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Nr.1803/23.01.2018 

CONVOCARE 
 Se convoacă Consiliul Local Miroslava, judeţul Iaşi, în şedinţa  de lucru  ordinară,  în ziua de 
30 ianuarie 2018, ora 09:00, în sala de şedinţe a Primăriei comunei Miroslava, cu următoarea ordine 
de zi : 
 

1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru trim.I, respectiv pentru 
lunile  ianuarie, februarie și martie 2018. 

2. Proiect de hotărâre privind însușirea de către Consiliul Local Miroslava a Inventarului 
Domeniului Public  al Comunei Miroslava, județul Iași și actualizarea valorilor bunurilor din 
inventar, pe baza  listelor rezultate în contabilitate, ca urmare  a inventarierii realizată la data 
de  29 decembrie 2017. 

3. Proiect de hotărâre privind însușirea de către Consiliul Local Miroslava a Inventarului 
Domeniului Privat al Comunei Miroslava, județul Iași și actualizarea valorilor bunurilor din 
inventar, pe baza  listelor rezultate în contabilitate, ca urmare  a inventarierii realizată la data 
de  29 decembrie 2017. 

4. Proiect de hotărâre privind concesionarea terenului în suprafață de 24 m.p., situat în intravilan  
sat  Miroslava, comuna Miroslava, județul Iași, aparținând domeniului privat al comunei,  
cvartal 14, număr cadastral 79316 pentru amplasare rulotă tip fast-food.  

5. Proiect de hotărâre privind actualizarea Regulamentului serviciului de salubrizare aferent 
Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în județul Iași. 

6. Proiect de hotărâre pentru revocarea H.C.L. Miroslava nr.207/26.10.2017  privind încheierea 
unui Acord de parteneriat între Comuna Miroslava și Direcția Generală de Asistență Socială 
și Protecție a Copilului Iași, având ca obiect darea în administrare cu titlu gratuit a trei 
suprafețe de teren din Domeniul Public al comunei,  în vederea construirii a 3 (trei) case de 
tip familial. 

7. Proiect de hotărâre privind darea în administrare cu titlu gratuit de către Comuna Miroslava, 
județul Iași a trei suprafețe de teren din Domeniul Public al comunei Comuna Miroslava către  
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecție a Copilului Iași în vederea construirii a 3 
(trei) case de tip familial în comună. 

8. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. Miroslava nr.98/30.07.2015 
privind măsurile adoptate la nivelul Comunei Miroslava pentru persoanele care nu au încheiat 
și/sau refuză încheierea de contracte individuale cu operatorul de salubrizare S.C. DERMAT 
CONS S.R.L.  acreditat pe teritoriul comunei Miroslava. 

9. Proiect de hotărâre privind acordarea sumei de 4000 lei către Fundația Tradiții Sănătoase 
pentru sprijin ”Programul Traista cu sănătate: educarea copiilor pentru un stil de viață sănătos 
având la bază tradițiile culturale locale”. 

10. Proiect de hotărâre privind însușirea de către Consiliul Local Miroslava a modificărilor și 
completărilor din Inventarul Domeniului Public al Comunei Miroslava. 

11. Proiect de hotărâre privind însușirea de către Consiliul Local Miroslava a  modificărilor și 
completărilor din Inventarul Domeniului Privat al Comunei Miroslava, județul Iași. 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale S.C. Servicii 
Publice Miroslava S.R.L., pentru anul 2018. 
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13. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018 al  
S.C. SERVICII PUBLICE MIROSLAVA S.R.L., comuna Miroslava, județul Iași. 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea reorganizării în anul școlar 2018-2019 a rețelei scolare 
din învățământul preunivesitar de stat de pe raza Unitatii Administrativ Teritoriale Miroslava, 
județul Iași. 

15. Proiect de hotărâre privind completarea Caietului de sarcini al serviciului de alimentare cu 
apă și canalizare conform  proceselor verbale de predare-preluare a bunurilor de retur 
aferente investițiilor realizate de către Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Miroslava, 
județul Iași,  în cursul anilor 2015, 2016 și 2017. 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea  documentației tehnice nr.88/2017 și a indicatorilor 
tehnico –economici pentru obiectivul de investiție: “ALIMENTARE CU ENERGIE 
ELECTRICĂ CONSUMATORI DIN INCINTA S.C. MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC 
S.R.L, DIN SAT BRĂTULENI, COMUNA MIROSLAVA”. 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea  Proiectului tehnic și a indicatorilor tehnico – 
economici ai proiectului: “Modernizare strada Via Mare-sat Uricani și strada Înv. Cernescu 
Vasile-sat Proselnici, comuna Miroslva, judeţul Iaşi”. 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico – 
economici ai proiectului:“Modernizare drum DC27 str. Principală  pentru trafic greu , sat. 
Brătuleni, com.Miroslava,  jud.Iaşi.  

