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2020 va fi anul continuării in -
vestițiilor începute în anii tre cuți și 
startul unui nou ciclu de proiecte și 
investiții noi. Priorită țile comunei 
noastre s-au conturat urmare audi -
ențelor susținute și a vizitelor de lu -
cru în cele 13 sate și s-au material-
izat într-un Program de investiții 
centrat pe modernizarea infrastruc-
turii rurale, dezvoltarea activităților 
și investițiilor din zona parcului in-
dustrial și multe altele. Valoarea 
totală estimativă a investițiilor pri-
oritare depășește suma de 30 de mil-
ioane de lei. În funcție de bugetul de 
venituri și cheltuieli care va fi supus 
dezbaterii publice și, mai apoi, va fi 
aprobat la începutul anului 2020, se 
vor realiza proiectele și investițiile 
propuse.  

Continuare în pagina 3

Priorităţile anului 2020 – 
Proiecte și investiţii

A început 
distribuirea 
pachetelor 
de igienă 
de la UE  

Pachetele vor fi distribuite la 
sediul Sălii de Sport din Miroslava, 
în intervalul orar 8.00 - 16.00, de 
luni până joi, iar vineri între orele 
8.00 - 13.30 . 

Detalii în pagina 4

Dan Niță, primarul comunei Miroslava: 
„Primăria Miroslava va demara în perioada 
următoare Strategia de Dezvoltare Locală 
pentru perioada 2021-2027, așadar con -
siderăm că este momentul să sporim comu-
nicarea cu toți cetățenii comunei pentru a 
identifica corect și la obiect proble mele 
specifice fiecărei localități. Nevoile fi e cărui 
sat vor deveni prioritățile Primăriei și vom 
direcționa investițiile anuale pentru re-
zolvarea acestora.  Din acest motiv, am luat 
inițiativa organizării de întâlniri de lucru 
cu cetățenii, vizând în primul rând dialogul 
direct, consultativ, dar și implicarea civică 
a cetățenilor în decizia publică, dumnealor 
fiind de fapt beneficiarii finali ai tuturor 
acțiunilor primăriei.“ 

Continuare în pagina 5

Primăria Miroslava organizează o 
întâlnire anuală de lucru cu 
cetăţenii din toate satele

Începând cu data de 13 
ianuarie 2020, în satele 
Ciurbești, Horpaz, Miroslava 
și Valea Adâncă, operatorul 
de salubritate ridică deșeu -
rile reciclabile în același 
timp cu gunoiul menajer, dar 
cu autospeciale diferite. Du -

pă o perioadă de trei luni, 
procedura ar putea fi extinsă 
la nivelul întregii comune 
dacă proiectul experimental 
din cele patru sate va avea 
succes.  

 
Detalii în pagina 6

A început un proiect 
pilot pentru colectarea 
selectivă a deșeurilor
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Reunit în ședință de lucru „de 
îndată“ în ziua de 12 decembrie 
2019, ora 09:00, în sala de 
ședințe a Primăriei comunei 
Miroslava, Consiliul Local 
Miroslava, județul Iași a votat și 
aprobat următoarele normative 
locale: 

l Hotărârea nr. 248 privind rectificarea bugetu-
lui de venituri și cheltuieli al comunei 
Miroslava pe trimestrul IV 2019. 

 
Reunit în ședință ordinară de 
lucru în ziua de 19 decembrie 
2019, ora 09:00, în sala de 
ședințe a Primăriei comunei 
Miroslava, Consiliul Local 
Miroslava, județul Iași a votat și 
aprobat următoarele normative 
locale: 

l Hotărârea nr.249 privind încetarea de drept a 
mandatului de consilier local al domnului 
Lazăr Gabriel, că urmare a pierderii calității de 
membru al partidului pe ale cărei liste a fost 
ales. 

l Hotărârea nr.250 privind invalidarea mandat-
ului de consilier local în cadrul Consiliului 
Local al comunei Miroslava al domnului Albu 
Constantin. 

l Hotărârea nr.251 privind aprobarea Planului 
Urbanistic Zonal pentru schimbarea RLU și 
schimbarea zonei de funcțiuni din M1 în A1 
privind terenul în suprafață de 264000 m.p., 
situat în intravilan sat Brătuleni conform 
P.U.G. extins, comună Miroslava, județul Iași, 
având numere cadastrale: 87215, 87216, 
85394, 85314 în vederea amenajării zonei 
industrială în sat Brătuleni-beneficiar 
COMUNĂ MIROSLAVA și revocarea 
Hotărârii Consiliului Local nr.123/27.06.2019. 

l Hotărârea nr.252 privind radierea din inven-
tarul domeniului privat al comunei Miroslava, 
județul Iași a terenului în suprafață de 800 m.p., 
situat în tarlaua 56, parcelă A2593/266, intrav-
ilan sat Miroslava și actualizarea, modificarea 
și completarea inventarului domeniului privat 
al comunei.  

l Hotărârea nr.253 privind radierea din inven-
tarul domeniului privat al comunei Miroslava, 
județul Iași a terenului în suprafață de 3371 
m.p., situat în tarlaua 14, număr cadastral 
64325 intravilan sat Brătuleni și actualizarea, 
modificarea și completarea inventarului dome-
niului privat al comunei. 

l Hotărârea nr.254 privind radierea din inven-
tarul domeniului privat al comunei Miroslava, 
județul Iași a terenului în suprafață de 13600 
m.p., situat în tarlaua 14, număr cadastral 
82197, parcelele 574, 603 intravilan conform 
PUG al satului Brătuleni și actualizarea, mod-
ificarea și completarea inventarului domeniului 
privat al comunei. 

l Hotărârea nr.255 privind radierea din inven-
tarul domeniului privat al comunei Miroslava, 
județul Iași a terenului în suprafață de 12000 

m.p., situat în tarlaua 14, număr cadastral 
82199, parcelele 574, 603 intravilan conform 
PUG al satului Brătuleni și actualizarea, mod-
ificarea și completarea inventarului domeniului 
privat al comunei.  

l Hotărârea nr.256 privind modificarea și com-
pletarea Hotărârii Consiliului Local Miroslava 
nr.203/24.10.2019 pentru actualizarea inven-
tarului domeniului public al comunei 
Miroslava, județul Iași , că urmare a 
modificărilor intervenite în inventar. 

l Hotărârea nr.257 privind aprobarea Programu-
lui anual estimativ al achizițiilor publice pentru 
anul 2020. 

l Hotărârea nr.258 privind acordarea ajutorului 
de minimis pentru anul 2020 Societății Com-
erciale ELECTRA S.R.L. 

l Hotărârea nr.259 privind acordarea ajutorului 
de minimis pentru anul 2020 Societății Com-
erciale RESONANCE DISTRIBUTION 
S.R.L.. 

l Hotărârea nr.260 privind acordarea ajutorului 
de minimis pentru anul 2020 Societății Com-
erciale INOVALABEL S.R.L. 

l Hotărârea nr.261 privind acordarea ajutorului 
de minimis pentru anul 2020 Societății Com-
erciale DOGAV GRUP S.R.L. 

l Hotărârea nr.262 privind acordarea ajutorului 
de minimis pentru anul 2020 Societății Com-
erciale FILDAS TRADING S.R.L. 

l Hotărârea nr.263 privind aprobarea Regula-
mentului de Organizare și Funcționare a 
Activității de Publicitate, Reclamă și Afișaj în 
Comună Miroslava, județ Iași. 

l Hotărârea nr.264 privind aprobarea contrac -
tării și garantării unei finanțări rambursabile in-
terne în valoare de 3.752.683,20 lei. 

l Hotărârea nr.265 privind aprobarea ACOR-
DULUI DE ÎNFRĂȚIRE ȘI COOPERARE 
ÎNTRE COMUNĂ MIROSLAVA, JUDEȚUL 
IAȘI, ROMÂNIA ȘI ORAȘUL MADABA, 
REGATUL HAȘEMIT AL IORDANIEI. 

