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Zilele Comunei 
Miroslava au ajuns 
la cea de a VII-a 
ediție. În fiecare 
an, la jumătatea 
lu nii septembrie, 
comunitatea din 
satele Miroslavei 
îmbracă haine de 
sărbătoare. Pe par-
cursul celor două 
zile de evenimente 
pe scena amplasa -
tă în centrul co-
munei, au urcat ar -
tiști pentru toate 
gusturile și s-au 
desfășurat activi -
tăți sportive și cul-
turale pentru toate 
vârstele. Pag 6-7

Comuna Miroslava la 
ceas de sărbătoare

Antreprenori din agricultură ne-au vizitat comuna

Autobuzele
CTP circulă 
pe linia 23  
Începând cu data de 9 septembrie 

2019 s-a deschis linia de transport 
public nr. 23 pe traseul Podu-Roș 
(Iași) - Sala de Sport/Primăria 
Miroslava. Pag 4

În data de 21 
sep tembrie o dele -
ga ție a Federației 
Agricultorilor din 
Republica 
Moldova (FARM 
Chișinău), 
prezentă la Iași la 
expoziția 
AGRALIM 2019, 
desfășurată anul 
acesta în perioada 
20-22 septembrie, 
au ales să efecteze 
o vizită de lucru în 
comuna 
Miroslava. Pag 5

Pe data de 31 august a.c. în orașul Călărași, Republica Moldova 
s-a parafat Înțelegerea de Colaborare între două au torități publice, 
respectiv Comuna Mi roslava, județul Iași, România și Raionul 
Călărași, Republica Moldova. Pag 4

S-a încheiat 
Înţelegerea de 

Colaborare între 
Comuna Miroslava și 

Raionul Călărași, 
Republica Moldova
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Reunit în ședință de lucru de în-
dată, în ziua de 2 august 2019, ora 
09:00, în sala de ședințe a Primăriei 
comunei Miroslava, Consiliul Local 
Miroslava, județul Iași a votat și 
aprobat următoarele normative lo-
cale: 

 
l Hotărârea nr. 156 privind rectifica-

rea bugetului de venituri și cheltuieli 
al co munei Miroslava, județul Iași pe 
trimestrul al III-lea 2019 

l Hotărârea nr.157 privind aprobarea 
solicitării de prelungire a Scrisorii de 
garanție din partea FNGCIMM SA 
IFN, pentru o perioada de 3 luni, res-
pectiv până la data de 12.01.2020 în 
vederea implementării proiectului: 
„Modernizare drumuri de interes 
local în Comuna Miroslava, județul 
Iași“ 

l Hotărârea nr. 158 privind prelungi-
rea scrisorii de garanție din partea 
Fondului de garantare (FNGCIMM 
SA-IFN), aprobarea comisionului de 
garantare pentru derularea proiectu-
lui: „Modernizare și reabilitare cor-
puri de clădire „Școala mica“ și 
„Școala mare“ din cadrul „Grupului 
Școlar Agricol Mihail Kogălni-
ceanu“, sat Miroslava, comuna Mi-
roslava, jude țul Iași“  

l Hotărârea nr. 166 pentru aprobarea 
Regulamentului privind executarea 
lucrărilor de investiții în Parcul In-
dustrial „MIROSLAVA INDUS-
TRIAL PARC“ 

 
Reunit în ședință de lucru ordinară, 
în ziua de 23 august 2019, ora 09:00, 
în sala de ședințe a Primăriei comu-
nei Miroslava, Consiliul Local Miro-
slava, județul Iași a votat și aprobat 
următoarele normative locale: 

 
l Hotărârea nr.160 privind transfor-

marea unui post aferent funcției de 
execuție de natură contractuală și 
modificarea statului de funcții al 

Unității Administrativ-Teritorială co-
muna Miroslava, județul Iași. 

l Hotărârea nr. 161 privind aprobarea 
încheierii Actului adițional nr.1 la 
contractul de concesiune nr.11785/ 
20.04.2018 încheiat între comuna Mi-
roslava și S.C. AFJ BETON S.R.L. 

l Hotărârea nr.162 privind aprobarea 
concesionării terenului în suprafață 
de 14.318 m.p., având număr cadas-
tral 78789, intravilan sat Miroslava, 
comuna Miroslava, aparținând do-
meniului privat al comunei, pentru 
realizarea unui proiect de amenajare 
a zonei centrale. 

l Hotărârea nr.163 privind modifica-
rea și completarea Programului anual 
estimativ al achizițiilor publice pen-
tru anul 2019, Anexă nr.1 la H.C.L. 
Miroslava nr.267/20.12.2018, modi-
ficată și completată prin H.C.L. Mi-
roslava nr.126/27.06.2019. 

l Hotărârea nr.164 privind modifica-
rea și completarea inventarului dome-
niului public al comunei Miroslava, 
Anexă nr.1 la H.C.L.nr.1/ 31.01.2019. 

l Hotărârea nr.165 privind modifica-
rea și completarea inventarului dome-
niului privat al comunei Miroslava, 
Anexă nr.1 la H.C.L. Miroslava 

nr.2/31.01.2019, ca urmare a radierii 
unor bunuri imobile aflate în proprie-
tatea comunei Miroslava și în admi-
nistrarea Liceului Tehnologic Agricol 
„Mihail Kogălniceanu“-Miroslava. 

l Hotărârea nr.166 privind aprobarea 
modificării contractului de credit de 
investiție pentru proiecte finanțate 
din fonduri europene nr. 
RQ17110354915106 din data de 
05.12.2017, prin act adițional. 

l Hotărârea nr.167 privind modifica-
rea și completarea Nomenclatorului 
stradal al comunei Miroslava, județul 
Iași.

Hotărâri ale Consiliului Local 
Miroslava din luna august 2019

Datele înregistrate la Oficiul de Stare Civilă în luna august 2019 
În luna august 2019 la Oficiul de Stare Civilă al Comunei Miroslava s-au înregistrat un număr de 4 certificate de 

naștere, 17 certificate de căsătorie și 8 certificate de deces.

Nașteri 

l Oju Solomon 
l Oju Isabel 
l Nechita Sofia Gabriela  

l Dumitriu Jessica-Miruna 

Căsătorii 

l Butnaru Florin și Vizitiu 
Anișoara 

l Asofronie Ionuț și 
Hlibocianu Ileana- 
Petronela 

l Daria Dorin-Marian și 
Șerban Crina 

l Diaconu Onuț Neculai și 
Buchilă Marinela 

l Sârbu Robert Andrei și 
Apostol Adelina Ionela 

l Pleșa Cosmin – Alin și 
Donică Bianca - Elena  

l Chiriac Marian-Liviu și 
Chiperi Roxana – Ionela 

l Rediu Ionuț-Iosie și 
Matei Lavinia – Elena 

l Vicol Alexandru Ion și 
Bazon Mirela – Gabriela 

l Rusu Constantin – Sorin 
și Cucoș Lăcrămioara 
Ana-Maria 

l Spiridon Gheorghiță și 
Manea Iuliana 

l Dănăilă Mihai Ștefănuț și 
Bălan Florentina – Ionela 

l Bișog Ovidiu – Adrian și 
Baț Claudia – Marinela  

l Chiriac Gheorghe și 
Capră Marinela – 
Antoneta 

l Ivanov Ion și Jalbă Elena  
l Măriuța Constantin și 

Mănăilă Roxana – 
Georgiana  

l Mahu Mihăiță – Adrian și 
Ciobanu Eugenia – 
Lenuța  

Decese 

l Moglan Maria, 91 ani 
l Băhărniceanu Costache, 

85 ani  

l Lipan Copnstantin, 77 
ani 

l Deliu Ioan, 65 ani 
l Oprică Ioan, 79 ani 
l Stănilă Casandra, 94 ani 
l Gheorghe Maria, 80 ani 
l Deliu Traian, 63 ani 
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UAT Comuna Miroslava, județul Iași 
a depus un proiect și a obținut o 
finanțare nerambursabilă din partea 
Agenției pentru Finanțarea Investițiilor 
Rurale (AFIR) pentru achiziționarea 
unui buldoexcavator prin intermediul 
GAL „Stejarii Argintii“. În cadrul aces-
tui proiect, la începutul lunii iulie 2019 
s-a semnat contractul de furnizare cu 
S.C. BERGERAT MONNOYEUR 
S.R.L.  

Asociația Grupul de Acțiune Locală 
(GAL) Stejarii Argintii, cu sediul în co-
muna Miroslava, judeţul Iaşi este 
autorizată de Autoritatea de Manage-
ment al Programului Național de Dez-
voltare Rurală (PNDR) pentru imple-
mentarea Strategiei de Dezvoltare 
Locală 2014-2020. Teritoriul Grupului 
de Acțiune Locală Stejarii Argintii este 
situat în judeţul Iaşi și este format din 
6 comune: Miroslava, Lețcani, Du -
mești, Popești, Mădârjac și Horlești. 

Grupul de Acțiune Locală reprezintă un 
parteneriat public-privat, cu rolul de a 
contribui la dezvoltarea zonei unde este 
înființat respectivul organism. GAL-ul 
reprezintă, prin definiție, „un partene-
riat public-privat, în care partea publi -
că deține un procent de 49%, la nivel 
decizional și la nivel de alcătuire, iar 
51% este deținut de partea privată“, 
unitățile administrativ-teritoriale vor 
avea acces doar la 25% din fonduri.  

