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„Cultura și mai ales jurnalistica
vasluiană din ultima jumătate de secol este
magistral reprezentată prin grupul său de presă
și prin operă de Prof. dr.  D.V. Marin. El este
cel mai veritabil  lider  cultural al genera�iei.”

Mihai BATOGBUJENI�Ă
ScriitorIași

„D.V. Marin reprezintă astăzi, peste ½
secol de istorie trăită – vorbită – scrisă, de după
1968 (când sa înfiin�at jude�ul). Mereu a fost
întrun plan prezent, martor și actant la tot ce
sa înfăptuit în municipiul, jude�ul Vaslui sau
chiar în Moldova românească. El însuși nea
lăsat multe volume de istorie culturală, lucrări
știin�ifice sau de înaltă jurnalistică. În peste 6
decenii, prezen�a lui a fost mereu
remarcabilă… Omul și opera sunt déjà intra�i
întrun patrimoniu.

Mărturiile sale sunt unice și, acum, 
imposibil de cuantificat exact.” 

Al. IONESCU – 
Laureat al Academiei Române

(15 iulie, 2018)
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UN FEL DE ANIVERSARE, 
FESTIVALUL UMORULUI

O manifestare culturală de rang na�ional sa desfășurat la
Vaslui răstimp de peste 5 decenii, din doi în doi ani. Au fost
avânturile creatoare ale anilor 70 cu scopul dezvoltării unui
jude� nou format în căutarea unei embleme creative. Era o
necesitate… de o personalitate.

Comuna Vaslui (avea în jur de 17.000 de locuitori) a prins
ceva din mersul istoriei cu care să se dezvolte: industrializarea,
natalitatea, agricultura. Via�ă culturală navea și, mai ales, nici
cu cine, mai to�i cei cu ceva valoare erau navetiști la Iași (unde
sau și retras repede), apoi de la Bârlad (se spunea că turnul
Consiliului Jude�ean a fost construit ca să se vadă de departe
când vine pâinea de la Bârlad), sau atras for�e culturale prin
importuri intelectuale (tot orașul era de venetici) fără ca
vreodată să existe măcar întrun singur an completarea pos
turilor prevăzute cu studii universitare. De la 1 martie 1970 și
Dumitru V. Marin a ajuns inspector la nou creatul Comitet
Jude�ean de Cultură și Artă Vaslui.

Pot exista mai multe variante despre ini�iativa culturală
„Festivalul Umorului – Vaslui” care a debutat pe 3 iulie 1970, 3
zile, cu personalită�i aduse în special din București, pentru că
nici Iașul navea deajuns, iar din alte mari orașe nu se punea problema.

Cine știe realitatea, pentru că a trăito, a fost un
supravie�uitor (azi, încă activ), e Dumitru V. Marin, care, iată,
a scos și 2 căr�i consacrate perioadei în care din 2 în 2 ani, pe
destui bani, au fost aduse personalită�i din diferite păr�i ale �ării
sau chiar din lume. Cine a trăit, a contribuit, a cercetat, a
prezentat istoria reală a acestui mod de culturalizare nu poate
fi decât autorul căr�ilor „Festivalul na�ional al Umorului
Constantin Tănase” – istorie culturală, 218 pag. în 2010 și 
„Festival semicentenar: 50 pentru 50(!)/ FNUCT, memoria
listică jurnalieră”, 330 pag., 2020. Se pot lua în aten�ie și două
albume cu fotografii și afișe, cu preten�ii auctoriale.

În iulie 2020 sau împlinit 50 de ani de la fotografia
emblematică pentru deschiderea festivalului; nu sa putut
sărbători mai mult din cauza pandemiei.

Totuși, zilele acestea, se mai intreprinde câte ceva pentru
marcarea evenimentului, sperăm fără festivismul electoral cu
pupiurile pentru mărea�a operă a C.J. cu vreun cârmaci în frunte.

Ca unul care am pus hotărâtor umărul la organizarea
primelor 3 edi�ii și lam sprijinit o via�ă, ca profesor, am popu
larizat ca jurnalist peste 30 de ani prin toate mijloacele mass
media (televiziune, radio, ziar, revistă) deci sprijin mediatic
permanent acest moment de afirmare na�ională a vasluienilor
mei, îmi voi permite să evaluez ulterior ce realizează oamenii
acestui timp, aici, la Vaslui, unde noua cultură existen�ială pare
a pătrunde ceva mai greu.

(Continuare în pagina 2)
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UN FEL DE ANIVERSARE, 
FESTIVALUL UMORULUI

(Continuare din pagina 1)

Nu e deloc greu să se vadă că, în ultimele 3 decenii, grupul
de presă știut de toată lumea ca TVV, a fost făclia culturală
permanentă care a pus Vasluiul pe harta culturală a lumii. 
Subliniez, permanentă, iar FNUCT, bianual.

Pute�i urmări un adevărat serial…

BRADUL… 
GENOVEVEI PORUMB

Ecologiștii bârlădeni se dovedesc activi în ultima perioadă:
chiar sunt mândri că se află în competi�ie electorală sub sigla BRADUL.

– Doamnă Genoveva Porumb, cum vă sim�i�i în campanie
electorală?

– De fapt sunt în campanie de când sunt ecologistă… și in
vers!

– Cum reac�ionează concetă�enii când îi aborda�i?
– Normal, zic eu, mai to�i spun că așteaptă să se mai

schimbe ceva și pe la noi, să fie mai pu�ină corup�ie, mai pu�ină
dușmănie, în sfârșit, că suntem pata de nădejde pentru cei mai
mul�i.

– Pentru Bârlad?
– Ca întotdeauna, deși nu suntem cei mai de seamă com

petitori, avem o trupă bunăbună, credem căi putem reprezenta
cum trebuie pe oamenii cinsti�i.

Dorim un oraș mai curat, fără poluare, cu mai multă
prezen�ă culturală în plan na�ional, fără fapte antisociale și cu
reprezentan�i demni de oamenii acestui loc binecuvântat.

– De ce să vă voteze oamenii?
– E așa de simplu… noi navem oameni compromiși în

liste, to�i sunt bine cota�i în munca lor, adevăra�i specialiști inclusiv
în mediu.

– Mai cânta�i?
– Desigur, dar lumea mă cunoaște pentru că am fost o

profesionistă în muncă și… miam iubit orașul.
– Aștept să vă auzim din nou pe posturile na�ionale.
– Dacă vota�i BRADUL… 

Dumitru V. MARIN
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RAZĂ DE SPERAN�Ă 
DUPĂ VIZITA DLUI MINISTRU 

NELU TĂTARU 
ÎN COMUNA ALEXANDRU VLAHU�Ă

Duminică, 6 septembrie, comuna Alexandru Vlahu�ă șia întâmpinat oaspe�ii așa cum cer noile norme
de distan�are socială impuse de actualul context. Mesajul adus de echipa de elită, condusă de domnul
președinte PNL, Nelu Tătaru, a fost transmis în fa�a actualului edil vlahu�ean, primarul care candidează pentru
al patrulea mandat, Dănu� Cojocaru. Acesta ia invitat la întâlnire pe to�i candida�ii înscriși pe listele locale
ale PNL la actualele alegeri, lor revenindule rolul de a populariza roadele discu�iilor în rândul cetă�enilor
comunei. 