l Hotărârea nr.266 privind reactualizarea Plan-
ului de acțiune pentru prevenirea și combaterea 
înzăpezirii, înghețului, alunecușului și alte 
fenomene meteorologice periculoase specifice 
sezonului rece 2019-2020 în comună 
Miroslava, județul Iași. 

l Hotărârea nr.267 privind alegerea președin -
telui de ședință pentru lunile ianuarie, febru-
arie, martie 2020. 

l Hotărârea nr.268 privind aprobarea Planului 
de acțiuni și lucrări de interes local ce vor fi ex-
ecutate la nivelul comunei Miroslava, județul 
Iași de către beneficiarii de ajutor social, con-
form Legii nr.416/2001 privind venitul minim 
garantat, cu modificările și completările ulte-
rioare și părinții copiilor pentru care s-a dispus 
o măsură de protecție specială conform 
prevederilor art.67 alin.(2) din Legea 
nr.272/2004 pentru anul 2020. 

l Hotărârea nr.269 privind aprobarea Regula-
mentului privind accesul și circulația autove-
hiculelor și utilajelor cu masă maximă 
autorizată mai mare de 3,5 tone în comună 
Miroslava, județul Iași. 

l Hotărârea nr.270 privind acordarea ajutorului 
de minimis pentru anul 2020 Societății Com-
erciale ZUPFINESTRE S.R.L 

l Hotărârea nr.271 privind acordarea ajutorului 
de minimis pentru anul 2020 Societății Com-
erciale AMADAM S.R.L 

l Hotărârea nr.272 privind trecerea în inventarul 
domeniului public al comunei Miroslava, 

județul Iași a terenului în suprafață de suprafața 
de 2868 m.p., amplasat în tarla 56, parcelă Cc 
2593/266/5, identificat cu număr cadastral 
78523, înscris în cartea funciară nr.78523 și 
aprobarea dezmembrării numărului cadastral 
78523, în vederea amplasării unei construcții 
de interes public (respectiv sediu nou 
primărie). 

l Hotărârea nr.273 privind aprobarea alipirii nu-
merelor cadastrale 89776, 89765, 89791, 
89777 și 89810 din inventarul domeniului pub-
lic al comunei Miroslava, în vederea amplasă -
rii unei construcții de interes public (respectiv 
sediu nou primărie) și actualizarea inventarului 
domeniului public al comunei Miroslava, 
județul Iași, că urmare a modificărilor interven-
ite. 

l Hotărârea nr.274 privind aprobarea contrac-
tului de mandat și actualizarea Actului Consti-
tutiv al S.C.MIROSLAVA INDUSTRIAL 
PARC S.R.L.. că urmare a desemnării noului 
administrator al societății. 

l Hotărârea nr.275 privind rectificarea bugetului 
de venituri și cheltuieli al comunei Miroslava, 
jud.Iași, pe trim.IV 2019 

l Hotărârea nr.276 privind atribuirea de denu-
miri de străzi în sat Valea Ursului, comună 
Miroslava, județul Iași, conform avizului 
comisiei de atribuire de denumiri a județului 
Iași nr.34/21.11.2019 și actualizarea Nomen-
clatorului stradal al comunei cu modificările 
intervenite. 

l Hotărârea nr.277 privind acordarea unui ajutor 
financiar ocazional, în cuantum de 6000 lei(cu 
t.v.a.) domnului Costin Mihai din sat Horpaz, 
stradă Bisericii nr.1, comună Miroslava, 
județul Iași, pentru reabilitare spațiu de locuit.

Hotărâri ale Consiliului Local 
Miroslava din luna Decembrie 2019

Datele înregistrate la Oficiul de Stare Civilă în luna Decembrie 2019
În luna Decembrie 
2019, la Oficiul de Stare 
Civilă al Comunei 
Miroslava s-au 
înregistrat un număr de 
3 certificate de naștere, 
5 certificate de 
căsătorie și 5 
certificate de deces, 
astfel: 

Nașteri 
l Todirașcu Emilian – Gavril 
l Nedea Evelina – Maria  
l Timofte Kaina – Melania 

Căsătorii 
l Munteanu Ivan și 

Ochievschi Dina 
l Mihalache Marian și 

Arsene Nicoleta 
l Dalban Costel Marian și 

Bucșa Cosmina – Anișoara 

l Marin Alexandru și 
Amorăriței Elena - Ioana 

l Mutihac Vasile și Mutihac 
Rodica 

Decese 

l Marin Georgeta, 76 ani 
l Crețu Petru, 51 ani 
l Ostafie Virginia, 86 ani 
l Alecsa Gheorghe, 83 ani 
l Crețu Gabriel, 20 ani
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2020 va fi anul continuării investi -
țiilor începute în anii trecuți și startul 
unui nou ciclu de proiecte și investiții 
noi.  

La nivelul comunei Miroslava, 
județul Iași, se va pune în aplicare 
planul de investiții multianual axat în 
principal pe următoarele direcții: mod-
ernizarea și asfaltarea străzilor și dru-
murilor locale din comuna Miroslava, 
amenajarea intersecțiilor aglomerate, 
realizarea trotuarelor de-a lungul dru-
murilor principale din comună, extin-
derea rețelelor de utilități: alimentare cu 
apă, canalizare și rețele de iluminat 
public, amenajarea de parcuri de joacă 
pentru copii în satele din comună, con-
tinuarea investițiilor în parcul industrial 
I și începerea investițiilor în parcul in-
dustrial II, continuarea investițiilor la 
baza sportivă, amenajarea centrului de 
comună prin înființarea de zone verzi și 
spații moderne pentru petrecerea tim-
pului liber pentru toți cetățenii co-
munei, construirea unui cămin cultural, 
bazin didactic de înot, patinoar artifi-
cial, reabilitare și modernizare centru 
rezidențial, realizarea de locuințe so-
ciale și locuințe pentru tineri, construire 
creșă și grădiniță cu program prelungit, 
modernizare și extinderea școlilor ex-
istente, etc. Prioritățile comunei noastre 
s-au conturat urmare audiențelor 
susținute și a vizitelor de lucru în cele 
13 sate și s-au materializat într-un Pro-
gram de investiții centrat pe modern-
izarea infrastructurii rurale, dezvoltarea 
activităților și investițiilor din zona par-
cului industrial și multe altele. Valoarea 
totală estimativă a investițiilor prior-
itare depășește suma de 30 de milioane 
de lei. În funcție de bugetul de venituri 
și cheltuieli care va fi supus dezbaterii 
publice și, mai apoi, va fi aprobat la în-
ceputul anului 2020, se vor realiza 
proiectele și investițiile propuse.  

Vor continua investițiile începute 
prin Programul Național de Dezvoltare 
Locală (PNDL) care reprezintă o sursă 
principală de finanțare pentru infra-
structura locală și 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, en-
ergie termică și electrică, inclusiv ilu-
minat public, transport/drumuri, salu-
brizare, cultură, culte, locuire și sport. 
Pentru cele 6 contracte de finanțare – 
PNDL II derulate prin Ministerul 
Lucrărilor Publice, Dezvoltării și 
Administrației, după cum urmează: 1. 
Înființare rețea de colectare ape uzate 
în satele Proselnici, Cornești și 
Dancaș, Comuna Miroslava, Județul 
Iași; 2. Extindere și modernizare 

Școala Gimnazială „Colonel Constan-
tin Langa“ Miroslava, Loc. Miroslava, 
Comuna Miroslava, Județul Iași; 3. Ex-
tindere grădiniță și construire creșă în 
cadrul Școlii „Colonel Constantin 
Langa“ Miroslava, Loc. Miroslava, 
Comuna Miroslava, Județul Iași; 4. 
Modernizare școala primară, Locali-
tatea Proselnici, Comuna Miroslava, 
Județul Iași; 5. Extindere și modern-
izare școala primară, Localitatea 
Ciurbești, Comuna Miroslava, Județul 
Iași; 6. Modernizare grădiniță cu pro-
gram normal, Localitatea Horpaz, Co-
muna Miroslava, Județul Iași, urmează 
implementarea proiectelor. De aseme-
nea, se află în curs de execuție proiectul 
PNDL I - Reabilitare, modernizare și 
recompartimentare Școala Gimnazială 
„Miron Barnovschi“ Uricani, Locali-
tatea Uricani, Comuna Miroslava, 
Județul Iași. Valoarea totală a acestor 
investiții depășește suma de 32,6 mil-
ioane lei. 