Buldoexcavatorul achiziționat de 
primărie este necesar, atât în perioada 
de iarnă, pentru deszăpezirea dru-
murilor comunale și sătești, cât și pen-
tru repararea acestora în perioada de 
vară și va fi dotat cu o serie de accesorii 
care să-i permită intervenția pentru 
curățarea zonelor afectate, crearea de 
șanțuri și canale de defluire a apelor 
pluviale, demolarea clădirilor afectate 
de dezastre și calamitați, curățarea dru-
murilor de acces în vederea asigurării 

circulației. Achiziția a avut ca obiectiv 
dotarea cu un buldoexcavator a Servi-
ciului de Gospodărie Comunală din co-
muna Miroslava și este finanțată prin 

Fondul European Agricol pentru Dez-
voltare Rurală – submăsura 19.2. Val-
oarea contractului de furnizare este de 
393900 lei, fără TVA.

Comuna Miroslava a achiziţionat un 
buldoexcavator prin intermediul 

fondurilor nerambursabile

Dinamica investițiilor și moderniză -
rilor de infrastructură din comuna 
noastră a continuat și pe parcursul anului 
2019. Investițiile prin Programul Na -
țional de Dezvoltare Locală (PNDL) a 
reprezentat o sursă principală de finan -
țare pentru infrastructura locală care are 
la bază principiul conform căruia în 
fiecare localitate din țară trebuie să fie 
asigurat un set minim de servicii publice 
(10 S), în domeniile: sănătate, educație, 
apă – canalizare, energie termică și 
electrică, inclusiv iluminat public, trans-
port / drumuri, salubrizare, cultură, culte, 
locuire și sport. În acest context, 
primăria comunei Miroslava, județul Iași 
a depus în anul 2017 un număr de 12 
proiecte de finanțare la Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice, iar la acest moment sunt în im-
plementare 6 contracte de finanțare – 
PNDL II, după cum urmează: 1. 
Înființare rețea de colectare ape uzate în 
satele Proselnici, Cornești și Dancaș, 
Comuna Miroslava, Județul Iași; 2. Ex-
tindere și modernizare Școala 
Gimnazială “Colonel Constantin 
Langa“ Miroslava, Loc. Miroslava, Co-
muna Miroslava, Județul Iași; 3. Extin-
dere grădiniță și construire creșă în 
cadrul Școlii “Colonel Constantin 
Langa“ Miroslava, Loc. Miroslava, Co-
muna Miroslava, Județul Iași; 4. Mod-
ernizare școala primară, Localitatea 
Proselnici, Comuna Miroslava, Județul 
Iași; 5. Extindere și modernizare școala 
primară, Localitatea Ciurbești, Comuna 
Miroslava, Județul Iași; 6. Modernizare 
grădiniță cu program normal, Locali-
tatea Horpaz, Comuna Miroslava, 
Județul Iași. De asemenea, se află în 
curs de execuție proiectul PNDL I - Re-

abilitare, modernizare şi recomparti-
mentare Şcoala Gimnazială "Miron 
Barnovschi" Uricani, Localitatea Uri-
cani, Comuna Miroslava, Judeţul Iaşi. 
Valoarea totală a acestor investiții 
depășește suma de 22,3 miloane lei. 

Exclusiv cu finanțare din bugetul 
local al comunei Miroslava s-au fina -
lizat următoarele investiții publice, din-
tre care menționăm câteva: 1. Extinderea 
rețelelor electrice în comuna Miroslava, 
sat Găureni, zona str. Zorilor; 2. Mod-
ernizare strada Via mare - sat Uricani și 
str. Inv. Cernescu Vasile-sat Proselnici, 
com. Miroslava (prelungire proiect 
Măsura 125); 3. Înființare sens giratoriu 
în comuna Miroslava, sat Brătuleni, 
strada Basarabia; 4. Lucrări de ali-
mentare cu energie electrică - rețea de 
utilizare; 5. Investiții în parcul industrial 
I (extindere sistem de canalizare in Parc 
Industrial Miroslava, racordare la rețea 
de gaz natural, lucrări de alimentare cu 

energie electrica - rețea de utilizare, ex-
tindere rețele de gaz natural-distribuție). 
Valoarea totală estimativă a acestor 
investiții depășește suma de 10 milioane 
lei. 

Cu finanțare prin Programul Național 
de Dezvoltare Rurală (PNDR) - Agenția 
pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 
(AFIR) și bugetul local al comunei 
Miroslava s-au finalizat, în august-sep-
tembrie 2019, 4 proiecte, respectiv 
„Extindere infrastructură de apă uzată 
în localitățile Găureni, Uricani, 
Brătuleni, Vorovești, Valea Ursului și 
Ciurbești din comuna Miroslava, județul 
Iași“, „Modernizare drumuri de interes 
local în comuna Miroslava, județul Iași“ 
prin care s-au modernizat 11 străzi din 
comuna Miroslava, județul Iași, respec-
tiv, străzile Bazinelor (Valea Adâncă), 
Nicolae Labiș, Eroilor și Bisericii din 
satul Uricani, Dealul Nucului (Balciu), 
Livezilor si Lațcu Vodă (Valea Adâncă), 
Bisericii din satul Cornești, Pădurea 
Surdă din satul Dancaș şi satul Cornești, 
Recea (Ciurbești) din comuna 
Miroslava, județul Iași pe o lungime 
totală de 6,259 km, „Modernizare și re-
abilitare corpuri de clădire Școala Mare 
și Școala Mică din cadrul Grupului 
Școlar Agricol Mihail Kogălniceanu, co-
muna Miroslava“ și „Achiziţia unui bul-
doexcavator pentru comuna Miroslava, 
judeţul Iaşi“. Valoarea totală a acestor 
proiecte depășește suma de 19 miloane 
lei. 

„Investițiile în infrastructură, și aici 
ne referim la asfaltări de drumuri de in-
teres local, extinderea infrastructurii de 
apă și apă uzată, realizarea de alei piet-
onale lângă drumurile deja asfaltate, 
modernizarea instituțiilor de 

învățământ, realizarea de parcuri de 
joacă pentru copii și multe altele, au fost 
și sunt în continuare prioritare pentru 
noi. Toate aceste investiții/proiecte le 
realizăm pentru a îmbunătăți condițiile 
de trai pentru locuitorii comunei noas-
tre. Aș dori să subliniez aici că, re-
alizarea de investiții publice (din fonduri 
nerambursabile și/sau bugetul local) 
implică o susținere financiară foarte 
mare din partea noastră. Chiar dacă 
suntem o comună mare și bogată, așa 
cum spun unii, bugetul comunei este in-
suficient pentru a susține toate 
investițiile propuse. De aceea, de fiecare 
dată încercăm să le prioritizăm în 
funcție de necesități și de bugetul anual 
disponibil. Ca să dau un exemplu, pon-
derea veniturilor din impozite și taxe de 
la persoane fizice și juridice din total 
venituri reprezintă aproximativ 22% din 
total venituri într-un an bugetar. Cu 
acești bani am putea realiza într-un an 
doar 6 km de drum modernizat/rețea de 
canalizare dintr-o rețea de peste 120 km 
de drumuri comunale sau 16 km de alei 
pietonale cu sistem de scurgere a apelor 
pluviale. Pentru a ține ritmul dezvoltării 
rapide și având în vedere că suntem în 
imediata apropriere a municipiului Iași 
cu cetățeni/locuitori din Miroslava care 
au așteptări de la noi la nivel de mu-
nicipiul Iași, am fost nevoiți să apelăm 
la împrumuturi cu finanțare 
ramburabilă pentru finalizarea rapidă a 
unor investiții, în paralel cu imple-
mentarea proiectelor cu finanțare 
neramburabilă. În caz contrar, ar fi tre-
buit să așteptăm, poate, 10-15 ani să 
realizăm tot ce avem astăzi, în varianta 
optimistă.“, a declarat primarul comunei 
Miroslava, județul Iași dl. Dan Niță. 

Investiţiile în infrastructură din comuna Miroslava – 
o prioritate pentru administraţia locală
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Din septembrie, autobuzul 
23 leagă Miroslava de Iași

S-a încheiat Înţelegerea de Colaborare între Comuna 
Miroslava și Raionul Călărași, Republica Moldova

În contextul dezvoltării relațiilor 
internaționale, pe 31 august a.c. în 
orașul Călărași, Republica Moldova s-
a parafat Înțelegerea de Colaborare 
între două autorități publice, respectiv 
Comuna Miroslava, județul Iași, 
România și Raionul Călărași, Repub-
lica Moldova. Evenimentul s-a 
desfășurat în cadrul Sărbătorii „Limba 
Noastră cea Română“ organizată de 
Consiliul Raional Călărași în Scuarul 
Domnitorilor din centrul orașului. Co-

laborarea a început cu ceva timp în 
urmă, când s-au depus spre finanțare, 
în parteneriat, trei proiecte cu finanțare 
nerambursabilă prin Programul 
Operațional Comun România-Repub-
lica Moldova 2014-2020. La acest mo-
ment aceste proiecte au trecut de di-
verse stadii de evaluare.  

Semnarea înțelegerii a avut loc în 
prezența membrilor Consiliului Raional 
Călărași, delegației Consiliului Județean 
Prahova, oameni de cultură și numeroși 

cetățeni din orașul Călărași. După fi-
nalizarea protocolului de semnare a doc-
umentelor oficiale, primarul comunei 
Miroslava a oferit o “Diplomă de Exce -
lență“ președintelui Raionului Călărași 
în semn de recunoaștere și prețuire pen-
tru promovarea spiritului național în rân-
dul tinerilor basarabeni și susținerea 
parteneriatului dintre autoritățile publice 
locale din România și Republica Moldo -
va. De asemenea, și primarul comunei 
Miroslava dl. Dan Niță a primit o astfel 

de diplomă din partea președintelui de 
raion. 

