul
comunei Miroslava – Dan NIȚĂ.
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Ziua Naţională a României,
sărbătorită anual la Miroslava
Ziua de 1 Decembrie, moment de o
semnificație aparte pentru toți românii,
indiferent dacă trăiesc în interiorul sau
în afara granițelor țării, este Ziua
Națională a României iar locuitorii comunei Miroslava o sărbătoresc cum se
cuvine în fiecare an.
În acest an Primăria a organizat cu
această ocazie un spectacol de muzică
și dans popular și muzică patriotică
interpretată de fanfară. Elevii școlilor
din comună, îndrumați de profesorii coordonatori, au participat cu programe
artistice specifice momentului iar eroii
neamului au fost comemorați de către
un sobor de preoți parohi în satele
Miroslavei.
Imnul Național al României a fost
intonat la începutul programului de
către artista Eliana Agafiței din satul
Brătuleni, moment care a făcut să tresalte de patriotism inimile tuturor celor
prezenți.

Liviu Brătescu:
„1 decembrie trebuie să reprezinte
de fiecare dată pentru noi o clipă de
meditație asupra trecutului istoric,
asupra unui anumit context care a
permis României Moderne să
îndeplinească un proiect de generație.
Marea Unire trebuie văzută într-un
context național al unei experiente pe
care o anumită elită românească o

avea și cu privire la direcția pe care
trebuia să o urmeze România, dar și
cu privire la partenerii externi ai
țării.”

Dan Niță
”Astăzi, pe 1 decembrie 2019,
celebrăm 101 de ani de la evenimentul
politic major al anului 1918,
desăvârșirea statului național român.
Așadar, pe data de 1 decembrie 1918,
Marea Adunare de la Alba Iulia a
votat unirea Transilvaniei, Banatului,
Crișanei și Maramureșului cu România. De atunci s-a creat un singur stat
național. Ziua de 1 decembrie a devenit zi națională a României în anul
1990!
Comuna Miroslava marchează
acest moment important pentru noi ca
români, printr-o slujbă de comemorare a eroilor noștri, iar mai apoi vom

oferi cetățenilor din comuna noastră
un program artistic cu dansuri și cântece tradiționale românești, pentru a
păstra și transmite mai departe copiilor și nepoților noștri tradițiile și spiritul național românesc.
Vă mulțumesc că ați dat curs
invitației noastre! Mulțumiri alese
reprezentanților bisericii, tuturor
preoților parohi care păstoresc
românii. Apreciez foarte mult disponibilitatea lor de a coopera cu noi, sprijinul bisericii pentru românii aflați în
situații dificile fiind neprețuit.
Mulțumesc, bineînțeles, și partenerilor noștri din mediul educațional și
economic, care au fost alături de noi
în organizarea acestui eveniment. De
asemenea, mulțumesc consilierilor locali și colegilor din primărie pentru
implicarea în desfășurarea în bune
condiții a Zilei Naționale a României
la Miroslava!

Închei prin a vă mulțumi încă o
dată tuturor că ați acceptat invitația de
a sărbători alături de noi Ziua
Națională și vă urez La mulți ani!” a
declarat Dan Niță, primarul Comunei
Miroslava.

Marius Minea
„Sunt foarte bucuros și onorat să
mă aflu alături de dumneavoastră
pentru a sărbători împreună Ziua
Națională a României, aici, la
Miroslava, cea mai bogată și bine
administrată comună din România, și
asta pentru că domnul primar Dan
Niță și echipa sa au știut cum și au
făcut tot ce trebuie pentru bunăstarea
locuitorilor acestei comune.
Ca de fiecare dată, Ziua Marii
Uniri este prin ea însăși un îndemn la
unitate, solidaritate și unitate națională. Dragostea de neam și țară, curajul, spiritul de sacrificiu și speranța
sunt adânc înrădăcinate în ființa
națională și pe ele s-a clădit România
Modernă. Aceste valori nu ne-au
părăsit niciodată, sunt ale noastre și
ne reprezintă ca popor. Cu toții, indiferent de vârstă sau profesie avem în
suflet dorința să fim o țară și o națiune
puternică și dorim să ne luăm exemplu de aici, de la dumneavoastră iar pe
fundamentul acestui exemplu să
clădim frumos și demn generația de
mâine.”
La momentele festive și pline de
încărcatură emotională au participat
câteva sute de localnici care au venit în
centrul comunei pentru a sărbători
împreună cu autoritățile locale. Dintre
surprizele cu care au fost așteptați, pe
lângă momentele artistice, nu a lipsit
nici tradiționala porție de fasole și
cârnați, precum și plăcintele cu brânză
pentru copilași.
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Școala Tradiţiilor de la
Ciurbești în plină activitate
Vreme de o lună, de la 6 decembrie
până la 7 ianuarie la români se
derulează alaiul sărbătorilor de iarnă:
Sfântul Nicolae, Nașterea Domnului
sau Crăciunul, Anul Nou, Boboteaza și
Sfântul Ion. Caracteristica importantă a
acestei perioade este repertorul neasemuit de bogat în datini și credințe ,
traduse în realizări artistice, muzicale
literare și coregrafice cum ar fi, colindele și cântecele de stea, plugușoarele
și sorcova, jocurile cu măști. Acestea
fac din sărbătorile de iarnă cele mai
spectaculoase manifestări spirituale ale
poporului român. Tradițiile noastre sunt
un bun material, cultural și spiritual de
mare preț și spun despre noi tot ce
lipsește dintr-o carte de istorie. Alături
de acestea se adaugă cadouri, urări cât
să ne ajungă pentru un an, ne adună
laolaltă într-un spațiu festiv de magie și
taină.
În Ciurbești colindatul nu s-a întrerupt niciodată. Mai demult satul vuia de
glasurile copiilor și tinerilor. Nu se
poate spune același lucru despre alte
sate din comuna noastră unde s-au
păstrat doar urările de Anul Nou.
Bătrânii din localitate ne-au lăsat
moștenire colinde unice, de o valoare
deosebită cum ar fi: Sus în poarta Raiului, Colindul Maicii Domnului în 4
variante, Velerim și Veler Doamne, În
grădina Raiului, Nouă azi ne-a răsărit,
Sculați, sculați Boieri mari, Rătăceam
într-o grădină, Leru-i ler a fost odată,
În grădina Raiului
În grădina Raiului
Șade Adam cu Eva lui
Raiul cu nesaț privind,
Și din gur-așa grăind:
Raiule grădină dulce,
De la tine nu m-aș duce!
De mirosul florilor
Și ceara albinelor
De para făcliilor
Și fumul tămâielor...

