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C U V Â N T   Î N A I N T E

Anul 2017 a fost un an al eforturilor comune, pentru respectarea drepturilor cet enilor i a legalit ii, în m sura

posibilit ilor i resurselor disponibile. Implicarea dumneavoastr , a cet enilor, în sprijinirea eforturilor

administra iei locale a condus la adoptarea celor mai bune decizii care privesc via a de zi cu zi a oamenilor i

viitorul comunei. Priorit ile dumneavoastr , a a cum au reie it din audien ele sus inute, s-au concretizat într-un

Program de investi ii centrat pe modernizarea infrastructurii rurale, extinderea sistemului de alimentare cu ap

curent i canalizare, extinderea re elei electrice i a re elei de iluminat public, repara iile drumurilor din comuna

Miroslava, consolidarea i modernizarea colilor, dezvoltarea activit ilor i investi iilor din zona parcului

industrial i multe altele. Anul 2017 a fost cu siguran un an „dinamic” din punct de vedere al investi iilor i

moderniz rilor de infrastructur . Nu a r mas nicio prioritate neatins , plecând de la modernizarea trotuarelor i

dalarea an urilor, extinderea re elei de ap i canalizare, amenajarea spa iului verde din fa a prim riei,

extinderea re elei electrice i a re elei de iluminat public, etc. Am r mas fidel ideii de a sus ine sportul, prin

realizarea unui teren de sport i propunerea de noi proiecte ce vizeaz înfiin area unor noi s li de sport. Sus inerea i promovarea culturii, a artelor i sportului, sprijinirea

educa iei, a tradi iei i a mijloacelor recreative constituie obiective importante ale mandatului meu. Sistemul de înv mânt a beneficiat de importante aloca ii. V mul umesc

pentru încrederea acordat i v asigur c împreun vom reu i s transform m comuna Miroslava, într-una dintre cele mai moderne comune din ar , o comun cu adev rat

european . Prezentul raport se completeaz cu date statistice care reflect starea economic , social i de mediu a comunei Miroslava. Raportul de activitate al Primarului

comunei pe anul 2017, se întocme te i este prezentat în edin a din luna martie a.c. a Consiliului Local, conform Legii nr. 215/2001 privind administra ia public local ,

republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare.

Doresc s subliniez faptul c multe din rezultatele anilor trecu i nu ar fi fost posibile f r suportul i implicarea activ a consilierilor locali, institu iilor subordonate,

i, nu în ultimul rând a întregului aparat de specialitate al primarului. Împreun am f cut o echip a c rei principal preocupare a fost i r mâne îmbun t irea standardului

de via a cet enilor din comuna Miroslava, jude ul Ia i.

Con inutul acestui raport eviden iaz evolu ia principalilor indicatori economico-sociali ai comunei Miroslava, jude ul Ia i în anul de referin .

Dan NI - Primarul Comunei Miroslava, Jude ul Ia i
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CAPITOLUL  I - BUGETUL DE VENITURI I CHELTUIELI

POLITICA FISCAL i BUGETAR

Serviciul Financiar – Contabil
Atribu iile angaja ilor sunt cele prev zute de actele normative în vigoare privind activitatea de financiar-contabil . Acestea sunt în principal:

 respectarea metodologiei legale de elaborare a proiectului bugetului local al comunei Miroslava, jude ul Ia i,

 întocmirea de studii de fundamentare privind necesitatea i oportunitatea efectuarii unor împrumuturi în vederea realiz rii unor ac iuni i lucr ri

publice, urm rind contractarea, garantarea i rambursarea acestora la termenele scadente,

 întocmirea raportului anual de încheiere al contului de executie bugetar ,

 organizarea activit ilor de înregistrare contabil a documentelor economico-financiare i de gestiune a patrimoniului, cu respectarea normelor

metodologice a Ministerului Finan elor Publice i a legii contabilit ii în vigoare,

 întocmirea notelor justificative privind solicitarea de subven ii de la bugetul de stat i de sume defalcate din TVA,

 efectuarea de încas ri i pl i în numerar pentru persoane fizice i juridice pe baz  de documente legal întocmite,

 întocmirea ordinelor de plat  pentru virarea la buget a impozitului pe salariu, CAS, fond omaj, fond de s n tate, etc.

 atribu ii în temeiul Legii Contabilit ii nr. 82/1991, republicat .

Bugetul de venituri i cheltuieli pentru anul 2017 a fost aprobat de catre Consiliul Local Miroslava, astfel:

 Venituri: 49.087.040 lei

 Cheltuieli: 54.602.690 lei

În cursul anului, bugetul a suferit 9 rectificari aprobate prin hot râri ale consiliului local.
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Prezentarea pe scurt a bugetului de venituri i cheltuieli pe anul 2017 (ini ial/realizat)

VENITURILE BUGETULUI LOCAL - Ponderea categoriilor de venit din total venituri

Domeniul i denumirea contului Cont Suma, mii lei

Impozit pe venit 03.02 1022,17 1024,25

Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02 11608,51 12211,43

Impozit i taxa pe cl diri 07.02.01 4690,63 4907,96

Impozit i taxa pe teren 07.02.02 428,14 458,27

Taxe judiciare de timbru i alte taxe de timbru 07.02.03 160,00 161,46

Sume defalcate din TVA 11.02 9151,71 8144,42

Impozit pe mijloacele de transport 16.02.02 695,80 827,87

Taxe i tarife pentru eliberarea de licen e i autoriza ii de func ionare 16.02.03 0 0

Alte taxe 16.02.50 0 0

Venituri din concesiuni i închirieri 30.02.05 1150 930,28

Venituri din prest ri servicii 33.02.08 0 0

Alte venituri din prestari servicii i alte activit i 33.02.28 0 02

Venituri din taxe administrative, eliberari permise 34.02 949,20 1244,78

Amenzi, penalit i i confisc ri 35.02 485,00 537,80

Diverse venituri 36.02 638,43 766,43

Taxe pe servicii specifice 37.02 128,85 128,85

Venituri din valorificarea unor bunuri 39.02 0 0

Subven ii de la bugetul de stat 42.02 30 184,59

Subven ii de la alte Administra ii 43.02 11499,62 1779,72



RAPORTUL PRIVIND STAREA ECONOMIC , SOCIAL I DE MEDIU A COMUNEI MIROSLAVA, JUDE UL IA I - 2017 6

Sume primite de la Uniunea European 45.02 4755,19 316,51

48.02 1711,79 6361,48

TOTAL VENITURI 49087,04 46313,51

CHELTUIELI- BUGETULUI LOCAL - Ponderea categoriilor de cheltuieli din total venituri

Domeniul si denumirea contului Cont Suma mii lei

Autorit i publice i ac iuni externe 51.02. 6172,52 5956,54

Alte servicii publice generale 54.02. 0 0

Tranzac ii, Datorie public i Împrumuturi 55.02. 717,00 715,51

Ap rare, ordine public i siguran  na ional 61.02. 702,00 625,47

Înv mânt 65.02. 10510,10 6690,30

S n tate 66.02. 0 0

Cultur , recreere i religie 67.02. 4499,20 4251,83

Asisten social 68.02. 2742,35 2185,06

Locuin e, servicii i dezvoltare public 70.02. 10450,06 5461,05

Protec ia mediului 74.02. 1421,50 1327,75

Transporturi 84.02. 17387,96 10874,92

TOTAL CHELTUIELI 54602,69 38088,42
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Referitor la activitatea privind taxele i impozitele la nivelul Comunei Miroslava, jude ul Ia i, preciz m urmatoarele activit i specifice :

 încasari impozite i taxe persoane fizice;

 incasari impozite i taxe persoane juridice;

 recuperare crean e;

 rela ii cu publicul.

Principalele atribu ii ale angaja ilor Serviciului Financiar-Contabil sunt urm toarele:

colectarea informa iilor i fundamentarea bugetului la partea de venituri i cheltuieli;

constatarea i stabilirea categoriilor de impozite i taxe directe i indirecte datorate de persoane fizice, precum i impozitele i taxele datorate

de agentii economici, persoane juridice, venituri la bugetul local;

eliberarea certificatelor fiscale privind impozitele i taxele locale;

analizarea listelor cu debitori persoane fizice i juridice, care înregistreaz restan e la plata impozitelor i taxelor locale i demararea procedurii

de recuperare a crean elor bugetare în conformitate cu prevederile legale;

ini ierea unor ac iuni referitoare la respectarea disciplinei financiare, descoperirea, impunerea i atragerea de venituri suplimentare la bugetul

local, inclusiv prin m suri de executare silit  a unit ilor i persoanelor care nu- i achit în termen obliga iile fiscale;

colaborarea cu celelalte compartimente ale Prim riei, cu societ ile bancare i cu alte institu ii, în vederea încas rii impozitelor i taxelor locale

datorate de contribuabilii persoane juridice;

încasarea taxelor speciale stabilite prin hot rarile Consiliului Local;

eliberarea autoriza iilor de functionare pentru activit ile comerciale care se desfasoar pe raza comunei Miroslava, jude ul Ia i;

arhivarea dosarelor fiscale i a altor documente referitoare la depunerea i incasarea debitelor;

alte activit i specifice.
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Principalele surse de formare ale veniturilor fiscale au fost:

Venituri proprii cu debit în anul 2017

Denumirea venitului Debit ini ial

-lei

Debit încasat

-lei

Impozit cl diri persoane fizice 400000 454446

Impozit cl diri persoane juridice 4290630 4453514

Impozit teren persoane fizice 288140 331805

Impozit teren persoane juridice 140000 126113

Teren extravilan 160000 161459

Impozit mijloace de transport persoane fizice 457100 550782

Impozit mijloace de transport persoane juridice 238700 277085

Venituri din concesiuni i chirii 1130000 930281

Venituri din chirii locuin e 0 0

Venituri din amenzi 485000 537798

Alte activit i ale Serviciului Financiar-Contabil în anul 2017 au fost urmatoarele:

 înregistrarea a 5334 cereri de eliberare certificate fiscale;
 eliberarea a 4650 certificate fiscale pentru cl diri i terenuri;
 înscrierea unui num r de 2249 mijloace de transport;
 înregistrarea i verificarea a unui num r de 275 cereri privind scutirile acordate la impozite i taxe;
 înregistrarea unor 1272 declara ii privind scoaterea din eviden  a mijloacelor de transport;
 înregistrarea de contracte de vânzare-cump rare terenuri i cl diri - aproximativ 2500;
 emiterea deciziilor de impunere în numar de 2321;
 emiterea soma iilor i titlurilor executorii sunt în num r de 1880.
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CAPITOLUL  II - STAREA ECONOMIC A COMUNEI MIROSLAVA, JUDE UL IA I

POLITICA ECONOMIC

Prim ria Comunei Miroslava, jude ul Ia i urm re te crearea unui mediu favorabil dezvolt rii sectorului privat, prin îmbun t irea infrastructurii de

sprijin a afacerilor. În anul 2017, la nivelul comunei Miroslava, jude ul Ia i, dezvoltarea economic a fost sus inut prin diverse politici promovate de

administra ia local , care au vizat în primul rând dezvoltarea unei infrastructuri de sprijin a afacerilor. Orice activitate comercial se desfa oar  numai de c tre

comercian i autoriza i, în condi iile legii i care de in autoriza iile de func ionare, eliberate în conformitate cu reglementarile legale în vigoare.

Analizând profilul economic al comunei Miroslava, jude ul Ia i se poate spune c acesta reflect , la scar mic , profilul economic al jude ului Ia i.

Analiza structurii economice a localit ii a eviden iat 3 aspecte majore:

 dezvoltarea industriilor;

 dezvoltarea serviciilor;

 rolul important al agriculturii.

Economia rural este diversificat , principalele domenii de activitate ale societ ilor comerciale fiind: industrie prelucr toare, comer cu ridicata i

am nuntul, hoteluri i restaurante, tranzac ii imobiliare, construc ii, comer , agricultur , informa ii i comunica ii.

Prezentarea celor mai mari firme din comuna Miroslava1

S.C. Delphi Diesel Systems Romania S.R.L. este cea mai mare companie care are sediul social în comuna Miroslava. Potrivit datelor Ministerului

Finan elor Publice, aceast întreprindere a înregistrat în anul 2012 o cifr de afaceri de 1.849.217,3 mii lei. Totodat profitul net al exerci iului a fost de

121.508.865, SC Delphi Diesel Systems Romania SRL de inând 2.071 angaja i.

De i nu are sediul social în comuna Miroslava, S.C. Metro Cash&Carry S.R.L. are un punct de lucru în aceast localitate. La nivel na ional, aceast

companie are un num r de 6003 angaja i, înregistrând o cifr de afaceri de 4.963.012,6 mii lei.

1 Sursa: Strategia de Dezvoltare a Comunei Miroslava, jude ul Ia i 2014-2020.
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Aceea i situa ie este întâlnit i în cazul S.C. Elvila S.A., aceasta având doar punct de lucru în Miroslava. La nivel na ional în aceast firm , care are ca 

domeniu de activitate fabricarea de mobil , î i desf oar activitatea 1141 salaria i, cifra de afaceri fiind de 60.148,3 mii lei.

Tess Conex S.A. este o alt companie cu punct de lucru în comuna Miroslava. În anul 2012, cifra de afaceri înregistrat de aceast companie este de

60465 mii lei, profitul net de 1328,6 mii lei. Conform Ministerului Finan elor Publice 256 de persoane lucreaz în Tess Conex SA.