„Suntem fericiți că semnăm această 
Înțelegere de Colaborare cu prietenii 
noștri din Miroslava. Colaborăm deja 
împreună în trei proiecte transfrontaliere 
și acest lucru nu este decât o formalizare 
a relațiilor existente. Raionul Călărași 
are înfrățiri cu mai multe autorități pu -
blice din România, Germania, Franța, 
Belarus.“, a declarat președintele Raio -
nu lui Călărași, Republica Moldova, dl. 
Sergiu Artene. 

După intrarea în vigoare a Înțelegerii 
de Colaborare, cele două părți semnatare 
vor putea desfășura activități comune în 
domeniul administrației locale, dez-
voltarea cadrului economic general şi a 
mediului de afaceri, în particular, mod-
ernizarea infrastructurii rutiere şi de 
mediu, dezvoltarea durabilă a agricul-
turii, valorificarea potențialului turistic, 
dezvoltarea infrastructurii şi a serviciilor 
din domeniile: învățământ, asistență 
socială, cultură, sănătate, sanitar-veteri-
nar și multe altele. 

„Îi mulțumesc domnului președinte 
Sergiu Artene și membrilor Consiliului 
Raional Călărași pentru prietenie și 
pentru faptul că au fost de acord să 
încheiem această Înțelegere, chiar 
dacă noi nu suntem echivalentul 
«raionului» în Republica Moldova, re-
spectiv «județul» în România. Felicit 
echipa domnului președinte pentru 
profesionalism! Sperăm ca această 
Înțelegere de Colaborare să aducă 
multe oportunități pentru ambele 
părți!“, a precizat dl. Dan Niță, pri-
marul comunei Miroslava.  

Începând cu data de 9 septembrie 
2019 s-a deschis linia de transport 
public nr. 23 pe traseul Podu-Roș 
(Iași) - Sala de Sport/Primăria Miro-
slava.  

Parcursul traseului 23 este Podu-
Roș – Pod Nicolina - Tudor Neculai – 
Șos. Voinești – Centrul Maternal Ma-
ternus – Complex Sun City – Str. Viilor 
– Str. Constantin Langa – Primăria Mi-
roslava și retur. Autobuzele circulă din 
30 în 30 de minute. Prima cursă, în fie-
care zi, este la ora 05:00, din Stația Pri-
măria Miroslava, iar cea de la capătul 
de linie din Podu-Roș, la ora 05:30. De 
asemenea, ultima cursă cu plecare din 
Podu-Roș este la ora 22:00, iar de la 
Miroslava, la 22:30. 

Pe traseul 23 sunt necesare titluri de 
călătorie pentru zonele 1 și 2, iar stația 
de delimitare zonală este Str. Viilor. Ta-
riful unui bilet cu o călătorie (valabil 
120 de minute de la momentul validă-
rii) în zona 1 este de 2,5 lei, al celui 
pentru ambele zone, 3,5 lei. Tariful 
abonamentului unic, cu valabilitate de 
30 de zile pentru zona 1 este de 80 de 
lei, iar al celui pentru ambele zone, 110 
lei. 

Elevii și studenții care urmează cur-
surile unei instituții de învățământ din 
municipiul Iași beneficiază de titluri de 
călătorie cu preț redus (50%). Titlurile 
de călătorie clasice pot fi achiziționate 
de la orice tonetă CTP Iași din munici-
piul Iași ori de la cea din zona Primă-
riei Miroslava, situată la capătul tra-
seului 23. Utilizatorii care dețin un 
card bancar pot achiziționa titluri de 
călătorie la preț întreg chiar din mijlo-
cul de transport, prin intermediul 
aplicației 24pay (este necesară scana-
rea codului QR din autobuz) ori al 
POS-urilor amplasate în fiecare vehi-
cul. 

Intervalul de urmărire între unitățile 
de transport, estimat la 30 de minute, 
poate varia, în funcție de condițiile de 
trafic. 

„Mulțumim Companiei de Trans-
port Public Iași și Primăriei Munici-
piului Iași care au răspuns astfel po-
zitiv numeroaselor solicitări ale noas-
tre și sperăm că solicitarea făcută 
pentru prelungirea traseului pînă în 
satul Vorovești își va găsi, de aseme-
nea, un răspuns favorabil.“ au trans-
mis reprezentanții Primăriei Miroslava.
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Trupa de teatru “Kamadeva“ de la 
Liceul Tehnologic Agricol Mihail 
Kogălniceanu din Miroslava, coordo -
nată de dna profesor Silvia Nedelciuc, 
a strălucit pe scena Centrului de Cultură 
și Tineret Drochia din Republica 
Moldova. 

În data de 15 septembrie, în cadrul 
Programului Național de Lectura Cen-
tral, la Centrul de Cultură și Tineret 
Drochia, trupa de teatru „Kamadeva“ 
a răspuns invitației Centrului de Cul -
tură, Tineret și Sport a consiliului raio -
nal Drochia din Republica Moldova și 
a pus în scenă spectacolul „Hamlet“ de 
W. Shakespeare.  

Din distribuția spectacolului au făcut 
parte elevii: Andriucă Andra-Maria, 
Buinceanu Claudiu, Craiu Simona, Di-
aconu Mircea, Mațcan Sebastian, Mo -
locia Mihai, Pădurariu Diana, Petruță 
Marica și Prună Ștefan, elevi coor -
donați de dna profesor Silvia Nedel-
ciuc. 

În urma prestației, actorii au primit 
ca mulțumire în dar un trio-portret cu 
poze din spectacole, și una a regizoru-
lui. Voluntarul Fablab Drochia, Dinu 
Cantemir a confecționat o diplomă 
originală pentru oaspeți din partea 
președintelui raionului, Ion Dascal, sub 
egida căruia a demarat ineditul eveni-
ment. Actorii au rămas plăcut surprinși 
de această inovație, recunoscând că este 
pentru prima oară când sunt decernați 
cu o diplomă gravată în placaj iar spec-
tatorii i-au răsplătit cu aplauze.  

„Este o bucurie pentru noi că am 
putut reprezenta comuna Miroslava pe 
scena de la Drochia. Elevii au muncit 
mult pentru a pune în scenă acest spec-
tacol pe care l-am jucat în premieră în 
cadrul la festivalului «Hai la Teatru», 

organizat în luna martie a acestui an 
la Teatrul Luceafărul din Iași. Le 
mulțumesc atât lor pentru răbdarea și 
implicarea de care dau dovadă de 
fiecare dată când noi, cei din trupa de 
teatru Kamadeva primim câte o nouă 

provocare de a juca pe scene mai mici 
sau mai mari, cât și autorităților locale 
și domnului primar Dan Niță care ne-
a susținut pentru efectuarea acestei 
deplasări în Republica Moldova“, a de-
clarat prof. Silvia Nedelciuc.

Trupa de teatru Kamadeva din Miroslava 
l-a dus pe Hamlet în Rep. Moldova

Miroslava, atracţie pentru antreprenorii din agricultură
În data de 21 septembrie o delegație 

a Federației Agricultorilor din Repub-
lica Moldova (FARM Chișinău), pre -
zentă la Iași la expoziția AGRALIM 
2019, desfășurată anul acesta în pe-
rioada 20-22 septembrie, au ales să 

efectueze o vizită de lucru în comuna 
Miroslava. 

Agenda evenimentului a cuprins o 
serie de vizite la centrala fotovoltaică de 
la Ciurbești, Liceul Tehnologic Agricol 
„Mihail Kogălniceanu“ și ferma agricolă 

a liceului, GAL „Stejarii Argintii“, Cen-
trul de Informare Turistică din Miroslava 
și obiective turistice din localitate pre-
cum „Palatul Olga Sturdza“.  

Vizita a avut ca scop preluarea mod-
elelor de succes din agricultură, schim-

bul de contacte între antreprenori în ved-
erea stabilirii de parteneriate, vizarea de 
modele și experiență de dezvoltare a 
afacerilor în agricultură prin proiecte eu-
ropene și perspective de colaborare 
transfrontalieră la nivel de proiecte în 
comun. 

„Opțiunea de a efectua o vizită de 
studiu la Miroslava a venit ca urmare a 
recomandărilor primite de la alți colegi 
care au fost plăcut impresionați de cele 
descoperite în comuna dumneavoastră. 
Atât proiectele implementate, cât și cele 
care sunt în curs de implementare cos-
tituie pentru noi exemple de bună 
practică și gospodărire a unei comu -
nități și ne dorim să ne întoarcem în 
Republica Moldova însuflețiți de put-
erea exemplului de la Miroslava.“, a 
declarat Aurelia Bondari, director exec-
utiv, FARM Chișinău. 

După finalizarea vizitelor antre-
prenorii agricoli din Miroslava și Repub-
lica Moldova au avut un schimb de idei 
și experiențe dobândite în Sala Mare a 
primăriei Miroslava.  