În acest cadru Asociația Ciurbeștenii
a derulat acțiuni pe plan local și
județean pentru promovarea și manifestarea nemijlocită a tradițiilor din
această perioadă. Am început repetițiile
la colinde, cântece de stea, plugușoare,
sorcove, încă din luna octombrie. În
zilele de șezătoare am lucrat piese noi
la costumul popular, stele de Crăciun,
podoabe tradiționale pentru brad. Astfel
ne-am pregătit și pentru invitațiile ce le
avem de onorat în afara spațiului satului și comunei.
Sărbătoarea de 1 Decembrie am petrecut-o cu copiii de la grădinița Surorile Providenței-Bucium-unde am
învățat copii câteva meșteșuguri: tors
lână. Cusături populare, împletituri,
țesut la gherghef. Lucrul a fost însoțit
de cântece patriotice, cantate de copii,
meșteri, părinți și educatoare. Alături a
fost și interpretul de muzică populară
Andrei Balan.
De îmbrăcat stele ne-am apucat tot
din octombrie. Ne trebuie pentru copiii
din sat dar și pentru expoziția de la Iași.
Îmbrăcăm stele cu hârtie creponată,
lână și materiale textile. Participăm la
expoziția de stele, de câțiva ani, la
invitația Asociației Communio din Iași
, cu care avem colaborare. Până anul
acesta expoziția a fost la Muzeul Mitropolitan. Anul acesta Steaua de la
Ciurbești, a Asociației, este expusă în
vitrina Galeriilor Grumăzescu de pe
Strada Lăpușneanu.
În fiecare an, de câteva ediții,
participăm la Festivalul Teodorenilor la
secția Cămara lui Păstorel cu conserve
dulci și sărate făcute de gospodinele de
la Ciurbești. La toate edițiile am obținut
diplome și premii.
Duminică, 8 decembrie 2019, am
participat la Concursul județean “
Nașterea Domnului –Bucurie Sfântă”
la două secțiuni. Prima secțiune a fost
cea de colinde-Noi umblăm și
colindăm-am participat cu grupul
vocal de adulți și copii-Tezaur- ca grup
parohial și am luat locul al doilea. La

secțiunea de desen ,pictură, colaj și machete –Nașterea Domnului prin ochi de
copil-am participat cu două lucrăridesen-Ieslea și icoană pe sticlă-Scena
nașterii Domnului. Ambele lucrări au
fost apreciate de juriu competent cu
Premiul I. Concursul a fost organizat de
Școala Feredeni, comuna Deleni. La
concurs au participat 25 de grupuri din
mai multe județe din Moldova. A fost
un regal de colinde foarte frumoase ,
valoroase și unice . Grupurile cu statut
de invitat-Bacău, Hârlău- au încântat și
emoționat publicul cu alte moment de
tradiții- Ursul, Căluții. Am fost
apreciați și cu Diplomă de excelență
pentru întreaga activitate de promovare
a valorilor tradiționale.
Miercuri, 11 decembrie, am fost
invitați și am participat cu grupul vocal
de adulți și copii- Tezaur- al Asociației
Ciurbeștenii la Festivalul de colindeCântul păstorilor- ediția a-v-a organizat
de Protopopiatul Iași III- la Ateneul
Tătărași-Iași.
Vineri, 13 decembrie 2019, am participat cu membrii Asociației adulți la
ultima etapă a Proiectului-Tradițiile

