Anunţuri de mică publicitate gratuite în Vocea Tansei!
• „Piaţa Satului”, o rubrică destinată cumpărătorilor
de produse ecologice din zonă
Având în vedere numărul mare de gospodării din raza teritorial
administrativă a comunelor Ţibănești, Tansa, Dagâţa, redacţia
Vocea Tansei inaugurează rubrica „piaţa satului”. În cadrul acesteia,
orice gospodar rezident al oricăruia din satele componente ale zonei

are posibilitatea de a se întâlni direct cu potenţiali cumpărători
interesaţi să achiziţioneze direct, fără alţi intermediari care să umfle
preţurile, produse agroalimentare specifice locului, indiferent că e
vorba de legume și fructe, produse de origine animală (lapte,
brânză, ouă șamd), animale în viu sau carcasă (păsări, oi, porci
șamd) sau produse finite gen cozonaci, preparate tradiţionale, vin
etc. Aceste anunţuri vor fi publicate lunar, în fiecare ediţie a

publicaţiei Vocea Tansei, la loc vizibil. Sunt gratuite și pot fi lăsate
spre publicare la Primăria comunei Tansa, cu menţiunea ”Publicitate”. Mesajul trebuie să fie clar și să conţină un număr de telefon
pentru ca vânzătorul sau cumpărătorul (după caz) să poată fi contactat. De asemenea, redacţia Vocea Tansei reamintește persoanelor
interesate că publică gratuit orice anunţ de mică publicitate gen:
vânzări/cumpărări, imobiliare, închirieri, felicitări, comemorări,
matrimoniale șamd. Anunţurile pot fi lăsate, de asemenea, la secretariatul Primăriei Tansa, sau la adresa de internet redactia.voceatansei@gmail.com, sau la telefon: 0748-013.063.
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Începe școala!

Pregătirile pentru începerea unui nou an școlar la
Tansa sunt aproape de finalizare. La toate unităţi școlare
implicate în procesul de învăţământ, din Tansa și Suhuleţ,
s-a făcut curăţenie în sălile de clasă, s-a dat cu var, s-a spălat pe jos. Nu a fost uitată nici biblioteca din Tansa, unde
s-au făcut toate reparaţiile necesare pentru ca în vechea
clădire (corp A), reabilitată, să-ţi fie mai mare dragul să
intri. Aici va fi nu doar biblioteca școlară, ci și cea sătească
iar într-o altă cameră va fi adăpostită arhiva Primăriei din
Tansa.
Apreciată la Inspectoratul Școlar ca fiind una dintre
cele mai perfomante unităţi de învăţământ din judeţ,
Școala din Tansa a dat generaţii de elevi performanţi, care
mai târziu au făcut cinste comunei prin realizările lor ca

adulţi. Anul școlar 2014 – 2015 însă a fost unul dintre cei
mai prolifici, toţi cei 33 elevi înscriși la evaluarea naţională
fiind admiși la licee prestigioase din Iași și școli profesionale. „Secretul acestor rezultate este aceala că, în proporţie
de 90%, cadrele didactice sunt din localitate. Acest lucru
ne permite să păstrăm un contact foarte strâns cu părinţii
copiilor, suntem ca într-o mare familie”, apreciază prof.
Mihai Bălășel, director al școlii din Tansa, din 2009.
Școala Gimnazială Tansa include:
- Școala primară, clasele I-IV (corp C), Tansa;
- Școala gimnazială, clasele V – VIII (corp B), Tansa;
- Grădiniţa cu program normal Tansa;
- Școala gimnazială, clasele I-VIII, Suhuleţ;
- Grădiniţa cu program normal, Suhuleţ

În total, Școala Gimnazială din Tansa include circa 300
copii, adică la limita inferioară impusă de legislaţie pentru
ca unitatea de învăţământ să evite comasarea. „Într-adevăr, este o problemă pentru noi, dar nu avem ce face. Comuna este îmbătrânită și copiii sunt tot mai puţini”, spune
prof. Bălășel. Fiind copii puţini, există clase în care încă se
mai desfășoară învăţământ simultan. La Suhuleţ se face
învăţământ simultan la două clase: clasa pregătitoare cu
clasa a doua; clasa I cu clasa a III-a. Va fi învăţământ simultan și în Tansa: clasa pregătitoare (5 copii) și clasa I
(12 copii ). „Este adevărat că desfășurând învăţământ simultat scade calitatea procesului educaţional, dar încercăm să compensăm acest lucru printr-o apropiere mai
mare a cadrelor didactice faţă de elevi și părinţi”, mai
spune prof. Bălășel.
Deschiderea oficială a noului an școlar va avea loc, într-un cadru festiv:
- luni, 14 septembrie ora 9:00 în Tansa;
- luni, 14 septembrie, ora 10:00, în Suhuleţ.

Din cauză că nu avem Consiliu Local
dezvoltarea comunei este blocată

Noul Cod Electoral a blocat
alegerile parţiale în toată România

• Interviu cu Daniel
Voinescu, primarul
comunei Tansa
Situaţie unică în
Tansa. În urma unor
neînţelegeri
dintre
două tabere de consilieri între care nu putea
exista un dialog normal, ca între oameni cu
interese ﬁrești pentru
comunitate, a fost nevoie doar de o trădare,
speciﬁc românească, pentru ca în cele din urmă Consiliul Local din Tansa să ﬁe dizolvat. Manevra a fost simplă. Din totalul de 11 consilieri locali, câţi trebuie să ﬁe la
Tansa, 7 au hotărât să nu mai vină la ședinţe. Acest lucru nu este permis de lege și
atrage după sine dizolvarea Consiliului Local și organizarea de alegeri anticipate,
pentru reașezarea echilibrului politic. Sentinţa a fost pronunţată în 16 decembrie
2014 și a avut ca motiv neprezentarea la Ședinţa de Consiliu Local, pe parcursul a
două luni consecutive. Potrivit aceleiași legi care a dus la dizolvarea Consiliului Local
(Legea 215/2001), Prefectura judeţului Iași urma să propună Guvernului, în termen
de 45 de zile, organizarea de alegeri parţiale. Numai că Guvernul Ponta nu a mai
organizat acele alegeri. De atunci comuna Tansa a continuat să ﬁe guvernată în absenţa unui Consiliu Local iar acest aspect a dat naștere la o sumedenie de complicaţii, cu pierderi foarte mari pentru întreaga comunitate. Despre toate aceste și
multe alte detalii care au dus la blocarea administraţiei locale în acest colţ de judeţ,
urmează să aﬂăm stând de vorbă cu Daniel Voinescu, primarul comunei Tansa.
(CITIţI PAGINILE 4-5)

• Explică Dan Cârlan, prefectul judeţului Iași
Potrivit informaţiilor puse la dispoziţie de prefectul judeţului Iași, Dan
Cârlan, alegerile parţiale au loc, o singură dată în an, în toată ţara. Având
în vedere că situaţia politică la nivel
naţional a fost una mai „ﬁerbinte” în
plan politic, Guvernul României a trebuit, pe de o parte, să stabilească data
alegerilor parţiale într-o perioadă
când se discuta în Parlament noul Cod
Electoral, care avea să schimbe radical
lucrurile în ce privește organizarea
alegerilor. Spre exemplu, la următoarele alegeri locale, președinţii de consilii judeţene nu vor mai ﬁ aleși direct,
de către alegători, ci indirect, prin
votul consilierilor judeţeni deja aleși.
Iarăși, conform noului Cod Electoral,
nu se mai organizează alegeri parţiale
(anticipate – n.r.) la un interval de
timp mai mic de un an până la desfășurarea alegerilor de drept. „Bineînţeles că imediat ce instanţa a
pronunţat Hotărârea, irevocabilă și
deﬁnitivă, de dizolvare a Consiliului
Local din Tansa, prefectura a propus

Guvernului, în termen de 45 de zile,
cum prevede legea, organizarea de
noi alegeri. Ce a depins de noi am
făcut. Guvernul, însă, a preferat să
mai aștepte până la votarea noului
Cod Electoral și de aici toată amânarea. De-acum, că mai avem mai puţin
de un an până la alegerile locale noua
lege nu mai permite organizarea de
alte alegeri”, a explicat prefectul Dan
Cârlan. Chiar dacă nu a fost stabilită
cu precizie data viitoarelor alegeri locale, aceste vor avea loc în prima sau
a doua duminică din luna iunie a anului viitor. Până atunci, Primăria din
Tansa va funcţiona, ca și până acum,
cu Consiliul Local dizolvat.

„De la mine au plecat
înţeleşi, până acasă
s-au certat din nou”
Solicitat să-și exprime un punct de
vedere, particular, asupra situaţiei de
la Tansa, prefectul Dan Cârlan opinează că dizolvarea Consiliului Local
putea ﬁ evitată, dacă persoanele im-

plicate ar ﬁ renunţat la orgolii. „Personal, aﬂând cum stau lucrurile la
Tansa, am discutat cu toate persoanele implicate și i-am rugat atât pe
consilieri, cât și pe primarul Voinescu
să ajungă la o înţelegere și să se reunească într-o ședinţă de Consiliu. La
mine în birou au spus da, c vor face,
dar probabil că până să ajungă acasă,
în Tansa, s-au certat din nou. Mai
mult de atât nu aveam ce face. Probabil că dacă primarul nu-i dădea
afară din partid pe cei doi consilieri
nu s-ar ﬁ ajuns aici. Dar asta e o părere subiectivă, de-a mea, nu una oﬁcială. Responsabilitatea pentru
această stare de fapt din Tansa este
una exclusiv politică, a oamenilor
care au provocat-o…”, a concluzionat
prefectul Dan Cârlan.
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POLIţIA LOCALĂ, ÎN ACţIUNE

Nu mai primiţi în curte
comercianţi ambulanţi!
Poliţia locală atrage
atenţia cetăţenilor din
Tansa să nu mai primească
în curte comercianţi ambulaţi care vând pături și cuverturi, pentru că riscă să
fie jefuite. Respectivii comercianţi ambulanţi, în
timp ce negociază chipurile
să-și vândă marfa își trag
interlocutorul de limbă
pentru a afla cu ce se ocupă,
ce mai are prin casă, sau
dacă are rude plecate la
muncă în străinătate, după
care trec la fapte.

Cum a fost uşurat Lazăr
Mihai de 230 milioane lei
vechi…
Un caz de acest gen s-a consumat în Suhuleţ, unde victima – Lazăr Mihai – a fost
jefuită de 230 milioane lei

vechi de niște ţigani din
Moţca. „Au văzut că are o casă
în construcţie și l-au întrebat
dacă are bani să o termine.
Omul, neștiind cu cine are dea face, le-a povestit că are un
fiu în străinătate care-i trimite
bani să-și ridice casă nouă.
Două zile mai târziu, când au
prins un moment prielnic, iau intrat în casă, au găsit locul
unde își ţinea acesta banii și lau jefuit de tot ce avea: lei,
euro, suma totală fiind de vreo
230 milioane lei”, povestește
agentul de poliţie din cadrul
secţiei Ţibănești.

Metoda tichetul CFR
Metoda folosită de escroci e
diversificată. Unii vin câte doi
și pretind că cumpără legume
sau tichete de călătorie pe
CFR. După ce negociază, unul
dintre cumpărători scoate o
bancnotă de 2 milioane și aș-

Date de la Starea Civilă
De la începutul anului 2015, Oficiul de
Stare Civilă al Primăriei Tansa a consemnat următoarele:
Căsătorii
• Bîrligă Mihai, cu Tănase Florentina
(februarie)
• Maraciuc Petru, cu Zavu Verginia (februarie)
• Voinescu Costică, cu Timofte Spiridon
Virginia (februarie)
• Spulber Dumitru, cu Hordilă Liliana
(aprilie)
• Carja Georgel, cu Cogean Aurica
(mai);
• Bîrligă Andrei, cu Ionescu Gabriela
(iulie);

teaptă victima să vina cu restul. Între timp, celălalt urmărește unde își ţine persoana
banii și fură restul. Persoanele
vizate pentru acest gen de escrocherie sunt de regulă persoane în vârstă care pot fi
urmărite ușor și jefuite la fel
de ușor. Cum asemenea cazuri
au fost semnalate în mai
multe localităţi din zona Ţibanba – Ţibănești – Tansa –
Dagâţa poliţia judeţeană sfătuiește persoanele care sunt
contactate de astfel de „cumpărători” să sune la „112”.