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de asociere între Comuna 
Miroslava, județul Iași și Municipiul Iași în vederea implementării obiectivului de 
investiție :”Modernizare Șoseaua Iași-Voinești”, tronson aflat pe raza U.A.T. Iași și U.A.T. 
Comuna Miroslava. 

20. Proiect de hotărâre pentru completarea art.8 din H.C.L. Miroslava nr.223/26.10.2017 privind 
stabilirea unor măsuri şi sancţionarea unor contravenţii pe raza administrativ teritorială a 
Comunei Miroslava, județul Iași în domeniul protecției mediului. 

21. Proiect de hotărâre privind  achiziționarea de către Comuna Miroslava, județul Iași, a unor 
servicii de consultanță auxiliare achizițiilor publice. 

22. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului de acţiuni și lucrări de interes local pe anul 
2018, ce vor fi executate la nivelul Comunei Miroslava, județul Iași de către beneficiarii de 
ajutor social, conform Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat,  cu modificările și 
completările ulterioare. 

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii totale a cheltuielilor neeligibile rezultate în urma 
finalizării procedurii de achiziție lucrări din cadrul Proiectului „Modernizare si reabilitare 
corpuri de clădire „Școala mica” si „ Școala mare” din cadrul „Grupului Școlar Agricol 
Mihail Kogălniceanu”, sat Miroslava, comuna Miroslava, județul Iași”,din cadrul contractului 
de finanţare nr. C0720EN00011512400164/18.10.2016. 

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea  Regulamentului cadru de organizare si functionare a 
Serviciului Public de Asistență Socială  înființat la nivelul Unității Administrativ-Teritorială 
Comuna Miroslava, județul Iași. 

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea înlocuirii furnizorului de energie electrică și a  
achiziționării directe a unor noi  servicii de furnizare a energiei electrice la nivelul Comunei 
Miroslava, județul Iași. 
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26. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. Miroslava nr.193/28.09.2017 în 
sensul înlocuirii domnului consilier local-Iftimie Gheorghiță în Consiliul de Administraţie al 
Școlii Gimnaziale ”Colonel Constantin Langa”-Miroslava. 

27. Proiect de hotărâre privind  stabilirea nivelului minim și maxim al salariului de bază aferent 
funcției contractuale specifice de bibliotecar în cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Miroslava, județul Iași. 

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de ocupare a funcțiilor publice din 
aparatul de specialitate al primarului comunei Miroslava pentru anul 2018. 

29. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către S.C. Servicii Publice Miroslava S.R.L. 
a investiției realizată de către Comuna Miroslava, județul Iași-cu destinația ”Padoc câini” sat 
Balciu, comuna Miroslava, județul Iași. 

30. Probleme curente. 
   1. Andrian Neculai.................................... 
   2. Apostol Ilie......................................... 

   3. Bucătaru Gabriel.................................. 
   4. Bulbașa Vasile...................................... 
   5. Ciobanu Maria...................................... 
   6. Cojocaru Gheorghe.............................. 
   7. Iftimie Gheorghiță................................ 

   8. Lazăr Gabriel......................................... 
   9. Lupu Radu........................................... 
   10. Olaru Gheorghiță................................. 