„Nu poate decât să ne bucure 
prezența dumneavoastră aici, la Miro -
slava. Ne confirmă faptul că ne facem 
treaba așa cum trebuie. Frații noștri de 
peste Prut sunt prietenii noștri, avem 
înfrățiri cu autorități publice din Re-
publica Moldova și lucrăm deja la 
proiecte comune. Vă așteptăm la noi și 
cu alte ocazii!“, a declarat la finalul în-
tâlnirii dl. Vasile Bulbașa, Viceprimarul 
comunei Miroslava.
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În fiecare an, cu ocazia Zilelor Co-
munei Miroslava, autoritățile locale 
păstrează tradiția de a premia familiile 
care împlinesc 50 de ani de căsătorie. 
Anul acesta au fost premiate un număr 
de 16 familii ale căror certificate de 
căsătorie au fost înregistrate în anul 
1969. Festivitatea a avut loc duminică 
15 septembrie, în sala mare de ședințe 
a Primăriei Miroslava, în prezența pri-
marului Dan Niță și a viceprimarului 
Vasile Bulbașa. Premiul a constat în 
alocarea sumei de 500 de lei și a unei 
diplome omagiale fiecărei familii.  

Cuplurile care au fost premiate cu 
ocazia împlinirii a 50 de ani de 
căsătorie în anul 2019 sunt: fam. Lupu 
Petru și Maria și fam. Albu Vasile și 
Aurica, din Proselnici, fam. Popescu 
Dumitru și Elena, fam. Grecu Gheo-
rghe și Elena, fam. Costîrnache Con-
stantin și Viorica, din Horpaz; familiile 
Constantin Gheorghe și Valeria, 
Chisanovschi Mihai și Elena, Vicol 
Dumitru și Elena din Ciurbești; fam. 
Sprinticiuc Constantin și Ana, fam. 

Barău Gheorghe și Viorica, fam. Plu-
garu Constantin și Maria, din Valea 
Adâncă; fam. Negru Gheorghe și Na-
talia, fam. Crudu Constantin și Elena, 
din Cornești; fam. Miron Octav și 
Viorica, fam. Andrian Nicolae și 
Steluța din Miroslava, precum și fa-
milia Andrei Mihai și Maria din satul 
Uricani.  

„În rugby există o vorbă: nu 
contează pe cine ai în față, important 
este pe cine ai alături! Această vorbă 
de duh a fost însușită de un număr im-
presionant de 16 familii din comuna 
Miroslava, pe care le-am premiat cu 
ocazia zilelor comunei. Toate aceste 
familii sărbătoresc 50 de ani de 
căsătorie și au arătat că fidelitatea, sol-
idaritatea și buna înțelegere pot depăși 
toate problemele care apar în cale. 
Același lucru îmi doresc să se întâmple 
și în comuna noastră. Până la urmă, o 
comunitate este doar o familie mai 
mare! La mulți ani Miroslava, la mulți 
ani miroslăveni!“ a declarat Dan Niță, 
primarul Comunei Miroslava.

Comuna Miroslava la ceas de sărbătoare 
Zilele Comunei Miroslava au ajuns la 

cea de a VII-a ediție. În fiecare an, la 
jumătatea lunii septembrie, comunitatea 
din satele Miroslavei îmbracă haine de 
sărbătoare. Anul acesta, în zilele de 14 și 
15 septembrie, tinere talente și artiști 
consacrați, spectacole de teatru și specta-
cole de muzică pe toate gusturile, concur-
suri și jocuri pentru copii au animat centrul 
comunei și l-au umplut de joc și de voie 
bună la care au luat parte atât localnici cât 
și invitați din municipiul Iași din localități 
învecinate dar și de dincolo de Prut, din Re-
publica Moldova. 

Pe parcursul celor două zile de 
sărbătoare, pe scena amplasată în centrul 
comunei, au urcat artiști pentru toate gus-
turile și s-au desfășurat activități sportive și 
culturale pentru toate vârstele. 

Oferta culturală a evenimentului a fost 
una variată, de la spectacole de muzică 
populară susținute de cunoscută interpretă 
Laura Lavric, Ansamblul Artistic Profe-
sionist „Constantin Arvinte“ al Consiliului 
Județean Iași sau Fanfara de la Cozmești, 
la spectacole de muzică ușoară susținute de 
Speak sau Anișoara Puică, la artiști locali, 
discotecă în aer liber și spectacole de teatru.  

„Zilele Comunei Miroslava sunt un 
prilej de sărbătoare în primul rând pentru 
cetățenii comunei noastre, dar la care în-
totdeauna sunt bineveniți și invitați prieteni 
ai comunității noastre. Prin programul pro-
pus le oferim un moment de bucurie și des-
tindere și un bun motiv de socializare și 
cunoaștere. Dorim să precizăm că organi-

zarea ediției din acest an a fost posibilă și 
datorită sponsorizărilor făcute de agenții 
economici din comună, care au înțeles să 
ne fie alături și au întins o mână de ajutor 
comunității în care își desfășoară activi-
tatea, lucru pentru care vreau să le 
mulțumesc. Vreau să felicit și cele 16 
familii din Miroslava care au câștigat o 
etapă lungă, grea dar frumoasă din cursa 
de-o viață a devotamentului și iubirii 
necondiționate, ajungând să sărbătorească 

anul acesta 50 de ani de căsătorie. Și nu în 
ultimul rând vreau să le mulțumesc 
invitaților noștri, domnului deputat Costel 
Alexe și domnului președinte al raionului 
Călărași din Republica Moldova, Sergio 
Artene, că au ales să ne fie alături la ceas 
de sărbătoare. La mulți ani, Miroslava!“ a 
declarat Dan Niță, primarul comunei 
Miroslava. 

„În numele locuitorilor raionului 
Călărași, precum și al meu personal, vă 
aduc cele mai distinse mulțumiri pentru 
invitația de a participa la evenimentul 
«Zilele Comunei Miroslava». Autoritățile 
Comunei Miroslava au demonstrat în 
nenumărate moduri, prin toate acțiunile, 
că sunt un partener de nădejde al Con-
siliului raional Călărași. În perioada de 
la înfrățire, ne-am convins că autoritățile 
Comunei Miroslava sunt dispuse de a 
oferi suportul și consilierea necesare 
pentru implementarea politicilor de dez-
voltare comunitară și promovare a valo-
rilor naționale. Țin să subliniez, că 
atenția pe care o acordați Consiliului 
raional, și în special locuitorilor raionu-
lui Călărași, este de o importanță majoră 
și reprezintă un stimul extraordinar pen-
tru toți cei cărora le pasă de localitatea 
lor. Sentimentul de coeziune, conștien -
tizarea că nu suntem singuri pe parcursul 
deloc ușor al promovării valorilor nea-

mului românesc, ne ajută să găsim forța 
și curajul necesar pentru a merge îna -
inte.“ a transmis Sergio Artene, preșe -
dintele consiliului raional Călărași din 
Republica Moldova. 

„Vrem să rămână lucruri frumoase în 
urma noastră, să fim parteneri onești și 
deschiși către toți cei interesați să îndrepte 
și să îmbunătățească lucrurile în comuni-
tate și împreună să aducem plus valoare, 
să generăm idei și abordări noi, care ulte-
rior pot fi transpuse în proiecte și inițiative 
politice! 

Dacă ești un primar gospodar și de bună 
credință, poți face administrație publică în 
folosul cetățeanului chiar și din opoziție! 

Cu multe obstacole și blocaje politice, 
cu bugetul semnificativ diminuat de 
măsurile economice luate de Guvernarea 
PSD, primarul Dan Niță este exact pe prin-
cipiul „tace și face“, iar grație realizărilor 
sale administrative, Miroslava a fost 
propulsată în topul comunelor din Româ-
nia! 

Cu peste 35 de km de drumuri comunale 
asfaltate, cu zeci de investitori și cu două 
parcuri industriale pe raza comunei, cu 
racord la apă-canal, cu un șomaj aproape 
inexistent, cu numeroase proiecte europene 
în derulare, Miroslava este într-adevăr o 
comună cu aer european, iar numărul tot 
mai mare de cereri de rezidență pe raza 
unității teritorial administrative o 
confirmă! 

La mulți ani și cât mai multe împliniri, 
locuitori ai Miroslavei! 

Felicitări, Dan Niță, un primar neobosit 
care prin implicarea și realizările sale 
cinstește tradiția și blazonul liberalilor!“ a 
declarat domnul deputat Costel Alexe. 

„M-am bucurat să fiu alături de pri-
marul Dan Niță în mijlocul comunității din 
Miroslava, deja un exemplu de dezvoltare 
pentru întreaga Românie! Colegul nostru, 
primarul Niță, a transformat Miroslava – 
prin investiții consistente, determinare și 
contactul nemijlocit cu cetățenii și 
aspirațiile acestora – și a dus-o în rândul 
localităților-model din țara noastră. Ieșenii 
își doresc să trăiască la Miroslava, dar și 
mediul de afaceri și-a găsit un partener pe 
care poate pune baza, astfel că Parcul In-
dustrial din această localitate este deja un 
succes răsunător. Felicitări, Dan Niță! 
Felicitări și La mulți ani, Miroslava!“ a de-
clarat istoricul Liviu Brătescu, primvice -
președinte PNL Iași.

16 familii de miroslăveni, 
premiate la împlinirea a 
50 de ani de căsătorie
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Reporter: - Doamnă Ancuța Lenuța 
Ursanu, sunteți secretarul comunei 
Miroslava de aproape șase ani și pentru 
a elimina confuziile, cine este, în arit-
metica administrației publice locale, 
secretarul comunei? 

Ancuța Lenuța Ursanu: - Fiecare 
unitate administrativ-teritorială are un 
secretar. Alături de primar, secretarul 
unității administrativ-teritoriale este 
una dintre cele mai vechi funcții din 
administrația publică locală. 