Mesajul formulat de Ministrul Sănătă�ii, dl Nelu Tătaru, a venit ca o rază de soare, ca un curcubeu
după furtună. ,,Scăpăm!”, a rostit,
răspunzând întrebării care se citea pe
chipurile tuturor, după care a adăugat
că ,, școala va începe în condi�ii de
siguran�ă, cu respectarea normelor de
igienă anun�ate” Am întrebat de ce a
ales comuna noastră. Răspunsul mia
trezit nostalgii, amintindumi că, în
urmă cu mai bine de un sfert de veac.,
atunci când am descoperit aceste
plaiuri vlahu�ene de Românie
pitorească, am sim�it la fel. ,,Nu eu
am ales această comună, ci această
comună ma ales pe mine. Simt că
sunt dator să acord spijin
organiza�iilor liberale care au perfor
mat”, a rostit dl Nelu Tătaru, sublini

ind faptul că această comună are și un ,,primar performant, cu proiecte performante”. 
Vreau să subliniez caracterul deschis al discu�iilor,  licărul de speran�ă în faptul că noile alegeri

locale și parlamentare vor întări clasa politică liberală, așa cum sa desprins din toate mesajele. Pe un ton
cald, prietenos, discursul domnului Marius Arcăleanu a întărit aceste convingeri.

Comuna Alexandru Vlahu�ă continuă să se dezvolte în ritm alert și să își schimbe fa�a pe zi ce trece,
sub patronajul spiritual al celui născut pe aceste meleaguri, Alexandru Vlahu�ă care nea lăsat un nume demn,
și se vor realiza transformări majore care o vor alinia cu cele mai frumoase localită�i pentru că, așa cum 
nea asigurat actualul primar Dănu� Cojocaru, proiectele din mandatele anterioare au fost deja realizate,
dovadă chiar noua și moderna școală, iar cele care vor fi realizate în următorul mandat sunt deja semnate.

Gabriela Ana BALAN

Marius ARCĂLEANU, Dănu� COJOCARU și Nelu TĂTARU

Școala din comuna Alexandru Vlahu�ă

Fotografie de grup

TAISIA  DELEANU, 
PREȘEDINTA ECOLOGIȘTILOR,

ÎN STARE GRAVĂ, LA SPITAL

Medicul epidemiolog de la Spitalul din Huși, dr. Taisia 
Deleanu e dusă la Iași, dacă nu și la Matei BalșBucurești, după ce a
fost internată la Bârlad pentru infectare cu Covid19 acum două
săptămâni. E o adevărată eroină doctori�a aceasta curajoasă,
aflată în permanent pericol de infectare cu acest blestemat de virus, cu
gărzi peste gărzi (deci eforturi demolatoare) la Huși pentru depistarea
celor care ar fi pericolul public nr.1 astăzi. Luni de zile a fost în fruntea
celor din prima linie.

Până la urmă nu sa mai putut, așa că în prezent via�a sa atârnă
de firul de păr al aparatelor care so ajute să reziste.

Cum nu se poate să nu fim recunoscători pentru munca sa în
condi�ii de maximă periculozitate, îi dorim doamnei dr. Taisia Deleanu,
grabnică însănătoșire.

Mai ales că pacien�i și electorat din orașul unde domiciliază,
Negrești și unde candidează la fotoliul de primar o așteaptă în vâltoarea
bătăliei pentru concetă�enii săi. 

Dumitru V. MARIN

AU APĂRUT



Evenimentul saptamanii,
pentru tine, este Luna noua in

semnul Fecioarei, un moment de
care ar trebui sa profiti, in sensul de
a te decide sa faci pentru tine lucruri
pe care leai tot amanat. De exemplu,
poti sa incepi un program nutritional,
sa te ocupi mai mult de corpul tau,
sa faci schimbari in stilul de viata dar
si in atitudinea ta fata de tot ce te in
conjoara, pentru a aduce mai mult
echilibru in interior si in exterior.

Pentru tine, saptamana
aceasta poate aduce intorsa

turi de situatie in ce priveste zona
profesionala. Poti fi destul de capri
cios si poti avea momente in care pur
si simplu dai cu piciorul unei pro
puneri, unui context, unor relatii.
Adevarul este ca nu preati arde
acum de compromisuri si, de fapt,
vei face ceea ce trebuia sa faci de
mult: vei pastra doar ceea ceti place
si te inspira. 

Experiementezi fie o
pauza, fie instabilitate, in

ce priveste cariera si relatiile profe
sionale. E un moment de rascruce,
de fapt, in care sa decizi pe ce drum
vei merge mai departe si ce schim
bari e potrivit sa faci. Insa, deocam
data, tot ce poti face este sa astepti,
sa ai rabdare sa ti se reveleze drumul
adecvat. Fii atent la ce simti, ce ob
servi in lumea ta sau in atitudinea
unor oameni pe care iai creditat.

Tu poti folosi aceasta pe
rioada pentru a crea ceva,

pentru ati manifesta un talent sau
niste abilitati, pentru ati declara sen
timentele, pozitia si intentiile in re
latiile apropiate. E important sa te
concentrezi mai mult pe ceea ce poti
face tu, pe ceea ce ai tu de dat si, de
asemenea, asupra lucrurilor pe care
le poti schimba singur. Nu e momen
tul sa te bazezi pe altii, sau sa astepti
salvare din exterior.

Aceasta saptamana poate sa
ti aduca schimbari neastep

tate sau un comportament capricios si
instabil in ce priveste mediul familial.
Toleranta iti este scazuta, tocmai de
aceea exista riscul unor schimbari
bruste de dispozitie si chiar manifes
tari complet lipsite de tact si diplo
matie in relatiile cu cei din jur. Pentru
unii Tauri, exista chiar premizele unor
schimbari neasteptate a locuintei sau
a unor conditii de locuit. 
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H O R O S C O P
17 sept. 2020 –  23 sept. 2020

Taur   (21  apr  -  21  m a i )

Gemeni  (22  mai  -  21  iun)

Rac (22 iun - 22 iul)

Leu (23 iul - 22 aug)

Fecioară (23 aug - 22 sept)

Incepi saptamana cu opti
mism si incredere, chiar

daca sunt posibile surprize care te
scot din ritm si te obliga sa te
adaptezi din mers. De exemplu, din
punct de vedere financiar pot sa
apara cheltuieli neprevazute sau,
daca te avanti in speculatii financiare
sau cheltuieli extravagante, e posibil
sa ajungi la limita cu resursele sau sa
treci printrun moment de instabili
tate, nesiguranta si teama. 

Berbec (21 mar - 20 apr)

Pentru tine, este o sapta
mana in care viata sociala,

interactiunile cu ceilalti, desz
voltarea unor relatii benefice si ar
monioase sunt prioritare. Mai ales ca
exista posibilitatea unor surprize,
vesti neasteptate, schimbari fara
preaviz, razgandiri bruste din partea
unor colaboratori sau a partenerului
de viata, prin urmare va trebui sa fii
mereu pe faza si sa te adaptezi din
mers. 

