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HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL MIROSLAVA

MIROSLAVA

Hotărâri ale Consiliului Local
Miroslava adoptate în sedinţa
ordinară din data de 31.01.2019
 Hotărârea nr. 1 privind însușirea de
către Consiliul Local Miroslava a inventarului domeniului public al comunei Miroslava, judeul Iași și a valorilor bunurilor din inventar, pe
baza listelor rezultate în contabilitate, ca urmare a inventarierii realizată la data de la 28 decembrie 2018.
 Hotărârea nr. 2 privind însușirea de
către Consiliul Local Miroslava a inventarului domeniului privat al comunei Miroslava, judeul Iași și actualizarea valorilor bunurilor din inventar, pe baza listelor rezultate în
contabilitate, ca urmare a inventarierii realizată la data de 28 decembrie
2018.
 Hotărârea nr. 3 privind însușirea de
către Consiliul Local Miroslava a
modificărilor și completărilor din in-

ventarul domeniului public al comunei Miroslava, judeul Iași.
 Hotărârea nr. 4 privind însușirea de
către Consiliul Local Miroslava a
modificărilor și completărilor din inventarul domeniului privat al comunei Miroslava, judeul Iași.
 Hotărârea nr. 5 privind introducerea
în inventarul domeniului public al
comunei Miroslava a investiţiei:
„EXTINDERE REEA ELECTRICĂ JT ȘI MT STR. ZORILOR, SAT
GĂURENI, COM. MIROSLAVA,
JUD. IAȘI” .
 Hotărârea nr. 6 privind introducerea
în inventarul domeniului public al
comunei Miroslava a investiţiei:
„EXTINDERE REEA ELECTRICĂ JT ȘI MT STR. LIVEZII, SAT

VALEA ADÂNCĂ, COM. MIROSLAVA, JUD. IAȘI”.
 Hotărârea nr. 7 privind introducerea
în inventarul domeniului public al
comunei Miroslava a investiţiei:
„EXTINDERE REEA ELECTRICĂ JT ȘI MT STR. IOAN JOLDEA
VODĂ, SAT VALEA ADÂNCĂ,
COM. MIROSLAVA, JUD. IAȘI”.
 Hotărârea nr. 8 privind reorganizarea
în anul școlar 2019-2020 a reelei
şcolare din învăământul preunivesitar
de stat de pe raza Unităţii Administrativ Teritoriale Miroslava, judeul Iași.
 Hotărârea nr. 9 privind acoperirea
definitivă a deficitului din contul de
execuie bugetară rezultat la
seciunea de dezvoltare la data de 31
decembrie 2018, în sumă de
7.219.929,52 lei.

 Hotărârea nr. 10 privind încheierea
de către comuna Miroslava a unui
contract pentru furnizarea de servicii
de consiliere și interpretare în limbaj
mimico-gestual pentru persoanele
care prezintă deficiene în acest sens
la nivelul comunei Miroslava,
judeul Iași.
 Hotărârea nr. 11 privind Planul Comitetului Local pentru Situaţii de
Urgenţă pentru asigurarea cu resurse
umane, materiale şi financiare necesare situaţiilor de urgenţă în anul
2019 la nivelul comunei Miroslava,
judeul Iași.
 Hotărârea nr. 12 privind modificarea obiectului principal de activitate
al S.C. Servicii Publice Miroslava
S.R.L. și actualizarea Actului Constitutiv al societăii.

Program audienţe
 Program audienţe consilieri locali
- în ultima joi din fiecare lună între
orele 08.00 - 12.00

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

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

 Program audienţe viceprimar
Bulbaşa Vasile Vineri: între orele
09.00 - 12.00

 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
 Poliţia locală a comunei
Miroslava serviciu apelabil 24/24h
Tel.: (+4) 0751.251.513

MIROSLAVA
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ADMINISTRAŢIE

Proiecte
europene/guvernamentale în
Miroslava prin Programul
Naţional de Dezvoltare
Rurală/Programul Naţional de
Dezvoltare Locală
În prezent, Primăria Comunei Miroslava
are în implementare două contracte de
finanare nerambursabilă prin Programul
Naional de Dezvoltare Rurală (PNDR),
contracte semnate cu Agenia pentru Finanarea Investiiilor Rurale (AFIR), din cadrul
Ministerului Agriculturii și Dezvoltării –
sursa de finanare fiind Submăsura 7.2.
(Investiii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică).
În cadrul proiectului „Modernizare drumuri de interes local în Comuna Miroslava,
judeul Iaşi”, a fost încheiat contractul de
execuie de lucrări cu SC EKY SAM SRL.
Lucrările sunt realizate în proporie de 70%
din cele 11 străzi vizate spre modernizare
la nivelul comunei până la sosirea timpului
friguros când au fost sistate lucrările. În
luna martie a.c., imediat ce condiiile mete-

orologice vor permite, se vor relua lucrările
într-un ritm alert. Constructorul și-a luat angajamentul că va termina toate lucrările
înainte de termenul prevăzut în contract.
Valoarea proiectului este de aproximativ
7,2 milioane lei.
De asemenea, proiectul „Modernizare şi
reabilitare corpuri de clădire «Şcoala Mică»
şi «Şcoala Mare» din cadrul Grupului
Şcolar Agricol «Mihail Kogălniceanu», sat
Miroslava, comuna Miroslava, judeţul Iaşi”
se află tot în stadiul de execuie de lucrări.
Lucrările la cele două corpuri de clădire au
început în luna ianuarie 2018. În prezent
Şcoala Mică are un grad de execuie de
aproximativ 95%, iar la Şcoala Mare
lucrările de modernizare şi reabilitare sunt
realizate în proporţie de 60%. Chiar dacă
termenul final de executare al contractului

