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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Modernizări de uliţe și
căi de acces în Tansa
Potrivit informaţiilor puse la dispoziţie
de conducerea Primăriei Tansa, a început
modernizarea tuturor uliţelor din comună
prin reprofilarea căilor de acces cu autogrederul și mai apoi pietruirea acestora.
Până acum au fost reprofilate și pietruite
tronsoanele de drum, foste uliţe, după
cum urmează:
• De la Cotan Ionică, până la Mardare
Ionel (Toacă);
• De la Gheorghe Sofronea, până la Ionică Bradu (Toacă);
• De la Gheorghe Diaconu, până la
Gheorghe Sofronea (Toacă);
• De la Ion Radu, la Gheorghiţă Mihalache (Văleoane);
• De la Gheorghiţă Iordache, la Mihai
Ciobanu și Dan Potop (Sub Deal);
În zilele următoare vor mai fi pietruite,
în satul Tansa, încă 5 - 6 tronsoane de
drum. Apoi va urma Suhuleţul.

Asfalt în centrul localităţilor
Tansa şi Suhuleţ
Un anunţ foarte important pentru comuna Tansa! Au început demersurile și
urmează ca în Consiliul Local să fie votată
asfaltarea a 1,7 km drum sătesc în Suhuleţ
și Tansa. Aceste tronsoane vor fi:
• DJ 246 – Cămin Suhuleţ;

• DJ 246 – Școala Suhuleţ;
• DJ 246 – Cămin Cultural Tansa;
• DJ 246 – Grădiniţă Tansa;
• DJ 246 – Cimitir biserică stil vechi.
„Asfaltarea e prinsă în bugetul pe 2015.
Până la sfârșitul anului vom demara procedurile de licitaţie, selecţii de oferte și tot
ce mai implică activităţile legale premergătoare. Fiind în prag de iarnă, oricum nu
putem începe lucrările acum. Cu siguranţă, la primăvară, vom da în execuţie lucrările de asfaltare pe căile de acces
menţionate”, a declarat Daniel Voinescu,
primarul comunei Tansa.

CALEIDOSCOP

Tansa în lume…
Pe Glob sunt șapte sate care
poartă numele de TANSA:
1. TANSA – localitate situată în
partea de Nord Est a României, în
Podișul Central Moldovenesc, din judeţul Iași, aparţinând comunei
Tansa. Clima este temperat continentală de tranziţie cu ușoare
nuanţe excesive, caracterizată prin
veri calde secetoase și ierni reci.
2. TANSA – localitate situată în

partea de Nord Est a României, în
Câmpia Moldovei, din judeţul Iași,
aparţinând comunei Belcești. Clima
este temperat continentală de tranziţie cu ușoare nuanţe excesive, caracterizată prin veri calde secetoase
și ierni reci.
3. TANSA’ AL MALAQ – localitate
situată în partea de Nord a Egiptului,
în regiunea Al Fayyum. Satul se aﬂă
în lunca Nilului, într-un climat arid
deșertic, cu temperaturi ridicate tot

Valoarea totală a investiţiei este de circa
1.700.000 lei (adică 17 miliarde lei vechi –
n.r.), bani care sunt alocaţi din economiile
și bugetul actual al comunei Tansa. „Ţin să
precizez că în ultimii trei ani, nu ne-a dat

timpul anului și precipitaţii anuale
sub 30 mm.
4. TANSA BANI MALU – localitate
situată în partea de Nord a Egiptului,
în regiunea Bani Suwayf. Satul se
aﬂă în lunca Nilului, într-un climat
arid deșertic cu temperaturi ridicate
tot timpul anului și precipitaţii
anuale sub 30 mm.
5. TANSA – localitate situată în Filipine, Insula Luzon, municipalitatea
Plaridel. Satul se aﬂă într-o regiune
de podiș vulcanic la extremitatea sudică a Munţilor Sierra Madre. Clima
este tropicală-umedă, cu ploi abundente și temperaturi medii lunare
de peste 20ºC.
6. TANSA – localitate situată în

guvernul niciun leu pentru asfaltări iar
acest lucru s-a datorat în mare măsură și
faptului că nu am avut Consiliu Local. Altfel, aceste drumuri erau demult asfaltate”,
a mai remarcat primarul Voinescu.

partea de Nord Vest a Indiei, statul
Gujarat, districtul Bhavnagar, într-o
regiune de podiș. Clima este caldă,
cu temperaturi medii lunare de
peste 22ºC. Plouă din iulie până în
noiembrie, datorită musonului.
7. TANSA – localitate situată în
partea de Nord a Turciei, provincia
Sinop. Se aﬂă lângă orășelul Dedeagaç, într-o regiune bine împădurită.
Clima este caracterizată prin temperaturi medii lunare pozitive tot timpul anului, iar precipitaţiile depășesc
600 mm anual, ﬁind mai bogate
decât în zona judeţului Iași.
Surse: www.googlemaps.com
Prof. Constantin Zaharia
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Normative ale Consiliului Local
În ședinţa extraordinară, din 22 octombrie
2015, au fost dezbătute,
votate și aprobate următoarele normative locale:
• Hotărâre privind necesitatea aprobării Regulamentului
de organizare și funcţionare a
Consiliului Local Tansa;
• Hotărâre cu privire la
aderarea comunei Tansa la
Asociaţia Comunelor din România, cu drepturile și
obligaţiile ce decurg din
această calitate;
• Hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale la nivelul comunei Tansa,
judeţul Iași pentru anul 2016;
• Hotărâre privind aprobarea modificărilor la Contractul
de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu
apă și canalizare;
• Hotărâre privind contractarea unei firme pentru întocmirea
Amenajamentului
pastoral pentru pășunile din
Comuna Tansa, judeţul Iași;

• Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectul de
investiţii „Modernizare, asfaltare drumuri sătești și comunale în comuna Tansa”.
• Hotărâre privind aprobarea cofinanţării investiţiei
„Modernizare, asfaltare drumuri sătești și comunale în comuna Tansa”.
• Hotărâre privind alegerea
unui consilier local, reprezentant
în Consiliul de
Administraţie al Școlii Gimnaziale Tansa.
În ședinţa ordinară de
Consiliu Local din data de
28 octombrie 2015, au fost
discutate, votate și aprobate următoarele normative locale:
• Hotărâre privind încheierea exerciţiului bugetar pentru
anul 2014;
• Hotărâre privind aprobarea bugetului pe anul 2015;
• Hotărâre privind aproba-

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.
• 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.:
0748-310.617.
• Închiriez excavator, încărcător, cilindru compactor. Execut lucrări de excavaţii (fundaţii case,
șanţuri, heleșteie, fose septice), lucrări de compactat (compactor cu vibraţii și instalaţie apă),
încărcător frontal și autoutilitară pentru încărcat
și transportat materiale de construcţii, la cele
mai mici preţuri de pe piaţă (Ţibănești). Tel.:
0753.450.074.
VÂNZĂRI ANIMALE
• Vând junică tânără, de un an și jumătate, bună
pentru prăsilă sau tăiere, crescută în curte (Dagâţa). Preţ 1.600 lei. Tel.: 0722-268.011.
• Crescător de animale (Ţibănești), vând purcei
de rasă carne pietran sau pietran + marele alb,
greutate mimină 20 kg, vârsta 12-14 săptămâni,
vaccinaţi, deparazitaţi, învăţaţi să mănânce. Animalele au fost hrănite doar cu cereale. Preţuri
începând cu 300 lei/buc. Până la 500 lei/buc.
Avem de vânzare și vieruși landrace/marele alb,

rea
costurilor
standard
elev/preșcolar în vederea repartizării sumelor pentru bugetul
anului
2015
la
învăţământ;
• Hotărâre privind organizarea reţelei școlare pentru
anul 2015-2016 de pe raza comunei Tansa;
• Hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2016;
• Hotărâre privind achi-

vieruși mangaliţa, rasă pură 100%, roșu și blond.
Așteptăm și troc cu cereale. Mai multe detalii la
telefon. Rugăm seriozitate, nu deranjaţi inutil!
Tel.: 0741-696.874.
• Vând capre de lapte, 80 buc. Preţ negociabil.
(Panainte Vasile – Buruiană, sat Suhuleţ, com.
Tansa). Tel.: 0740-692.166.
• 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.
UTILAJE AGRICOLE
• Vând mașină recoltat porumb Foragera, pe un
rând cu tocător și buncăr, în stare foarte bună de
funcţionare. Poate ﬁ dusă și cu tractor de 45 cai,
fără probleme. Preţ 3.300 euro, negociabil. Tel.:
0769-089.620.
• Ofer la vânzare piese de schimb pentru combine Claas Matador Gigant, Claas Protector și
Claas Mercator: fulii cauciucuri, axe, curele, cutii
de viteze și multe altele. Vând 2 motoare Perkins
– unul în 4 și unul în 6 cilindri. Tel.: 0769089.620.
IMOBILIARE
• Vând teren intravilan în Todirești (Vaslui), în
spatele gării, 42.000 mp. Drum asfaltat, acces la
curent electric, acte în regulă. Preţ: 4 euro/mp.
Tel.: 0762-910.345.