În alte vremuri, secretarul comunei 
era oficialul, starostele manifestărilor 
etno-folclorice, nu doar al căsătoriilor 
civile. La el se prezentau formațiile 
tradiționale de Anul Nou sau organiza-
torii diferitelor activități publice, cum 
ar fi șezătoarea, claca sau alte activități 
de caritate. Astăzi nu se mai poate vorbi 
de așa ceva. 

Instituția secretarului a fost impusă 
și de organizarea și dezvoltarea con -
tinuă a colectivităților locale, de creș -
terea rolului acestora în viața econo -
mică și socială, de aplicarea consecven -
tă a principiului descentrali zării și au-
tonomiei locale. 

Secretarul este al întregii colectivități 
locale, al unității administrativ- terito-
riale și se află în serviciul acestora. Spre 
deosebire de primar, care este ales de 
colectivitatea locală prin vot și care 
exercită o funcție de demnitate publică, 
secretarul general este numit în 
condițiile legii, își asumă în totalitate 
responsabilitatea asupra legalității tu-
turor documentelor care intră în sfera 
de competență a secretarului general. 

R: - Frecvent este confundată funcția 
de secretar al unui U.AT. cu aceea de 
“secretară/secretariat“ o noțiune care nu 
se mai uzitează de mulți ani. La acest 
moment, instituțiile administrative 
lucrează prin Biroul Relații Publice – 
ghișeul unic. 

A.L.U.: - Indiferent de nivelul ier-
arhic pe care-l ocupă în administrația 
publică locală, funcția publică de sec-
retar implică o pregătire complexă, în 
toate domeniile de activitate, întrucât 
secretarul este cel care avizează/con tra -
semnează pentru legalitate actele emi -
se/adoptate de către primar/consiliu 
local, trebuind să fie la zi cu toată le -
gislația în vigoare din fiecare domeniu 
de competență a acestuia. Sunt secre-
tarul comunei Miroslava și prin atribu -
țiile mele, legal stabilite, prin complex-
itatea și importanța acestora, concret 
vorbind, mă situez în imediata apro -
piere a primarului. 

Ținând seama de specificul acestei 
funcții și de rolul pe care secretarul îl 
are în cadrul comunei, legiuitorul a 
creat o normă imperativă ce impune ca 
această funcție să aibă studii superioare 
juridice sau administrative. Raportat la 
cele mai sus menționate, prin O.U.G. 
nr.57, intrată în vigoare la data de 05 
iulie 2019, funcția publică de conduc-
ere de secretar al unității administrativ-
teritoriale se transformă în funcția 

publică de conducere de secretar gen-
eral. 

R: - Din sfera competențelor dum -
nea voastră, care sunt cele mai dificile 
probleme în administrația rurală? 

A.L.U.: - Într-o primă etapă aș în-
cepe cu erorile strecurate în actele de 
stare civilă, care vin din regimul trecut 
și pe care încercăm să le remediem, să 
le îndreptăm, deși procedura legală este 
una laborioasă și implică un anumit 
timp de soluționare, aspecte care uneori 
nemulțumesc atât pe cetățenii vizați de 
aceste erori, cât și pe urmașii acestora.  

O altă problemă regăsită la nivelul 
comunei Miroslava este cea privind 
punerea în aplicare a legilor fondului 
funciar, cele mai frecvente nemulțumiri 
puse în discuție la audiențele domnului 
primar sunt cele legate de retrocedarea 
terenurilor; de asemenea, încercăm, în 
măsura în care legea permite, să 
soluționăm pe cât posibil petițiile 
cetățenilor formulate în acest sens; de-
a lungul timpului, legile fondului fun-
ciar au suferit numeroase modificări și 
completări. Ultimul act normativ este 
Legea nr.231/2018 pentru modificarea 
și completarea Legii fondului funciar 
nr.18/1991, potrivit căruia, persoanelor 
îndreptățite li s-a conferit dreptul de a 
depune, în termenul prevăzut de lege, 
cereri noi pentru reconstituirea/consti-
tuirea dreptului de proprietate, pentru 
suprafețele de teren aferente casei de 
locuit, anexele gospodărești, precum și 

curtea și grădina din jurul acestora. Vor-
bim despre acele persoane îndreptățite 
la reconstituirea/constituirea dreptului 
de proprietate care nu au formulat 
cerere în termen legal la legile fondului 
funciar anterioare. 

Și pe linie de urbanism întâmpinăm 
unele dificultăți raportat la trama 
stradală, la intrarea în legalitate a 
cetățenilor care construiesc fără a re-
specta prevederile legale și ale altor 
acte administrative în domeniu emise și 
adoptate la nivelul comunei Miroslava. 

R: - Pentru stabilirea succesiunii și a 
calității de moștenitor, eliberați cunos-
cuta Anexa 24. Pentru cititorii noștri, ce 
reprezintă acest document, în ce 
condiții, cui se eliberează și în ce cazuri 
acest document este necesar? 

A.L.U.: - Anexa nr.24 (Sesizarea 
pentru deschiderea procedurii succeso-
rale) este documentul administrativ 
necesar în procedura dezbaterii succe-
sorale care se desfășoară exclusiv în 
fața notarului public competent sau a 
instanței judecătorești în a cărei rază 
teritorială a avut ultimul domiciliu de-
functul. Potrivit art.954 alin.(2) din 
Codul Civil, moștenirea se deschide la 
ultimul domiciliu al defunctului. 

 Acest document nu atestă calitatea 
de moștenitor și nici dreptul de propri-
etate asupra bunurilor mobile sau imo-
bile deținute de defunct. 

Dovada calității de moștenitor legal 
sau testamentar, precum și cea a drep-

tului de proprietate al moștenitorilor 
acceptanți asupra bunurilor din masa 
succesorală în cota care se cuvine 
fiecăruia, se constată prin certificatul de 
moștenitor eliberat de notarul public, 
conform art.1132 din Codul civil. 

În vederea obținerii Anexei nr.24, so-
licitantul formulează o cerere pentru 
deschiderea procedurii succesorale, în 
care se precizează calitatea moștenito -
rilor, adresele de domiciliu complete 
ale acestora, precum și bunurile defunc-
tului/defunctei, cerere care are natura 
unei declarații pe proprie răspundere a 
solicitantului cu privire la datele furni -
zate. Cererea, însoțită de actele nece-
sare, se depune la compartimentul re -
gistratură și relații publice-ghișeu unic 
al primăriei. 

Important de reținut, este faptul că 
Anexa nr.24 se eliberează o singură 
dată la cererea moștenitorilor (succesi-
bililor) prezumtivi ai defunctului de la 
unitatea administrativ- teritorială de pe 
raza căreia defunctul a avut ultimul 
domiciliu. 

Persoana îndreptățită să solicite la 
cerere eliberarea Anexei nr.24 este per-
soana care face dovada scrisă că are 
vocație succesorală. De asemenea, din 
oficiu, secretarul general unității ad-
ministrativ – teritoriale sau o persoană 
împuternicită din cadrul instituției va 
comunica, în termen de 30 de zile de la 
data decesului unei persoane, camerei 
notarilor publici în a cărei circumscrip -
ție teritorială defunctul a avut ultimul 
domiciliu, o sesizare pentru de-
schiderea procedurii succesorale în 
conformitate cu dispozițiile prevăzute 
de Codul Administrativ. 

Anexa nr.24 poate fi eliberată la 
cerere și altei persoane, împuternicită 
prin procură specială/avocațială, în 
cazul în care persoana îndreptățită nu se 
poate prezenta personal. 

De asemenea, potrivit legii, cererea 
de deschidere a procedurii succesorale 
poate fi făcută de oricare dintre succe-
sibili, de către creditorii succesiunii sau 
ai succesibililor, precum și de orice altă 
persoană care justifică un interes le-
gitim. 

R: - Am ajuns la sfârșitul interviului 
și aș dori să-mi spuneți cum vedeți co-
muna Miroslava, al cărui secretar gen-
eral sunteți, peste alți șase ani? 

A.L.U.: - Fiind o comună într-o 
continuă dezvoltare, am convingerea că 
în următorii ani Miroslava își va 
menține poziția din clasamentul co-
munelor de top din România și că toate 
proiectele primarului comunei 
Miroslava, Dan Niță, privind dez-
voltarea economico-socială, dar și ad-
ministrativ-culturală vor fi realizate. 
Da, pot spune ca sunt mândră că am 
avut șansa să intru într-o echipă de 
profesioniști și să fiu secretarul co-
munei Miroslava! 

Mona Popovici

De vorbă cu Secretarul… 

„Da, pot spune ca sunt mândră că am avut 
șansa să intru într-o echipă de profesioniști 

și să fiu secretarul comunei Miroslava!“
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Duminică, 22 septembrie 2019, s-a 
desfășurat cea de-a XIV-a ediție a „Zi-
lelor satului Ciurbești“, eveniment or-
ganizat de către preotul paroh Romeo 
Ungureanu în colaborare cu Primăria 
Comunei Miroslava și „Aociația 
Ciurbeștenii“ ocazie cu care momen-
tele muzicale s-au îmbinat perfect cu 
cele cultural-artistice pe scena ampla-
sată în centrul satului. 

 „Mulțumim bunului Dumnezeu în 
Sfânta Liturghie pentru darurile pe 
care le-a revărsat asupra strămoșilor 
acestei comunități în cele peste cinci 
secole de existență, satul Ciurbești 
fiind atestat documentar la data de 6 

octombrie 1503. Cinstim memoria 
înaintașilor noștri de câte ori avem 
ocazia și astfel i-am pomenit astăzi co-
memorativ pe ctitorii și strămoșii 
noștrii începând cu strămoșul Cior-
bea, întemeietorul acestei comunități 
și pe toți voievozii și înaintașii noștri“, 
a declarat preotul paroh Romeo Ungu-
reanu. 