Cu finanțare prin Programul Națio -
nal de Dezvoltare Rurală (PNDR) - 
Agenția pentru Finanțarea Investițiilor 
Rurale (AFIR) și bugetul local al co-
munei Miroslava s-au finalizat la 
sfârșitul anului 2019, 4 proiecte, re-
spectiv „Extindere infrastructură de 
apă uzată în localitățile Găureni, Uri-
cani, Brătuleni, Vorovești, Valea Ursu-
lui 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, respectiv străzile Bazinelor (Uri-
cani), Nicolae Labiș, Eroilor și Bisericii 
din satul Uricani, Dealul Nucului (Bal-
ciu), Livezilor și Lațcu Vodă (Valea 
Adâncă), Bisericii din satul Cornești, 
Pădurea Surda din satul Dancaș și 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 Grupu-
lui Școlar Agricol Mihail Kogălni -
ceanu, comuna Miroslava“ și „Achizi -
ția unui buldoexcavator pentru comuna 
Miroslava, județul Iași“. Valoarea 
totală a acestor proiecte a fost de aprox-
imativ 19 milioane lei. 

În momentul actual se află în stadiul 
de elaborare documentații tehnico-eco-
nomice pentru mai multe proiecte pen-
tru care se vor accesa surse de finanțare 
nerambursabilă: reabilitare și modern-
izare monumente istorice, bazin didac-
tic de înot, patinoar artificial, modern-
izare bază sportivă, construcție nouă 
sediu administrativ, etc. 

„Având în vedere faptul că bugetul 
de venituri și cheltuieli al comunei 
Miroslava nu permite realizarea tu-
turor investițiilor și proiectelor pro-
puse, urmărim permanent toate sursele 
de finanțare nerambursabilă disponi-
bile, pentru a le putea realiza prin 
proiecte cu finanțare nerambursabilă. 
În acest an vom realiza Strategia de 
Dezvoltare Durabilă a comunei 
Miroslava care va fi în concordanță cu 
perioada de programare a Uniunii Eu-
ropene 2021-2027. Dorim să fim 
pregătiți când se va da startul pentru 
noi proiecte în viitorul cadru financiar 
multianual european. Deja avem multe 
idei și lucrăm la noi proiecte de dez-
voltare a comunei, iar propunerile ven-
ite din partea cetățe nilor din comuna 
noastră vor fi binevenite. Prioritățile 
mele ca primar au fost și rămân 
aceleași: atragerea de fonduri neram-
bursabile, modernizarea și întreținerea 
drumurilor comunale, dezvoltarea 
rețelei de alimentare cu apă și 
canalizare, extinderea rețelei de elec-
tricitate și gaz, modernizarea și 
dotarea instituțiilor de învățământ, 
atragerea de investitori români și 
străini, dezvoltarea relațiilor interna -
țio nale.“, a declarat Dan Niță - pri-
marul comunei Miroslava.

Priorităţi 2020 –  
Proiecte & Investiţii
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Autovehiculele de mare tonaj vor 
mai putea intra pe raza comunei Miro-
slava doar dacă vor plăti o taxă numită 
„de liberă trecere“. Edilul comunei 
susține că banii sunt necesari pentru 
întreținerea infrastructurii. „Cei care 
sunt înregistrați în Miroslava cu 
mașinile pe care le au în dotare plătesc 
o anumită taxă, însă transportul pe 
raza comunei nu îl fac doar transpor-
tatorii locali, iar atunci se strică dru-
murile, și eu sunt nevoit să le repar cu 
bani din bugetul local. Am ajuns la 
concluzia că se distrug drumurile de 
la o zi la alta“, a spus Dan Niță. 

Drept urmare, consilierii locali ai pri-
măriei din Miroslava au adoptat recent 
proiectul de hotărâre conform căruia 
autovehiculele mai mari de 3,5 tone 
care tranzitează comuna trebuie să plă-
tească o taxă pentru autorizația de 
acces. Fondurile obținute urmează să 
fie folosite pentru reparațiile drumurilor 
existente și asfaltarea de noi drumuri, 
susține primarul. 

„Taxele și impozitele locale sunt 
aceleași din anul 2008, pentru că am 
avut alte surse de venit, fiind păstrate 
și anul acesta. În schimb, după 9 ani, 
comuna Miroslava a reușit să intro-
ducă taxele pentru mașinile de mare 
tonaj. Am fost obstrucționați în tot 
acest timp de către cei de la Prefectura 
Iași“, a precizat Dan Niță.  

Astfel, proprietarii autovehiculelor 
au obligația de a comunica organelor de 
constatare (Poliția Locală) locul în care 

se deplasează, în vederea verificării 
efectuării plății. Taxa se va achita în-
ainte de efectuarea transporturilor pe 
drumurile restricționate, cu specificarea 
perioadei calendaristice la care se exe-
cută transporturile, defalcat în funcție 
de tonaj. 

Taxa pentru mașinile între 3,5 și 7,5 
tone va fi de 50 lei/zi, pentru cele între 
7,5 și 14 tone - 100 lei/zi, iar pentru 

cele cu tonaj mai mare de 14 tone - 200 
lei/zi. Dacă se optează pentru plata lu-
nară, taxa pentru autovehiculele cu-
prinse între 3,5 și 7,5 va ajunge la 1.000 
lei, între 7,5 și 14 tone -2.500 lei, iar 
pentru pentru cele care depășesc 14 
tone - 5.000 lei. Circulația autovehicu-
lelor pe străzile cu interdicții de acces, 
fără permis sau care nu au fost înscrise 
în permisele de liberă trecere se 

sancționează cu amendă de la 1.500 la 
2.500 lei. „Sperăm ca acum, cu noile 
măsuri, să îmbunătățim bugetul co-
munei“, a mai spus Dan Niță. Potrivit 
acestuia, suma atrasă anul trecut la bu-
getul local din taxele pe mijloacele de 
transport se ridică la circa 1,3 milioane 
lei - 900.000 lei de la persoanele fizice, 
iar 400.000 lei de la persoanele juri-
dice. 

Proprietarii mașinilor de mare tonaj 
vor plăti taxă de trecere în Miroslava

A început distribuirea pachetelor de igienă de la UE
Beneficiari: 

a) persoanele beneficiare de venit minim garantat acordat 
conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, 
cu modificările și completările ulterioare; 

b) familiile beneficiare de alocație pentru susținerea fa-
miliei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocația 
pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 

c) persoanele aflate temporar în situații critice de viață, 
respectiv victime ale calamităților, persoanele dependente 
(persoanele cu handicap grav și accentuat, adulți și copii, 
care nu beneficiază de îngrijire în servicii sociale în regim 
rezidențial, publice sau private) și în alte situații asemănă-
toare stabilite prin anchetele sociale și care se află în situații 
deosebite de vulnerabilitate. 

Conținutul pachetului de igienă: 
Periuță de dinți (cinci bucăți), pastă de dinți (300 ml), 

săpun lichid (500 ml), șampon copii (800 ml), șampon adulți 
(500 ml), detergent de rufe (2,700 kg). 

Termen de distribuire (prin respectarea în ordinea prezen-
tării): 

Pentru listele inițiale (respectiv beneficiarii de venit 
minim garantat și / sau de alocație pentru susținerea fami-
liei): 60 de zile calendaristice de la data primirii pachetelor. 

Pentru listele suplimentare (respectiv beneficiarii în 
situații critice de viață ori persoane dependente): 15 zile ca-
lendaristice de la data finalizării distribuției listelor inițiale. 