S.C. Arabesque S.R.L. are, de asemenea, un punct de lucru în comuna Miroslava. Cifra de afaceri din anul 2012 este de 1.564.021,8 mii lei, iar profitul

net este de 42.590,8 mii lei. La nivel na ional în aceast firm  î i desf oar  activitatea 2468 salaria i.

S.C. Avi-Top S.A. are sediul în comuna R zboieni i un punct de lucru în comuna Miroslava. 279 de persoane lucreaz în aceast companie care a

înregistrat în anul 2012 o cifr de afaceri de 47951,7 mii lei i un profit net de 235,8 mii lei.

S.C. Misavan Trading S.R.L., cu domeniu de activitate în Comer ul cu ridicata al altor bunuri de uz gospod resc, a înregistrat în anul 2012 o cifr de

afaceri de 21456140 lei. Conform Ministerului Finan elor Publice aceast firm  are 82 de salaria i.

S.C. National Paints Factories Company S.A. este o alt companie important de la nivel local, domeniul de activitate al acesteia fiind Fabricarea

vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice i masticurilor. Cifra de afaceri a companiei este 14.461,6 mii lei iar num rul de salaria i este de 71 persoane.

S.C. Europartener S.R.L. are ca domeniu de activitate Lucr ri de construc ii a cl dirilor reziden iale i nereziden iale. Potrivit datelor Ministerului

Finan elor Publice, aceast întreprindere a înregistrat în anul 2012 o cifr de afaceri de 8.325,2 mii lei. Totodat în cadrul acestei firme î i desf oar activitatea

50 de salaria i.

Având ca domeniu de activitate Activit i de servicii suport combinate, S.C. Sky Group S.A. a înregistrat o cifr  de afaceri de 5.335,9 mii lei. În cadrul

acestei companii lucreaz 168 persoane.

S.C. Mobili Brianza S.R.L. a avut o cifr de afaceri de 4.863,1 mii lei în anul 2012. Având ca domeniu de activitate Fabricarea de mobil pentru birouri

i magazine, SC Mobili Brianza SRL de ine un num r de 125 salaria i.
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Sursa: Prim ria comunei Miroslava, jude ul Ia i – Responsabil agen i economici.
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Sursa: Prim ria comunei Miroslava, jude ul Ia i – Responsabil agen i economici.
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Sursa: Prim ria comunei Miroslava, jude ul Ia i – Responsabil agen i economici.
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SOCIET I COMERCIALE UNDE UAT COMUNA MIROSLAVA, JUDE UL IA I ESTE UNIC AC IONAR SAU MAJORITAR

S.C. MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC S.R.L. http://miroslavaindustrial.ro/ 

Parcul Industrial din comuna Miroslava, jude ul Ia i s-a înfiin at în anul 2015, prin Ordinul nr. 350/2015 al Ministerului

Dezvolt rii Regionale i Administra iei Publice, devenind astfel primul parc industrial din jude ul Ia i.

Dezvoltat de c tre prim ria comunei Miroslava, jude ul Ia i care este i principalul ac ionar, Parcul Industrial administreaz

o suprafa de 46,4 ha, teren situat în proximitatea fabricii Delphi, fiind cel mai mare parc industrial din zona

Moldovei.

Obiectivul principal al Parcului Industrial de la Miroslava a fost atragerea de investitori mari, atât din

mediul de business din Ia i, cât i din alte zone din ar sau str in tate. Anul 2017 a fost unul cu o activitate

intens în noua platform industrial care a constat în activit i de marketing i promovare pe canale i medii de

comunicare destinate segmentului de business. Parcul Industrial a fost promovat prin articole în presa scris local

i na ional , în ziare quality destinate mediului de business i prin emisiuni TV locale i na ionale. De asemenea,

a existat o comunicare constant cu Camerele de Comer i Industrie bilaterale Româno-Germane i Româno-

Franceze, fapt care s-a concretizat prin întâlniri cu investitori din Germania, respectiv Fran a.

Parcul Industrial Miroslava a dezvoltat o rela ie puternic de parteneriat cu ADR Nord-Est Piatra Neam ,

departamentul de investi ii str ine, aspect concretizat prin zeci de întâlniri cu investitori din str in tate.

Strategia de marketing a Parcului Industrial Miroslava i eforturile de atragere a investitorilor au dat

rezultate cu mult peste a tept rile previzionate la înfiin are. În prezent, în urma mai multor sesiuni de licita ie,

gradul de ocupare al Parcului Industrial Miroslava se ridic la aproximativ 70% i un num r de peste 30 de

reziden i. Valorea investi iilor asumate de c tre reziden i se ridic la peste 30 milioane euro i vor genera

aproximativ 1500 locuri de munc .
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Strategie de dezvoltare pentru 2018

Strategia S.C. MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC S.R.L. pe termen mediu i lung este promovarea în ar i str in tate a oportunit ilor de investi ii

în comuna Miroslava, jude ul Ia i. Pentru anul 2018, ne propunem s continu m campania de promovare a ofertei Parcului Industrial Miroslava, atât pe canalele

de comunicare locale, cât i pe cele interna ionale i s atingem un grad de ocupare de 100% pân la finalul anului 2018.

În prima parte a anului 2018 vom demara procedurile de ob inere a celui de-al doilea titlu de parc industrial, astfel încât la atingerea procentului de

ocupare de 100% s avem variante alternative pentru poten ialii clien i pe care îi vom atrage s investeasc în comuna Miroslava, jude ul Ia i.

S.C. SERVICII PUBLICE MIROSLAVA S.R.L. are sediul în comuna Miroslava, jude ul Ia i i a fost înfiin at în baza Hot rârii Consiliului

Local Miroslava nr. 48/26.03.2009, conform ale Legii nr. 31/1990 privind societ ile comerciale, UAT Comuna Miroslava, jude ul Ia i fiind unic ac ionar.

Societatea î i desf oar activitatea pe raza comunei Miroslava, jude ul Ia i având ca activitate principal ”Lucr ri de construc ie a cl dirilor reziden iale

i nerezidentiale” Cod CAEN 4120.

Pentru desf urarea activit ii societatea are în patrimoniu urm toarele utilaje i mijloace de

transport:

 Coas mecanic ,

 GBH5-40TCE,

 Generator sudur ,

 Transporter Volkswagen,

 Autoturism Citroen Jumper.

i în custodie de la UAT Comuna Miroslava, jude ul Ia i urm toarele utilaje i mijloace de

transport: aparat sudur , buldoexcavator, cistern vidanj , compresor, echipament tocat resturi vegetale,
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echipament m tur tor, echipament stivuit pentru înc rc tor, generator WAGT, împr tiitor material

antiderapant, înc rc tor frontal, lam desz pezire tractoare, ma in împr tiat gunoi, motocoas ,

motosap , remorci, tractor, turbin  z pad , vibrator pentru beton, ma in marcaj rutier, scen modular .

Veniturile totale înregistrate în anul 2017 sunt de 1.634.372 lei, din care pentru principala

activitate desf urat , sunt în suma de 1.626.673 lei. Cheltuielile aferente desf ur rii activit ii sunt

în suma de 1.584.499 lei. Societatea are un numar de 46 de salaria i coordona i în 8 forma ii de lucru

(transport – 5 angaja i, construc ii – 4 angaja i, mecanizare – 6 angaja i, padoc – 6 angaja i, sport-

înv mânt – 8 angaja i, spa ii verzi – 9 angaja i, salubritate – 5 angaja i, personal administrativ –

3 angaja i).

În anul 2017 s-au desf urat activit i pentru transportul elevilor i personalului, s pat an uri pentru aduc iune ap , gaze, înc rcat, transport piese i

materiale de la i la puncte de lucru, cosit mecanic vegeta ie verde i uscat , m turat mecanic str zi asfaltate din comun , decolmat ri albii râuri i an uri,

între inere i repara ii poduri i pode e, construc ii civile (case mortuare, construc ii garaje pentru autospeciale), repara ii, între inere instala ii sanitare,

alimentare cu ap pentru coli i gr dini e, repara ii i între inere cl diri coli i gr dini e, construit i

reparat trotuare în toat comuna, cosit cu motocoasa spa ii verzi, parcuri, an uri i terasamente zonale,

cur i coli, cur i biserici, decolmatat i înc rcat manual gunoaiele rezultate din rigole, adunat, înc rcat

resturi vegetate i depozitat la platformele amenajate pentru vegeta ia biodegradabil , m turat manual

trotuare, montat i între inut indicatoare circula ie, limitatoare de vitez i bariere de în l ime,

între inerea i asigurarea func ionarii s lii de sport, a vestiarelor i stadioanelor existente, cosit mecanic

i manual, irigat iarba pentru între inerea stadioanelor, asigura cur enia în incinta prim riei, a colilor

i gr dini elor, prinderea i transportul câinilor la padocul special amenajat, asigurat tratamentul

câinilor, hr nit câinii, f cut cur enie în custi i curte unde sunt ad posti i, confec ionat cu ti pentru

câini, diverse alte activit i neprev zute.
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AGRICULTURA

Fiind o localitate din mediul rural, o parte a locuitorilor comunei

Miroslava, jude ul Ia i se ocup de agricultura i cre terea animalelor.

Schimbarea profilului func ional de la activit i agricole preponderente

la activit i agricole asociate presupune dezvoltarea activit ilor

economice, în special a celor din industrie, precum i a celor din sfera

serviciilor. Aceasta presupune ini ierea unor programe care s

urm reasc cre terea num rului de locuri în industria alimentar i din

activit i de servicii.

La nivelul Compartimentului de Agricultur s-au instrumentat

128 dosare de vânzare extravilan, s-au eliberat 79 atestate de produc tor i carnete de comercializare produse agricole, s-a oferit consultan fermierilor i

cresc torilor de animale, s-au întocmit studiul OSPA c tre DGA pentru p unea comunal cu prijinul prim riei comunei Miroslava, jude ul Ia i, s-au efectuat

diverse statistici i inform ri, etc.

Ca i obiective pentru anul 2018 ne propunem înfiin area unei asocia ii

agricole care s sprijine fermierii i locuitorii comunei care se ocup de

agricultura, concesionarea p unilor pentru cresc torii de animale i urm rirea

îndeplinirii condi iilor stipulate în contrcatele de concesionare, consultan de

specialitate, statistici i solu ionarea dosarelor.

Condi iile geografice i climatice deosebit de favorabile ale zonei i

suprafa a de teren arabil mare au determinat locuitorii s practice o serie de

activit i predominant agricole cum ar fi: cultivarea plantelor i cre terea

animalelor.
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ACTIVITATEA COMPARTIMENTULUI REGISTRUL AGRICOL

Compartimentul Registrul Agricol func ioneaz în

subordinea direct a Secretarului i a Primarului Comunei Miroslava

i are în componen 3 func ionari publici în func ii de execu ie.

Activitatea compartimentului Registrul Agricol este

reglementat  prin prevederile urm toarelor acte normative:

 Ordonan a de Guvern nr. 28/2008, privind registrul agricol,

aprobat prin Legea 98/2009 cu modific rile i complet rile

ulterioare;

 Ordinul Ministerului Agriculturii i Dezvolt rii Rurale, al Ministerului Administra iei i Internelor i al Ministrului Finan elor Publice i al

Pre edintelui Institutului Na ional de Statistic nr. 95/153/1998/3241/2010 pentru aprobarea normelor tehnice de completare a registrului agricol

pentru perioada 2010/2014;

 Ordinul 119/2011 privind aprobarea Sistemului unitar de identificare a stupinelor i stupilor;

 Legea Apiculturi nr. 383/2013;

 Ordinul 407/2013 pentru aprobarea contractelor cadru de concesiune i închiriere a pajistilor din domeniul public/privat;

 Hot rârea de Guvern nr. 1064/2013 privind aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 34/2013 privind organizarea i exploatarea paji tilor permanente i

pentru modificarea i completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991;

 Hot rârea nr. 661 din 12 iulie 2001, privind procedura de eliberare a certificatului de produc tor, reactualizat ;

 Legea 36/12.05.1995 a notarilor publici i a activit ii notariale;

 Hot rârea de Guvern nr. 44/2004 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare Legea  nr.227/2015 privind Codul Fiscal;

 Legea 287/2009 privind Codul Civil, reactualizat ;

 Ordonan a nr. 27 din 30 ianuarie 2002, privind reglementarea activit ii de solu ionare a peti iilor;

 Ordonan a Guvernului nr. 33/2002 privind reglementarea eliber rii certificatelor i
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 adeverin elor de c tre autorit ile publice centrale i locale, modificat i completat ;

 Legea Arhivelor Na ionale nr. 16/1996, modificat i completat ;

 Legea nr. 17 din 7 martie 2014 privind unele m suri de reglementare a vânz rii-cump r rii terenurilor agricole situate în extravilan i de modificare

a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societ ilor comerciale ce de in în administrare terenuri proprietate public i privat a statului cu destina ie

agricol i înfiin area Agen iei Domeniului Statului;

 Ordinul nr. 719 din 12 mai 2014 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014 privind unele m suri de

reglementare a vânz rii – cump r rii terenurilor agricole situate în extravilan.

Secretarul localit ii coordoneaz , verific i r spunde de modul de completare i inerea la zi a registrului agricol. Orice modificare a datelor înscrise

în registrul agricol se face numai cu acordul scris al secretarului localit ii. Semestrial, în edin a consiliul local, prin grija primarului, se face analiza stadiului

de înscriere a datelor în registrul agricol, i, prin hot râre de consiliu local, se stabilesc m suri pentru eficientizarea acestei activit i. Ori de câte ori intervin

modific ri în registrul agricol referitoare la terenuri, la categoria de folosin a acestora, la cl diri, la mijloacele de transport sau la orice alte bunuri de inute în

proprietate ori în folosin , dup caz, de natur  s conduc la modificarea oric ror impozite i taxe locale func ionarii publici cu atribu ii privind completarea,

inerea la zi i centralizarea datelor din registrele agricole au obliga ia de a comunica aceste modific ri func ionarilor publici din compartimentele de resort din

aparatul de specialitate al primarului, în termen de 3 zile lucr toare de la data modific rii.