este ianuarie 2020, constructorul lucrării
SC CASREP SRL ne-a dat asigurări că la
începutul noului an școlar 2019-2020 totul
va fi finalizat. Valoarea proiectului este de
aproximativ 2,7 milioane lei.
„Facem pregătirile necesare pentru reînceperea lucrărilor sistate pe perioada timpului friguros. Am avut ședine de lucru cu
toi factorii implicai: constructori, dirigini
de șantier, consultani, echipele de implementare a proiectelor din cadrul primăriei.
La aceste proiecte cu finanare europeană
se adaugă și alte 6 proiecte cu fonduri guvernamentale, aprobate prin Programului
Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL), la
care, sperăm noi, să începem lucrările în
acest an. Cele 6 proiecte au o valoare totală
de aproximativ 22,4 milioane lei și vizează
investiii în domeniul educaiei și în mod-

ernizarea reelei de ape uzate (modernizare
grădiniă cu program normal, localitatea
Horpaz, comuna Miroslava, judeul Iași; extindere și modernizare școala primară, localitatea Ciurbești, comuna Miroslava,
judeul Iași; modernizare școala primară,
localitatea Proselnici, comuna Miroslava,
judeul Iași; extindere grădiniă și construire creșă în cadrul Școlii „Colonel Constantin Langa” Miroslava, localitatea Miroslava, comuna Miroslava, judeul Iași; extindere și modernizare Școala Gimnazială
„Colonel Constantin Langa” Miroslava, localitatea Miroslava, comuna Miroslava,
judeul Iași; înfiinare reea de colectare ape
uzate în satele Proselnici, Cornești și
Dancaș, comuna Miroslava, Judeul Iași)”,
a declarat primarul comunei Miroslava, dl.
Dan Niă.
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Miroslava prezentă
la Târgul de Turism
al României

ATENŢIE UNDE PARCAŢI!

În perioada 21-24 februarie Miroslava a participat la ediia
de primăvară a Târgului de Turism. „Participăm de șase ani
la Târgul Naional de Turism. Vrem astfel să facem cunoscut
tuturor potenialul turistic din comună noastră. ,Avem
Pădurea Uricani, rezervaie de stejari în care a fost amenajat
traseul cicloturistic «Tunelul Verde», Palatul Sturdza în care
este amenajat Muzeul Etnografic al Agriculturii Moldova,
Muzeul satului Ciurbești, rezervaia floristică «Valea lui
David», biserici declarate monument istoric. În toamna
fiecărui an organizăm manifestarea «Zilele Turismului la Miroslava». Turismul reprezintă o activitate economică
importantă și trebuie să i se acorde atenia cuvenită”, a precizat Dan Niă, primarul comunei Miroslava.

Informaţii utile despre
taxa de salubritate
Locuitorii comunei Miroslava sunt obligai ca până
la finele lunii februarie să depună la Primărie
declaraia pentru impunerea taxei de salubrizare. În
cazul în care nu a fost depusă declaraia, taxa de salubrizare se va stabili în funcie de înscrisurile de la
Registrul Agricol. Primăria Miroslava îi informează pe
locuitorii care solicită pubele că noul operator de salubritate va avea obligaia să pună la dispoziia locuitorilor pubelele pentru gunoi menajer.

Declararea proprietăţilor
Primăria Miroslava reamintește că orice tranzacie
imobiliară trebuie înregistrată în termen de 30 de zile la Registru Agricol. Potrivit art. 20 din O.G. nr. 28/2008,
neînregistrarea în tip legal constituie contravenie și se
sancionează cu amendă.
Înscrierea datelor privind clădirile și terenurile, a titularului, a dreptului de proprietate asupra acestora, precum și a
schimbării categoriei de folosină se pot face numai pe bază
de documente anexate la declaraia făcută sub semnătura capului de gospodărie sau, în lipsa acestuia, a unui membru
major al gospodăriei, sub sanciunea nulităii.

GAZMIR Miroslava
anunţă majorarea
preţului la gaz metan

P

GAZMIR Miroslava anună majorarea preului la
gaz metan (P)
Potrivit unui comunicat remis de firmă publicaiei
Miroslava, se arată că „majorarea preului de
achiziie a gazelor naturale este consecina crizei pe
piaă în acest moment. Furnizorii achiziionează în
acest moment gazul natural cu 124,83 lei/MWh. În
urma recalculării determinate de problemele ce in de
piaa gazului metan, preul final de livrare va fi de
185 lei/MWh”.
GAZMIR va informa toi consumatorii în legătură
cu situaia creată și îi asigură că depune eforturi
pentru a menine preul de furnizare către consumatori.

Colegiul redactional: Adriana
Cardaș, Mona Popovici, Otilia
Porumboiu, Cristi Ungureanu,
Eduard Stoica
Tipografie: Adevărul Holding SA
Telefon: 0746.029.536
ISSN: 2601 - 3568
www.primariamiroslava.ro
Materiale, sugestii și propuneri pot fi
trimise la secretariat@primariamiroslava.ro

