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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Pregătiri pentru
pomul de iarnă
Primăria comunei Tansa a terminat ultimele
pregătiri pentru desfășurarea spectacolului de datini și obiceiuri de anul nou, care se desfășoară
(potrivit tradiţiei), în fiecare zi de 31 decembrie.
Deja au fost plantaţi trei brazi argintii iar ghirlandele luminoase urmează a fi puse în funcţiune în
aceste zile. „Bucuria noastră cea mai mare va fi să
vedem lumea adunată aici, să se bucure împreună
cu noi de aceste sărbători, cele mai frumoase din
an! Începând cu ora 10:00, așteptăm cu mare drag
urători de pretutindeni, să ne veselim cu ei și să
ciocnim un pahar cu vin bun!”, a lansat invitaţia
primarul Daniel Voinescu.
Festivalul de datini și obiceiuri de iarnă de la
Tansa este unul dintre cele mai spectaculoase momente culturale ale regiunii și se va desfășura pe o
scenă improvizată din curtea Primăriei. Fiind
vorba de o comunitate unită, de urmași ai foștilor
răzeși ai domnitorului Ștefan
cel Mare și Sfânt, datinile și obiceiurile folclorului s-au prezervat aici mai bine decât în alte
părţi. Vor fi urători de tot felul, îmbrăcaţi în port
naţional, jucători de capre, urși și multe altele.
Copiii vor primi, fără excepţie, pacheţele cu dulciuri.

Cu ocazia sărbătorilor de
iarnă, Consiliul Local și
Primăria Tansa le urează
tuturor cetăţenilor comunei
un an mai bun, cu sănătate și
împliniri alături de familie și
de cei dragi!

La mulţi ani!

Sărbători fericite!
Aho, aho, frați gospodari
Oameni cu pretenții mari,
Doamnelor cu ochi frumoși,
Babe și moșnegi bărboși!
Dați-vă colea, în poartă
Și-ascultați urarea noastră,
Că-i urare de bilanț
Nu vorbe la Radio Șanț,
Că a noastră urătură,
În lipsă de udătură,
Dacă nu o ascultați,
Pe coajă o s-o luați!
Coajă cu miros de doagă
De-aia, plină ochi cu fragă
Iară pentru lumea bună
Avem și cu gust de prună!
Cu prună de Suhuleț,
Adunată pe hârleț
Și din Tansa dacă vreți
Să luați ce mai puteți,
Iară care n-o avea,
Pe ăla noi l-om ura
Fix de cât ne-o da!
Mânați măi!
Hăăăăi! Hăăăi!

***
Iaca, s-a mai dus un an,
Mai greu ca un bolovan
Când n-am cheltuit un ban
Și-am crezut c-om face bici
Dintr-o coadă de arici,
Dară uită-te minune!
Un Cârlan, Dănuț îi spune,
Ăla de la prefectură
Ne-a tras brazdă-n arătură
Și-am făcut, ca la spital,
Un nou Consiliu Local,
Unul vrednic, pus pe treabă,
Nu de clacă la tarabă!
Cum fu fostul cabinet
Condus ca din clarinet,
La o nuntă cu geambașu,
De Florică arendașu
Sau Sterică cu mișmașu!
Ce l-a pus pe Vasilică
Să ne facă treabă mică
Pe primar să ni-l lucreze
Din scaun să-l lichideze.
Ca să aibă loc curat
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C-adunat-am lângă casă
Numai lumea cea aleasă,
Consilieri cu gânduri bune
Cu idei și drag de lume
Și mai știm că de-om greși
Lumea tot ne va beli,
Iar de-om izbândi, cu tot,
Vom mai căpăta un vot
Mânați măi!
Hăăăăăăi, hăăăăi!

De arat și de furat
Și ce-or mai găsi la stat…
Dară statu, barbă-cot,
Le-a cam dat-o peste bot
Și i-a mătrășit de tot.
Mătrășeală de doi ani,
De-am rămas cu-n sac de
bani,
Să ne tot uităm la ei,
De-am luat-o pe ulei,
C-aveam multe de făcut,

Dară uite, n-am putut.
Am făcut doar foc în sobă
Și-am cules doar praf pe
dobă…
Dobă mare, dobă mică,
Ia zi-i una, măi Ioane,
Să se-audă-n Văleoane!
Dă-i cu biciu la ureche
Să se-audă-n Boatca Veche!
Mânați măi!
Hăăăi! Hăăăăăăăi!

***
Foaie verde, măr rotat
Anul ăsta s-a gătat
Și din cât am adunat
Ne-am pus pe iluminat
Ulițe îndepărtate
De prin capete de sate
Am pus piatră prin coclauri
Am scos din fântâni balauri
Dar în anul ce-o veni
Multe noi om făptui

***
De urat am mai ura
Până nu ne-ați mai răbda,
Dar mai sunt destui la ușă,
Care sunt cu capsa pusă.
Așa că n-o s-o mai lungim,
Înc-o dată, vă hăim,
Și vă spunem ca din tun
Să aveți un an mai bun!
Să vă ﬁe masa plină,
De belșug și de lumină!
Să aveți copii frumoși
Să ﬁți cu toții sănătoși
Să vă ﬁe casa, casă!
Să aveți și punga groasă!
Pacea să nu vă lipsească
Bucurie și mulți bani,
La anul și la mulți ani!
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Normative ale Consiliului Local
În ședinţa extraordinară a Consiliului Local
Tansa, din data de 13 noiembrie 2015, au fost dezbătute, votate și aprobate
următoarele normative
locale:
• Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al comunei
Tansa, pe trimestrul IV, 2015;
• Hotărâre privind contractarea unui expert evaluator în
vederea realizării expertizei în
legătură cu obiectivul „Împrejmuire bază sportivă din sat
Suhuleţ, comuna Tansa”, precum și a obiectivului de
investiţie „Construire bază
sportivă sat Suhuleţ, comuna
Tansa”;
• Hotărâre privind aprobarea transformării a trei posturi
din durată determinată în durată nedeterminată pentru
funcţia de conducător autospecială, guard, muncitor calificat din cadrul aparatului de
specialitate al primarului co-

munei Tansa;
• Hotărâre privind contractarea unei firme pentru prestări servicii în vederea
obţinerii autorizaţiei ISU pentru imobilele aflate în administrarea UAT comuna Tansa
(școli, dispensar, clădire primărie etc.);
• Hotărâre privind aprobarea sumei de 5.000 lei de la
bugetul local pentru parohia
„Sfinţii Apostoli” din comuna
Tansa;
• Hotărâre privind acordarea unor ajutoare de urgenţă
d-nei Creţu Ileana, din sat
Tansa, comuna Tansa și a
doamnei Dumbrăveanu Elena
din sat.Suhuleţ, comuna
Tansa.
În ședinţa ordinară de
Consiliu Local, din data
de 25 noiembrie 2015, au
fost dezbătute și aprobate
următoarele normative
locale:
• Hotărâre privind încetarea