Iașului-derulat pe parcursul întregului
an 2019. Organizator este Biblioteca
Gh. Asachi și parteneri clase de liceu de
la Colegiul tehnic I. Holban , Colegiul
tehnic I.C. Ștefănescu ,și Facultatea de
Arte-Iași-.Asociația a avut rolul de formator în cadrul proiectului. La întâlnire
vom vorbi și ilustra tradiții de la
sărbătorile de iarnă din zona noastră.
Vom colinda, vom merge cu steaua,
vom ura .vom sorcovi, vom prezenta
bucate tradiționale speciale. Proiectul
se va finaliza și cu un mic manual de
tradiții.
Vom continua cu tradițiile de la
sfârșit de an la instituțiile satului și comunei și unde vom mai fi invitați. Ne
dorim ca munca noastră să rodească și
chiar adresăm un îndemn tinerilor de la
noi din sat și nu numai: continuați colindatul, continuați tradițiile. Iar noi,
asociația vă suntem alături! Îndemnăm
școala, biserica, bunicii și părinții să
transmită copiilor dragostea pentru autentic și trecut.
A consemnat Eugenia Stan,
coordonatorul Asociației Ciurbeștenii
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Profesorii Liceului Agricol de-a lungul
vremii - prin ochii lui Dumitru Bunea
La venirea mea în Liceul Agricol
Miroslava am găsit aici un colectiv didactic puternic din care făceau parte
profesori de mare ținută , recunoscuți la
nivelul județului pentru activitatea
deosebită pe care o desfășurau. Din
lista colegilor de renume din școală
vreau să menționez în primul rând un
număr de profesori fost directori.
Victor Stati (director 1945-1952),
inginer agronom de formație a fost profesor în școală începând cu anul 1936
și până în 1976. Inginerul Stati a fost o
persoană finuță, plăcută, cu o cultură
generală impresionantă, un adevărat devorator de cărți. În ultima parte a
activității domnului Stati, dl director
Ioan Maxim îi încredințase funcția
neoficială de director adjunct, respectiv
director cu problemele gospodărești.
Dintre întâmplările nostime cu elevii
și directorul Stati, menționez una care
a distrat colectivul ani de zile, și
anume: domnul Stati locuia în școală,
în anexa locuință pentru angajați în
jurul acelei anexe avea pomi fructiferi
de care se ocupa în mod special. Într-o
primăvară elevii anului trei profesională, poftind la cireșele domnului director adjunct i-au golit pe timpul nopții
cireșul preferat. A doua zi dimineață,
elevii au fost convocați în fața domnului State și anchetați în formula
următoare: ”măi copii, care ați mâncat
din cireșul ăsta aseară pentru că acum
două zile le-am stropit cu otravă foarte
puternică ce își face efectul în 24 de ore
și nu mai puteți fi salvați, spuneți repede ca să vă dau antidotul” Vinovații
prezenți în mijlocul celor convocași au
început să aibă senzațiile de otrăvire
semnalate de dl Stați, iar astfel i-a identificat și a trecut la ”represalii” administrative, iar ani de zile ancheta
menționată a provocat ilaritate printre
cei care o evocau.
Inginer Valeriu Slusaru (director
1952-1954) – un bărbat deosebit de inteligent, plăcut, bun coleg, atent cu
toată lumea a funcționat în școală ca
profesor până în 1976. Valeriu Slusaru
are meritul de a fi realizat prima monografie a Școlii Agricole de la Miroslava.
Își încheie cariera didactică la Liceul
Agricol Copou, unde s-a transferat
după doar doi ani.
Ing. Ioan Albu (director 1955-1956)
– a fost un practician de elită și în
memoria colegilor săi a rămas nu doar
ca un profesor apreciat, dar mai ales ca
un specialist de mare forță în domeniul
amenajării și întreținerii spațiilor verzi.
Parcul dendrologic al liceului a
reprezentat pasiunea de o viață a domnului Albu și a reușit să realizeze aici
lucruri excepționale. O altă pasiune a
dumnealui a fost apicultura. A creat o
frumoasă stupină a școlii și a format
zeci de generații de apicultori. Împreună cu dir. Ioan Maxim și elevii
școlii au plantat în livada școlii pentru
stabilizarea terenului de sub palatul
Sturdza o pădure de circa 4 hectare care
există și astăzi. Foștii elevi rețin sistemul de îndrumare al practicii realizat
de dl Albu, la care ziua de muncă era
împărțită pe fracțiuni, astfel încât la
încheierea ei, pentru nerealizarea

corespunzătoare de sarcini, elevul risca
să audă ”Mișule, astăzi ai doar ¼ zi de
practică!” Ca și dl Stati Victor, întreaga
sa carieră didactică s-a desfășurat la
liceul Agricol Miroslava.
Inginer agronom Letiția Romanescu a funcționat un sfert de veac
în liceu ca profesor de specialitate. Cu
o întrerupere de 8 ani, perioadă în care
a lucrat ca profesor asociat în Maroc. O
femeie deșteaptă, plăcută, bun diplomat
în relațiile cu adulții și elevii a fost un
profesor diriginte și totodată un coleg
îndrăgit de colectiv.
Inginerul Mihăiliuc Mihai (numit
de colegi și elevi Troty) a venit în liceu
în 1974 odată cu mine, a făcut lucruri
extraordinare pentru școală în special
pentru dezvoltarea bazei materiale a
acesteia (etajări clădiri, turnarea și asfaltarea drumului de la școală și interior, a comandat și adus mobilier pentru

