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.

Se distribuie GRATUIT!
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Avem Consiliu Local!
• Noul viceprimar este Mihăiţă Munteanu (PNL)
După o lungă perioadă în care comuna
Tansa a trebuit să se descurce fără Consiliu
Local, Guvernul României a lămurit definitiv problema emiţând Ordonanţa 41/2015,
conform căreia consiliile locale dizolvate se
reconstituie cu membri supleanţi de pe listele electorale. „Procedurile sunt simple.
Am contactat partidele să ne pună la dispoziţie listele cu supleanţi, am verificat fiecare
membru de partid în parte, exact în ordinea
prezenţei pe lista respectivă, după care am
făcut convocarea. Dacă respectivul membru
de pe listă e în continuare membru de partid, acesta nu poate fi înlocuit cu un altul,
legea fiind strictă. Nerespectarea poziţionării de pe listele electorale se pedepsește
penal”, a precizat prefectul Dan Cârlan.

La validare au fost prezenţi
10 consilieri
După ce a fost clarificată situaţia listelor
cu consilieri ai partidelor câștigătoare la
alegerile din 2012, vineri, 16 octombrie, a

avut loc ședinţa de reconstituire a Consiliului Local Tansa, în prezenţa primarului Daniel Voinescu, a secretarului Mihaela
Mardare și a domnului Traian Dominte,
consilier juridic al Prefecturii Iași.
Potrivit listei su supleanţi verificată de
Prefectură, la reconstituirea Consiliului
Local Tansa au fost invitate următoarele
persoane:
- USL (actual PSD): Căldare Gheorghe,
Corbu Vasile, Hordilă Nicușor;
- PPDD (actual UNPR): Donici Adrian,
Mantale Gheorghi;
- PDL (actual PNL): Munteanu Mihăiţă,
Lazăr Petronela, Păduraru Anica Florentina, Panainte G. Constantin, Ichim Grigore, Panainte Constantin.
Dintre acestea, singurul absent a fost
Căldare Gheorghe, care a lipsit motivat,
fiind internat în spital. Constatând că a fost
realizată condiţia de cvorum impusă de
lege, secretarul comunei a dispus constituirea comisiei de validare din trei membri.
(CONTINUARE ÎN PAGINA 4)

A fost eliminat plafonul salarial

Nu sunt lemne de foc în Tansa

• în consecinţă, Primăria
Tansa va mai angaja 8 asistenţi personali pentru persoane cu handicap

• Pentru înﬁinţarea unui depozit
de material lemnos, primăriile din
Tansa și Ţibănești ar trebui să facă un
memoriu către Direcţia Silvică Vaslui

În Monitorul Oﬁcial al României, nr. 733/30.09.2015,
a fost publicată Ordonanţa
de Urgenţă a Guvernului nr.
41/2015 pentru modiﬁcarea
și completarea unor acte
normative, precum și pentru
reglementarea unor măsuri
bugetare.
Concret, acest normativ
guvernamental permite autorităţilor administraţiei publice locale, deci și
primăriilor,
aprobarea
creșterii cu 12% a salariilor,
fără a mai depinde de plafoanele stabilite de Ministerul Finanţelor Publice, pentru
toţi salariaţii din instituţiile publice locale.
Pentru comuna Tansa, eliminarea plafonului de salarii înseamnă salarii suplimentare pentru asistenţi personali. „Această Ordonanţă 41/2015 îmi dă posibilitatea să mai angajez încă 8 asistenţi personali pentru persoane cu handicap”, a
declarat primarul Daniel Voinescu.
În evidenţele salariale ale comunei Tansa ﬁgurează deja 9 asistenţi personali
pentru persoane cu handicap. Primii 3 au fost angajaţi în 2013, apoi în 2015 au mai
fost angajaţi încă 6. Numărul maxim de asistenţi personali care pot ﬁ angajaţi la Primăria Tansa este de 17.

Paradoxal, comuna Tansa e înconjurată de păduri, dar cu toate acestea
locuitorii din zonă nu au acces la
lemne de foc. Explicaţia e simplă.
„Toate pădurile din zonă au fost retrocedate oamenilor și în consecinţă nu
s-au mai făcut parchete”, spune Lucian Braniște, șeful Ocolului Silvic Bă-

cești (Vaslui). „Pentru a nu rămâne
oamenii fără lemne de foc, ar trebui
ca primăriile din Tansa și Ţibănești să
facă un memoriu pe care să-l înainteze Direcţiei Silvice pentru a înﬁinţa
un depozit de material lemnos”, a mai
spus Braniște.
Situaţia crizei lemnelor de foc nu
e străină primăriei din Tansa care promite să găsească o soluţie. „Într-adevăr, nu sunt lemne de foc în zonă, așa
că-l voi contacta pe primarul din Ţibănești să facem acel memoriu îm-

Amenajări pastorale
• După ce se va întocmi amenajamentul pastoral,
pășunile vor fi concesionate crescătorilor de animale
Un proiect deosebit de important pentru autorităţile
locale, dar care a rămas nefinalizat, îl constituie întocmirea amenajamentului pastoral al pășunilor din comuna Tansa. În prezent, comuna Tansa dispune de 538
hectare de pășune, care a rămas neamenajată și neconcesionată de crescătorii de animale. „Din cauză că pășunea a rămas neamenajată și neconcesionată, pentru
că nu am avut Consiliu Local, crescătorii de animale din

preună. La Dagâţa, din câte știu eu,
sunt lemne de foc, că ei mai aduc din
zona Neamţului, de la Pâncești, unde
nu s-au retrocedat pădurile”, a declarat Daniel Voinescu, primarul comunei Tansa.

Tansa erau nevoiţi să plătească taxă de pășunat în loc
să primească subvenţii de la APIA, în conformitate cu
normele impuse de legislaţia europeană. E o problemă
foarte importantă pentru noi, așa că vom încerca să o
rezolvăm în prima ședinţă de Consiliu Local”, a declarat
primarul Daniel Voinescu. Odată reglementată situaţia
pășunilor din comună, printr-o hotărâre de Consiliu
Local, Primăria va putea comanda lucrările la proiectul
de întocmire a amenajamentului pastoral al pășunilor
din comuna Tansa, după care va demara procedurile de
concesionare către crescătorii de animale.
La nivelul comunei Tansa, există deja două asociaţii
ale crescătorilor de animale, dar niciuna dintre acestea
nu e activă.
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„A trebuit să ne descurcăm
cu bugetul din 2013”
• Bugetul comunei Tansa, pe înţelesul tuturor
Dată fiind situaţia specială
prin care a trecut Primăria comunei Tansa, ca urmare a dizolvării
Consiliului Local, situaţie prezentată pe larg în ediţia precedentă a
publicaţiei noastre, autoritatea
locală a trebuit să se descurce, potrivit legii, în conformitate cu ultima execuţie bugetară validată
de Consiliul Local, adică bugetul
din 2013. De aici și o sumedenie
de încurcături legate de bunul
mers al administraţiei publice locale, plăţi către furnizori de utilităţi, investiţii, contribuţii la
derularea unor proiecte, ajustări
fiscale șamd. „A fost greu fără
Consiliu Local pentru că din 2013
și până acum s-au întâmplat
multe, cursul euro/leu s-a tot
schimbat și nu puteam face nimic
fără să consultăm autoritatea judeţeană sau ANAF. A trebuit să
ne restrângem drastic cheltuielile
și să ţinem totul din scurt pentru
a ne încadra în bugetul din 2013”,
povestește Daniel Voinescu, primarul comunei Tansa.

Venituri la bugetul local
din 2013
Bugetul comunei Tansa are următoarele surse principale de
venit:
- venituri proprii realizate din
taxe și impozite locale, amenzi,
concesiuni etc (1.257.430 lei);
- alocaţii bugetare guvernamentale sau de la Consiliul Judeţean, respectiv cote defalcate din
TVA (1.036.000 lei).
- Impozit pe venit – 91.430 lei;

- Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetului local –
232.020 lei;
- Subvenţii de la bugetul central pentru încălzirea locuinţelor
și ajutoare pentru încălzire –
40.000 lei;
- Subvenţii pentru sănătate –
20.000 lei.
Venitul total însumat este de
2.679.930 lei.

Cheltuieli prevăzute la
bugetul local
În conformitate cu legea administraţiei publice locale fiecare
consiliu local stabilește bugetul
local în condiţii de autonomie.
Suma cheltuită trebuie să fie
aceeași cu suma constituită în
venit. Dacă pe parcursul execuţiei
bugetare apar situaţii în care
structura bugetului impune modificări, doar consiliul local este
cel care validează rectificările bus
tul anului (de regulă în ianuarie
sau la începutul lunii februarie)
acest lucru va fi posibil doar dacă
sunt bani disponibili și dacă se
face o rectificare bugetară. În absenţa unui consiliu local orice rectificare bugetară este interzisă de
lege. Aceeași lege prevede că în situaţia în care consiliul local a fost
dizolvat, toate finanţările se vor
face pe regula „1/12 din bugetul
anului precedent”. Adică se împarte bugetul anului 2013 la 12
luni și suma care iese se cheltuie
lunar în 2015. În această situaţie
s-a aflat și comuna Tansa, a cărei
consiliu local a fost dizolvat în de-

cembrie 2014. Consiliul Local
Tansa a stabilit pentru bugetul
din 2013 următoarea distribuţie:
- Administraţie publică locală
(salarii, cheltuieli întreţinere, iluminat, salubritate, CAS-uri și tot
ce ţine de buna funcţionare a aparatului administrativ comunal) –
571.200 lei;
- Ordine publică, gospodărie
comunală (buldo, mașină pompieri, greder) – 150.000 lei, bani
care nu s-au cheltuit;
- Fond rezervă bugetară –
10.000 lei, bani care nu s-au cheltuit;
- Școală (salarii, cheltuieli curente, navetă plus burse sociale și
de studii) – 963.000 lei;
Asistenţă
comunitară:
20.000 lei;
- Cultură (bibliotecă + cheltuieli curente) – 91.000 lei; acest
capitol include sărbătorile comunei (30.000 lei), biserici (2.000
lei), tipărituri (4.000 lei), sărbători de iarnă (2.000 lei), reparaţii
bibliotecă (5.000 lei);
- Investiţii – 325.000 lei (bază
sportivă + cofinanţare reabilitare
cămin cultural Tansa + reparaţii
cămin cultural Suhuleţ); aceste
fonduri nu s-au acordat din lipsă
de consiliu local;
- Asistenţă socială – 265.480
lei. Acești bani includ salariile a 9
asistenţi personali + indemnizaţiile pentru 9 persoane cu handicap. În aceeași sumă de bani
destinată asistenţei sociale mai
sunt incluse ajutoarele pentru încălzirea locuinţei și ajutoarele
pentru situaţii de urgenţă;