ziţionarea unui buldoexcavator;
• Hotărâre privind aprobarea sumei de 5.000 lei de la
bugetul local pentru parohia
„Sfânta Treime” din sat Tansa,
comuna Tansa;
• Hotărâre privind aprobarea sumei de 7.000 lei de la
bugetul local pentru parohia
„Sfinţii Arhangheli Mihail și
Gavril”, din sat Suhuleţ, comuna Tansa;

• Vând teren intravilan 900 mp, Tansa Nord, arabil, cu fântână, împrejmuit cu gard și porţi cu
stâlpi din piatră. Preţ: 5.000 lei. Terenul cuprinde
și o casă cu două camere, hol și beci, cu preţ separat. Tel.: 0748 – 191.201.
• Vând teren arabil, extravilan Tansa, 2100 mp.
Tel.: 0748-191.201.
• Vând teren arabil, extravilan Tansa, 6.200 mp
(Dealul Lacului). Tel.: 0748-191.201.
• Vilă de vânzare, 140 mp, Războieni (Ţibănești),
construită în 1993, din cărămidă. Casa are 4 camere la parter, baie, hol, bucătărie. La etaj sunt
2 camere și un hol. Încălzirea e asigurată de 3
sobe, apă de la reţea plus fântână în curte. Geamurile și ușile sunt din termopan, puse în acest
an. Suprafaţa terenului este de 6.800 mp, cu posibilitate extindere până la 1 hectar: o parte fâneaţă cu livadă tânără de pruni, meri, caiși, cireși,
nuci și vișini. Casa e ampasată la DJ 245A, cu o
deschidere de 30 m. Preţ: 40.000 euro, negociabil. Rog seriozitate. Tel: 0754-528.189.
• 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.: 0749-50.41.41.
• 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

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

• Hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de
cooperare între Direcţia Generală Regională a Finanţelor
Publice Iași și Comuna Tansa,
Consiliul Local Tansa, pentru
realizarea schimbului de
informaţii în formă dematerializată în conformitate cu prevederile Ordinului comun
MAI nr. 279/2012 și MFP nr.
1736/2012;
• Hotărâre privind aprobarea „Construire Pod (punct
Cazan) în Comuna Tansa;
• Hotărâre privind procurarea a 500 l motorină, 20 mc
nisip, 300 kg sare, necesare
pentru deszăpezire și alte
situaţii de urgenţă;
• Hotărâre privind înfiinţarea unor culturi de primăvară pe terenul extravilan din
comuna Tansa, în suprafaţă de
3,37 ha situat în T23, P407;
Ședinţele de Consiliu Local
au fost prezidate de consilierul
Corbu Vasile.

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. 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.: 0733687.435.
• 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.: 0744689.846.
• 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.: 074642.46.72.
MATRIMONIALE
• Persoană serioasă, 43 ani, nefumător, nebeţiv,
muncitor, caut doamnă pentru căsătorie, potrivită cazului meu de sănătate, între 37 – 50 ani,
suplă, modestă, cinstită. Telefon: 0768-154.792.

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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EI NE REPREZINTĂ

„Ce n-am făcut în doi ani va trebui
să terminăm în șase luni!”
• Interviu cu Mihăiţă
Munteanu, viceprimarul
comunei Tansa
A candidat la alegerile din
2012 pe lista PDL. Nu se aștepta
să ajungă mai târziu consilier
local și cu atât mai puţin viceprimar, pentru o perioadă de
timp relativ scurtă și de criză
administrativă. Dar uite că viaţa
mai oferă și surprize. Consiliul
Local vechi al comunei Tansa a
fost dizolvat pentru că foștii
consilieri locali nu s-au înţeles
iar Guvernul Ponta a pus capăt
provizoratului de la conducerea
comunei printr-o ordonanţă de
urgenţă. Potrivit acesteia, Consiliul Local Tansa a fost reconstituit din supleanţii care au
urmat pe listele electorale.
Așa a ajuns Mihăiţă Munteanu viceprimar al comunei
Tansa. Aflat la prima sa experienţă de demnitar public, viceprimarul
Munteanu
este
probabil cel mai nou și mai
tânăr demnitar pe care l-a avut
comuna până acum. Dar măcar
e bine intenţionat și, din câte
am stat de vorbă cu el, îmi dau
seama că e pus pe treabă.
Mihăiţă Munteană e un fiu al
satului. S-a născut la 11 iulie
1974, în sat Tansa, comuna
Tansa. Este absolvent al Liceului Industrial Negrești (Vaslui)
și e căsătorit cu Munteanu
Irina, împreună cu care are doi
copii. A lucrat la CFR 12 ani și 6
ani la Regiotrans, la staţia Dagâţa.
Reporter: De când faceţi
politică, domnule Munteanu?
Mihăiţă Munteanu: De
vreo 8 ani. Am fost la PDL și
acum sunt la PNL.
Rep.: Și care e diferenţa
dintre cele două partide?
M.M.: Niciuna. Că se
cheamă PDL sau PNL pentru
mine nu are nicio importanţă
denumirea lor. Eu m-am înscris
pe listă la alegeri ca să-l ajut pe
Daniel Voinescu la primărie nu
ca să comentez ce s-a mai dat pe
la televizor.

Rep: Și aţi mai candidat
și înainte?
M.M.: Am mai candidat, dar
nu am ieșit consilier, pentru că
nu eram pe un loc din faţă, eligibil.
Rep.: Ei, uite că viaţa le
mai sucește. Au plecat eligibilii ca să facă loc la cei
mai din coada listei…
M.M.: S-a întâmplat. Probabil că dacă vechii consilieri își
vedeau de treaba lor discuţia de
acum nu mai avea loc.

„Am demarat lucrările de
pietruit uliţele satului”
Rep.: Presupun că după
ce aţi aflat că veţi fi uns
consilier local aţi stat de
vorbă și cu primarul. Cum
v-a convins să veniţi pe
post de viceprimar?
M.M.: Mi-a cerut-o și eu am
spus „da” pentru că de la bun
început am vrut să ajut să facem
ceva în comună. Deja s-a pierdut prea mult timp cu certuri și
discuţii fără rost iar din cauza
asta nu s-a putut face nimic.
Măcar acum în al doisprezecelea ceas poate reușim ceva.
Rep.: Acel ceva ce presupune? Care sunt priorităţile noului Consiliu Local al
comunei Tansa și ale primăriei?
M.M.: În primul rând, drumurile. Deja am și demarat lucrările de pietruit uliţele satului.
Unele care s-au mai stricat trebuiau îndreptate, altele pe care
nu s-a lucrat niciodată urmează
a fi pietruite pentru prima oară.
Rep.: Asfalt nu puneţi?
M.M.: Ba da. Cel mai probabil din primăvară vom asfalta
1,7 km de drum comunal, jumătate în Tansa și jumătate în Suhuleţ.
Vizate
de
aceste
modernizări sunt căile de acces
de la școli și grădiniţe, căminele
culturale, adică zonele de interes public ale comunei. Finanţarea pentru aceste lucrări de
asfaltare e din banii proprii, ai
Consiliului Local. Apoi, tot în
plan imediat mai avem în vedere să facem un pod, la Cazan
în vale, în capătul satului.