muzeul liceului și altele. S-a ocupat în
mod special de clasele de școală
profesională constructori și mecanici.
Astăzi Iașul în atelierele de profil este
plin cu absolvenții școlii mecanice de
la Miroslava. Ca profesor diriginte și
organizator de activități practice a fost
foarte apreciat și îndrăgit. Dl Mihăiliuc
(fost membru în echipa națională de
baschet a României) a organizat la
Miroslava o echipă de handbal
recunoscută la nivel național.
Profesor Sorin Adrian Lazăr –
toată cariera profesională s-a desfășurat-o în Liecul Agricol Miroslava cu
excepția perioadei 90-91 când a fost
primarul comunei Miroslava. Din
colectivul didactic al școlii este singurul miroslăvean prin naștere. Și-a început cariera ca pedagog în cadrul
școlii, înainte de facultate, când era student în anul 1956. Pedagog fiind

primea tot felul de sarcini de la directorul Ioan Albu, amintirile sale a primit
inclusiv sarcina de a da cu cremă și
curăța copitele cailor de la șareta școlii.
A fost profesor de matematică și în
memoria elevilor a rămas ca o persoană
foarte exigentă, dispusă să aplice
sancțiuni diverse celor are nu învățau
sau nu respectau regulamentul școlii. A
fost un foarte bun coleg permanent pus
pe glume; de exemplu a ”dăruit”
colegelor profesor o geantă cu un
dovleac foarte mare ca să îl ducă acasă
pentru copt. Cele două colege beneficiare au cărat geanta respectivă 1 kilometru până la autobuz (undeva în centrul comunei) apoi în oraș până la
domiciliu și acolo au avut surpriza să
constate că ”dovleacul” era de fapt o
treime așezat deasupra iar sub el o
grămadă de pietriș.
Dumitru Bunea
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Hram în parohia Vorovești de Sfântul Spiridon
Construită pe culmea celui mai înalt
deal al Voroveștilor, biserica satului se
zărește de peste tot. Mică și albă,
încălzită cu dărnicie de soarele ce-i stă
mereu deasupra, răspândind peste sat
starea de pace adunată acolo de veacuri.
Micul locaș de la Vorovești este înscris pe lista monumentelor istorice din
județul Iași, grație valorii sale arhitecturale și istorice.
Deși declarată monument istoric,
construit în urmă cu peste două secole
și jumătate, la 1768, timpurile moderne
nu au ocolit acest lăcaș de cult păstorit
de fix două decenii, din anul 1999, de
către preotul paroh Graur Daniel Ionel,
iar în prezent biserica, dotată inițial cu
sobă de teracotă este racordată la
rețeaua de gaz și încălzită cu centrală
termică.
Biserica din Vorovești are două date la
care își serbează hramul de Sfântul Gheorghe la data de 23 aprilie și de ziua Sfântului Spiridon la data de 12 decembrie.
Anul acesta pregătirile pentru hramul
Sfântului Ierarh Spiridon au început din
11 decembrie cu slujba vecerniei
oficiată de preotul paroh Graur Daniel
împreună cu alți preoți invitați printre
care îi amintim pe pr. Marian Trofin din
Găureni și pr. Mihai Ungureanu de la
biserica Sf. Treime din Iași.
”Sărbătoarea parohiei Sf. Mare
Mc. Gheorghe si Sf Ierarh Spiridon făcătorul de minuni a adunat în frumoasa bisericuță din Vorovești un
sobor de preoți și mulți enoriași veniți
să-l cinstească pe unul din ocrotitori
sfântului lăcaș – Sf. Ierarh Spiridon.
Programul liturgic a început prin
săvârșirea slujbei Vecernie unită cu
Litia. A doua zi s-a slujit Utrenia,
Acatistul Sf. Ierarh Spiridon, Sfânta și
Dumnezeiasca Liturghie, Pomenirea

ctitorilor trecuți la Domnul, adormiți
întru nădejdea Învierii și a Vieții de
Apoi. A urmat o agapă frățească la
care au participat toți credincioși care
au fost prezenți la slujbă. Preoți și
credincioși au adus din inima prinși de
rugăciune și mulțumire pentru toate
binefacerile revărsate asupra parohiei.” a relatat părintele.

Parintele paroh Graur Daniel Ionel
a mulțumit tuturor celor prezenți,
însemnând pe enoriași sa urmezi pilda
vieții Sf. Ierarh Spiridon, un sfânt mult
iubit și cinstit în Biserica Ortodoxă.
”Smerenia, bunătatea, simplitatea,
milostenia Sfântului trebuie să ne faca
pe fiecare în parte și pe toți împreună
să fim mai buni, slujind lui Dumnezeu

și aproapelui. Apărător al credinței
dreptmăritoare, Sf Ierarh Spiridon a
dobândit cele înalte prin multă smerenie.” a spus părintele.
Părintele a mai arătat că Sfântul
Spiridon a făcut mari minuni și a vindecat pe multi printr- o credință
puternică ce izvorăște din dragoste,
smerenie și rugăciune.