Piaţa Satului
PRODUSE AGRO-ALIMENTARE
• Vând urgent 50 l ţuică și 500 l vin, fragă. Preţ negociabil. Cazacu Costică, sat Suhuleţ, com Tansa. Tel.:
0232-325.324.
• Vând vin, fragă albă. Tel.: 0748-933.913.
• Vând 50 l ţuică și 300 l vin. Guzgă Aglaia, sat Suhuleţ, com. Tansa.
• Producător legume, vând en-gros și en-detail: ardei, vinete, castraveţi, ardei iuţi, roșii. Preţ negociabil. (sat Războieni, com. Ţibănești, Târnovanu). Tel.: 0748-544.859.
• Vând 200 tone grâu pentru consum și porumb, tot
200 tone. Preţ: 80 bani/kg. (Ţibănești, Pașaniuc Săndel). Tel.: 0749-052.305.
PRESTĂRI SERVICII
• Reparaţii frigidere și mașini de spălat. Tel.: 0748310.617.
VÂNZĂRI ANIMALE
• Vând capre de lapte, 80 buc. Preţ negociabil. (Pa-

nainte Vasile – Buruiană, sat Suhuleţ, com. Tansa).
Tel.: 0740-692166.
• Vând purcei de mistreţ, de vârste diferite (3-9 luni).
Ferma se aﬂă în comuna Bivolari, jud. Iași. Preţ. 600
lei/buc. Tel.: 0232-29.86.03.
• Vând purcei vietnamezi, rasa Mong Cai – Hong
Long. Preţ 200 lei/buc. Iași. Tel.: 0748-777.377.
• Vând purcei vietnamezi, rasă pură, deţin ambii părinţi, rasă mare 80-100 kg la maturitate. Preţ 200
lei/buc. Accept diverse schimburi. Tel.: 0748-777.377.
• Vând 50 purcei. Preţ între 100 – 200 lei, în funcţie
de exemplarul ales. Com. Dobrovăţ, jud. Iași. Tel.:
0763-609.573.

- Iluminat public – 100.000
lei;
- Salubritate – 80.000 lei;
- Modernizare și întreţinere
drumuri (asfaltări, pietruiri + reprofilare drumuri comunale și sătești, rigole pentru scurgere
pluvială, achiziţii piatră șamd) –
211.380 lei.
În total, cheltuielile comunei
Tansa, prevăzute în ultimul buget
aprobat sunt de 3.016.310 lei.
„Diferenţa dintre venituri și cheltuieli reprezintă deficit bugetar,
dar deficitul bugetar în cazul nostru este aparent. Neavând consiliu local, nu am putut face
investiţii pentru că nu avea cine
să le aprobe. A trebuit să ne restrângem la limitele bugetare impuse de lege pe regula 1/12 iar
investiţii nu am făcut deloc”,
spune primarul Voinescu.

Cât s-a cheltuit în
realitate, la Tansa?
Potrivit cifrelor puse la dispoziţie de conducerea primăriei, comuna
Tansa
a
cheltuit
următoarele sume:
- Salarii – 176.594 lei;
- Cheltuieli materiale – 67.000
lei;
- Buldo + mașină pompieri –
14.800 lei;
- Cheltuieli învăţământ –

IMOBILIARE
• Persoană ﬁzică, vând casă foarte bună, în sat Tansa
com. Tansa, cu temelie din piatră, două trepte, cimentuită, 4 camere decomandate, 3 sobe, dușumea
din scândură, două intrări, una bucătărie, 2 magazii,
grajd, beci din piatră, poiată pentru găini, șopron
pentru lemne, curte mare (1000 mp), apă în casă, curent electric, telefon, poziţie și priveliște foarte frumoasă, grădina cu vie, pomi fructiferi și teren arabil
în suprafaţă totală de 4220 mp. Toate anexele sunt
în perfectă stare. Preţ 9.500 euro. Tel.: 074950.41.41.
• Vând casă în sat Tansa, comuna Tansa, situată în
centrul comunei, lângă primarie. Proprietatea, cu o
suprafaţă totală de 1.500 mp, este compusă dintr-o
locuinţă cu 3 camere, bucătărie și cămară, o clădire
anexă cu bucătărie de vară, 2 magazii și beci, 800 mp
de vie pe rod. Imobilul este racordat la reţeaua de
apă; se poate conecta și la reţeaua de canalizare.
Casa se vinde și parţial mobilată. Tel.: 0768-02.11.44.
• Vând casă bătrânească în sat Tansa, comuna Tansa,
60 mp, plus anexă 24 mp, beci din piatră, fântână în
curte, teren 1.600 mp. Preţ 5.000 euro, negociabil.

Autotrado Georgiana
Ţibăneşti

Baza de recepţie a
cerealelor Dagâţa

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.

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.

Program de lucru: 8:00 - 18:00
Telefon: 0747–249.354

550.303 lei;
- Cheltuieli curente – 29.550;
- Burse sociale – 720 lei;
- Salarii pentru asistenţii comunitari – 10.157;
- Salarii bibliotecă – 9.000 lei;
- Cultură, sport – 38.876 lei
din care 30.000 lei cu zilele comunei;
- Salarii asistenţi personali –
32.247 lei;
- Indemnizaţii persoane cu
handicap, cădură + ajutoare ocazionale: 57.930 lei;
- Iluminat public – 20.780 lei;
- Salubritate – 39.878 lei;
- Drumuri – 33.480 lei.
Din totalul de 3.016.310 lei
prevăzut pentru 2015, în realitate
s-au cheltuit doar 1.082.026 lei,
conform execuţiei bugetare de la
trezorerie. „Apreciez că până la
sfârșitul anului 2015 vom face, de
voie de nevoie, o economie de
circa 700.000 lei, adică 7 miliarde lei vechi! Dacă la acești
bani mai adăugă un excedent de
încă 3 miliarde înseamnă o sumă
totală de circa 10 miliarde lei
vechi care puteau fi folosiţi la investiţii, spre binele comunităţii.
Din păcate, ambiţia unora ne-a
tras mult înapoi”, concluzionează
primarul Voinescu.

Tel.: 0745-903.495.
• Vând casă din cărămidă, 100 mp, cu 4 camere, hol,
verandă și cămară, construită în 1974, în centrul comunei Ţibănești, vizavi de parcul „Petre Carp”. Curtea
și grădina însumează o suprafaţă de 1.300 mp, cu documente cadastrale realizate. Preţ 20.000 euro. Tel.:
0740-345.814.
• Vând 2,5 hectare pădure seculară, zona Ţibana.
Preţ 10.000 euro, negociabil. Tel.: 0733-687.435.
• Vând casă ţărănească 60 mp, 3 camere (construcţie nouă, neﬁnalizată) + teren 5.000 mp (teren drept),
sat Gârbești, com. Ţibana, pe deal „La Mocanu”, 30
m până la șoseaua principală. Preţ. 11.000 euro, negociabil. Tel.: 0744-689.846.
• Vând teren 5.000 mp Războieni, com. Ţibănești
(Barila - zona pădurii), din care 2.000 mp arabil și
3.000 mp fâneaţă. Menţionez că acolo este un hectar
din care prima jumătate de la stradă e a mătușii mele
și jumătatea de după e de vânzare (mai în deal). Rog
seriozitate maximă. Preţ 1 euro/mp. Aștept oferte la
tel.: 0746-42.46.72.

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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Drumurile groazei au intrat în reabilitare
• Reparaţii pe drumul judeţean
şi modernizări la Ţibăneşti
Începând cu a doua jumătate a lunii septembrie, pe drumurile comunale din Ţibănești și cel judeţean Iași – Ţibana – Ţibănești
– Dagâţa au început să se facă lucrări de reabilitare. Primele intervenţii au început să se
facă în zona satului Gârbești iar la Ţibănești
administraţia comunei pregătește o licitaţie
de un milion de lei, din bugetul propriu, pentru pietruirea unui drum comunal de un kilometru. „Am început lucrările de două
săptămâni pe drumurile comunale, unde am
pietruit, iar la cel judeţean se fac lucrări de
plombare. Drumul e practicabil acum de la

Miroslava către comuna noastră, la fel și partea de drum spre Vaslui, care a fost pietruită
și arată foarte bine”, a declarat viceprimarul
comunei Ţibănești, Dănuţ Cristescu. Drumul
de 1 milion de lei pentru care administraţia
locală a comunei Ţibănești a făcut licitaţie,
este DC 73 (DJ 248A - Griești). Celalalt drum
comunal, DC 74 (spre Tungujei), a fost deja
asfaltat.
Reamintim că DJ 248A, DJ246 și DJ 280
pe traseul Iași - Miroslava - Ţibana - Ţibănești - Tansa - Dagâţa fac parte din Masterplanul drumurilor judeţene și comunale 2014
- 2020, în axa 2, cu o lungime totală de 68 kilometri și cu un buget de 45 milioane euro
pentru reabilitare și modernizare. (A.D. –
ziare.com)

Organigrama Primăriei comunei Tansa
Distanţa mare faţă de Iași, drumurile proaste și
probabil salariile prea puţin atractive au făcut ca Organigrama primăriei comunei Tansa să ﬁe și acum
incompletă. Din cele 39 posturi care sunt prevăzute
pe statul de funcţii al Primăriei Tansa, doar 23 sunt
ocupate, după cum urmează: 2 demnitari, o funcţie
de conducere, 8 funcţii publice de execuţie, 10 funcţii publice contractuale de execuţie. Au rămas vacante: 4 funcţii publice de execuţie și 14 funcţii
publice contractuale de execuţie.
Statul de funcţii al primăriei Tansa cuprinde:
- Primar - Daniel Voinescu;
- Viceprimar - Mihăiţă Munteanu;
- Secretar - Mardare Mihaela;
- Contabil (referent) – Stoica Elena;
- Referent contabilitate – Pălănceanu Lucica;

- Operator Rol (referent) – Pîntea Petronela;
- Casier (referent) – Sircu Gheorghe;
- Inspector fond funciar – Ursanu Alexandra;
- Referent Registru Agricol – Sârcu Maria;
- Referent Asistenţă Socială – Creţu Vera Maricica;
- Asistent medical comunitar – Anton Cătălina;
- Referent compartiment Stare Civilă – Mardare
Mihaela;
- Bibliotecar – Voinescu Elena;
- Cantonier – Radu Constantin;
- Oﬁţer de serviciu – Munteanu Irina;
- Muncitor caliﬁcat – Ichim Dănuţ;
- Șofer autospecială – Tiron Vasile Gheorghiţă;
- Referent SVSU – Păduraru Vasile.