Lucrătorii Compartimentului Circulaie din cadrul Biroului de Poliie Locală Miroslava și-au concretizat activitatea pentru depistarea persoanelor care
opresc sau staionează neregulamentar cu autoturismele pe carosabil, îndeosebi în zona interseciilor și
pe străzile având lăimea mai mică de 6 m.
Având în vedere și căderile de zăpadă din ultima
perioadă, s-a acionat cu fermitate pentru prevenirea
producerii unor accidente ce se pot solda cu pagube
materiale sau victime omenești, cât și pentru ca utilajele de deszăpezire să-și desfășoare normal activitatea.
De asemenea, s-a acionat pentru verificarea
sesizărilor transmise de către cetăenii comunei, atât
telefonic, cât și pe site-ul Primăriei Miroslava, referitoare la circulaia pe drumurile publice comunale.
Totodată, am început activitatea de blocare a
roilor la autovehiculele staionate neregulamentar,
până în prezent sistemul de blocare fiind aplicat la
un număr de 20 de autovehicule.
Astfel, în urma activităilor desfășurate în teren,
s-au aplicat 59 de sanciuni contravenionale, conform HCL 208/2018, în valoare totală de 28.700 lei.
Activitatea de blocare a roilor se va desfășura de
regulă în zilele lucrătoare, între orele 08:00-16:00.
Vehiculul rămas blocat după orele 16:00 va fi deblocat după orele 08:00 din ziua următoare.
Pentru deblocarea roii autovehiculului, contravenientul va trebui să achite pe loc tariful de deblocare, respectiv 100 lei/vehicul.
Unii cetăeni care locuiesc în satul Valea Adâncă,
în zona denumită popular „5 Drumuri”, au sesizat
pe site-ul Primăriei Miroslava, faptul că în zona acestei intersecii sunt parcate și staionează neregulamentar mai multe autoturisme. Am verificat aspec-

tele respective în teren și am procedat conform HCL
208/2018, astfel că, împotriva persoanelor care
aveau parcate neregulamentar autoturismele în zona
interseciei în cauză, au fost aplicate amenzi în valoare de 500 lei fiecare.
Constantin STOICA
Poliist local
Compartimentul Circulaie

Cărţi de identitate pentru locuitorii Miroslavei
În data de 07.03.2019, ora
13.30, la Sala de Sport (lângă
Primăria Miroslava), va fi
prezentă camera mobilă de la Serviciul de Evidenă a Populaiei
Iași, pentru preluarea imaginilor
și a documentelor necesare punerii în legalitate, cu privire la actele de identitate ale cetăenilor.
Cu această ocazie, invităm persoanele care urmează să împlinească vârsta de 14 ani (însoite de
un părinte/tutore legal), cât și per-

soanele cărora le-a expirat valabilitatea actelor de identitate, în vederea întocmirii cării de identitate.

Documente necesare:
 cerere tip;
 actul de identitate vechi (dacă
este cazul);
 certificatul de naștere (copie
xerox și original);
 adeverină de rol (dovada adresei de domiciliu) sau declaraia

de luare în spaiu dată în faa
lucrătorului de la postul de
poliie;
 certificat de căsătorie;
 hotărâre de divor definitivă și
irevocabilă (copie xerox și original);
 certificat de deces (în cazul
soului supravieuitor);
 certificat de naștere pentru copiii sub 14 ani (copie xerox și
original).

În Brătuleni va fi construită o staţie pentru
încărcat autoturismele electrice
Este prima staie de acest gen care va
fi construită în comuna Miroslava.
E.ON România a solicitat primăriei
Miroslava un certificat de urbanism în
vederea demarări lucrărilor lângă staia
de benzină Mol, aflată lângă Drumul
Naional E85 Iași-Bacău. „Pe măsură
ce va crește numărul mașinilor electrice, vor trebui amenajate în comuna
Miroslava mai multe astfel de staii de
încărcare”, au precizat șefii Primăriei.
Staia de la Brătuleni va fi funcională
din acest an.

Cursuri pentru tractoriști
Direcia pentru Agricultură Judeeană Iași
anună că a fost autorizată de către Ministerul
Muncii și Justiiei Sociale pentru a organiza cursul
de calificare profesională „Tractorist”, recunoscut
la nivelul Uniunii Europene. Durata cursului este

de 360 de ore, iar doritorii trebuie să fie absolveni
ai învăământului gimnazial (8 clase). Detalii pot
fi obinute de la Direcia pentru Agricultură
Judeeană, numerele de contact 0232/213808,
0769003013.
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La Miroslava va fi construită o Sală
Polivalentă cu o capacitate 15.000 de locuri
Proiectul a fost adoptat recent de către
consilierii judeeni din Iași. Terenul pe
care urmează să se construiască sala ar
urma să treacă în proprietatea judeului
Iași și în administrarea Consiliului Judeean, iar Compania Naională de Investiii va asigura finanarea proiectului.
Dan Niă, primarul comunei Miroslava,
consideră proiectul ca fiind prioritar, nu
doar pentru comunitate, ci și pentru
întreg judeul. „Este nevoie de o astfel
de sală, iar Miroslava este potrivită
pentru o astfel de locaie, accesul fiind
mai ușor. Sportul este o prioritate în comuna noastră. Mi-aș dori să construiesc
în fiecare sat câte o sală de sport precum
cea din Miroslava. Realizarea în Miroslava a unei săli polivalente este o
investiie majoră și benefică tuturor”, a
declarat primarul Niă.
În prezent, cea mai mare Sală Polivalentă din România se află în Cluj și
are o capacitate de aproximativ 10.000
de locuri. Astfel, la meciurile de tenis,
aceasta are o capacitate 9.300 de locuri,
în timp ce la concerte și meciuri de
MMA sau kick-boxing încap și 10.000

de oameni. Inaugurată în 2014, Sala
Polivalentă din Cluj este omologată
pentru baschet, volei și handbal, dar

poate găzdui competiii internaionale
de box, arte mariale, gimnastică,
scrimă, tenis de masă sau tenis de

câmp. În 2017, capacitatea acesteia a
fost mărită de la 7.300 de locuri la peste
9.000 de locuri.

