ROMANIA
JUDETUL IASI

PRIMARIA COMUNEI
MIROSLAVA

Consultare Publică
ANUNȚ DE INTERES GENERAL
Comuna Miroslava organizează în perioada 25-31 martie 2019 o consultare publică prin
sondaj de opinie (cercetare sociologică realizată prin chestionar), care are ca obiectiv evaluarea
părerilor cetățenilor față de activitatea primăriei, precum și măsurarea opiniilor referitoare la
direcțiile de dezvoltare ale comunei.
A. Explicații metodologice și condiții de participare la cercetare:
1. Distribuirea și primirea chestionarelor de către cetățeni:
-

Formularele vor fi atașate Ziarului Miroslava, ca un supliment, și distribuite în toate
gospodăriile din comună, odată cu acesta.

2. Participarea cetățenilor la cercetare:
-

Este o activitate care invită la transparență și dialog, la implicarea activă a cetățenilor în decizia
publică.
Este benevolă (voluntară).
Pentru a încuraja completarea corectă a formularelor și creșterea volumului de date colectate,
activitatea este stimulată prin organizarea Tombolei participanților.

3. Modalitatea de completare a chestionarului:
-

Formularul va fi completat de către o singură persoană, care este de dorit a fi capul de familie,
sau de către un alt adult membru al gospodăriei (în lipsa acestuia).
Pentru ca formularul să fie validat, trebuie completate toate întrebările.
Se bifează cu X sau se încercuiește varianta de răspuns aleasă.
Dacă se greșește o anumită opțiune, se face corectura respectivă în mod vizibil.
Chestionarul este anonim. Sunt solicitate doar datele care se referă la gen, vârstă, școlaritate,
nivel de trai și sat, care au ca unic scop compararea statistică a rezultatelor.
În urma extragerii din cadrul Tombolei participanților, va fi necesar ca persoanele câștigătoare
să poată fi contactate pentru a-și ridica premiile. Din acest motiv, opțional, cine dorește să
participe la extragere, este rugat să completeze rubrica contact telefonic de la sfârșitul
formularului (fără declararea numelui și prenumelui).

4. Depunerea / returnarea formularului completat:
-

-

După completare, chestionarul se poate depune doar în perioada 25-31 martie în ORICARE
dintre urnele amplasate în școlile, grădinițele și bisericile din sate sau la intrarea din
sediul Primăriei Miroslava, chiar dacă acestea sunt situate în alte sate (lista de mai jos).
Depunerea se face direct de către persoana participantă sau prin intermediul copiilor școlari din
familie, vecinilor, prietenilor sau altor persoane care pot prelua și returna formularul în una
dintre urnele din locațiile special desemnate.

5. Regulamentul de organizare a Tombolei participanților:
-

-

Comisia de organizare: primarul comunei Miroslava, reprezentantul Poliției Locale
Miroslava, sociologul coordonator al cercetării.
Participanții: toți cetățenii care vor depune în perioada 25-31 martie formularul integral
completat și care vor avea numărul de telefon declarat în acest chestionar.
Data extragerii: 22 aprilie 2019.
Locul extragerii: Sala de Consiliu a Primăriei Miroslava.
Valoarea premiilor: premiul cel mare de 500 lei și 10 premii a câte 200 lei fiecare.
Comunicarea câștigătorilor: prin contactarea directă a persoanelor, utilizându-se numărul de
telefon declarat pe ultima pagină a chestionarelor. Numele celor 11 persoane câștigătoare,
astfel identificate, vor fi publicate în primul număr al ziarului Miroslava ce va urma extragerii.
Ședința de extragere a câștigătorilor se va încheia cu un proces verbal și va fi înregistrată
audio-video.

B. Lista punctelor fixe unde sunt amplasate urnele de colectare a chestionarelor din
satele comunei:
Satul
Miroslava

Balciu
Brătuleni
Ciurbești
Cornești
Dancaș
Găureni
Horpaz
Proselnici
Uricani

Valea Adâncă

Valea Ursului
Vorovești

Nr.
crt.
1
2.
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Amplasamente
Primăria Miroslava – intrarea principală
Liceul Agricol „M. Kogălniceanu”
Școala Miroslava
Grădinița Miroslava
Biserica „Duminica Sfinților Români” Miroslava
Biserica „Nașterea Maicii Domnului” Miroslava
Biserica „Sf. Arh. Mihail si Gavril” Balciu
Biserica „Sf. Nicolae” Brătuleni
Grădinița Ciurbești
Biserica „Sf. Nicolae” Ciurbești
Școala Cornești
Biserica „Buna Vestire” Cornești
Biserica „Sf. Împ. Constantin și Elena” Dancaș
Biserica „Sf. Gheorghe” Găureni
Școala Horpaz
Biserica „Sf. Dumitru” Horpaz
Școala Proselnici
Biserica „Sf. Arh. Mihail si Gavril” Proselnici
Școala Uricani
Biserica „ Adormirea Maicii Domnului” Uricani
Biserica „Sf. M. Mc. Gheorghe” Căprița
Școala / Grădinița Valea Adâncă
Biserica „Sf. Nicolae” Valea Adâncă Veche
Biserica „Acop. M. Domnului” Valea Adâncă Nouă
Biserica Valea Adâncă – Dealul Nucului
Biserica „Pogorarea Sf.Duh” Valea Ursului
Școala Vorovești
Biserica „Sf. Gheorghe” Vorovești