„Este un eveniment cu tradiție care 
aduce plus valoare comunității și o 
consolidează deoarece de la an la an 
tot mai mulți locuitori iși doresc să 
participe activ atât în organizarea 
acestuia cât și la spectacol“ a declarat 
dl. consilier local Olaru Gheorghiță. 

„Vreau să felicit și autoritățile lo-
cale de la Miroslava, primăria și con-
silierii locali, în special pe dl. consi-
lier local Olaru Gheorghiță din 
Ciurbești pentru stăruința de a face o 
sărbătoare frumoasă pentru istoricul 
și frumosul sat Ciurbești și pe dl. pri-
mar Dan Niță. 

Îmi amintesc cu mare plăcere de 
preotul din sat, parohul Romeo Ungu-
reanu, cel care s-a ocupat personal de 
organizarea evenimentului și a pus 
mult suflet, tot el a condus festivitățile 
legate de sărbătoarea satului, iar prin 
cuvântările sale te făcea să crezi că nu 
e doar un preot bun și credincios, ci 
ascultându-l credeai că îl ai în față pe 
însuși Ion Creangă. Am sprijinit mereu 
și voi sprijini și în viitor orice activi-
tate legată de satul Ciurbești și mă 
bucur să fiu considerat și eu fiu al sa-
tului.  

Mă consider cetățean al comunei 
Miroslava și în special iubitor al satu-

lui Ciurbești, am găsit aici oameni 
minunați, harnici dar mai sunt și oa-
meni care nu prea muncesc și sunt 
supărați pe mine ca nu mai pot să fure 
lemne din pădure, prezența mea în sat 
îi deranjează în special pe hoții de 
lemne dar sper ca până la urmă să 
depășim toate supărările. 

Orientat spre soare și cu priveliști 
minunate satul Ciurbești îl poti numi 
cu uțurință sat pitoresc cu oameni nu 
prea bogați dar foarte isteți.  

Satul Ciurbești a beneficiat de 
acces direct la centura orașului Iași și 
de o mare investiție legată de parcul 

fotovoltaic care îl face renumit pe 
piața energetică și dacă ar fi să dau 
un sfat ieșenilor i-aș invita să viziteze 
atât satul cât și minunata pădure 
Ciurbești în care intenționez să 
înfințez în curând cel mai frumos parc 
de distracții din Moldova cu o 
investiție de circa de 5 milioane de 
euro“ a declarat investitorul local 
Barbu Văduva, proprietarul pădurii 
Ciurbești.  

Programul artistic a fost susținut de 
copiii de la Grădinița Ciurbești și 
Asociația Ciurbeștenii și Fanfara de la 
Cozmești.

Zilele satului Ciurbești au 
ajuns la cea de-a XIV-a ediţie

Toamna aduce cu sine fluctuații de temperatură 
și umiditate dar și schimbarea presiunii atmosferice. 
Conform cercetătorilor, presiunea atmosferică poate 
influența activitatea mentală umană, cauzând 
schimbări semnificative la nivelul atenției și mem-
oriei pe termen scurt. 

Dintre cele mai frecvente boli care se manifestă 
toamna amintim: răcelile comune, astmul și 
afecțiunile alergice, ulcerul gastroduodenal, 
insuficiența cardiac și afecțiunile reumatice. 

Factorii de mediu: schimbarea umidității și a tem-
peraturii, cauzează mai mult de jumătate dintre 
durerile de cap și favorizează dezvoltarea virusurilor 
respiratorii, migrenelor, afecțiunilor reumatice și in-
somniei,  

Ploile, vântul puternic și variațiile de umiditate 
contribuie la slăbirea sistemului imunitar, fa-
vorizând contactarea răcelilor. 

Cunoscute și sub denumirea de infecții virale ale 
tractului respirator superior, răcelile pot fi cauzate 
de peste 200 de tipuri de virusuri și, de regulă, nu 
au același grad de severitate comparativ cu răcelile 
specifice sezonului de iarnă. 

Din cauza numărului foarte mare și în 
permanentă dezvoltare de virusuri care pot cauza 
răceala, organismul uman nu reușește să determine 
rezistență pentru toate aceste virusuri. 

Simptomele răcelilor 
- congestie nazală sau secreții nazale; 
- inflamare sau durere în gât - laringita; 
- strănut, tușit; 
- febră și durere de cap; 
- senzație de oboseală și durere la nivelul organ-

ismului. 
Aceste simptome durează, în medie, de la 3 la 10 

zile. 
Pentru prescrierea de tratamente și tratarea aces-

tor boli de sezon este recomandată prezentarea la 
medicul de familie. 

 
Cabinetele de medicină de familie de pe raza 

Comunei Miroslava sunt:  
l Cabinet medic familie AFLOAREI MAR-

GARETA, Sat Horpaz, tel. 0726.332.787 
l Cabinet medic familie BEJENARIU OXANA, 

Miroslava - str. M.Kogalniceanu 38, tel. 
0740.041.569 

l Cabinet medic familie DARIE MARIA 
CRENELA, Sat Ciurbești, tel. 0748.996.930 

l Cabinet medic familie LUPAȘCU GEOR-
GETA, Miroslava, șos. Voinești nr. 498, tel.
0232.236.944 

l Cabinet medic familie POPESCU ANINA, 
Miroslava tel. 0742.783.944 

l De ce să îți sterilizezi 
câinele? 
 
În lipsa actului sexual 

secreția prelungită a hor-
monilor duce la infecții și mal-
adii severe pentru animal. La 
femelele nesterilizate apar tu-
mori la nivelul mamelelor. 
Sterilizarea femelei reduce 
acest risc cu peste 95%, mai 
ales dacă este sterilizată înainte 
de primele călduri. La masculi 
tumorile apar la nivelul testi-
colelor. 

Ce spune legea 257 / 2013 : 
“Este obligatorie sterilizarea 
câinilor cu sau fără stăpân 
aparținând rasei comune, 
metișii acestora, excepție 
făcând exemplarele cu regim 
special prevăzute în normele 
metodologice de aplicare a 
prezentei ordonanțe de 
urgență.“ 

 
l La ce vârstă se sterili zează 

câinii? 

Vârsta ideală pentru ster-
ilizarea câinilor este până în 12 
luni, dar intervenția chirurgicală 
poate fi efectuată chiar de la 4 
luni. 

 
l Care sunt avantajele 

sterilizării câinilor? 
m protejează câinele de tumori, 

maladii, infecții interne, ș.a. 
m elimină riscul unei gestații 

nedorite și a înmulțirii 
necontrolate 

m au șansa la o viață mai lungă 
și mai sănătoasă 

m devin mult mai atașați de 
stăpân și ascultă comenzile 
mult mai bine 
 
Pentru locuitorii comunei 

Miroslava care nu au posibili-
tatea de a acoperi costurile 
sterilizării câinilor pe care îi 
dețin, Adăpostul Miroslava 
oferă posibilitatea înscrierii în 
programul de sterilizări gratu-
ite, sunând la telefon 
0751.631.566

Totul despre 
sterilizarea câinilor

La ce cabinete medicale de pe 
raza Comunei Miroslava 
tratăm bolile de sezon
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A venit toamna și, odată cu bogăția 
de culori și de roade, aduce în atenție și 
câteva obligații pe care le avem noi, 
cetățenii comunei. Aceste obligații sunt 
stipulate în Ordonanța 21/2002 privind 
gospodărirea localităților rurale și ur-
bane, articolul 10, cu următorul 
conținut: 

 Cetățenii au obligația să asigure:  
a) întreținerea și curățenia 

locuințelor pe care le dețin în propri-

etate sau cu chirie, a anexelor 
gospodărești, a curților și împrejmuir-
ilor acestora; 

b) curățarea fațadelor locuințelor și a 
altor construcții amplasate la frontul 
străzii, tencuirea și zugrăvirea periodică 
a acestora, potrivit măsurilor stabilite 
de consiliile locale; 

e) menținerea curățeniei pe trotuare, 
pe partea carosabilă a străzii sau a dru-
mului, pe porțiunea din dreptul 

gospodăriei și a locurilor de parcare pe 
care le folosesc; 

f) îndepărtarea zăpezii și a gheții de 
pe trotuarele din dreptul imobilelor în 
care locuiesc sau pe care le folosesc în 
alte scopuri; 

g) păstrarea curățeniei pe arterele de 
circulație, în piețe, târguri și oboare, în 
parcuri, locuri de joacă pentru copii și 
în alte locuri publice; 

h) respectarea măsurilor stabilite de 
consiliile locale și județene pentru asig-
urarea igienei publice și a curățeniei în 
localități; 

i) depozitarea reziduurilor mena-
jere și a gunoaielor numai în locurile 
special amenajate de autoritățile 
administrației publice locale; 

j) curățarea mijloacelor de transport 
la intrarea acestora pe drumurile pub-
lice. 

Reiterăm rugămintea să depozitați 
deșeurile reciclabile doar în locurile 
amenajate în acest scop, separat de 
deșeurile menajere, și să așteptați să vă 
fie ridicate de la poartă în ziua/zilele din 
săptămână când este programată 
colectarea deșeurilor în satul 
dumneavoastră.  