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,

mandatului de consilier local
al domnului Caldare Gheorghe, ca urmare a decesului
acestuia și declararea ca vacant a locului de consilier
local;
• Hotărâre privind validarea
mandatului de consilier local,

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 casă cu 2 camere, hol și beci, 900 mp.
Camerele nu sunt mobilate, ușile și ferestrele
sunt din lemn, loc de parcare, curent electric,
drum de acces (Cârţu). Preţ: 3.800 euro. Tel.:

al domnului Bradu Toader;
• Hotărâre privind stabilirea și sancţionarea unor contravenţii
în
domeniul
edilitar-gospodăresc, privind
păstrarea ordinii și curăţeniei
publice în localitatea Tansa;
• Hotărâre privind achi-

0748-191.201.
• 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.
• 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

ziţionarea a 50 lămpi de iluminat, cu tot cu accesorii, 500 m
cablu pentru prelungire iluminat public plus accesorii pentru montare lămpi pe
drumurile sătești din comuna
Tansa;
• Hotărâre privind acordarea
sporului
de
confidenţialitate
pentru
funcţionarii publici încadraţi
la Primăria comunei Tansa;
• Hotărâre privind aprobare
Plan de Analiză și Acoperire a
Riscurilor pe Teritoriul Comunei Tansa;
• Hotărâre privind aprobarea Programului de activităţi
cultural-educative intitulat
„Datini și Obiceiuri de iarnă”,
organizate la nivelul comunei
Tansa, în data de 31 decembrie
2015.
Președinte de ședinţă a fost
consilierul
local
Donici
Adrian.

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

VOCEA TANSEI

3

Comisia locală de fond funciar
își reia activitatea
În ﬁecare miercuri, la
ora 12:00, comisia
locală de fond
funciar va dezbate
titluri de proprietate,
amplasamente, erori
de redactare şamd
Începând cu luna decembrie,
în fiecare miercuri, la ora 12, se
reunește Comisia locală de fond
funciar a comunei Tansa pentru a
dezbate și rezolva probleme specifice: puneri în posesie, eliberări
de titluri șamd. Activitatea comisiei se anunţă a fi una foarte grea,
dat fiind că la nivelul comunei
Tansa au rămas de pus în posesie
peste 320 hectare de teren, cu titluri greșite, altele suprapuse și tot
felul de complicaţii. „Pentru a

descâlci iţele fiecărui dosar în
parte, la lucrările comisiei va fi
prezent și avocatul nostru pentru
că această comisie locală de fond
funciar răspunde juridic și penal
de toate deciziile luate. De asemenea, din comisie mai face parte
un reprezentant al firmei care
măsoară schiţele de amplasament, pentru că orice punere în
posesie nu se face decât cu schiţă
cadastrală semnată și ștampilată,
de către o firmă cadastrală autorizată”, a precizat primarul Daniel
Voinescu. Practic, omul de la cadastru (care e specialist topometrist) va merge în teren unde va
măsura și verifica amplasamentele pentru fiecare titlu în parte.

Pentru terenuri
împădurite singura
soluţie rămâne instanţa
O situaţie specială o prezintă
terenuri însumând circa 150 de

Pe terenurile agricole aflate în domeniul privat al
primăriei Tansa, autorităţile locale intenţionează să
pună floarea soarelui. Acest lucru a fost stabilit în ședinţă de Consiliu Local, când au fost discutate, printre
altele și contractele de arendă pentru pășuni sau cele
din administrarea școlilor. „Ne-am gândit că floarea
soarelui e genul de cultură care s-ar potrivi foarte bine
la noi, nici nu se fură cum se întâmplă la culturile de
porumb și mai avem și avantajul că baza de achiziţie
cereale din Dagâţa e foarte aproape de noi”, a motivat
primarul Daniel Voinescu. Propunerea a fost aprobată, fără alte comentarii.

Dată fiind perioada specifică de
sărbători, Cabinetul Veterinar Ţibănești le reamintește persoanelor
interesate că efectuează examene
trichineloscopice, zilnic, între orele
8:00 – 12:00. Examenul costă 10
lei iar pentru analiză trebuie aduse
probe de mușchi (câte 300 g) intercostali și diafragmă.

de instanţă nu există”, a declarat
primarul Daniel Voinescu.

Case şi terenuri care nu
au avut niciodată titlu
În prima ședinţă a comisiei de
fond funciar au fost puse în discuţie și cereri ale unor locuitori din
Tansa care nici până astăzi nu au
titlu de proprietate pe terenul și

casa în care domiciliază. „Sunt 15
cazuri în total, atât în Tansa cât și
în Suhuleţ. Așteptăm ca persoanele respective să facă cerere și să
discutăm fiecare caz în parte,
pentru că fiecare solicitare va
avea particularitatea ei”, a mai
spus primarul Voinescu.
Comisia locală de fond funciar
a comunei Tansa se reunește în
fiecare miercuri, la ora 12:00.

Va fi piatră pe toate uliţele
din comună!