La sfarsitul anului 2017 s-a finalizat transcrierea Registrelor Agricole. Comuna Miroslava, jude ul Ia i de ine un num r de 264 Registre Agricole -

persoane fizice i un num r de 10 Registre Agricole – persoane juridice.

În comuna Miroslava stadiul înscrierii datelor în Registrul agricol este urm torul:

 Num rul gospod riilor, total - 8061 gospod rii;

 Numarul locuitorilor, total - 23106 persoane;

 Suprafa  agricol , total - 3927  ha, din care: Arabil - 2302  ha, P une - 922 ha, Fâne e - 280 ha, Vii - 113ha, Livezi - 310 ha;

 Suprafa neagricol , total - 4330 ha, din care: P duri - 692 ha, Construc ii - 3056 ha, Drumuri - 249 ha, Ape i b l i - 220 ha, Terenuri degradate -

113 ha;

 TOTAL GENERAL - 8257  ha
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În anul 2017 în cadrul compartimentului s-au eliberat un num r de 5344 adeverin e rol, pentru APIA, privind proprietari de terenuri care exploateaz

terenul agricol în particular s-au eliberat un numar de 215 adeverin e. Conform Legii nr. 287/2009 privind Codul civil în anul 2017 au fost înregistrate în registrul

de eviden a contractelor de arend un num r de 255 contracte de arend , 31 rezilieri de contract de arend i 27 acte adi ionale la contractele de arend .

PLANIFICARE I MODERNIZARE URBAN

Serviciul Tehnic – Urbanism

Activitatea compartimentului de urbanism din cadrul Primariei Miroslava este

reglementat , în principal, de Legea 50/1991 republicat i ordinul 839/2009 privind

aprobarea normelor de aplicare a prevederilor Legii 50/1991, HG-273/1994 — privind

regulamentul de recep ie a lucrarilor de construc ie i instala ii aferente acestora. Aceasta

activitate presupune dou componente de baz : pe de o parte emiterea documentelor legale

pentru construire în total concordan cu prevederile documenta iilor de urbanism i

amenajare a teritoriului existente la unitatea administrativ emitent , iar pe de alt parte

verificarea în teren a modului în care au fost puse în practic documentele ce autorizau

construc iile respective. Ambele componente sunt supuse i controlului structurii de

specialitate a Consiliului Jude ean Ia i, precum i lnspectoratului Jude ean în Construc ii Ia i.

În anul 2017 la Compartimentul Urbanism au fost depuse un numar total de 31078 solicit ri. Marea majoritate a acestora sunt cereri pentru certificate

de urbanism i cereri pentru autoriza ii de construire, respectiv 1953 certificate de urbanism i 1177 autoriza ii de construire eliberate. Celelalte documente

înregistrate sunt solicit ri de aviz de oportunitate - 6, avize ale primarului - 12, procese verbale de receptie - 537, raspunsuri completare documente - 742,

r spunsuri completare cereri certificate de urbanism i autoriza ii de construire - 321, solicit ri atribuire adrese i num r imobil - 316, adeverin e de intravilan,

HCL i plan de încadrare - 783. Men ionam c toate cererile solicitate au fost rezolvate în termenele legate.
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Verificarile complete privind disciplina în constructii se execut la întocmirea procesului-verbal de recep ie final a construc iei, ocazie cu care

se verific aplicarea integral a prevederilor autoriza iei de construire la imobilul verificat. Am avut i situa ii în care, la recep ia final s-au constatat

neconcordan e între documenta ie i construc ia ridicat . În aceste cazuri pe lang sanc iunea administrativ s-a dispus i intrarea în legalitate în cel mai

scurt termen prin refacerea documenta iei de execu ie, expertiza tehnic  a construc iei i reautorizarea. În anul 2017 au fost întocmite un numar de 62 de

soma ii i 6 procese verbale de constatare i sanc ionare în valoare de 6000 lei.

Prin activit ile de investi ii efectuate s-a urmarit dezvoltarea comunei, satisfacerea cerin elor i astept rior ceta enilor comunei Miroslava, jude ul Ia i.

Administratorul Public

Având în vedere activitatea complex i diversificat la nivelul administra iei publice locale, UAT Comuna Miroslava, jude ul Ia i a decis înfiin area

func iei de administrator public. În România, func ia de administrator public a fost reglementat prin Legea nr. 286/2006 care modific i completeaz Legea

nr. 215/2001 a administra iei publice locale. Unul dintre elementele de noutate aduse de Legea nr. 286/2006 îl reprezint introducerea conceptului de

administrator public, creându-se cadrul juridic privind delegarea anumitor sarcini de la primar c tre administratorul public. Administratorul Public este o func ie

public specific din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Miroslava, jude ul Ia i. Colaboreaz cu toate compartimentele primariei comunei

Miroslava, jude ul Ia i, inclusiv cu serviciile publice/societ ile comerciale aflate sub autoritatea Consiliului Local Miroslava.

Rolul s u rezult din coordonarea de programe, proiecte i activit i menite s accelereze modernizarea administra iei i serviciilor publice, cu scopul

de a cre te calitatea actului administrativ i a serviciilor publice furnizate cet eanului, în vederea armoniz rii cu standardele Uniunii Europene.
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CAPITOLUL III – PROIECTE PRIORITARE DERULATE DE PRIM RIA COMUNEI MIROSLAVA ÎN ANUL 2017

OBIECTIVE 2018-2019

Comuna Miroslava, Sat Ciurbe ti

Proiecte realizate:

 S-au realizat an uri, pode e i rigole carosate pentru acces la propriet i pe str zile asfaltate în anul 2016,

respectiv pe strada P durii, strada Rozelor, strada Tineretului, strada Viilor, strada Parcului i strada Ima ului.

 S-a extins sistemul de alimentare cu ap  potabil pe strada Principal  100 m.

 Este în derulare procedura de achizi ie de lucr ri de realizare sistem de canalizare prin fonduri europene în satul

Ciurbe ti – finan are prin PNDR.

 S-a semnat contractul de execu ie de lucr ri de extindere re ele electrice pe strada P durii i în zona concesionat

LOT 1.

Direc ii principale de dezvoltare / obiective:

 Se vor asfalta strada Recea pe lungimea de 166 m, strada Prof. Neculai Hirtan 920 m – pana la

intersectia cu strada Movilei.

 Extindere i modernizare coala primar , Localitatea Ciurbe ti, Comuna Miroslava, Jude ul Ia i –

finan are prin PNDL

 Amenajare anturi i trotuare pe strada Principal pan la DJ Scânteia.

 Modernizarea sistemului de iluminat public.

 Realizarea sistemului de canalizare prin fonduri europene în satul Ciurbe ti.
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Comuna Miroslava, Sat Proselnici

Proiecte realizate:

 S-au realizat an uri, pode e i rigole carosate pentru acces la propriet i pe str zile asfaltate în anul 2016,

respectiv pe strada Prunului, strada Inv. Cernescu Vasile, strada Movil , strada Belcia, strada Islazului,

strada Theodor Palade+P durii, strada Verde i strada Theodor Fundac Salcâm.

 S-au continuat lucr rile de modernizare prin pietruire pe drumul care pleac  din DJ248A pân la intrare

în satul Proselnici, prin fonduri europene.

 S-a realizat extinderea sistemului de alimentare cu ap potabil de-a lungul drumului DJ 248A continuare

pe strada Cocorilor i pe strada V ratici.

 S-au realizat lucr rile de extindere re ele electrice pe strada Theodor Palade.

 S-au realizat bransamente la re eaua de ap  potabil la locuitorii ce au domiciliul în satul Proselnici prin

finan are POS MEDIU.

 S-a montat centrala termic  pe combustibil gaz natural la coala Proselnici i la Casa pr znicar .

 S-a realizat extinderea re elei de gaze naturale.

Direc ii principale de dezvoltare / obiective:

 Se vor realiza lucr ri de modernizare coala primar , localitatea Proselnici, comuna Miroslava, jude ul Ia i – finan are PNDL.

 Amenajarea unui punct medical în coala Proselnici.

 Se va  asfalta strada Prunului în lungime de 195 m.

 Modernizarea Iluminatului public.

 Se va realiza Extinderea sistemului de alimentare cu ap  potabil de pe strada Cocorilor pân la intrarea în satul Proselnici, strada Marului.

 Modernizarea prin asfaltare a drumului de la cimitir pîn în DJ 248A Vorove ti.
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 Înfiin are re ea de colectare ape uzate (canalizare) în satul Proselnici, Comuna Miroslava, Jude ul Ia i – finan are prin PNDL.

 Finalizarea problemelor de fond funciar.

 Concesionare teren pentru construirea unui num r de 50 locuin e pentru tineri.

Comuna Miroslava, Sat Corne ti

Proiecte realizate:

 S-au realizat an uri, pode e i rigole carosate pentru acces la propriet i pe str zile asfaltate în anul

2016, respectiv pe strada P durea Surd i strada Înfundat .

 S-a extins sistemul de alimentare cu ap  pe strada Cîmpiei, strada Dimitrie Anghel i strada S lciilor.

 S-au realizat lucr rile de extindere re ele electrice  pe LOT 2 concesionat.

 S-au realizat lucr rile de extindere re ele electrice  pe LOT 3 concesionat.

 S-au realizat repara ii la biseric .

 S-au realizat bransamente la re eaua de ap potabil pentru locuitorii ce au domiciliul în satul Corne ti

pe finan are POS MEDIU . 

 S-a montat central termic  pe combustibil gaz natural la coala Corne ti i la cele dou Centre de zi .

Direc ii principale de dezvoltare / obiective:

 Se va  asfalta strada P durea Surda pân la centur i strada Bisericii prin finan are PNDL.

 Se va  asfalta strada Dealul Popii în lungime de 823m.

 Modernizarea iluminatului public.

 Modernizarea prin pietruire a drumului vicinal care pleac din DC28-Boagnea-SDE Ez reni-Unitatea Militar .

 Amenajare hidrografic (betonare) a pârâului Cornet.
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 Modernizare baza sportiv .

 Concesionare teren pentru construire locuinte pentru tineri.

Comuna Miroslava, Sat Danca

Proiecte realizate:

 S-au început lucr rile de modernizare a drumului i s-a realizat sistemul de drenaj de-a lungul str zii

Principale pe o lungime de 840 m.

 S-au finalizat lucr rile de amenajare la Biserica de lemn.

 S-au realizat bran amente la re eaua de ap potabil pentru locuitorii ce au domiciliul în satul Danca

pe finan are POS MEDIU . 

Direc ii principale de dezvoltare / obiective:

 Se va  asfalta strada P durea Surda de la centur pîn la Biseric prin finan are PNDL.

 Se va  asfalta strada Principal - 840m, strada colii – 450 m.

 Modernizarea iluminatului public.

 Înfiin are re ea de canalizare prin finan are PNDL.

Comuna Miroslava, Sat Uricani

Proiecte realizate:

 S-au realizat an uri, pode e i rigole carosate pentru acces la propriet i pe str zile asfaltate în anul 2016, respectiv pe strada Miron Lupescu, strada

Nucilor, strada Podgoriei, strada Petrache Mertic.

 S-a modernizat baza sportiv Uricani.
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 Este în derulare procedura de achizi ie de lucr ri de realizare sistem de canalizare prin fonduri europene pe

strada Bahlui, strada colii, strada Eroilor i strada Bisericii – finan are PNDR.

 S-au realizat lucr rile de extindere re ele electrice pe strada Miron Barnovschi i strada P durii.

 S-au realizat bransamente la re eaua de ap potabil la locuitorii ce au domiciliul în satul Uricani pe finan are

POS MEDIU.

 S-a modernizat strada Via Mare.

 S-a modernizat iluminatul public.

Direc ii principale de dezvoltare / obiective:

 Se va asfalta strada Bisericii – 377 m, strada Bazinelor -300 m, strada Nicolae Labi – 1129 m i strada Eroilor – 300 m prin finan are din fonduri

europene, iar prin fonduri din bugetul local strada Amfiteatru - 79m, strada Eroilor - 300m i strada Via Mare-182m (leg tura între zona de drum asfaltat

i cel betonat).

 Se va realiza obiectivul ”Reabilitare, modernizare i recompartimentare coala Gimnazial “Miron Barnovschi” Uricani – corp Gradini , localitatea

Uricani prin finan are PNDL.

 Extinderea re elei electrice pe strada Nicolae Labi .

 Se va realiza re eaua de alimentare cu ap i canalizare în zona METRO i DEDEMAN.

 Realizarea retelei de canalizare.

Comuna Miroslava, Sat G ureni

Proiecte realizate:

 S-a modernizat prin pietruire drumul care pleac din centura Valea Ursului pân la intrare în satul G ureni - strada Zorilor cu finan are din fonduri

europene.
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 Este în derulare procedura de achizi ie de lucr ri - realizare sistem de canalizare pe strada Beldiman i strada Principal - finan are prin PNDR.

 Este în derulare procedura de achizi ie de lucr ri - extindere re ele electrice pe strada Zorilor, DE 1705/1/1+DE 1698/1.