În condițiile în care vor exista eventuale cantități exce-
dentare sau nevoi neacoperite, acestea vor fi comunicate de 
primării Instituției Prefectului, dacă este posibil, înaintea ex-
pirării termenului de 60 de zile aferente unei tranșe de li-
vrare, în așa fel instituția aflată în subordinea Guvernului să 
poată organiza compensările în cadrul județului, cât și cu 

alte județe, până la terminarea termenului de 60 de zile sau 
imediat după acesta. 

Documente necesare: 
1. Pentru beneficiarii de venit minim garantat sau alocație 

pentru susținerea familiei eliberarea pachetelor se va face pe 
baza documentului de identitate (în original) al titularului 
beneficiului, acordat pe baza listelor întocmite de aparatul 
de specialitate a primarului, pentru persoanele/familiile pen-
tru care sunt întrunite condițiile de acordare. 

2. Pentru beneficiarii de pe listele suplimentare sunt ne-
cesare: 

– cererea beneficiarului sau sesizarea primită de la o terță 
persoană; 

– certificatul de încadrare în grad de handicap; 
– ancheta socială efectuată de personalul specializat care 

să ateste starea de vulnerabilitate în care solicitantul se află. 
 Este necesară aducerea la cunoștința viitorilor beneficiari 

obligativitatea depunerii unei solicitări scrise pentru acorda-
rea pachetelor alimentare sau pachetelor de igienă doar pen-
tru persoane aflate temporar în situații critice de viață (per-
soanele victime a calamitaților naturale, persoanele depen-
dente etc.) la sediul primăriei, ghișeul de asistență socială. 

Nu primesc ajutoare alimentare sau pachete de igienă per-
soanele care: 

– se află în perioada de satisfacere a stagiului militar; 
– execută pedepse privative de libertate; 
– au domiciliul sau reședința în străinătate; 
– beneficiază de îngrijire în servicii sociale în regim 

rezidențial, publice sau private; 
– moștenitorii persoanelor decedate; 
– membrii familiei beneficiarilor de venit minim garantat 

(în cazul acestora vor primi ajutoare doar titularii dreptului)
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Primarul Dan NIȚĂ face câteva 
precizări: 

Am fost în permanent dialog cu lo-
cuitorii din satele comunei prin sutele 
de audiențe ținute săptămânal și am fost 
la curent cu problemele cetățenilor prin 
cercetările sociologice pe care le face 
periodic. Cu toate acestea, pentru că în 
perioada următoare vom demara Strate-
gia de Dezvoltare Locală pentru pe-
rioada 2021-2027, consider că este mo-
mentul să sporim comunicarea cu toți 
cetățenii comunei pentru a identifica 
corect și la obiect problemele specifice 
fiecărei localități. Nevoile fiecărui sat 
vor deveni prioritățile Primăriei și vom 
direcționa investițiile anuale pentru re-
zolvarea acestora.  

Din acest motiv, am luat inițiativa or-
ganizării de întâlniri de lucru cu 
cetățenii, vizând în primul rând dialo-
gul direct, consultativ, dar și implicarea 
civică a cetățenilor în decizia publică, 
dumnealor fiind de fapt beneficiarii fi-
nali ai tuturor acțiunilor primăriei. 

Mai mult, pentru că Miroslava a de-
venit o comună în continuă dezvoltare 
iar problemele specifice localităților 
sunt într-o dinamică permanentă, vom 
organiza astfel de evenimente în fiecare 
an, urmând ca bugetele anuale ale Pri-
măriei să fie construite în funcție de 
prioritățile cetățenilor. Pentru o mai 
bună organizare și pentru că fiecare lo-
calitate are problemele ei specifice, 
vom planifica întâlniri pe sate sau gru-
puri de sate. La ședințele de lucru vor fi 

prezenți atât primarul, viceprimarul, se-
cretarul primăriei precum și șefi de 
compartimente sau servicii cu atribuții 
în rezolvarea problemelor expuse de 
către cetățeni. 

Oamenii și Primăria, împreună 
Întâlnirile se vor face sub sloganul 

simplu - oamenii și primăria, împreună 
– iar ședințele vor fi unele de lucru 
efectiv, se vor face prezentări ale 
situațiilor apărute, dări de seamă cu 
situații concrete din teren. De aseme-
nea, vor fi susținute planurile de dezvol-
tare locală urmând ca în urma schimbu-
lui de idei și dezbaterii publice deciziile 
Primăriei să fie luate în funcție de ne-
voile reale ale populației. 

Este o ocazie foarte bună de expri-
mare și de afirmare pentru toți cei care 
au propuneri sau critici constructive re-
feritoare la satele unde trăiesc, indife-
rent dacă au sau nu domiciliul stabil la 
noi în comună. Participanții vor putea 
adresa nemijlocit întrebări celor din 
conducerea primăriei, iar eu îi asigur că 
orice sesizare sau problemă ridicată va 
intra pe un circuit al analizei și 
soluționării ulterioare. 

De altfel, atât eu, cât și funcționarii 
Primăriei am fost preocupați constant 
de dialogul cu cetățenii, am preluat și 
analizat sugestiile, reclamațiile și sesi-
zările oamenilor din comună culese în 
timpul audiențelor sau prin mijloace de 
comunicare electronică. Țin să subli-
niez că deschiderea noastră față de opi-
niile și punctele de vedere cetățenești 

nu este și nu va fi doar una formală, de 
fațadă. Drept dovadă, o mare parte din-
tre solicitările de intervenții în infras-
tructură venite de la cetățeni au fost 
puse deja în practică, au devenit reali-
tate. Altele urmează să fie implementate 
în viitorul apropiat. 

Prima întâlnire: 2 februarie 
Mai trebuie spus că nu este posibil să 

adunăm în același timp oamenii din 
toate cele 13 sate, ceea ce ne obligă la 
o organizare etapizată, pe mai multe se-
siuni de lucru. De aceea, la prima întâl-
nire, cea din 2 februarie, vor participa 
doar cetățenii din Miroslava, Balciu și 
Găureni. Pe parcursul perioadei urmă-
toare, vor urma întâlniri cu locuitorii 
din celelalte localități, după un calendar 
pe care îl vom anunța din timp. 

Vom comunica calendarul întâlnirilor 
atât în ziarul editat de către Primăria 

Comunei Miroslava, pe pagina de inter-
net a Primăriei și pe paginile de Face-
book. Mai mult, din rațiuni pur organi-
zatorice, fiecare gospodărie va primi în 
cutia poștală o invitație la acest eveni-
ment, intrarea în sală urmând se face în 
baza acestei invitații.  

Îmi exprim convingerea că locuitorii 
comunei vor participa la întâlniri în 
număr mare, atât cei născuți și crescuți 
în Miroslava cât cei nou-veniți în co-
mună. Este o acțiune importantă pentru 
că, în urma acestor întâlniri, vom con-
tura strategia de dezvoltare a comunei 
pe următorii ani iar rezultatele dialogu-
lui între cetățeni și primărie ne vor fi de 
folos tuturor. 

Noi vă așteptăm cu toată deschide-
rea, cu prietenie și considerație! 

 
Dan Niță, 

Primarul comunei Miroslava

Oamenii și Primăria, împreună 

Primăria Miroslava organizează 
o întâlnire anuală de lucru cu 

cetăţenii din toate satele
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Peste 150.000 lei ar fi economia 
anuală pe care bugetul comunei ar 
putea să o facă dacă deșeurile din 
gospodării ar fi reciclate în proporție de 
minim 50%. În momentul de față, 
locuitorii comunei colectează în fracții 
reciclabile doar 7 (șapte) procente din 
deșeurile produse în gospodărie! 

Începând cu data de 13 ianuarie 
2020, în satele Ciurbești, Horpaz, 
Miroslava și Valea Adâncă, operatorul 
de salubritate ridică deșeurile recicla-
bile în același timp cu gunoiul menajer, 

dar cu autospeciale diferite. După o 
perioadă de trei luni, procedura ar putea 
fi extinsă la nivelul întregii comune 
dacă proiectul experimental din cele 
patru sate va avea succes. 

Pe această cale, Primăria Miroslava 
face apel și adresează o rugăminte tu-
turor locuitorilor comunei pentru a fi 
responsabili și a proceda la colectarea 
selectivă a deșeurilor reciclabile. 