Odata cu revenirea in mis
care directa (din 13 septem

brie) a planetei Jupiter (guvernatorul
traditional al Pestilor), iti mai vine
inima la loc si incepi sa te pozi
tionezi cu mai mult optimism si in
credere in toate situatiile de viata si
toate experientele care apar. Daca
pana acum simteai ca nu te poti baza
pe nimeni sau ca nu rezonezi cu cei
din jur, din aceasta saptamana se
schimba acest aspect. 

Ceva sa schimbat pentru
tine, odata cu revenirea in

miscare directa a lui Jupiter, stapanul
Sagetatorului. E posibil sati revina
increderea, optimismul si entuzias
mul, usor, usor. Saptamana aceasta,
incepi sati pui din nou motoarele in
miscare, sa creezi, sa generezi veni
turi, sa expansionezi sgmentul finan
ciar si al prosperitatii in general. E
necesar sa ai incredere In viziunea
ta, in ideile si adevarul tau.

In aceasta saptamana, poti
simti o usurare, ca si cand

parte din presiunea psihica resimtita
in ultima vreme se dilueaza, se
ridica, lasand loc claritatii. Poti
simti, de asemenea, ca iti revine mo
tivatia si increderea, cumva stii ca
toate se vor rezolva intrun fel sau
altul, iar aceasta atitudine nu poate
decat sa te ajute si sa creeze posibi
litati si oportunitati noi pentru tine. exista
predispozitie catre tensiuni in familie

Se mentin si in aceasta sap
tamana aspectele tensionate

cu impact in zona muncii si a
sanatatii. Unele proiecte sunt inceti
nite, unele activitati blocate, iar at
mosfera poate fi destul de apasatoare
si lipsita de entuziasm la locul de
munca. Mai cu seama ca unele
schimbari sunt iminente, pentru a
imbunatati rezultatele. Unii nativi
pot fi in cautare de serviciu, altii sunt
in reconfigurari serioase profesionale.

Contextul astrologic te
predispune la o hiperactiv

itate mentala, in sensul ca analizezi,
interpretezi si intorci pe toate partile
absolut tot ce te preocupa. In felul
acesta, risti sa te simti epuizat, inclu
siv fizic si chiar sa somatizezi o serie
de ingrijorari sau temeri. E posibil sa
te simti neascultat sau sa te ingri
jorezi pentru cineva apropiat, insa nu
e momentul sa insisti sau sa fortezi
lucrurile.

Balanţă  (23 sept - 22 oct)

Scorpion (23 oct - 21 nov)

Capr icorn (21  dec -  20  ian)

Vărsător (21 ian - 20 feb)

Peşti  (21 feb - 20 mar)

H O R O S C O P
17 sept. 2020 – 23 sept. 2020

Săgetător  (22 nov - 20 dec)

APARI�II EDITORIALEBUCURIA 
DE A FI 

CONTEMPORAN 
CU SCRIITORUL,

Pagini de istorie contemporană și prietenii legendare ne
propune Dumitru V. Marin în cartea care va sta mărturie trecerii și a
petrecerii vie�ii alături de oameni importan�i ai jude�ului Vaslui, 
oameni care la rândul lor scriu sau au scris pagini de istorie culturală
în localită�ile unde via�a și soarta ia așezat. Și nu numai pe Valea 
Prutului au rodit aceste prietenii ale profesorului dar se pare că în
această carte șia împăr�it prietenii geografic. În „Marile prietenii de
pe Valea Prutului – Marin – Mâcnea – Dima – Pricop – Tudosie”, au
torul face o trecere în revistă a 50 de ani de „amici�ie” culturală și nu
numai! De ce a fost nevoie de acest demers? Această carte așează pe
raftul istoriei date despre unele realită�i pe care mâine le vom așterne
în istorie selectiv, dar fără „zicereile” profesorului Marin nu sar găsi
sursa exact de la... sursă. 

Orice lauda�io sau orice încrâncenare se diluează, se
deformează sau dispare doar prin transmiterea prin viu grai, așa că
exact ca acei cronicari moldoveni, autorul prin cartea de fa�ă va lăsa
teme de studiu și date despre personajele importante ale arealului prin
care domnia sa colindă cu folos de zeci de ani. Format ca profesor și
apoi ca jurnalist (uneori se impune ca profesor de jurnalism) autorul
ne trimite relatări, analize, reportaje și interviuri, studii. Uneori, nu
nepărat ca reproș ci mai mult ca o dorin�ă a mea, iam cerut domnului
Marin mai multă crea�ie literară decât jurnalism. Timpul are răbdare
cu noi și cred că voi primi și acele căr�i. Prieteniile profesorului Marin
nu sau concretizat doar pe Valea Elanului ci pe toată intinderea...
planetară (cum îi place să afirme de fiecare dată)! Dar, dacă ne referim
doar la văile din jur, pot confirma că Marin are prietenii la fel de mari
și pe Valea Elanului și pe Valea Jigăliei, și pe Valea Bârladului sau pe
Valea Zeletinului de unde își trage seva existen�ială. Interviurile
inedite pe care autorul în calitate de reporter le relizează cu
personalită�ile de pe Valea Prutului sunt atât de bine construite încât
citind cartea te transpui la o masă imaginară și te îmbogă�ești cu par
fumul scriitoricesc emanat de aceste personalită�i. 

Așa că, dacă peste vremuri cei care vor dori să extragă 
biografii complete despre via�a culturală a acestei zone, trebuie să
apeleze la acest frumos volum pe care lam primit cu prietenie de la
autor. Dumitru V. Marin este un „neastâmpărat” al vremurilor noastre,
iar din această zbatere, noi contemporanii, ne sim�im privilegia�i dar
și măguli�i când accidental sau nu, deschidem o altă pagină de istorie
culturală contemporană în care ne regăsim. Este nevoie să amintesc
doar de un singur titlu și anume cartea „101 Vasluieni pentru 100 de
ani” Editura Pim, Iași 2019. Un gând condescentent de pe Valea
Jigăliei, mai exact de la Dodești, domnule profesor Dumitru V. Marin.

Mihai APOSTU

ANUN�ANUN�
Ziarul Meridianul de Iași

VasluiBacău primește abonamente
pentru trimestrul IV al acestui an. Noi
vă oferim cele mai relevante știri 
despre via�a comunelor Moldovei și
din via�a culturală a jude�ului, știri
din întreaga zonă a Moldovei. Suntem
alături de dumneavoastră de trei
decenii. Noi vă oferim o perspectivă
sintetică asupra spa�iului politic și
sociocultural în care trăi�i.