 S-au realizat bran amente la re eaua de ap potabil pentru locuitorii ce au domiciliul în satul G ureni prin finan are POS MEDIU.

 S-au început lucr rile de repara ii capitale la Biserica Sf. Gheorghe.

Direc ii principale de dezvoltare / obiective:

 Se va  asfalta strada Antonie Ruset Vod pe lungimea de 400 m.

 Modernizarea iluminatului public.

 Amenajarea parcului de joac în curtea colii.

 Finalizarea lucr rilor de la biseric .

Comuna Miroslava, Sat Br tuleni

Proiecte realizate:

 S-au realizat an uri, pode e i rigole carosate pentru acces la propriet i pe str zile asfaltate în anul 2016, respectiv pe strada Bisericii, strada Malduri,

strada Pârâului.

 Este în derulare procedura de achizi ie de lucr ri - realizare sistem de canalizare pe strada Malduri i strada Principal – finan are prin PNDR.

 În  Parcul Industrial Miroslava s-au realizat: amenajarea c ilor de acces la nivel de pietruire, re ele de alimentare cu ap  potabil , sistemul de 

canalizare Etapa I, devierea re elei de medie tensiune, re ele de alimentare cu gaze naturale.

 S-au efectuat lucr ri hidrografice la pârâul Piept nari.

Direc ii principale de dezvoltare / obiective:

 Se va turna covor de asfalt pe strada Principal i pe strada Bisericii - în continuare, se vor realiza lucr ri de asfaltare.
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 Se vor realiza repara ii capitale i refacerea structurii rutiere pentru drumul SAPARD, drum de trafic auto de tonaj mare.

 Se vor realiza lucr rile de extindere re ele de  energie în Parcul Industrial.

 Se vor executa lucr rile de realizare sens giratoriu în zona Delphi.

 Extinderea re elei de alimentare cu ap pe strada Fîntînele (în spate la Toyota).

 Reamenajarea spa iului de joac pentru copii.

 Se vor realiza luc ri de repara ii capitale la coala Br tuleni.

Comuna Miroslava, Sat Vorove ti
Proiecte realizate:

 S-au realizat an uri, pode e i rigole carosate pentru acces la propriet i pe str zile asfaltate în anul 2016, respectiv pe strada Livezilor, strada Stânii,

strada Bisericii, strada M rului, strada Haznalei, strada Cicoarei, strada Viilor, strada Sili te.

 Este în derulare procedura de achizi ie de lucr ri - realizare sistem de canalizare pe strada Buzamet i strada Principal  .

Direc ii principale de dezvoltare / obiective:

 Se va turna covor de asfalt pe strada Principal .

 Extinderea re elei electrice pe strada Pept nari i strada P durii.

 Modernizarea iluminatului public.

 Amenajarea unui spa iu de joac în curtea colii i a unei baza sportive moderne.

 Amenajarea hidrografic a pârâului Piept nari.

 Amenajarea unui parc în centrul satului.

 Extinderea re elei de canalizare pe toate str zile satului.
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Comuna Miroslava, Sat Valea Adânc

Proiecte realizate:

 Este în derulare procedura de achizi ie de lucr ri de asfaltare prin fonduri europene pe strada La cu

Vod  – 469 m, strada Livezilor -1021 m .

 Este în derulare procedura de achizi ie de lucr ri pentru realizarea sistemului de canalizare prin

fonduri europene pe str zile din satul Valea Adânc .

 S-a finalizat execu ia de lucr ri de semaforizare la intersec ia DJ 248 cu str. Principal din

localitatea Valea Adânc i Fundac O el rie.

 S-a încheiat contractul de execu ie de lucr ri de extindere re ele electrice pe strada Ioan Joldea Voda

si strada Livezilor.

 S-au început lucr rile pentru realizarea obiectivului cas  pr znicar (capel ) i amenajare cimitir pe o suprafa  de 2,5 ha.

Direc ii principale de dezvoltare / obiective:

 Lucr ri de modernizare prin asfaltare din fonduri europene pe strada La cu Vod - 469 m si strada Livezilor 1021 m i din fonduri de la bugetul

local pe strada Sub Co ere 235 m, strada Fabricii 300 m i strada colii 390 m .

 Se va asfalta strada Sub Co ere - 235m, strada Fabricii -300 m, strada Iazului- 820m, strada colii -390m.

 Extinderea re elei electrice pe strada Corne ti i DE 2968/100/1 .

 Amenajarea de trotuare pe strazile unde exist  posibilitate de executie.

 Amenajare c i de acces din incinta cimitirului, capel i dig protec ie cimitir.

 Modernizarea Iluminatului  public.

 Amenajare spa ii de joac pentru copii.

 Achizi ia unei suprafe e de teren pentru construire coal , cre i gr dini in localitate.

 Asfaltarea drumului comunal ce face ce face leg tura cu oseaua de ocolire a municipiului Ia i.
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 Fluidizarea circulatiei prin sensuri unice.

Comuna Miroslava, Sat Valea Ursului

Proiecte realizate:

 Este în derulare procedura de achizi ie de lucr ri pentru realizarea sistemului de canalizare prin fonduri

europene pe strada Principal , strada Iazului i strada Mecaniz rii.

 S-a modernizat prin pietruire drumul care pleac din centura Valea Ursului perimetral cu padurea Uricani

prin fonduri europene.

 S-au finalizat lucr rile de extindere re ele electrice pe strada Otilia Cazimir.

Direc ii principale de dezvoltare / obiective:

 Extinderea re elei electrice i de iluminat public pe str. Principal pîn la sensul giratoriu, strada

Albinelor în continuare i pe drumul perimetral cu padurea Uricani.

 Modernizarea iluminatului public.

 Amenajarea de trotuare de-a lungul DJ 248A pân în satul Miroslava.

 Modernizarea prin asfaltare a str zii Albinelor.

 Preluarea drumurilor private i modernizarea acestora prin asfaltare.

 Extinderea re elei de alimentare cu gaze naturale.

 Construirea unui centru reziden ial în zona bisericii.

 Construirea unei gradini e i a unui parc de joac .
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Comuna Miroslava, Sat Horpaz

Proiecte realizate:

 Este în derulare procedura de achizi ie de lucr ri pentru realizarea sistemului de canalizare prin fonduri

europene pe str zile din satul Horpaz.

 S-a extins sistemul de alimentare cu ap  potabil pe strada Principal .

 S-au executat lucr ri de execu ie semaforizare la Intersec ia DJ 248 cu strada DC 39 Horpaz – Ciurbe ti.

 S-a semnat contractul de execu ie pentru extindere re ele electrice i de iluminat public pe strada Iazului.

Direc ii principale de dezvoltare / obiective:

 Se vor realiza lucr rile de Consolidare strada Iazului sat Horpaz - finan are CNI.

 Se vor realiza lucr rile la obiectivul "Modernizare gradini cu program normal, Localitatea Horpaz, Comuna Miroslava, Jude ul Ia i" prin finan are

PNDL.

 Se vor executa lucr ri pentru execu ia de trotuar i rigol  pe strada Principal de la intersectia cu DJ - strada Nou , strada Principal .

 Asfaltare pe strada Holdelor în lungime de 368m.

 Modernizarea iluminatului public.

 Consolidarea strazii Iazului prin asfaltare.

Comuna Miroslava, Sat Balciu
Proiecte realizate:

 S-a asfaltat strada Viilor în lungime de 441 m.

 Este în derulare procedura de achizi ie de lucr ri pentru asfaltare strada Dealul Nucului în lungime de 1300m prin finan are PNDR.

 S-au executat lucr ri de extindere a re elei electrice i de iluminat public pe strada Stadionului i strada Dealul Nucului.

 S-a realizat rampa de gunoi lâng  padocul de câini.
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Direc ii principale de dezvoltare / obiective:

 Se va asfalta strada Stadionului 337m i strada Izvoarelor în lungime de 332m.

 Extinderea re elei electrice i de iluminat public pe strada Drenurilor.

 Modernizarea iluminatului public.

 Se va realiza obiectivul construire garaj pentru utilajele prim riei.

 Extinderea padocului de câini.

Comuna Miroslava, Sat Miroslava

Proiecte realizate:

 S-au realizat an uri, pode e i rigole carosate pentru acces la propriet i pe str zile asfaltate în anul

2016, respectiv pe strada Viilor – 809 m.

 S-a finalizat execu ia obiectivului ”Extindere sal sport  corpurile III i IV”.

 S-a finalizat execu ia obiectivului ”Semaforizare în comuna Miroslava: Intersec ia DJ 248A cu

strada Anton Ni u i strada Mihail Kog lniceanu”.

 Este în derulare procedura de achizi ie de lucr ri pentru obiectivul ”Modernizare i reabilitare corpuri

de cl dire coala Mic i coala Mare din cadrul Grupului colar Agricol Mihail Kog lniceanu

Miroslava” prin fonduri europene.

 S-a ntocmit proiectul tehnic pentru trotuar i rigol strada Constantin Langa Miroslava  de la intersectie semaforizat  c tre sat Valea Ursului.

 S-au realizat bransamente la re eaua de ap potabil la locuitorii ce au domiciliul în satul Miroslava -zona de vale - pe finan are POS MEDIU.

 S-a montat central termic pe combustibil gaz natural la Grupul colar Agricol Mihail Kog lniceanu Miroslava i la copurile extinse de la sala de sport.
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Direc ii principale de dezvoltare / obiective:

 Asfaltarea strazii Ion Voda cel Viteaz - 630 m, strada Valea Miroslavei continuare – 550 m, strada Fundac Horai a 489 m, strada P durii în continuare

240 m, strada Stadionului 350 m, strada Gen. Emanoil Dasc lu 215 m.

 Se va realiza obiectivul ”Modernizare i reabilitare corpuri de cl dire coala Mic i coala Mare din cadrul Grupului colar Agricol Mihail

Kog lniceanu Miroslava” prin fonduri europene.

 Realizarea lucr rilor de execu ie trotuar i rigol , str. Constantin Langa Miroslava  de la intersectia semaforizat  c tre sat Valea Ursului.

 Extinderea re elei electrice i de iluminat public pe str. George Topîceanu i strada C-tin Langa continuare pîn la sens giratoriu.

 Modernizarea iluminatului public.

 Se va realiza obiectivul Extindere i modernizare coala Gimnazial “Colonel Constantin Langa” Miroslava, Loc. Miroslava, Comuna Miroslava,

Jude ul Ia i Construire corp nou la Gradinita Miroslava, prin finan are PNDL (constructie nou în curtea liceului).

 Se va realiza obiectivul Extindere gr dini i construire cre în cadrul colii “Colonel Constantin Langa” Miroslava, Loc. Miroslava, Comuna

Miroslava, Jude ul Ia i, prin finan are PNDL.

 Se va realiza obiectivul Modernizare baz sportiv în incinta Liceului Agricol “M. Kog lniceanu” Miroslava, Jude ul Ia i - finan are PNDL

 Se va realiza obiectivul: ”Proiect tehnic i initiere lucr ri pentru investi ia : „Cre terea siguran ei ceta enilor i prevenirea criminalita ii prin

achizi ionarea de echipamente specifice i amenajarea unui centru de supraveghere în comuna Miroslava, jude ul Ia i ”

 Se va realiza obiectivul Construire sediu prim rie în Comuna Miroslava, Jude ul Ia i din fonduri europene.

 Construirea obiectivului Casa de cultur pe terenul viran de lâng  prim rie i amenajarea unui parc.
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DIREC II PRINCIPALE DE DEZVOLTARE DURABIL A COMUNEI MIROSLAVA, JUDE UL IA I

Pentru perioada urm toare, ne propunem s realiz m împreun  urm toarele obiective:

 Construirea unei sta ii de sortarea de eurilor solide menajere i biodegradabile în Comuna Miroslava, jude ul Ia i.

 Înfiin area transportului public local în Comuna Miroslava, jude ul Ia i.

 Locuin e sociale în regim de închiriere D+P+2E+M, Comuna Miroslava, jude ul Ia i.

 Locuin e pentru tineri în vederea închirierii D+P+2E+M, Comuna Miroslava, Localitatea Valea Ursului, jude ul Ia i.

 Realizare parc comunal – Amenajare Peisagistic .

 Cartier reziden ial Miroslava.

 Anvelop ri cl diri publice i sociale în localitatea Miroslava.

 Bazin de înot olimpic în Comuna Miroslava, jude ul Ia i.

 Construire casa de cultural în Comuna Miroslava, jude ul Ia i.

 Construire Complex Sportiv în Comuna Miroslava, jude ul Ia i.

 Patinoar artificial în Comuna Miroslava, jude ul Ia i.

 Construirea Spitalului Regional de Urgen  pe raza Comunei Miroslava, jude ul Ia i.

 Centru reziden ial persoane pentru persoane vârsnice în Uricani i Ciurbe ti.

 Trotuare pe toate str zile asfaltate.

 Finalizarea activit ilor de fond funciar.

 Parcuri de joac  pentru copii în toate localit ile.

 Construire parc industrial lâng Delphi.

 Extindere re ele de utilit i func ie de necesit i i eficien .

 Actualizare Plan Urbanistic General al comunei.