CUVÂNTUL PRIMARULUI

Comuna Tansa merită
mai mult...
De câteva zile – după cum probabil aţi și
aﬂat – prin Suhuleţ și Tansa a fost împrăștiată
către populaţie o foaie, chipurile cu caracter
informativ, în care foști consilieri locali ai PSD
încearcă să iasă basma curată din uriașa prostie pe care au făcut-o desﬁinţând Consiliul
Local, fapt care a atras după sine pierderi
uriașe pentru comunitate. Cum s-au gândit să
o facă? Dând vina pe primar, adică pe subsemnatul, încercând să convingă lumea că aș
ﬁ dat afară niște oameni din Consiliul Local.
Nici nu știu dacă ar mai trebui să le răspund
la asemenea bazaconie, pentru că argumentele invocate acolo sunt pur și simplu o
ofensă la inteligenţa gospodarului din Tansa
și Suhuleţ!
Conform legii, primarul nu se poate atinge
de consilieri. La fel ca și primarul, consilierii
sunt aleși de cetăţeni și nu pot ﬁ daţi afară de
nimeni. Nici măcar de primul ministru sau
președintele României! În schimb, un primar
sau un consilier local își poate pierde mandatul dacă este condamnat pentru fapte penale
sau dacă nu vine la treabă. Adică dacă lipsește nemotivat. În cazul consilierilor locali
din Tansa, lucrurile sunt simple. Nu au venit
la ședinte două luni la rând și, conform legii,
Judecătoria Iași a trebuit să dizolve Consiliul,
chiar dacă eu și consilierii PNL am încercat
din răsputeri să ne opunem acestui lucru.
Deci cine bate câmpii și cine spune adevărul?
Da, este adevărat, domnilor consilieri Cărăușu și Joacăbine le-au fost retras atunci
sprijinul politic pentru că deși erau membri ai
unui partid, ei făceau politica altuia. Dacă ţineau la comuna Tansa și la cetăţenii ei, mai
ales la cei care i-au votat, puteau demonstra
că sunt demni și pot duce „o luptă” până la
capăt. Dar nu au facut-o. În schimb, s-au pus
din nou, la adăpostul altui partid. Am văzut
că mi se mai aduceau reproșuri că am pus

acoperiș nou pe căminul cultural deteriorat.
I-aș întreba: dacă nu puneam acel acoperiș,
ar mai ﬁ rămas acum ceva din acea clădire?
Eu zic că am procedat bine. Mi s-a mai reproșat că am dat bani pentru zilele comunei. Păi,
ce ar ﬁ vrut stimaţii mei colegi mai sus mentionaţi? Să renunţăm la zilele comunei? Poate
ar vrea să renunţăm și la serbările de iarnă,
să nu mai ieșim din casă, de la gura sobei? Iarăși, mi se reproșează că nu aș ﬁ făcut nimic
pentru comuna noastră, dar un lucru ar trebui amintit domnilor consilieri și domnului
deputat Adăscăliţei: printre multe altele, nu
este ușor să aduci un investitor în comună,
fără a avea consiliu local, care să ofere 30 de
locuri de muncă. Deci, cine bate câmpii și
cine spune adevărul?
Oricum, îi mulţumesc domnului Adăscăliţei pentru bunele intenţii. Știm că din astea a
avut destule. Cu contribuţia efectivă la dezvoltarea comunei Tansa a stat mai prost. Sau
poate o ﬁ contribuit, dar nu am văzut eu și
nici restul cetăţenilor din Tansa și Suhuleţ. Mă
întreb, chiar toţi om sta rău cu vederea?
Decât să facă acest joc murdar, puteau să se
mobilizeze toţi, să aducă bani de la guvern
pentru terminarea bazei sportive de la Suhuleţ și a căminului cultural de la Tansa. Aceste
două proiecte nu pot ﬁ ﬁnanţate decât cu
bani guvernamentali + coﬁnanţarea Consiliului Local Tansa, bani care erau și sunt în continuare prevăzuţi în bugetul comunei.
Sunt multe de spus… Probabil că asemenea foi „informative” vor mai apărea prin sat.
Dar eu îmi voi vedea de treabă. Nu am timp
de comentarii și nici nu vreau să politizez
acest ziar. Sunt prea multe lucruri urgente de
făcut. Comuna Tansa merită mai mult decât
niște ,,pălăvrăgeli” pe la colţuri de gard.
Primar, Daniel Voinescu

Sumedenie de proiecte au
rămas de pus în aplicare
• „Le mulţumesc
domnilor Sterea
Constantin, Brânzei
Ioan, Ciornei Lucian,
Florea Constantin,
Cărăuşu Vasile şi
Joacăbine Gheorghe
pentru contribuţia lor
la desﬁinţarea
Consiliului Local”, a
declarat Daniel
Voinescu, primarul
comunei Tansa
Punerea în aplicare a Ordonanţei
Guvernului
nr.41/2015 (prin care se
dispune reînfiinţarea consiliilor locale cu membrii supleanţi de pe listele
electorale de la ultimele alegeri locale) deblochează o
sumedenie de proceduri și
proiecte administrative pe
care Primăria Tansa le avea
în lucru, dar nu le mai putea
continua din cauză că nu
dispunea de un Consiliu
Local.
Acum, că această problemă a fost depășită, să
trecem în revistă priorităţile
administraţiei locale din
Tansa care, cel mai probabil, vor face obiectul unor
proiecte de hotărâri:
- Aprobarea încheierii
exerciţiului bugetar pe anul

2014 și aprobarea bugetului
pe 2015;
- Rectificare buget, privind plata burselor școlare
și a navetei profesorilor;
- Plata expertizei tehnice
pentru finalizarea unor lucrări de reparaţii în Tansa și
Suhuleţ (pentru care constructorul a dat în judecată
Primăria care nu a putut
plăti din cauza lipsei de
Consiliu Local);
- Aprobarea unor normative care nu au putut fi
dezbătute din anul 2014
până în prezent (circa 30
Hotărâri de Consiliu Local);
- Asfaltare urgentă 1 km
drumuri (Tansa – biserica
pe vechi, 300 m spre Toacă;
Suhuleţ – Magazin Centru
– Școală; Tansa – Schinetea, 150 m);
- Achiziţie buldo nou
(pentru deszăpezire și acoperire nevoi la locuitori);
- Construcţie pod peste
pârâul Tansa, la Cazan;
- Pietruire uliţe și căi de
acces;
- Finalizarea parcurilor
de joacă din Tansa și Suhuleţ;
- Reînfiinţare echipă de
fotbal;
- Obţinere finanţare
900.000 lei în vederea finalizării lucrărilor de renovare
la Căminul Cultural Tansa;
- Proiect construire

Date de la Starea Civilă
În perioada 8 septembrie – 8 octombrie, la Oficiul de Stare Civilă al comunei
Tansa au fost înregistrate următoarele:
Căsătorii
• Spiridon Costel cu Popa Alexandra Marina
Primăria comunei Tansa le urează
„casă de piatră” tinerilor căsătoriţi!

Cămin Cultural nou, în Suhuleţ, prin fonduri europene;
- Finalizarea extinderii
reţelei de apă potabilă și canalizare
(proiect
POS
Mediu în valoare de 2 milioane euro);
- Asfaltare DC Tansa –
Dumești, cu fonduri europene, prin ADI.
„Dacă am fi avut Consiliu Local, cel puţin jumătate
din proiectele de pe lista
prezentată mai sus ar fi fost
realizate. De aceea ţin să le
mulţumesc domnilor foști
consilieri locali că ne-au
«ajutat» să ţinem comuna
în loc pentru niște ambiţii și
orgolii personale, pe care
nu le-am înţeles și nici nu le
voi înţelege vreodată. Le
mulţumesc domnilor Sterea
Constantin, Brânzei Ioan,
Ciornei Lucian, Florea Constantin, Cărăușu Vasile și
Joacăbine Gheorghe pentru
contribuţia lor la desfiinţarea
Consiliului
Local.
Acum, împreună cu noul
Consiliu Local reînfiinţat
vom avea o misiune foarte
grea, ca în timpul scurt care
ne-a mai rămas până la alegerile locale din vara anului
viitor să ducem la îndeplinire cât mai multe dintre
aceste proiecte”, a declarat
primarul comunei Tansa,
Daniel Voinescu

Tansa)
• Crăciun Mario Costy (01.10.2015 –
Italia)
Decese
• Sbera Victoria (84 ani)
• Ichim Vergina (88 ani)
• Guzgă Gheorghe (64 ani)
Primăria comunei Tansa le adresează
sincere condoleanţe familiilor îndurerate!