Floarea soarelui,
în extravilanul
comunei Tansa

Examene
trichineloscopice la
Ţibăneşti

hectare pentru care există cereri
depuse și validate de comisia locală de fond funciar, dar care au
fost invalidate de comisia judeţeană de fond funciar, motivul invalidării fiind acela că terenul
solicitat de proprietari a fost împădurit. Asta înseamnă că oamenii care au făcut solicitări pentru
acele amplasamente nu vor mai
primi nimic. Ca să prevină
această situaţie, ei trebuiau să depună contestaţie în termenul prevăzut de lege – 30 de zile de la
comunicare – dar nu au făcut-o.
Anul comunicării a fost 2008 iar
comunicări au primit toţi.
„Cunosc foarte bine situaţia
acelor terenuri și-i înţeleg pe oameni că sunt nemulţumiţi. Vreau
să-i ajut, dar nu o pot face decât
pe lege. În situaţia de faţă singurul lucru pe care-l pot face pentru
ei e să le pun la dispoziţie toate
actele de care au nevoie ca să se
judece în instaţă pentru terenul
solicitat. Altă posibilitate în afară

Până la Crăciun, toate
drumurile, uliţele sau căile
de acces din comună vor fi
pietruite. Este un program
ambiţios al Primăriei Tansa,
care a achiziţionat deja pentru această investiţie 50 mașini de piatră. „Piatra va
distribuită în mod egal între
cele două sate componente:
20 mașini la Tansa și 20 la
Suhuleţ. Restul de 10 mașini
cu piatră îl vom pune pe
drumul care face legătura
între Drumul Judeţean și
satul Schinetea (comuna
Dumești Vaslui). Piatra este
suficientă pentru a interveni
inclusiv pe drumuri pe care
nu s-a intervenit niciodată.
Sperăm ca lumea să fie mulţumită”, a declarat Daniel
Voinescu, primarul comunei
Tansa. Programul de pietruire s-a derulat pe următoarele trasee:

Ajutor social
Reunit în ședinţă de lucru
ordinară, Consiliul Local
Tansa a aprobat acordarea
unui ajutor de urgenţă doamnei Ivanov Rodica. Ajutorul
alocat este în cuantum de 300
lei și e destinat acoperirii parţiale a cheltuielilor cauzate de
decesul nepoatei Molocia
Laura-Elena.

Tansa
• Drum de la Ionică Chicoș, până la bazinul de apă
(Toacă);
• Finalizare tronson de la
Gheorghiţă Iordache, până
la dan Potop (Sub Deal);
• Uliţa de la Vasile Joacăbine, până la Gheorghe Diaconu (Boatca Veche);
• De la Căminul Cultural
Tansa, până la Cezar Păduraru (Humărie) – drum pe
care nu s-a mai pus niciodată piatră;
• Drum de la Costică Mironescu, până la Octav Biţic;
• Drum de la Costică Mironescu, până la doamna
Lipșa;
• Drum de la Liviu Sbera,
până la Neculai Biţic;
Urmează, ca în aceste
zile, dacă vremea e bună, să
se mai pună piatră pe următoarele sectoare:
• Drum de la Uluc Cârţu,

la Emil Cărăușu (Cârţu);
• Drum de la Gheorghe
Mardare, la Dorel Panainte
(Cârţu);
• Drum de la Costică Mironescu, la Costel Panainte
(Văleoane);
• Drum de la Ionică Stan,
la Titi Radu
Suhuleţ
• Drum de la Costel Ailincăi, la Vasile Vîndalac;
• Drum de la Gheorghe
Voinescu, la Radu Darie;
• Drum de la Costică

Date de la Starea Civilă
În perioada 15 noiembrie – 20 decembrie, la Oficiul de Stare Civilă al comunei
Tansa au fost înregistrate următoarele:
Decese
• Corbu Constantin (87 ani, Suhuleţ);
• Molocea Laura Elena (11 ani, Suhuleţ);

Arcip, la Ion Sterea;
• Drum de la Costică
Ciornei, la Costică Popa
Urmează ca în aceste zile,
în funcţie și de cum va fi vremea, să se pietruiască:
• Drum de la Radu Darie
până la bazinul de apă;
• Drum de la Costică Voinescu, la Vasile Arcip;
• Drum de la Petrică Botezatu, la Titi Tiron;
• Drum de la Mihai Ciornei, la Grădiniţa Suhuleţ;
• Drum de la Vasile Ciobanu, la Hordilă Petruţ.

• Iordache Aurica (86 ani, Tansa);
• Mardare Maria (83 ani, Tansa);
• Donici Elena (81 ani, Suhuleţ);
• Spiridon Ion (77 ani, Suhuleţ).
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

Despre drumuri, șanţuri, iluminat
public, poduri și multe altele, cu
oamenii din satul Tansa
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!

Drumuri în lucru şi
iluminat public în Tansa
„Deocamdată, văd că iluminatul public e bun. Ce
ne-am mai dori noi prin
această parte de sat e să
pună piatră prin toate uliţele, să nu rămână nici un
drum nepietruit. Podul de
la Păduraru Vasile ar trebui refăcut. La halul de degradare în care este eu nu
știu cum a reușit Costel
Stoica să treacă cu strugurii lui pe acolo, astă
toamnă. În rest, eu sper că
dacă avem un Consiliu
Local, vom reușim să
facem mai multe” – Lazăr
Haralamb
„Într-adevăr și dorinţa
noastră este ca toate uliţele
să fie pietruite, dar asta nu
depinde numai de noi. Am
încercat să realizăm acest
lucru în toamna aceasta,
dar nu am reușit în totalitate. La primăvară, când
timpul ne va permite, vom

Grigore Cărăuşu

Lazăr Haralamb
relua transportul de piatră
pentru a finaliza tot ce neam propus. Cât despre pod,
imediat ce vor începe lucrările de construcţie la
Pod Cazan, tuburile care
formează actualul pod vor
fi mutate în locul celui de
lemn, la domnul Păduraru”
– Daniel Voinescu, primarul comunei Tansa