Bază de date cu
rău platnici
În conformitate cu un protocol încheiat cu ANAF Iași, Primăria Tansa
urmează să pună la punct o bază de
date electronică, cu sursele de venit, în
care vor figura și persoanele rău platnice.
La nivelul comunei Tansa, suma datoriilor neîncasate de la rău platnici se
ridică la un total de 400.000 lei. Având
în vedere că bugetul local al comunei
Tansa este 700.000 lei, suma este
uriașă.

Rep.: Cam puţin asfalt…
M.M.: Atât s-a putut. Iniţial,
am făcut un proiect mai mare,
pentru 12 km de asfalt, dar Bucureștiul nu ne-a dat speranţă
pentru mai mult pentru că nu ar
fi bani. Va trebui, deocamdată,
să ne mulţumim cu atât. Asta
nu înseamnă cu nu vom căuta
să găsim și alte soluţii, cum ar fi
o finanţare prin GAL Colinele
Iașului, pe care anul trecut am
ratat-o din cauză că ne judecăm
cu AFIR Iași pentru niște hârtii
zăpăcite de fosta administraţie
locală pe proiectul cu apa.
Rep.: Iar acești 12 km de
asfalt unde era vorba să-i
turnaţi?
M.M.: Tot în Tansa și Suhuleţ, dar pe o arie mai extinsă și
ne mai interesa să facem legătura cu comuna Dumești (Vaslui), pe la Schinetea. În
momentul de faţă nu avem asfalt în comună decât pe drumul
judeţean, care vine de la Ţibănești și se duce spre Dagâţa,
unde nu e asfalt deloc. E bun și
atât decât deloc. În rest, peste
tot am pus piatră.

Apă, canal, iluminat
public
Rep.: Cu celelalte utilităţi cum staţi?
M.M.: Stăm chiar bine. În
zonele centrale ale satelor
Tansa și Suhuleţ avem inclusiv
apă și canalizare. E adevărat, nu

avem peste tot, dar pe măsură
ce se dezvoltă comunitatea vom
extinde și acolo, în funcţie de
resursele financiare de care
vom dispune. La canal, fiind
vorba de lucrări scumpe e posibil să mai dureze, dar măcar
apa eu zic că am putea-o rezolva
pentru toţi locuitorii comunei
care vor dori să se racordeze. În
privinţa iluminatului public, iarăși eu zic că stăm bine, pentru
că am montat stâlpi în toate uliţele importante ale satului.

Tansa - o comună foarte
îmbătrânită
Rep.: Care ar fi, în opinia
dumneavoastră, cea mai
mare problemă cu care se
confruntă comunitatea din
Tansa?
M.M.: O problemă specifică
mai tuturor comunităţilor rurale din jurul nostru: îmbătrânirea populaţiei. Comuna
Tansa, cu satele ei – Tansa și
Suhuleţ – e o comună îmbătrânită. Copiii sunt tot mai puţini,
lucru care ne va complica situaţia cu școlile iar forţa de muncă
tot mai puţină. Tineretul a plecat și nu s-a mai întors…
Rep.: De ce?
M.M.: Păi, ce să facă aici? A
fost o vreme când oamenii mergeau la lucru în Roman
(Neamţ), Ţibănești și Negrești
(Vaslui). Făceau naveta cu trenul sau mașina. Mai era și o

Date de la Starea Civilă
În perioada 10 octombrie – 11 noiembrie, la Oficiul de Stare Civilă al Primăriei
Tansa au fost consemnate următoarele
Decese
• Rusu Aspaza (Tansa, 89 ani);
• Guzgă Gheorghe (Suhuleţ, 64 ani);

mică industrie locală, dar toate
astea au dispărut. Industria de
la orașe a dispărut și ea. Au plecat oamenii la muncă prin alte
ţări și nu s-au mai întors. Aici,
la Tansa, baza a rămas agricultura și crescutul animalelor, dar
nici astea nu se mai fac ca pe
vremuri… Avem în zonă câteva
asociaţii agricole mici, mai mult
de subzistenţă, dar nu poţi
vorbi de angajaţi. Fiecare lucrează mai mult pentru el și
consumul propriu și uneori mai
angajează sezonieri. În afară de
școală și primărie, nu mai găsești angajaţi prin zonă.
Rep.: Am dat noi în primul număr al ziarului despre o firmă de confecţii
care ar lucra Suhuleţ pentru export.
M.M.: Da, e vorba de secţia
din Suhuleţ a SC Caremil
Roman SRL, la care lucrează 25
de angajaţi, dar e mult prea
puţin faţă de cât am avea nevoie. E și zona destul de izolată.
Sunt 80 km până la Iași, 40 km
până la Roman… iar drumurile
sunt foarte proaste. Zona e
moartă, cum s-ar zice. Mai sunt
care fac naveta, dar sunt puţini
iar cu salariul minim dacă mai
faci și navetă chiar nu mai
rămâi cu nimic în buzunar…

Multe proiecte vechi
trebuie finalizate
Rep.: Se apropie finalul de
an, ceea ce înseamnă că trebuie
să vă apucaţi să structuraţi bugetul comunei pe anul viitor.
Care sunt principalii parametri
din bugetul pe anul viitor al comunei Tansa?
M.M.: Vă daţi seama că dacă
până la următoarele alegeri locale mai sunt doar 6 luni va trebui să tragem tare, să
recuperăm din urmă. Nu avem
noutăţi. Avem proiecte vechi,
neterminate și dintre acestea
vreau să finalizăm cât mai
multe. Oricum, prioritare pentru bugetul de anul viitor rămân
drumurile și școala.
Rep.: Spor la treabă!
M.M.: Mulţumesc.
A consemnat Florin Antohi

• Anton Elena (Tansa, 85 ani);
• Corbu Constantin (Suhuleţ, 87 ani);
• Molocia Laura Elena (Suhuleţ, 11 ani);
• Iordache Aurica (Tansa, 86 ani).
Nu au fost înregistrate căsătorii și nici
nașteri.
Primăria comunei Tansa le adresează
sincere 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!
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OAMENII ÎNTREABĂ, PRIMARUL RĂSPUNDE

Asfalt, iluminat public,
cazuri sociale
Redacţia
publicaţiei
Vocea Tansei își 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 șamd. Aceste
sesizări se pot face la telefon 0748-013.063, e-mail:
redactia.voceatansei@gm
ail.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
și sesizări anonime. Așteptăm sugestiile și reclamaţiile dumneavoastră.
Nu ezitaţi să ne contactaţi!

Asfalt inclusiv la poarta
lui Breaschi
„Eu nu am pretenţii multe.
Consider că în Suhuleţ avem
de toate. Singurul lucru care
mi-ar lipsi ar fi să am asfalt
până la poartă. Dacă o văd și
pe asta… tai un viţel și dau de
băut! Aș tăia chiar și doi că
oricum nu am destulă strânsură pentru vitele și caprele
din bătătură. Nu se găsește
nutreţ, dar bănuiesc că asta
nu e treaba Primăriei” – Spiridon Vasile (Breaschi),
Suhuleţ
„Cu cea mai mare plăcere
am să-i spun domnului Spiridon Vasile că am depus deja
la Consiliul Judeţean un proiect de modernizare a drumurilor comunale din comuna
Tansa, inclusiv în satul Suhuleţ. Menţionez că porţiunea
de drum de la DJ 246 până la
dumnealui e prins în acest
proiect pentru asfaltare.
Tronsonul de drum e de 400
m, deci va trece asfaltul și pe
la poarta dumnealui. În momentul de faţă nu putem asfalta decât 1,7 km de drum,
urmând ca în trei ani de acum