Transcrieri Nașteri (copii născuţi
din părinţi cu domiciliu stabil în

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!
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Avem Consiliu Local!
• Noul viceprimar este
Mihăiţă Munteanu (PNL)
Conform legii, comisia de
validare a fost formată din trei
membri: Mantale Gheorghi
(președinte – fiind cel mai în
vârstă dintre consilieri), Panainte Constantin (Titișor) și
Lazăr Petronela. După ce comisia de validare a verificat
dosarele candidaţilor și a constatat că toate sunt în regulă,
fiecare consilier a fost invitat,
în ordine alfabetică, să-și depună jurământul de credinţă,
cu mâna pe Biblie. În ce-l privește pe Căldare Gheorghe,
validarea acestuia în funcţia
de consilier local se va face
într-o ședinţă ordinară, imediat ce se va face bine. Validarea noului Consiliu Local al
comunei Tansa a mers repede
și a fost urmată de alegerea
noului viceprimar. Votul a fost
secret, cu bileţele în urnă, dar
fără vreo surpriză anume, sin-

gura propunere făcută de consilieri pentru ocuparea acestui
post fiind doar Mihăiţă Munteanu (10 voturi pentru, din
totalul de 10 posibile).
„Este o mare onoare pentru
mine să văd că mă bucur de încrederea dumneavoastră, mai
ales că am obţinut nu doar voturile colegilor mei de partid,
și pe cele ale colegilor din celelalte partide. Știu că munca de
viceprimar nu e ușoară, dar
sper să nu dezamăgesc. Mă
bucur să văd că în acest nou
Consiliu Local sunt mulţi tineri și contez pe ajutorul lor să
facem treabă. Chiar vreau să
ajutăm cu tot ce putem comuna Tansa”, a declarat viceprimarul Mihăiţă Munteanu.

„Avem mult de lucru!”
La rândul său, primarul
Daniel Voinescu a felicitat
noul Consiliu Local și a profitat de ocazie pentru a face un
anunţ. „Ne așteaptă o pe-

rioadă grea, pentru că până la
alegerile locale de anul viitor
perioada e destul de scurt și în
tot acest timp avem multe,
foarte multe hotărâri de adoptat. Volumul de muncă al noului Consiliu Local va fi imens,
dar am încredere că oamenii
din această sală ţin la satul lor
și vor face tot ce le stă în putinţă ca să ridicăm comunitatea. Îmi pare foarte rău, că am
stat blocaţi atâta amar de
vreme, din cauza unor persoane care au pus mai presus
interesul personal decât cel al
comunei Tansa. Alegerea
acestui nou Consiliu Local e o
palmă pe obrazul lor, că nu au
știut să-și onoreze jurământul
făcut faţă de cetăţeni, dar așa
e viaţa. Noi vom merge înainte
și ne vom face treaba cum
știm mai bine. Felicitări tuturor celor aleși în noul Consiliu,
felicitări noului viceprimar
și… spor la treabă”, a declarat
Daniel Voinescu, primarul co-

Sfânta Parascheva
Sfânta Parascheva de la Iași
este pomenită de Biserica Ortodoxă Română pe 14 octombrie.
Sfânta Cuvioasă Parascheva este
cea mai cunoscută dintre toţi
sfinţii ale căror moaște se află în
ţara noastră. Onomasticul grecesc paraskevi înseamnă „a cincea zi a săptămânii, vineri”. În
tradiţia populara „Sfânta Vineri”
era considerată stăpână peste
lumea femeilor, îndeletnicirile
acestora (cusutul, torsul, ţesutul)
fiind controlate de ea. Ocrotitoarea Moldovei adună an de an, la
Iași, sute de mii de pelerini.

silier PDL.
Din fostul Consiliu Local,
care a fost dizolvat, au făcut
parte: Sterea Constantin
(USL), Bânzei Ioan (USL),
Hordilă Constantin (USL);
Ciornei Lucian (PPDD), Florea Constantin (PPDD); Cărăușu Vasile (PDL), Spiridon
Constantin (PDL), Joacăbine
Gheorghe (PDL), Bîrligă Vasile (PDL), Mera Mihai (PDL),
Diaconu Ion (PDL).

iar unul dintre aceștia îl mustra
că n-a scos din groapă trupul Cuvioasei Parascheva. Iar împărăteasa pe care o văzuse în vis „și
care nu era alta decât Cuvioasa
Parascheva” i-a poruncit să ia degrabă trupul ei și să-l așeze undeva la loc de cinste.
Credincioșii au înţeles că este
un semn dumnezeiesc, fapt pentru care au luat trupul Cuvioasei
din mormant și l-au așezat în biserica Sfinţii Apostoli din Kallicrateia. Îndată au avut loc
vindecări minunate în urma rugăciunilor care se făceau lângă cinstitele sale moaște.

serica „Sfinţii Trei Ierarhi” și
amintindu-și de Ioan Asan, care
la vremea sa a strămutat moaștele
Prea Cuvioasei Parascheva de la
Epivat la Târnovo, de Alexandru
cel Bun care a adus moaștele
Sfântului Ioan cel Nou de la Cetatea Albă la Suceava, a făcut demersurile necesare la Patriarhia
din Constantinopol ca moaștele
Sfintei Parascheva să fie strămutate la Iași.
Plătind toate datoriile Patriarhiei Ecumenice, patriarhul Partenie I și membrii Sinodului au
hotărât să-i ofere, drept recunoștinţă, moaștele Cuvioasei.
Din actul patriarhal, datat septembrie 1641, reiese că au fost
aduse din Constantinopol „pentru sfinţirea ţării și binecuvântarea și lauda lui (Vasile Lupu)
cinstitele și sfintele moaște ale
Cuvioasei Maicii noastre Parascheva cea Nouă”.

Pe unde s-au preumblat
moaştele Sfintei

Din Epivat, la
Constantinopol şi în
pustiul Iordaniei
Sfânta Parascheva s-a născut
în secolul al XI-lea, în satul Epivat din Tracia, pe ţărmul Mării
Marmara, în apropiere de Constantinopol (azi Istanbul). Se
spune că pe când avea 10 ani, Cuvioasa Parascheva a auzit într-o
biserică cuvintele Mântuitorului:
„Oricine voiește să vină după
Mine să se lepede de sine, să-și ia
crucea și să-mi urmeze Mie”
(Marcu 8, 34). Aceste cuvinte o
fac să-și dăruiască hainele sale săracilor.
După o vreme se retrage în pustie. Urmând sfaturile unor vieţuitori aleși, se îndreaptă spre
ţinutul Pontului, oprindu-se la
mănăstirea Maicii Domnului din
Heracleea, unde va rămâne cinci
ani. De aici a plecat spre Ţara
Sfântă, în dorinţa de a-și petrece
restul vieţii în locurile sfinte.
După ce a văzut Ierusalimul, s-a
așezat într-o mănăstire de călugăriţe în pustiul Iordanului.
Din puţinele știri privitoare la
viaţa ei, aflăm că într-o noapte, pe
când avea 25 de ani, un înger i-a
spus, în vis, să se reîntoarcă în locurile părintești. Sfântul Varlaam

munei Tansa.
Reamintim că fostul Consiliu Local al comunei Tansa a
fost dizolvat prin hotărâre judecătorească, în decembrie
2014, ca urmare a lipsei de
cvorum pe o perioadă minimă
de două luni consecutive. Solicitarea de dizolvare a fostului
Consiliu Local a fost făcută de
Cărăușu Vasile, fostul viceprimar, care a fost susţinut de
consilierii PSD și un fost con-

scrie în Cazania sa: „Să lași pustia
și la moșia ta să te întorci, că
acolo ţi se cade să lași trupul pământului și să treci din această
lume către Dumnezeu, pe Care Lai iubit”.
Din Constantinopol s-a îndreptat spre Epivat, fără să spuna
cuiva cine este și de unde vine.
Aici, împăcată cu sine, cu oamenii
și cu Dumnezeu, și-a dat sufletul.

Îngropată ca o străina,
nimeni neştiind cine era
Cuvioasa Parascheva a fost îngropată ca o străină. Potrivit tra-

diţiei, se spune că un marinar a
murit pe o corabie iar trupul i-a
fost aruncat în mare. Valurile l-au
aruncat la ţărm iar un sihastru
care trăia acolo a rugat pe niște
creștini să-l îngroape după rânduiala creștinească. Săpând deci
o groapă, au aflat trupul Prea Cuvioasei Parascheva neputrezit și
plin de mireasmă. Cu toate acestea, au pus alături de ea și trupul
corăbierului. Dar în noaptea următoare, unuia din creștinii care
săpaseră groapa, cu numele Gheorghe, i s-a arătat în vis o împărăteasă, șezând pe un scaun
luminat și înconjurată de îngeri,

În anul 1238, în ziua de 14 octombrie, moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva au fost mutate
la Târnovo, fiind așezate în Biserica cu hramul Maicii Domnului.
În anul 1393, Bulgaria cade sub
ocupaţia turcilor iar bisericile
bulgare au fost transformate în
moschei. Este anul în care sfintele
moaște sunt mutate la Vidin, pentru 5 ani. După lupta de la Nicopole din anul 1396, moaștele
Sfintei Parascheva vor ajunge din
Vidin la Belgrad - Serbia, în anul
1398.
În anul 1521, sultanul Suleiman Magnificul cucerește Belgradul. Moaștele Sfintei Cuvioase
Parascheva sunt duse la Constantinopol, fiind așezate în palatul
sultanului. Au fost răscumpărate
de la turci de Patriarhia Ecumenică. Moaștele Sfintei Cuvioase
Parascheva au fost așezate în Biserica Panmakaristos, sediul de
atunci al Patriarhiei Ecumenice.
După transformarea acestei biserici în moscheie, moaștele au fost
duse în mai multe biserici: Vlaherne (1586), Sfântul Dumitru de
la Xiloporta (1597) și Sfântul
Gheorghe din Fanar - noul sediu
al Patriarhiei Ecumenice (1601).
Strămutarea moaștelor Prea
Cuvioasei la Iași
Vasile Lupu ctitorind la Iași bi-