Abonamente pe str. Frunzelor,
nr. 2, Vaslui sau telefonic la unul 
dintre numerele 0744.231.380, 
0758 361.236 sau 0235.361.236, de
luni până vineri între orele 09.00 –
16.00.
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MODERNIZĂM ÎMPREUNĂ 
COMUNA MICLEȘTI

1. Obiectivul de investi�ie „Teren multisport 37x18 m cu gazon sintetic multifunc�ional”, cu instala�ie nocturnă,valoarea totală 288.212
lei (64.047 euro);

2. Înfiin�are „Pia�ă Agroalimentară în satul Miclești”, valoarea totală 571539 lei(127009 euro);
3. Modernizare DC13 din DN24 – Popești, limita hotar localitatea Gugești, com.Bo�eși, 4,95 km, valoarea totală 3.768.060 lei (837.347

euro);
4. Alimentare cu apă în satele Miclești, ChirceștiVelni�a, ChirceștiVale, ChirceștiDeal și Popești valoarea totală 6.068.783 lei;
5. Achizi�ionare prin „GAL Movila lui Burcel ” a unui tractor Belarus cu lama pentru deszăpezire, cositoare si remorcă, valoarea totala

181.548 lei(40.344 euro);
6. Achizitionare prin „GAL Movila lui Burcel” a unei mașini de stins incendii, valoarea totală 340.582 lei (75.685 euro);
7. Reabilitare iluminat stradal, valoarea totală 292.800 lei(65.067 euro)
8. Repara�ii capitale la școala dezafectată din satul ChirceștiVale, valoarea totală 69.527 lei(15.450 euro);
9. Lucrări la Grădinita cu 3 săli de grupă în satul Miclești, valoarea totală 292.732 lei (65.092 euro);
10. Achizitionarea containerelor sanitare (grupuri sanitare) pentru școli, după cum urmează:
 școala Miclești 38 000 lei, plus un rezervor de 5 metri cubi in valoare de 9750 lei;    
 școala Chircești 56 000 lei;
 școala Popești 38 000 lei.
11. Achizi�ionarea și asamblarea de uși și geamuri la Grădinita cu 3 săli de grupă Chircești, valoarea totală 47 000 lei;
12. Înlocuirea sistemului clasic de încălzire cu sistem de pompe de căldurăapă la caminul cultural Miclești, scoala Miclești și Primăria

Miclești;
13. Ob�inerea unui microbuz școlar pentru transport elevi;
14. Pietruirea uli�elor satelor și pregătirea pentru modernizarea lor, prin proiecte europene;
15. În plan cultural avem un parteneriat înregistrat sub nr. 9/15.05.2019 între Primăria Miclești si consiliul de cultură al comunei Miclești,

jud Vaslui și Asocia�ia „Arta Tradi�ie și Cultură” din Bârlad, în vederea descoperirii, dezvoltării și promovării valorilor artistice 
autentice, autohtone, organizând activită�i artistice tradi�ionale și evenimente culturale (spectacole, lansări de carte,  expozi�ii de artă plastică,
dansuri populare, dansuri moderne, cântece populare, muzica folk, muzica instrumentală), la nivel local, jude�ean și na�ional;

16. Alimentarea cu apă la Mânăstirea „Ștefan cel Mare și Sfânt” de pe „Movila lui Burcel”, ce apar�ine de comuna Miclești;

Teren multisport 37x18 m 
cu gazon sintetic multifunc�ional

Alimentare cu apă în satele Miclești,
ChirceștiVelni�a, ChirceștiVale,

ChirceștiDeal și Popești

Achizitionarea containerelor sanitare
(grupuri sanitare) pentru școli
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1. Sistem de canalizare și sta�ie de epurare ape uzate în satele
Miclești, Chircești, Popești, după cum urmează:

1.1 Sistem canalizare și sta�ie de epurare a apei uzate în locali
tatea Miclești, valoarea totală; 5.691.750 lei;

1.2  Sistem Canalizare și sta�ie de epurare a apei uzate în 
localitatea Chircești, valoarea totală; 9.309.994 lei;

1.3 Sistem canalizare și statie de epurare a apei uzate în locali
tatea Popești, valoarea totală 6578: mii  lei;

2. Construire și dotare Cămin Cultural – stadiul PT, prin 
Compania Na�ională de Investi�ii, valoarea totală: 4.103.707 lei (911.935
euro);

3. Reabilitare și modernizare drumuri sătești în comuna
Miclești, jud. Vaslui, în valoare de 160 mii lei, reprezentând: Miclești –
5 km, Chircești – 7 km, Popești – 3,5 km;

4. Construire podeţ peste râul “Ra�” în satul Chircești – drumul
spre zona “Bulboasa”, valoarea totală 500 mii lei, (111111 euro), obiectiv
de investi�ie ce se află în faza de execu�ie;

5. Înfiinţare “Pia�a Agroalimentară în localitatea Miclești”, 
valoarea totală 571539 lei(127009 euro);

6. Construirea unui centru social pentru bătrâni pe terenul de
la primăria veche, satul Miclești;

7. Modernizarea și dotarea parcului din Miclești, precum și ame
najarea de parcuri în satele ChirceștiDeal, ChirceștiVale și Popești;

8. Amenajarea în satul Chircești a unui iaz piscicol cu spa�iul
pentru distrac�ie, plajă și alte activită�i distractive prin fonduri 
europene, ca find o zonă de agrement;

9. Finalizarea construc�iei din localitatea Chircești, respectiv
Grădini�a cu 3 săli de grupă și transformarea în cămin cultural;

10. Înfiin�are de sistem distribu�ie de gaze naturale în comuna
Miclești, jud Vaslui, în parteneriat cu comunele: Codăești, Dănești și
Tăcuta, prin Societatea comercială S.C. SST Grup Termo S.R.L. cu
sediul în Miroslava, jud. Iași, în calitate de firmă autorizată, iar ANRE,
va solicita avizul tehnic de principiul (faza SF), privind accesul la SD.
Există un aviz de principiu de la Societatea Na�ională de Transport
Gaze Naturale TRANSGAZ SA înregistrat cu nr. TGZPR
76989102017/23.07.2019, privind racordarea în SMT;

11. Achizi�ionarea unui buldoexcavator nou(actualul este prea
vechi, ne solicită cheluieli foarte mari pentru piesele de schimb și nici
nu le găsim usor);

12. Achizi�ionarea a 1500 ml de parazape�i pentru zonele cele
mai vulnerabile, în func�ie de bugetul local repartizat;

13. Repara�ia capitală și modernizarea dispensarului uman și
construirea unei anexe pe lângã dispensar pentru cabinet stomatologic,
absolut necesar pentru comuna Miclești;

14. Reabilitarea și modernizarea sistemului de iluminat public
stradal;

15. Amenajarea întrun apartament de bloc, la etaj I, a unui
spa�iu destinat cazării persoanelor abuzate de violen�ă domestică, pen
tru o perioadă temporară, în vederea prevenirii unor evenimente ne
fericite;

16. Realizarea construirii unui sediu pentru Primărie și Consiliul
Local, în condi�iile în care Consiliul Jude�ean Vaslui, va repartiza fon
duri către bugetul local al comunei Miclești, sau în func�ie de bugetul
local, dacă dintro expertiză tehnică va rezulta că se poate face un etaj
la actuala primărie, pentru construirea a doua birouri și o sală de
ședinte, urmând ca aceste investi�ii să facă obiectul unor proiecte de
hotărâre ce vor fi analizate și adoptate în Consiliul Local;

17. Reactualizarea proiectului de la Popești, pe vale până în
Miclești, spre DN24 de la Cantonul Silvic Miclești, șoseaua veche până
la Pod Codăești;

18. Reabilitare Drum Chircești – DC12, pe distan�a de 5,7 km
din DN244 –Mânăstirea Ștefan cel Mare;

19. Reconsolidarea și modernizarea a două pode�e, unul în
Miclești în zona Toma Corneliu, iar al doilea în Chircești, în zona
Cartier Moara până la pârâul “Raţiu”;

20. Construirea unui pode� in Miclești, în zona casei Măzăreanu
Mihai;

21. Realizarea unui trotuar de la Primăria Miclești până la
Școala Miclești, pe o lungime de 900 metri;

22. Realizarea de rigole betonate pe o lungime de 5 km;
23. Dotarea cu mobilier, calculatoare, alte dotări la școlile și

grădini�ile din Miclești și Chircești;
24. Construirea unei Săli de sport în localitatea Miclești;
25. Crearea de servicii de îngrijire la domiciliu pentru per

soanele vârstnice, persoane cu dizabilită�i, care nu au nici un sprijin;
26. Decolmatarea râurilor Rat, Rac, Vasluie� și Cireșel, în zonele

unde este pericol pentru revărsare;
27. Vom acorda o aten�ie foarte mare persoanelor aflate în difi

cultate: singure, care nu se pot descurca în anumite situa�ii neprevăzute.