Pădurea Uricani, groapa de gunoi a celor certaţi cu bunul-simţ
Problema gunoaielor aruncate
lângă pădurea Uricani nu este
nouă. O aducem însă din nou în
atenie deoarece de-a lungul pădurii, și chiar în interiorul ei, sunt
descoperite atât gunoaie menajere, cât și deșeuri din construcii.
Ele provin cu sigurană de la cei
care locuiesc în zonă sau construiesc case. Agenii de Mediu au
descoperit în numeroase situaii
cine a aruncat gunoiul. Este însă
și obligaia locuitorilor să îneleagă că pădurea este o rezervaie
care trebuie protejată. „În fiecare
an elevii de la Liceul Miroslava și
de la școlile noastre fac aciuni de
ecologizare a zonei. Nu este însă
normal ca tinerii să strângă gunoiul de pe urma adulilor. Vom
acorda o atenie deosebită acestei
situaii și îi rugăm pe cei care surprind persoane aruncând gunoi
menajer sau provenind de la
construcii să facă fotografii și să
ne informeze”, a declarat Corina
Stoica, Compartimentul Ecolog,
comuna Miroslava.

ATENŢIE: RESTURILE VEGETALE – NUMAI LA PLATFORMĂ!
Având în vedere faptul că în perioada imediat
următoare va începe campania de primăvară, vă aducem la cunoștină două aspecte pe care ar trebui să le
cunoască toi cetăenii.
Atât arderea resturilor vegetale/miriștilor, cât și depozitarea resturilor vegetale pe domeniul public, sunt
interzise cu desăvârșire pe raza comunei Miroslava.
Toi gospodarii care au pe lângă casă pomi, viă-devie, trandafiri, arbuști ornamentali etc., pot duce toate
resturile vegetale rezultate în urma toaletării pomilor
sau frunzele adunate de prin curi și grădini la platforma Balciu (lângă Padoc), aceasta fiind destinată în
exclusivitate pentru depozitarea resturilor vegetale.

Depozitarea crengilor pe domeniul public în faa
porii sau abandonarea în alte locuri decât cele special destinate în acest scop se sancionează conform
HCL 223/217, art.8, pct.b cu amendă de la 100 la 500
lei.
De asemenea, vă aducem la cunoștină faptul că
neîntreinerea în stare corespunzătoare a curăeniei și
igienei în clădiri, locuine, anexe gospodărești, curi,
grădini și în spaiile publice din jurul imobilelor aflate
în administrarea proprietarilor (locatarilor), persoane
fizice sau juridice, se sancionează cu amendă de la 200
la 500 lei pentru persoanele fizice și de la 500 la 1.000
lei pentru persoanele juridice.

În acest sens, atragem atenia în mod deosebit asupra
curăării rigolelor, șanurilor, podeelor de pe întreg aliniamentul proprietăilor, astfel încât acestea să fie
funcionale în scopul pentru care au fost concepute, respectiv scurgerea în mod dirijat a apei provenite din
precipitaii.
Sperăm că toi cetăenii vor da dovadă de spirit gospodăresc și vor ine cont de recomandările noastre, pentru a evita aplicarea unor sanciuni contravenionale.
Doru PETRICĂ
Poliist local
Compartimentul de Mediu

SATELE MIROSLAVEI FAŢĂ ÎN FAŢĂ CU SECOLUL XXI

MIROSLAVA

acei ani, mai ales că satul era mic. Statisticile menionează 362 de vite mari
cornute, 126 de oi, 90 de cai și 140 de
porci. În secolul al XIX-lea, moșia
Brătuleni, care aparinuse până atunci lui
Toader și Costache Palade, hatmani ai
Moldovei, a fost donată Spitalului
„Sfântul Spiridon” din Iași.
În al treilea deceniu al secolului XX,
Brătuleni făcea parte din plasa Copou
alături de alte 47 de sate. Alte 10 localităi care astăzi fac parte din comuna
Miroslava făceau parte din plasa Copou.
În 1930, potrivit recensământului, populaia judeului Iași era de 220.786 de
locuitori din care 62,2 % erau știutori de
carte. Nu este lipsit de interes să
menionăm și faptul că doar 50,8 % din
femei știau să scrie și să citească.
Între anii 1937 și 1939 se construiește
o biserică proprie de către credincioșii
din sat, ajutai și de unii donatori din
satele vecine, precum Vasile Zară din
Bogdănești, după cum găsim înscris în
pisania bisericii. Însă iniiatorii construciei, precum și donatorii principali au
fost Gheorghe Trofin, Ileana Jitaru și
Vasile Pichiu. Biserica a fost clădită din
cărămidă, are formă de navă dreptunghiulară, cu altarul în semicerc, acoperișul în două ape din șarpantă din lemn
acoperit cu tablă. Catapeteasma a fost
sculptată din lemn de tei și a fost
zugrăvită în anul 1938 de către un zugrav localnic. Actul de sfinire a bisericii
din satul Brătuleni, parohia Vorovești, pe

Brătuleni. De la agricultura de
subzistenţă la Parc Industrial

Situat între două dealuri, pe șesul
Bahluiului, satul Brătuleni este atestat
documentar din 1456, cu un an înainte
ca Ștefan cel Mare să devină domn al
Moldovei. Agricultura a fost, până în ultimul deceniu, principala activitate. În
anul 1898 satul Brătuleni făcea parte din
comuna Cucuteni, plasa Stavnicul. Avea
la sfârșitul secolului al XIX-lea o întindere de 1037 hectare. În sat trăiau 40 de
familii ce însumau 194 de locuitori.
Numărul de vite era însemnat pentru
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Parcul Industrial văzut din Brătuleni

atunci comuna Uricani, cu hramul
„Sfântul Nicolae”, datează din 27 decembrie 1939. Sunt pomenii în acest act
Regele Carol al II-lea al României de
atunci, P.F. Patriarh Nicodim, Mitropolitul Moldovei Irineu și Prea Sfinitul Valerie, vicarul Sfintei Mitropolii. Biserica
a fost reparată în 1954, apoi în 1965 de
către enoriașii satului. Mitropolitul Moldovei și Sucevei Iustin, viitorul patriarh
al României, a resfinit biserica la 27 decembrie 1974. Ulterior, biserica din satul
Brătuleni a fost resfinită la data de 1
iulie 2012, cu binecuvântarea Mitropolitului Moldovei, PS Teofan. Hramul
bisericii este „Sfântul Ierarh Nicolae”.
Satul Brătuleni este ascuns privirii, pe
șoseaua Iași-Bacău, de fabrica Delphi și
construciile Parcului Industrial Miroslava. Odată ce ai trecut de ele, satul se