Cinstirea Cuvioasei nu
are graniţe
Bisericile care au ca ocrotitoare pe Sfânta Cuvioasă Parascheva sunt într-un număr mare.
Astfel, în Arhiepiscopia Bucureștilor sunt peste 33 de biserici, în
Arhiepiscopia Târgoviștei 18, în
Episcopia Buzăului 29, în Episcopia Dunării de Jos 24, în Episcopia Alexandriei și Teleormanului
4, în Arhiepiscopia Iașilor 35, în
Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuţilor 5, în Episcopia Romanului 22,
în Arhiepiscopia Sibiului 47, în
Episcopia Maramureșului și Sătmarului 6, în Arhiepiscopia Timișoarei
18,
în
Episcopia
Caransebeșului 5, în Mitropolia
Basarabiei 6. Episcopia Ortodoxă
a românilor din Ungaria are la
Gyula o biserică cu hramul
„Sfânta Parascheva”, construită
în anul 1834. Românii din Malovista (Macedonia), Torino (Italia), Paris (Franţa), Wakefield,
Massachusetts (SUA) au biserici
al căror hram este Sfânta Parascheva.
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Biserica „Sfinţii Apostoli Petru și Pavel”
• Acest lăcaş de cult, pe stil
vechi, funcţionează pe
aceleaşi reguli ca şi biserica
ortodoxă, atâta doar că
foloseşte calendarul iulian,
care e defazat faţă de cel
actual cu 13 zile mai
devreme
Construită în 1936, la început
sub formă de paraclis, biserica pe
stil vechi din Tansa, cu hramul
„Sfinţii Apostoli Petru și Pavel”, a
avut o existenţă destul de zbuciumată, mai ales în perioada prigoanei comuniste. „Lăcașul de
cult, pe stil vechi, a fost ridicat în
1936, pe un loc sfinţit de Glicherie
Tănase, cel care a și ajuns mai
târziu mitropolit al bisericii noastre. Atunci am construit un paraclis de urgenţă, după care au venit
comuniștii și l-au dărâmat. Câţiva
ani mai târziu, după ce am reușit
să obţinem, cu mare greutate, autorizaţia de la autorităţi, am ridicat construcţia din nou și am
început să ne ţinem slujbele, dar
mai mult noaptea, ca să nu avem
probleme, fiind atunci consideraţi mai degrabă drept o asociaţie
creștină, nu biserică”, povestește

părintele Constantin Dascălu.
În timp biserica pe stil vechi
din Tansa a reușit să se consolideze și să se dezvolte, mai ales
după revoluţia din decembrie
1989. „Anul trecut am reușit să
facem turnul din faţă. Continuăm
să ne facem slujbele și suntem
mulţumiţi de bunăvoinţa conducătorilor noștri, pentru care ne
rugăm, așa cum ne rugăm pentru
toată lumea”, mai spue părintele
Dascălu.
Biserica creștin ortodoxă pe
stil vechi e un locaș de cult ortodox care își ţine slujbele la fel ca
și orice altă biserică ortodoxă clasică din România, diferenţa dintre cele două fiind dată de
calendarul după care își ţine fiecare ritualul. Biserica ortodoxă
funcţionează pe calendar gregorian, pe când biserica pe stil vechi
merge pe calendar iulian, care e
cu 13 zile mai devreme decât cel
gregorian. În rest, la sfintele
taine, slujbe și rit nu e nicio diferenţă.

Biserica ortodoxă pe stil
vechi din România
A fost înfiinţată în 1924, când
Biserica Ortodoxă din România a

introdus calendarul gregorian.
Acest lucru a determinat un grup
de preoţi și credincioși să serbeze
în continuare sărbătorile după vechiu calendar (iulian).
Separarea bisericii ortodoxe în
stil vechi și stil nou a avut loc în
1923, când patriarhul Constantinopolului a decis trecerea de la
calendarul iulian la cel gregorian.
Singurul opozant al schimbării a
fost mitropolitul Visarion Puiu,
care s-a autoexilat la Paris în
1944, unde a și trecut la cele veșnice.
Cel mai cunoscut oponent al
introducerii noului calendar era
ieromonahul Glicherie Tănase.
Acesta a fost nevoit să părăsească
Mănăstirea Neamţ - Schitul Pocrov și să construiască alte
lăcașuri de cult pentru a putea
sluji după calendarul vechi. Ulterior, el a devenit primul mitropolit al Bisericii Ortodoxe Române
de stil vechi, în sânul căreia a fost
creată o nouă ierarhie.
Biserica Ortodoxă de Stil Vechi
din România are o mitropolie autonomă cu sediul la Slătioara în
comuna Râșca, judeţul Suceava.
În perioada 1985 - 1992 conducător al Bisericii Ortodoxe de Stil
Vechi a fost mitropolitul Silvestru

Onofrei. Întâi-stătătorul Sinodului Bisericii Ortodoxe Române de
stil vechi este mitropolitul Vlasie
Mogârzan, care este secondat de
10 episcopi.
În anul 1992 erau înregistraţi
circa 32.000 de credincioși
ortodocși de stil vechi (din
București și dintr-o parte a Moldovei). În anul 2010 erau
înregistraţi circa 500.000 de

credincioși ortodocși de stil vechi
(din București și dintr-o parte a
Moldovei). Conform unei alte estimări, în anul 2007 în România
trăiau peste un milion de adepţi
ai bisericii ortodoxe de stil vechi,
îndeosebi ruși lipoveni, armeni și
sârbi. În anul 2008 în România
existau 130 de biserici, schituri și
mănăstiri pe stil vechi.

tului din 1959, când monahii au
fost alungaţi din mănăstiri, în pădurea de lângă satul Suhuleţ au
vieţuit monahiile Cristina și Magnezia.

Profilul actual al parohiei

Parohia „Sf. Arhangheli
Mihail și Gavriil“ - Suhuleţ
Istoricul comunităţii
parohiale
Parohia „Sf. Arhangheli Mihail
și Gavriil”-Suhuleţ, comuna Tansa
face parte din Protopopiatul Iași 3.
Satul Suhuleţ se află la o distanţă de 63 km faţă de orașul Iași.
Din punct de vedere administrativ
a aparţinut până în anul 1964 de
judeţul Vaslui, iar după acest an a
trecut sub jurisdicţia judeţului Iași.
Cuvântul Suhuleţ desemnează
în limba slavonă un loc străbătut
de râu.
Satul este atestat pentru prima
dată cu numele Brudurești într-un
document din anul 1399 emis de
Iuga-Vodă. Sub numele de Suhuleţ
apare pentru prima dată în documente din a doua jumătate a secolului XVI.
Edificii importante ale satului:
Școala Gimnazială "Mihai Eminescu", cămin cultural, farmacie,
monument al eroilor, etc.
Personalităţi laice: Satul Suhuleţ a fost vizitat de Mihai Eminescu
în perioada când acesta era revizor
școlar la Vaslui. Cea mai remarcabilă personalitate născută în satul
Suhuleţ a fost ministrul subsecretar de stat în Ministerul Învăţământului Aurel Potop (1910-1965).

Actualmente din satul Suhuleţ se
remarcă următoarele personalităţi: IPS. Ciprian Spiridon al Buzăului și Vrancei, Ing. Dumitru
Bazon, președintele filialei Iași a
Deţinuţilor Politici, pictor Catinca
Popescu, poet Cassian Maria Spiridon, președintele Uniunii Scriitorilor-filiala Iași, preoţi, profesori,
medici, cadre militare etc.

Istoricul bisericii parohiale
Biserica cu hramul "Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil"- Suhuleţ a
fost construită din lemn de stejar
în anul 1774 de către răzeșii locuitori ai acestui sat, fiind atestată în
același an în Sinodicul parohial. A
fost renovată în anul 1884 de către
preotul Vasile Conoro și restaurată
în anul 1945 de către preotul Gheorghe Barnovschi. Alte lucrări de
consolidare s-au executat în timpul
preotului Ștefan Bitere și Constantin Mera.
Arhitectura. Biserica Parohiei
Suhuleţ este construită din lemn
de stejar pe temelie de piatră (de
Tansa), acoperită iniţial cu șindrilă, iar ulterior (1985) acoperită
cu tablă iar pereţii cimentuiţi. Biserica are formă de navă dreptunghiulară, iar turnul clopotniţei,

separat de biserică, având forma
unei prisme cu bază pătrată cu
patru ferestre, a fost ridicat în timpul păstoririi preotului Vasile Conoro
în
1899.
În
cadrul
monumentelor istorice biserica
parohiei Suhuleţ poate fi reperată
cu următoarele date de identificare: IS-II-m-B-04252.
Pictura. Biserica nu a fost pictată niciodată, fiind împodobită cu
icoane ale sfinţilor si praznicelor
împărătești. Catapeteasma datează
din anul 1774, pictura icoanelor
fiind executată în stilul secolului
XVIII.
Obiecte vechi de cult. În patrimoniul bisericii se găsesc câteva
obiecte de valoare artistică deosebită: un potir și un disc din anul
1812, Icoanele Sf. Treimi, a Maicii
Domnului și a Sf. Arhangheli pictate.
Manuscrise și cărţi vechi. Biserica are în patrimoniu un umăr de
12 Minee (secolul XIX) precum și
alte cărţi de cult necesare ritualului
liturgic (Tipicon, cărţi de muzică
psaltică, Ceaslov, Psaltire, etc.)
Șirul preoţilor parohi: Pr. Nicolae Iorga, Pr. Vasile Conoro (18651905),
Pr.
Ioan
Mocanu
(1905-1921), Pr. Ioan Mărgărint
(Bobu) (1921-1942), Pr. Gheorghe
Baranovschi (1942-1965), Pr. Ștefan Bitere (1965-1978), Pr. Vasile
Ghimpu (1978-1981), Pr. Constantin Mera (1981-1994), Pr. Constantin Vieru (1994-2006), Pr.
Iulian-Vlad Zaltariov (2006-în
prezent).
Cântăreţi bisericești: Ioan Constantinescu († 1932), Costache
Conoro († 1935), Constantin Andrieș, Constantin Bârligă, Ioan
Stoica, Marcel Cristian.
Epitropi: Constantin Guzgă,
Constantin Tăbușcă, Vasile Hordilă, Toader Creţu. În urma decre-

Cimitirul
Chiar în apropierea bisericii se
află cimitirul în care se găsește
mormântul unuia dintre ctitorii bisericii: preotul Vasile Conoro (†
1905). În curtea bisericii se află un
monument dedicat eroilor care
conţine numele câtorva eroi din
războiul de Independenţă din
1877, precum și din primul și al
doilea razboi mondial.

Activităţi culturale şi
filantropice
Parohia Suhuleţ desfășoară an
de an activităţi culturale și filantropice deosebite între care se remarcă: Sipetul bunicii (2009 și
2010)-Expoziţie de covoare, ţesături și costume naţionale specifice
locului, Taberele de pictură naivă
Acasă la Suhuleţ (2009-în prezent)
realizate cu sprijinul doamnei pictor Catinca Popescu, expoziţii de
pictură la Centrul cultural francez
din Iași, Muzeul Iulian Antonescu
din Bacău, Centrul Palas din Iași,
etc. Din punct de vedere filantropic
parohia se implică permanent în
ajutorarea nevoiașilor și sprijinirea
elevilor cu situaţie financiară precară.