77Meridianul, joi, 17 septembrie 2020

www.tvv.ro actualitate

Primăria comunei Rebricea

Școala Crăciunești



actualitate       www.tvv.ro

Meridianul, joi, 17 septembrie 2020

Cu sprijinul dumneavoastră și cu voia bunului Dumnezeu, în
luna iulie a acestui an, am încheiat un ciclu de 20 de ani de muncă în
administra�ia publică rebriceană, după ce în prealabil mai parcursesem
un ciclu de 24 ani, copilăria, școalăliceuarmatafacultate și unul de 16
ani de muncă în fermă, Agromec și Asocia�ia familială în agricultura
acestei comune

Plecat din câmpul muncii, întrun moment de supărare pentru
faptul că nimeni nu ajungea la Draxeni sămi preia produsele agricole,
dacă ploua mai mult de 510 l/metru pătrat, deci întrun moment când
am zis: „Nu se poate să nu se poată face ceva ", am hotărât să mă implic
și am candidat pentru func�ia de primar în anul 2000, ajungând doar
viceprimar. Deși pu�in decep�ionat atunci, am realizat mai târziu că
mandatul de viceprimar a fost o etapă benefică pentru mine, în sensul
câștigării experien�ei necesare viitoarei mele cariere în administra�ia
publică locală. Ce am realizat în to�i acești ani ști�i, dar pentru cei mai
tineri am să vă spun de unde am plecat: 

– drumuri impracticabile în sezonul ploios și pe timp de iarnă;
– școlile cu acoperișul grav deteriorat, cu tavane sus�inute de

popi (Sasova), cu dușumele din lemn (Bola�i, Tufeștii de Jos), Grădini�a
RateșuCuzei func�iona întro clădire total insalubră, care numai nu
cădea, etc.

Treptat, în func�ie de priorită�i, cu sprijinul dumneavoastră și a
consilierilor locali, indiferent de culoarea politică, cu fonduri proprii
sau atrase de la Guvern și de la Consiliul Jude�ean, iar din 2008 și cu
fonduri europene, am reușit să rezolvăm multe din aceste probleme,
dar nu pe toate.

Cu permisiunea dumneavoastră, în continuare, am să prezint
câteva realizări din această perioadă, asta și din dorin�a sinceră de a
combate dezinformarea și negarea rezultatelor ob�inute de noi, la care
apelează cei care vor să acceadă la o func�ie publică fără muncă,
experien�ă și fără să fi fost implicat vreodată în activită�i comunitare. 

Sau realizat:
– reabilitarea și pietruirea tuturor drumurilor comunale și a

aproximativ 90% din drumurile sătești;
– asfaltarea a 7 km drum comunal și 6,9 km drum agricol;
– reabilitarea tuturor școlilor din comună (excep�ie făcând

Școala Draxeni la care se lucrează încă);
– construirea a două grădini�e noi;
– introducerea apei potabile în  Rebricea, Sasova, Crăciunești,

Rateșu Cuzei,  Draxeni, par�ial Tufeștii de Jos, canalizare Draxeni;
– electrificarea cartierelor noi de locuin�e în Crăciunești, Rateșu

Cuzei,  Rebricea și Draxeni;
– modernizarea sistemului de iluminat public;
– modernizarea și dotarea Căminului cultural și a Cabinetului

medical Draxeni;
– modernizarea și dotarea Bazei sportive;
– dotarea SVSU cu mașina de pompieri;

– construirea unui After School și dotarea acestuia inclusiv cu
mașină de transport persoane;

– multe pode�e, trei pun�i pietonale și podul din cartierul nou
din RateșuCuzei, etc.

Cu permisiunea dumneavoastră  am să merg mai departe cu
prezentarea activită�ii mele ca primar și a echipei de consilieri locali.

Sigur, după cum am prezentat mai sus, sau realizat multe, dar
nu suficient, raportat la necesitatea atingerii unui standard ridicat al
condi�iilor de via�ă în comuna noastră.

Suntem deficitari la capitolul modernizare  asfaltare drumuri
comunale și sătești, la introducerea apei potabile în satele Bola�i,
Măcrești, Tatomirești, par�ial Rateșul Cuzei și Tufești de Jos, la
canalizare (deși contractul de execu�ie semnat prevede că lucrarea pen
tru satele Rebricea, Rateșu Cuzei, Sasova și Crăciunești trebuie
finalizată în următorii doi ani), la introducerea gazului în localită�ile
noastre, la finalizarea lucrărilor de dezvoltare a re�elei de fibră optică,
la înfiin�area unui traseu de transport persoane.

Ceea ce pot să vă spun, este faptul că pentru toate aceste
investi�ii sunt depuse proiecte (aceste lucruri pot fi verificate) unele
aprobate în diferite faze de verificare  sau în așteptare de finan�are 
(deschiderea programelor europene și a programelor guvernamentale). 

(Continuarea în pagina următoare)

Dragi prieteni și stima�i concetă�eni,
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(Continuarea din pagina anterioară)

Astfel:
– DC 152 (Bola�i –Tufeștii de Jos), drumul sătesc, care merge în

cartierul nou din Rateșu Cuzei, drumurile spre cimitirele sătești, DC
135 A (Crăciunești) și DC136 (Tatomirești ) și toate drumurile sătești
din aceste localită�i afectate de inunda�ii au aprobări la CNI;

– pe infrastructură de apă și canalizare se lucrează acum pe zona
Draxeni –Tufeștii de Jos. Este semnat contractul pentru canalizare în
localită�ile amintite mai sus și sunt cuprinse în POIM pe apă Bola�i,
Tufeștii de Jos, Măcrești și Tatomirești;

– pentru re�eaua de gaz avem proiectul și toate avizele, așteptăm
deschiderea liniilor de finan�are cu fonduri europene sau guvernamentale;

– pentru internet așteptăm finalizarea proiectului la nivel
na�ional și preluarea re�elei de către firme specializate;

– pentru infiin�area traseului de transport persoane, avem
speran�a că firma Morandi logistic va reuși, ce a �inut de angajamentul
nostru, am realizat (am gasit conducătorul auto). Ca o concluzie finală:
mai este de lucru.