Anica Voinescu

Albu Constantin
încolo (lungimea totală a proiectului este de 12,5 km – n.r.)
acesta să fie finalizat. Ţin să
menţionez că în anul 2014 pe
uliţa domnului Spiridon Vasile au fost puse patru mașini
cu piatră, plus că s-a reconfigurat cu grederul suprafaţa de
drum. Cât despre nutreţ, întradevăr, seceta din acest an a
dus la diminuarea producţiei
de pe raza comunei noastre.
Dar dacă e voinţă, se găsește
și nutreţ. Pe raza comunei
noastre sunt chiar foarte
multe terenuri lăsate pârloagă, de unde se putea procura acest nutreţ” – Daniel
Voinescu, primarul comunei Tansa

Iluminatul public rămâne
aşa, deocamdată
„De loc sunt din Suhuleţ,
dar am plecat demult de aici.
Acum locuiesc în Iași și vin în
Suhuleţ doar la ocazii, cum a
fost și acum evenimentul cu
hramul bisericii. Deci nu cunosc foarte bine problemele
cu care se confruntă oamenii
din comună. Cândva am fost
poliţist de meserie, acum sunt
pensionar. Ce-am remarcat
eu, totuși, poate ar trebui extins iluminatul public și în zonele mai mărginașe al
comunei, ca să mai descurajeze furturile” – Ţurcanu
Ioan, Iași
„Vreau să-i spun domnului
Ţurcanu că la ora actuală, pe
raza comunei Tansa, atât în
satul Tansa cât și în Suhuleţ,
funcţionează un număr de
520 lămpi, începând de la

orele 17:30 până la 6:00 dimineaţa, neîntrerupt. Acest
lucru implică un cost suplimentar de la bugetul local.
Lunar, noi plătim pentru factura de curent aproximativ
11.000 lei. Știu și o să am în
vedere ca în următoarele ședinţe de Consiliu Local să
supun spre aprobare noilor
consilieri un proiect privind
modernizarea și extinderea
iluminatului public în ambele
sate, cu niște lămpi cu leduri,
care să consume mai puţin
curent. Ca și dumneavoastră,
consider că furturile de prin
gospodării și terenuri agricole
pot fi prevenite inclusiv prin
această măsură. Iluminatul
public este în continuare o
prioritate pe agenda noastră
de lucru așa că pe măsură ce
vom identifica fondurile necesare vom face și extinderi de
reţea” – Daniel Voinescu,
primarul comunei Tansa

mis trei oameni să-l atenţioneze și, într-adevăr a mutat
stâna câteva case mai încolo,
dar după trei zile a adus
turma înapoi. Am sunat iar la
primar și iar a trimis oameni
să verifice. Nu știu ce au vorbit oamenii primăriei cu Buruiană, dar nu și-a mutat
stâna. Iar eu sunt disperată.
M-am mutat aici, din Roman,
ca să stau în aer curat și când
colo am parte de o mizerie și
un miros greu de suportat.
Când plouă, dinspre stâna lui
vino apă galbenă, urât mirositoare, care mi-a stricat și fântâna. Am deja 4-5 ani de când
stau și suport asta iar ca mine
mai sunt și alţi vecini, la fel de
chinuiţi: Spiridon Năstasă
(Trache), Spulber Constantin,
Antoce Gheorghe, Stoica Constantin. Trache e chiar gard în
gard cu stâna” – Anica Voinescu, Suhuleţ

Amenzi pentru Buruiană,
până îşi mută stâna

„Da, știm situaţia la care
face referire doamna Voinescu. Domnul viceprimar a
fost în nenumărate rânduri și
l-a somat pe domnul Panainte
să-și mute oile și caprele undeva la periferia satului.
Legea nu-i permite să-și facă
stână în sat. Din câte știm,
stâna a fost mutată, dar între
timp a adus-o înapoi și din
acest motiv va trebui să luăm
măsurile legale ce se impun,
prin sancţionarea contravenţională a domnului Panainte.
O să-i dăm amendă iar dacă
nu se conformează normelor
legale vom sesiza și garda de
mediu, care are amenzi exagerat de mari, de la 10.000 lei
în sus (peste 100 milioane lei
vechi)” – Daniel Voinescu,
primarul comunei Tansa

„Chiar mă bucur că am
ocazia să spun la ziar o mare
problemă pe care o am cu un
vecin – Panainte M. Vasile,
zis și Buruiană. Cu el, personal, nu am nimic și nu vreau
să mă cert cu el. Dar are o
turmă de oi și capre pe care o
ţine la el în curte și de acolo
îmi vine un miros de nu pot
sta în casă! Distanţa dintre
stâna lui și casa mea e foarte
mică iar el ţine în curte peste
200 de capre. L-am rugat de
mai multe ori să facă ceva și
să-și mute stâna undeva în
afara satului, că nu mai suport mirosul, apoi am vorbit
și la Primărie. Primarul a tri-

Nu primeşti ajutor social
dacă ai datorii la primărie!
„Sunt văduvă de 20 de ani.
Am depus acte la primărie
pentru ajutor social, dar cei de
la primărie mi-au spus că am
datorii și că din cauza asta numi pot face dosarul. Dar eu de
unde să le plătesc datoriile
dacă nu am nici un venit? Nu
am avut bani nici măcar ca sămi plătesc lumina. Dacă mi-ar
face dosar de ajutor social, aș
pune deoparte din acei bani o
sumă până la stingerea datoriei. Nu am ce vinde, nu am
nimic și nici nu văd cum aș
putea să plătesc datoria asta.
Mă tem să nu mă execute silit
și să mă lase fără casă, să mă
trezesc în uliţă și fără casă și
fără nimic. Dacă se întâmplă
asta, eu îmi dau foc! Sunt persoane care nu merită să primească ajutor social de la
primărie, dar pe mine nu mă
întreabă nimeni cum trăiesc.
Aș vrea să văd și eu lista cu cei
care primesc ajutoare sociale,
că numai eu știu pe câţiva care
o duc mai bine decât mine și
primesc bani de la primărie.
Să publice primăria lista în
ziar! Eu nu am primit ziarul”
– Spiridon Anica, Suhuleţ
„Da, cazul doamnei Anica e
unul mai deosebit. Am încercat să o ajut. Am întreprins
măsurile legale pentru ca
doamna Anica să beneficieze
de prevederile legii 416, privind venitul minim garantat.
În schimb, nu am putut merge
până la capăt pentru că legea
nu permite unei persoane să
ia indemnizaţie de ajutor social dacă persoana în cauză
are debit la bugetul local. I-am
spus asta și cred că am fost su-
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Nu se acordă ajutor
social deţinătorilor de
terenuri mai mari de
2.000 mp
„Sunt o persoană singură,
cu cinci copii și, tot așa, nu beneficiez de ajutor social de la
primărie. Cât timp am primit
indemnizaţie pentru creșterea
copiilor m-am mai descurcat
cu acei bani, dar între timp copiii au crescut și nu mai primesc indemnizaţia. Altă sursă
de venit nu mai am, ce să fac?”
– Dumbrăveanu Elena,
Suhuleţ

Spiridon Anica
ficient de clar, că nu eu am
făcut legea. Nu-i pot face dosarul dacă are datorii. Pe de
altă parte, ea are un fiu în Italia care ar putea să-i trimită
200 de euro, să-și plătească
mai întâi datoria la bugetul
local, după care să-i finalizăm
dosarul. Dar dacă nu a plătit
eu chiar nu am ce-i face. Și niciun primar din ţara asta nu-i
poate rezolva problema, pentru că legea nu se negociază.
La nivelul comunei Tansa,
toate persoanele care beneficiază de prevederile legii 416 a
venitului minim garantat au
datorii zero la bugetul local.
Dacă ar fi altfel, nu ar mai
primi bani. Suma totală pe
care o are doamna Anica de
plătit este de circa 900 lei. Nu
a mai plătit la primărie nimic,
de mulţi ani. Dar a fost în Italia, a lucrat acolo. În ce pri-