„Dacă pe unele uliţe am
pune piatră mai multă şi
pe altele deloc, câtă lume
nemulţumită ar fi?”
„Pe mine mă interesează
în primul rând drumurile.
Nu zic că nu s-a făcut, dar
uite: au pus pe ici-acolo
câte un pic de balast pe
mijlocul uliţei și prin zona
de centru a satului, dar cei
de la margine au rămas ai
nimănui. Altceva, ce să
zic… pe porţiunea de drum
unde stau eu nu este canalizare. Mai multe nu am de
comentat, că sunt neam cu
Cărăușu (fostul viceprimar) și nu vreau să se interpreteze. Eu ţin cu
oamenii și consider că dacă
vrei să fii ales trebuie să fii
corect cu ei” – Grigore
Cărăușu
„Domnul Cărăușu are
dreptate și nu prea... Dacă
pe unele uliţe am pune pia-

tră mai multă și pe altele
deloc,
câtă
lume
nemulţumită ar fi? Așa încercăm să punem cam peste
tot și chiar am luat-o de la
marginea satului, a se vedea
Văleoanea, Liviu Sbera
(SMA), Toaca, Gheorghe
Iordache, Dan Potop și am
dus și acolo unde nu a fost
niciodată pus piatră în istoria comunei: de la cimitirul
vechi în Humărie, până la
Cezar Păduraru. Exemplele
pot continua. În ce privește
reţeaua de canalizare,
situaţia din comună este cunoscută. A fost înfiinţată în
ambele sate, dar pe o lungime scurtă. Primăria a realizat un proiect pentru
extinderea acesteia pe toate
uliţele, dar din cauza procesului pe care îl are Consiliul
Local cu AFIR Iași (fostul
APDRP), din anul 2011 nu
putem depune proiectul
pentru finanţare cu bani europeni. Ca să-l realizăm din
fonduri proprii este peste
putinţa noastră pentru că o
investiţie de o așa dimensiune costă circa 2,5 mil
euro. Sperăm ca anul viitor
acest proces să se încheie
favorabil nouă și astfel să
putem accesa fonduri europene. Comuna Tansa chiar
are mare nevoie de ele” –
Daniel Voinescu, primarul comunei Tansa

Comisia de fond funciar
se întruneşte în fiecare
miercuri
„Dacă mă întrebaţi ce se
poate face în Tansa, am să
vă spun că se pot face
multe. Dar ca să iasă un
lucru bun, acesta trebuie
făcut temeinic și cu credinţă. Ce vedem noi aici, pe
uliţă, e rezultatul muncii
conducătorilor pe care iam avut: lucru superficial,
de ochii lumii. Uite, drumul a fost pietruit, dar nu
s-au făcut șanţuri de dren
la el. Dacă plouă, toată apa
se adună-n curţile oamenilor. Aș vrea ca primarul și
consilierii să facă, din când
în când, niște adunări cu
oamenii, ca să vadă direct
cerinţele noastre. Uite, de
exemplu, ideea primarului
cu depozitul de lemne este
bună. Dar de ce nu se pune
în aplicare? Am rămas în
continuare la cheremul bișniţarilor de lemne. Apoi
problemele de fond funciar
din comună au rămas nerezolvate încă de pe vremea
primarului Sterea. Am înţeles că nu s-a putut face
nimic până acum pentru că
nu a fost Consiliu Local.
Dar acum avem, să-i
vedem la treabă! Chiar și
eu am un titlu de proprietate nerezolvat pentru că a
fost completat eronat. E

titlul părinţilor mei și nu
pot dezbate succesiunea
din cauza lui. În ce privește
canalizarea, nu am pretenţii. Am fost opt ani consilier local și știu că nu se
poate face repede. Chiar
sunt tare curios câte se vor
face în astea șase luni câte
au mai rămas până la următoarele alegeri. Ce să le
mai promiţi oamenilor
când timpul e așa scurt?” –
Dumitru Spiridon
„Chiar mi-am dorit din
tot sufletul ca Direcţia Silvică Vaslui să vină în întâmpinarea
locuitorilor
Comunei Tansa și să
înfiinţeze un depozit de
lemne de foc la noi în comună, dar nici până acum
nu am primit un răspuns.
Voi continua demersurile,
știind că iarna este de abia
la început. O prioritate a
actualei conduceri a comunei este și decolmatarea și
reprofilarea
tuturor
șanţurilor. Acest lucru a
fost început încă din vară,
dar din cauza numeroaselor defecţiuni a buldoexcavatorului primăriei – care
știm foarte bine cât de
vechi este! – nu am putut
termina lucrările. Săptămâna aceasta a fost
achiziţionat un buldoexcavator mai nou și mai per-
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tenţii. Ca și nea Grigore îmi
doresc canalizare, dar știu
că nu putem avea pretenţii
acum” – Constantin Mironescu
„La începutul lunii decembrie s-au achiziţionat
36 lămpi pentru iluminat
stradal, care vor fi montate
în zilele următoare. Da, am
prevăzut și montarea unei
lămpi la intersecţia de care
vorbiţi” – Daniel Voinescu, primarul comunei Tansa

„Avem o bună colaborare
cu Consiliul Local”
Dumitru Spiridon
formant. Cred cu tărie că
vom putea efectua cu profesionalism tot ce ne-am
propus, astfel încât toţi locuitorii comunei să fie
mulţumiţi. S-au finalizat
lucrările privind aplicarea
Legii 165/2013 și astfel comisia locală de fond funciar și-a reluat lucrările
privind eliberarea de titluri
la Legea 247/2003, cât și
rectificarea acelora greșit
eliberate conform Legii
18/1991.
Comisia
se
întâlnește săptămânal, în

fiecare miercuri, începând
cu ora 12 la sediul Primăriei” – Daniel Voinescu,
primarul
comunei
Tansa

Iluminat public în toate
intersecţiile
„Eu sunt mulţumit. Drumul e bun, se poate circula
pe el. Aici, la intersecţia
unde stau, ar fi bun de
montat un bec de iluminat
public. În rest, nu am pre-

„Ce vor toţi în sat aia
vreau și eu! Și mai știu că
nu se poate mai mult pentru că nu sunt bani. De ce
nu sunt bani? Întrebaţi-i pe
hoţii ăia, cu miliardele furate. Ei ne cred proști, dar
noi știm că banii ăia mulţi
pleacă de sus de tot, se
opresc pe la unul-altul și
până să ajungă la noi banii
sunt așa puţini că nu mai ai
ce face cu ei. E mare debandadă! Ce să cer conducerii din Tansa, dacă n-are
bani? Să-i aresteze pe ăia
corupţi, să le dea ani greu
de pușcărie, nu doar să-i