Metoda accidentul
Inspectoratul judeţean de
Poliţie Iași atrage atenţia cetăţenilor să nu se lase atrași în
escrocheria „accidentul”. În ce
constă această metodă? Familia unei persoane care lucrează în străinătate este
contactată telefonic și anun-

ţată că respectiva rudă a fost
victima unui accident, sau a
accidentat pe cineva și solicită
depunerea urgentă a unor
sume mari de bani în anume
conturi bancare pentru a rezolva situaţia. „Asemenea cazuri au fost sesizate nu numai
în mediul rural, ci și în urban.
Escrocii care folosesc această
metodă sunt foarte convingători. Sfatul nostru este ca, la
primirea unui asemenea apel,
persoana contactată telefonic
să verifice direct, apelându-și

ruda direct pe telefonul din
străinătate, sau să sune la
112”, apreciază purtătorul de
cuvânt al inspectoratului de
poliţie.
Este clar că un asemenea
apel telefonic nu poate să
apară decât în urma unor informaţii concrete, de aceea
poliţia le reamintește cetăţenilor să fie foarte atenţi cui dau
numerele personale de telefon
precum și alte detalii legate de
ce fac rudele lor apropiate.

• Mantale Cosmin Mihai, cu Vatamanu
Ana Maria (august)

PRINTRE GARDURI, LA OPROAIA

Tuturor noilor căsătoriţi, Primăria Tansa le urează, sănătate, viaţă
lungă și casă de piatră!
În cursul anului 2015, la Oficiul de
Stare Civilă al Primăriei Tansa au fost consemnate următoarele:
Transcrieri de nașteri (copii care sau născut în alte localităţi dar ai căror părinţi sunt rezidenţi în Tansa:
• Bosânceanu Florin Marian (2 august
2014, Italia);
• Mocanu Toader Rareș Alexandru
(5 iunie 2015, Iași)

În august, mintenaș, a primit
un… toporaș!

Decese
De la începtul anului, Oficiul de
Stare Civilă al comunei Tansa a înregistrat 34 decese. În luna august, 2015, au
fost înregistrate următoarele decese:
+ Arcip Natalia (Suhuleţ, 93 ani)
+ Cotan Gheorghe (Tansa, 58 ani)
+ Cotan Elvira (Tansa, 82 ani)
+ Corbu Gheorghe (Suhuleţ, 89 ani)
Condoleanţe familiilor îndurerate!

Notariat Ţibăneşti (în incinta Căminului Cultural)
Bălan Mariana Otilia
Miercuri: orele 9:00 – 12:00
Vineri: orele 9:00 – 12:00
Pentru eventuale relaţii/programări vă rugăm să apelaţi la numărul de
telefon 0745.291.782. Vă așteptăm!

Autotodo Georgiana
Ţibăneşti
l Oferă servicii de vulcanizare, service auto, diagnoză.
l Compartiment vânzări piese
auto, uleiuri, filtre.
l Servicii de spălătorie auto pentru
toate categoriile auto, inclusiv camioane și tractoare.
l Autotrado Georgiana dispune și de platformă auto care poate fi pusă la dispoziţie
pentru situaţii speciale.
Program de lucru: 8:00 - 18:00
Telefon: 0747–249.354

Elicopterul SMURD a făcut diferenţa dintre viaţă şi moarte
Uneori nu e bine să te
pui cu femeile, mai ales
dacă sunt furioase, cu nervii
pe gard și gardul la… pământ. O mai veche pricină
de scandal dintre două familii s-a finalizat cum nu se
poate mai prost în seara
zilei de 23 august, în
Oproaia (comuna Ţibana),
când Munteanu Ion (31 ani)
s-a ales cu un topor înfipt în
piept, de către Chirciu Stela
(46 ani). Toată panarama a
pornit de la o bucată de
gard pe care un frate de-al
lui Munteanu l-ar fi dărâmat cumnatului Stelei Chirciu. Cearta, aparent una
banală, a degenerat la
poarta Stelei Chirciu care
când a văzut că Munteanu
vine cu fraţii să-i ceară socoteală, să o pieptene cu bâ-

tele, și-a chemat și ea neamurile, care nu au venit
nici ele cu mâna goală.
Când să se iște o bătaie în
toată legea între cele două
găști înarmate cu pari, Stela
Chirciu a ieșit din casă cu
un topor și, făcându-și vânt
printre scandalagii, la aruncat cu sete în pieptul lui
Munteanu. Căruia i-a pierit
glasul și nu i-a mai trebuit
gard.
Speriată de grozăvia faptei, gașca s-a spart și a sunat
la 112, care înţelegând că e o
problemă de viaţă și
moarte, a trimis elicopterul
SMURD să preia victima de
urgenţă la spital.
Spre norocul lui, Ion
Munteanu a scăpat cu zile
iar acum este în afara oricărui pericol și cu gardurile

acasă.
Între timp, un echipaj de
la SIC a debarcat în Oproaia
și a arestat-o pe Stela Chirciu, care acum este acuzată
pentru tentativă de omor.
Mandatul de arestare a fost
emis pentru 30 de zile, destul cât să înţelegă că gardul
stricat de acasă era oricum
mai bun decât cel din târg.
Adică din târgușor. Din târgușorul Copoului, ăla de la
parter și cu grilaj de fier,
greu de pus la pământ…

Baza de recepţie a
cerealelor Dagâţa
Achiziţionează cereale, cantităţi mari:
- Floarea soarelui
- Grâu
- Porumb
Preţurile se negociază direct, în funcţie
de calitate și cantitate. Vânzătorul trebuie
să deţină carnet de producător și certificat
de producător, în conformitate cu normele
legale în vigoare.
Plăţile se fac numai prin cont bancar, nu
și cash.
Baza de cereale Dagâţa are program zilnic 7:00 – 19:00, inclusiv sâmbăta, duminica și sărbătorile legale.

Baza de cereale Dagâţa dispune de cântar, laborator și spaţii de depozitare unde
se pot ţine cereale, în custodie, contra cost.
Contact: Ciprian Hriscu
Telefon: 0735-316.994; 0232-210.597
e.mail: tcemobiledryers@yahoo.com
www.tcemobiledryers.ro
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LUMEA ÎNTREABĂ, PRIMARUL RĂSPUNDE

Apă, canalizare, drumuri judeţene, secetă…
„Mă simt pedepsit pe nedrept!”
• Spune prof. Mihai Mera, fost consilier local al comunei Tansa

Creţu Toader, Suhuleţ

Spiridon Constantin, Tansa

Redacţia publicaţiei Vocea Tansei îşi propune realizarea unei rubrici de dialog cu
cetăţenii, în cadrul căreia primarul Daniel Voinescu va răspunde la orice întrebări care
vizează bunul mers al administraţiei locale. Încercăm, prin această rubrică, să venim în
întâmpinarea cetăţenilor care au de făcut o reclamaţie sau solicită lămuriri
suplimentare pe domenii de interes local precum drumurile, utilităţile, învăţământ,
normative locale, situaţii speciale, cazuri sociale deosebite şamd. Aceste sesizări se pot
face la telefon 0748-013.063, e-mail: redactia.voceatansei@gmail.com, sau în scris, la
Primăria comunei Tansa, cu speciﬁcaţia „pentru redacţia Vocea Tansei”. La toate
sesizările primite la redacţie, primarul Daniel Voinescu va răspunde în ediţia imediat
următoare. Nu vom da curs la injurii şi sesizări anonime. Aşteptăm sugestiile şi
reclamaţiile dumneavoastră. Nu ezitaţi să ne contactaţi!

„Reţeaua de apă şi canalizare
a fost gândită prost”
„Sunt multe probleme în
comună… Prima care îmi vine
în minte e cea legată de
reţeaua de apă și canalizare.
Sunt locuri unde oamenii nu se
racordează la apă pentru că
nu au canalizare iar acolo
unde este canalizare nu sunt
oameni. Fostul primar Sterea
a făcut instalaţia de apă
aiurea, bazinul de apă e mai
jos decât era necesar. În loc să
se facă distribuţia apei prin
cădere, se pompează la deal.
Apa nu are presiune așa că
oamenii în loc să se racordeze
la apă se lasă păgubași pentru
că oricum nu le ajunge apa. O
altă problemă ar fi baza
sportivă, sau mai degrabă
lipsa ei…” – Creţu Toader,
Suhuleţ
„Într-adevăr, când s-a făcut
reţeaua de apă, bazinul de
acumulare care preia apa de la
Ţibănești nu e la o înălţime
suficientă. Cunoaștem această
situaţie și încercăm să o
reglementăm. Conform
proiectului, canalizarea din
Tansa a fost realizată pe
străzile principale. E adevărat
că la Suhuleţ, reţeaua de
canalizare pleacă de la școală
vreo 50 de m și traversează o
zonă unde nu sunt decât 10

case. Așa a fost proiectul.
Deocamdată nu putem face
nimic ca să reglăm situaţie,
pentru că orice investiţie nouă
– inclusiv cea de recalibrare a
reţelei de apă potabilă –
trebuie aprobată în prealabil de
Consiliul Local. Cum nu avem
Consiliu Local și nici nu vom
avea până în vara anului viitor,
va trebui să mai așteptăm.
Același lucru e valabil și pentru
baza sportivă. După cum știţi,
am avut și echipă de fotbal în
Liga a IV-a, dar nu am mai
putut să o menţinem, din lipsă
de fonduri și sponsori. Poate
vom avea mai mult cheag anul
viitor” – Daniel Voinescu,
primar comuna Tansa

Întreţinerea drumului judeţean
ţine de Consiliul Judeţean Iaşi
„Pe porţiunea de drum
judeţean dintre Tansa și
Dagâţa au început să apară
gropi. Aș vrea să știu când se
vor plomba aceste gropi,
pentru că merg des spre
Dagâţa, la școala
profesională, unde predau
mecanică. Apoi, ar mai fi de
făcut o porţiune de drum spre
Pâncești Neamţ. A mai rămas
doar 1 km de asfaltat. De 5 ani
de când s-a asfaltat drumul în
Dagâţa, spre Neamţ tot așa a
rămas. Am auzit că sunt
proiecte europene pentru
drumuri, nu se poate face un

Bradu Toader, Tansa
proiect și pentru acel drum?” –
Bradu Toader, Tansa
„Cunoaștem foarte bine situaţia
drumurilor de la Tansa și
Dagâţa. Singurele locuri unde
putem interveni pentru
reparaţii și modernizări sunt
numai drumurile comunale
aflate în domeniul public al
Primăriei Tansa. Drumul
judeţean nu se află în
inventarul comunei Tansa, ci al
Consiliului Judeţean Iași. Deci
nu putem interveni, în schimb
voi lua legătura cu cei de la
drumuri judeţene și le voi
sesiza situaţia, pentru ca acolo
unde sunt gropi să vină și să le
plombeze. Cât privește drumul
spre Pâncești, știu că și
primarul de la Dagâţa a
intervenit de nenumărate ori ca
să fie asfaltat acel kilometru
care a mai rămas. Nu a primit
un răspuns nici până acum.
Într-adevăr, există finanţări
europene pentru astfel de
proiecte cum sunt și cele de
asfaltare a drumurilor
comunale, prin PNDR sau prin
GAL. Noi am încercat pe un
asemenea proiect să asfaltăm
1km de drum spre Schinetea,
dar nu am mai apucat pentru
că nu avem Consiliu Local. Știu
însă că vecinii noștri de la
Dumești au depus acel proiect
și că vor primi finanţare pentru
acel km de drum care le revine
să-l facă pe porţiunea dintre
drumul judeţean Negrești –
Roman, spre Casa mareșalului
Prezan din Schinetea. Pentru
Pâncești nu vă pot da un
răspuns” – Daniel Voinescu,
primarul comunei Tansa