Dumbrăveanu Elena

vește lista cu persoanele care
primesc ajutor la comună, o
rugăm pe doamna Anica să
vină și să o citească la afișierul
comunei. Lista e publică și o
poate consulta oricine iar dacă
are de făcut reclamaţii poate
să le facă. Noi vom verifica
orice reclamaţie. Compartimentul social al Primăriei
Tansa verifică periodic fiecare
dosar de ajutor social în parte
iar cei care sunt depistaţi că
nu mai îndeplinesc condiţiile
impuse sunt buni de plată. Cât
despre ziar, acesta e dat din
poartă în poartă. Ajunge la
toată lumea, vă garantez. Dacă
se întâmplă totuși să nu-l primească cineva, persoana în
cauză poate veni la primărie
să-l citească” – Daniel Voinescu, primarul comunei
Tansa

„Și doamna Dumbrăveanu
e un caz social mai special. Tot
legea 416 prevede că o persoană are drept la indemnizaţie de ajutor social dacă nu are
în proprietate mai mult de
2.000 mp de teren intravilan.
Doamna Dumbrăveanu deţine
6.000 mp. Deci nu am cum
să-i dau bani. Repet, ca și în
cazul doamnei Anica, oricât
ne-am dori să o ajutăm, nu
putem încălca legea. Din partea mea are cea mai mare disponibilitate și chiar cu durere
în suflet îi spun că nu am ce-i
face. A venit la mine plângând
să-mi spună că terenul nu e
doar al ei, ci și al copiilor șiatunci eu i-am spus să-și facă
actele, să treacă pe numele fiecăruia parcela de teren la care
are dreptul apoi să vină să-i
facem dosarul. Dar dacă tot
titlul de proprietate e pe numele ei, eu ce să-i fac? Doar
nu am să merg eu la notar în
locul ei să-i fac actele cu terenul din proprietate. Dacă situaţia e disperată, o să
încercăm să-i dăm un ajutor
de urgenţă. Chiar am rugat-o
să facă o cerere în acest sens.
Ea a făcut cererea și urmează
să o supun aprobării în Consiliul Local. Dar, o să vedeţi, va
ieși cu scandal! Când ai 60 de
ari grădină și cinci copii plecaţi la muncă în afară, cum să
ceri ajutor social? Chiar să nu
trimită copiii mamei lor
nimic, când știu foarte bine că
nu are cu ce se descurca? Da,
cazul doamnei Dumbrăveanu
e unul mai deosebit, dar multe
din aceste cazuri și le mai fac
oamenii și singuri…” – Daniel Voinescu, primarul
comunei Tansa

Daniel Voinescu,
primar comuna Tansa
Podul italienilor e în
inventarul Consiliului
Judeţean
„Sunt foarte bucuros să văd
că se pietruiesc uliţele din sat,
pentru că pe multe dintre
acestea nu se putea circula, pe
timp de ploaie, din cauza noroiului. Îmi pare rău că nu s-a
putut rezolva această problemă mai devreme, dar cunosc situaţia cu certurile din
fostul Consiliu Local și știu că
nu a existat înţelegere. Bine
măcar că lucrurile au început
să se miște acum. O problemă
pe care aș vrea să o semnalez
acum este situaţia podului italienilor, de peste Gârla Tansei,
care a început să se degradeze.
E mare păcat de el, pentru că
e o lucrare de artă, făcută de
italieni în perioada 1902 –
1912, cu piatră de Tansa, în
perioada când s-a făcut și biserica. Acest pod ar merita o
mai mare atenţie din partea
autorităţilor locale” – Albu
Constantin, Tansa
„Îl asigur pe domnul Albu
că am demarat deja lucrările

Spiridon Vasile şi
Turcanu Ioan

de pietruire pe toate uliţele
din sat. În ce privește podul
italienilor, acolo nu pot interveni pentru că peste el trece
drumul judeţean. Potrivit
legii, Primăria Tansa nu are
voie să investească sau să facă
lucrări de întreţinere pe drumuri sau căi de acces care nu
se află în domeniul public al
comunei. Fiind drum judeţean, acesta se află în proprietatea Consiliului Judeţean.
Deci lucrările de reparaţii la
pod cad în sarcina Consiliului
Judeţean Iași. Într-adevăr,
podul de acolo poate fi considerat monument istoric. Iniţial, podul a avut o margine de
piatră de 60 cm, de la baza lui.
În timp, cei de la judeţ au pus
an de an piatră peste el iar
când au turnat asfaltul nu au
mai luat piatra aia de acolo ca
să poată lăsa bordura podului
de jumătate de metru. Au pus
asfalt peste piatră și așa au
mai rămas doar 20 cm de bordură la suprafaţa. Iarna, mai
ales, când trece câte un utilaj,
sunt dese cazuri când bordura
respectivă e lovită și se tot distruge. Eu am mai reparat
podul o dată în 2013. Am fotografii să vă arăt. Am scos toate
pietrele căzute în pârâul
Tansa și le-am montat înapoi
cu ciment, la loc. Acum iar au
început să cadă, bordura fiind
lovită în continuare. Ca să scot
asfaltul să dau jos stratul de
piatră de sub asfalt, să repar
podul și să pun la loc asfalt
cum ar trebui nu am cum, nu
am nici resurse financiare și
nici voie, pentru că podul este
trecut în inventarul domeniului public al Consiliului Judeţean
Iași”
–
Daniel
Voinescu, primarul comunei Tansa
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Școala Gimnazială Tansa,
o structură subdimensionată
restul de elevi să fie preluat prin
microbuze școlare către cea mai
apropiată unitate de învăţământ
care îndeplinește condiţiile prevăzute de lege pentru a funcţiona.

• „Ne aştepăm ca la anul să
aibă loc acea comasare
nedorită a claselor V – VIII
din Tansa şi Suhuleţ”,
aﬁrmă prof. Mihai Bălăşel,
directorul şcolii
Încet, dar cu pași siguri, școala
gimnaziala din Tansa se îndreaptă
spre situaţia în care mai multe
clase din satele Suhuleţ și Tansa
vor fi comasate, ca urmare a faptului că de la un an la altul s-a împuţinat numărul de elevi. Situaţia
a fost prezentată pe larg Consiliului Local Tansa, în ultima ședinţă
de plen de către prof. Mihai Bălășel, directorul acestei unităţi de
învăţământ. „Nu avem ce face, dar
asta e situaţia. Comuna Tansa e
foarte îmbătrânită și nici nu se întrezărește o creștere a numărului
de copii aici, pe viitor. Suntem
una dintre puţinele comune din
judeţ subdimensionate. Cei de la
inspectorat ne-au chemat la discuţii și ne-au informat că avem
efective reduse. Așa că la anul va
avea loc acea comasare nedorită

„Va trebui să cumpărăm
un microbuz”

pentru clasele V - VIII”, a declarat
profesorul Mihai Bălășel, directorul școlii.

Scade numărul de elevi,
scade şi finanţarea de
bază!
Potrivit legii învăţământului,
finanţarea școlilor se face dintr-o
alocaţie bugetară de 312 lei/elev,
sumă în care sunt incluse atât salariile profesorilor, cât și cheltuie-

lile materiale pentru școli. Primăriile, pot contribui cu sume complementare la aceste cheltuieli, în
funcţie de posibilităţi. Cu alte cuvinte, dacă scade numărul de
elevi, scade și finanţarea iar banii
nu mai ajung pentru plata salariilor profesorilor și a personalului
de întreţinere din școli și grădiniţe. Acest lucru impune de la sine
comasarea claselor cu mai puţin
de 15 elevi și chiar desfiinţarea
unor unităţi școlare, urmând ca

La Școala Gimnazială Tansa,
chiar și în condiţiile în care a scăzut dramatic numărul de elevi,
încă nu s-au comasat clasele careși desfășoară orele în unităţile din
Tansa și Suhuleţ, tocmai pentru
că rezultatele aceste unităţi de învăţământ au fost foarte bune, în
raport cu cele înregistrate la nivel
judeţean.
Comasarea fiind inevitabilă, va
atrage cu sine încă o problemă
complicată. Distanţa dintre Suhuleţ și Tansa fiind mai mică de 4
km, ISJ Iași nu va aloca un microbuz școlar pentru transportul elevilor. „Va fi o problemă, mai ales
la iarnă, pentru că relieful din comuna noastră e unul specific, de
deal. Nu putem lăsa copiii să
meargă pe jos, prin zăpadă și locuri cu vizibilitate redusă, spre

COPII CU CARE NE MÂNDRIM!