Precizăm că la capitolul deșeuri 
menajere intră și mobilierul de mici di-
mensiuni, cum ar fi scaune, noptiere 
etc. Deci acestea le puteți scoate la 
limita proprietății si vă vor fi ridicate. 
Nu le mai depozitați lângă modulele de 
reciclabil! 

Pentru mobilierul de mari dimensi-
uni puteți suna operatorul și veți încheia 
un contract separat, pentru că trebuie 
mașină specială. 

Atenționăm cetățenii că punctele de 
colectare fracție reciclabilă sunt 
supravegheate și că o colectare 
necorespunzătoare duce, din păcate, la 
amenzi! Legea nu ne permite sa publi-
cam datele celor sancționați, dar vom 
gasi o posibilitate să îi supunem opro-
briului public dacă nu vor să se com-
porte civilizat.  

Mulțumim cetățenilor care ni s-au 
alăturat în depistarea celor certați cu 
bunul simț! 

Mai facem precizarea că fracția 
vege tală o puteți depozita în mod gra-
tuit la platforma de gunoi de grajd de la 
Balciu.  

 
ing. Corina Darabană 

consilier ecolog Primăria Miroslava

Ce trebuie să facem pentru o comună curată

Regulile generale de apărare îm-
potriva incendiilor pe timpul utilizării 
focului deschis la arderi de miriști, 
vegetație uscată și resturi vegetale sunt 
reglementate de dispoziția generală 
publicată în MO nr.661 din 2008. 

Arderea miriștii, vegetației uscate 
și resturilor vegetale se execută 
numai după obținerea permisului de 
lucru cu focul, conform prevederilor 
Normelor generale de apărare îm-
potriva incendiilor, aprobate prin 
Ordinul Ministrului Administrației și 
Internelor nr.163/2007. 

Persoanele fizice și juridice care 
desfășoară activități de ardere a 
miriștilor, stufului, vegetației ierboase, 
gunoaielor, deșeurilor și altor materiale 
combustibile, au obligativitatea res -
pectării prevederilor reglementărilor în 
domeniu, conform actelor normative 
mai sus menționate, astfel: 
l arderea resturilor vegetale, gu -

noaielor, deșeurilor și altor materiale 
combustibile se face în locuri special 
amenajate ori pe terenuri pregătite, 
cu luarea măsurilor ce se impun pen-
tru împiedicarea propagării focului 
la vecinătăți, asigurându-se su -
pravegherea permanentă a arderii, 
precum și stingerea jarului după ter-
minarea activității;  

l arderea miriștilor se face numai după 
luarea măsurilor ce se impun pentru 
împiedicarea propagării focului la 
vecinătăți, asigurându-se supraveg-
herea permanentă a arderii;  

l distrugerea prin ardere a deșeurilor, 
resturilor menajere și vegetației us-
cate se efectuează cu respectarea 
prevederilor din O.G. nr. 195/2005 
modificată și aprobată prin Legea nr. 
265/2006 privind protecția mediului, 
care se referă la obligativitatea 
obținerii acceptului Agenției de 

Protecția Mediului și informarea în 
prealabil a S.V.S.U. în cazul arderii 
miriștilor, stufului sau vegetației ier-
boase, respectiv interzicerea folosirii 
focului deschis pe teritoriul ariilor 
naturale protejate. 

l arderea resturilor vegetale, gunoa -
ielor, deșeurilor și miriștilor se exe -

cută numai pe baza permisului de 

lucru cu foc pe timp de zi, după ce a 

fost informat în prealabil Serviciul 

Voluntar pentru Situații de Urgență 

din localitate;  

l emiterea permisului de lucru cu foc 

se eliberează prin grija primarului de 

către Șeful Serviciului Voluntar pen-
tru Situații de Urgență;  

l folosirea focului deschis pe teritoriul 
ariilor naturale protejate este 
interzisă. 
 

 Șef S.V.S.U. 
 Ioan Petrilă

Arderile necontrolate - un pericol!
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l Program audienţe 
primar Niţă Dan -  

Joi: între orele 12.00 - 
14.00 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
l Program audienţe 

secretar  
Ursanu Ancuţa -  

Miercuri: între orele  
09.00 - 12.00  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

l Program audienţe 
viceprimar  

Bulbaşa Vasile -  
Vineri: între orele  

09.00 - 12.00  
 

l Program audienţe 
consilieri locali - în 

ultima joi din fiecare lună 
între orele   08.00 - 12.00 

 
l Program Registratură 
Generală şi Ghişeu Unic 
Luni - Miercuri: între orele 

07.30 - 16.00; Joi: între 
orele 7.30 - 18.00   Vineri: 
între orele 07.30 - 13.30 

 
l Poliţia locală a 

comunei Miroslava 
serviciu apelabil 24/24h  
Tel.: (+4) 0751.251.513 

Program audienţe

Redactor șef: Mihaela Vechiu 
Tipografie: Adevărul Holding SA 
Telefon: 0746.029.536 
Email: ziar@primariamiroslava.ro 
ISSN: 2601 –   3568 
www.primariamiroslava.ro

l Secretariat Primăria Comunei Miroslava: 
Tel: (+4) 0232.295.680 
Fax: (+4) 0332.424.444 
Fax: (+4) 0232.236.860 
E-mail: secretariat@primariamiroslava.ro 

l Poliţia locală a comunei Miroslava serviciu apelabil 
24/24 h Tel: (+4) 0751.251.513  
E-mail: politialocala@primariamiroslava.ro 

l Centrul de Informare Turistică,  
e-mail: turism@primariamiroslava.ro,  
telefon 0232240510. 

l Serviciului de Gestionare a Câinilor fără Stăpân, 
telefon 0746396051. 

l SC MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC SRL, 
www.miroslavaindustrial.ro, e-mail: 
office@miroslavaindustrial.ro, telefon 0745882888. 

l Asociaţia Sportivă „Ştiinţa Miroslava“ 
Str.Stadionului, nr.1, Uricani, Miroslava,  
județul Iași, www.stiintamiroslava.ro,  
e-mail: contact@stiintamiroslava.ro,  
telefon 0232295680. 

Sâmbătă 14 septembrie 2019 la 
Școa la “Colonel Constantin Langa“ 
din Miroslava s-a desfășurat a III a 
ediție a concursului de șah, “Cupa Co-
munei Miroslava“, competiție organi-
zată de către Asociația Județeană de 
Șah Iași în parteneriat cu Școala “Col. 
Constantin Langa“ și Liceul Agricol 
“Mihail Kogălniceanu“.  

Rezultatele la acest concurs sunt 
după cum urmează: 

l La categoria jucători nelegitimați 
câștigătorii în ordinea clasamentului 
general au fost la copii<12 ani locul 
I și locul al II lea frații MIRON Nec-
tarie și Ioan din Rădăuți urmați în 
clasament de Matei Paraschiv. La 
fete Locul I a fost câștigat de Ana 
Maria Balasca din Român. 

l La adulți premianții au fost Nicolae 
Friniuc din Republica Moldova și 
Mihnea Haliga, iar prima în clasa-
mentul feminin a fost Ștefana Toma 
din Tomești, jud Iași. 

l La competiția pentru jucători 
legitimați, competiție afișată pe lista 
Federației Internaționale de Șah, 
lupta pentru locurile fruntașe a fost 
deosebit de acerbă și după 7 partide 
de blitz câștigătorii au fost desem -
nați astfel: 

l La turneul de copii <12 ani 
câștigătorul concursului a fost An-
drei Ciomaga de la Politehnică Iași, 
la băieți 12 ani cele mai multe 
puncte le-a obținut Radu-Matei 
Ursan de la ACS ‘Gambit’ Huși, iar 
la băieți 8 ani s-a desprins în 
câștigător Matei Dodoi de la Poli-
tehnică Iași. 
Pe de altă parte, în clasamentul ge-

neral al fetelor Maria Samson de la 
CSM București a fost desemnată 
câștigătoare, prima la fete 10 ani a fost 
Daria Litcanu de la Dinamo București 
și la fetițe 8 ani cea care a adunat cele 
mai multe puncte a fost Crina Moțca 
de la CS Micul Șahist Iași. 

La turneul seniorilor, după 
desfășurarea celor 7 runde câștigător a 
fost Eduard Popa de la Capablanca 
Iași, urmat de Victor Vartolomei de la 
CS Tinerii Maeștri București și maes-
trul FIDE Alexandru Călin de la CS 
Universitatea Arad. La fete prima s-a 
clasat Maria Pârvan de la CSM 
București. 

Astfel, după o zi plină, cu șah de ca-
litate și 148 jucători, amatori și 
legitimați la cluburi din București și 
din județele Iași, Arad, Mureș, Vaslui, 
Suceava și Neamț, și cu prezența a 11 
jucători de dincolo de Prut, din Repu-

blica Moldova, cu mulți jucători de va-
loare și campioni naționali la juniori, 
cu premii consistente în bani și trofee, 
medalii și articole sportive pentru 
copii, la sfârșitul competiției prof. 
Apostol Alin organizatorul concursului 
ne-a declarat: “Mulțumesc pentru spri-
jinul acordat la organizarea CUPEI 
COMUNEI MIROSLAVA la șah ,ed. a 
III a, conducerii Școlii “Col. Constan-
tin Langa“ din Miroslava precum și 
sponsorilor Delphi Technologies și dl. 
Guzga Gelu de la Depozit materiale 
construcții B&S Districonstruct din 
Gaureni“. 