Parohia cuprinde un număr de
1015 enoriași, în totalitate creștinortodocși. În parohie se organizează
permanent
activităţi
duhovnicești cu tinerii, pelerinaje,
concerte de muzică bisericească,
patriotică și colinde. Biserica deţine o bibliotecă din anul 2014, cuprinzând un număr de 1500 titluri
din diverse domenii: teologie, literatură, știinţă, pedagogie, istorie,
geografie, muzică etc.
Din 15 decembrie 2006 parohia
Sf. Arhangheli-Suhuleţ este păstorită de preotul paroh Iulian Zaltariov, profesor la Seminarul
Teologic Ortodox Sf. Vasile cel
Mare din Iași, catedra de muzică
bizantină, educaţie muzicală și cor.
Bibliografie
1. Grigoriu, Florin, Tansa-Oameni și locuri: monografie, Editura Macarie, Târgoviște, 1996,
ISBN 973-9220-65-7.
2. Arhiva Tansei, nr. I-IV, 20132015.
Date de contact:
Biserica "Sf. Arhangheli"- Suhuleţ, comuna Tansa, judeţul Iași,
protopopiatul Iași 3.
Pr. Prof. Iulian-Vlad
Zaltariov
Tel: 0743094960
E-mail:
iulianzaltariov@yahoo.com
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Școala primară din Tansa
- tradiţie și legendă
• Cum, când şi unde a
început să se facă şcoală
primară în Tasa şi cum s-a
supărat revizorul Eminescu
pe un primar care avea
salariul de trei ori mai mare
decât bugetul alocat întregii
şcoli…
Începuturile școlii primare din
Tansa sunt mult mai vechi decât
s-ar crede, la o primă apreciere.
Din cercetările puţinelor informaţii găsite în arhiva școlii, a scurtelor însemnări rămase prin diferite
dosare și din afirmaţiile furnizate
de bătrânii satului, revine limpede
și aproape sigur că deși până la
1864 în această localitate nu a
existat oficial vreo școală, totuși
după 1800 și poate mai înainte de
acest an existau aici un fel de școli
particulare primare, în care doritorii puteam deprinde tainele scrisului și cititului.

La început au fost
călugării, apoi
ţârcovnicul Chirilă
Prima școală de acest gen, neoficială, a fost făcută la iniţiativa
unor călugări de la Schitul „Ceta-

tea”. Schitul se afla la o distanţă
de circa 8 km de Tansa, în apropierea unui loc denumit „Cetatea”, unde se presupune că ar fi
existat o cetate fortificată, zidită
de domnitorul Ștefan cel Mare,
dar care între timp s-a năruit și a
dispărut.
Mai târziu, în Tansa, a mai
apărut o școală de-a dascălului
Vasile Chirilă. Sala de clasă propriu-zisă era amenajată în casa
omului, care le preda învăţăceilor
cunoștinţe elementare de scris,
citit și socotit. Spaţiul fiind mic,
aici nu învăţau copii mulţi iar cursurile se ţineau numai iarna, când
nu era de lucru la câmp. „Taxele”
percepute pentru acele timpuri
erau mari, pentru un an de învăţătură părintele trebuind să plătească „ţârcovnicului” Chirilă „28
lei vechi, un car de lemne și o baniţă de păpușoi”. Chiar și așa,
aflăm că se găseau destul de mulţi
doritori, tănsenii fiind oameni
gospodari, pretenţioși și cu dragoste de carte. Școala privată a lui
Chirilă a dăinuit mult timp, până
când în locul acesteia a apărut
școala oficială, organizată, plătită
și îndrumată de stat.

Reforma lui Cuza şi

revizorul şcolar Eminescu
Odată cu reformele impuse de
domnitorul Cuza, problema învăţământului primar nu a mai fost
considerată una de interes local și
privat, ci o mare și importantă
problemă naţională. În lumina
acestei stări de lucruri, în 1864 ia
fiinţă în satul Tansa prima școală
oficială de stat, cu primul învăţător – Teodor Mihăilă – intitulată
„școala comunală de model”, din
comuna Tansa, judeţul Vaslui.
Despre această școală a scris
chiar și Mihai Eminescu, în 1875,
când a făcut o inspecţie în calitate
de revizor școlar. Impresiile celui
care avea să devină „luceafărul literaturii române” au fost consemnate într-un proces verbal, pe care
îl reproducem în cele ce urmează:

Proces Verbal
„Astăzi, inspectând școala din
Tansa, am putut constata că satul
acesta, cât și cel învecinat, sunt
foarte proprii pentru școală, că
elevii s-ar putea urca la numărul
de 50-60, căci locuitorii, în genere, nu se împotrivesc la trimiterea lor. Dacă frecvenţa este mică,
cauza e a se căuta numai în netrebnicia administraţiei comu-

nale, care privește școala ca pe un
lucru de prisos, închiriază un local
insuficient, în care pot încăpea
abia 30 de copii, lasă și acest local
descoperit și în stare proastă, nu
cumpără hârtii și ustensile necesare școlii și prevede peste tot
sume neînsemnate în bugetul ei
pentru școală, încât tot bugetul
școlii e cât a treia parte din leafa
domnului primar. Voind a cere lămuriri de la domnul primar în
această privinţă, domnia lui a
găsit de cuviinţă de-a se depărta
de sat, lăsând pe un membru al
consiliului comunal și pe-un ajutor de notar în locul său să-mi
deie lămuriri cuviincioase (…)” –
Revizorul școlar al judeţelor Iași și
Vaslui, Mihai Eminescu, Vaslui, la
28 august 1875.

După această inspecţie, Mihai
Eminescu îi scrie ministrului, povestindu-i despre piedicile care se
pun învăţământului primar, despre experienţele sale acumulate în
teren după care a făcut sugestii
care au stat la baza reorganizării
școlilor primare din aceste judeţe.
S-ar părea că vizita revizorului
școlar Eminescu a dat roade, pentru că mai târziu, într-un alt proces verbal de constatare, acesta
scrie: „(…) sub conducerea profosoarei Sterea Maria, școala are
bune rezultate în procesul instructiv – educaţional, iar cu sprijinul
primăriei școala este într-o stare
bună. Mai mult, drumurile și șoselele sunt pietruite și s-au făcut
reparaţii la dispensarul comunal”.

Capra cu trei iezi, la Suhuleţ Calendarul agricol al
lunii octombrie

• Teatrul Pas - un proiect
adresat copiilor din mediul
rural
Dragostea pentru copii și pasiunea pentru poveștile marelui
povestitor Ion Creangă au determinat un grup de tineri actori să
înfiinţeze Trupa de Teatru Pas.
Nu vorbim de un teatru convenţional în care copiii sunt așteptaţi
în săli de spectacole, ci de un proiect interactiv unde actorii sunt
cei care improvizează pe o scenă
ad-hoc, dialoguri între copii și
personajele lor preferate din poveste. “Scenele pe care evoluăm
sunt cele din mediul rural, pentru
că aici și mijloacele copiilor de a
merge la un spectacol de teatru
sunt reduse”, spune Dan Lungu,
coordonatorul proectului.
Primul spectacol al Trupei de

Teatru Pas a avut loc pe 3 aprilie
2015, în comuna Foltești, jud. Galaţi, cu piesa “Capra cu trei iezi”.
“Suntem deja la a 95-a reprezentaţie a acestei piese pe care am
jucat-o în diverse localităţi din judeţele Buzău, Galaţi, Ialomiţa,
Brăila, Vrancea și Vaslui. Peste
tot am întâlnit copii entuziasmaţi
iar publicul de la Suhuleţ a fost
minunat”, apreciază actorul Dan
Lungu.
Trupa de teatru Pas a fost prezentă în grădiniţa de la Suhuleţ
miercurea trecută, pe 7 octombrie
și a evoluat în faţa unui public de
circa 200 copii din Tansa și Suhuleţ, de-a dreptul fermecaţi de povestea lui Creangă și învăţăturile
desprinse din ea. “A fost o întâlnire de suflet pentru care ţin să le
mulţumesc primarului Daniel
Voinescu și domnului Mihai Bălășel, directorul școlii gimanziale

din localitate.
În luna octombrie, Trupa de
Teatru Pas susţine spectacole
pentru copiii din judeţul Iași în
comunele: Erbiceni, Popești, Mădârjac, Răducăneni, Cozmești,
Podu Iloaiei, Ţuţora, Golăești,
Leţcani, Victoria, Grajduri, Mironeasa, Scânteia și Popricani.
Distribuţia: Mihaela Serdaru –
Iedul mic – este absolventă a Facultăţii de Teatru Spiru-Haret,
Ana Dumitrașcu – Iedul mare și
Lupul – absolventă a Facultăţii de
Teatru Hyperion, Victor Crăciun
(Iedul mijlociu) și Violeta Puiu
(Capra și Lupul) nu sunt actori
profesioniști. Daniel Lungu (șeful
trupei) a terminat Universitatea
Naţională de Artă Teatrală și Cinematografie “I.L.Caragiale”, secţia regie-teatru, clasa conf.dr.
Felix Alexa, promoţia 2013.

Octombrie este luna în care se
termină recoltarea culturilor agricole de câmp: porumb, sfeclă de
zahăr, tutun, cartofi. Se recomandă a fi recoltate suprafeţele
care urmează a fi însămânţate.
Arătura se execută imediat
după recoltarea culturilor în agregat cu grapa stelată, la adâncime
de 20-22 cm., concomitent cu încorporarea îngrășămintelor sub
arătură. Îngrășămintele pot fi administrate și la suprafaţă, urmând a fi încorporate în sol odată
cu pregătirea patului germinativ.
Pe suprafeţele ce se însămânţează
în toamnă se execută arături la
25-30 cm., pentru însămânţările
de primăvară. Tot în octombrie
are loc finalizarea însămânţărilor
de toamnă, care trebuie să se termine până la 10 octombrie. Fermierii pregătesc depozitarea
produselor: cartofi, sfeclă furajeră, porumb și efectuează controlul produselor depozitate
având în vedere schimbările de
temperatură și umiditate. Tot
acum are loc tratarea seminţelor
de cereale contra bolilor și dăunătorilor.