Terenurile
școlii au fost
retrocedate
primăriei

Portretul unei eleve de la ţară
• Scrisoarea de recomandare a
elevei Corbu Gabriela-Irina,
adresată Asociației „Pro Ruralis”
Iași, adresată directorului executiv,
prof. Victor Geangalău
Vă adresez în mod respectuos această
Scrisoare de recomandare cu rugămintea
de a dispune susţinerea elevei Corbu Gabriela-Irina, absolventă a clasei a VIII-a, a
Școlii Gimnaziale Tansa, în anul școlar
2014-2015, în dorinţa ei de a primi o bursă
și a urma cursurile Colegiului Naţional
„Mihai Eminescu” Iași, unde a fost admisă
prima la profilul Filologie, în 14 iulie 2015,
întrucât situaţia financiară nu-i permite,
nici pe departe, continuarea studiilor liceale în oraș. În calitate de profesor de
limba și literatura română și totodată director al Școlii Gimnaziale Tansa, judeţul
Iași, am cunoscut, pe deplin, eleva Corbu
Gabriela, în perioada ciclului gimnazial (în
anii școlari 2013-2015 ), când i-am fost
profesor de limba și literatura română și
de limba latină.
Eleva Corbu Gabriela-Irina este născută, în 10 iulie 2000, în Iași, și este fiica
Mariei și a lui Radu Corbu; locuiește, în localitatea Suhuleţ, comuna Tansa, judeţul
Iași, împreună cu părinţii săi și o surioară,
Corbu Andreea, elevă în clasa a III-a, în
unitatea noastră școlară.
Între părinţii elevei Corbu GabrielaIrina și școală au existat dintotdeauna
relaţii de încredere, susţinere, înţelegere și
respect reciproc, care au făcut ca eleva Gabriela-Irina să fie privită mereu de către
cadrele didactice cu afecţiune și responsabilitate profesională.
Astfel, eleva Corbu Gabriela-Irina a
frecventat cu regularitate și deplină responsabilitate
cursurile
școlare
și
activităţile extrașcolare, organizate de unitatea noastră de învăţământ, și s-a implicat
activ și cu rezultate deosebite, primind an
de an premii și aprecieri elogioase (atât la

școală, expunându-i la accidente.
Va trebui neapărat să cumpărăm
un microbuz, pe care tot noi să-l
plătim și să-l administrăm de la
Primărie”, a precizat la rândul său
primarul Daniel Voinescu. De asemenea, primarul Voinescu a confirmat că legea permite finanţarea
complementară a școlilor cu fonduri de la primărie, chiar și în situaţia în care structua claselor e
subdimensionată, dar în acest caz
pentru orele profesorilor de la clasele ce trebuiau desfiinţate, conform legii, plata salariilor va
trebui să fie suportată de autoritatea locală. „Noi ne dorim să păstrăm ambele unităţi școlare, dar
dacă nu vom găsi bani pentru
plata salariilor la profesori va trebui să acceptăm comasarea. E
vorba de sume importante pe care
nu știu de unde le vom scoate”, a
mai spus primarul Voinescu.
Între timp, organigrama Școlii
Gimnaziale din Tansa a fost scurtată cu două posturi, o persoană
ieșind la pensie. De angajat personal în loc nici nu poate fi vorba...

• Persoanele care au arendat
respectivele terenuri au de plătit
impozit şi penalităţi

învăţătură și disciplină, la finele anului
școlar, cât și la concursurile și olimpiadele
școlare - numai la Olimpiada de limba și literatura română, faza judeţeană, ani de-a
rândul a primit premii și menţiuni, contribuind astfel la creșterea prestigiului școlii
noastre de la ţară). Gabriela-Irina este, pe
deasupra, o elevă sinceră, modestă, foarte
sociabilă, conștiincioasă, comunicativă,
perseverentă, cu spirit de iniţiativă, cu abilitatea de a lucra în echipă, extrem de
ambiţioasă și capabilă în toate activităţile
școlare și extrașcolare, fiind dispusă permanent să accepte noi provocări.
Calităţile remarcabile avute au făcut ca
eleva Gabriela-Irina să fie respectată, apreciată și preţuită de către colegii săi, de cadrele didactice și de conducerea Școlii
Gimnaziale Tansa.
Rezultatele școlare ale elevei Corbu Gabriela sunt comparabile cu ale unor elevi
din școlile de prestigiu din municipiul Iași:
media claselor V-VIII – 9,65, media clasei
a VIII-a – 9,80, media la Evaluarea
Naţională – 9,60 și media de admitere în
liceu – 9,61 – cea mai mare din școală (din
rândul celor 33 de absolvenţi ai clasei a
VIII-a). Am deplina convingere că orice activitate întreprinsă de eleva Corbu Gabriela
va fi realizată cu maximum de responsabilitate și seriozitate, așa cum a făcut-o mereu
în procesul educaţional din școala noastră.

De asemenea, am ferma certitudine că
eleva Gabriela-Irina, prin calităţile sale de
necontestat, va face faţă cu succes educaţiei
performante, impuse de liceul unde a
reușit, și anume Colegiul Naţional „Mihai
Eminescu” Iași, ca și foștii ei colegi de
școală,
Iurașcu Maria, clasa a XII-a,
Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” Iași,
Turcu Robert, clasa a XI-a, Liceul Teoretic
de Informatică „Grigore Moisil” Iași, Deaconu Gavril, clasa a X-a, Liceul Teoretic
„Grigore Moisil” Iași, Știufliuc Alin, clasa a
IX-a, Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil” Iași, elevi care beneficiază, în
prezent, pe merit, de sprijinul financiar al
Asociaţiei „Pro Ruralis” Iași.
În baza celor menţionate în scrisoarea
de faţă, recomand cu toată încrederea și
răspunderea pe eleva Corbu GabrielaIrina, în vederea susţinerii financiare, prin
aprobarea unei burse, pentru frecventarea
cursurilor Colegiului Naţional „Mihai Eminescu” Iași, unde eleva noastră este admisă prima, cu media 9,61, în clasa a
IX-a, la profilul Filologie, în anul școlar
2015-2016.
N.B. Eleva CORBU GABRIELA-IRINA
beneficiază în anul şcolar 2015-2016 de
bursa „PRO RURALIS” IAŞI.
Director, Prof. Bălăşel Mihai

Potrivit unor modificări legislative recente, toate terenurile agricole aflate la școli,
care nu fac obiectul procesului didactic din
unitatea de învăţământ, sunt retrocedate primăriilor. Acest lucru a impus reglarea situaţiei juridice a acestor terenuri aflate în
posesia Școlii Gimnaziale Tansa, la ultima ședinţă de plen a Consiliului Local, care a luat
act și de faptul că aceste terenuri sunt arendate. „De pe urma acestor terenuri școala
noastră a încasat în acest an 3.000 de lei,
bani care ne-au fost foarte utili și cu care neam rezolvat diverse probleme administrative
interne”, a declarat prof. Mihai Bălășel, directorul Școlii Gimnaziale Tansa.
Retrocedarea terenurilor școlii către Consiliul Local Miroslava aduce cu sine și o încurcătură. Cei care au preluat în arendă teren
de la școală – 2 persoane în intravilan și altele două în extravilan – trebuie să plătească
retroactiv taxe și impozite pe terenul pe care
l-au exploatat, precum și penalităţile aferente. „Oamenii care au preluat în arendă
acele terenuri au fost de bună credinţă. Nu
știau că au de plătit acele taxe și impozite. Va
trebui să găsim cumva, împreună cu Consiliul Local, o soluţie și la această problemă
pentru a intra în legalitate și cu taxele respective”, a mai spus profesorul Bălășel.
Contractele de arendă pentru terenurile
școlii sunt până în 2017 iar Consiliul Local a
fost de acord să fie menţinute în vigoare, cu
condiţia ca plata taxelor și impozitelor să fie
adusă la zi.
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Zi de hram în satul Suhuleţ