Date de contact utile din 
comuna Miroslava

Cine sunt câștigătorii ediţiei a III-a a cupei „Comunei Miroslava la șah“ 

Serviciul Voluntar 
pentru Situații de 
Urgență al U.A.T. Miro-
slava cooptează 
tineri/tinere, în vederea 
completării efectivului 
de voluntari, pentru 
buna desfășurare a 
activității acestuia. 

 
Cerințe minime pentru 

încheierea contractului 
de voluntariat: 
l Copie act de identitate; 
l Studii medii; 
l Vârsta minimă 18 ani; 

l Fără antecedente pe-
nale; 

l Adeverință medicală că 
nu suferă de boli cro-
nice și este apt pentru 
efort fizic îndelungat. 
Obligațiile, drepturile 

și îndemnizațiile sunt 
prevăzute în contractul 
de voluntariat și fișa pos-
tului. 

Pentru relații și în-
scriere apelați la dl Pe-
trilă Ioan, Șef S.V.S.U., 
la telefon: 0755 082199 
sau 0232 295670.

Important! Anunţuri

Angajăm cofetar (cu sau fără 
experiență) pentru cofetăria Mir-
roBello din Miroslava. Relații la 
telefon 0745.605.086.

Informăm toți agenții economici 
care sunt interesați de publicarea 
anunțurilor de promovare a servi-
ciilor/ lucrărilor/produselor, în 
publicația lunară „Informația de 
Miroslava“, că taxa specială stabi-
lită de Consiliul Local pentru pu-
blicare este după cum urmează: 
400 lei – pentru o pagină întreagă, 
200 lei – pentru jumătate de pa-
gină, 100 lei – pentru un sfert de 
pagină, 50 lei – un anunț până la o 
optime de pagină. Plata taxei se 
face la ghișeul taxe și impozite 
din cadrul primăriei iar solicitările 
însoțite de dovada plății vor fi tri-
mise pe adresa de email: 
ziar@primariamiroslava.ro. Deta-
lii la nr. 0774.641.214. 
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Asociația Grupul de Acțiune 
Locală „Stejarii Argintii“ anunță 
lansarea în perioada 02 octom-
brie – 11 octombrie 2019 a ape-
lului de selecție pentru depune-
rea Cererilor de Finanțare pentru 
MĂSURA 1.1 - Sprijin pentru 
activități demonstrative și 
acțiuni de informare în terito-
riul GAL din Strategia de Dez-
voltare locală a Asociației GAL 
„Stejarii Argintii“ 2014-2020. 

Beneficiari eligibili: Entități 
publice și/sau private care au în 
obiectul de activitate activități de 
informare/demonstrative și/sau 
diseminare, publicitate și organi-
zare de evenimente. 

Solicitantul trebuie să înde-
plinească cerințele de confor-
mitate și eligibilitate 
menționate în Ghidul Solicitan-
tului aferent acestei măsuri.  

Teritoriul Asociației Grupul 
de Acțiune locală STEJARII 
ARGINTII acoperă 6 unități ad-
ministrative-teritoriale: Miro-

slava, Lețcani, Dumești, 
Popești, Mădârjac, Horlești. 

Termenul limită de primire a 
proiectelor: 11.10.2019, ora 12:30 

Suma maximă nerambursa-
bilă care poate fi acordată pen-
tru finanțarea unui proiect este 
de 10.418,62 Euro.  

Intensitatea sprijinului acordat 
în cadrul acestei măsuri este de 
100%. 

Modelul de Cerere de 
Finanțare pe care trebuie să-l fo-
losească solicitanții (versiune 
editabilă), este publicat pe site-ul 
www.galstejariiargintii.ro 

 
Informații detaliate privind ac-

cesarea și derularea măsurii sunt 
cuprinse în Ghidul Solicitantului 
pe suport tipărit sau electronic la 
sediul GAL și disponibil pe site-ul 
www.stejariiargintii.ro. Solicitanții 
pot obține informații detaliate la: 
telefon 0332.401.108, e-mail: of-
fice@galstejariiargintii.ro, adresa: 
loc. Miroslava, județul Iași.

Anunţ privind deschiderea apelului de 
selecţie a proiectelor pentru 

MĂSURA 1.1 - Sprijin 
pentru activităţi 
demonstrative și 

acţiuni de informare în 
teritoriul GAL

Asociația Grupul de Acțiune Locală Ste-
jarii Argintii anunță lansarea în perioada 2 
octombrie – 11 octombrie 2019 a apelului de 
selecție pentru depunerea Cererilor de 
Finanțare pentru MĂSURA 4.4 /6B Dezvolta-
rea unor sate viabile prin inovare socială în 
teritoriul GAL din Strategia de Dezvoltare lo-
cală a Asociației GAL Stejarii Argintii 2014-
2020. 

Beneficiari eligibili:  
l Autoritățile publice locale cu 

responsabilități în domeniu; 
l ONG-urile definite conform legislației în 

vigoare, cu expertiză relevantă pentru 
acțiunile selectate; 

l Comunele și asociațiile acestora conform 
legislației naționale în vigoare; 

l Unitățile de cult conform legislației în vi-
goare; 

l Persoanele Fizice Autorizate / Societățile 
Comerciale care dețin în administrare 
obiective de patrimoniu cultural de utilitate 
publică, de clasa B.  
Solicitantul trebuie să îndeplinească 

cerințele de conformitate și eligibilitate 
menționate în Ghidul Solicitantului aferent 
acestei măsuri.  

Teritoriul Asociației Grupul de Acțiune 
locală STEJARII ARGINTII acoperă 6 
unități administrative-teritoriale: Miroslava, 
Lețcani, Dumești, Popești, Mădârjac, 
Horlești. 

Termenul limită de primire a proiecte-
lor: 11.10.2019, ora 12:30 

Fondurile disponibile pentru MĂSURA 4.4 
/6B Dezvoltarea unor sate viabile prin in-
ovare socială în teritoriul GAL în teritoriul 
GAL sunt de 107.818,81 Euro.  

Fonduri disponibile pentru această sesiune 
107.818,81 Euro. 

Suma maximă nerambursabilă care poate 
fi acordată pentru finanțarea unui proiect 
este de 100.000 Euro.  

Intensitatea sprijinului acordat în cadrul 
acestei măsuri este de 100%. 

Modelul de Cerere de Finanțare pe care tre-
buie să-l folosească solicitanții (versiune edi-
tabilă), este publicat pe site-ul www.galsteja-
riiargintii.ro 

Informații detaliate privind accesarea și de-
rularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul Soli-
citantului pe suport tipărit sau electronic la 
sediul GAL și disponibil pe site-ul www.ste-
jariiargintii.ro. Solicitanții pot obține 
informații detaliate la: telefon 0332.401.108, 
e-mail: office@galstejariiargintii.ro, adresa: 
loc. Miroslava, județul Iași.

Anunţ privind deschiderea apelului de selecţie a proiectelor pentru 

MĂSURA 4.4 /6B Dezvoltarea unor sate viabile 
prin inovare socială în teritoriul GAL

Asociația Grupul de Acțiune Lo-
cală „Stejarii Argintii“ anunță lansa-
rea în perioada 02 octombrie – 02 
noiembrie 2019 a apelului de 
selecție pentru depunerea Cererilor 
de Finanțare pentru MĂSURA 4.2 - 
Incurajarea micilor întreprinzători 
rurali în teritoriul GAL din Strate-
gia de Dezvoltare locală a Asociației 
GAL „Stejarii Argintii“ 2014-2020. 

Beneficiarii eligibili (direcți) 
pentru sprijinul acordat prin Mă-
sura 4.2/6A sunt: 
l Micro‐întreprinderi și întreprin-

deri neagricole mici existente și 
nou-înființate (start-ups) din teri-
toriul GAL; 

l Fermieri sau membrii unor gos-
podarii agricole care își diversi-
fica activitatea de baza agricola 
prin dezvoltarea unei activități 
non-agricole în zona rurala în ca-
drul întreprinderii deja existente 
încadrabile în microîntreprinderi 
și întreprinderi mici, cu excepția 
persoanelor fizice neautorizate 
Solicitantul trebuie să îndepli-

nească cerințele de conformitate 
și eligibilitate menționate în Ghi-
dul Solicitantului aferent acestei 
măsuri.  

Teritoriul Asociației Grupul de 
Acțiune locală STEJARII AR-
GINTII acoperă 6 unități adminis-
trative-teritoriale: Miroslava, 
Lețcani, Dumești, Popești, Mă-
dârjac, Horlești. 

Termenul limită de primire a 
proiectelor: 02.11.2019, ora 12:30 

Fonduri disponibile pentru 
această sesiune 140.315,40 EURO. 

Suma maximă nerambursabilă 
care poate fi acordată pentru 
finanțarea unui proiect este de 
140.315,40 Euro.  

Intensitatea sprijinului acordat în 
cadrul acestei măsuri este de 90%. 

Modelul de Cerere de Finanțare 
pe care trebuie să-l folosească 
solicitanții (versiune editabilă), este 
publicat pe site-ul www.galstejari-
iargintii.ro 

Informații detaliate privind acce-
sarea și derularea măsurii sunt cu-
prinse în Ghidul Solicitantului pe 
suport tipărit sau electronic la sediul 
GAL și disponibil pe site-ul 
www.stejariiargintii.ro. Solicitanții 
pot obține informații detaliate la: te-
lefon 0332.401.108, e-mail: of-
fice@galstejariiargintii.ro, adresa: 
loc. Miroslava, județul Iași.

Anunţ privind deschiderea apelului de 
selecţie a proiectelor pentru 

MĂSURA 4.2 - 
Incurajarea micilor 

întreprinzători rurali 
în teritoriul GAL