Maşina de pompieri cară apă în
locurile afectate de secetă
„L-aș ruga pe primar să se
gândească la montarea unor

Printre foștii consilieri locali ai comunei Tansa se
numără și Mihai Mera, profesor de matematică. Convingerea sa este aceea că dacă Guvernul Ponta ar ﬁ
organizat alegeri anticipate, situaţia de astăzi a comunei Tansa ar ﬁ fost alta. Explicaţia, din punctul său
de vedere, este una politică, anume: interesul propriu al fostului executiv care și-a dorit forţarea schimMihai Mera, Tansa
bării rezultatului de la ultimele alegeri locale soldate
cu desemnarea lui Daniel Voinescu în postul de primar al comunei Tansa, dar și lipsa de interes la nivel naţional a Guvernului Ponta. „Mă
simt pedepsit pe nedrept. Cel mai dureros pentru comună a fost dizolvarea Consiliului
Local și al doilea lucru, mai dureros pentru noi a fost neorganizarea de alegeri anticipate locale. Cetăţenii din Tansa au fost frustraţi de niște drepturi naţionale, de ca și
cum nu ar ﬁ din România. Eu înţeleg că nu am mai avut Consiliu Local, dar de ce nu sau făcut alte alegeri ca să avem o activitate normală? Eu unul consider că a fost un
abuz din partea partidului de guvernământ, să ﬁi lipsit de drepturi de propria ta conducere de stat. Înţeleg lupta politică, dar pedeapsa administrativă nu o mai înţeleg.
De ce să ﬁe pedepsită comunitatea? Conform legii, în termen de 45 de zile trebuiau
să se organizeze alegeri și nu s-au mai organizat”, a declarat prof. Mihai Mera.

„Ca mine, sunt mulţi în comună
care îşi doresc drumuri civilizate”
• Spune Vasile Bârligă, poștaș în comuna Tansa
Fost consilier local, Vasilă Bîrligă, are o meserie
care implică mult mers pe jos. Este poștaș și una dintre cele mai mari doleanţe ale sale este aceea de a-și
putea face meseria pe niște drumuri normale. „Îmi
amintesc de o veche ședinţă de Consiliu Local când
fostul primar Sterea zicea că modernizarea drumuriVasile Bârliga, Tansa
lor în comună ar putea să mai aștepte. Dumnealui,
care nu prea umblă pe drumuri, își permite să spună
asta. Dar mie, care am mult de umblat, indiferent că e vreme bună sau rea, nu-mi vine
ușor să umblu prin glod. Ca mine sunt mulţi în comună care își doresc să aibă parte
de drumuri civilizate în dreptul casei”, spune Vasile Bârligă.
Dată ﬁind situaţia specială în care se aﬂă comuna Tansa, de a nu avea Consiliu
Local, orice investiţie, implicit asfaltare sau pietruire de drumuri, a fost îngheţată.
Acest lucru se va corecta de la sine, după alegerile locale de anul viitor, care vor avea
loc în prima sau a doua duminică a lunii iunie.

camere de luat vederi la toate
intrările din Tansa și Suhuleţ.
S-au înmulţit foarte mult
furturile în comună și ar trebui
făcut ceva pentru a le rări.
Lumea din sat, fiind
îmbătrânită nu mai poate
asigura paza culturilor
agricole și unii mai tineri mai
«completează» de prin vecini.
Aș vrea să mai atrag atenţia
asupra secetei. Nu este apă și
oamenii nu au unde adăpa
animalele” - Spiridon
Constantin, Tansa
„Încă de când au început să se
facă simţite efectele secetei am
solicitat Inspectoratului pentru
Situaţii de Urgenţă să ne

Lista documentelor care constituie informaţii de interes public
Având în vedere numărul mare de cetăţeni care nu sunt familiarizaţi cu
competenţele administraţiei publice
locale, publicăm în cele ce urmează
lista documentelor care, potrivit Legii
544/2001, constituie informaţii de interes public:
1. Coordonatele de contact ale instituţiei, respectiv: denumirea, adresa,
numărul de telefon, fax, adresa de email, adresa paginii de internet;
2. Numele și prenumele persoanelor
din conducerea Primăriei comunei
Tansa și programul de audienţe;
3. Acte normative ce reglementează
organizarea și funcţionarea instituţiei;
4. Proiecte ale actelor normative (Hotărâri ale Consiliului Local, Dispoziţii
ale Primarului);
5. Hotărârile cu caracter normativ ale
Consiliului Local al comunei Tansa;
6. Dispoziţiile cu caracter normativ
emise de Primarul comunei Tansa;
7. Procesele - verbale ale ședinţelor

Consiliului Local;
8. Componenţa Consiliului Local al comunei Tansa - nominală, numerică și
apartenenţa politică;
9. Informări întocmite de Primarul comunei privind starea economică și socială a localităţii, în concordanţă cu
atribuţiile ce revin autorităţilor administraţiei publice locale, precum și informări asupra modului de aducere la
îndeplinire a hotărârilor Consiliului
Local;
10. Rapoarte anuale de activitate întocmite de consilieri și de către viceprimar;
11. Actele normative care reglementează organizarea și funcţionarea Primăriei și a Consiliului Local al
comunei Tansa;
12. Instrucţiuni, norme, regulamente
și circulare cu caracter dispozitiv, primite de la organele centrale ale administraţiei publice;
13. Documente care stau la baza or-

ganizării și desfășurării licitaţiilor publice pentru închirierea, concesionarea sau vânzarea bunurilor
aparţinând domeniului public și/sau
privat al comunei: caiete de sarcini,
contracte cadru, Hotărâri ale Consiliului Local prin care se aprobă organizarea și desfășurarea licitaţiei, planuri
de amplasament;
14. Planurile urbanistice generale, regulamentul de urbanism, planurile
urbanistice de detaliu, planurile urbanistice zonale, planurile de situaţie.
15. Lista certiﬁcatelor de urbanism,
autorizaţiilor de construire, certiﬁcatelor de nomenclatură stradală, avizelor de schimbare de destinaţie;
16. Lista certiﬁcatelor de oportunitate, autorizaţiilor de ocupare a domeniului public, autorizaţiilor
eliberate în baza prevederilor Legii
nr.507/2002;
17. Bugetul local, bilanţul contabil,
contul de execuţie al bugetului local;

18. Actele normative care reglementează activitatea de stare civilă, numărul
nașterilor,
căsătoriilor,
deceselor, programul de funcţionare
al Compartimentului de Stare Civilă;
19. Actele necesare în vederea instituirii de tutelă, curatelă, asistenţă socială a persoanei vârstnice în vederea
încheierii unui act juridic de înstrăinare în scopul întreţinerii și îngrijirii
sale;
20. Studii de fezabilitate, proiecte tehnice, avize pentru ﬁnanţarea și executarea obiectivelor de investiţii de
interes local;
21. Orice informaţii privind situaţia
unui obiectiv de pe raza comunei
Tansa;
22. Situaţia lunară a beneﬁciarilor de
ajutor social;
23. Documentaţiile tehnice de execuţie pentru lucrările de investiţii;
24. Numele și prenumele persoanei
responsabile cu difuzarea informaţii-

permită folosirea autoutilitarei
de pompieri ca să cărăm apă
acolo unde au fost situaţii
speciale. Am dus apă și încă
mai ducem acolo unde suntem
solicitaţi. De asemenea, am
curăţat mai multe fântâni, am
rânit din greu scoţând mâl din
ele. Sper ca oamenii care se vor
folosi de ele să le întreţină și să
le folosească corespunzător. În
ce privește problema furturilor
din comună, cunoaștem foarte
bine situaţia atât din teren, cât
și de la agentul secţiei de poliţie
din Tansa. Montarea unor
camere de luat vederi e o
soluţie preventivă bună, pe care
o luăm în considerare” –
Daniel Voinescu, primarul
comunei Tansa

lor de interes public;
25. Structura organizatorică a instituţiei și a serviciilor subordonate, atribuţiile
birourilor,
serviciilor,
compartimentelor, programul de
funcţionare, programul de audienţe;
26. Strategii, programe privind dezvoltarea socială, economică și turistică a localităţii;
27. Materiale de promovare turistică
a zonei;
28. Materiale informative pentru cetăţeni;
29. Raportul anual privind accesul la
informaţiile de interes public, conform prevederilor Legii nr. 544 /2001;
30. Modalităţi de contestare, în situaţia în care o persoană se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces
la informaţiile de interes public solicitate;
31. Declaraţiile de avere ale aleșilor
locali și ale funcţionarilor publici din
cadrul Primăriei comunei Tansa;
32. Minutele ședinţelor publice organizate în condiţiile Legii nr. 52/2003,
privind transparenţa decizională în

administraţia publică.
33. Raportul anual privind transparenţa decizională conform prevederilor Legii nr. 52/2003;
34. Anunţuri privind solicitări de
obţinere a acordurilor, avizelor de
mediu pentru proiecte, planuri, programe, autorizaţii de mediu pentru
activităţi;
35. Informaţii privind nivelurile impozitelor și taxelor locale, stabilite conform Hotărârilor Consiliului Local,
modul de calcul al acestora, contribuabilii care beneﬁciază de facilităţi
ﬁscale precum și informaţiile care privesc aplicarea oricăror alte dispoziţii
legale privind impozitele și taxele locale;
36. Informaţii privind activitatea cultural - sportivă desfășurată pe teritoriul comunei Tansa.
37. Informaţii despre programele cu
ﬁnanţare externă.
38. Lista de achiziţii publice, servicii și
lucrări.
39. Organizarea concursurilor pentru
ocuparea posturilor vacante.
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Din cauză că nu avem Consiliu Local
dezvoltarea comunei este blocată
Daniel Voinescu este unul dintre primarii tineri ai judeţului Iaşi. S-a
născut în 26 octombrie 1973, în Iaşi. De loc, este din Suhuleţ, sat de
unde-i sunt părinţii şi unde a copilărit. Este căsătorit cu Voinescu
Elena, împreună cu care are un băiat student la Universitatea Tehnică
„Gheorghe Asachi” din Iaşi şi o fată, elevă la Liceul „Eminescu”, din
Iaşi. Daniel Voinescu a absolvit liceul silvic şi a lucrat ca pădurar la
Direcţia Silvică Vaslui din 1994, până în 2012. Este la primul său
mandat de primar şi a candidat din partea PDL.
Rep.: De ce PDL?
D.V.: Pentru că am intrat în
politică la PDL, în 2007, și acolo
am rămas.
Rep.: Cum de v-aţi stabilit
în Tansa și nu la Iași sau în
altă parte?
D.V.: Pentru că de aici mi se
trag rădăcinile. Soţia mea e și ea
tot din Suhuleţ, părinţii mei sunt
din Suhuleţ, eu am crescut în Suhuleţ. Numai școala am făcut-o la
Iași și în Câmpulung Moldovenesc.
Rep.: Când aţi câștigat
mandatul de primar al comunei Tansa, câţi consilieri
aţi avut în echipă?
D.V.: La alegerile din 2012,
candidând pe lista PDL, am obţinut mandatul de primar al comunei precum și șase mandate de
consilieri locali din totalul de 11
locuri de consilieri alocate comunei Tansa, conform dimensiunii
demografice, la o comunitate cu o
medie de 2.500 – 3.000 de locuitori.