În infograficul alăturat aflați despre 
modul CUM trebuie colectate selectiv 
deșeurile din gospodărie.

DE CE și CUM colectăm selectiv 
deșeurile din gospodărie?
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Pe 15 ianuarie, s-au împlinit 170 de 
ani de la nașterea lui Mihai Eminescu, 
poetul național, considerat de criticii și 
cititori cel mai mare poet român. 
Luceafăr etern al poeziei românești, 
Eminescu, cel despre care Nichita 
Stănescu spunea: ,,este fondatorul lim-
bii literare și toți de la el ne tragem.“, a 
creat o operă de o valoare inestimabilă.  

A lăsat posterității o operă diversă, 
care cuprinde poezii, teatru, publicistica 
și traduceri. Poeziile au la bază mai 
multe teme și motive de largă inspirație 
istorică, filosofică și socială. 

În momentele de comemorare, re-
spectul față de Mihai Eminescu și față 
de noi înșine ni-l putem arăta citind sau 
rememorând fragmente din operele 
sale. Unde ar putea fi o atmosferă mai 
potrivită pentru a-l citi pe Eminescu 
decât o bibliotecă? 

De ziua „omului deplin al culturii 
românești“, Biblioteca Comunală 
Miroslava a primit vizita copiilor de la 
Centrul de zi pentru copii Cornești și 
Centrul de îngrijire de zi pentru copiii 
aflați în situații de risc Cornești. Cei 48 
de copii din clasele I – VIII au fost 
însoțiți și îndrumați de doamnele con-
silier educator: Victoria Săculțanu, 
Marcela Sărbulescu, Mihaela Tătaru și 
Lidia Ichim. 

Am vorbit depre Mihai Eminescu, al 
șaptelea copil al familiei Eminovici, 
născut pe 15 ianuarie 1850, despre 
copilăria fericită pe care a petrecut-o la 
Ipotești, amintind cum cutreiera codrii, 
cum ajungea în colibele țăranilor, unde 
asculta povești și ghicitori. Am vorbit 
despre tânărul Eminescu, student la 
Viena, despre marea prietenie care l-a 
legat de scriitorul și povestitorul Ion 

Creangă, pe care l-a cunoscut în pe-
rioada când a locuit la Iași. 

După incursiunea în lumea operelor 
și în viața marelui scriitor, elevii au fost 
încântați să afle detalii neștiute, cum ar 
fi faptul că Eminescu era un bun 
înotător,că avea o voce frumoasă și 
cânta deseori. 

La finalul întâlnirii, copiii au recitat 
și lecturat fragmente din lirica 
eminesciană și au răsfoit cărțile din 
expoziția dedicată acestui eveniment. 

Savantul și istoricul Nicolae Iorga, 
având revelația genialității operei emi-
nesciene, îl numește pe acesta „expresia 
integrală a sufletului românesc“. Copiii 
din Cornești au avut parte, la 170 de ani 
de la nașterea poetului Mihai Emi-
nescu, de o întâlnire de suflet, pentru 
suflet. 

Otilia Porumboiu

170 de la nașterea lui Mihai 
Eminescu sărbătoriţi la bibliotecă

În 6 decembrie 2019 Școala Gimnazială „Colonel C. 
Langa“ a organizat la sala de sport un Târg de Crăciun 
special, cu decorațiuni, ornamente, podoabe pentru 
brad, confecționate de elevii școlii. Inițiativa a aparținut 
copiilor, care au decis că pot completa dotarea sălii de 
calculatoare a școlii valorificându-și creativitatea și 
abilitățile antreprenoriale.  

Moș Nicolae le-a adus copiilor un frumos dar: spriji -
nul și implicarea comunității în această inedită 
colectare de fonduri. 

Mulțumim funcționarilor din Primăria Miroslava și 
din celelalte instituții, salariaților din unitățile econom-
ice, părinților și tuturor celor care au fost receptivi la 
inițiativa copiilor.  

Târgul a fost găzduit pentru o zi și în incinta Liceului 
Tehnologic Agricol „Mihail Kogălniceanu“. Mulțumim 
dnei director Narcisa Cadiș, cadrelor didactice și elevilor 
pentru că i-au încurajat pe cei mici în demersul lor.  

Fundația pentru tineri și femei, prin dna Irina 
Barbălată, a donat școlii un monitor, trei imprimante și 
cinci calculatoare desktop, care urmează să fie 
recondiționate și îmbunătățite pentru a fi compatibile 
cu noile softuri.  

O surpriză minunată ne-au făcut elevii de la clasa a 
VII-a A de la Colegiul Național „Emil Racoviță“ Iași 

(diriginte prof. Ioana Corina Rotaru), vechi parteneri 
în diverse activități educative, care au venit la târg cu 
mare curiozitate și cu o sumă generoasă de cheltuit: 125 
lei (5 lei de la fiecare copil).  

Ca urmare a frumoasei colaborări cu Asociația 
ECOTIC, coordonată de dna director Beatrice Mihaela 
Iosub, școala noastră a primit de la Asociația Ateliere 
fără frontiere o donație valoroasă: trei laptop-uri 
funcționale, cu sistemul de operare Windows 10 și pa-
chetul Microsoft Office proaspăt instalate special pen-
tru noi, care și-au găsit imediat locul pe mesele de lucru 
din sala de calculatoare. 

În urma acțiunii s-a colectat suma de 760 de lei, 
sumă suficientă pentru achiziționarea de echipamente 
specifice pentru sala de calculatoare, strict necesare și 
urgente: mouse-uri, tastaturi, cabluri etc.  

Inițiativa elevilor și-a atins obiectivul și - dincolo de 
valoarea financiară – copiii au primit confirmarea că 
„munca noastră are valoare!“.  

Sperăm că produsele speciale create de copiii noștri 
v-au înveselit sărbătorile și că veți primi cu același in-
teres Târgul de Mărțișor, dedicat zilelor de 1 și 8 Mar-
tie.  

Prof. Daniela Vlăduț, 
director adjunct

Școala Gimnazială „Colonel C. Langa“ Miroslava 

Munca noastră are valoare!
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Slujitorii școlii de la Miroslava care 
au avut o contribuție deosebită la pro-
movarea bunului renume al școlii au 
fost atât profesori, maiștri instructori 
cât și personal nedidactic provenind în-
deosebi din comunitatea locală. 

Printre profesorii cu rol major în is-
toria școlii, astăzi îl menționăm în 
primul rând pe domnul profesor 
Ionescu Livi. Acesta a venit în școală în 
anul 1980 ca profesor de chimie și a ac-
tivat până în anul 2017, timp în care, pe 
lângă orele de specialitate a fost și di-
rector adjunct - 12 ani și director gen-
eral – 8 ani. 

Profesorul Ionescu Livi a fost un 
educator de elită recunoscut ca atare la 
nivel de județ, un om corect, chiar rigid, 
un bun diriginte și coleg. Practic în-
treaga carieră profesională a fost 
desfășurată și închinată Liceului Tehno-
logic Agricol din Miroslava. 

Profesor Emilia Chilu a predat 
limbi străine, fiind de origine din 
județul Neamț, și desfășurându-și viața 
profesională în școala de la Miroslava 
unde a și decedat. Un profesor foarte 
bun, un diriginte de excepție, un bun or-
ganizator de activități culturale, a în-
deplinit mulți ani și funcția de director 
educativ în cadrul școlii. Elevii și 
colegii îi păstrează amintirea unui om 
bun cooperant și înțelegător cu ceilalți. 

Profesor Elena Puiu – profesor de 
limba română.  

Aceasta era o autoritate în domeniul 
gramaticii și literaturii naționale, 
pasionată de ziaristică inclusiv redac-
torul șef al revistei școlii „Glasul 
pământului“ și autor al monografiei 
„Școlii de Sericicultură Vitlimescu 
Mironeanu“.  