Crăciunul, sărbătoarea Nașterii Domnului Iisus Hristos la români
În fiecare an, începutul lunii decembrie vine cu forfotă mare, atât la sate, cât
și la orașe: începe șirul sărbătorilor de
iarnă: Sf. Ierarh Nicolae (6 decembrie),
Nașterea Domnului Iisus Hristos (25 decembrie), Soborul Maicii Domnului (26
decembrie), Sf. Arhidiacon Ștefan (27
decembrie), Tăierea împrejur cea după
trup a Domnului și Sf. Ierarh Vasile cel
Mare (1 ianuarie), Botezul Domnului
Iisus Hristos (6 ianuarie) și Soborul
Sfântului Ioan Botezătorul (7 ianuarie).
Dar, în centrul tuturor acestor sărbători
se află Nașterea Domnului nostru Iisus
Hristos sau, cum este denumită această
sărbătoare în popor – Crăciunul.
Credincioși sau mai puțin credincioși,
evlavioși sau doar superstițioși, oamenii
sunt cuprinși, în această perioadă, de
”spiritul Crăciunului” sau de ”atmosfera
sărbătorilor de iarnă” care, poate
însemna (fără a fi exhaustivă această
înșiruire) spovedanie, cuminecare,
curățire, dăruire, milostenie, fapte bune,
colinde, întoarcerea acasă, vizitarea
rudelor (în special a părinților), ”shopping de sezon”, goana după cadouri,
masa de Crăciun, odihnă, concediu, prieteni, bucurie...
Însă, sensul sărbătorii și scopul
întrupării Domnului Iisus Hristos este
minunat rezumat într-o colindă
bizantină: Dumnezeu Preasfântul/ Colindând pământul/ A vrut să nu mai fie/

Potop și urgie/ ... Și iși trimise Fiul/ Salunge pustiul/ Fiul se-ntrupează/
Lumea luminează…

Semnificația sărbătorii
Nașterea Domnului Iisus Hristos este
relatată de către doi dintre cei patru
evangheliști: Sfântul Evanghelist Matei
și Sfântul Evanghelist Luca, cel din urmă
oferind detalii care atestă că informațiile
au fost primite ”de la sursă”, anume
Sfânta Fecioară Maria.
Crăciunul este, în primul rând, împlinrea făgăduinței făcută de Dumnezeu,
oamenilor, după căderea lor în păcat: că
va trimite un Răscumpărător (Mesia),
Care, prin jertfa Sa, avea să zdrobească
capul șarpelui și să restabilească legătura
dintre umanitate și Creatorul ei.
Așadar, Crăciunul – nașterea Mântuitorului în Betleemul Iudeii, din pururea
Fecioara Maria, este darul lui Dumnezeu
pentru omenire: Dumnezeu aşa a iubit
lumea, încât pe Fiul Său Cel UnulNăscut L-a dat, ca oricine crede în El să
nu piară, ci să aibă viaţă veşnică. Căci
n-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său în lume
ca să judece lumea, ci ca să se
mântuiască, prin El, lumea.(Ioan 3, 1617).
Făgăduită de Dumnezeu, vestită de
prooroci și așteptată de omenire, venirea
Fiului lui Dumnezeu în lume, întru toate

asemănându-Se nouă, afară de păcat,
reprezintă dovada dragostei eterne și a
veșnicei purtări de grijă a lui Dumnezeu
pentru noi: Dumnezeu S-a făcut om, ca
pe om să-l îndumnezeiască, cum spune
Sfântul Atanasie al Alexandriei.
De asemenea, scopul și sensul
întrupării Mântuitorului Iisus Hristos
este concis mărturisit în simbolul de
Credință (Crezul): Care pentru noi, oamenii și pentru a noastră mântuire, S-a
întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria
Fecioara…

Tradiții și obiceiuri de Crăciun
Fără îndoială, acestea sunt numeroase
și variază în funcție de zona geografică.
Însă, aici, vom aminti doar două din obiceiurile străvechi, creștine, în legătură cu
sărbătoarea Nașterii Domnului: umblatul
preotului cu icoana pe la casele creștinilor, spre a vesti Nașterea Mântuitorului
Iisus Hristos și colindatul.
Umblatul preotului cu icoana Nașterii
pe la casele creștinilor își are originea în
primele veacuri, când sărbătorile din
anul următor erau anunțate în acest mod.
Totodată, este un moment de sacralizare
a spațiului de locuit, creștinul priminduL pe Hristos în casa sa și, astfel, simbolic, aceasta devine iesle, devine
Betleem.

Obiceiul colindatului înglobează în el
nu numai cântec și gest ritual, ci și numeroase mesaje și simboluri ale unei
străvechi spiritualități românești. Colindatul caselor, este participarea întregii
comunități la vestirea Nașterii Domnului. În majoritatea zonelor țării, cei care
vestesc Nașterea, prin colind, sunt copiii,
ca cei ce sunt curați și vrednici să transmit mesajul din colind, un text sacralizat,
plin de dogmă creștină, ce sintetizează
scopul venirii Mântuitorului în lume: Să
Se nască/ Și să crească/ Să ne
mântuiască!
Dar cel mai important lucru pe care
creștinul îl poate face în acestă perioadă
este să-ți pregătească (primenească) sufletul spre a-L primi pe Hristos: prin
spovedanie și prin împărtășirea cu
Trupul și Sângele Mântuitorului Iisus
Hristos. Doar așa putem spune că am înteles și am împlinit scopul sărbătorii,
scopul întrupării lui Dumnezeu Fiul,
doar așa noi înșine devenim loc al
sălășluirii lui Dumnezeu, tindem spre
sfințenie, ca împlinire a umanului
(Nichifor Crainic), detașăm credința de
superstiție, sfințenia de profan și cerescul de pământesc.
Preot Claudiu
Constantin GHEORGHIASA
Parohia Sf. Împ. și Elena, Dancaș