ședinţele pe comisii. Aceste ședinţe pe comisii sunt foarte importante pentru că în baza lor se
stabilesc proiectele de hotărâri
ale Consiliului Local care urmează a fi votate. Nu am lipsit la
niciuna dintre aceste ședinţe pe
comisii de specialitate. Pentru
mai multă eficienţă, ne întâlneam
cu o zi înainte și stabileam ce și
cum urmează să votăm în plenul
Consiliului Local de a doua zi iar
în ziua cu pricina ne trezeam că
cei doi consilieri ai noștri – Gheorghe Joacăbine și viceprimarul
Vasile Cărăușu – votau împotrivă. De trei ori ne-au făcut asta
și am înţeles clar mesajul că nu
mai erau cu noi, așa că le-am retras sprijinul politic. Dacă tot lucrau pentru PSD, la ce să-i mai
păstrăm la noi, în PDL? Dragoste
cu de-a sila nu facem…

fostului primar Sterea, au hotărât
să nu mai vină la ședinţele de
consiliu și să forţeze dizolvarea,
deși puteau veni în continuare.
Rep.: Cum îi cheamă pe
respectivii consilieri care au
forţat dizolvarea Consiliului
Local?
D.V.: Sterea Constantin, Brînzei Ioan, Ciornei Lucian, Florea
Constantin și Hordilă Constantin.
Împreună cu Cărăușu Vasile și
Joacăbine Gheorghe totalul a fost
de 7 din 11 consilieri. Deci, nu s-a
mai putut realiza cvorumul necesar pentru a valida o ședinţă de
lucru ordinară. Mai trebuie să
spun că Hordilă, care e de la PNL,
a vrut să revină asupra deciziei,
dar nici așa, cu votul lui, nu a fost
suficient și oricum răzgândeala
lui a fost tardivă, nu ne mai putea
ajuta.

„Din cauza ambiţiei
unora am rămas fără
Consiliu Local”

„Cărăuşu a fost tot timpul
omul lui Sterea, fostul
primar”

„Au fost excluşi din partid
doi consilieri care votau
pentru PSD”

Rep.: Bun, și dacă au fost
excluși din partid asta înseamnă că nu mai puteau
veni la ședinţele de Consiliu
Local?
D.V.: Ba da, puteau veni. Dar
ei nu au mai vrut să vină și au plănuit împreună cu fostul primar
Sterea, de la PSD, să dizolve Consiliul Local, să forţeze alegeri anticipate și să facă o altă
majoritate. Ceea ce au și făcut
mai apoi, numai că lucrurile au
evoluat cum nu se poate mai
prost pentru comună. Consiliul
Local a fost dizolvat, dar alegeri
nu s-au mai făcut și de aici un întreg dezastru care se repercutează
asupra tuturor cetăţenilor din comuna Tansa care au fost privaţi
astfel de o administraţie normală,
pierzând și bani și investiţii extrem de importante pentru toată
lumea.
Rep.: Și cum s-a ajuns la
dizolvarea Consiliului Local?
D.V.: Potrivit legii, dacă pe
parcursul a două luni de zile consecutiv Consiliul Local nu se întrunește sau nu realizează
cvorum ca să elibereze Hotărâri,
acesta se dizolvă de drept. Constatarea situaţiei se face de către
Prefectură, care înaintează instanţei solicitarea de dizolvare,
după care instanţa constată că
sunt îndeplinite condiţiile legale
și hotărăște dizolvarea. Aceiași
lege mai spune că în termen de 45
de zile prefectura trebuie să propună noi alegeri. Știind toate
astea, după ce au rămas fără sprijin politic cei doi consilieri, împreună cu grupul de consilieri ai

Rep.: Trebuie să fi avut
Cărăușu un motiv de și-a
dorit să forţeze împreună cu
Sterea dizolvarea Consiliului
D.V.: Eeee… Vasile Cărăușu,
încă de când a terminat școala, a
fost crescut 8 ani în primărie de
Sterea. De la bun început a fost
mâna fostului primar, care vrea
să candideze și acuma, la următoarele alegeri. Vasile Cărăușu
uită cum s-a debarasat de el Sterea în 2012, când a vrut să candideze din partea PSD. În ultima
săptămână, când trebuiau depuse
dosarele pentru candidatură, Sterea nu l-a mai pus pe listă pe Cărăușu. Văzând că a fost îndepărtat
de Sterea, de pe lista PSD, ne-a
sunat pe mine și pe Spiridon să ne
spună că vrea să vină la noi, pe
lista noastră de la PDL. Bineînţeles că l-am ascultat și am decis în
cele din urmă să lucrăm împreună, să scoatem cât mai mulţi
consilieri locali, ca să punem în
aplicare cât mai multe proiecte
pentru comună. Eu mi-am onorat
promisiunile, atât faţă de cetăţenii care m-au votat cât și faţă de
domnul Cărăușu. I-am promis că
dacă ies primar și vom avea majoritatea în Consiliu el va fi viceprimar. Și așa a și fost. În
momenul în care am scos 6 consilieri și am avut majoritatea, am
votat și domnul Cărăușu a fost
ales viceprimar. Între timp, domnul Cărăușu s-a răsucit. Acum el
zice că m-a făcut primar și că eu
l-am fugărit, ceea ce nu-i nici corect, nici adevărat. L-aș întreba,
apropo de sprijinul lui, dacă în
2008 am pierdut alegerile la o di-

Rep.: V-au rămas toţi cei
șase consilieri până la sfârșit?
D.V.: La doi dintre ei le-a fost
retras sprijinul politic.
Rep.: De ce?
D.V.: Pentru că nu au mai corespuns din punct de vedere politic. Nu mai susţineau partidul cu
care au pornit la drum. Deși erau
membri ai PDL în activitatea de la
Consiliu susţineau opoziţia de la
PSD.
Rep.: Sunteţi la primul
mandat de primar?
D.V.: Da, sunt la primul mandat. Am mai avut o încercare în
2008, dar am pierdut alegerile la
o diferenţă de 59 de voturi, în
turul doi. Atunci, în 2008, am
avut trei consilieri. În 2012 am
reușit să obţin mandatul de primar, precum și majoritatea necesară de 6 consilieri locali pentru a
ne promova proiectele anunţate
în campania electorală. Aceeași
majoritate a dat și viceprimarul,
pe domnul Cărăușu Vasile.
Rep.: Ce s-a întâmplat
până la urmă de aţi pierdut
această majoritate?
D.V.: Cum spuneam și mai
devreme, am avut neplăcuta surpriză de a ne trezi că doi dintre
consilierii noștri, colegi de partid,
ne boicotau și susţineau acţiunile
fostului executiv, în loc să le susţină pe ale noastre. Mi-am dat
seama că am fost trădat încă de la

ferenţă de 59 de voturi, care a fost
marea contribuţie, a lui și a lui
Joacăbine, ca să ies primar în
2012? Poate nu a fost așa importantă cum crede el…
Rep.: Mi se pare ciudat să
spună că l-aţi fugărit, când
de fapt s-a fugărit singur. Nu
el a făcut solicitarea de dizolvare a Consiliului Local în
justiţie? Și nu tot el a lipsit
consecutiv la două ședinţe
împreună cu ceilalţi 6 consilieri?
D.V.: Ba da. A lipsit iar Consiliul Local a fost dizolvat.
Rep.: Pe hotărârea de dizolvare de la instanţă văd că
apare numele lui în calitate
de reclamant. Cum vine
asta? El lipsește de la ședinţe, el provoacă lipsa de
cvorum și tot el cere dizolvarea?
D.V.: Da.
Rep.: Deci, dacă un grup
de consilieri vrea să dizolve
un Consiliu Local e destul ca
aceștia să aibă majoritatea și
să nu mai vină la ședinţe
două luni consecutiv…
D.V.: Da. Pe parcursul a un an
de zile am tot încercat să nu se
ajungă la această situaţie, dar nu
am reușit...

„Am făcut plângere
la Parchet”
Rep.: Dar, repet, consilierii care deliberat au provocat
dizolvarea Consiliului Local,
nu pot fi trași la răspundere
pentru acest lucru?
D.V.: Am făcut o sesizare penală la Parchet, căreia i s-a dat
curs. În sesizare am precizat că în
urma acestei situaţii, pentru o perioadă de două luni de zile, nu am
putut da salarii la nimeni. Prin
neprezentarea lor s-au produs
daune materiale comunei. Procesul va dura, dar va fi necesară și o
expertiză contabilă pentru a
vedea care sunt pierderile provocate de această dizolvare.
Rep.: Cu ceilalţi consilieri
aţi încercat să vorbiţi. Poate
printre ei a fost careva bolnav?
D.V.: Nu a depus niciunul
dintre ei vreun document medical

la secretarul comunei, care să
confirme că ar fi în concediu medical. A fost pur și simplu rea
voinţă. Cred că interesul personal
al unor oameni a primat în faţa
interesului comunei. Altă explicaţie nu am.
Rep.: Ce motive au invocat
cei 7 consilieri ca să nu mai
vină la ședinţele de Consiliu?
D.V.: Au invocat niște motive
de genul că nu au primit răspuns
la o petiţie, că nu a fost transparenţă la cheltuirea banilor publici…
Rep.: Acum, dacă scoatem
acest ziar local cetăţenii din
Tansa vor avea parte de
transparenţă totală… Ce
vizau acele trei proiecte de
hotărâri?
D.V.: Organigrama, pășunile
– pentru care am umblat mai
bine de o lună prin Prefectură,
pentru că nu știam care sunt. Trebuia să rezolvăm Anexa 16. Am
stat în arhivă și am găsit hotărârile din 1994 aprobate și de comisia judeţeană de fond funciar…

„Avem o sesizare penală
şi din partea
crescătorilor de animale”
Rep.: Acum, pășunile sunt
administrate de cineva?
D.V.: Nu. Și avem o sesizare
penală și din partea crescătorilor
de animale că li s-a îngrădit dreptul de a le exploata. Dar dacă nu
avem consiliu local nu le putem
concesiona.
Rep.: Sunt mulţi crescători de animale în Tansa? Sau constituit în asociaţii?
D.V.: Da. Sunt mulţi. La nivel
de comună s-au constituit două
ascociaţii ale crescătorilor de animale, dar niciuna nu e funcţională, tot ca urmare a jocurilor
politice. S-au constituit, dar nu sa mai înscris nimeni. A fost și un
proiect de hotărâre prin care se
reglementa concesionarea pășunilor, dar a fost respins. Probabil
pentru că nu a luat pășunea cine
trebuia, nu știu…
Rep.: Al treilea proiect
respins care a fost?
D.V.: Al treilea proiect neaprobat a fost cel privind finanţarea/elev a școlii din Tansa. La fel,

VOCEA TANSEI

5
acesta fiind dizolvat. Ne-am mai
propus extinderea reţelei de canalizare, reabilitarea drumurilor,
prin pietruire, cum e și cazul drumului Tansa - Schinetea – Dumești.

a rămas neaprobat bugetul.
Rep.: Revenind la pășune,
din cei 4 consilieri de la PSD
e vreunul care să aibă fermă
de animale?
D.V.: Florea, al cărui băiat,
Sebastian, a și luat într-un an
subvenţia pentru toată comuna,
adică 53.000 euro. Florea a fost
consilier local al PPDD, dar în
momentul dizolvării Consiliuui
Local, Florea era deja la PSD,
unde a trecut cu Ordonanţa lui
Ponta.