Un coleg deosebit, un om cald și 
apropiat de elevi (care o alintau 
doamna Puișor), a coordonat ani de zile 

și grupul recitatorilor școlii, 
pregătindu-i pentru participarea la tot 
felul de concursuri. A activat în școală 
din 1974 până în 2010. 

Maistru Constantin Olaru – un om 
scurt ca înălțime, inteligent, foarte di-
namic, bun organizator și conducător 

de oameni, inițiator al școlii auto din 
cadrul liceului unde a și funcționat ca 
instructor auto mulți ani, a venit în 
școală prin transfer de la IAS 
Miroslava. Fiind un om foarte practic 
și cu o inteligență remarcabilă, găsea 
soluții imediat la orice problemă. 
Cunoștea orice drum din județul Iași și 
practic ajuta pe toată lumea, fiind un 
om respectat. Anecdotic pot povesti o 
întâmplare specifică domnului Olaru. 
Veneam de la Oradea cu niște calcula-
toare donate școlii de către Prințul Stur-
dza și la întoarcere, fiind în Târgul Se-
cuiesc, s-a rupt o conductă de ali-
mentare, rămânând blocați și neavând 
service deschis duminică seara. Costel 
Olaru a rezolvat „românește“ problema 
și cu o bucată dintr-o ramură a blocat 
conducta respectivă și ne-am continuat 
drumul. Timp de încă un an a folosit 
IMS-ul respectiv fără să mai recurgă la 
o altă „reparație“. 

Maistru Ștefănescu Vasile – ieșean 
prin adopție a fost recrutat pentru 
școală ca maistru agricol, după o 
perioadă de activitate în producție în 
agricultura dobrogeană. Deosebit de 
competent profesional, a format multe 
generații atât ca maistru auto cât și ca 
maistru de lăcătușerie. În sala centrală 
a muzeului școlii toată lumea admiră un 
superb candelabru care este opera sa. În 
prezent este pensionar și trăiește în Iași.  

Personalul nedidactic 
Dintre bucătăresele școlii evocăm 

două care cu siguranță au rămas în am-
intirea elevilor și personalului.  

Avornicesei Elena – era bucătar șef 
la venirea mea în școală. O femeie 
simplă, cu patru clase, dar care ar fi 
putut lucra la cele mai mari restaurante 
având un talent culinar și organizatoric 
deosebit. Putem spune că a făcut școală 
pentru bucătărese la Miroslava. Mân-
care pregătită de dumneaei putem 
spune că era ... de poveste. 

Valerica Căzănescu a fost succe-
soarea doamnei Avornicesei ca bucătar 
șef și toată viața profesională a 
desfășurat-o la liceu. O bucătăreasă de 
excepție, o foarte bună organizatoare, 
un om cu o bunăvoință și înțelegere 
pentru ceilalți, săritoare la nevoie, 
îndrăgită de colegi și elevi.  

Ionică Tănase – oficial maga-
zionerul școlii, în realitate administra-
torul principal al ei. Acesta cunoștea 
structura compozițională și cantitativă 
a oricărui meniu, organiza grădina de 
legume și făcea murături care ar fi făcut 
invidioși și producători din zona 
Milișăuți, jud. Suceava. Era prezent în 
școală 18 ore din 24 și incontestabil era 
mâna dreaptă a fiecărui director pentru 
toate problemele administrative. Astăzi 
s-a pensionat și trăiește în Miroslava. 

Vasile Bondar - zidarul școlii. Un 
foarte bun meseriaș, era totodată un 
moldovean tipic: vesel, pus pe glume și 
dispus să râdă în orice moment de 
ceilalți. În alte condiții ar fi putut fi un 
foarte bun „actor de comedie“. Porecla 
după era cunoscut este dată de o glumă 
frecventă de a lui: „băi boașcă!“. În 
prezent este pensionar și locuiește în 
comuna Miroslava.

Personalul Liceului Agricol de-a lungul 
vremii - prin ochii lui Dumitru Bunea
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Reporter: Pentru cititorii noștri, 
cine este Diana Aurora Deliu? 

Deliu Aurora Diana: M-am născut 
în satul Uricani, din comuna Miroslava, 
o localitate ce își pierde începuturile în 
negura timpului. Am 34 de ani, sunt 
căsătorită, am doi copii și de scurt timp 
sunt director al Școlii gimnaziale „Dim-
itrie Anghel“ Cornești, o școală cu 5 
structuri în subordine: Uricani, Voro -
vești, Ciurbești, Proselnici, Horpaz.  

Am absolvit în anul 2008 Facultatea 
de Istorie (specializarea Istorie - Limba 
și Literatura Franceză) și am început 
activitatea la Școala Gimnazială „Dimi -
trie Anghel“ Cornești în anul 2010, 
imediat după terminarea masterului. Și, 
iată, sunt și astăzi tot aici, deoarece aici 
am învățat tainele meseriei de profesor, 
ce înseamnă să predai și să lucrezi cu 
copiii. Tot aici am învățat și că munca 
de la catedră nu e de ajuns și continuă 
și în afara orelor de program prin 
pregătirea materialelor pentru elevi, dar 
și a perfecționării. În anul 2017 am 
obținut Gradul II în învățământ. M-am 
implicat și mă implic în toate aspectele 
ce țin de bunul mers al unei școli, îmi 
plac provocările, acestea fiind cele care 
mă fac să nu renunț.  

R: Cum vedeţi învățământul azi? 
D.A.D.: Situația învățământului este 

una complexă, iar rădăcinile ei se trag 
din însăși structura societății. Înainte de 
1989, lumea era obișnuită cu diverse 
forme de autoritate și nici nu concepea 
libertatea de exprimare pe care o are, de 
exemplu, astăzi. Autoritatea impunea 
respect. Școala românească nu se des -
cur că foarte bine în acest moment în 
formarea elevilor din punct de vedere 
profesional, social și emoțional, 
deoarece școala în sine este supusă prea 
multor transformări. Lipsa valorilor la 
nivelul întregii societăți are efecte pro-
funde asupra felului în care școala 
reușește să transmită astfel de valori 
elevilor.  

În prezent, elevii nu mai sunt intere -
sați de școală cum erau generațiile an-
terioare. Interesul pentru învățătură sca -
de odată cu apariția mai multor tentații, 
ceea ce îi distrage pe elevi de la activi -
tă țile școlare. Ei sunt de mici obișnuiți 
cu tehnologia, dar nu au răbdare, nu-și 
ordonează dorințele, sunt mereu 
nemulțumiți, nu au timp să se joace. 
Cărțile nu le mai sunt prieteni, li se pare 
că școala e un alt tărâm. 

R.: Doamnă director, cum ar arăta 
o radiografie a locurilor natale trecu -
tă prin filtrul timpului? 

D.A.D.: Îmi amintesc cu drag și 
emoție de locurile natale, de casa 
părintească, de toate colțurile lor pline 
de povești. Istoria satului natal se pierde 
în negura timpului, prima atestare 
documentară a localității este la 30 iulie 
1456, într-un document emis de Petru 
Aron Voievod, Domnul Moldovei. 
Soarta satului Uricani este strâns legată 
de cea a Domnului Moldovei - MIRON 
BARNOVSCHI, căruia i-a aparținut și 
care i-a făcut danie Mănăstirii Sf. Sava 
din Iași. Satul Uricani este cunoscut 
pentru renumita podgorie de vinuri roșii 
cântate de Păstorel Teodoreanu, pentru 
rezervația floristică „Valea lui David“ 
și pentru rezervația forestieră „Pădurea 

de stejari“. Acest sat este cunoscut si 
prin „Asociația Fii Satului Uricani“, 
care se implică activ în procesul de 
transformare și emancipare socială a 
localității, prin mobilizarea și atragerea 
locuitorilor la diverse acțiuni. Am făcut 
clasele primare în sat și apoi am plecat 
spre oraș, însă gândul a rămas la 
locurile natele. Din dorința de a mă im-
plica în activități culturale, începând 
din iunie 2016, m-am alăturat echipei 
Asociației. În momentul de față sunt 
vicepreședintă a acestei organizații și cu 
această ocazie, invit tinerii acestei 
localități să ni se alăture . 