 Concesionare terenuri pentru construire de locuin e pentru tineri.
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2 Sursa: Birou Proiecte – Prim ria Comunei Miroslava, jude ul Ia i

7.955.338,00

4.255.468,00

24.745.038,00

8.595.449,00

7.875.158,00

8.308.903,00

5.021.156,00

2.916.674,00

1.042.969,00

861.624,00

680.989,00

72.258.766,00

7.755.334,00

4.080.121,00

24.620.128,00

8.386.371,00

6.798.954,00

8.107.137,00

4.858.500,00

2.741.237,00

920.182,00

749.806,00

604.175,00

69.621.945,00

200.004,00

175.347,00

124.910,00

209.078,00

1.076.204,00

201.766,00

162.656,00

175.437,00

122.787,00

111.818,00

76.814,00

2.636.821,00

0,00 10.000.000,00 20.000.000,00 30.000.000,00 40.000.000,00 50.000.000,00 60.000.000,00 70.000.000,00 80.000.000,00

Extindere re ea de colectare ape uzate în satele Valea Ursului, Vorove ti, Br tuleni,
Miroslava, Uricani, Ciurbe ti i G ureni, Comuna Miroslava, Jude ul Ia i

Modernizare iluminat stradal în Comuna Miroslava, Jude ul Ia i

Modernizare str zi i drumuri locale în satele din Comuna Miroslava, Jude ul Ia i

Înfiin are re ea de colectare ape uzate în satele Proselnici, Corne ti i Danca , Comuna
Miroslava, Jude ul Ia i

Construire sediu prim rie în Comuna Miroslava, Jude ul Ia i

Extindere i modernizare coala Gimnazial “Colonel Constantin Langa” Miroslava,
Loc. Miroslava, Comuna Miroslava, Jude ul Ia i

Modernizare baz sportiv în incinta Liceului Agricol “M. Kog lniceanu” Miroslava,
Jude ul Ia i

Extindere gr dini i construire cre în cadrul colii “Colonel Constantin Langa”
Miroslava, Loc. Miroslava, Comuna Miroslava, Jude ul Ia i

Modernizare coala primar , Localitatea Proselnici, Comuna Miroslava, Jude ul Ia i

Extindere i modernizare coala primar , Localitatea Ciurbe ti, Comuna Miroslava,
Jude ul Ia i

Modernizare gradini cu program normal, Localitatea Horpaz, Comuna Miroslava,
Jude ul Ia i

TOTAL

Lei

Proiecte depuse la Ministerul Dezvolt rii Regionale i Administra iei Publice
Program de finan are - PNDL II - 2017

Buget local Buget de stat Valoarea total a investi iei (lei cu TVA)
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SITUA IA PROIECTELOR GESTIONATE DE C TRE BIROUL PROIECTE3

Nr.

crt.

Denumire Proiect Program de finan are Stadiu proiect

1. Modernizare drumuri de exploata ie agricol în comuna Miroslava, jude ul Ia i PNDR 2007-2013 - M sura 125 În implementare

2. Extindere infrastructur de ap uzat  în localit ile G ureni, Uricani, Br tuleni, Vorove ti, Valea Ursului i

Ciurbe ti din comuna Miroslava, jude ul Ia i

PNDR 2014-2020 - Subm sura 7.2 În implementare

3. Modernizare drumuri de interes local în comuna Miroslava, jude ul Ia i PNDR 2014-2020 - Subm sura 7.2 În implementare

4. Modernizare i reabilitare corpuri de cl dire “ coala Mic “ i “ coala Mare” din cadrul “ Grupului colar

Agricol Mihail Kogalniceanu“, sat Miroslava, comuna Miroslava, jude ul Ia i

PNDR 2014-2020 - Subm sura 7.2 În implementare

5. Modernizare drumuri de acces agricol în Comuna Miroslava, Jude ul Ia i PNDR 2014-2020 - Subm sura 4.3 Depus i aprobat, f r
surs de finan are

6. Reabilitare, modernizare i recompartimentare coala Gimnazial "Miron Barnovschi" Uricani, localitatea Uricani,

comuna Miroslava, jude ul Ia i

MDRAPFE – PNDL I În implementare

7. Construire camin cultural, localitatea Miroslava, judetul Ia i Compania Na ional de Investi ii În evaluare

8. Construire sala de sport în localitatea Corne ti, comuna Miroslava, jude ul Ia i Programul Opera ional Regional 2014-2020
Axa 10, Prioritatea 10.1

În preg tire pentru
depunere spre finan are

9. Restaurarea i consolidarea Palatului Sturdza în localitatea Miroslava, jude ul Ia i POC România-Republica Moldova 2014-2020
Apel 1 – pentru proiecte HARD

În preg tire pentru
depunere spre finan are

10. Construire garaj, racorduri utilitati, împrejmuire, organizare antier, în localitatea Balciu, comuna Miroslava,

jude ul Ia i

POC România-Republica Moldova 2014-2020
Apel 2 – pentru proiecte SOFT

În preg tire pentru
depunere spre finan are

11. Construire sala de sport în localitatea Uricani, comuna Miroslava, jude ul Ia i Programul Opera ional Regional 2014-2020
Axa 10, Prioritatea 10.1

În preg tire pentru
depunere spre finan are

12. Construc ia, reabilitarea, modernizarea, extinderea i dotarea infrastructurii educa ionale pentru înv mântul
educational i tehnic în cadrul Liceului Tehnologic Agricol “Mihail Kog lniceanu” din Comuna Miroslava, Jude ul

Ia i

Programul Opera ional Regional 2014-2020
Axa 10, Prioritatea 10.1

În preg tire pentru
depunere spre finan are

13. Înfiin are incubator de afaceri „MIROSLAVA START-UP Programul Opera ional Regional 2014-2020
Axa 2, Prioritatea 2.1B

În preg tire pentru
depunere spre finan are

14. “Parc Industrial 2 Miroslava”, Comuna Miroslava, Jude ul Ia i În preg tire

3 perioada de referin este 2017-2018
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CAPITOLUL  IV - STAREA SOCIAL I DE MEDIU A COMUNEI MIROSLAVA, JUDE UL IA I

EDUCATIE I CULTUR

Educa ie

Rolul educa iei i înv mântului într-o societate civilizat este foarte important . Educa ia contribuie la formarea i dezvoltarea personalit ii

individuale. Totodat nivelul de dezvoltare economic al unei ri depinde i de nivelul de educa ie a cet enilor, de aceea este nevoie de o concep ie clar despre

rolul educa iei într-o societate. Educa ia este un obiectiv primordial pentru comunitate în orice societate, având la baz  urm toarele principii:

 acces egal i sporit la educa ie;

 calitate ridicat  a educa iei i preg tirea societ ii bazate pe cunoa tere;

 descentralizarea i depolitizarea sistemului educativ;

 transformarea educa iei în resurs  de baz  a moderniz rii României;

 considerarea investi iei în capitalul uman ca investi ia cea mai profitabil  pe termen lung;

 reconstruc ia înv mântului în satele apar in toare;

 combinarea eficient  a educa iei de elit cu educa ia general ;

 compatibilizarea european i scoaterea înv mântului românesc din izolarea din ultimii ani;

 dezvoltarea institu ional  a educa iei permanente.

Un proces eficient de educa ie se bazeaz  pe mai multe componente: cadre didactice de înalt profesionalism cu care ne mândrim i baza material .

Pentru desf urarea în condi ii optime a procesului de educa ie prim ria comunei Miroslava a ac ionat pe trei direc ii: cheltuieli de personal, cheltuieli

materiale pentru între inere i investi ii.
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COALA GIMNAZIAL  „CONSTANTIN LANGA” MIROSLAVA

RAPORT ACTIVITATE EDUCATIV , SEMESTRUL I - ANUL COLAR 2017-2018

Activitatea educativ colar i extra colar a fost complex , s-a bazat pe o bun comunicare, activit ile

desf urate fiind tratate cu seriozitate i implicând un num r mare de elevi, cadre didactice, p rin i i reprezentan i

ai comunit ii locale. Informarea i îndrumarea elevilor i p rin ilor acestora în vederea unei orient ri

socioprofesionale i integr ri sociale optime s-a concretizat în cuprinderea unor teme specifice în cadrul orelor de

dirigen ie i a edin elor cu p rin ii. Dirigin ii s-au implicat în buna organizare i desf urare a serviciului pe coal

i au militat pentru men inerea calit ii mediului colar.

Puncte tari

 Experien în domeniul activit ii educative colare i extra colare;

 Personal didactic calificat, cu competen e necesare evalu rii i valorific rii valen elor educative;

 Diversitatea programului de activit i educative la nivelul unit ii de înv mânt;

 Majoritatea profesorilor dirigin i s-a implicat în derularea activit ilor colare i extra colare;

 Multitudinea i diversitatea activit ilor extra colare în vederea afirmarii personalit ii colii în plan comunitar;

 Vizibilitatea actului educa ional în comunitate prin mediatizarea activit ilor extra colare i extracurriculare (spectacole, concursuri, competi ii);

 Rela iile interpersonale (diriginte-elev, conducere-dirigin i, profesori-p rin i, profesori-profesori etc.) existente favorizeaz  crearea unui climat

educa ional deschis, stimulativ;

 Comisia dirigin ilor organizeaz întâlniri cu reprezentan i ai Poli iei în scopul prevenirii delincven ei juvenile;

 Întâlniri cu Consiliul reprezentativ al p rin ilor, cu Comitetele de p rin i ale claselor, suplimentate de consulta ii individuale cu p rin ii;

 Contactele cu diverse institu ii pentru realizarea unor activit i extracurriculare (excursii tematice) introduc elevii în mediul comunitar i contribuie la

socializarea lor.

Puncte slabe

 Neimplicarea în proiecte interna ionale;
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 Spa iul insuficient în incinta colii pentru derularea unor activit i extra colare;

 Lipsa unor modalit i de recompensare a elevilor pentru participarea la activit ile extra colare.

Oportunit i

 Ini ierea cadrelor didactice în managementul de proiect;

 Amplificarea dimensiunii europene prin accesarea noii genera ii de programe i proiecte de cooperare interna ional ;

 Valorificarea poten ialului creativ al elevilor prin ini ierea de noi proiecte educative i asumarea de roluri;

 Deschiderea activit ii educative spre implicare i responsabilizare în via a comunit ii.

Amenin ri

 Modificari la nivelul comisiei ca urmare a mobilit ii cadrelor didactice;

 Dezavantajul creat de programele colare înc rcate care nu permit dezvoltarea componentei educative.

Pentru anul scolar 2017-2018, prin activit ile educative, ne-am stabilit o serie de obiective de realizat la nivelul colii.

Obiective:

1) Diminuarea num rului de elevi cu note sc zute la purtare din cauza absen elor sau a actelor de indisciplin ;

2) Descoperirea unor modalitati optime de folosire a competen elor în activit ile extracurriculare;

3) Cre terea procentului de promovabilitate al Evaluarilor Na ionale;

4) Implicarea unui numar cât mai mare de elevi în activit ile colii;

5) Cunoa terea op iunilor elevilor privind petrecerea timpului liber;

6) Optimizarea rela iei coal - familie;

7) Diversificarea activit ii extracurriculare;

8) Cre terea calit ii ac iunilor educative din coal ;

9) Conectarea colii la programe i proiecte educa ionale la nivel local, jude ean, na ional

i interna ional;
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10) Eficientizarea colabor rii colii cu alte institu ii implicate în buna func ionare a societ ii.

ACTIVIT I EDUCATIVE COLARE I EXTRA COLARE

Activit ile derulate în semestrul I  au fost bogate i au vizat educa ia ecologic , educa ia civic , educa ia pentru s n tate, sport, educa ia intercultural ,

istoria, cultura general . Proiectul educa ional ”Pre uim natura, iubim via a”, aflat la edi ia a II – a, a fost introdus în CAEJ 2018, urmând ca activit ile s

înceap în sem. II.

NR.

CRT.