Constantin Mironescu

Daniel Voinescu,
primar comuna Tansa
sperie! Să le confiște averile din ţară și străinătate,
apoi vom avea bani pentru
toate. Tot îi aud la televizor
că nu sunt bani. Dar unde
au zburat banii, că doar nu
i-am luat eu?! În Tansa fac
oamenii ce pot și ei, cu cât
au. Orice primar ar fi, nu
văd să facă mai mult decât

Octav Biţic

cei de până acum” – Octav
Biţic
„Aveţi foarte multă dreptate, domnule Octav. Încercăm să nu dezamăgim
locuitorii comunei și cu
bani puţini să realizăm lucruri trainice, de folos
comunităţii noastre: asfalt,
reabilitare șí modernizare
cămine culturale Tansa și
Suhuleţ,
canalizare,
construcţie Pod Cazan și
Bălușești, extindere reţea
iluminat public, pietruirea
în totalitate a tuturor
uliţelor din comună și
multe altele. Bineînţeles că
aceste lucruri nu se pot
realiza decât cu o colaborare strânsă cu actualul
Consiliul Local, pe care o și
avem, spre bucuria și
mulţumirea majorităţii locuitorilor comunei noastre!” – Daniel Voinescu,
primarul
comunei
Tansa

Extindere a reţelei de iluminat public
• Se vor monta lămpi în
toate intersecţiile şi
capetele de uliţă din
intravilan
Iluminatul public din
Tansa și Suhuleţ va fi extins.
Acest lucru a fost stabilit în
ultima ședinţă de consiliu
local, când a fost aprobat și
bugetul pentru această investiţie: 50 lămpi, 500 m cablu
pentru prelungire reţea plus
accesorii pentru montat lămpile de iluminat. Extinderea
reţelei de iluminat se va face,

în mod egal, în Tansa și Suhuleţ. „Intenţia noastră este de a
asigura iluminat public până
la ultima casă locuită de pe
fiecare stradă sau uliţă. Acolo
unde lămpile sunt arse, acestea vor fi înlocuite iar de restul ne vom ocupa în zilele
următoare și le vom monta pe
stâlpi în funcţie și de cum va
fi vremea”, a declarat primarul Daniel Voinescu. Lămpi
de iluminat public se vor
monta toate capetele de uliţă
din intravilan, în intersecţii și
pe uliţă la Cristian (Vă-

leoane). Conducerea Primăriei Tansa speră ca problema
iluminatului public în comună să fie rezolvată complet
printr-un proiect PNDR, pe
măsura 7.2.
„Deocamdată acest lucru
nu este posibil pentru că
avem un litigiu în instanţă cu
AFIR Iași. Cât timp nu se termină procesul nu putem accesa fonduri europene, nici
măcar pe GAL «Colinele Iașului» din care facem parte”, a
mai spus primarul Daniel
Voinescu.
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Ajutoare de urgenţă pentru
cetăţeni aflaţi în situaţii deosebite
• Cele mai multe ajutoare
s-au acordat pentru
spitalizări, medicamente şi
înmormântări
De la începutul anului 2015
și până în prezent, Primăria
comunei Tansa a acordat ajutoare ocazionale mai multor
persoane aflate în dificultate.
Cuantumul acestor ajutoare a
fost stabilit în urma unei anchete sociale desfășurate la
faţa locului de către un inspector al compartimentului de
asistenţă socială din cadrul
primăriei, în funcţie de situaţia de risc în care s-au aflat solicitanţii și veniturile acestora.
Beneficiari ai acestei forme
de ajutor social au fost următoarele persoane:
- Dima Viorica (Tansa) –
500 lei, ajutor înmormântare;
- Grosu Cristinel (Suhuleţ)
– 500 lei, ajutor spitalizare;
- Cărăușu Angela (Tansa) –
300 lei, ajutor reparaţii acoperiș casă;
- Popa Vasile (Tansa) – 300
lei, ajutor înmormântare;
- Spiridon Constantin (Suhuleţ) – 500 lei, ajutor înmormântare;
- Iordan Elena (Tansa) –
300 lei, ajutor înmormântare;
- Maftei Carmen Maria
(Tansa) – 250 lei, ajutor social
persoană fără venit;
- Maftei Vasile (Tansa) –
300 lei, medicamente și spitalizare;

- Zmău Apostol Ionuţ (Suhuleţ) – 500 lei, medicamente
și spitalizare;
- Guzgă Mihaela – 1.000
lei, spitalizare și medicamente;
- Spiridon Georgel – 1.000
lei, ajutor înmormântare;
- Guzgă Gheorghe (Suhuleţ) – 1.000 lei, ajutor înmormântare;
- Anton Constantin – 500
lei, ajutor de înmormântare;
- Spiridon Tinca – 500 lei,
ajutor spitalizare copil cu handicap;
- Bercaru Alina – 500 lei,
ajutor de înmormântare;
- Dumbrăveanu Elena –
400 lei, ajutor lemne sezon
rece;
- Creţu Ileana – 200 lei,
ajutor medicamente;
- Spiridon Maria – 200 lei,
ajutor spitalizare copil cu handicap;
- Ivanov Rodica – 300 lei,
ajutor înmormântare.