MIROSLAVA

Una dintre cele mai vechi și frumoase
case tradiionale din comuna Miroslava
este cea a familiei Tănase Iftimie din
Brătuleni. Ea a fost prezentată și în lucrarea Miroslava. Memoria Timpului.
Mărturii de la începutul secolului XX,
apărută în Colecia Academică a editurii
TipoMoldova în 2015. Casa este vopsită

„Gaz și apa am la poartă.
Nu am bani și tinerețe”

deschide privirii de o parte și de alta a
drumului ce merge spre Vorovești și
care, urmându-l, face legătura cu șoseaua Iași-Voinești. Brătuleniul este și
astăzi, cum a fost dintotdeauna, un sat
mic. Are 556 de locuitori, 175 de
locuine și 180 de gospodării. 101 de
locuine din cele 175 sunt branșate la
reeaua de apă. În sat sunt înregistrate 87
de autoturisme.

în galben și albastru. Culorii vii, frumoase dau o lumină aparte acestei frumoase căsue. În ea locuiesc bătrânii
proprietari Zamfira Tănase Iftimie de 85
de ani și Constantin Tănase Iftimie de 87
de ani. Casa a fost construită în anul
1956. Are pridvor. În interior sunt două
camere de o parte și de alta a micului hol
de la intrare. În spate a mai fost
construită o anexă unde este bucătăria.
„in minte și acum cât ne-am chinuit
cu ea. Lut, furci, lemn nu se prea
găseau. Am vrut să aibă casa noastră o
horboică frumoasă. Așa, ca la oameni
gospodari” (horboica este dantelăria
din lemn care înfrumuseează casa sub
streașină – nota autorului). Iniial casa a
fost acoperită cu iglă. În urmă cu vreo
șapte ani bătrânii au pus tablă, e drept
casa având de suferit din punct de vedere
estetic, deoarece leaturile din pod își
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trăiseră traiul și nu mai puteau susine
greutatea iglelor. Chiar și așa, este cea
mai frumoasă casă tradiională din sat și
una, așa cum am precizat, din cele mai
frumoase și bine întreinute locuine
tradiionale din întreaga comună
Miroslava. În fiecare primăvară Zamfira
și Constantin Tănase Iftimie vopseau
casa pentru a împrospăta înfăișarea ei
după iarna. Cu părere de rău, anul acesta
va fi pentru prima dată când nu vor mai
putea face acest lucru. Vârsta înaintată
și bolile le-au măcinat puterile. „Am lucrat toată viaa la CAP împreună cu
bărbatul. Avem un singur copil. O fată
de 62 de ani care locuiește în Iași și are
grija nepoilor. Nu mai inem nici
păsări, nimic. Abia ne inem noi pe picioare. Și e greu la bătrânee. Ce să fac

Casa din Brătuleni a familiei Constantin și Zamfira Iftimie, construită acum 63 de ani

SATELE MIROSLAVEI FAŢĂ ÎN FAŢĂ CU SECOLUL XXI
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cu pensia de la CAP? Am luat în
toamnă un camion cu lemne. Nu ne-a
ajuns. Am mai luat două cărue. Le-am
ars. Am tăiat un nuc ca să trecem ce a
mai rămas din iarnă”, spune bătrâna
Zamfira. „Uite, reia bătrâna, acum ar fi
de trăit. Am gaz și apă la poartă, dar nu
am bani. Și aș vrea apă. Că ameesc
atunci când scot apa din fântână și îmi
e frică să nu cad înăuntru. Este asfalt.
Păi, am visat vreodată că nu o să merg
prin glod ori mâl până la genunchi?
Așa ne-a fost viaa”, a conchis Zamfira
Tănase Iftimie.
Satul este îmbătrânit. Vin însă alte
generaii. Bătrânii au lucrat o viaă la
CAP, neavând alte perspective. Poate
doar să facă naveta la întreprinderi în
Iași. Dar unii nu au vrut. Ce să caute
ăranul la oraș? Și vorba bătrânei Iftimie:
„Am fost o dată până la Podu Iloaiei, o
dată la Voinești și de câteva ori la iarmaroc în Iași. Astea au fost ieșirile mele. Mi-am văzut de gospodărie”. Bătrânii ărani sunt de părere că agricultura ar
trebui modernizată și tratată cu atenie.
Tinerii din Brătuleni consideră că noul
Parc Industrial este șansa satului și
reprezintă viitorul. O opinie oarecum
exotică este a bătrânei Maria Iftimie de
80 de ani. Împreună cu Aneta Pichiu discutau despre ceea ce a fost și ce ar putea
fi în sat. „Eu l-am trecut pe Ceaușescu
în pomelnic”, zice Maria Iftimie. Aneta
Pichiu nu o contrazice, dar îi reamintește
că abia acum merg pe asfalt, iar satul
Brătuleni a devenit o localitate modernă.