Pierderi grele pentru
comuna Tansa

Guvernul Ponta nu a mai
organizat alegeri anticipate
Rep.: Deci comuna Tansa
e condusă acum exclusiv de
primar?
D.V.: Da. Aceeași Lege 215 nu
permite unor cetăţeni să îngroape
o comună. Potrivit acestei legi, în
termen de 45 zile de la comunicarea hotărârii definitive și irevocabile, Guvernul stabilește data
alegerilor anticipate.
Rep.: Și guvernul a organizat acele alegeri anticipate?
D.V.: Nu. Am sesizat acest aspect Prefecturii Judeţului Iași,
am vorbit și la partid să ceară guvernului să organizeze alegeri,
dar nu s-a mai făcut nimic.
Rep.: Guvernul Ponta?
D.V.: Da, guvernul Ponta.
Rep.: Din câte știu, o situaţie similară ar mai fi la
comuna Cozmești, tot din judeţul Iași și încă la o comună
din judeţul Arad. Ce culoare
politică au primarii acestor
comune, aveţi idee?
D.V.: La Cozmești e primar
PNL iar la comuna din judeţul
Arad parcă tot așa…

Magazie de cereale
ocupată abuziv
Rep.: Interesant… Acum,
sunt foarte curios, dacă se
fac alegeri din nou și se aleg
tot acești oameni și, tot așa,
nu le convine noua conducere a comunei, pot dizolva
în continuare Consiliului
Local nou?
D.V.: Da. Tocmai asta vreau
să le transmit oamenilor. Oameni
buni, dacă iar o să-i alegeţi și nu
le vom face jocul, tot așa, nu vom
progresa și nu vom mai face
nimic! Ei s-au obișnuit să învârtă
mai toate prin comună și nu le
convine când cineva le stă în calea
propriului interes. Cărăușu, spre
exemplu, ocupă o magazie de cereale a fostului CAP, fără acte. Am
emis, în calitate de primar, o
adresă prin care i-am cerut să elibereze acea magazie. Știţi ce mi-a
răspuns? În momentul când va
exista un Consiliu Local care să-i
ceară să elibereze acea magazie
atunci o va elibera, până atunci
însă nu…
Rep.: Acea magazie se află
în inventarul Primăriei
Tansa?
D.V.: Da. Există o hotărâre judecătorească în acest sens.
Rep.: Aţi făcut plângere la
poliţie?
D.V.: Am făcut.
Rep.: Și ce răspuns aţi primit?
D.V.: Că nu este Hotărâre de
Consiliu Local. Dar noi avem o
hotărâre judecătorească prin care
se stipulează că patrimoniul fostului CAP intră în posesia Consiliului Local. Iar noi nu avem
Consiliu Local în timp ce Cărăușu

folosește acea magazie ca și cum
ar fi a lui, personală, fără a plăti
un leu chirie pentru ea… Deci,
cum v-am spus, interesul personal a avut prioritate la acești oameni.
Rep.: Să înţelegem că mesajul dumneavoastră către
cetăţenii comunei este acela
că la Tansa nu discutăm de
politică, ci doar de interesul
unor oameni de a face ce vor
ei în comună…

„Au încercat tot ce au putut
ca să mă discrediteze”
D.V.: Da, la un moment dat
au vrut să facă și un referendum
pentru demiterea primarului, dar
s-au liniștit pentru că oamenii iau cam luat la rost și le-au bătut
obrazul „da’ nu vi-i rușine vouă,
ce vreţi să faceţi voi aici?! Nu vă
ajunge că nu mai avem Consiliu
Local, acum vreţi să nu mai avem
nici primar?!”
Rep.: O fi acceptat greu
acest domn Sterea gândul că
a fost învins în alegeri…
D.V.: Probabil… asta cred și
eu, altfel nu-mi explic. În urma
unor sesizări făcute tot de ei am
avut parte și de controale de la
Prefectură, de la Curtea de Conturi și de la ANAF Iași. Toate
aceste controale s-au încheiat cu
procese verbale, care au consemnat că totul e în regulă. Au căutat
tot felul de motive ca să arunce
praf în ochi la oameni dar, legal,
nu au avut vreun temei să pună
într-o lumină proastă activitatea
primăriei în toată perioada de
când sunt primar la Tansa.

„Funcţionăm pe bugetul
din 2013”
Rep.: Acum că nu este
consiliu Local, pe ce buget
funcţionaţi?
D.V.: Pe ultimul buget din
2013. Adică, 8,5 miliarde lei vechi
cât s-au cheltuit în 2013. Atât am
voie să cheltuiesc și acum, în
2015. Dar între timp s-au întâmplat multe, cum a fost și cu banii
suplimentari pentru profesori
câștigaţi de aceștia în instanţă
prin hotărâri judecătorești. Ordonator principal de credite la școli
este primarul. Neavând Consiliu,
nu le puteam da banii. În mod
normal trebuia făcută rectificare

bugetară. Iar rectificarea o
aprobă CL, care nu există… Pentru a lămuri situaţia am trimis o
adresă în acest sens la ANAF Iași,
la care nu am primit nici acum
răspuns. În schimb, mi-au deblocat contul ca să pot plăti și aceste
drepturi.
Rep.: Din câte știu, până
la alegerile locale de anul viitor nici nu se mai pot organiza alegeri anticipate. Cum
veţi face bugetul pe 2016?
D.V.: Nu-l vom face. Vom
merge pe bugetul din 2013. Bugetul real actualizat tot îl vom face,
dar ne vom limita cheltuielile la
suma din 2013. Neavând Consiliu, bugetul nou nu poate fi aprobat, rămâne neaprobat și
funcţionăm cu ultimul buget
aprobat. Numai că între timp, s-a
mărit salariul minim, s-au modificat preţuri la achiziţii, la carburanţi, la curent, la utilităţi. Codul
fiscal spune clar că trebuie să
funcţionăm la 1/12 adică pe ultimul buget aprobat din 2013. E încurcată tare treaba…
Rep.: Dar hotărârile judecătorești pentru profesori leaţi plătit?
D.V.: Un an nu le-am putut da
din cauză că nu puteam face rectificări bugetare, pentru că nu
aveam consiliu. Mai târziu le-am
plătit, pentru că a deblocat ANAF
contul și mi-a permis să le plătesc. Unii profesori mi-au și reproșat acest lucru, dar asta nu a
depins de mine.

Proiecte realizate şi proiecte
rămase în lucru
Rep.: Haideţi să precizăm
câteva dintre obiectivele pe
care le-aţi avut în program.
D.V.: Reabilitarea celor două
cămine culturale, din Tansa și Suhuleţ, apoi asfaltarea a cel puţin 5
km de drum comunal, modernizarea sistemului de iluminat public, înfiinţarea unei pieţe
agroalimentare în Tansa, lucru pe
care l-am și votat în Consiliul
Local, dar pe care nu am mai apucat să-l ducem la îndeplinire, apoi
construcţia a două poduri peste
pârâul Tansa, în extravilan. Acest
proiect a fost aprobat și depus pe
GAL Colinele Iașului, din care
facem parte, dar iarăși nu a mai
fost dus la îndeplinire din cauza
situaţiei speciale în care ne aflăm,
că nu mai avem Consiliu Local,

Rep.: De-ar fi să tragem
linie, din 16 decembrie 2014,
de când a fost dizolvat CL
Tansa și până acum, puteţi
aproxima câţi bani a pierdut
comuna din această cauză?
D.V.: În primul rând mă gândesc la cei 80.000 euro de la
GAL, cu care voiam să achiziţionăm o autobasculantă și să construim un pod peste pârâul
Tansa. Am pierdut finanţarea la
proiectul de reabilitare a căminului cultural (900.000 lei), apoi 12
km de asfalt pe Ordonanţă de Guvern (2,5 milioane euro). Acest
din urmă proiect a rămas în sertar pentru că nu au vrut să dea
Hotărâre de Consiliu. Apoi am
pierdut subvenţiile pentru pășune
pe trei ani de zile (50.000
euro/an). Uite, pe noul PNDR
care s-a deschis acum aveam posibilitatea să asfaltăm măcar legătura cu comuna Dumești. Acum
mai e o măsură prin care se poate
depune pe ADI un program de
modernizare drumuri comunale
și sătești. Valoarea finanţării e de
2 milioane de euro. Cei de la Dumești vor prinde finanţarea de 1
milion de euro, noi nu…
Rep.: Spuneaţi că sunteţi
un om de cuvânt. Dintre promisiunile pe care l-aţi făcut
în campanie, câte le-aţi și
realizat?
D.V.: Reabilitare de drumuri
prin pietruire am făcut în ambele
sate, în limita banilor pe care iam avut la dispoziţie. Au fost
circa 35 mașini cu piatră, de 750
milioane lei vechi. Tot atât am
pus și anul trecut. Deci 35 de mașini anul acesta și 35 anul trecut.
Am mai amenajat două parcuri
de joacă pentru copii în ambele
sate ale comunei. Am achiziţionat
și montat 50 de tuburi, în Suhuleţ
și Tansa. Am pus la punct iluminatul public în sensul că merge
lumina pe tot timpul nopţii, de la
începutul anului. Plătim 110 milioane pe lună (250 becuri în
total), cât comuna Dagâţa din vecinătate. Am făcut proiectul cu
salubrizarea care, cât de cât, funcţionează. Mai avem proiectul cultural de ziua comunei, spectacolul
cu datini și obiceiuri de iarnă,
care are loc, începând din decembrie 2012, în fiecare an; apoi am
încercat să ajutăm echipa de fotbal, dar ne-am oprit pentru că nu
am mai putut face nimic din lipsă
de consiliu. Echipa a mers doi
ani. Neavând sponsori, ne-am
oprit. Am refăcut acoperișul la
Căminul Cultural din Tansa pentru care am și primit o reclamaţie
la ISC (Inspectoratul de Stat în
Construcţii) cum că nu ar avea
autorizaţie de construcţie…

„Cine să vină inspector de
urbanism la Tansa?”
Rep.: Păi, nu Primăria eliberează autorizaţiile de construcţie?
D.V.: Pentru repararea acoperișului nu trebuie autorizaţie de
construcţie, dar pentru construcţie trebuie.
Rep.: Și cine se ocupă de
aceste autorizaţii în Primă-

ria Tansa?
D.V.: Cărăușu, fostul viceprimar, care și-a luat concediu pentru îngrijirea copilului, pe o
perioadă de doi ani. Când s-a dizolvat Consiliul Local și nu a mai
fost viceprimar a vrut iniţial să-și
ia concediu fără plată, dar mai
apoi a venit și a depus cerere de
concediu paternal. El aici a lucrat,
la serviciul de urbanism, încă de
pe când era primar Sterea.
Rep.: Și tot el a făcut sesizarea la ISC?
D.V.: Cineva știa că nu avem
autorizarea. Cine altul să știe mai
bine asta decât el, că doar nu femeia de serviciu?!
Rep.: Și la urbanism, la
Tansa, cine lucrează acum?
D.V.: L-am delegat pe șeful de
la SVSU (Serviciul Situaţii de Urgenţă), Păduraru Vasile.
Rep.: Are competenţe
acest domn Păduraru?
D.V.: Nu are nicio compentenţă, dar cineva trebuie să se
ocupe și de asta. La noi serviciul
de urbanism nu e autonom. Noi
doar întocmim niște acte preliminare, dar autorizaţia finală o eliberează Consiliul Judeţean.
Rep.: Nu puteţi angaja pe
perioadă determinată un inspector cu studii de specialitate pentru serviciul de
urbanism?
D.V.: Ba da. Dar cine-ţi vine la
un concurs pentru postul de inspector superior pe serviciu urbanism, cu studii de specialitate, la
80 km de Iași? Dacă eram la Miroslava sau Tomești poate, dar
aici e departe tare…

„Am adunat mulţi bani de
care nu ne putem atinge”
Rep.: Să enumerăm și câteva nerealizări…
D.V.: Avem proiect aprobat
pentru 3,5 km de trotuar, pentru
că e foarte periculos să mergi pe
mijlocul șoselei dintr-o parte în
alta a satului. Mai e proiectul este
de 12 km de asfalt: 4 km drum sătesc în Tansa, 4 km în Suhuleţ și
4 km spre Schinetea. Consilierii
locali nu au vrut să voteze hotărârea (avem și înregistrarea ședinţei
care poate proba acel lucru), altfel
s-ar fi putut finanţa prin GAL
acest obiectiv. Toate proiectele
astea le-am pus pe lista cu proiecte de hotărâri ale CL în ultima
ședinţă. Răspunsul lor a fost „altă
dată”. Echipa de fotbal, pentru
care am propus ca din partea
Consiliului Local să primească un
mic ajutor, măcar pentru o sticlă
cu apă la fiecare meci am primit
același răspuns. Cei 6 consilieri
au spus „altă dată”.
Rep.: Aţi adunat bani cu
care nu aveţi ce face…
D.V.: Ba avem ce face! La ora
actuală avem deja în cont 7 miliarde lei vechi de care nu ne
putem atinge, pentru că nu avem
Consiliu Local. Și mai avem fondul de rulment încă trei miliarde.
Cred că până la sfârșitul anului
2015 vom avea încă cel puţin 2
miliarde în plus. Sunt bani mulţi
care nu se pot folosi decât la investiţii. Iar investiţii nu se pot
face decât dacă ai Consiliu Local.
Și, cum nu avem Consiliu Local,
stăm și ne uităm la stele…
Rep.: Urât…
D.V.: Da. E un lucru foarte
urât. Luptele politice sunt lupte
politice, dar chiar să-ţi baţi joc de
o comună întreagă parcă e prea
de tot!
v A consemnat Florin Antohi
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Acasă la Suhuleţ - tabără de pictură naivă

În perioada 21-26 iulie, Parohia cu hramul „Sfinţii Arhangheli
Mihail și Gavriil”, din Suhuleţ, a
organizat o tabără de pictură
naivă, la care invitată de onoare
a fost Catinca Popescu, singurul
cetăţean de onoare al comunei
Tansa, fiică a satului și artist
plastic de renume mondial. Tabăra s-a bucurat de o largă participare a copiilor care, îndrumaţi
fiind de cea mai competentă voce
pe care o putea da România în
materie de artă naivă, au încheiat
niște lucrări deosebit de frumoase.
Întitulată „Acasă, la Suhuleţ”,
tabăra de pictură naivă, a fost un
prilej de socializare și destindere
pentru participanţi precum și o
lecţie de viaţă pentru cei mai
mulţi dintre copiii pasionaţi de
natură, de frumos.