Cei şapte sfinţi arhangheli
Sfinţii Arhangheli alcătuiesc una dintre cele nouă cete îngerești (a opta
ceată îngerească) care slujesc neîncetat lui Dumnezeu și comunică oamenilor
voia Sa. Sfânta Scriptură dă mărturie de necontestat despre faptul că dumnezeieștile puteri cerești comunică neîncetat cu lumea oamenilor.
Sfânta Scriptură și Sfânta Traditie ne descoperă numele a șapte Sfinţi Arhangheli, căpetenii ale puterilor cerești. Acestea sunt: Mihail, Gavriil, Rafail,
Uriil, Salatiil, Iegudiil și Varahiil. Uneori, acestora li se adaugă și Ieremiil.
În ziua de 8 noiembrie, când Biserica prăznuiește „Soborul Sfinţilor Arhangheli Mihail și Gavriil”, sunt cinstiti toţi Sfinţii Arhangheli, nu doar cei
mai cunoscuţi dintre aceștia, adică Mihail și Gavriil.
Sfântul Arhanghel Mihail
Sfântul Arhanghel Mihail este cinstit mai ales ca un apărător al dreptei
credinţe și luptator împotriva ereziilor. După căderea în pacat și alungarea
din rai a primilor oameni, el a fost rânduit să păzească porţile raiului. În
limba ebraica, „Mihail”" însemnează „Cine este ca Dumnezeu?”.
După ce a căzut din cer Lucifer și ceilalţi îngeri (care au ajuns diavoli),
Sfântul Arhanghel Mihail a strigat cu glas mare, zicând: „Să stăm bine, să
stăm cu frică, să luăm aminte!” Aceste cuvinte se rostesc și astăzi, în cadrul
Sfintei Liturghii.
În iconografie, încă din primele secole creștine, Sfântul Arhanghel Mihail
este reprezentat iconografic sub chipul unui voievod care poartă în mâna
dreaptă o lance, cu care îl străpunge pe Satan

În ziua de 8 noiembrie, satul Suhuleţ din
comuna Tansa a îmbrăcat haine de sărbătoare
cu prilejul hramului bisericii „Sfinţii Arhangheli Mihail și Gavriil”.
Ziua satului a debutat cu slujba vercerniei
din ajunul sărbătorii și a continuat cu slujba
Sfintei și Dumnezeieștii Liturghii săvârșite de
preotul paroh, Pr. Prof. Iulian-Vlad Zaltariov,
dimpreună cu preoţii din satele învecinate
(Pr. Dumitru Neculai din Ţibănești, Pr. Rusu
Constantin, din Tungujei) și un număr impresionant de credincioși alături de oficialităţile
locale.
La finalul Sfintei Liturghii preotul paroh a
adresat un cuvânt de învăţătură subliniind

importanţa duhovnicească a sărbătorii:
”Sfinţii Arhangheli sunt îngerii care stau în
apropierea lui Dumnezeu și ne mijlocesc nouă
rugăciunile către Domnul. De la sfinţii îngeri
învăţăm un exemplu de curăţenie, de smerenie și ascultare. Având ca ocrotitori pe Sfinţii
Arhangheli Mihail și Gavriil să ne rugăm acestora pentru a fi mai buni, mai smeriţi și mai
iubitori de Dumnezeu și de aproapele”.
Sărbătoarea a continuat cu agapa creștină
oferită tuturor celor prezenţi la hram de către
enoriașii parohiei Suhuleţ, cu sprijinul acordat de Primăria Tansa, prin domnul primar
Daniel Voinescu.

Bani pentru biserici
• 12.000 lei au fost alocaţi pentru
terminarea lucrărilor la casele
parohiale din satele Tansa şi Suhuleţ
Fără excepţie, toate bisericile din comuna
Tansa au primit câte o sumă de bani din partea Consiliului Local pentru a-și rezolva fiecare problemele. Astfel, parohia „Sfânta
Treime” din sat Tansa a primit 5.000 lei pentru finalizarea lucrărilor de la casa parohială.
Parohia, cu hramul „Sfinţii Mihail și Gavril”
din Suhuleţ a primit 7.000 lei, tot pentru lucrări la casa parohială. Se asemenea, bisericii
pe vechi din Tansa i-a fost alocată suma de
5.000 lei, dar preotul paroh de acolo a refuzat
banii pe motiv că nu vrea ca biserica să aibă
obligaţii.
Nu toţi consilierii locali au fost de acord cu
aceste alocaţii bugetare către biserici, trei dintre ei fiind de părere că la fel de bine acești
bani puteau fi alocaţi unor investiţii în alte domenii de activitate. „De să dăm bani la biserici, care oricum adună bani de la oameni,
când la fel de bine din acești 12.000 lei puteam cumpăra cărţi pentru biblioteca din
sat?”, a întrebat consilierul Gheorghi Mantale.
„Banii pe care i-am propus spre a fi daţi la
biserici erau oricum bani de la comisia de cultură și sport, acordaţi pentru echipa de fotbal.
Cum nu mai avem echipă de fotbal, ne-am
gândit să-i redistribuim la biserici. Ideea
dumneavoastră de a reînnoi fondul de carte

Sfântul Arhanghel Gavriil
Sfântul Arhanghel Gavriil este cinstit mai ales ca tâlcuitor al voii lui Dumnezeu și cel care aduce oamenilor veștile cele bune. El a vestit Fecioarei
Maria vestea cea bună a Întrupării Fiului lui Dumnezeu. În limba ebraică,
„Gavriil” însemnează „Omul lui Dumnezeu” sau „Puterea lui Dumnezeu”.
În iconografie, Sfântul Arhanghel Gavriil este reprezentat sub chipul unui
tânăr care ţine în mâna dreaptă o candelă, în interiorul căreia se află o lumânare aprinsa iar în mâna stângă o oglindă din piatră de jasp verde.
Oglinda închipuie taina ascunsă a înţelepciunii lui Dumnezeu. Aceasta formă
este larg raspândită, precum și cea în care ţine în mână o floare albă de crin.
Crinul este simbolul curăţiei feciorelnice.
Sfântul Arhanghel Rafail
Sfântul Arhanghel Rafail este cinstit mai ales ca vindecător al celor bolnavi, călăuzitor tainic al celor ce călătoresc și ocrotitor al celor căsătoriţi,
care trăiesc în frica de Dumnezeu. În limba ebraică, „Rafail”, compus din
cuvintele „Rafa” și „El”, înseamnă „Domnul Vindecătorul”. În iconografie,
Sfântul Rafail este înfăţișat ţinând în mână un vas medical din alabastru sau
o cădelniţă, ca semn al tămăduirilor dăruite de Dumnezeu celor credincioși.
Sfântul Arhanghel Uriil
Sfântul Arhanghel Uriil este cel care pedepsește, ca reprezentant al mâniei
lui Dumnezeu. În limba ebraică, „Uriil” înseamnă „Focul lui Dumnezeu” sau
„Lumina lui Dumnezeu”. În iconografie, Arhanghelul Uriil este reprezentat
ţinând în mâna dreaptă o sabie întinsă contra persanilor și în mâna stângă
o limbă de foc.
Sfântul Arhanghel Salatiil
Sfântul Arhanghel Salatiil este cel care mijlocește înaintea lui Dumnezeu,
rugându-se cu smerenie pentru oameni. El închipuie rugăciunea de cerere.
În limba ebraică, „Salatiil” insemnează „Mijlocitorul către Dumnezeu”. În
iconografie, Arhanghelul Salatiil este reprezentat având chipul blând și privirea plecată în jos iar mâinile adunate în dreptul pieptului, în chip de rugăciune.
Sfântul Arhanghel Iegudiil (Evgudiil)
Sfântul Arhanghel Iegudiil este cel care-L slăvește pe Dumnezeu și pe cei
care își dau viaţa pentru El, în chip mucenicesc. El închipuie rugăciunea de
slăvire. În limba ebraică, „Iegudiil” înseamnă „Cel care îl preaslăvește pe
Dumnezeu”. În iconografie, Arhanghelul Iegudiil este reprezentat ţinând o
cunună de aur în mâna dreaptă, pentru încununarea celor care ies biruitori
din lupta cu păcatul, și un bici cu trei cozi în mână stângă, pentru pedepsirea
celor îndărătnici.

de la bibliotecă e bună și ne vom gând la ea,
dar deocamdată aici a fost urgenţa. Să nu
uităm că distanţa de la Iași la Tansa este mare.
Dacă terminăm de amenajat casele parohiale
vom încuraja preoţii să se mute la noi în sat.
Preoţii mai vin și pleacă, dar casele parohiale
vor rămâne la comună, așa că banii nu sunt
cheltuiţi fără rost”, a apreciat primarul Daniel
Voinescu.