DENUMIREA ACTIVIT II DATA LOCUL DE DESF URARE RESPONSABILI MEN IUNI

1. Deschiderea Anului colar

2017-2018

11.09.2017 Curtea colii Directorul i toate cadrele didactice Festivitatea de deschidere

2. ”Ecosisteme naturale, ecosisteme create

de om”

15.10.2017 Liceul Agricol ”Mihail

Kog lniceanu”

Prof. Ro u Adriana Lec ie vizit

3. ” coala pentru valori autentice” –

proiect ISJ Ia i

sept. 2017-

ian. 2018

S lile de clas Consilier educativ,

Prof.: Dumitriu Oana, Iosub Beatrice,

ar  Eduard, Gr dinaru Ana, Vizureanu

Georgiana, Vl du Daniela, Abaza

Andreea, Ciucanu Carmen, Nedelciuc

Silvia, Ursu Maria, Ro u Adriana,

Educa ia pentru valori

4. Zilele Turismului la Miroslava 16-17.

09.2017

Terenul din fa a s lii de sport Director adjunct Program artistic

5. Campanie Impactul De eurilor Asupra

Mediului Înconjur tor

coala Vorove ti Inv. Boca Elena Atelier de lucru coordonat de DELPHI

DIESEL SYSTEMS

6. ROSET-IS 20.09.2017 Sala de clas Director adjunct Prezentare
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7. S pt mâna Educa iei Globale 18-22.09.2017 Diverse loca ii Consilier educativ

Toate cadrele didactice

Activit i diverse

8. Ziua Limbilor Europene 26.09.2017 S lile de clas Profesorii de limbi str ine Ateliere de lucru

9. Ziua Interna ional a educa iei 05.10.2017 S lile de clas Toate cadrele didactice Activit i diverse

10. Ora de net 28.10.2017

20.11.2017

S lile de clas Prof. Dumitriu Oana Carmen,

prof. Vl du Daniela

Ateliere de lucru

11. „Happy Halloween” 31.10.2017 S lile de clas ,

holul colii

Prof. Dumitriu Oana Carmen,

prof. Vizureanu Georgiana

Ateliere de lucru, concurs i expozi ie

12. ”Halloween Party” 31.10.2017 holul colii Prof. Abaza Andreea,

prof. Ciucanu Carmen

Concurs de dovleci sculpta i,

concurs de costume

13. Centenarul Marii Uniri 1.12. 2017 S lile de clas

Muzeul Unirii

Prof. Iosub Beatrice Mihaela,

Prof. Ciucanu Carmen

Activitati diverse, vizite la Muzeul

Unirii

14. Ziua Na ional a României 1.12. 2017 Sala de festivit i a colii

Sala de sport

Consilier educativ

Profesorii de istorie, muzic , desen

Expozi ii, serb ri

Program artistic

15. ”Colind m, colind m!” 15.12.2017 DELPHI DIESEL SYSTEMS Director adjunct Vizit , spectacol - 60 de elevi

16. Cr ciunul – Darul bucuriei 22.12.2017 Sala de sport Directorul adjunct, consilierul educativ,

prof. de muzic

Spectacol festiv, dona ii

17. Eminescu- “Expresia integral a

sufletului românesc”(N. Iorga)

15.01.2018 Prof. de român , prof. de muzic i

desen

Expozi ii, recital

18. “Hai s  d m mân cu mân ” – Ziua

Principatelor Române

24.01.2018 Profesorii de istorie, muzic , desen Simpozion de referate, program

artistic, expozi ie de desene

19. Muzeul iluziilor 27.01.2018 Muzeul Municipal Ia i Prof. Dumitriu Oana, Iosub Beatrice,

Vl du Daniela, Abaza Andreea,

Ciucanu Carmen, Gr dinaru Ana,

Vizureanu Georgiana

vizit

20. ”Muntele, prietenul copiilor” Vatra Dornei Inv. Pascu Anisoara Excursie colar
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PARTENERIATE EDUCA IONALE

 Proiect educa ional ”Fi i aten i la traversare” – GPN Miroslava – Poli ia Miroslava

 Proiect Educa ional de evaluare interdisciplinar  a competen elor ”Formidabilii” – GPN Miroslava  – Romconcept International Solutions

Bucure ti

 Proiect educa ional ”TIMTIM-TIMY” – GPN Miroslava – Funda ia pentru tiin e i Arte Paralela 45

 Parteneriat educa ional ”Împreun vom cl di viitorul” – GPN Miroslava – p rin ii i bunicii pre colarilor

 Parteneriat educa ional ”Împreun  cu copiii no tri” – GPN Valea Adânc - Comitetul de p rin i

 Acord de parteneriat GPN Valea Adânc - Parohia ”Sfântul Nicolae” Valea Adânc

 Protocol de colaborare - structura coala Gimnazial  ”Miron Barnovschi” Uricani - coala Gimnazial  ”Dimitrie Anghel” Corne ti – Spitalul

Clinic de Urgen ”Sfânta Maria” Ia i

 Acord de colaborare cu organiza ia ”Salva i copiii” Ia i pentru implementarea programului ”Educa ie pentru s n tate” în coli i licee

 Acord de parteneriat cu P.F.A. S cul anu Ion i cu SC APIVET SRL, pentru desf urarea campaniei educa ionale ”Mic dejun cu miere”

 Acord de parteneriat cu Societatea Na ional  de Crucea Ro ie din România, filiala Ia i

 Protocol de colaborare coala vorove ti – Parohia ”Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” Vorove ti

 Protocol de colaborare - structura coala Gimnazial  ”Miron Barnovschi” Uricani – Palatul Copiilor Ia i – pentru desf urarea cercului de

geologie

 Protocol de parteneriat cu Colegiul Na ional ”Emil Racovi ” Ia i, pentru desf urarea activit ii ROSET-IS, în cdrul EUROSCOLA 2017
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COMPETI II/CONCURSURI

Cupa Cr ciunului – Prim ria Miroslava

Cupa ”Mo Cr ciun” la fotbal, cl. I – IV, ed. a II – a, Ia i – diploma pentru fair-play

CAMPANII DE INFORMARE /EDUCARE A ELEVILOR

Campania de combatere a violen ei

Campanie Impactul De eurilor Asupra Mediului Înconjur tor

Campanie educa ional  ”Alwais”

Campanie educa ional  ”Mic dejun cu miere”

Sugestii pentru îmbun t irea activit ii educative în unitatea de înv mânt:

 Implicarea colii i a cadrelor didactice în proiecte europene;

 Ob inerea de fonduri extrabugetare prin încheierea de parteneriate cu ONG- uri în vederea organiz rii i derul rii unor activit i educative

de amploare.
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COALA GIMNAZIAL DIMITRIE ANGHEL CORNE TI

ACTIVIT I EXTRACURRICULARE 2017

1. Proiect Transfrontalier cu Liceul Teoretic Sculeni, Republica Moldova

Fra i în cuget i sim ire – pun i peste Prut

Activit ile desf urate au constat în prezentarea colilor, momente artistice oferite

de elevi, masa de prânz servit în cadrul familiilor elevilor ce iau parte la proiect. A

urmat o vizit la funda ia Al turi de voi, unde elevii i cadrele didactice au avut

posibilitatea s se cunoasc mai bine, datorit particip rii la crearea unei machete ce

viza un loc de petrecere a timpului liber. Elevi: 12, Profesori: 3.

2. Proiect Educa ional ”Copil ca tine sunt i

eu”

Cu dou  evenimente:

 Sesiune de comunic ri: Bune practici în

incluziunea copiilor cu nevoi speciale

 Festival folcloric interjude ean

Elevi: 40, Profesori: 9
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3. ”Erasmus ” local – proiect educa ional cu coala din Rozavlea, jude ul Maramure

 Elevi: 16 , Profesori: 4

4. Reabilitarea colii prin bun voin a

autorit ilor locale

La jum tatea lunii august, am fost chema i de c tre doamna directoare pentru a da o mân de ajutor la renovarea colii. De i afar era o c ldur

insuportabil , noi am fost de acord s venim în grup. Ajungând la coala voio i i plini de  energie, am fost întâmpina i de c tre doamna directoare

cu zâmbetul pe buze. Ascultând cu aten ie explica iile acesteia, dar i a muncitorilor, am trecut imediat la ac iune. În primele zile a fost necesar

s scoatem decora iunile, plantele i mobilierul din înc peri. În urm toarele zile munca s-a mai îngreunat pu in, constând în: vopsirea pere ilor

i a gardului. Noi ne-am distrat foarte mult dând cu vopsea. Doamna directoare în

schimb, de mul umire, ajutat de transportul oferit de c tre Prim ria Comunei

Miroslava, ne-a dus la un spectacol organizat de Asocia ia studen easc Amicus. Iar

în final, pentru a ne r cori i distra  pu in, doamna directoare a organizat o excursie

la Piscina Ciric Ia i.

Ilu oaei tefan, Pan iru Tudor, Machedon Melisa, Andriescu Diana - clasa a VII-a

Elevi: 30, Profesori: 3.
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5. Livada de la coal

Plantarea de pomi fructiferi la coala Primar  Proselnici – cu sprijinul Autorit ilor locale.

Elevi: 30, Profesori: 3.

6. 1 Decembrie – Ziua Na ional  a României

Elevi: 20, Profesori: 3.

7. S rb torile de iarn

Elevi: 15, Profesori: 3.

8. Revistele colare ”Curcubeu”

Au primit locul III la Concursul jude ean al

revistelor colare

Elevi: 35, Profesori: 7.

LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL “MIHAIL KOG LNICEANU” MIROSLAVA, JUDE UL IA I

Liceul Tehnologic Agricol “Mihail Kog lniceanu”4 este o institu ie de înv mânt care ofer preg tire în domeniul agricol.

Aici se urm re te formarea i dezvoltarea personalit ii elevilor, promovarea educa iei pentru valori, stimularea creativit ii

tinerilor i a spiritului antreprenorial, asigurând o preg tire solid , bazat pe cuno tin e de cultur general i pe formarea de

competen e profesionale, care s permit absolven ilor exercitarea unei profesii, realizarea propriei afaceri, continuarea studiilor în

forme superioare de înv mânt.

4 Sursa: http://www.liceulmiroslava.ro/
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Prin resursele umane i materiale de care dispune, Liceul Tehnologic Agricol “Mihail Kog lniceanu” r spunde cerin elor de satisfacere a nevoilor de

dezvoltare personal a tinerilor i adul ilor din zona ocupa ional , asigurând preg tirea la nivelul standardelor i capacitatea de adaptare la condi iile sociale

actuale. Practic vorbind, institu ia noastr colar este angajat în dezvoltarea poten ialului i deprinderilor elevilor s i în spiritul cerin elor economiei

concuren iale a mileniului trei.

MISIUNEA COLII:

Promov m dezvoltarea calit ilor i aptitudinilor fiec rui elev pentru a fi capabil s - i aleag viitorul cel mai potrivit i s se adapteze unei societ i

dinamice.

Stimul m dezvoltarea rela iei de parteneriat pe linia moderniz rii bazei didactico-materiale, perfec ionarea profesorilor i ridicarea nivelului de preg tire

a elevilor.

Activit i educative i de practic cu elevii i profesorii Liceului Tehnologic Agricol “Mihail Kog lniceanu” Miroslava, jude ui Ia i.
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CULTUR

BIBLIOTECA COMUNAL MIROSLAVA

Institu ia public de cultur  din categoria bibliotecilor de drept public, f r  personalitate juridic , Biblioteca Comunal Miroslava, func ioneaz în

baza Legii nr. 334/2002 cu modific rile i complet rile ulterioar, aflat în subordinea Consiliului Local Miroslava, fiind finan at exclusiv de la bugetul de 

stat.

Misiunea Bibiotecii

Încurajarea lecturii la toate segmentele de vârst a popula ie prin organizarea unor servicii diversificate, flexibile, de acces nediscriminatoriu la orice

material purt tor de informa ii i cunoa tere (c r i, CD-uri, mijloace electronice, filme, acces internet, etc.) sus inerea studiului individual la orice nivel i a

proceselor de educa ie permanent i de deschidere c tre toate domeniile cunoa terii.

Eviden a publica iilor

În anul de raportare, s-au inventariat un num r de 34 de volume (dona ie de la Biblioteca Jude en  „Gh.Asachi”Ia i) i prelucrate (cotare, fi a c r ii,

catalogare);

Activitatea cu utilizatorii/beneficiarii serviciilor Bibliotecii pe anul 2017:

 Utilizatori înscri i: 1200

 Utilizatori activi: 1103

 Utilizatori nou înscri i: 384

 Vizite bibliotec : 12124

 Nr. voluntari: 30

 Colec iile biblotecii: 12514 unit i

 Documente cu aces liber la raft: 12175 unit i

 Tranzac ii de împrumut individual (documente eliberate) total: 11218 din care c r i 10068

 Alte servicii de bibliotec
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Total sesiuni de instruire utilizatori: 220

Total rezerv ri titluri: 280

Total refern e i bibliografii oferit: 264

Total informa ii oferite: 482 (suport hârtie,imprimare)

Programe i proiecte culturale

Total: 20

Proiecte: 3

Ora de lectur  – bilunar

Diminea de basm – lunar

Înva - i copilul s citeasc – lunar

Programe: 17

Expozi ii:12

Actvit i în cadrul programelor i proiectelor: 40

Num r de participan i, total: 386

Pe grupe de vârste:

0-6 ani -

7-14 ani – 156

15-14 ani – 118

25-64 ani – 84

Parteneriat cu coala gimnazial ,,Dimitrie Anghel” Corne ti



RAPORTUL PRIVIND STAREA ECONOMIC , SOCIAL I DE MEDIU A COMUNEI MIROSLAVA, JUDE UL IA I - 2017 52

CENTRUL DE INFORMARE TURISTIC , COMUNA MIROSLAVA, JUDE UL IA I a fost înfiin at în cadrul proiectului “Construire centru

de informare turistic , comuna Miroslava, jude ul Ia i”, finan at prin Programul Na ional de Dezvoltare Rural - Fondul European Agricol pentru Dezvoltare

Rural .

Anul 2017 pentru Centrul de Informare Turistic , comuna Miroslava, jude ul Ia i

a însemnat o activitate sus inut de promovare a obiectivelor turistice din comun , dar i o

solu ie eficient de atragere a publicului larg spre cultur . Au fost multe aceste ac iuni, dar

vom trece în revist  câteva dintre cele mai reprezentative:

Ianuarie – ob inerea

statului de „sat cultural” pentru

al doilea an consecutiv pentru

comuna Miroslava, jude ul Ia i

(ac iune derulat la Muzeul Satului „Dimitrie Gusti” din Bucure ti). Ansamblul Ciurbe tenii a

evoluat i a primit aprecieri din partea unui public format din reprezentan i ai corpului diplomatic,

acredita i la Bucure ti – extras din ziarul comunei din luna mai 2017;

Februarie – prezen , cu stand i

materiale promo ionale la Târgul Na ional

de Turism din Bucure ti; Repara ii la

monumentul funerar al poetului Dimitrie

Anghel din cimitirul „Eternitatea”, cu

participarea elevilor de la coala Gimnazial din Corne ti;

Martie – Târg de m r i oare; ez toare literar i primire oaspe i elevi din Bucure ti, Vatra Dornei

i elevi din Republica Moldova (localit ile Corne ti i Sculeni), care au vizitat obiectivele turistice din

zon ;
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Aprilie – Oficializare parteneriat între Centrul de Informare Turistic , comuna Miroslava, jude ul Ia i i Muzeul Literaturii Române, înfiin are

punct muzeal Dimitrie Anghel;

Mai – pe 20 mai a fost Noaptea Muzeelor, ac iune organizat de Ministerul Culturii la nivel Na ional. Centrul de Informare Turistic , comuna

Miroslava, jude ul Ia i a participat la aceast ac iune i a pus la dispozi ie inclusiv transport gratuit

spre i dinspre Ia i, pentru vizitatorii

interesa i;

Iunie – S rb toarea Iei la

Miroslava, prima edi ie. Ac iune de

promovare a portului popular i a valorilor

tradi ionale ale locului, la care au

participat, în calitatea de invita i i grupul

de dansatori „Strugura ”, din Ungheni

(Republica Moldova), coordonat de prof.