R.: Ce încărcătură aduce funcția 
de director de școală dincolo de as-
pectul profesional? 

D.A.D.: A deveni director este rezul-
tatul unui proces, în primul rând, de 
transformare personală. Lărgirea per-
spectivei și concepției despre lume și 
viață, descoperirea motivațiilor și prin-
cipiilor corecte creează premise pentru 
a deveni o persoană capabilă să-i 
conducă pe ceilalți, adică o persoană 
care să merite să fie urmată de ceilalți 
și să îi aibă în grijă și nu în subordine. 
Persoanele optimiste, care comunică 
ușor cu ceilalți, care sunt organizate, 
co munică excelent, sunt dotate cu intui -
ție și empatie. Sunt persoane care au un 
dezvoltat sentiment de comuniune 
socială și care își dezvoltă competențele 
tehnice necesare, putând îndeplini cu 
succes o funcție managerială.  

Rolul de manager de școală provoacă 
de multe ori o înșiruire de griji, 
deoarece niciodată nu vor exista sufi-
ciente resurse pentru a rezolva toate 

problemele, iar cele deja soluționate pot 
genera altele noi. De aceea, manage-
mentul școlar eficient se realizează prin 
folosirea optimă a resurselor, prin ca-
pacitatea de a motiva personalul de a-l 
dirija spre obiective și de a-l organiza 
conform aptitudinilor, buna comunicare 
pe orizontală și pe verticală, evaluări 
curente, obiective și stimulative pentru 
întreg personalul, colaborare rațională 
cu partenerii, delegare corectă a 
atribuțiilor subordonaților, utilizarea 
unor tehnici moderne de conducere.  

Consider că una dintre cele mai im-
portante sarcini ale managerului școlar 
este să inițieze legături cu oamenii și aș 
concluziona printr-un citat: „Ca să te 
conduci pe tine, folosește-ți capul; ca 
să-i conduci pe alții, folosește-ți 
inima“. John Maxwell 

R.: Cum vedeți evoluția comunei 
Miroslava și care sunt obiectivele pe 
care ar trebui să le mai bifeze?  

D.A.D.: Comuna Miroslava s-a dez-
voltat mult și cu siguranță se va dez-
volta foarte mult și în viitorul apropiat. 
S-au realizat foarte multe lucruri, însă 
într-o comunitate mare așa cum este 
Miroslava, care este într-o continuă 
dezvoltare, de fiecare dată apar noi și 
noi probleme. Avem nevoie de 
grădinițe cu program prelungit, dar și 
de dezvoltarea programului „Școală 
după școală“, care este un program 
complementar programului școlar 
obligatoriu, ce oferă oportunități de 
învățare formală și nonformală, pentru 
consolidarea competențelor, învățare 
remedială și accelerare a învățării prin 
activități educative, recreative și de 

timp liber. Dar pentru a dezvolta aceste 
programe avem nevoie de o 
infrastructură școlară bine pusă la 
punct. 

R.: Învățământul este supus prea 
des schimbării educaționale și struc-
turale? 

D.A.D.: Multe schimbări ar fi nece-
sare încă în sistemul nostru educațional, 
însă cred că noi nu prea înțelegem ce 
înseamnă această schimbare. În mo-
mentul de față, școala românească e un 
câmp de luptă din care nu câștigă ni-
meni. Când eram elevă, știam că școala 
începe de fiecare dată pe 15 septembrie, 
acum fiecare început de an școlar suferă 
modificări. Cadrele didactice își doresc 
stabilitate pentru a oferi stabilitate. 

Schimbările pe care le-aș face eu: 
îmi doresc un sistem cu școli moderne, 
cu dascăli creativi, și cu mai multi 
părinți receptivi și deschiși la schim-
bare, cu o multitudine de activități non-
formale, o școală în care elevii să fie 
parteneri ai educației. Visez la un sis-
tem de învățământ care să pună accent 
pe pregătirea elevilor pentru 
provocările societății în care vor trăi. 
Sistemul de învățământ ar trebui să 
producă personalități echilibrate, 
morale și cu deschidere intelectuală.  

R.: Un gând, un mesaj la finalul in-
terviului? 

D.A.D.: Mesajul pe care l-aș trans-
mite este simplu: rolul principal al 
școlii a rămas același: să ofere și să 
asigure educație copiilor și să con-
tribuie la formarea lor. Aveți încredere 
în școală și în dascăli! 

Mona Popovici

Interviu cu Diana Deliu - noul Director 
al Școlii Gimnaziale din Cornești
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De ce 
sună 

alarmele? 
Începând cu luna august a 
anului 2017, IGSU 
desfășoară exerciții de 
alarmare în prima zi de 
miercuri din fiecare lună, 
destinate testării mijloacelor 
tehnice existente la nivel 
național și îmbunătățirii 
timpului de reacție al 
autorităților în situații 
speciale de urgență. În 
imagine sunt prezentate 
măsurile pe care trebuie să 
le realizeze cetățenii într�o 
situație reală, care impune 
declanșarea sistemului de 
alarmare a populației.

Despre câinii cu sau fără stăpân
Prevederile legii nr.205/2004 privind protecția ani-

malelor și normele sale de aplicare prezintă măsurile 
necesare în vederea asigurării condițiilor de bunăstare 
și protecție a animalelor. Astfel, deținătorii de animale, 
respectiv câini, trebuie să le asigure acestora, în funcție 
de nevoi, un adăpost corespunzător, hrană și apă, posi-
bilitatea de mișcare suficientă, îngrijire și asistență 
medicală. 

Deținătorii de animale au obligația de a avea un com-
portament lipsit de brutalitate față de acestea, acțiunile 
de cruzime sau aplicarea de rele tratamente animalelor, 
putând fi sancționate conform legii cu amendă de la 
1.000 lei până la 3.000 de lei. Aceștia au de asemenea 
obligație de a le asigura condițiile elementare necesare 
scopului pentru care sunt crescute și de a nu le aban-
dona și/sau izgoni. În sensul normelor legislative în 
vigoare, abandonul constă în lăsarea unui câine aflat în 
proprietatea și îngrijirea omului, pe domeniul public, 
fără hrană, adăpost și tratament medical.  

Reprezentanții autorităților locale sunt hotărâți să 
aplice sancțiunile prevăzute de lege în scopul reducerii 
populației canine fără stăpân, iar proprietarii/ deținătorii 

de câini din comuna Miroslava sunt rugați să nu își mai 
lase animalele nesupravegheate pe domeniul public, 
deoarece riscă sancțiuni pecuniare. 

În viitorul apropiat, autoritățile locale vor începe un 
recensământ al câinilor din comună, atât al celor cu 
stăpân, cât și fără stăpân și vor verifica respectarea 
legislației în domeniu de către populație.  

O altă măsură legislativă importantă a cărei re-
spectare va fi urmărită este cea a obligativității 
sterilizării/castrării câinilor de rasă comună. Așa cum 
prevede legislația în vigoare, respectiv art.39 alin.(1) 
din HG 1059/2013 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a OUG 155/2001 privind 
aprobarea programului de gestionare a câinilor fără 
stăpân: „Persoanele fizice sau juridice, asociațiile și 
fundațiile pentru protecția animalelor care dețin câini 
de rasă comună sau metiși ai acestora pe teritoriul țării 
au obligația să îi sterilizeze.“ 

Adăpostul de Câini Miroslava, în limita fondurilor 
disponibile, va veni în sprijinul populației prin contin-
uarea campaniilor de sterilizare gratuită a câinilor cu 
stăpân din Miroslava. 

Conform „Regulamentului de desfășurare a 
activităților de comercializare a produselor și ser-
viciilor de piață pe teritoriul Comunei Miroslava“, 
aprobat prin HCL 182/2017 , este interzisă desfășu -
rarea de activități comerciale pe raza comunei, fără 
a deține Acord/Autorizație de funcționare emise de 
Primăria Comunei Miroslava. 