„Îmi place agricultura,
dar mi-am dorit să fiu învățător”
Vasile Radu Cimpoi, profesor în
învăământul primar, are 50 de ani.
Născut în Brătuleni, își amintește satul
copilăriei: „Primele amintiri despre
satul meu, Brătuleni, sunt din
primăvara anului 1975, o primăvară în
care au căzut cantităi mari de
precipitaii, iar șesul Bahluiului și o
parte din sat au fost inundate.
Următoarele amintiri sunt despre
școală care, în ochii și mintea mea de
copil, părea imensă. În acea perioadă
eram circa 45 de copii grupai simultan
în câte două clase. În sat erau puin sub
100 de gospodării. Unele case erau mai

îngrijite și împrejmuite cu garduri din
scândură sau plasă, altele mai
dărăpănate, acoperite chiar cu stuf și
garduri din nuiele sau chiar fără gard.
Bărbaii lucrau care în agricultură,
care pe la întreprinderi. Femeile se
ocupau de casă, de creșterea copiilor și
de normele la CAP. La biserica din localitate slujbele se făceau o dată la trei
săptămâni, deoarece preotul slujea și în
satele vecine, Uricani și Vorovești.
După terminarea ciclului primar, copiii
din Brătuleni urmau ciclul gimnazial la
școala din Vorovești, unde era de făcut

Frescă realizată în curtea bisericii din Brătuleni

o navetă anevoioasă și nu prea aveai ce
căuta fără cizme de cauciuc dacă dădea
o bură de ploaie. Datorită acestui motiv
am plecat și am dat examen la Liceul
Pedagogic «Vasile Lupu» din Iași și am
fost admis în clasa a V-a. Aceasta a fost
marea mea șansă în viaă pe care am
fructificat-o și în anul 1988 am obinut
Diploma de Bacalaureat și calificarea
de învăător. După 11 ani în satul
Bogdănești, comuna Horlești, în anul
1999 am ajuns la școala unde cândva
am fost elev, în satul Brătuleni. Școala
mi se părea mică și lăsată în paragină,
dar cu ajutorul sătenilor și al comunităii locale, am reușit să-i amenajez
puin interiorul. Am trăit o experienă
inedită în cei 5 ani de activitate în satul
meu deoarece elevii îmi erau rude,
vecini, copii ai foștilor colegi. Din nefericire, de câiva ani în sat nu mai
există nici grădiniă, nici școală
primară. Satul e îmbătrânit, iar puinii
copii sunt transportai la Vorovești și
Uricani”.

Cum se vede viitorul satului
de la geamul casei

Constantin și Zamfira Tănase Iftimie din satul Brătuleni

Vasile Cimpoi, unul dintre fiii satului,
ajuns așadar cadru didactic, se gândește
întrebarea: agricultură sau industrie? „Pe
șesul Bahluiului, altădată gol și folosit
pentru pășunatul vitelor, acum s-a construit un parc industrial care, indiscutabil, este o mare realizare pentru comunitatea locală. Sper ca în viitorul
apropiat acest sătuc să beneficieze și
mai mult de avantajele parcului industrial”.

Ce ar mai fi de făcut?
În satele comunei Miroslava dezvoltarea trebuie făcută echilibrat. Nu trebuie să apară diferene între sate. Dan
Niă, primarul comunei Miroslava, afirmă că are întotdeauna în vedere acest aspect. Dezvoltarea satelor este obiectul
unor lungi discuii atât cu locuitorii satelor, cât și cu consilierii locali. Gheorghiă Iftimie, consilier local, locuitor al
satului Brătuleni: „Priorităile Brătuleniului își vor găsi rezolvarea în perioada următoare. Se va repara capital
drumul SAPARD, va fi extinsă alimentarea cu apă, se va înfiina Parcul
Industrial II și un incubator de afaceri
pentru susinerea tinerilor antreprenori. Va fi reamenajat spaiul de
joacă pentru copii”.
Satul Brătuleni poate fi un exemplu de
reușită. Datorită poziionării geografice
are acum un Parc Industrial, fabrica Delphi, precum și alte firme. Agricultura nu
i-a adus mari beneficii niciodată, șesul
Bahluiului nefiind o suprafaă mănoasă,
propice culturilor. Trebuie însă ca dezvoltarea accelerată a Brătuleniului să nu
schimbe în totalitate arhitectura rurală.
Casa bătrânilor Iftimie merită păstrată și
îngrijită. Iar acest lucru ar trebui făcut de
fiii satului. Este o casă care ar putea deveni mai târziu un muzeu al satului
Brătuleni, în care ar trebui adunate
obiectele vechi din gospodării, fotografiile și tot ce ine de istoria satului. Ar fi
un omagiu adus ăranilor din Brătuleni,
care sunt tot mai puini cu fiecare zi care
se scurge.
Ștefan SUSAI

MIROSLAVA
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La școală... pentru că-mi place
Există în cadrul sistemului de învăământ mai multe denumiri: „Școala altfel”, „Să știi mai multe, să fii mai bun”,
„After-school”, „A doua șansă”, „Step
by step” etc. și toate aceste module/sisteme își doresc – aproximativ – același
lucru: dezvoltarea multilaterală a elevului.
În acest context, cadrele didactice de
la Școala Gimnazială „Dimitrie Anghel”
din Cornești s-au gândit la un program
asemănător, mai exact, un program practic, în care elevii doritori și îndemânatici
să deprindă tainele unor activităi lăsate
mai mult pe seama familiei.
La început în număr restrâns, pentru
o mai bună organizare și o repartizare pe
sarcini, iar apoi în număr tot mai mare.
Pornind de la ideea de șezătoare promovată deja de Asociaia „Ciurbeștenii”,
coordonatorii proiectului și-au propus
lucruri mici, realizate pas cu pas. Dintre
activităile propuse putem aminti: semne
cusute pe pânză, modelarea hârtiei în
diferite tehnici, pictură pe diferite materiale-suport, tricotaje, croitorie. Coordonatori și instructori vor fi cadrele didactice ale școlii cărora li se vor alătura
părinii. Cel mai pretenios punct al
proiectului va fi confecionarea unor
costume populare tradiionale din zona
Iașului.
Ideile au început să fie puse în
practică la orele de Educaie tehnologică
și Opional integrat, unde profesoarele
Petronela Goraș și Monica Oel îndrumă
elevii în activitatea de confecionare a
mărișoarelor, felicitărilor și a desenelor
de primăvară.
„Ca în fiecare școală, există o mare
problemă cu spaiul și timpul, din acest
motiv s-a căzut de acord ca doritorii de
experiene tehnice și practice să se
întâlnească sâmbăta, începând cu ora
9, până la ora 11. Este îmbucurător să
vezi copii doritori să învee lucruri «ciudate» din punctul lor de vedere, inând
cont că viaa lor se desfășoară în jurul
triadei Teleca (televizor-telefon-calculator), așa că am reușit să înlocuim
«trebuie să merg la școală» cu «,vreau
să merg la școală» și am obinut «la
școală... pentru că vreau»”, a declarat
Monica Oel, profesoară la școala „Dimitrie Anghel” din satul Cornești, comuna
Miroslava.