Nina Prikladova. Au mai fost prezen i „Ciurbe tenii” i „Fii Satului Uricani”, în calitate de gazde,

dar i interpre i;

Iulie – spectacol folcloric i ac iune cultural derulat în colaborare cu „Fii satului Uricani”;

August – ez tori literare, întâlniri cu scriitori ie eni;

Septembrie – Zilele Turismului Miroslava, edi ia a V-a;

Octombrie – Serb rile Ciurbe tilor, edi ia a XII – a.

Pentru anul 2018, Centrul de Informare Turistic , comuna Miroslava, jude ul Ia i î i

propune continuarea ac iunilor de promovare a comunei, atât prin mijloacele clasice (particip ri la

târguri i expozi ii, colabor ri cu media), cât i prin organizarea de evenimente culturale.
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STAREA SOCIAL  ÎN ANUL 2017 

Popula ia - Demografie

Conform datelor de inute de Prim ra Comunei Miroslava, la 1 ianuarie 2018 comuna avea 23.1065 locuitori. Potrivit recens mântului efectuat în 2011,

popula ia stabil a comunei Miroslava cuprindea la 11.958 de locuitori, în cre tere fa de recens mântul anterior din 2002, când se înregistraser

8.073 de locuitori. Majoritatea locuitorilor sunt români (92,63%). Pentru restul din popula ie, apartenen a etnic nu este cunoscut . Din punct de vedere

confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodoc i (88,79%), cu o minoritate de romano-catolici. Pentru 7,24% din popula ie, nu este cunoscut apartenen a

5 Sursa: Compartiment Registrul Agricol – UAT Comuna Miroslava, jude ul Ia i
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confesional . Conform datelor Recens mântului Popula iei i Locuin elor, distribu ia popula iei pe sexe este una echilibrat , pu in peste 50% din locuitori fiind

de sex masculin (6006 persoane) i 49,8% de sex feminin (5952 persoane).

STARE CIVIL

Misiune - asigurarea serviciilor de specialitate în vederea întocmirii actelor de stare civil pentru cet enii români sau pentru persoanele f r cet enie

i înregistrarea la cerere, a actelor sau a faptelor de stare civil pentru cet enii str ini care au domiciliul sau se afl temporar pe teritoriul României, precum i

pentru solu ionarea unor cereri conform competen ei materiale i teritoriale.

Acte înregistrate 2017:

 C s torii – 102

 Decese – 82

 Na teri - 19

 Schimb ri de nume pe cale administrative - 5

 Alte cazuri (divor uri) – 4

PROTEC IA SOCIAL I PROMOVAREA ECHIT II SOCIALE

Asisten a social

Serviciul Public de Asisten Social din Comuna Miroslava, jude ul Ia i a fost înfiin at în data de 01.01.2007 în baza H.C.L. nr. 101/29.09.2006.

Obiectul de activitate al acestui serviciu public este de a identifica i solu iona problemele sociale ale comunit ii din domeniul protec iei copilului i familiei,

persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum i a altor persoanea flate in nevoie.

Asisten a social exprim orientarea politicilor publice c tre cet enii vulnerabili a unei societ i. Investi ia oric rei forme de guvern mânt în sistemul

de protec ie social i în serviciile sociale este important pentru a ne asigura c problemele sociale existente nu vor avea consecin e din ce în ce mai grave asupra

unor paturi din ce în ce mai largi de popula ie.
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Obiectivul control al politicii sociale nu mai este simpla ajutare a celor s raci, ci o reinser ie a persoanelor excluse de la o via sociala normala,

caracterizat prin oportunit ile societ ii moderne. Pentru a combate excluziunea social nu este suficient doar suportul financiar, ci trebuie dezvoltat un larg

complex de forme de support pentru a evita excluziunea i pentru a recupera social persoanele împinse la marginea societ ii.

Îmbun t irea calit ii vie ii i protejarea oamenilor constituie prioritatea num rul unu a oric rei administra ii. Datorit fenomenului de s r cie, accesul

persoanelor defavorizate la asistenta social , cap t propor iile unui sprijin indispensabil chiar si atunci când se dovede te a fi unul temporar. Factorul uman

este esen ial i evolu ia lui este urm rit îndeaproape de noi pentru a putea lua m surile necesare asigur rii echilibrului comunit ii noastre. În domeniul asisten ei

sociale am avut ca obiectiv realizarea de servicii profesionalizate, specializate de protejare a persoanelor, grupurilor i comunit ilor cu problem special aflate

în dificultate, care nu au posibilitatea de a realize prin mijloace i eforturi proprii, un mod normal i decent de via .

În anul 2017 activitatea departamentului de asisten social s-a concretizat astfel:

Ajutorul social - Legea 416/2001, modificat

 preluarea documenta iei în vederea întocmirii dosarului de ajutor social i întocmirea anchetelor sociale, fi ei de calcul, statului de plat privind ajutorul.

social – reactualizarea dosarelor se face anual sau ori de câte ori apar modific ri în component familie si a veniturilor acesteia;

 37 dosare în anul 2017 = 37 anchete la dosar;

 întocmirea dispozi iilor primarului pentru stabilirea, respingerea, modificarea sau starea ajutorului social, dup  caz - 13 cazuri;

 întocmirea lunar a listei persoanelor apte de munc i num rul orelor de efectuat în folosul comunit ii;

 întocmirea lunar a anexelor 6, 8, 11, 14 i 5 i trimiterea lor pân în data de 20 a fiec rei luni la AJPS Iasi;

 aloca ia pentru sus inerea familiei - Legea 277/2010 modificat ;

 preluarea documenta iei în vederea întocmirii dosarului de aloca ie pentru sus inerea familiei i întocmirea anchetelor sociale;

 reactualizarea dosarelor se face din 6 în 6 luni sau ori de câte ori apar modific ri în componenta familiei i a veniturilor acesteia – 74 dosare în anul

2017 = 214 anchete la dosar;

 întocmirea dispozi iilor primarului pentru stabilirea, respingerea, modificarea sau sistarea aloca iei pentru sus inerea familiei – 66 cazuri;

 întocmirea lunar a anexelor 3 i 4 i trimiterea lor pana în data de 20 a fiec rei luni la AJPS Ia i.



RAPORTUL PRIVIND STAREA ECONOMIC , SOCIAL I DE MEDIU A COMUNEI MIROSLAVA, JUDE UL IA I - 2017 57

Ajutorul pentru înc lzirea locuin ei

Preluarea Cererii i Declara iei pe proprie r spundere pentru acordarea ajutorului pentru înc lzirea locuin ei cu foc de lemne, pe perioada sezonului rece:

 în baza Legii 416/2001 – 37 dosare;

 conform OUG 70/2011 - 83 dosare.

În toate situa iile s-au completat dispozi iile primarului privind sumele aprobate pentru lemne, preluarea Cererii i Declara iei pe proprie r spundere

pentru acordarea ajutorului pentru înc lzirea locuin ei cu combustibili fosili pe perioada sezonului rece, completarea dispozi iilor primarului privind sumele

aprobate i efectuarea anchetelor sociale – 120 cazuri.

FAMILIE i PROTEC IA COPILULUI

 Întocmirea de anchete sociale solicitate de DGASPC sau din oficiu, pentru instituirea m surilor de protec ie prev zute de legea 272/ 2004 (plasament

familial, reziden ial, în regim de urgen , la AMP, etc.) – 49 cazuri;

 Plasament familial - 13 cazuri;

 Reevaluat trimestrial situa iile în care sunt instituite m surile speciale de protec ie prin ancheta social  – 49 cazuri;

 Analiza situa iilor în cazul copiilor ai c ror p rin i sunt pleca i la munc în str in tate - 61 cazuri;

 Verificarea în teren în vederea redact rii anchetelor pentru divor  – 180;

 Minori infractori - 2 cazuri;

 Persoane vârstnice în vederea întocmirii dosarului de internare într-un centru de b trâni (azile) – 2 persoane;

 Amânarea sau întreruperea execut rii pedepsei condamna ilor care au probleme sociale – 1 persoan ;

 Mame minore – 5 cazuri;

 Anchete sociale pentru comisiile de expertiz medical - copii i adul i – în vederea încadr rii într-o categorie de persoane cu handicap – 250 cazuri;

 Anchete în vederea ob inerii de burse sociale, bani de liceu – 41 cazuri;
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 În baza Legii 448/2006 - privind protec ia i promovarea drepturilor persoanelor cu handicap au fost întocmite pentru ob inerea avizului în vederea

ob inerii indemniza iei pentru persoana încadrat îngradul de handicap grav cu înso itor - 50 cazuri;

 Primirea dosarelor în vederea ob inerii indemniza iei pentru cre terea copilului pân la vârsta de 2 ani, respectiv 3 ani – OUG 148/2005 i transmiterea

acestora la Agen ia Jude ean  pentru Presta ii Sociale Ia i – 204 cazuri;

 Primirea dosarelor în vederea ob inerii alocatiei de stat pentru copii – Legea 61/1993 i transmiterea acestora la Agen ia Jude ean pentru Presta ii

Sociale Ia i – 300 / an;

Prevenirea separ rii copiilor de parin i

La nivel local sunt înfiintate dou centre de zi, respectiv Centrul de îngrijire de zi

pentru copii afla i în situa ii de risc, sat Corne ti, comuna Miroslava, judetul Ia i i Centrul de 

zi pentru copii Corne ti. Ambele func ioneaz în satul Corne ti, unul cu o capacitate de 20 de

locuri i unul cu 30 de locuri.

Beneficiarii centrului

Centrul de îngrijire de zi

 pentru copii aflati în situa ii de risc,

sat Corne ti, comuna Miroslava, judetul Ia i
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ACTIVITATEA SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUA II DE URGEN

Activitatea Serviciului Voluntar pentru Situa ii de Urgen Miroslava (SVSU) a

participat la o serie de ac iuni cum ar fi: informarea public a popula iei cu referire la cunoa terea

m surilor de prevenire a situa iilor de urgen , prin pliante specifice, ziarul local i exerci ii de

în tiin are-alarmare a popula iei cu privire la fenomene periculoase ce ar putea avea loc, prin

utilizarea celor dou sirene electrice din dotarea UAT Comuna Miroslava. Avertizarea popula iei

cu privire la arderea gunoaielor, miri tilor i a vegeta iei uscate, servicii de consultan tehnic de

specialitate pentru situa ii de urgen . Activitatea Serviciului Voluntar pentru Situa ii de Urgen

Miroslava a asigurat i participat la interven ii de stingere a incendiilor i alte prestari de servicii

cu tehnic din dotare a SVSU. A fost asigur instruirea periodic  a personalului angajat în institu iile publice, a participat la concursurile profesionale, cât i la

convoc rile trimestriale organizate de catre ISU Ia i pentru deprinderi în situa ii de urgen , cunoa terea legisla iei în vigoare i a m surilor de acordare a

primului ajutor la locul accidentului. S-a asigurat respectarea m surilor pentru situa ii de urgen  cu prilejul manifestarilor organizate la nivelul localit ilor din

comunitate cât i pe timpul desfa ur rii competi iilor sportive pe Stadionul Uricani. S-a raspuns peti iilor cet enilor din comun .

Obiective 2018: construirea unei c diri pentru desf urea activit ilor pentru SVSU, asigurarea serviciului de permanen în cazul situa iilor de urgen ,

acoperirea gradului de audibilitate la în tiin are-alarmare a popula iei la dezastre pentru toate localit ile din comuna Miroslava, prin achizi ii de sirene,

întocmirea planului de interven ie la situa ii de urgen .
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ANALIZA ACTIVITA II DESF URATE DE PERSONALUL POLI IEI LOCALE MIROSLAVA

Poli ia Local î i desf oar activitatea pe baza principiilor legalit ii, încrederii, previzibilit ii, proximit ii, deschiderii i transparen ei, eficien ei i

eficacit ii, r spunderii i responsabilit ii, impar ialit ii i nediscrimin rii în urm toarele domenii:

 Ordine i lini te public

 Circula ia pe drumurile publice

 Disciplina în construc ii

 Protec ia mediului

 Eviden a persoanelor

 Activitatea comercial

Activitatea în aceste domenii este asigurat de doi func ionari publici i opt agen i de poli ie. Acela i num r de salaria i împreun cu speciali tii din

cadrul prim riei comunei Miroslava (birou ecolog, asisten social sau cadastru) asigur rezolvarea sesiz rilor i reclama iilor, precum i a problemelor curente

care apar pe raza de competen .