Înregistraţi punctul
de lucru la ANAF!
În urma controalelor efectuate la
societățile comerciale care își desfășoară
activitatea pe teritoriul comunei Miroslava, am constatat faptul că multe dintre
acestea nu respectă prevederile Legii
207/2015 din codul de procedură fiscală
și a Legii nr.273/2016 privind finanțele
publice locale, referitor la declararea și
înregistrarea sediilor secundare la organul
fiscal.
Societățile comerciale, care au înregistrat la Registrul Comerțului un sediu secundar, au obligația ca în termen de 30 de
zile să declare la organul fiscal înființarea
acestuia. Dacă la punctul de lucru își
desfășoară activitatea minimum 5 persoane care realizează venituri din salarii,
trebuie să înregistreze acest sediu secundar și la ANAF. Se obține astfel un Cod
de înregistrare fiscală pentru punctul de
lucru (CIF). Sumele datorate către bugetul de stat, provenite din impozitul pe salarii, trebuie declarate distinct prin D112
la secțiunea F2, unde va fi specificată
suma pentru punctul de lucru prin completarea CIF-ului corespunzător sediului
secundar. Doar așa sunt direcționate corect sumele către UAT-ul de care aparține
punctul de lucru.
Prezentăm dispozițiile Legii 207/2015
- Codul de Procedură Fiscală cu privire
la declararea filialelor și sediilor secundare:
Art.85 (1) Contribuabilul/Plătitorul
are obligația de a declara organului fis-

cal central, în termen de 30 de zile,
înființarea de sedii secundare.
(2) Contribuabilul/Plătitorul cu domiciliul fiscal în România are obligația de a
declara, în termen de 30 de zile,
înființarea de filiale și sedii secundare în
străinătate.
(3) În sensul prezentului articol, prin
sediu secundar se înțelege un loc prin
care se desfășoară integral sau parțial
activitatea contribuabilului/ plătitorului, cum ar fi: birou, magazin, atelier,
depozit și altele asemenea.
(4) Prin sediu secundar se înțelege și
un șantier de construcții, un proiect de
construcție, ansamblu sau montaj ori
activități de supervizare legate de acestea,
numai dacă șantierul, proiectul sau
activitățile durează mai mult de 6 luni.
Sunt sedii secundare sediile permanente
definite potrivit Codului fiscal.
(5) Contribuabilul/Plătitorul care înregistrează sediile secundare ca plătitoare
de salarii și de venituri asimilate salariilor
potrivit Legii nr. 273/2006 privind
finanțele publice locale, cu modificările
și completările ulterioare, nu are obligația
declarării acestor sedii potrivit prezentului articol. Dispozițiile art. 32 alin. (7) din
Legea nr. 273/2006, cu modificările și
completările ulterioare, rămân aplicabile.
Obligația înregistrării sediilor secundare este precizată la art. 32 din
Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale:

Art. 32. (7) Orice persoană subiect al
unui raport juridic fiscal, inclusiv operatorul economic, instituția publică și
instituția publică locală, care are organizată o entitate, cu sau fără personalitate
juridică, la altă adresă decât sediul social al subiectului respectiv, cu minimum 5 persoane care realizează venituri din salarii, are obligația să solicite
înregistrarea fiscală a entității respective, ca plătitoare de salarii și de venituri asimilate salariilor, la organul fiscal din subordinea Agenției Naționale
de Administrare Fiscală în a cărui rază
teritorială se află adresa unde se
desfășoară efectiv activitatea acelei
entități. Solicitarea se face în termen de
30 de zile de la data înființării, pentru
entitățile nou-înființate. Organul fiscal
are obligația ca, în termen de 5 zile de la
înregistrarea fiscală, să transmită o copie
de pe certificatul de înregistrare fiscală
primarului unității administrativ-teritoriale/sectorului municipiului București în
a cărei/cărui rază teritorială își desfășoară
efectiv activitatea entitatea respectivă.
Plătitorii de salarii și de venituri asimilate salariilor au obligația să organizeze și să conducă contabilitatea astfel
încât aceasta să reflecte impozitul aferent veniturilor fiecărei luni, calculat,
reținut și virat, pe fiecare entitate care
intră sub incidența prezentului alineat.
(8) Primarul, prin compartimentele de
specialitate, poate verifica corecta înre-

gistrare fiscală a contribuabililor la organul fiscal teritorial atât a sediului social
principal, cât și a sediului secundar.
(9) Primarul are obligația să sesizeze
orice nereguli constatate organului fiscal
teritorial al Ministerului Finanțelor Publice.
Conform art.78, alin.(1), lit.(c), din
Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, nerespectarea art.32,
alin.(7) constituie contravenție și se
sancționează cu amendă de la 3.000 lei
la 5.000 lei. Constatarea contravențiilor
și aplicarea amenzilor se fac de către persoane împuternicite în acest scop de Curtea de Conturi, Ministerul Administrației
și Internelor și Ministerul Finanțelor Publice, potrivit legii.
Transmitem pe această cale tuturor administratorilor de societăți comerciale,
care au deschise puncte de lucru pe raza
Comunei Miroslava, să facă în cel mai
scurt timp demersurile necesare pentru
înregistrarea acestora la ANAF și să se
asigure că organizarea și conducerea
contabilității reflectă corect impozitul pe
venitul din salarii pe CIF-ul sediului secundar.
Poliția Locală Miroslava,
Comp.Verificare Agenți Economici
Ing. Adriana Cardaș