„Parcă mă văd pe mine
la vârsta lor!”
„Simt o bucurie imensă că am
reușit să realizez, în satul natal
Suhuleţ, un lucru atît de minunat! Sunt așa de bucuroasă că am
reușit să transform această tabără
într-o tradiţie! Întâlnirea cu
acești copii îmi provoacă emoţii
de nedescris! Cine-ar fi crezut?
Cu mijloace precare, am reușit să
facem acești copii să iubească
lumea artei, în special a artei
naive. Când mă uit la ei, la entuziasmul lor molipsitor, la uimirea
lor fermecătoare, parcă mă văd
pe mine la vârsta lor. E un vis îm-

plinit această tabără de vară dedicată iniţierii copiilor în arta
naivă, acela de a sădi noi mlădiţe
pe aceste frumoase meleaguri, e
un semn că după mine vor rămîne alţi artiști, care vor duce
mai departe pasiunea mea, pictura naivă”, a declarat profund
emoţionată doamna Catinca Popescu.

Mulţumim, Catinca Popescu!
Patru dintre copiii participanţi
la această manifestare au închegat câte un mic discurs, cu gânduri și aprecieri pe care vă
invităm să le citiţi în cele ce urmează:
I
Preacucernice
părinte
paroh, Zaltariov Iulian-Vlad,
Distinsă doamnă Catinca
Popescu, renumit artist plastic,
Stimaţi organizatori și
invitaţi,
Sunt deosebit de onorată și totodată emoţionată că, în aceste
clipe, am posibilitatea să exprim
câteva gânduri și sentimente în
numele elevilor participanţi la
Tabăra de Pictură Naivă „Acasă la
Suhuleţ”, ediţia a V-a, 21-26 iulie
2015, tabără care astăzi își încheie
activitatea.
Mărturisesc sincer că tabăra
de pictură naivă, aflată la a V-a
ediţie, anul acesta, a devenit una
dintre cele mai așteptate și plă-

cute activităţi din vacanţa de vară
pentru copiii talentaţi ai meleagurilor noastre natale.
Nu vom uita nicicând ziua, minunata zi, când doamna Catinca
Popescu, artist plastic desăvârșit,
a avut inspirata iniţiativă a organizării unei tabere de pictură, numită metaforic, „Acasă la
Suhuleţ”, în iulie 2011, și aceasta,
după ce în 19 iunie 2010 a avut
loc Vernisajul Expoziţiei Personale de Pictură Naivă, în Școala
Gimnazială Suhuleţ, și i s-a conferit și titlul de Cetăţean de
Onoare al comunei Tansa.
Peisajele măreţe ale plaiului
natal au inspirat-o profund pe
doamna Catinca Popescu, ducând
numele satului Suhuleţ, în toată
ţara și în cele mai îndepărtate
părţi ale lumii: nenumărate
expoziţii
naţionale
și
internaţionale (peste 20 de ţări
din lumea întreagă), încununate
cu numeroase premii și diplome.
II
Momentul pe care-l trăim, în
aceste clipe, este extrem de
emoţionant, pentru că marchează
încheierea mult îndrăgitei tabere
de creaţie „Acasă la Suhuleţ”; a
fost o săptămână plină de emoţii,
de concentrare și de realizare a
unor lucrări de pictură originale
și captivante.
Distinsă doamnă Catinca Popescu, artist plastic de renume, vă
mulţumim din adâncul inimii că
ne-aţi adus pictura în sat,
aproape de suflet, acolo de unde

a izvorât cu atâta ardoare, în cei
relativ 40 de ani de creaţie, dintro viaţă de aproape 80 de ani.
Cu siguranţă că mai devreme
sau mai târziu am fi dus lipsa
acestor peisaje cu specific natal.
Bunul Dumnezeu a făcut o minune ca, în aceste clipe, să fiţi
aici, în mijlocul nostru, elogiată și
preţuită întru veșnicie pentru valoarea creaţiei Dumneavoastră!
Vă suntem recunoscători și vă
mulţumim din toată fiinţa pentru
libertatea acordată în actul
creaţiei, pentru îndrumările extrem de inspirate, date în timpul
picturii
noastre,
pentru
blândeţea, pasiunea, răbdarea și
înţelepciunea cu care ne-aţi călăuzit mâinile, sufletul și mintea,
în obţinerea lucrărilor scoase la
lumină.
III
Vă admirăm necontenit pentru dăruirea și talentul desăvârșit,
cu care ne-aţi susţinut performanţele și pasiunea în tabăra de
pictură, aducând o imensă bucurie și speranţă în sufletele noastre
de copii, de învăţăcei supuși, dar
și talentaţi.
Datorită Dv. am căpătat mai
multă încredere în noi, în talentul
nostru cu perspectivă promiţătoare.
Aici, între noi, elevii, s-au legat
prietenii și relaţii de respect și încredere, am fost laolaltă elevi destoinici cu rezultate bune și foarte
la învăţătură din școli diverse și
de renume. S-a dezvoltat spiritul

solidarităţii, al implicării și dăruirii în actul creaţiei.
Vă mulţumim, doamna Catinca Popescu, pentru că aţi fost
un artist complet, un remarcabil
sfătuitor, un susţinător și îndrumător de suflet, un om minunat!
Noi, cei care-am pictat sub directa Dv. îndrumare, aici, în incinta
Parohiei
„Sfinţilor
Arhangheli Mihail și Gavriil”, sub
aleasa ocrotire a părintelui paroh
Zaltariov Iulian, vă mulţumim
din suflet și vă suntem recunoscători pe veci.
IV
Ne-aţi făcut să iubim lumea
artei naive, doamna Catinca Popescu, aţi descoperit în noi entuziasmul și dorinţa de a picta, aţi
devenit de-o vârstă cu noi, ne-aţi
iubit ca un părinte și ne-aţi iniţiat
în pictura naivă.
Misiunea pe care am avut-o nu
a fost deloc ușoară, însă toţi am
fost însufleţiţi de spiritul de
echipă, de acea trăire intensă,
permanentă, care ne-a înaripat
gândul și talentul.
În încheiere, mulţumim, întrun bun spirit creștin, organizatorilor acestei tabere, că ne-au
primit, aici, cu generozitate și
dragoste, într-un loc binecuvântat de bunul Dumnezeu, ne-au înconjurat cu căldură, ne-au
luminat sufletele și mintea și neau arătat că suntem valoroși, pentru a promova, cu succes, cultura
tradiţională a meleagurilor noastre de răzeși.
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Scurt istoric al comunei Tansa
Drumeţule, de-ţi porţi prin Tansa pasul,
Noi te-om primi cu pâine şi cu sare
Şi bucuroşi ţi-om îndulci popasul,
Cu masa pusă şi cu vinuri rare!
Ca întindere, localitatea Tansa cuprinde o suprafaţă
de 35,6 km2 și se află în extremitatea de S-V a judeţului Iași. Centrul de comună Tansa este traversat de la
nord la sud de pârâul Tansa iar pe locul numit Pleșa,
paralela 4605500 latitudine nordică se intersectează
cu meridianul 2701500 longitudine estică. Dealul
Pleșa are 449 m înălţime.
Localitatea Suhuleţ (parte componentă a comunei
Tansa) este situată “pe-un picior de plai”, la cota de
466 de m. Din punct de vedere fizico-geografic, teritoriul comunei Tansa face parte din sectorul vestic al Podișului Central al Moldovei.

Satele Tansa şi Suhuleţ – cele mai vechi
sate de răzeşi din regiune
Din hrisoavele existente, cercetate (și mai ales din
unele de pe vremea lui Ștefan cel Mare) aflăm că între
anii 1400-1469 așezarea exista cu numele de Brudurești, care în limba slavonă ar putea să însemne vad,
iar vechii români locuitori ai Moldovei veacului XIIXIII se numeau brodnici, adică locuitori ai vadurilor;
(brudina = taxa de trecere prin vaduri). Despre existenta satului Brudurești se spune într-un uric din 1436,
din vremea celor doi domni ai Moldovei Iliaș și Ștefan,
fiii lui Alexandru cel Bun (cel care a domnit 32 de ani
și 8 luni, 1399-1431). Dar o frumoasa descriere a toponimiei locurilor ocupate astăzi de satele Tansa și Suhuleţ ne vine de departe, din neam, din vremea
domniei lui luga voievod 1399, când dă uric de întărire
a dreptului de proprietate asupra satului de pe apă
Gârbovăţului.
Satul și-a păstrat numele de Brudurești pâna prin
veacul al XV-lea sau al XVI-lea, dezvoltându-se destul
de repede.
Casele erau mici, făcute din chirpici, din lemn, nuiele și pământ, fără cuie de fier, acoperite cu stuful ce
se găsea din abundenţă pe apa râului Gârbovăţ, cu paie
de grâu sau cu ierburi uscate. Erau mici, cu o singură
încăpere, cu ferestre mici. Focul se făcea pe vatră cu
cuptor și horn, sobele apărând abia în secolul nostru.
Din hrisoavele de pe vremea lui Ștefan cel Mare se
vorbeste de un boier (sau poate mare răzeș) cu numele
de Simion Tansea, care a stăpânit întreaga vatră a vechiului sat Brudurești, de la care apoi și-a luat și numele, de Tansa. Dreptul de stăpânire asupra satului
Brudurești este întărit de Ștefan cel Mare feciorilor lui
Simion Tansea, fraţii Petrea, Oana și Duma Brudur.
Ferindu-se din calea năvălitorilor, satul Brudurești șia schimbat vatra inţială, mutându-se mai la N-E, către
originea pârâului Tansa, unde pădurea existentă forma
o adevarată perdea de protecţie.
Pe locurile bisericii vechi încă se pot vedea stejarii
din vechiul codru. Numele de Suhuleţ vine de la Ion
Suhuleţeanu, alt mare răzeș din vremea lui Ștefan cel
Mare.
În decursul timpului, actualei configuraţii a locurilor cu o diversitate mare de forma de relief, nu i s-au
alipit sau rupt alte teritorii. În perioada marilor proprietari de pământuri, satele Tansa și Suhuleţ n-au
făcut parte din nici una dintre moșiile ce le-au înconjurat: ale lui C. Cantacuzino, Petre Carp, Iliescu și Spiridonia, la Est de satul Suhuleţ, Prezan la Sud
(Schinetea) și Savu Manea la Vovrești.
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Mihai Eminescu, în vizită
la şcoala din Tansa
• Aflat în vizită de lucru la Școala Gimnazială din Tansa,
revizorul școlar Mihai Eminescu s-a arătat satisfăcut de
condiţiile de studiu din școală, dar profund nemulţumit de
primarul de la acea vreme care lua un salariu de trei ori mai
mare decât primea totată școala pentru desfășurarea procesului didactic.