Legumicultură
• se recoltează vărzoasele și rădăcinoasele destinate pentru consumul de iarnă;
• se recoltează dovleacul pentru copt, care ajunge la copt în
această perioadă;
• odată cu recoltarea culturilor,
se adună resturile vegetale într-o
platformă pentru compostare, devenind astfel un îngrășământ organic preţios;
• se plantează salata pentru

consumul de primăvară folosind
soiuri rezistente la iernat;
• se plantează ceapa stufat
pentru a avea ceapă verde primăvara, cât mai timpuriu;
• la începutul lunii se mai
poate semăna spanac pentru consumul de primăvară;
• se face aprovizionarea cu
amestecurile de pământ necesare
producerii răsadurilor în primăvară.

Pomicultură
• în a doua jumătate a lunii octombrie se pot începe plantările
de toamnă;
• se termină recoltarea merelor;
• se execută tratamentul de
toamnă după încheierea recoltărilor, cu scopul distrugerii rezervelor de boli și dăunători care pot
afecta calitatea și cantitatea producţiei anului viitor.
Creșterea animalelor
• se fac ultimele verificări la
adăposturi în ceea ce privește
pardoseala, uși, geamuri; recoltarea ultimilor produse furajere și
depozitarea lor în spaţii protejate;
• continuă pășunatul ovinelor
pe parcelele de porumb;
• continuă însămânţarea artificială și naturală cu berbeci autorizaţi, la ovine;
• se instalează grătare la urdinișurile stupilor contra șoarecilor
se construiesc adăposturi improvizate pentru protejarea stupilor
pe timpul iernii;
• se aplică măsurile sanitar veterinare prevăzute pentru
această lună.
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Debut de an școlar

Noua structură
a anului şcolar
2015 - 2016
Cu doar patru zile înainte ca elevii să înceapă școala,
Ministerul Educaţiei a modiﬁcat structura anului școlar
2015 – 2016 în așa fel încât vacanţa de iarnă a fost crescută cu o săptămână. A fost decalată cu o săptămână
începerea semestrului al II-lea și revenirea la o vacanţă
de vară care se termină în săptămâna 15 septembrie,
nu pe 4 septembrie - așa cum, în premieră, stabilise Ministerul Educaţiei vara aceasta, la solicitarea elevilor.
Modiﬁcările au fost publicate în Monitorul Oﬁcial
din 10 septembrie 2015: Ordinul nr. 5.079 al ministrului
Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, pentru modiﬁcarea Ordinului ministrului educaţiei și cercetării știinţiﬁce nr.
4.496/2015 privind structura anului școlar 2015-2016.
Noua structură aprobată de Ministerul Educaţiei
prevede că anul școlar 2015-2016 are 36 de săptămâni
de cursuri, însumând 175 de zile lucrătoare (cu 2 zile
mai puţine decât anul trecut). Semestrul I are 18 săptămâni de cursuri, iar semestrul al II-lea are 17 și jumătate.

Semestrul I
Prilej de mare sărbătoare pentru copii, părinţi și profesori deopotrivă, ziua de 14 septembrie a reunit în curţile
unităţilor de învăţământ din Tansa și Suhuleţ o lume veselă și pestriţă în același timp.
Deschiderea festivă a noului an școlar s-a făcut la ore
diferite: în Tansa la 9:00 iar în Suhuleţ la 10:30. În ambele
unităţi școlare atmosfera a fost aceeași: mulţi boboci din
clasa pregătitoare, curioși să vadă cum e la școală, elevi
mai mărișori și mai gălăgioși, mame cu flori pentru profesori sau învăţătoare, cadre didactice.
Emoţiile au fost mari deopotrivă, lucru resimţit altminteri și din discursul profesorului Mihai Bălășel, directorul
școlii care a făcut o sumară trecere în revistă a condiţiilor
din școală, a așteptărilor pe care le are de la fiecare elev în
parte, dar și de la cadrele didactice. „Școala din Tansa a

reușit să se impună prin rezultatele obţinute ca fiind una
dintre cele mai bune unităţi de învăţământ din judeţul
Iași. Acest lucru ne confirmă că ne-am făcut treaba bine și
în același timp ne obligă să menţinem tradiţia unui învăţământ de calitate în Tansa. Le mulţumesc părinţilor pentru implicarea lor în viaţa școlii, precum și cadrelor
didactice pentru munca și devotamentul lor faţă de elevi”,
a declarat profesorul Bălășel.
La deschiderea festivă a mai luat cuvântul și primarul
comunei, Daniel Voinescu, reafirmând angajamentul autorităţii locale de a se implica activ în viaţa școlară și de a
face tot ce-i stă în putinţă pentru a asigura un proces didactic de calitate în comună.
Discursurile nu au ţinut mult și s-au bucurat de aplauzele audienţei nerăbdătoare să intre în sălile de clasă.

„A fi elev la Tansa e o cinste
dar și o responsabilitate”
• Cuvântul primarului, la
deschiderea oﬁcială a noului an
şcolar 2015 - 2016
Domnule director, stimate cadre didactice,
dragi părinţi și elevi, pentru toţi cei de faţă noul an
școlar 2015 – 2016 cunoaște câteva repere fundamentale: încep cursurile în luna septembrie se ia
vacanţă în iunie. În acest interval de timp, copiii
noștri își desfășoară activitatea, cu mici pauze, în
acest locaș de cultură și învăţătură care este școala.
Începem un nou ciclu, dăm examene, încheiem un
an școlar, promovăm, avem succese, ne bucurăm.
Uneori, întâmpinăm diﬁcultăţi pe care însă le biruim.
Drumul nostru împreună este drumul cunoașterii și al autocunoașterii. Pe acest drum ne angajăm împreună, primărie, elevi și cadre didactice, în

școală. Dragi elevi, doar așa aﬂaţi lucruri noi, vă lărgiţi orizontul și dobândiţi noi deprinderi. Învăţaţi
să învăţaţi, să descoperiţi lumea din jurul nostru,
dar și să priviţi în voi înșivă pentru a descoperi ce
vreţi de la viaţă și cum anume să dobândiţi lucrurile dorite.
Este necesar, dragii mei, să înţelegeţi un adevăr
cunoscut și anume că trebuie să învăţaţi nu atât
pentru școală, cât mai ales pentru viaţă. Noi, administraţia publică locală și mai ales cadrele didactice, vă suntem alături, călăuze și prieteni mai mari
la care puteţi apela ori de câte ori aveţi nevoie. Noi
dorim să vă sădim în suﬂete încredere și respectul
pentru valorile umane fundamentale, binele și
adevărul, speranţa, munca, încrederea și responsabilitatea.
Școala în care învăţaţi este o instituţie de prestigiu care, de-a lungul timpulu, și-a câștigat un loc

în fruntea învăţământului ieșean. A ﬁ astăzi elev la
Școala Gimanzială din Tansa este o cinste, dar și o
responsabilitate: cinstea de a ﬁ printre cei buni,
responsabilitatea de a ﬁ la înălţimea exigenţelor,
de a duce mai departe bunul renume al școlii noastre.
Un cuvânt special de bun venit adresez bobocilor, clasei pregătitoare și ai clasei I, care trăiesc
emoţia primei zile de școală și sper ca această zi să
le rămână o puternică și frumoasă amintire.
Dragi părinţi, să ﬁţi alături de copiii dumneavoastră, de cadrele didactice ale școlii, să cunoașteţi adevăratele probleme care trebuie rezolvate și
să colaboraţi între dumneavoastră, noi și școală.
Mă adresez acum dumneavoastră, stimate
cadre didactice, asigurându-vă de tot respectul și
sprijinul meu în orice situaţie cu care vă veţi confrunta. Vă doresc sănătate și putere de muncă, în
activitatea frumoasă și plină de responsabilitate pe
care o desfășuraţi în educaţia tinerei generaţii.
Vă mulţumesc și vă urez mult succes în noul an
școlar!

Daniel Voinescu,
primarul comunei Tansa

Cursuri: luni, 14 septembrie 2015 - vineri, 18 decembrie 2015
Vacanţa pentru copiii de la grădiniţă și din clasele
pregătitoare - a IV-a: 31 octombrie - 8 noiembrie 2015;
Vacanţa de iarnă: sâmbătă, 19 decembrie 2015 - duminică, 10 ianuarie 2016 (faţă de: 3 ianuarie 2016, varianta iniţială);
Cursuri: luni, 11 ianuarie 2016 - vineri, 5 februarie
2016 (faţă de: luni, 4 ianuarie 2016 - vineri, 29 ianuarie
2016);
Vacanţa intersemestrială: sâmbătă, 6 februarie 2016
- duminică, 14 februarie 2016 (faţă de: sâmbătă, 30 ianuarie 2016 - duminică, 7 februarie 2016).

Semestrul al II-lea
Cursuri: luni, 15 februarie 2016 - vineri, 22 aprilie
2016 (faţă de: luni, 8 februarie 2016 - vineri, 22 aprilie
2016);
Vacanţa de primăvară: sâmbătă, 23 aprilie 2016 marţi, 3 mai 2016;
Cursuri: miercuri, 4 mai 2016 - vineri, 24 iunie 2016
(faţă de: miercuri, 4 mai 2016 - vineri, 17 iunie 2016);
Vacanţa de vară: sâmbătă, 25 iunie 2016 - duminică,
11 septembrie 2016 (faţă de: sâmbătă, 18 iunie 2016 duminică, 4 septembrie 2016).
• Săptămâna Școala Altfel rămâne în săptămâna 1822 aprilie 2016.
• Nu au fost schimbate nici recomandările Ministerului Educaţiei referitoare la datele până la care trebuie
susţinute tezele școlare:
• Tezele din semestrul I al anului școlar 2015-2016
se susţin, de regulă, până la data de 11 decembrie 2015.
• Tezele din semestrul al II-lea al anului școlar 20152016 se susţin, de regulă, până la data de 20 mai 2016.
Excepţie de la această structură fac clasele a VIII-a
și a XII-a:
• la clasele a XII-a, durata cursurilor este de 33 de
săptămâni iar 4 săptămâni sunt dedicate desfășurării
bacalaureatului; aceste clase termină liceul pe 3 iunie
2016.
• la clasele a VIII-a, durata cursurilor este de 35 de
săptămâni iar o săptămână este dedicată desfășurării
evaluării naţionale; elevii de clasa a VIII-a termină școala
pe 17 iunie 2016.