Program audienţe

l Program audienţe primar
Niţă Dan Joi: între orele 12.00 - 14.00

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

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 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
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Proiect pilot pentru colectarea
selectivă a deșeurilor
Deoarece modul de colectare a fracției reciclabile prin depozitarea la modulele puse la
dispoziția populației de către operator s-a
dovedit a fi ineficient, în urmă discuțiilor purtate cu operatorul și reprezentanții ADIS, am
convenit următoarele:
l începând cu 13.01.2020 fracția reciclabilă,
mai puțin sticlă, va fi colectată și ridicată
săptămânal de la poartă cetățenilor, cu o
mașină separată, în aceeași zi cu ridicarea
fracției menajere
l sticla va fi depozitată în continuare la modulele existente, până ce vom găsi o altă
soluție
l pentru cetățenii care locuiesc la blocuri,
modul de colectare a fracției reciclabile va

rămâne același, prin depozitare la modulele
existente la fiecare asociație de locatari
l din acest proiect pilot nu fac parte
localitățile Valea Ursului, Vorovești,
Brătuleni și Uricani, cetățenii acestor sate
urmând să depoziteze fracția reciclabilă la
modulele existente în satele respective
l pentru cetățenii care nu vor să selecteze
deșeurile nici în acest fel, vor fi aplicate
sancțiuni în sensul că în prima faza nu li se
va ridică gunoiul neselectat și vor fi
avertizați doar o dată, iar apoi vor fi
sancționați pecuniar.
consilier ing. Corina Darabană
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La mulţi ani, Miroslava!
Aho, aho, miroslăveni,
Oameni buni din Găureni,
De la Balciu, Brătuleni,
Valea Ursului, Ciubești,
Horpaz, Dancaș, Vorovești,
Și cei mari, dar și cei mici,
Din Cornești și Proselnici,
Valea-Adâncă, Uricani,
Noi vă spunem La Mulți Ani!
Sus paharul întru slava
Tuturor din Miroslava!
Să asculte fiecare
După datină, urare
De noroc, de omenie,
Sănătate, veselie!
Ia mai mânați măi!
Hăi, hăi!
Roată mare, măi copii,
Peste deal, peste câmpii,
Clinchet drag de clopoței
Sunați de cei mititei
Să vestească tuturor
Un An Nou cu sârg și spor
Un An Nou cu sănătate
Și cu bune rezultate
Căci în anul ce se trece
Copiii au fost de 10
Și-nvață-n majoritate
În școli reabilitate,
Iar când lasă cartea-oleacă
Au 3 parcuri noi de joacă!
La asemenea condiții
Mult s-au bucurat părinții
S-a dus vestea pe la iaz
La Valea-Adâncă și Horpaz
Și-uite-așa, măi frățioare
Cât ai bate din …picioare
Apăru în număr mare …
Generația viitoare
Însă pentru băieței
Mititei, înfășeței
Și fetițe cu fundițe
Trebuie și grădinițe!
Le vom face negreșit
În curând, nu v-am mințit!
Ia mai mânați măi!
Hăi, hăi!
Ia mai trage-o brazdă lată
În comuna cea bogată!
Să spunem în plugușor
Despre parcul viitor!
Parcul nou industrial
De la Delphi-n areal
E-ocupat sută la sută
Și firmele se tot mută,
Și-ncep ele a lucra,
A produce, a livra
Marfă bună și servicii
Sub alese auspicii!
Căci la noi în Primărie
Sunt oameni cu cap, se știe,
Care pregătesc proiecte,
Caută surse concrete,
Fonduri bune, după caz,
Și pentru țeava de gaz,
Și pentru drumuri curate
Și intensiv asfaltate,
Să-ți fie mai mare dragul
Să locuiești pe meleagul
Nostru drag din Miroslava!
Oameni de toată isprava

Au gândit și parcul doi
Se uită Iașul la noi
Ce industrie, ce bani
Sunt pe șes la Uricani!
Ce beneficii cu spor
Vor folosi tuturor
Oamenilor din comună,
Pentru-o viață cât mai bună!
Ia mai mânați măi!
Hăi, hăi!
Hai să tragem brazdă-n zonă
Pentru omul la timonă,
Comandantul de pe nava
Cu renume: Miroslava!
Urătură la portiță
Pentru Primarul Dan Niță,
Om de viță liberală
Ce din zori și până-n seară
Se preocupă, insistă
Cu-echipa profesionistă
Din Primărie să facă
Lucrurile bune să meargă!
Zic însă unele ziare
Că pe la canalizare
Când vii dinspre Iași, e fapta
Că a tras numai … pe dreapta!
Însă-altele pe lângă
Zic c-a tras pe partea … stângă
Cum te duci spre Iași. Vă zic
Că-i soț, tată și bunic,
Că-are două nepoțele
Și-i tare mândru de ele!
Și doi nepoței frumoși
Să fie toți sănătoși!
C-așa-i în comuna noastră
Puterea e galben-albastră
Dar viitorul e roz
Și e sigur, nu-i un loz.
Hai cu niște-aprecieri,
Pentru vice, consilieri,
Secretar și angajați:
Pentru cetățeni lucrați!