Două unităţi şcolare de
mare tradiţie şi valoare
Școala Tansa este înfiinţată în 1865, iar Școala Suhuleţ în 1891 (până în acest an elevii din satul Suhuleţ
au învăţat carte în Tansa). În 1875, pe 24 august, când
elevii din satul Suhuleţ învăţau la Tansa, revizorul școlar Mihai Eminescu a inspectat școala, consemnând
printre altele în procesul-verbal încheiat că: “satul
acesta (Tansa), cât și cel învecinat (Suhuleţ) sunt proprii pentru școală, … că locuitorii, în genere, nu se împotrivesc la trimiterea copiilor la școală…”.
Școala Gimnazială Tansa are în subordine Școala
Gimnazială Suhuleţ care și-a pierdut personalitatea juridică începând cu 1 septembrie 2007; forma de învăţământ este cea de zi.
Activitatea didactică se desfășoară într-un singur
schimb, la Școala Tansa și în două schimburi la Școala
Suhuleţ (învăţământul preprimar și primar, dimineaţa, de la ora 8 la ora 12/13, și învăţământul gimnazial după-amiază, de la ora 12/13 la 17/18/19 ).

Mari personalităţi formate la şcolile
din Tansa şi Suhuleţ
În decursul anilor, școlile din Tansa și Suhuleţ au
dat generaţii întregi de absolvenţi, printre care se numără și acad. Gheorghe Macovei, geolog vestit, acad.
Aurel Potop, născut în Suhuleţ, fost ministru al
Educaţiei Naţionale, medicul remarcabil Victor Dimitriu, din satul Suhuleţ, fost ministru al Sănătăţii și apoi
ambasador în Argentina și Franţa.
An de an, până în zilele noastre, din școlile comunei
Tansa, au ieșit generaţii de elevi foarte bine pregătiţi,
reușind la cele mai căutate școli/licee ale timpului din
judeţ și din ţară și ajungând să fie absolvenţi de licee
de specialitate (pedagogic, sanitar, militar, de artă etc.)
și de studii superioare (profesori, medici, ingineri,
juriști/avocaţi, ofiţeri superiori, economiști etc.).
Rezultatele performante ale Școlii Gimnaziale
Tansa, obţinute an de an la admiterea în liceele de elită
din judeţ și din ţară, la olimpiade, concursuri și
competiţii judeţene, sunt dovezi concludente ale unui
învăţământ competitiv, ale unor cadre didactice cu înaltă ţinută profesională și morală, probată cu succes,
atât în activităţile școlare, cât și în cele extrașcolare și
extracurriculare.
În prezent, Școala Gimnazială Tansa are ca director
(din 8 septembrie 2009) pe prof. Bălășel Mihai, profesor de limba și literatura română – limba și literatura
latină).
v Prof. Bălăşel Mihai

Puţini știu că marele poet naţional, Mihai
Eminescu, a avut o perioadă în care a lucrat ca
revizor școlar și că una dintre școlile vizitate de
acesta la acea vreme era cea din Tansa. Vorbim
de o unitate de învăţământ care deservea copiii
uneia dintre cele mai căutate comunităţi de
meșteșugari tradiţionali din zona de întretăiere a judeţelor Iași, Neamţ și Vaslui. În
urma controlului, a emis un proces verbal, în care-și făcea cunoscute concluziile.
Documentul se aﬂă și acum în posesia Școlii Gimnaziale din Tansa, ca artefact de
mare valoare, mărturie a continuităţii învăţământului gimnazial din cele două sate:
Tansa și Suhuleţ.
Proces-verbal,
„Astăzi, inspectând școala Tansa, am putut constata că satul acesta, cât și cel învecinat (satul Suhuleţ n.n.) sunt foarte proprii pentru școală, că elevii s-ar putea urca
la numărul de 50—60, că locuitorii, în genere, nu se împotrivesc la trimiterea lor.
Dacă frecvenţa este mică, cauza e a o căuta numai în netrebnicia administraţiei comunale, care privește școala ca un lucru de prisos, închiriază un local descoperit și
în stare proastă, nu cumpără hărţile și ustensilele necesare școalei și prevede peste
tot sume neînsemnate în bugetul ei pentru școală, încât tot bugetul școalei e cât a
treia parte din leafa domnului primar (care este de 2.400 de lei). Voind a cere lămuriri de la domnul primar în această privinţă, domnia lui a găsit de cuviinţă de a se
depărta din sat, lăsând pe un membru al consiliului comunal și pe-un ajutor de notar
în locul său ca să-mi dea lămuririle cuviincioase. D-nul primar au crezut de cuviinţă
a mă trata ca pe egalul său și a lăsa inferiori fără nicio însemnatate cu care să intru
poate în discuţie asupra intereselor școalei. Vădita rea-voinţă a acestui domn mă
face să abstrag de la comunicaţiile ce mi le-ar ﬁ putut face interesantele personagiuri
de la primărie. Domnul învăţător este obligat prin aceasta ca să pretindă de la primărie:
1. Încheierea unui local suﬁcient pentru frecvenţa posibilă.
2. Acest local să nu se aﬂe într-un vârf de deal, ci în mijlocul satului, încât să
poată vizita școala și copiii din satul Suhuleţ.
3. Să comunice o copie a notiţei de faţă pe care o trec în condica de revizie a primăriei.
La caz de a nu se îndeplini cele indicate sub 1 și 2 va raporta neapărat d-lui prefect, pe care domnul primar nu-l va mai privi ca pe egalul său în ierarhia administrativă, și revizoratului, care va face pașii necesari la Ministerul Cultelor și cel de Interne.
Revizorul școlar al județelor Iași și Vaslui,
Mihai Eminescu 24 august 1875

MERSUL TRENURILOR ÎN GARA DAGÂţA

UNITATEA ȘCOLARĂ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ
TANSA (INCLUSIV LOCAŢIA SUHULEŢ)
ADRESA UNITĂŢII:
LOCALITATEA TANSA, JUDEŢUL IAȘI
TEL/FAX: 0232/325.202 – TANSA, 0232/325.200 – SUHULEŢ
COD POȘTAL: 707495 – TANSA, 707496 – SUHULEŢ
E-MAIL: scoalatansa@yahoo.com

OFERTA EDUCAŢIONALĂ - ANUL ȘCOLAR 2015- 2016
Școala Gimnazială Tansa dispune de
moderne resurse capabile să răspundă
exigenţelor impuse de învăţământul actual. Prin urmare, oferta educaţională
constă în:
• Cadre didactice localnice, titulare,
caliﬁcate și competente (peste 60% cu
gradul didactic I și II; restul cu deﬁnitivat);
• Personal didactic auxiliar și nedidactic profesionist;
• Cadre didactice preocupate permanent pentru perfecţionare și formare
continuă;
• Pachete de opţionale variate și
atractive (Literatura pentru copii, Șah,
Educaţia pentru sănătate, Caligraﬁe la
clasele I-IV, Mat. Altfel ( V-VI ), TIC (la cl.
V-VI);
• Promovabilitate ridicată;
• Frecvenţa foarte bună la cursuri;

• Inexistenţa abandonului școlar;
• Asigurarea ritmică a diferitelor
burse pentru elevi;
• Integrarea tuturor absolvenţilor în
ciclurile următoare de studiu;
• Admiterea multor absolvenţi ai școlii noastre în liceele de elită din judeţul
Iași sau din alte judeţe ( în special, în
licee militare );
• Buna participare a elevilor la olimpiade și concursuri cu rezultate apreciabile (cu premii și menţiuni-an de an);
• Poziţionarea școlii noastre pe un loc
meritoriu, în ierarhia școlilor la nivelul judeţului Iași, în ceea ce privește rezultatele elevilor la olimpiade și concursuri, la
Evaluarea Naţională și admiterea în licee;
• Formarea la elevi a competenţelor
digitale în utilizarea calculatorului;
• Cadru ambiental stimulativ pentru
desfășurarea activităţilor instructiv-edu-

cative;
• Mijloace audio-vizuale și materiale
didactice diverse;
• Existenţa a două cabinete de informatică, dotate cu 29 de calculatoare (12
la Tansa și 17 la Suhuleţ);
• 5 corpuri de clădiri amenajate pentru cele trei cicluri de învăţământ (preprimar, primar și gimnazial ), cu 12 săli de
clasă, unele specializate, și 3 săli de
grupă, moderne și atractive;
• Conectare la Internet;
• 5 copiatoare, 2 imprimante, 4 videoproiectoare;
• Peste 10.000 de volume de carte
(7.350 - Tansa și 3.215 la Suhuleţ).
• 5 grupuri sanitare (unul interior, trei
exterioare, racordate la canalizare, și
unul vidanjabil);
• Încălzire cu centrale termice, calolifere electrice și cu sobe (într-o singură

locaţie: Grădiniţa Suhuleţ);
• Reţea de alimentare cu apă;
• 2 săli specializate de gimnastică cu
aparatură adecvată;
• Prezenţa unor cabinete/laboratoare, amenajate în sălile de clasă;
• Utilitate și aspect plăcut în sălile de
clasă și pe holuri;
• Activităţi extrașcolare și extracurriculare diverse și interesante (parteneriate, proiecte, concursuri și olimpiade cu
premii și menţiuni la faze judeţene: biologie, limba română, competiţii sportive,
expoziţii de pictură cu rezultate remarcabile atât la nivel judeţean, cât și la nivel
naţional și internaţional, excursii, drumeţii, vizite la muzee și case memoriale, vizionări de spectacole, serbări școlare
etc.);
• Existenţa unui program de pregătire
suplimentară a elevilor pentru concursuri

și olimpiade, pentru evaluările naţionale
(clasele a II-a, a IV-a, a VI-a și a VIII-a ),
admitere în liceu și pentru alte nevoi speciale.
• Implicarea activă și eﬁcientă a Primăriei și a Consiliului local Tansa în susţinerea activităţilor școlii;
• Colaborarea cu părinţii prin Comitetele de părinţi pe clase și prin Comitetul Reprezentativ al Părinţilor de la
nivelul școlii;
• Încheierea unor parteneriate cu reprezentanţi ai comunităţii locale (Dispensarul uman, Poliţia comunală, Biserica,
agenţii economici etc.);
• Participarea școlii la Parteneriate
educaţionale;
• Management transparent, eﬁcient
și performant, bazat pe legislaţia în vigoare.
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Confecţii pentru
export, la Suhuleţ
• „Sunt salariaţi care lucrează aici și iau între
1.500 lei – 2.000 lei lunar.
Depinde și ce lucrează”,
spune Daniel Voinescu,
primarul comunei Tansa
De curând, Caremil Roman
a deschis o secţie de confecţii
în Suhuleţ. Aici lucrează deja
25 angajaţi, conducerea societăţii estimând că până la sfârșitul anului va mai angaja încă
10 lucrători. Aici se realizează
confecţii pentru copii iar hăinuţele produse aici sunt destinate, în proporţie de 80%,
exportului (Anglia). „Crearea
de noi locuri de muncă fiind o
prioritate pentru comuna
noastră ne-am dorit iniţial să

le punem la dispoziţie celor de
la Caremil, contra unei chirii
modice, un spaţiu dintr-o clădire a școlii vechi din Suhuleţ,
dezafectată. Cum între timp
am rămas fără un Consiliu
Local care să închirieze acea
clădire, sau să o dea spre concesiune respectivei societăţi, a
trebuit să renunţ la acea locaţie. Așa că le-am pus la dispoziţie celor de la Caremil un
spaţiu la mine acasă, pentru ași desfășura procesul de producţie”, spune Daniel Voinescu, primarul comunei Tansa.
Angajaţii secţiei Caremil
din Suhuleţ, primesc salariile
minime pe economie, la care
se adaugă tichetele de masă pe
fiecare zi lucrătoare. Orele su-