Aviz epidemiologic și adeverinţă medicală pentru școală
• Aceste documente sunt
obligatorii la înscrierea
copiilor în noul an şcolar şi
se eliberează de medicul de
familie
Potrivit unui ordin comun
emis de Ministerul Educaţiei și
Ministerul Sănătăţii, înscrierea
elevilor în noul an școlar 2015 –
2016 este condiţionată de prezen-

tarea unui aviz epidemiologic,
semnat de medic, prin care se
atestă faptul că respectivul copil
sau elev are sau nu are semne și
simptome sugestive de boală
transmisibilă.
Adeverinţa medicală cuprinde
date privind suferinţe patologice
ale copilului care urmează să
intre sau să reintre în colectivitate, printre care astm, otită, maladii congenitale de cord,

probleme de învăţare /dezvoltare,
diabet zaharat, leziuni ostoarticulare, convulsii, tulburări de vorbire, auz vedere, tuberculoză. De
asemenea, vor fi trecute în adeverinţă informaţii privind alergii la
medicamente, alimente sau altele, pe care le-ar putea avea copilul, și ce medicamente sau
vaccinuri a efectuat.
Totodată elevul va fi supus
unui examen fizic, în care îi vor fi

evaluate înălţimea, greutatea, indicele de masă corporală și presiunea arterială (pentru copii
peste trei ani).
Documentele medicale se eliberează de medicul de familie sau
de medicul colectivităţii de la care
provine copilul.
Pentru anul 2015, documentele medicale necesare pentru înscrierea/ frecventarea fiecărui an
de învăţământ al preșcolarilor și

elevilor trebuiau depuse la sediul
unităţilor de învăţământ. În cazul
în care medicul de familie consideră necesară realizarea unor
analize, precum exudatul faringian sau coprocultură, întrucât
suspectează o anumită boală,
acesta va trimite copilul să facă
analizele bacteorologice, după
care va putea elibera avizul medical pentru intrarea în colectivitate.
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„Din răutatea unor oameni s-a ajuns la
dizolvarea fostului Consiliu Local”
• Declaraţie a fostului consilier local Constantin Hordilă
Având în vedere că din cauza
unor oameni inconștienţi am
ajuns să-mi pierd mandatul de
consilier local și să nu mă mai
pot implica direct în slujba comunităţii din Tansa, doresc să
fac unele precizări, mai ales că
în comună a apărut o foaie, chipurile de informaţii, în care foști
membri ai Consiliului Local
Tansa spun numai niște minciuni enorme, niște invenţii fără
o bază reală.
Cei care au împrăștiat prin
sat acel manifest continuă de
fapt un război început în 2012,
prin care afectează întreaga comunitate. De fapt, doar din răutatea unor oameni - nu din alt
motiv! - s-a ajuns la dizolvarea
Consiliului Local, primarul Voinescu nemaiputând să pună în
aplicare nimic din hotărârile

aprobate din 2012 și până în
2013. Permanent, i s-au pus piedici. Eu, fiind consilier PNL din
2012, candidând pe listele USL,
dumnealor fiind consilieri PSD
împreună cu doi trădători de la
PDL. Din 2012 am observat că
fosta conducere din PSD a acţionat permanent numai și numai
împotriva primarului, împotriva
proiectelor sale. Deși respectivii
consilieri au depus un jurământ
de credinţă faţă de comunitate
și era normal să voteze „pentru”
la toate proiectele de maxim interes pentru comuna Tansa,
aceștia au votat numai „împotrivă”. Eu, chiar dacă am fost pe
aceeași listă cu unii dintre ei, ca
și candidat USL, când s-au
supus la vot lucruri bune pentru
comuna Tansa, am votat „pentru” de fiecare dată.

Vreau să mai lămuresc niște
lucruri cu fostul secretar al comunei Tansa, care se tot dă
mare că face parte din PNL, un
partid istoric. Eu cred că de fapt
și-a depus adeziune la PSD și
noi încă nu am aflat. Altfel, cum
ar putea să vorbească așa urât
despre un coleg de partid? Cum
să pună întrebări și să arate cu
degetul spre alţii, când în calitate de secretar în funcţie la vremea când a fost controlul Curţii
de Conturi la Tansa, știa foarte
bine răspunsurile la toate? Că
doar dumnealui, împreună cu
fostul viceprimar, a fost de faţă
la toate câte s-au întâmplat!
Dumnealui știe foarte bine de ce
nu s-au cheltuit bani la baza
sportivă, sau de ce nu s-au concesionat pășunile.
Lumea trebuie să știe că indi-

Poliţia locală în acţiune
Problemă veche în Tansa, furturile de cereale
de prin tarlalele vecinilor continuă îndeosebi
acolo unde se știe că proprietarii sunt bătrâni și
nu pot interveni. Firește, poliţia locală intervine
ori de câte ori e solicitată, dar nu prea poate
face mare lucru dacă gospodarii nu iau din timp
niște măsuri de prevenţie. „În această perioadă
de toamnă târzie cele mai căutate sunt tarlalele
cu porumb, de aceea îi sfătuim pe cetăţeni să
stea cu rândul, pe tarla și să-și supravegheze loturile până se încheie recoltatul”, a declarat ag.
șef. Ovidiu Petrică Cercel.

Fiind sezonul nucilor, poliţia mai atrage
atenţia asupra escrocheriei cu cumpărătorii de
nuci. Ca și în cazul ţiganilor din Moţca, bine cunoscut poliţiei judeţene Iași, care chipurile vindeau pături și cuverturi pe la garduri, procedura
cu nucile este aceeași. Presupusul cumpărător
vine la gardul omului (cu cât e mai în vârstă, cu

Se reînfiinţează echipa de fotbal

Baza sportivă din Suhuleţ a rămas abandonată

Nu staţi la poveşti
cu necunoscuţi!

Atenţie la cumpărătorii de nuci!

În rest, am o bucurie enormă
în suflet fiindcă s-a constituit
noul Consiliu Local. Așa că urez
viitorului Consiliu succes și cât
mai multe realizări, până la alegerile din 2016. Noi, foștii consilieri
care nu am trădat comunitatea și
nu am cerut dizolvarea Consiliului Local, vom fi alături de noua
conducere. Comunitatea va avea
sprijinul nostru cum l-a mai avut
și în 2012, în 2013.

Veste bună pentru împătimiţii sportului cu balonul rotund: comuna
Tansa va avea din nou echipă de fotbal! Acest lucru va fi posibil
dacă noul Consiliu Local (reconstituit) va aproba finanţarea acesteia,
cu fonduri de la buget. „Să nu-şi închipuie careva că ar fi vorba de
sume mari de bani. Vom încerca să acoperim nişte cheltuieli minime
ce ţin de dotarea echipei şi nişte prime mai mult simbolice pentru
jucători. În bugetul comunei există un capitol special alocat activităţilor sportive şi culturale, aşa că nu ar fi o problemă din acest punct
de vedere. Sper ca noii colegi din Consiliul Local să încurajeze dezvoltarea sporturilor de masă în comună, fotbalul fiind unul dintre
acestea”, spune Daniel Voinescu, primarul comunei Tansa. Comuna
Tansa a mai avut echipă de fotbal, dar din lipsă de finanţare a trebuit
să se desfiinţeze.

Furturi din tarlale

Poliţia locală Tansa atrage atenţia, în special
persoanelor în vârstă cu copii plecaţi la muncă
în străinătate, să nu dea atenţie necunoscuţilor
care le abordează în piaţă, sau la gard și le trag
de limbă. „Au fost înregistrate cazuri, inclusiv
în comuna Tansa, de bătrâni care au fost întrebaţi de niște necunoscuţi ce mai fac copiii lor
din străinătate, cât câștigă acolo unde sunt,
dacă trimit bani acasă șamd. Mai târziu, «curioșii» i-au vizitat acasă și i-au jefuit de bani și lucruri. De aceea sfatul nostru e să nu se întindă
la discuţii cu oameni pe care nu-i cunosc”, a
precizat ag.șef. Ovidiu Petrică Cercel, de la Poliţia Tansa.

vizii de care vorbesc au fost învăţaţi ca timp de 16 ani să aibă
de câștigat doar un singur grup
de persoane, nu comunitatea
din Tansa. După alegerile din
2012, persoanele astea și-au
pierdut toate privilegiile. Acest
a fost motivul real pentru care
în loc să susţină proiectele bune
pentru comună, ei le-au blocat,
încercând să tragă foloase
numai pentru ei.

atât e mai bine! – n.r.) și spune că vrea să cumpere nuci. „Dacă omul spune că vinde, atunci
«cumpărătorul» scoate o bancnotă de 200 lei și
cere rest. Cât timp omul merge să caute în casă
bani să dea rest, un complice al cumpărătorului
de nuci îl urmărește să vadă unde ţine banii.
Apoi când omul vine înapoi la gard cu restul,
«cumpărătorul» îl mai ţine pe om de vorbă suficient timp ca partenerul să intre pe furiș în
casă, direct la ţintă unde își ţine proprietarul
banii, apoi fură tot și dispare”, explică ag. șef
Ovidiu Petrică Cercel. Recomandarea autorităţilor e ca gospodarii să nu-și mai vândă produsele la gard, în special unor necunoscuţi, pentru
că se expun pericolului de a fi jefuiţi.
„Nuci se pot vinde foarte bine în centre de colectare pentru așa ceva sau în piaţă. La fel, orice
producător din sat poate vinde în piaţă produse
agricole sau chiar vin și ţuică, fără a fi expus
unor situaţii nedorite”. A concluzionat poliţistul
local.

În altă ordine de idei, comuna Tansa a demarat un proiect de
amenajare a unei baze sportive în Suhuleţ, în valoare de 325.000
lei, cu fonduri de la guvern (OG7), la care Primăria Tansa participa
cu o cofinanţare de 7%. Lucrările au început dar nu s-au mai terminat. „Guvernul nu a mai trimis bani iar constructorul, nefiind plătit, a
încetat lucrările. Acum acel loc se degradează şi e păcat de bani.
Sper ca împreună cu noul Consiliu Local să găsim o soluţie şi la
această problemă”, a declarat Daniel Voinescu, primarul comunei
Tansa.
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