Cine are dreptul la
ajutoare sociale de
urgenţă?
Acordarea de ajutoare materiale cetăţenilor aflaţi în nevoie socială, de urgenţă, face
obiectul HCL nr.40/2012 și se
adresează persoanelor cu domiciliul stabil în comuna
Tansa, aflate în următoarele
situaţii de risc:
1. Imposibilitatea accesului

la educaţie – copiii de vârstă
școlară care din motive financiare nu pot frecventa cursurile școlare. Solicitantul
trebuie să aibă minim 2 copii
iar copilul să nu faibă mai
mult de 20 absenţe nemotivate în semestrul în curs, sau
cel anterior perioadei de vacanţă;
2. Împrejurări care împiedică îngrijirea, creșterea și formarea,
dezvoltarea
și
educarea copiilor în propria
familie – cheltuieli particulare
destinate menţinerii legăturii
copilului cu familia, precum și
achiziţii de bunuri mobile
considerate de strictă necesitate pentru nevoile unei familii;
3. Lipsa accesului la serviciile publice de strictă necesitate, cum ar fi: apă, energie
electrică, gaze naturale, termoficare;
4. Pierderea funcţionalităţii
spaţiului de locuit – cazuri de
reparaţii urgente a unor imobile cu risc de prăbușire, con-

Din ianuarie se refac dosarele
pentru Alocaţie și VMG

Campanie de vaccinare
antirabică a câinilor
• Cine nu-şi vaccinează
animalul riscă amenzi
cuprinse între 5.000 – 10.000
lei!

Beneﬁciarii Alocaţiei
pentru Susţinerea Familiei
sau ai Venitului Minim
Garantat au obligaţia ca din
trei în trei luni să depună la
sediul Primăriei Tansa
declaraţia pe propria
răspundere cu venitul
realizat.
„În caz că au intervenit modificări în situaţia veniturilor
din familie, sau dacă structura
familiei a fost modificată (nașteri sau decese) acestea trebuie anunţate la Primărie
pentru a verifica dacă beneficiarii se încadrează în continuare în condiţiile impuse de
lege”, a declarat Creţu Vera
Maricica, referent în cadrul
compartimentului de asistenţă socială al Primăriei
Tansa.
Potrivit legii, în luna ianuarie se refac dosarele pentru
Venitul Minim Garantat și

form legii;
5. Imposibilitatea accesului
la servicii medicale de urgenţă
– spitalizare, tratament, medicamente și materiale sanitare care nu sunt compensate
pe sistemul naţional de asigurări de sănătate și a căror lipsă
pun în pericol viaţa solicitantului, transport și/sau cazare,
analize, intervenţii chirurgicale;
6. Imposibilitatea asigurării
înmormântării – susţinătorii
legali nu pot să-și îndeplinească obligaţiile familiale din
cauza situaţiei economice precare sau a stării de sănătate,
doar pentru cheltuieli strict
necesare și dacă bugetul o permite, sau dacă nu există susţinători legali ai defunctului;
7. Distrugerea sau degradarea unor bunuri cum ar fi:
gard, casă, anexe, culturi agricole, animale, provocate de
accidente sau calamităţi naturale (cutremure, incendii, indundaţii, alunecări de teren,
căderi de arbori, grindină) –

ajutorul de urgenţă se va
acorda în funcţie de gravitatea
situaţiei și în raport cu notele
de constatare întocmite de
SVSU Tansa;
8. Familiile în care există
persoane cu handicap grav
sau accentuat, în cazul decesului persoanei cu handicap
grav sau accentuat, cu condiţia prezentării documentelor
justificative;
9. În cazul bolnavilor cronici, cu prioritate persoane
vârstnice, provenite din familii fără venit, sau cu un venit
insignifiant în raport cu valoarea tratamentului și a medicamentelor;
Solicitanţii acestei forme de
ajutor social acordat de Primăria Tansa sunt obligaţi să
depună documente justificative că suma acordată a fost
utilizată conform destinaţiei,
în termen de 5 zile de la efectuarea plăţii ajutorului de urgenţă. Ajutorul de urgenţă se
acordă în baza unei cereri pe
care o face persoana aflată în
dificultate sau o rudă a acesteia (în cazul persoanelor care
nu se pot deplasa, sau în cazul
persoanelor decedate) în baza
unui referat de specialitate întocmit de Serviciul Financiar
Contabil și Serviciul de Asistenţă Socială din cadrul Primăriei Tansa. Toate aceste
ajutoare se acordă în limita
sumelor cuprinse în bugetul
local.

Alocaţia pentru Susţinerea Familiei. Periodic, angajaţii
compartimentului social de la
primărie verifică dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute
de lege pentru acordarea aces-

tora. Acolo unde se constată
că situaţia din teren este alta
decât cea din declaraţia depusă la autoritatea locală persoanele depistate sunt bune
de plată.

În perioada 1 noiembrie 2015
– 1 februarie 2016 se derulează
campania naţională de vaccinare
antirabică la câini. Campania de
vaccinare este obligatorie iar posesorii de câini care nu au carnet
de sănătate, microcip și vaccinul
la zi riscă amenzi cuprinse între 5.000 – 10.000 lei! „Legea este
foarte strictă în acest sens și amenzile sunt uriașe, așa că le recomand tuturor posesorilor de câni să facă un efort și să vină cu
ei pentru a le face vaccinul, care este gratuit”, atenţionează dr.
Costică Timofte, medic veterinar în Ţibănești.
Firește, vaccinarea se face numai la câinii cu carnet de sănătate
și microcipaţi, dar acest lucru nu costă cine știe ce. Cabinetul veterinar din Ţibănești percepe o taxă de doar 10 lei/câine. „Omul
trebuie să înţeleagă că nu-i luăm niciun ban în plus. Practic, atât
costă carnetul de sănătate al animalului, microcipul și introducerea în sistemul naţional”, a declarat dr. Costică Timofte.
Pentru programări la cabinetul veterinar, persoanele
interesate pot suna la 0758-437.343. Posesorii de animale din Tansa mai pot veni pentru consultaţii, în fiecare marţi, între orele 8:00 – 14:00, la dispensarul din
Tansa.
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POLIţIA LOCALĂ ÎN ACţIUNE

Petardele sunt strict interzise!
Având în vedere că se
apropie perioada
sărbătorilor de iarnă,
poliţia locală atrage atenţia
cetăţenilor din comună că
utilizarea artiﬁciilor este
strict interzisă de lege.
„Inclusiv utilizarea de
petarde poate atrage după
sine o pedeapsă penală, așa
că-i rugăm pe urătorii din
comună să le evite și să folosească biciul tradiţional
pentru pocnit, dacă ţin neapărat să facă asta. De asemenea, îi rugăm pe cetăţeni
să o lase mai ușor cu alcoolul pentru că, de multe ori,
pe fondul unui consum
exagerat de băuturi alcoolice am avut destule cazuri
de violenţă domestică la
care a trebuit să intervenim. O vom face și de
această dată, dacă va fi nevoie, și vom aplica amenzi
foarte mari”, a declarat

agentul Ovidiu Petrică Cercel.