Persoanele fizice autorizate, întreprinderile in-
dividuale, întreprinderile familiale și societățile 
comerciale ce desfășoară activități comerciale, de 
prestări servicii, alimentație publică și activități 
recreative și distractive, pe raza Comunei 
Miroslava, au obligația depunerii documentațiilor 
în vederea obținerii Acordului sau a Autorizației 
de funcționare înainte de a începe activitatea. 

Este obligatorie vizarea anuală a acestor doc-
umente până la data de 31 martie. „Invităm pe 
această cale operatorii economici sa depună la 
Registratura Primăriei, până la data de 31.03.2020, 
cerere însoțită de dovada plății taxei anuale și 
Acordul/Autorizația de funcționare în original. Vor 
evita astfel sancțiunile la care se supun. Toți agenții 
economici de pe raza Comunei Miroslava să aibă 
în vedere faptul că, fără Acord/Autorizație emisă 
de Primăria Miroslava, nu pot funcționa. Vom efec-
tua în continuare controale în teren, pentru a iden-
tifica nereguli în ceea ce privește desfășurarea 
activităților comerciale. Pentru informații supli-
mentare, agenții economici ne pot contacta la nr. 
0232295680, int.23, 0748029512 sau email : con-
trol.societati@primariamiroslava.ro „ , a precizat 
responsabilul cu verificarea agenților economici pe 
raza UAT Miroslava – ing. Adriana Cardaș . 

Agenții economici care nu au solicitat eliber-
area sau vizarea Acordului/ Autorizației de 
funcționare vor fi sancționați, conform HCL 
182/2017, art.62, alin.a),b),c),d),e), cu sus-
pendarea activității comerciale până la data 
intrării în legalitate și cu amendă de la 1000 lei 
la 1500 lei pentru persoanele fizice și de la 1500 
la 2500 lei pentru persoane fizice autorizate, în-
treprinderi individuale, întreprinderi familiale 
și societăți comerciale . 

Pe site-ul www.primariamiroslava.ro, la 
secțiu nea „Verificare agenți economici“ sunt 
disponibile toate informațiile necesare .

Expiră termenul de 
vizare anuală pentru 

societăţile comerciale
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Asociația GAL Stejarii Argintii este 
una din cele 45 de Asociații Grupuri de 
Acțiune Locală care împreună au atras 
pentru dezvoltarea zonei rurale din zona 
Nord Est a României peste 85 de mi-
lioane de euro.  

Peste 1000 de proiecte au fost 
finanțate prin GAL-uril din zona de Nord 
Est a României. 

Asociația GAL Stejarii Argintii a 
contribuit la dezvoltarea rurală a teritoriu-
lui GAL (comunele Dumești, Horlești, 
Lețcani, Mădârjac, Miroslava și Popești 

din județul Iași) prin selectarea a 25 de 
proiecte pentru instituții private și pu-
blice în perioada 2017 – 2019. 

Proiectele au o valoare totală de 
1.300.000 euro. 

Membrii echipei Asociației GAL Ste-
jarii Argintii au participat în permanență 
la activități de animare, informare a 
populației de pe teritoriul GAL Stejarii 
Argintii, pentru ca informația despre 
oportunitatea de a accesa proiecte să 
ajungă la cei care doresc să dezvolte zona 
rurală.  

Din cele 25 de proiecte selectate de 
către Asociația GAL Stejarii Argintii, 19 
proiecte au fost aplicate de entități pri-
vate (fermieri, firme/IMM-uri, ONG-
uri). Prin proiectele finanțate, au fost 
create 22 locuri de muncă, iar 8 au fost 
aplicate de întreprinderi nou înființate. 

Planul pe termen scurt al echipei 
Asociației GAL Stejarii Argintii e reflec-
tat în declarația doamnei Irina Nenerică 
– manager Asociația GAL Stejarii Argin-
tii: 

„Dorința noastră este să atragem alte 
fonduri pentru dezvoltarea teritoriului 
Asociației GAL Stejarii Argintii. În acest 
sens am aplicat ca și partener pe alte fon-
duri, inclusiv pe proiecte de cooperare cu 
alte GAL-uri de pe teritoriul României și 
Republica Moldova. Focalizarea echipei 
în următoarea perioada va fi pe monito-
rizarea proiectelor finanțate pentru a ne 
asigura de implementarea acestora co-
rectă și pe identificarea de noi opor -
tunități de finanțare pentru dezvoltarea 
teritoriului GAL Stejarii Argintii.“ 

25 proiecte în valoare de 
1.300.000 euro finanţate prin 
Asociaţia Grupul de Acţiune 

Locală Stejarii Argintii
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l Program audienţe secretar  
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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 
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de promovare a serviciilor/lucrărilor/ produselor, în publicația lunară „Informația 
de Miroslava“, că taxa specială stabilită de Consiliul Local pentru publicare este 
după cum urmează:  

400 lei – pentru o pagină întreagă,  
200 lei – pentru jumătate de pagină,  
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 trimise pe adresa de email: ziar@primari-
amiroslava.ro. Detalii la nr. 0731.663.484.

Anunţ
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Odată cu reluarea antrenamentelor, 
conducerea clubului „Știința Miro-
slava“ anunță încetarea colaborării cu 
nouă jucători din lotul antrenat de Cristi 
Popovici. Le mulțumim pentru munca 
depusă și le urăm mult succes în conti-
nuare în cariera fotbalistică portarului 
Anton Sebastian, fundașilor Tanana 
Denis, Agrigoroaei Petru, Șandru An-
drei și mijlocașilor Corjan Ștefan, Har-
revelt Randell, Ntuba Yikila Jefferson, 
Aioanei Claudiu și Mobe Germain-
Noe. 

Cel mai vechi dintre aceștia și ulti-
mul căpitan, Agrigoroaei, a lăsat un 
mesaj de mulțumire pentru întreaga pe-
rioadă de joc la Știința. 

„Am petrecut la Miroslava 3 ani și 
jumătate plini de lucruri, atât frumoa -
se, cât și mai puțin frumoase. Am vărsat 
lacrimi, atât de fericire, cât și de triste -
țe, momentul promovării de la Miercu-
rea Ciuc fiind cel mai frumos moment 

din cariera de fotbalist, însă, ironia 
sorții face ca momentul retrogradării să 
devină cel mai trist moment din carieră. 

Vreau să le mulțumesc tuturor celor 
pe care i-am întâlnit în această pe-
rioadă, de la conducere, antrenori și în-
tregul staff tehnic, coechipierii alături 
de care am sărbătorit victoriile și am 
suferit la înfrângeri, până la toți cei 
care au fost în jurul acestei echipe fru-
moase și s-au ocupat de bunăstarea ei! 
Nu în ultimul rând le mulțumesc supor-
terilor care au venit și ne-au susținut 
necondiționat, indiferent de vreme sau 
de adversar! Sunt mândru că am făcut 
parte din această echipă al cărei căpi-
tan am și fost în ultimele 8 luni. Am dat 
întotdeauna tot ce am avut mai bun și 
sper că nu am dezamăgit pe nimeni. 
Cuvintele sunt de prisos pentru a spune 
ce sentimente mă încearcă. A fost o 
onoare și o mândrie să îmbrac tricoul 
Științei Miroslava!“

Știinţa își schimbă 
garnitura de fotbaliști

Micii fotbaliști încep pregătirile
Clubul Sportiv Știința Miroslava 

organizează înscrieri pentru grupele 
de juniori 2006-2007 și 2011.  

Grupa 2006-2007 va susține antre-
namentele luni, miercuri și joi de la 
ora 16:00, în timp ce grupa de 2011 
se va antrena tot luni, miercuri și joi, 
dar de la 17:15. Grupele de juniori 
participă activ în campionatele de ju-

niori organizate de Asociația 
Județeană de Fotbal Iași. Pentru grupa 
2006-2007 antrenamentele sunt GRA-
TUITE. 

Toate antrenamentele vor avea loc 
în Sala de Sport Miroslava sub atenta 
îndrumare a antrenorului Popa An-
drei. Pentru înscrieri sunteți invitați să 
sunați la 0748.860.780.