În demersul nostru, așteptăm sugestii
și din partea părinilor și nu vom refuza
cererile de colaborare din partea
mămicilor. Noi nu le știm pe toate, dar
cunoaștem și mămici care creează lucruri
frumoase. De exemplu, doamna Iluoaei
din Cornești realizează niște brăări impresionante din noduri, iar doamna
Căliman din Ciurbești colorează cu acul
broderii deosebite pe veste tradiionale.
Se știe că nu toi elevii vor continua
studiile. Muli dintre ei vor abandona fie
din cauza sărăciei, fie din cauza dezorganizării familiale, și atunci vor trebui să
facă ceva, să se descurce cumva. Credem că le va fi de folos această
experienă, pe care ne pregătim să le-o
oferim.

Copiii beneficiari ai Centrelor de
Zi – Cornești desfășoară activităţi
în cadrul a patru Ateliere în
parteneriat cu Organizaţia
Arhitecţilor din România
Primele două activităi s-au desfășurat la finele anului trecut, fiind urmate de un al treilea atelier în luna ianuarie. Activităile desfășurate au ca
obiective stimularea creativităii și a
interesului copiilor prin activităi inovative, practice, descoperirea meseriei
de arhitect și formarea unor priceperi
și deprinderi de lucru cu diverse materiale care le vor fi necesare atât la
școală cât și în viaă.
Reprezentanii OAR i-au cucerit pe
copii încă de la prima întâlnire, temele
propuse i-au captivat și determinat să
participe cu interes. Astfel au proiectat
și construit cu ajutorul educatorilor și
sub atenta supraveghere și îndrumare a
arhitecilor diverse machete reprezentând căsue, poduri și faade din diverse
materiale (hârtie, carton, spaghete, etc)
puse la dispoziie de către Asociaie.
La sfârșitul celui de-al doilea atelier,
în preajma Crăciunului, într-o atmosferă de sărbătoare, colindele și urăturile
copiilor au fost răsplătite. Asociaia a
donat Centrelor și copiilor diverse
bunuri (videoproiector, jocuri de masă,
obiecte de îmbrăcăminte, rechizite,
dulciuri, etc), achiziionate cu fonduri
provenite din colectarea de donaii de

la membrii OAR-filiala Iași și studeni
ai Facultăii de Arhitectură Iași,
participani la concertul organizat în
acest scop pe data de 9 decembrie.
Urmează ca pe parcursul derulării
proiectului, pe copii să-i aștepte și alte
surprize plăcute cât și activităi la fel
de interesante, aceștia declarându-se
încântai și nerăbdători să se
reîntâlnească cu membrii organizaiei.
Victoria SĂCUL ANU
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Sportul în școală – importanţă și beneficii
Educaia fizică este pentru un elev la
fel de importantă precum alte materii de
studii. Prin orele de educaie fizică din
școală se asigură formarea de cunoștine,
deprinderi practice și intelectuale, precum și însușirea de valori etice, care
contribuie la dezvoltarea capacităii de
integrare socială a elevului.
De asemenea, educaia fizică și sportul în școală nu reprezintă scopuri în
sine, ci contribuie la realizarea finalităilor generale ale educaiei, alături de celelalte discipline din curriculum-ul școlar.
În același timp, trebuie să existe preocuparea permanentă a profesorilor de
educaie fizică de a asigura un coninut
atractiv pentru leciile organizate, astfel
încât educaia fizică școlară să pună bazele educaiei fizice permanente, care
înseamnă un stil de viaă, un mod de a
gândi și de a aciona în beneficiul propriu și în interesul societăii.
Educaia fizică a tinerei generaii constituie unul din elementele de bază ale
sistemului educaional al copiilor. Sănătatea, dezvoltarea fizică armonioasă
constituie premise importante ale calităilor, capacităilor și trăsăturilor de caracter ale copiilor. Influenarea favorabilă a stării de sănătate, sporirea
capacităii de efort a organismului prin
exersarea funciilor vitale și de adaptare
la mediul înconjurător, precum și formarea deprinderi lor de igienă individuală
și colectivă, constituie motivele fundamentale ale societăii și valorii educaiei
fizice.
Sportul este o activitate de întrecere,
constituită din ansamblul ramurilor de
sport, care are drept obiectiv dezvoltarea
condiiei fizice și psihice a individului,
pentru obinerea de performane în
competiiile de toate nivelurile.
Educaia fizică și sportul dezvoltă o
arie complexă de interese, trebuine,
motivaii. Educă ambiia, curajul, emulaia, atenia distributivă, hotărârea, fermitatea, perseverena, calmul, modestia,
onestitatea, multiple trăsături de voină
și caracter. Calităile intelectuale, calităile fizice și calităile morale se conturează cu maximum de durabilitate și
eficienă în activităile corporale.
Pretutindeni în ările civilizate educaia rămâne tributară idealului antic
„Mens sana in corpore sano” (o minte
sănătoasă într-un corp sănătos). Prezena

orelor de educaie fizică și sport în școală
este absolut necesară pentru a stimula
mișcarea în rândul elevilor și chiar