O latură importantă a activită�ii mele a fost concentrată pe re
zolvarea problematicii sociale din comuna astfel:

– în ultimii 4 ani au fost gestionate un număr mediu de 156
dosare VMG anual (ajutor social) și un număr mediu de 70 dosare pe
an ale persoanelor cu handicap;

– au fost acordate  un nr. de  69  ajutoare de urgen�ă, în cuantum
total de 58300 lei pentru decese, pagube 

– materiale produse de incendii, spitalizări și medicamente;
– un număr mediu de 102 dosare pe an, de ajutoare pentru

încălzirea locuin�elor;
– un număr mediu de 100 dosare pentru tichete sociale, pe an,

pentru preșcolari;
– au fost monitorizate persoanele peste 65 ani și cele izolate

datorită pandemiei Covid19;
– sau îmbunătă�it condi�iile de via�ă și de locuit pentru un

număr de 90 de familii, beneficiare a proiectelor, în  parteneriat cu
World Vision;

– au fost renovate și dotate 2 locuin�e a familiilor vulnerabile;
– a fost acordat sprijin logistic (transport asisten�ă înso�ire către

și dinspre spitale, pentru persoanele cu o stare de sănătate precară, etc);
Un accent important sa pus și pe activită�ile culturaleducative,

reușind în această perioadă să ajungem la a VIIIa edi�ie a Caravanei
Verii, 10 edi�ii ale activită�ii Elevi de nota 10 și la a XIIIa edi�ie a 
Festivalului de Datini și obiceiuri;

– în parteneriat cu cadrele didactice am reușit înfiin�area corului
Voci Rebricene, cu care participăm la diferite manifestări culturale 

locale și zonale;
– am sprijinit și latura sportivă, sus�inând activită�ile echipei de

fotbal FC Viitorul Rebricea și ale echipelor sportive școlare, asigurând
dotarea și între�inerea bazei sportive;

– sprijinirea bisericilor ortodoxe și a cultului creștin după
Evanghelie.

Închei prin a mul�umi echipei de consilieri, colegilor din
administra�ie și tuturor cetă�enilor comunei Rebricea pentru sprijinul
acordat în to�i acești ani.

Invit cetă�enii acestei comune să analizeze cu mare aten�ie  pro
gramele propuse de to�i candida�ii, iar la alegerile din 27 septembrie
2020 să voteze programul cel mai realist, cel mai realizabil și totodată
oamenii cei mai capabili săl pună în practică!

În ceea ce mă privește, voi rămâne același om dedicat
comunită�ii în care mam născut și trăiesc și în slujba căreia muncesc
de mai bine de 35 ani, din care  20 de ani în administra�ia  publică
locală.

Vă mul�umesc și vă aștept la vot să alege�i experien�a și devota
mentul celei mai bune echipe, echipa propusă de PSD, care în următorii
ani va avea următoarele priorită�i:

1. asfaltarea  și  modernizarea  drumurilor  comunale  și sătești;
introducerea  apei  potabile  în  Măcrești,  Tatomirești,  Bola�i  și par�ial
Tufeștii  de  Jos  și  Rateșu  Cuzei  (cartierul nou)  și  suplimentarea
surselor  de  apă  (captări  noi);

2. re�ea de distribu�ie a gazului metan în comună;
3. finalizarea  investi�iilor  din  infrastructura  școlară   (Școala

și Grădini�a Draxeni,  grupuri  sanitare  de  interior la școlile  Rateșu
Cuzei, Tatomirești,  Sasova  și Bola�i);

4. finalizarea modernizării sistemului de iluminat public stradal;
5. modernizarea  și  digitalizarea  administra�iei  publice  și  a

școlilor;
6. finalizarea  intabulării  terenurilor  agricole  prin   programul

na�ional  de   cadastru și carte funciară; finalizarea emiterii titlurilor
de proprietate; înfiin�area de planta�ii silvice;

7. preluarea  deșeurilor   menajere,  din  poartă  în  poartă  și
colectarea selectivă  a frac�iei uscate (peturi, cartoane, sticlă);

8. sus�inerea familiilor aflate în dificultate temporară,sus�inerea
programului After School, sus�inerea transportului pentru elevii
navetiști, burse de merit, etc;

9. sus�inerea  activită�ilor  cultural  sportive  și  de  păstrare  a
datinilor,  obiceiurilor  și  tradi�iilor  locale, infiin�are parcuri de joacă
pentru copii în fiecare localitate;

10. Cămin Cultural nou în Draxeni și sală de sport în localitatea
Rebricea.

Cu considera�ie, candidat la func�ia de primar din partea 
Partidului Social Democrat,

Ing. RADU VALERICĂ

Noul Cămin Cultural

Microbuz 8+1 achizi�ionat prin GAL
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ISUS ŞI TÂLHARII
Când lumea de păcateşi vede
Şi răutăţi din pricini varii
Să ne convingămi vinea crede
Cau reuşit mai mult tâlharii.

CA LA ŞAH
Reginan turn cată Olimpul
Cun nebun ceo face mat
Căci regelei pe cal tot timpul
Şi nici gând nare de pat.

Mihai BATOGBUJENIŢĂ

COMPATIBILITATE
Ei, doi capricorni, se pare
Că au căsnicie lungă,
Fiindcă lea fost teamă tare
Între ei să se împungă.

SIMBIOZĂ
Văzând o damăn București,
Făcând trotuarul, am aflat
Că are ascendentun  pești,
Și toate zodiilen pat!

MIREASA FECIOARĂ
Cu reproș, mirelen pat,
Ia spus că la tras pe sfoară,
Dar mireasa ia jurat
Că a fost și e fecioară!

Lică PAVEL

VIA�A ESTE DURĂ
Nevolniciin via�ă iau trânte,
Fiind, de cei tari, da�i deoparte:
„Mai multes ciocanele frânte,
Decât nicovalele sparte”.

STUDENTĂ „EXIGENTĂ”
Cu bomba�ii ei sâni,
Repeten�i a „lăsat”
Doi profesori bătrâni
La „examenul” dat!

Mihai HAIVAS

LOGICA MAIMUŢEI
Văzând că lumeai bulversată,
Maimuţa, sus peo creangăn pom,
Răsuflă foarte uşurată:
Normal! Eu nu mă trag din om!

DEZMINŢIRE
Că sunt evlavios din fire,
Să nu o spui nici ca dojană,
Căntotdeauna cu iubire
Eu te sărut ca peo... icoană!

AFIRMAŢIE PATERNĂ
Eu am o fată minunată,
Cochetă, harnică, deşteaptă,
De ar fi fost şi... agramată,
De premier ar fi fost... aptă!
MIHAI CABA

CONTESTATAR SANC�IONAT
Din proverbe mă adap
Când vă spun de el atât:
„I se dă mereu la cap
Celui care face gât”!

DE GUSTIBUS LA BĂTRÂNE�E
Sătui deo via�ă de tarabă
Deacord, cei doi au convenit
Și parteneri noi șiau găsit:
Un tânăr soa�a, el.... o babă.

UNUI PREOT „MILOSTIV”
Citește zilnic Biblia străveche,
Respectă și poruncile prescrise,
Când însăo jună i se „oferise”,
Tot ceanvă�at ieșita peo ureche!

CUM SE DAU DE GOL PROȘTII
În orice colectiv te vei afla,
Pe proști, imediat îi recunoști,
Căci numai ei mai pot aplauda
Prostiile făcute de al�i proști!

Elena MÂNDRU


Intră un cowboy în salon și vede o femeie frumoasa. Nu știe cum să intre în vorbă cu ea. Scoate pistoalele și îi

împusca pe to�i, dupa care o întreabăa:
– Și ce faci tu aici…singurică?