Vă urăm s-o faceți bine
Și în anul care vine!
Ia mai mânați măi!
Hăi, hăi!
De urat am mai ura,
Da’ parcă am și dansa …
Să-ncingem horă grozavă
În centru la Miroslava
Hora noastră-i de poveste
Că ansamblul … unde este?
Ei, se poate,copilași,
S-aducem ansamblu din Iași?
Când avem fete frumoase
Și flăcăi cu mâini vânjoase,
Să le-nvârtă, să le joace
Cum și mândrelor le place
Să meargă seara la bal
La Căminul Cultural!
Stai că se complică treaba
Nu-i cămin, urăm degeaba!
Ba va fi, spunem direct
Că acum e în proiect
Și nu-i doar de discotecă
Va avea și bibliotecă,
Săli de dans, filme, pictură
Și-altele, da’-i urătură!
Deci în anul care vine
Să deschidem ochii bine
C-avem fermă promisiune
De cămin și dansuri bune!
De-un ansamblu de elită
În comuna renumită!
Nu se fac, păi noi vedem,
La sfârșit încondeiem!
Ia mai mânați măi!
Hăi, hăi!
A mai zis domnul Primar
La un post TV local
Provocat de-amfitrion
C-o s-avem și stadion
Măi să fie, că Știința

Nu joacă cum ni-e dorința.
Băieții jonglează tern
În campionatul intern,
Ba câștigă, ba coboară,
Stau în partea superioară.
Iar golgheterul Marin
E la Fălticeni puțin
Și trage la promovare
Știm, Liga a 2-a e tare.
Dar dac-om avea teren
Și un stadion modern
Și nocturnă trasă, zic
Chiar din parcul voltaic
S-ar putea să vezi în ligă
Miroslava cum câștigă
Și-urcă iar în ierarhie
Și apoi, cine mai știe,
Dacă tot le-om câștiga
Batem Politehnica!
Ia mai mânați măi!
Hăi, hăi!
Despre anul ce-a trecut,
Multe lucruri am avut
Să vă spunem. N-am putut
Să-amintim tot ce-am fi vrut!
Despre anul care vine
S-auzim numai de bine!
După datina străbună
Urăm azi cu voie bună
Să ne fie casa, casă,
Să ne fie masa, masă,
Să avem doar sănătate,
Veselie, bunătate,
Și la bine, și la greu,
Cu noi fie Dumnezeu!
Să avem mereu credință,
Să nu știm de suferință!
Un An Nou cu bucurii
La bunici, părinți, copii!
Să fim buni, frumoși, umani!
Miroslava, La Mulți Ani!
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Cupa Moș Nicolae Miroslava
Cu ocazia venirii lui Moș Nicolae la
Miroslava, clubul nostru a organizat cu
ajutorul Primăriei Miroslava, în sala de
sport a localității, turneul denumit Cupa
„Moș Nicolae“. Acesta a reunit peste 70
de copii născuți în 2011 și 2012 din
șase echipe care s-au întrecut pentru
prima poziție și deținătoare a primului
trofeu din cadrul acestui campionat.
Emoțiile părinților au fost de zeci de
ori mai mari decât ale copiilor și ale an-

trenorilor, iar țipetele de bucurie ce au
răsunat în sală la goluri au creat o atmosferă de nedescris. Victorioasă a
ieșit grupa din 2011 antrenată de Popa
Andrei de la Știința Miroslava după ce
a învins pe cei de la Academia 82 cu 50. În cele din urmă toți copiii au primit
medalii, cupe, dar și câte un cadou lăsat
de Moș Nicolae la sală.
Grupa A (2011)
Știința Miroslava - Academia 82 4-1
Știința Miroslava - CSO Negrești 7-1
CSO Negrești - Academia 82 1-2
Grupa B (2012)
Știința Miroslava B - Academia 82 0-6
Știința Miroslava A - Academia 82 0-3
Știința Miroslava B - Știința Miroslava
A 1-4
Clasament Grupa A: Știința Miroslava - 6 puncte, Academia 82 - 3
puncte, CSO Negrești - 0 puncte
Clasament Grupa B: Știința Miroslava A - 6 puncte, Academia 82 - 3
puncte, Știința Miroslava B - 0
puncte

Locurile 5-6
CSO Negrești - Știința Miroslava B 2-1
Semifinale
Academia 82 (2011) - Academia 82
(2012) 3-3 (1-2 după penalty-uri)

Știința Miroslava (2011) - Știința Miroslava (2012) 3-3 (1-0 după penaltyuri)
FINALA
Știința Miroslava - Academia 82 5-0