Săniuş oriunde, numai pe
drumurile publice nu!
Poliţia rurală mai atrage
atenţia asupra copiilor care
ar fi tentaţi să folosească
drumurile publice pe post
de pistă de săniuș. „Sub
nicio formă copiii nu trebuie lăsaţi să se dea cu
sania pe drumul judeţean
sau alte căi de acces pe care
circulă mijloace auto! Pericolul de accidente este
foarte mare iar acest lucru
poate fi evitat. Slavă Domnului, pe dealurile din
Tansa sunt destule dealuri
cu locuri pe unde s-ar putea
face săniuș”, a mai atenţionat agentul Cercel.

Atenţie la escroci!
Comercianţii închipuiţi
de pături, sau cumpărători
de produse agroalimentare

Foc în Odăi

continuă să-și facă simţită
prezenţa prin zonă, așa că
poliţia rurală e cu ochii pe
ei. Pentru a nu fi victimele
hoţilor, poliţia le recomandă amatorilor de chilipiruri să nu negocieze la
gard cu comercianţii ambulanţi și sub nicio formă să
nu-i lase singuri în curte.
„Tehnica lor e simplă. După
ce au negociat, scot o bancnotă mare, de 200 lei și
așteaptă chipurile rest. Cât
timp gospodarul se duce
după bani, hoţii îl urmăresc
unde își ţine banii, apoi
unul ţine omul de vorbă la
poartă iar celălalt se furișează și dă lovitura. Așa a
păţit-o în urmă cu doi ani
Guzgă Aglaia, din Suhuleţ.
I-au spus că vor să cumpere
fasole de la ea și cât a lipsit
femeia, aceștia i-au furat
6.000 lei din casă”, povestește agentul Petru Cercel.

Patru cavaleri ai rachiului
au bătut un moș
Așa cum de regulă se întâmplă la vreme
de sărbătoare, de Mihail și Gavril, patru
persoane cu vârste cuprinse între 14-18 ani
s-au îmbătat și s-au luat la harţă cu un gospodar din Suhuleţ, care a ieșit la gard și a
început să-i apostrofeze. Tinerii nu au vrut
să plece, așa că Gheorghe Chilat (82 ani) a
luat o scândură și a încercat să fie mai con-

• De frig ce i-a fost, a încins
soba până i-a luat foc toată
bucătăria!
În noaptea de sâmbătă spre
duminică, 4 decembrie, Serviciul de Voluntari al Primăriei
Tansa a trebuit să intervină la
un incendiu într-o gospodărie
din Odăi (Tansa), la Mardare
Rariţa (73 ani). Proprietara,
bolnavă fiind, a încins soba
până i-a luat foc bucătăria.
Noroc de vecini că au văzut
flăcările și au sunat la 112, care
a trimis o mașină de la Roman
și autospeciala de pompieri a
comunei Tansa.
„Femeia a scăpat cu zile,
dar s-a ales cu pagube materiale importante. Bucătăria de
vară, cu masă, scaune, televizor, frigider și tot ce mai avea
acolo s-au făcut scrum”, povestește Vasile Păduraru, responsabil SVSU Tansa. Din

echipajul care a intervenit la
incendiu au mai făcut parte:
Radu Constantin, Tiron Gheorghiţă, Sîrcu Gheorghe și
Ichim Dănuţ. Merită consemnată, de asemenea, intervenţia
vecinilor Cristinel Stoica și
Onichi Valentin.
Reamintim, cu această ocazie, că pentru a preîntâmpina
asemenea evenimente nefericite, focul trebuie supravegheat permanent. „Coșurile de
fum trebuie curăţate din timp
pentru a preveni intoxicarea
cu monoxid de carbon, focurile din curte să fie la o distanţă de minim 10 m de orice
anexă și să nu se facă foc pe
vreme de vânt sub nicio formă.
Focul trebuie supravegheat
până se termină și atunci toată
lumea este la adăpost de evenimente nefericite”, a precizat
Vasile Păduraru, responsabil
SVSU Tansa.

vingător. Treaba i-a ieșit atât de bine încât
bietul moșneag s-a ales cu o bătaie soră cu
moartea. Din fericire, după câteva zile de
spitalizare, moșul și-a revenit. Cei patru
zurbagii (dintre care doi sunt minori) își
vor reveni mai greu, pentru că li s-a întocmit dosar penal și au mari șanse să înfunde
pușcăria…

Fugite de
acasă
Teribilism infantil, sau
prostie? Greu de spus. Cert
este că aceasta ar ﬁ
explicaţia cea mai la
îndemână pentru ce au
făcut două fete de 14 ani,
din Suhuleţ, în urmă cu trei
săptămâni.
Chipurile, pe motiv că sau certat cu părinţii, acestea au fugit de acasă în
seara zile de joi, 3 decembrie și au dat de lucru poliţiei care i-a căutat a doua zi
prin tot felul de coclauri.
Firește, părinţii și-au făcut
griji și au sunat la 112. Apelul a fost luat în serios iar
poliţia s-a mobilizat exem-

plar. Atâta doar că minorele, nu au conștientizat
gravitatea faptei lor și tot
își sunau cunoștinţele pe
mobil dând tot felul de
piste false, cum că ar fi la
un prieten din Glodenii
Gândului. În realitate, fetele au înoptat la o persoană din Tansa, care nu
știa că-s fugite de acasă
iar în după-amiaza zilei
de vineri acestea au fost
găsite în pădurea din localitate. Poliţia rurală din