   11. Popescu Nicolae................................... 
   12. Irimia Gheorghe................................... 
   13. Timofte Mihai...................................... 
   14.Frunză Florin 

    15.Velescu Laura......................................... 
              16.Vicol Gheorghe....................................... 
    17.Vieru Alexandru Mihael.......................... 
    18. Enache Aurel-delegat sătesc, sat Dancaș................ 
              19.Ioniță Eugenia-delegat sătesc sat Uricani 
                                            20. Buchilă Vasile-delegat sătesc sat Valea Ursului 

  INVITAŢI: Personalul angajat în cadrul  aparatului de specialitate al primarului comunei 
Miroslava: domnul ing.Popovici Emil -reprezentant Compartiment Cadastru, domnul Stoica Eduard-
Director Excutiv, domnul Țapu Sardariu Adrian -Șef Serviciu Tehnic, doamna Gogan Simona-Alice -Șef 
Serviciu Financiar-Contabil, domnul Deliu Marius-Administrator Public, doamna Burcuță Elena-Șef 
Birou Investiții&Achiziții Publice, doamna Iftimie Violeta-consilier Compartiment Investiții, domnul 
Kazemi Samad-consilier Compartiment Integrare Europeană, domnul Milea Ioan-Bogdan-Șef Serviciu 
Poliție Locală Miroslava, domnul ing. Maftei Dorinel-administrator al S.C. Servicii Publice Miroslava 
S.R.L.., reprezentanţi ai  presei-după caz. 

PRIMAR 
NIȚĂ DAN 
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Nr.1803/23.01.2018 
 
 CĂTRE 
 

DOMNUL ENACHE AUREL 
Delegat sătesc-sat  Dancaș 

 Sunteţi convocat în şedinţa ordinară  a Consiliului Local Miroslava, judeţul Iaşi, în ziua de   
30 ianuarie  2018, ora 09:00, în sala de şedinţe a Primăriei comunei Miroslava, cu următoarea ordine 
de zi : 

1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru trim.I, respectiv pentru 
lunile  ianuarie, februarie și martie 2018. 

2. Proiect de hotărâre privind însușirea de către Consiliul Local Miroslava a Inventarului 
Domeniului Public  al Comunei Miroslava, județul Iași și actualizarea valorilor bunurilor din 
inventar, pe baza  listelor rezultate în contabilitate, ca urmare  a inventarierii realizată la data 
de  29 decembrie 2017. 

3. Proiect de hotărâre privind însușirea de către Consiliul Local Miroslava a Inventarului 
Domeniului Privat al Comunei Miroslava, județul Iași și actualizarea valorilor bunurilor din 
inventar, pe baza  listelor rezultate în contabilitate, ca urmare  a inventarierii realizată la data 
de  29 decembrie 2017. 

4. Proiect de hotărâre privind concesionarea terenului în suprafață de 24 m.p., situat în intravilan  
sat  Miroslava, comuna Miroslava, județul Iași, aparținând domeniului privat al comunei,  
cvartal 14, număr cadastral 79316 pentru amplasare rulotă tip fast-food.  

5. Proiect de hotărâre privind actualizarea Regulamentului serviciului de salubrizare aferent 
Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în județul Iași. 

6. Proiect de hotărâre pentru revocarea H.C.L. Miroslava nr.207/26.10.2017  privind încheierea 
unui Acord de parteneriat între Comuna Miroslava și Direcția Generală de Asistență Socială 
și Protecție a Copilului Iași, având ca obiect darea în administrare cu titlu gratuit a trei 
suprafețe de teren din Domeniul Public al comunei,  în vederea construirii a 3 (trei) case de 
tip familial. 

7. Proiect de hotărâre privind darea în administrare cu titlu gratuit de către Comuna Miroslava, 
județul Iași a trei suprafețe de teren din Domeniul Public al comunei Comuna Miroslava către  
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecție a Copilului Iași în vederea construirii a 3 
(trei) case de tip familial în comună. 

8. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. Miroslava nr.98/30.07.2015 
privind măsurile adoptate la nivelul Comunei Miroslava pentru persoanele care nu au încheiat 
și/sau refuză încheierea de contracte individuale cu operatorul de salubrizare S.C. DERMAT 
CONS S.R.L.  acreditat pe teritoriul comunei Miroslava. 

9. Proiect de hotărâre privind acordarea sumei de 4000 lei către Fundația Tradiții Sănătoase 
pentru sprijin ”Programul Traista cu sănătate: educarea copiilor pentru un stil de viață sănătos 
având la bază tradițiile culturale locale”. 
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10. Proiect de hotărâre privind însușirea de către Consiliul Local Miroslava a modificărilor și 
completărilor din Inventarul Domeniului Public al Comunei Miroslava. 