La un interviu:
– Și acum, dacă ave�i cumva vreo întrebare despre firma noastra..
– Păi…  mar interesa să știu cam câ�i oameni lucrează în firma dumneavoastră.
– În general, cam un sfert…



Unele casnicii se termina bine, altele dureaza toata viatza!



Tatăl vine la grădini�ă să ia copilul. Educatoarea îl intreabă:
– Care e al dvs?
– Ce conteaza? Mâine oricum îl aduc înapoi.


– Ce inaltime are nevasta ta?
– 1,50 m.
–  Ai ales raul cel mai mic.


Doi ardeleni:
– Ba Ioane, am auzit ca azi vor fi 42 de grade, la umbra!
– Dar cine naiba te pune sa stai la umbra!?

O brichetă prea tenace 
Vrea chibritul săl atace : 
„Beţişor, fragil, subţire, 
Vrei, nu vrei, îţi dau de ştire 
Chiar de par exagerat, 
Cai ajuns un demodat. 
Tu ai viaţă efemeră, 
Fumătorii mă preferă, 
Tu, ajuns la apogeu 
Locul tău e la  muzeu 
Lângă iască şi amnar 
Aşadar, 
Scăpărător, 
Dormi în pace şi onor !” 
„Lucitoare şi cochetă, 
Tu dai flacără, brichetă, 
Fără fosfor sau amnar 

Ci cu gaz în rezervor. 
Armură sofisticată 
Şi esenţă parfumată 
Ai sajungi în scăpărare 
Ultima scăpărătoare 
Consumată, 
Aruncată, 
În pubelă ori găleată 
Eu, precum bătrânul bard, 
Pân’ la capăt vreau să ard !” 

MORALA 
Replicile au ecou, 
Vrednic de luat aminte: 
Cearta între vechi şi nou 
Duce viaţa înainte. 

Vasile LARCO   

BRICHETA ŞI CHIBRITUL 

SONETUL SPIRITELOR
SEDUCĂTOARE

Spiritele sunt sentimentale,
Stranii sarabande senzuale,
Sobre sanctuare sepulcrale,
Stihuri suple supranaturale...

Spiriteles spectre speciale,
Săltăreţe salbe siderale,
Somptuoase străluciri spirale,
Stele strânsen sexy saturnale...

Spiritui spumoasă simfonie,
Serenadă, stanţă, sindrofie,
Saltimbanc subtil, scamatorie...

Spiritui savantă strategie,
Scrimă, scut, săgeată, semeţie,
Sport, subtilitate sau... stafie!

Eugen DEUTSCH
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Angajez lucrător la fermă
legumicolă, cu experienţă în domeniu. 

Se asigură cazare în apartament.
Relaţii la telefon: 0744.528441

AA   aa pp ăă rr uu tt   

nn rr..

22 22 // 22 00 22 00

aa ll   

rr ee vv ii ss tt ee ii   

Meridianul

Cultural

Românesc

IMOBILIARE
* Vând loc de casă în satul Bălteni Vale. Intravilan,

cca. 700 metri pătraţi. Gache Ion, telefon: 0763/

753.557.

* Vând apartament 3 camere cu centrală termică în

loc. Huşi. Modernizat, zona centru (Romarta) Tele

fon: 0785/698.299.

* Vând apartament cu 2 camere, str. Filaturii, etaj 2,

gresie, faianţă, termopan, sau schimb cu garsonieră

+ diferenţă. Tel.: 0335/ 407.707 sau 0770/ 342.720. 

* Vând casă zona Corni  Huşi, str. Salcâmilor.

Relaţii la tel:  0724/ 074.009.

* Vând casă în comuna Bălteni, Vaslui. Tel: 0741 509

039.

* Vând apartament 2 camere cu centrală termică pe

gaz, în Huşi, în spatele stadionului. Tel: 0755/

077.553

*   Vând vilă  Strada Donici, nr.20,1200 mp. Preţ ne

gociabil 180.000 euro. Tel.: 0740/ 208950.
*  Vând s t ruguri  a lbi  ș i  roși i .  Cules  personal ,   60
bani  kg negociabi l .  Telefon 0722373592

DIVERSE
* Vând atelier mecanic Moara Grecilor. Tel: 0744/
231.380 sau 0744/ 528.441.
* Vând hală tablă, 30X40, Zăpodeni  Vaslui tel:
0744 231 380
* Vând hală, înaltă de 20 m. Tel: 0744/ 231 380. 
* Vând teren, Str. Sacu, Huşi. Suprafaţă de 813 mp,
privelişte superbă, 25 euro/mp  NEGOCIABIL.
Telefon: 0235/482.670
* Vând două combine agricole C.P. 12 şi mase Fergu
son, în perfectă stare de funcţionare. Tel.: 0751 096
377.
* Vând fostul atelier mecanic de la CFS Vaslui.
Informaţii la tel.: 0744 231 380 sau 0235 361 236.
* Vând hală la Moara Grecilor. Informaţii la tel.:
0744 231 380 sau 0235 361 236.
* Închiriez garaje la Moara Grecilor. Informaţii la
tel.: 0744 231 380 sau 0235 361 236.
* Cursuri foto  100 de lei: Studio Foto Fuji Iaşi,
strada Cuza Vodă, nr. 5, Iaşi; Telefon: 0722 475 426
* Vând 2 butelii gaz albastre, vând 7.000 mp teren
intravilan la ferma 3 Vaslui (în spatele str. Filaturii),
vând  2 ha teren  arabil la Bahnari. Preţuri negocia
bile. Tel: 0235/ 322 580 (Moşneagu Costică). 

Oferim spre închiriere garaje, la
Moara Grecilor, la preţ avantajos

Relaţii puteţi obţine la telefon
0744.231380

R e d a c t o r  Ş e f :  
Art director:Cătălin Sîmpetrutel. 0758 361.236
Redactor: 
Secretar: Elena Bîrlădianu

Conducerea ziarului nuşi asumă răspunderea pentru 
articolele semnate de redactori.

Redacţia Huşi:  David Petru  0755 077.553
Redac�ia Iași: Dan Teodorescu 

Tipărit la                                        Abonamentele se pot face la sediile 
TIPOART IDEA STUDIO S.R.L.                     redacţiilor din Vaslui şi Bârlad   

Iaşi         

rechizite

manuale

cărţi de specialitate

vizavi de Liceul 
„M. Kogălniceanu”

Librăria 
CASA CĂRŢII

Săptămânal editat de grupul de presă CVINTET TERA Vaslui

Str. Frunzelor nr.2 Vaslui. Cod 730158 – Tel. 0235.361.236

Televiziunea Vaslui online
Tel. 0235.361.236
email: cvintet_tera@yahoo.com
Director general: prof. dr. Dumitru V. MARIN–0744.231.380 (email: marintvv@gmail.com)

Locuri de muncă în mun.
Huşi

AGENŢIA LOCALĂ HUŞI, str. A.I. Cuza, bl.
H5, sc A, telefon 0371/ 073989, 0235/481720
17 locuri de muncă disponibile la 16.09.2020