Sfântul Arhanghel Varahiil
Sfântul Arhanghel Varahiil este cel care aduce oamenilor darurile și mângâierile lui Dumnezeu. El închipuie dărnicia și milostenia lui Dumnezeu. În
limba ebraica, ”Varahiil” înseamnă „Binecuvântarea lui Dumnezeu”. În iconografie, Arhanghelul Varahiil este reprezentat ţinând la piept un trandafir
alb, ca semn al darului.
Sfântul Arhanghel Ieremiil
Sfântul Arhanghel Ieremiil este cel care luminează mintea și insuflă oamenilor priceperea și cunoștinţa cea de la Dumnezeu. În limba ebraică, „Ieremiil” înseamnă „Înălţarea lui Dumnezeu”. Acest arhanghel este cinstit mai
ales ca cel care inspiră gânduri și cugetări dumnezeiești, spre a-l înălţa pe
om și a-l apropia mai mult de Dumnezeu.
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Acte necesare pentru ajutoarele
de încălzire pe timp de iarnă

Persoanele fizice care nu au depus cereri
pentru alocarea ajutoarelor de încălzire pe
timp de iarnă până la data de 14 noiembrie
nu vor primi această formă de ajutor social
pentru toată perioada de 4 luni prevăzută
în lege. “Asta înseamnă că cine nu a depus
documentaţia la timp va pierde o lună din
subvenţie. Dacă depune documentele în decembrie mai pierde o lună și tot așa…”, a
declarat Creţu Vera Maricica, referent în
cadrul compartimentului de asistenţă socială al Primăriei Tansa.
Ca și în cazul celorlalte forme de ajutor
social prevăzute de lege, acordarea de ajutoare pentru căldură este condiţionată de
starea materială a solicitantului. “Există o
listă cu bunuri – gen mașini, utilaje sau
conturi în bănici, animale, terenuri șamd –
pe care dacă solicitantul le deţine atunci
este exclus de la acordarea acestor ajutoare.
Este foarte important ca declaraţiile să fie
corecte, altfel cine va fi depistat la un control că a făcut o declaraţie greșită va fi bun
de plată!”, atenţionează Creţu Vera Maricica.
Pentru obţinerea ajutoarelor de încălzire,
cu lemne, cărbuni, gaz și energie electrică
pentru iarna 2015 – 2016, dosarele trebuie
să conţină următoarele documente:
– Cerere și Declaraţie tip (se completează
la Primărie);
– Dosar cu șină;
– CI/BI pentru toate persoanele peste 14
ani, certificatele de naștere ale copiilor;
– Certificat de Căsătorie;
– Hotărâre de Divorţ (unde este cazul);
– Certificat deces (unde este cazul);
– Act de proprietate casă sau contract de

închiriere;
– Adeverinţă de venit pentru salariaţi –
venitul net pe luna anterioară și valoarea
bonurilor de masă;
– Adeverinţă de venit de la Finanţele judeţene pentru toate persoanele peste 18
ani;
– Cupoane de pensie, șomaj, alocaţie;
– Adeverinţă pentru școlari și studenţi de
la instituţia de învăţământ;
– Adeverinţă de la Registrul Agricol (de
la Primărie);
– Certificat Fiscal (de la Primărie);
– Certificat de înmatriculare pentru deţinătorii de autoturism;
– Ultima factură de la gaz sau energie
Pentru familiile și persoanele singure,
beneficiare de ajutor social, care utilizează
combustibili solizi sau petrolieri, ajutorul
lunar este de 58 lei.

Lista bunurilor ce conduc la excluderea
acordării ajutorului social

– Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel sau
fără remorci, rulote, autobuze, microbuze;
– Șalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia
bărcilor necesare persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei “Delta Dunării”;
– Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată;
– Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale;
– Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat
lemnul, acţionate hidraulic, mecanic sau electric.
Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei
Terenuri, animale și/sau păsări
– Suprafeţe de teren, animale și păsări a căror valoare netă de
producţie anuală depășește suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie.
Notă: deţinerea unuia dintre bunurile menţionate conduce la
excluderea acordării ajutorului social.

Bunuri imobile
– Clădiri sau spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu și a
anexelor gospodărești;
– Terenuri de împrejmuire a locuinţei și curtea aferentă, precum și alte terenuri intravilane care depășesc 1.000 mp în zona
urbană și 2.000 mp în zona rurală
Bunuri mobile (aﬂate în stare de funcţionare)
– Autoturism/autoturisme și/sau motociclete cu o vechime mai
mică de 10 ani, cu excepţia celor adaptate pentru persoanele
cu handicap sau destinate transportului acestora, sau persoanelor dependente precum și pentru uzul persoanelor aﬂate în
zone greu accesibile;
– Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai
mare de 10 ani;

Cuantumurile lunare ale ajutoarelor pentru
încălzirea locuinţei, 2015 – 2016, în tabelul
de mai jos:

Venit net lunar
mediu pe membru
de familie
< 155 lei
155,1 lei – 210 lei
210,1 lei – 260 lei
260,1 lei – 310 lei
310,1 lei – 355 lei
355,1 lei – 425 lei
425,1 lei – 480 lei
480,1 lei – 540 lei
540, 1 lei – 615 lei

Gaze
naturale
(lei)
262
190
150
120
90
70
45
35
20

Lemne
Cărbuni
(lei)
54
48
44
39
34
30
26
20
16

Energie
Electrică
(lei)
240
216
192
168
144
120
96
72
48

Datorii din
pășuni
nerecuperate

• Contractele de
arendă vor ﬁ anulate
iar pentru restanţe
se vor calcula
penalităţi
Toate contractele de arendă
pentru pășuni, pentru care nu
s-a mai făcut plata redevenţei
anuale, vor fi anulate. Acest
lucru a fost stabilit în ședinţa
de Consiliu Local din 28 octombrie, când au fost analizate
contractele de concesiune pășuni către Ștefan Florea și
Brânzei Ion.
„Din documentele pe care
le avem la dispoziţie, rezultă
că domnul Florea figurează cu
o datorie de 7.000 lei către
Consiliul Local Tansa și nici
nu a solicitat prelungirea con-

tractului de arendă. A făcut o
singură plată în urmă cu doi
ani, direct în cont, fără o dispoziţie legală. I-am calculat
penalităţi și i-am trimis o notificare pentru intrarea în legalitate”, a dat lămuriri
primarul Daniel Voinescu. Suprafaţa de pășune arendată
către Florea Ștefan este de 3,3
ha.
În evidenţa primăriei Tansa
mai figurează cu datorii către
Consiliul Local, AF Brânzei,
tot pentru o pășune arendată,
în suprafaţă de 3,5 ha. „Nu aș
vrea să se interpreteze că primarul ar avea ceva de împărţit
cu unul sau cu altul. Dar Brânzei Ion nu și-a plătit redevenţa
de doi ani iar când a plătit, a
făcut plata tot așa, fără dispoziţie legală”, a mai spus primarul Voinescu.
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