Tansa a evitat să dea
amănunte pe acest caz,
fiind vorba de două minore. Oricum, povestea a
avut un final fericit, pentru că nimeni nu a avut de
suferit. Mai consemnăm
că pentru alarme false la
112 amenzile sunt foarte
mari. Dată fiind situaţia
materială a părinţilor,
aceștia nu au mai fost
amendaţi, dar dacă istoria
se repetă vor fi buni de
plată!
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Calendarul agricol al
lunii decembrie
Compartimentul agricol din cadrul
Primăriei Tansa le reaminteşte cetăţenilor a
căror activitate de bază e agricultura şi
zootehnia să respecte întocmai calendarul
lucrărilor agricole speciﬁce lunii decembrie.
„Dacă nu vor să aibă pierderi, e bine ca
aceste lucrări să fie respectate întocmai,
mai ales că tocmai am ieșit dintr-o vară deosebit de secetoasă, în care nu s-a făcut mai
nimic”, a declarat Mihăiţă Munteanu, viceprimarul comunei Tansa.
De asemenea, autoritatea locală reamintește populaţiei că incendierea resturilor de
vegetaţie este strict interzisă de lege, la fel
și depozitarea gunoiului de grajd în locuri
neamenajate. „Fiecare gospodar își poate
amenaja în grădină o platformă sau un loc
în care să depună gunoiul de grajd și resturile vegetale în vederea compostării. De aici
își vor putea lua îngrășământ ecologic de
calitate pe care să-l folosească la nevoie”, a
mai spus viceprimarul Munteanu.
Lucrări în agricultura mare
În cultura mare, dacă timpul este prielnic
se pot efectua în continuare arături adânci
pe suprafeţele neînsămânţate. Se controlează periodic culturile însămânţate în
toamnă și se iau măsuri corespunzătoare de
îngrijire (băltiri, spargerea gheţii). Se pot
administra îngrășăminte chimice pe suprafeţele unde nu s-a aplicat și se controlează
produsele depozitate.
Dacă în silozurile de cartofi și sfeclă au
apărut boli, se desfac, se sortează și se acoperă din nou. Cei care au mașini agricole se
vor aproviziona cu piese de schimb.
Legumicultură
- se întocmește planul de culturi;
- se poate începe aprovizionarea cu seminţe pentru anul viitor;
- se face controlul silozurilor de legume
care la nevoie se sortează;
- se revizuiesc spaţiile de produs răsaduri.
Viticultură
- se aplică gunoiul de grajd bine fermentat și îngrășămintele chimice pe bază de

Măsuri de prevenire
a incendiilor în locurile
unde se organizează
Revelionul

fosfor și potasiu, care se încorporeză sub
arătură.
Pomicultură
- dacă timpul permite se pot începe tăierile de fructificare;
în depozite se verifică periodic starea de
păstrare a fructelor făcându-se sortarea, ori
de câte ori este nevoie;
- se poate efectua primul tratament de
iarnă;
- se protejează pomii fructiferi împotriva
rozătoarelor;
- se fertilizează cu gunoi de grajd și chimice pe bază de fosfor și potasiu acolo unde
nu s-a executat această lucrare.
Zootehnie
- verificarea permanentă a condiţiilor de
cazare a animalelor, igienă, aprovizionarea
cu apă, protejarea contra îngheţului, poteci
pentru aprovizionarea cu furaje;
- verificarea modului de păstrare a furajelor;
- se continuă transportul gunoiului de
grajd și împrăștierea lui pe suprafeţele stabilite;
- mișcarea zilnică a animalelor când timpul o permite;
- se supraveghează evoluţia gestaţiei la
ovine;
- se controlează modul de iernare a familiilor de albine, se iau măsuri de protejare
împotriva vântului și îngheţului;
- aplicarea măsurilor sanitar-veterinare
prevăzute pentru această perioadă.

• numărul persoanelor participante să nu depașească capacitatea maxim admisă;
• să fie asigurate culoare și
căi de evacuare libere, marcate
și iluminate corespunzător;
• asigurarea bunei funcţionări a tuturor mijloacelor de
apărare împotriva incendiilor;
• utilizarea corespunzătoare
a instalaţiilor electrice de iluminat și forţă aferente clădirilor,
evitându-se suprasolicitarea
acestora sau supradimensionarea siguranţelor fuzibile din tablourile electrice;
• întocmirea și afișarea planurilor de evacuare pentru sălile cu mai mult de 50 de
locuri;
• în spaţiile de deservire se
va asigura un număr suficient
de scrumiere pe mese, iar pe
holuri scrumierele cu picior se
vor amplasa la o distanţă de

cel puţin 1,5 m faţă de perdele
și draperii;
• folosirea aparatelor electrice pentru pregătirea preparatelor culinare se va face cu
respectarea strictă a normelor
de exploatare;
• mașinile de gătit, grătarele, aragazurile, cuptoarele și
celelalte utilaje care degajă
temperaturi ridicate se vor
amplasa la o distanţă de cel
puţin 1,5 m faţă de elementele
combustibile ale construcţiilor
sau de materialele combustibile din încăperi.
Numai prin respectarea
acestor măsuri se va reuși reducerea numărului intervenţiilor în situaţii de urgenţă și,
implicit, va crește gradul de siguranţă al cetăţeanului, mediului și bunurilor!

MERSUL TRENURILOR ÎN GARA DAGÂţA

Daruri de moș Nicolae pentru
orfanii din Suhuleţ
Duminică, 6 decembrie, zi
de mare sărbătoare creștinească și de prăznuire a Sfântului Nicolae, mare făcători
de minuni, părintele Iulian
Zaltariov de la parohia Suhuleţ, împreună cu profesorul
de matematică Mihai Mera,
de la Școala Gimnazială
Tansa, a împărţit daruri la
copiii orfani din localitate. „A
fost o acţiune de suflet pentru
noi și mă bucur că am adus

un plus de bucurie în inima
acestor copii”, povestește părintele Iulian Zaltariov. În
total, au fost distribuite 26 de
pachete care au conţinut dulciuri, fructe și caiete, către
copii de gimnaziu, orfani, sau
proveniţi din familii monoparentale. Acţiunea a fost
sponsorizată, în mod egal, de
Primăria Tansa și Parohia
„Sfinţii Mihail și Gavriil” din
Suhuleţ.
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