– TOPMAD FOOD S.R.L. 2 ajutor bucătar
– TOPMAD FOOD S.R.L. 1 casier
– CIBLIM PROD SRL 2 confec�ioneri articole

din piele si înlocuitori
– SC MIHCOMAR SRL 1 croitorștan�ator

piese încăl�ăminte
– TOPMAD FOOD S.R.L. 1 director general

societate comercială
– SC VIACONS RUTIER SRL 1 mecanic auto
– SC VIACONS RUTIER SRL 1 mecanic uti

laj
– PANTOCIM SRL 1 muncitor necalificat în

industria confec�iilor
– DIDONA COMPREST SRL 1 muncitor

necalificat în industria confec�iilor
– SC EDICIMMIM SRL 1 muncitor necalificat

în industria confec�iilor
– CARISAB SRL 1 muncitor necalificat la

spargerea și tăierea materialelor de construc�ii
– SPIDER FLUX FRESH SRL 1 ospatar (chel

ner)
– ORIGINAL SRL 1 vânzător
– MACRIPROD SRL 1 vânzător
– BARKOL PATRIK SRL HUSI 1 vânzător
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PREZENT ÎN TEREN

Reporter: Stau de vorbă cu primarul Radu Beligan, care se afă în acest moment la
Moara Domnească, pe o șosea spre Ferești. Se fac lucrări la acest drum. De ce a intrat în
acest moment Moara Domnească în aten�ia dumneavoastră, domnule primar?

Primar: Nu a intrat în acest moment în aten�ia mea, dar avem de terminat
lucrările la alimentarea cu apă, care sunt foarte urgente. Sperăm să dăm în aceste zile
drumul la apă.

R: Reuși�i să le încheia�i până pe 27 septembrie?
P: Noi sperăm să terminăm mâinepoimâine, instala�ia este făcută.
R: Era o prioritate să face�i aduc�iunea de apă?
P: Ini�ial această zonă era inclusă în proiect deși aici era o alimentare cu apă

de la fântâni. Dar datorită secetei nu mai este în acest moment apă în fântâni. Și seceta
se prelungește. La solicitarea cetă�enilor am adus apă.

R: Domnul Radu Beligan are grijă și de Văleni, unde are locuin�a și de celelalte
sate ale comunei. Cum explica�i că sa dezvoltat atât de mult satul Moara Domnească?

P: Oamenii lucrează în străinătate și trimit bani acasă sau se întorc cu ei 
șiși construiesc case.

R: A�i făcut rigole, am văzut. Le asigura�i oamenilor toate condi�iile ca să se
întoarcă în �ară?

P: Atât cât se poate, acum suntem pe un drum jude�ean. Oamenii sunt aici,
în comună, nu sunt pleca�i definitiv, doar pe perioade scurte. Se întorc înapoi periodic,
au familiile aici.

R: Cum a fost deschiderea anului școlar? Școlile în câte schimburi func�ionează?

P: Am respectat toate condi�iile. Încercăm să aducem to�i copiii la școală. La
noi se înva�ă întrun singur schimb. Există suficient spa�iu pentru desfășurarea
normală a orelor. Încercăm să partajăm spa�iul dintre bănci, am achizi�ionat materi
ale și acestea trebuie montate. Vrem să fie to�i copiii la școală pentru că învă�ământul
online nu este chiar eficient.

R: Aceste delimitări ale spa�iului le face�i dn resurse proprii?
P: Deocamdată da, le facem cu mijloace proprii, apoi vom vedea de unde

strângem niște sume ca să îmbunătă�im condi�iile. La începutul anului nu au fost
cuprinse aceste sume în buget, pentru că nu era această situa�ie de urgen�ă.

R: Ce popula�ie școlară ave�i? Este în creștere sau în scădere?
P: Este constantă. Avem în jur de 300 de copii.
R: Am filmat terenul de sport. Sa deschis? Nu am văzut acolo copii.
P: Acolo se vor face orele de educa�ie fizică. Încă nu au început.
R: Miar face plăcere să ne spune�i care sunt principalele realizări după încheierea

acestui mandat de patru ani. Noi am văzut în realitate cum se lucrează aici, dar poate că ar
trebui să vorbi�i dumneavoastră despre toate acestea. Când am sosit aici am văzut un tractor
și alte utilaje speciale. A�i dezvoltat și baza materială a comunei. este una dintre principalele
dumneavoastră realizări?

P: Realizările, ca și investi�iile, sunt foarte multe. Dar nu toate sunt terminate,
unele sunt în derulare. Mai nou, acum avem reabilitare, modernizare și dotare Cămin
Cultural – un proiect prin fonduri europene. Am mers foarte greu cu avizele de la
ISU. De o lună de zile lucrăm din plin la reabilitarea căminului, trebuie să terminăm
lucrările în opt luni pentru că avem termene – proiectul este prin fonduri europene.
Nu putem glumi.

R: Domnule Radu Beligan era foarte mult noroi pe aceste drumuri, pe vremuri.
Se poate spune că sau făcut pași mari?

P: Sau făcut pași importan�i pentru a crea condi�ii celor din comună. Sunt
foarte multe mașini, aproape fiecare casă are câte o mașină.

R: Câ�i kilometri de asfalt ave�i în toată comuna?
P: Avem cam 12 kilometri în toată comuna. Dar aici ne aflăm pe drumul eu

ropean, nu ne apar�ine nouă. Noi avem în laterale. 
R: Deci Văleni are azi kilometri de asfalt, apa asigurată...
P: Apa este asigurată în propor�ie de 60%. Am forat un pu� ca să putem

asigura în primul rând apa. Vom continua extinderea re�elei.
R: Am văzut oamenii care stăteau la por�i, așteptând să fie „în�epa�i”, cum spun

ei. Șiau cumpărat contoare, tot ce le trebuie.
P: Da se vor branșa to�i. Nu mai au apă în fântâni, este foarte greu pentru ei.
R: Care este primul punct pe care vi la�i propus în următorul mandat?
P: Extinderea cu apă pentru toată comuna. Ca să nu mai așteptăm mul�i ani

până să implementăm un proiect încercăm să realizăm extinderea din banii noștri.
Pentru că nu mai există o suprafa�ă atât de mare de acoperit. Am solicitat în mod ex
pres de la guvern suma de 300.000 de lei în special pentru această lucrare. Eu consider
că acești bani care sunt o sumă destul de importantă ne vor permite să achizi�ionăm
materialele de care avem nevoie și să pornim lucrările cu oamenii noștri.

R: Ve�i ieși primar domnule Beligan?
P: Nu avem poduri, avem proiectele pe care vi leam spus. Sunt convins că

voi câștiga alegerile pentru că în ultimii patru ani am avut foarte multe realizări în
comună. Nu vreau să judec primarii care au fost înaintea mea – o parte dintre ei sunt
deceda�i – dar au rămas foarte multe de făcut din urma lor. În anii anteriori sa rea
lizat foarte pu�in.

R: Ce altceva mai ave�i în perspectivă?
P: Avem în perspectivă o sală de sport în curtea școlii  pentru sezonul serios.

Sau aprobat foarte pu�ine săli de sport pentru jude�ul Vaslui, dar am avut încredere
și avem deja un proiect.

R: Vă urez succes, domnule Radu Beligan și să fi�i ales după cum se pare căși
doresc și oamenii din comuna dumitale. Să fim încrezători.

P: Mul�umesc domnule profesor.
Dumitru V. MARIN

VĂLENI