Comuna Miroslava, jude ul Ia i are 13 sate în componen a sa: Balciu, Ciurbe ti, Corne ti, Proselnici, Horpaz, Valea Adânc , Danca , Br tuleni, G ureni,

Uricani, Vorove ti, Valea Ursului, o suprafa administrativ de 8257 ha i un num r de 23106 locuitori. Suprafa a întins a comunei, problematica diversificat

i insuficien a personalului, a impus semnarea unor protocoale de colaborare cu autorit i ale Ministerul Afacerilor Interne. Astfel, sunt organizate echipe mixte

care asigur ordinea i lini tea public . În cazul desf ur rii unor activit i specifice (s rb tori religioase, serb ri câmpene ti manifest ri sportive, alegeri locale,

s rb tori comemorative), etc.

Comuna Miroslava, jude ul Ia i are o echip de fotbal, care evolueaz în campionatul na ional, iar meciurile au loc conform unui grafic prestabilit, în

general sâmb ta, desf urarea acestora fiind condi ionat de prezen a Politiei Locale, aceasta fiind sprijinit i de efective ale Jandarmeriei Române –

Inspectoratul de Jandarmi Jude ean Ia i.

Ca urmare a activit ilor desf urate pe linie de ordine i lini te public cât i protec ia mediului, politi tii locali au efectuat mai multe ac iuni acestea

concretizându-se astfel:
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 sesiz ri i reclama ii primite de la cet eni - 35

 sesiz ri i adrese de la/c tre institu ii publice - 58

 sanc iuni aplicate, conform HCL 182/2017 - comercial 3 - 5500 lei

 sanc iuni aplicate, conform Legii nr. 61/1991 - lini te i ordine public 1 - 500 lei

 sanc iuni aplicate, conform HCL 47/2009 - pe linie de mediu 33 - 20700 lei

 interven ii la sesiz ri direct de la cet eni - 114

Împreun cu func ionarii din cadrul compartimentului asisten social s-a ac ionat pentru identificarea copiilor lipsi i de supravegherea i ocrotirea

p rin ilor, persoanelor f r venit, bolnavi, persoane cu vârste înaintate f r sprijin, întocmirea de anchete sociale. În acest context s-a colaborat cu colile din

comun  pentru depistarea elevilor care creeaz  probleme (violen , lipsa de la ore).

De asemenea, s-au desf urat activit i pe linie de protec ia mediului i cur enie împreun cu ecologul, ocazie cu care s-au aplicat soma ii i sanc iuni

persoanelor care depozitau sau aruncau gunoi sau alte resturi pe domeniul public, ori incendiau diferite de euri sau resturi vegetale. Ca rezultat a acestor ac iuni,

lucr torii Politiei Locale, au surprins în flagrant, persoane ce aruncau gunoaie sau resturi de materiale de construc ii pe domeniul public, ori incendiau de euri

sau resturi vegetale, acestea fiind sanc ionate contraven ional.

În domeniul activit ii comerciale s-au efectuat controale la unit ile de pe raza comunei, cu privire la respectarea legalit ii în ce prive te avizul de

func ionare, respectiv acordul de func ionare, aceste ac iuni având loc în fiecare an.

În domeniul eviden ei popula iei, Politia Local a ac ionat ca urmare a adreselor primite de la SPCLEP IA I, ocazie cu care au fost somate pentru punerea în

legalitate persoanele cu C. I. expirate i minorii ce au împlinit 14 ani, în total 277 persoane.

Pe linia respect rii disciplinei în construc ii s-a ac ionat cu func ionarii din cadrul Compartimentului de Urbanism, pentru verificarea autoriza iilor de

construc ii pentru locuin e, alimentare cu gaz, ap , canalizare i alte activit i specifice.

Pe linie de circula ie s-au desf urat ac iuni de fluidizare a traficului cu ocazia procesiunilor Ciurbesti, Uricani, toaletarii copacilor de pe marginea

DJ248A sau ca urmare a unor accidente rutiere, cât i ac iuni cu privire la parcarea i sta ionarea neregulamentar a autovehiculelor pe domeniul public, mai

ales în sezonul rece, pentru a nu îngreuna activitatea utilajelor ce ac ioneaz  pentru desz pezire.
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Pe linie de ordine i lini te public Poli ia Local a ac ionat pentru a preveni actele antisociale, prin misiuni de patrulare i a intervenit pentru rezolvarea

situa iilor conflictuale când a fost cazul, colaborând în acest sens cu lucr torii de la Sec ia 4 Poli ie Rural Miroslava.

Pe aceea i linie s-au asigurat m suri de ordine, cu ocazia diferitelor manifest ri cultural-artistice (Ziua Ciurbe tiului, Ziua Uricaniului, Zilele Turismului

în Miroslava), evenimente la care, datorit  unei colabor ri eficiente între Politia Locala, Jandarmerie i Poli ia Rural  nu au fost semnalate fapte antisociale.

Totodat , Politia Local a acordat sprijin reprezentan ilor ISU, cu ocazia interven iilor la ac iuni specifice (incendii la imobile sau la vegeta ie, ori în cazul

inunda iilor). În acela i timp, pentru eficientizarea activit ii, au fost demarate procedurile de ob inere a autoriza iei de acces, la baza de date persoane/auto.

PROTEC IA MEDIULUI

Provoc rile ecologice de la sfâr itul secolului XX au condus la o reorientare a percep iilor referitor la modul în care “mediul” i societatea uman se

influen eaz reciproc.

           Problemele cu care ne confrunt m ast zi sunt legate de dorin a de dezvoltare social i economic pe de o parte

i men inerea calit ii vie ii pe de alta parte. Problemele de poluare a mediului devin astfel complexe i creaz risc de

mediu ridicat. Prin urmare, în condi iile date trebuie s vorbim de un management integrat al de eurilor,

management care sa ia în calcul toate aceste riscuri i s le minimizeze pe cât posibil.

Vorbind de un management integrat al de eurilor, Comuna Miroslava, jude ul Ia i s-a “aliat” cu celelalte

comune i ora e din jude ul Ia i în Asocia ia de Dezvoltare Intercomunitar  pentru Salubrizare Ia i (ADIS), în scopul

realiz rii acestui Sistem de Management Integrat al De eurilor (SMID) care pe de o parte s colecteze selectiv

de eurile de orice tip, cu costuri cât mai mici pentru popula ie i pe de alt parte s asigure depozitarea la groapa

ecologic  a unei frac ii cât mai mici din de eurile colectate. Pentru comuna noastr , au fost alocate i distribuite c tre

popula ie 2893 pubele pentru de euri menajere i 650 de unit i compostoare. La momentul actual, acest proiect este

în faz de organizare a licita iei pentru concesionarea serviciului de salubrizare pentru fiecare din cele 4 zone în care

va fi împ r it jude ul.
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           Pân atunci, serviciul de gestionare a de eurilor în comuna noastr este

asigurat de S.C. EDIL INDUSTRY S.R.L. care în anul 2017 a colectat de la

popula ie i de la agen ii economici 2240 t de de euri municipale, din care

336,45 t au fost de euri de hartie, carton, sticl i aluminiu, de euri colectate

selectiv. Procentual, aceste de euri reciclate reprezint 15% din totalul de

de euri colectate. Pentru anul acesta îns , cantitatea de de euri reciclate trebuie

s tind , conform Directivelor Europene, spre 50% din cantitatea total de

de euri colectate. În sprijinul activit ii operatorului de salubritate i al

cet enilor, s-au cumparat i s-au distribuit c tre cet eni 500 de pubele de 120

l. in s subliniez faptul c de i operatorul încearc din r sputeri s  î i fac

treaba, o parte din cet eni se sustrag obliga iilor de plat a serviciului de

salubrizare, fie neîncheind contracte cu operatorul, fie nedeclarând num rul real

de membri ai familiei care locuiesc la adresa respectiv . Amintim faptul c , în conformitate cu Legea salubrizarii nr. 101/2006, Autoritatea Local este obligat

s plateasc contravaloarea acestui serviciu pentru cet enii care beneficiaz de acest serviciu, dar nu-l pl tesc. Prin urmare a fost instituit taxa de 30

lei/persoan /lun pentru persoanele care sunt identificate c neavând contract i vor fi aduse la cunostin prin decizia de impunere, persoanelor în cauz . De

asemenea, tot în anul care a trecut am predat catre operatorul ECOTIC, operator cu care avem o colaborare de 4 ani i care colecteaz de eurile de echipamente

electrice i electronice, o cantitate de 2,5 tone de astfel de de euri.

Ca i în anii anteriori, popula ia care cre te animale a avut la dispozi ie în mod gratuit, dou platforme de depozitare a gunoiului de grajd, construite din

fonduri de la Ministerul Mediului i Banca Mondial , în satele Balciu i Uricani. Din pacate, efectivul de animale este în scadere drastic .

În scopul con tientiz rii popula iei asupra modului corect de colectare a de eurilor, am organizat trimestrial campanii prin care se aduce la cunostin a

popula iei pericolul la care ne expunem ca rasa umana daca nu incercam sa diminuam la maxim interventiile noastre de orice fel asupra mediului înconjurator.

În fiecare num r al ziarului local se reaminte te popula iei c în calitate de ceta ean al unei comunit i nu ai doar drepturi, ci i obliga ii pe care trebuie sa le

ducem la îndeplinire dac vrem un ambient sanatos i pl cut.
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S-a participat împreun cu echipe formate din voluntari veni i de oriunde, dar mai pu in din comun i împreun cu voluntari copii la ac iuni de

salubrizare a padurilor, iazurilor si pasunilor din comuna. Subliniem faptul c voluntarii din comun  nu au existat practic de i ar fi fost interesa i în mod direct.

Încerc m sa ne propunem pentru anul acesta s punem problema mai serios i s trecem la sanc iuni mai mari acolo unde ceta enii nu înteleg s se alinieze unor

norme de bun sim  pân la urm , în ce prive te respectul fa de mediul înconjurator.
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În anul 2009 s-a înfiin at ASOCIA IA CLUB SPORTIV TIIN A MIROSLAVA, asocia ie care are ca obiect

principal de activitate fotbalul pentru seniori. Echipa de fotbal tiin a Miroslava a reu it în anul 2017 s promoveze din liga a

III-a în liga a II-a a fotbalului românesc. În cadrul asocia iei mai activeaz la nivel de juniori o echip de handbal fete i 4

echipe de fotbal junior b ie i.

Ca obiectiv în anul competi ional 2017-2018 este men inerea echipei de fotbal seniori în al doilea e alon al fotbalului

românesc, urmând ca în anul 2018, dup finalizarea campionatului, s reu im pentru urm torul an compe ional obiective mai

îndr zne e.
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CAPITOLUL V - ACTIVITATEA ADMINISTRATIV  ÎN ANUL 2017

Sinteza activit ii Consiliului Local Miroslava în anul 2017 

A fost convocat consiliul local al comunei Miroslava, jude ul Ia i în 17 edin e: 12 edin e ordinare i 5 edin e extraordinare, conform art. 40 din Legea

nr. 215/ 2001 privind administra ia public local , republicat , cu complet rile i modific rile ulterioare.

Au fost respectate termenele de convocare a consiliului în edin e ordinare i extraordinare. edin ele consiliului local i ale comisiilor de specialitate

au fost publice, ordinea de zi a fiec rei edin e a fost adus la cuno tin a opiniei publice prin afi are la sediul consiliului local i prin publicare pe site-ul prim riei

comunei Miroslava, jude ul Ia i – www.primariamiroslava.ro.

Au fost ini iate de c tre primar 277 proiecte de hot râri i au fost adoptate 267 hot râri de c tre consiliul local.

Consiliul local i cele 3 comisii de specialitate i-au desf urat activitatea pe baza prevederilor Legii nr. 215/ 2001 republicat , O.G. nr. 35/ 2002 pentru

aprobarea Regulamentului-cadru de organizare i func ionare al consiliului local.

În conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare i

func ionare al consiliului local, comisiilor de specialitate le-au fost puse la

dispozi ie toate materialele înscrise pe ordinea de zi i li s-au acordat sprijinul i

asisten a de specialitate.

În calitate de ef al Administra iei Publice Locale, am impus ca întreaga

activitate s se desf oare cu respectarea prevederilor legale. În fapt, toate cele

878 dispozi ii pe care le-am emis în anul 2017, au primit viza de legalitate din

partea Institu iei Prefectului Jude ului Ia i.

Aparatul de specialitate al primarului

Potrivit organigramei institu iei, aparatul de specialitate al Primarului

comunei Miroslava, este format dintr-un num r de 93 posturi, conform

organigramei.
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Corespunz tor unei localit i de asemenea anvergur , care î i dep e te prin multe aspecte statutul de comun , pentru administra ia local a comunei

Miroslava, jude ul Ia i nu s-a impus o structur organizatoric foarte stufoas .

Pentru a acoperi toate sectoarele de activitate, dar i pentru a respecta normele i prevederile legale care au adus, în mod frecvent, noi sarcini i atribu ii

administra iei publice locale, structurile func ionale existente sunt majoritatea la nivel de direc ie/serviciu/compartiment.

Prin încurajarea i dezvoltarea unei implic ri comunitare puternice, ne dorim s avem o administra ie eficient i eficace, deschis spre nevoile

comunitatii i care lucreaz în beneficiul tuturor, în spriritul transparen ei i al respectului fa de cet ean.

Materialul prezentat este o sintez a activit ii derulate de institu iile publice locale, a c utat s  v informeze asupra principalelor probleme socio-

economice cu care ne-am confruntat de-a lungul perioadei analizate i pe care cred c le-am solu ionat pe cât posibil, inând seama de contextul economic. Nu

am putut atinge datorit volumului mare de informa ii toate domeniile, dar putem oricând r spunde cet enilor despre orice domeniu finan at din bani publici.

Dan NI - Primarul Comunei Miroslava, jude ul Ia i