Registrul Agricol din
Tansa va fi trecut în
format electronic

plimentare și tot ce se face
peste norma de lucru se plătește separat. „Sunt salariaţi
care lucrează aici și iau între
1.500 lei – 2.000 lei lunar. Depinde și ce lucrează. Mă bucur
că la secţia din Tansa se produce export, oamenii care lucrează la noi fiind foarte buni”,
mai spune primarul comunei
Tansa. Printre angajaţii secţiei
din Suhuleţ, se regăsesc și trei

Cabinetul medical din Tansa
Comuna Tansa dispune de
două cabinete de medicină de
familie, unul în Tansa și unul
în Suhuleţ. Cei doi medici de
familie care deservesc pacienţii din comuna Tansa sunt:
- dr. Raluca Elena Lozneanu, care are în evidenţe
circa 2.000 pacienţi din satele
Tansa și Suhuleţ.
Program cabinet Suhuleţ:
Lunea și miercurea, orele
14:00 – 19.00 și vineri, orele
8:30 – 13:30. Teren: lunea și
miercurea, orele 12:00 – 14:00
și marţea, joia și vinerea între

orele 13:30 – 15:30;
Punct de lucru Tansa: marţi
și joi, orele 08:30 – 13:30.
- dr. Petcu Apolon, care are
în evidenţă circa 1.000 pacienţi, doar din sat Tansa.
Program: Lunea și miercurea, orele 8:00 – 13.00, la cabinetul din Tansa și teren între
orele 13.00 – 15.00.
- asistent medical comunitar Anton Cătălina.
Program: de luni până vineri, între orele 8:00 – 12:00,
la cabinet și între orele 12:00 –
16.00, pe teren. Sâmbăta, du-

minica și sărbătorile legale nu
lucrează.
Asistentul medical comunitar este absolvent al secţiei de
asistenţi medicali a Universităţii de Medicină și Farmacie
„Gr.T.Popa”, din Iași iar activitatea acestuia este una specială, care presupune atât
acordarea de prim ajutor, dar
și sarcini cu caracter social
cum ar fi evidenţa persoanelor
care s-au externat din spitale,
a lehuzelor, a nașterilor, a bolnavilor cronici, a bătrânilor
fără familie, precum și urmări-

fete din Dagâţa.
Caremil – cunoscută publicului ieșean ca fiind distribuitor de autoturisme Dacia –
mai are o secţie de producţie
confecţii în Roman. În cadrul
acesteia funcţionează subsecţii
cum sunt cele de la Suhuleţ
(Tansa - Iași), Pâncești, Bozieni și Secuieni (toate acestea
din urmă fiind comune din judeţul Neamţ).
rea sănătăţii copiilor din familii aflate în dificultate. Asistentul medical comunitar nu
eliberează reţete, ci trimite pacienţii la medicii de familie la
care sunt arondaţi. În cazuri
de urgenţă sună la 112.
Cabinetul medical al comunei Tansa, dispune de următorii asistenţi medicali:
- Rusu Lăcrămioara, secţia
Tansa (dr. Apolon Petcu);
- Hanghiuc Lavinia, secţia
Tansa (dr. Lozneanu Raluca
Elena);
- Rusu Monica, secţia Suhuleţ (dr. Lozneanu Raluca
Elena)
Telefonul cabinetului medical Tansa: 0232-324.511

Înscrierea datelor în Registrul Agricol
* Conform OG nr. 28/2008 și Ordin nr. 1998/2010
Registrul Agricol constituie documentul oficial de evidenţă primară în care se înscriu date cu
privire la gospodăriile populaţiei și
la societăţile /asociaţiile agricole
precum și la orice alte persoane fizice și/sau juridice, care au teren
în proprietate/folosinţă și/sau animale, mijloace de transport cu
tracţiune animală/mecanică și
orice instalaţie pentru agricultură
și silvicultură.
Perioadele la care persoanele fizice și juridice au obligaţia să declare datele pentru înscrierea în
registrul agricol sunt următoarele:
5 ianuarie – 1 martie pentru datele anuale privind membrii gospodăriei,
terenul
aflat
în
proprietate și cel pe care îl utilizează, clădirile cu destinaţia de
locuinţă, construcţiile anexe, mijloacele de transport cu tracţiune
animală și mecanică, mașinile, utilajele și instalaţiile pentru agricultură și silvicultură, efectivele de
animale
existente
în
gospodărie/unitatea cu personalitate juridică la începutul fiecărui
an, precum și modificările survenite în cursul anului precedent în
efectivele de animale pe care le
deţin, ca urmare a vânzării –cumpărării a produselor obţinute, a
morţii sau sacrificării animalelor
ori a altor intrări – ieșiri;
• 1-31 mai pentru datele privind
modul de folosinţă a terenului, suprafeţele cultivate, numărul pomilor în anul agricol respectiv;
NOTĂ: Persoanele fizice și ju-

ridice au obligaţia să declare date
pentru a fi înscrise în registrul
agricol și în afara acestor intervale
de timp în cazul în care au intervenit modificări în proprietate în termen de 30 de zile de la apariţia
modificării!

Sancţiuni şi contravenţii
Constituie contravenţie și se
sancţionează cu amendă de la 100
la 500 lei, în cazul persoanelor fizice, respectiv cu amendă de la
300 la 1.500 lei, în cazul persoanelor juridice:
a) refuzul de a prezenta primarului, prefectului sau persoanelor
împuternicite de aceștia documentele și evidenţele necesare în vederea verificării realităţii datelor;
b) nedeclararea, la termenele
stabilite și în forma solicitată, a datelor care fac obiectul registrului
agricol.

Procedura înscrierii datelor
în Registrul Agricol pentru
persoanele fizice
• declaraţie dată pe propria răspundere de capul gospodăriei sau,
în lipsa acestuia, de un alt membru
major al gospodăriei, care dispune
de capacitate deplină de exerciţiu;
• prin vizitarea persoanelor fizice de către persoanele împuternicite cu completarea Registrului
Agricol;
• la Primărie, în cazul în care un

reprezentant major al persoanei fizice se prezintă din proprie
iniţiativă sau pentru rezolvarea
altor probleme;
• pe baza declaraţiei trimise
prin poștă, cu confirmare de primire, pe cheltuiala persoanei care
are obligaţia de a fi înregistrată în
Registrul Agricol;
• pe baza unei procuri notariale
date de capul gospodăriei;
• prin invitarea la Primărie a
persoanelor fizice care au obligaţia
să efectueze declaraţiile pentru înscrierea datelor în Registrul agricol;

Înscrierea în Registrul
Agricol a datelor privind
clădirile şi terenurile
Înscrierea în Registrul Agricol a
datelor titularului privind dreptul
de proprietate asupra clădirilor pe
care le deţine precum și schimbarea categoriei de folosinţă se poate
face numai pe bază de documente
anexate la declaraţia făcută sub
semnătura capului de gospodărie
sau în lipsa acestuia a unui membru major al gospodăriei, sub
sancţiunea nulităţii. În cazul în
care nu există documente, înregistrarea în Registrul Agricol a datelor privind clădirile și terenurile a
titularului dreptului de proprietate
asupra acestora, precum și a
schimbării categoriei de folosinţă
se poate face pe baza declaraţiei
date sub semnătura capului gospodăriei sau în lipsa acestuia de un
alt membru major al gospodăriei,
sub sancţiunea nulităţii.

„Nu va mai fi nevoie să ne plimbăm
de la un birou la altul. Printr-un singur
click cu numele și prenumele va ieși
adeverinţa de la APIA completată”,
spune primarul Voinescu
Începând cu data de 15 septembrie, Serviciul de Registru Agricol al comunei Tansa va fi
trecut în format electronic, urmare a implementării programului SIGRA – IS 3. Concret,
este vorba de un proiect cofinanţat de Consiliul
Judeţean Iași cu fonduri europene, menit să
crească transparenţa în administraţia publică
locală și să scurteze timpii de așteptare din
partea populaţiei atunci când solicită de la Registrul Agricol un document anume. Proiectul
se intitulează „Sistem Informatic destinat Gestiunii Registrului Agricol în format electronic
– SIGRA IS 3” și are ca beneficiari comunele:
Bivolari, Ciohorăni, Costuleni, Focuri, Golăiești, Grajduri, Lespezi, Mogoșești, Moșna,
Movileni, Românești, Sinești, Strunga, Tansa
și Ţigănași.
Valoarea totală a proiectului este de
6.669.005,2 lei, din care asistenţă financiară
nerambursabilă este de 6.535.625,1 lei. Perioada de implementare a proiectului este 18
luni.
„Vom avea foarte multe beneficii pentru că
Serviciul de Registru Agricol de la Tansa va fi
conectat direct la APIA, Consiliul Judeţean,
OCPI. Practic, vom avea la dispoziţie toată
baza de date necesară. În momentul când vom
avea o solicitare pentru un titlu, o adeverinţă
de la APIA, o adeverinţă de rol sau alt document asemănător nu va mai fi nevoie să ne
plimbăm de la un birou la altul. Printr-un singur click cu numele și prenumele va ieși adeverinţa de la APIA completată. Va fi o realizare
foarte mare și utilă”, apreciază primarul Daniel
Voinescu.
În judeţul Iași, proiectul mare a fost gândit
pe 5 structuri: SIGRA 1, 2, 3,4 și 5. Dintre acestea, doar SIGRA 3 a fost aprobat și urmează a
fi pus în aplicare efectivă.

Aceste declaraţii pot fi date potrivit opţiunii persoanei fizice obligate să declare în Registrul
Agricol, după cum urmează:
a) în faţa secretarului localităţii;
b) în faţa notarului public;
c) la misiunile diplomatice și
oficiile consulare ale României.
În cazul indiviziunii, oricare
dintre coindivizări poate da declaraţia.

de Înregistrare care conţine Codul
Unic de Înregistrare.
Pentru înscrierea în Registrul
Agricol persoana fizică autorizată
sau întreprinzătorul persoană fizică titular al întreprinderii individuale declară denumirea formei de
organizare și Codul Unic de Înregistrare, precum și numele, prenumele, codul numeric personal și
adresa domiciliului său.

Procedura înscrierii datelor
în Registrul Agricol pentru
persoanele juridice

Înregistrarea familiilor de
albine

Datele se înscriu în Registrul
Agricol pe baza declaraţiilor date
de reprezentantul legal al unităţii
respective, însoţite de documente.
Pentru terenurile din fondul forestier naţional, astfel cum este definit la art. 1 alin. 2 și art. 3 alin. 1
din Legea 46 /2008 cu modificările și completările ulterioare, care
sunt administrate prin ocoale silvice autorizate sau pentru care sau încheiat contracte de prestări
de servicii silvice cu ocoale silvice
autorizate, după caz, datele se înscriu în Registrul Agricol pe baza
declaraţiilor conducătorilor ocoalelor silvice care administrează terenurile forestiere situate în raza
administrativ - teritorială a
localităţii. Pentru celelalte terenuri
cu destinaţie forestieră, declaraţia
se face de către titularul dreptului
de proprietate ori de împuternicitul acestuia.
Persoanele fizice autorizate –
P.F.A , Întreprinderile individuale
și Întreprinderile familiale au
obligaţia ca la înscrierea în Registrul Agricol să prezinte Certificatul

Înregistrarea familiilor de albine se face în Registrul Agricol
deschis pentru localitatea unde
proprietarul deţine vatra de stupină permanentă. Proprietarul
stupilor are obligaţia de a depune
și înregistra la Primărie o
declaraţie cu privire la perioada în
care se desfășoară stupăritul pastoral.
NOTĂ:
• acte de proprietate:
- contract de vânzare / cumpărare;
- contract de donaţie;
- contract de partaj voluntar;
- sentinţă civilă definitivă și irevocabilă;
- certificat de moștenitor ș.a;
• acte de folosinţă:
- contract de arendare;
- contract de concesiune;
- contract de închiriere;
- contract de comodat ș.a.
Persoanele fizice și juridice sunt
obligate să declare în termenele indicate mai sus, date corecte și
complete în vederea înregistrării
în Registrul Agricol!