11. Proiect de hotărâre privind însușirea de către Consiliul Local Miroslava a  modificărilor și 
completărilor din Inventarul Domeniului Privat al Comunei Miroslava, județul Iași. 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale S.C. Servicii 
Publice Miroslava S.R.L., pentru anul 2018. 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018 al  
S.C. SERVICII PUBLICE MIROSLAVA S.R.L., comuna Miroslava, județul Iași. 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea reorganizării în anul școlar 2018-2019 a rețelei scolare 
din învățământul preunivesitar de stat de pe raza Unitatii Administrativ Teritoriale Miroslava, 
județul Iași. 

15. Proiect de hotărâre privind completarea Caietului de sarcini al serviciului de alimentare cu 
apă și canalizare conform  proceselor verbale de predare-preluare a bunurilor de retur 
aferente investițiilor realizate de către Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Miroslava, 
județul Iași,  în cursul anilor 2015, 2016 și 2017. 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea  documentației tehnice nr.88/2017 și a indicatorilor 
tehnico –economici pentru obiectivul de investiție: “ALIMENTARE CU ENERGIE 
ELECTRICĂ CONSUMATORI DIN INCINTA S.C. MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC 
S.R.L, DIN SAT BRĂTULENI, COMUNA MIROSLAVA”. 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea  Proiectului tehnic și a indicatorilor tehnico – 
economici ai proiectului: “Modernizare strada Via Mare-sat Uricani și strada Înv. Cernescu 
Vasile-sat Proselnici, comuna Miroslva, judeţul Iaşi”. 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico – 
economici ai proiectului:“Modernizare drum DC27 str. Principală  pentru trafic greu , sat. 
Brătuleni, com.Miroslava,  jud.Iaşi.  

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de asociere între Comuna 
Miroslava, județul Iași și Municipiul Iași în vederea implementării obiectivului de 
investiție :”Modernizare Șoseaua Iași-Voinești”, tronson aflat pe raza U.A.T. Iași și U.A.T. 
Comuna Miroslava. 

20. Proiect de hotărâre pentru completarea art.8 din H.C.L. Miroslava nr.223/26.10.2017 privind 
stabilirea unor măsuri şi sancţionarea unor contravenţii pe raza administrativ teritorială a 
Comunei Miroslava, județul Iași în domeniul protecției mediului. 

21. Proiect de hotărâre privind  achiziționarea de către Comuna Miroslava, județul Iași, a unor 
servicii de consultanță auxiliare achizițiilor publice. 

22. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului de acţiuni și lucrări de interes local pe anul 
2018, ce vor fi executate la nivelul Comunei Miroslava, județul Iași de către beneficiarii de 
ajutor social, conform Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat,  cu modificările și 
completările ulterioare. 

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii totale a cheltuielilor neeligibile rezultate în urma 
finalizării procedurii de achiziție lucrări din cadrul Proiectului „Modernizare si reabilitare 
corpuri de clădire „Școala mica” si „ Școala mare” din cadrul „Grupului Școlar Agricol 
Mihail Kogălniceanu”, sat Miroslava, comuna Miroslava, județul Iași”,din cadrul contractului 
de finanţare nr. C0720EN00011512400164/18.10.2016. 
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24. Proiect de hotărâre privind aprobarea  Regulamentului cadru de organizare si functionare a 
Serviciului Public de Asistență Socială  înființat la nivelul Unității Administrativ-Teritorială 
Comuna Miroslava, județul Iași. 

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea înlocuirii furnizorului de energie electrică și a  
achiziționării directe a unor noi  servicii de furnizare a energiei electrice la nivelul Comunei 
Miroslava, județul Iași. 

26. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. Miroslava nr.193/28.09.2017 în 
sensul înlocuirii domnului consilier local-Iftimie Gheorghiță în Consiliul de Administraţie al 
Școlii Gimnaziale ”Colonel Constantin Langa”-Miroslava. 

27. Proiect de hotărâre privind  stabilirea nivelului minim și maxim al salariului de bază aferent 
funcției contractuale specifice de bibliotecar în cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Miroslava, județul Iași. 

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de ocupare a funcțiilor publice din 
aparatul de specialitate al primarului comunei Miroslava pentru anul 2018. 

29. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către S.C. Servicii Publice S.R.L. a 
investiției realizată de către Comuna Miroslava, județul Iași-cu destinația ”Padoc câini” sat 
Balciu, comuna Miroslava, județul Iași. 

30. Probleme curente. 
 
 

 
SECRETAR 

URSANU ANCUȚA-LENUȚA 
 