performana sportivă. Fiecare copil are
dreptul la o educaie armonioasă care să
îi ofere atât accesul la cunoștine de

natură să îl ajute să cunoască și să
îneleagă mai bine lumea în care trăim,
să își dezvolte potenialul și gândirea
autonomă, dar și la practicarea mișcării
și a sportului.
Practicarea sportului a adus de-a lungul timpului rezultate notabile pentru tinerii din comuna Miroslava. Îi mentionăm aici pe Ștefan Lătescu, campion
naional la box in anul 2018. A facut
parte si din lotul naional de box. A
învăat la școală gimnazială din satul
Cornești.
Petrea Cosmin face parte din lotul Liceului cu Program Sportiv Iasi, secia
fotbal. Petrică Lătescu este component
al lotului echipei CSM Politehnica Iași,
grupa 2003 fiind elev la liceul din Miroslava. Mai sunt numeroși copii care
practică sporturi diverse în cadru organizat la clubul CS Știina Miroslava.
Aceștia au diferite vârste, de la 7 la 15
ani, ei provenind din majoritatea satelor
ce aparin comunei Miroslava.
Silviu DULCIANU

MIROSLAVA

PUBLICITATE

ANUNŢ
Începând cu data de 01-01-2019 în incinta sălii de sport Miroslava
s-a dat în folosină pentru locuitorii comunei şi nu numai, jacuzzi şi
saună, de asemenea cei interesaţi pot beneficia de şedinţe de masaj.
Toate cele menţionate mai sus sunt contra cost. Pentru mai multe
informaţii, sunai la:

0751 251 512
jacuzzi şi saună:
VASILACHE ADRIAN

masaj:
BUCĂTARU GABRIEL

11

12

PRODUCĂTORI LOCALI

MIROSLAVA

Ce putem cumpăra de la ţărani și
de la producătorii din Miroslava?
Muli cumpărători se plâng în legătură
cu calitatea îndoielnică a produselor alimentare. Cândva, cuvântul „import” ducea cu gândul la o anumită calitate, indiferent dacă era vorba de produse alimentare sau de larg consum. Dezbaterile publice în România aduc periodic în atenie
producătorii autohtoni și dificultăile cu
care se confruntă pe piaă. O privire
fugară în marile supermarketuri ne arată
că ponderea producătorilor români, mai
ales de legume și fructe, nu este una care
să ne bucure. Pe de altă parte, există și o
categorie de cumpărători care prefera
produsele de import, seduși de marketing.
Ne propunem ca în publicaia Miroslava să îi prezentăm pe producătorii din
satele noastre. Ideea unei piee ărănești
nu este nouă. Ea începe să se cristali-

zeze, iar Dan Niă, primarul comunei
Miroslava, este de părere că ea ar trebui
organizată în perioada următoare. În Miroslava avem producători diverși de legume și fructe, până la miere, carne,
lapte, patiserie și bucătărie tradiională.
Este bine ca producătorii noștri să fie
cunoscui. Și este mai bine să se cumpere de la ei, de la ărani. Asta o știm cu
toii.

De la rețetele lui
Mihail Kogălniceanu
la dulceața de ardei iute
În primul nostru episod al seriei despre producătorii locali vom prezenta produse și reetele de la Liceul Agricol „Mihail Kogălniceanu”. Poate nu toi știu că
Mihail Kogălniceanu a fost elev la Mi-

roslava. El a scris ulterior, împreună cu
C. Negruzzi, cartea 200 de reete cercate
de bucătărie românească și alte trebi
gospodărești. Cartea de bucate a lui
Kogălniceanu și Negruzzi a avut un succes de public apreciabil pentru acele
timpuri. Nu doar că s-au tras, într-un interval foarte scurt de timp, trei ediii
(1841, 1842, 1846), dar cel puin primele
două s-au vândut în câte o mie de exemplare. Cartea a fost reeditată recent de
editura Junimea din Iași.
La Liceul din Miroslava se prepară
dulceaă de ardei iute, dulceaă de ceapă
și de morcovi. Nu este o producie mare
pentru că importantă este calitatea.
„Producem cam o mie de borcane mici
într-un an. Iar în această cantitate intră
dulceaa de ardei iute, cea de ceapă și
cea de morcovi. Materia primă provine
de la producătorii agricoli din zonă. Am
început să reînnodam tradiiile în anul
2016. Atunci, un grup de elevi de la liceul nostru, o companie a lor, a câștigat
un proiect la nivel naional. Prin
vânzarea dulceii s-a reușit utilarea
unui laborator de industrie alimentară.
Elevii noștri, dat fiind și profilul agricol-alimentar al instituiei noastre, au
făcut și vizite de studiu la ali
producători. Este important să învee
din experiena altora”, a declarat Casiana Petrescu, profesor coordonator la
Liceul „Mihail Kogălniceanu” din Miroslava. În proiectele menionate s-a implicat și World Vision care le-a finanat
parial, restul fiind cofinanat de
instituia de învăământ. „Dulceaa de
morcovi realizată de noi este făcută
după o reetă a lui Kogălniceanu.

Morcoveaă este un brand, așa cum a
devenit și dulceaă noastră de ardei
iute”, a precizat profesoara Casiana Petrescu. „Este important să participi la
realizarea unor reete vechi și să învei
cum se fac. Iar la final să guști apoi din
dulceaă. Din acest punct de vedere elevii noștri sunt privilegiai”, a spus Andreea Hriscu, elevă la Liceul Agricol „Mihail Kogălniceanu”.
Dulceaa de ardei, cea de ceapă și cea
de morcov pot fi procurate direct de la
Liceul „Mihail Kogălniceanu” din Miroslava. Ele pot fi găsite și la magazinul
MirroBello din centru Miroslavei.
În numerele următoare vom prezenta
producători din alte sate componente ale
comunei Miroslava.

