
PUBLICAŢIE LUNARĂ A COMUNEI MIROSLAVA

FEBRUARIE 2020 Numărul 26 Tiraj 8000 exemplare

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru 
anul 2020 a fost aprobat în ședința con-
siliului local Miroslava din data de 

20.02.2020. La realizarea bugetului s-au 
avut în vedere, alături de cadrul legal ex-
istent, atât previziunile privind evoluția 

cursurilor de schimb, a inflației, a 
dobânzilor și a altor indicatori generali de 
anul 2020, cât și alte acte normative sau 

măsuri adoptate, cu impact asupra 
fiscalității locale sau cheltuielilor publice. 
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Bugetul comunei Miroslava  
pe anul 2020 a fost aprobat

Miroslava a 
participat la 

Târgul de 
Turism  

al României, 
ediţia de 

primăvară 
În perioada 20 - 23 februarie s-a 

desfășurat în Bucu rești, la Rom-
expo, ediția de primăvară a Târgului 
de Turism al României 2020. Din 
Județul Iași au participat doar co-
muna Miroslava și Municipiul Iași. 
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În data de 2 februarie a avut loc prima 
ședință publică de lucru cu cetățenii din 
seria celor programate în acest an. La 
eveniment au participat peste 250 de 
locuitori ai satelor Miroslava, Balciu și 
Găureni, iar din partea primăriei au par-
ticipat, Dan Niță, primarul Comunei 
Miroslava însoțit de către șefii departa-
mentelor din întregul aparat de speciali-
tate. Următoarea Întâlnire anuală de 
lucru cu cetățenii este programată în 
data de 1 martie, ora 12,00, la Sala de 
Sport din Miroslava și se vor discuta 
aspectele administrative care vizează 
satele Brătuleni, Uricani, Valea Ursului 
și Vorovești. 
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Primăria Miroslava își 
continuă programul de 

întâlniri cu cetăţenii

La debutul lunii iulie 2020, Școala 
Gimnazială „D. Anghel“ Corneşti, 
Liceul Agricol ,,M. Kogălniceanu“ 

Miroslava, cât şi Primăria Comunei 
Miroslava, vor primi vizita unui grup de 
25 de cercetaşi belgieni din regiunea Brux-

elles, care vor contribui activ la rezolvarea 
unor chestiuni care aduc profit comunităţii.  

Continuare în pagina 4 

,,Tineri pentru România“ - Proiect al 
școlii din Corneşti în colaborare cu 

cercetașii belgieni
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Reunit în ședință de lucru „de 
îndată“ în ziua de 15.01.2020, 
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. 1. privind aprobarea Planului 
Urbanistic Zonal pentru „CONSTRUIRE 
SALA POLIVALENTA IAȘI METROPOL-
ITAN“ și schimbarea zonei de funcțiuni din 
A1 (subzona activităților productive com-
puse din industrie și servicii) în zona de 
funcțiuni M (subzona mixta – cultural - 
sportiv și dotări servicii, funcțiuni comple-
mentare – cazare, alimentare publică, unități 
de învățământ (academii sportive)), teren in-
travilan comuna Miroslava, sat Brătuleni: 
NC.85725 în suprafață totală de 67335,00 
m.p. 

 
Reunit în ședință ordinară de 
lucru în ziua de 30.01.2020 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. 2 privind invalidarea mandat-
ului de consilier local în cadrul Consiliului 
Local al comunei Miroslava al domnului 
Spataru Dan. 

l Hotărârea nr. 3 privind suplimentarea buge-
tului de venituri și cheltuieli al comunei 
Miroslava, județul Iași pe trimestrul al IV-lea 
2019. 

l Hotărârea nr. 4 privind rectificarea bugetu-
lui de venituri și cheltuieli al comunei Miro -
slava, județul Iași pe trimestrul al IV-lea 
2019. 

l Hotărârea nr. 5 privind aprobarea acoperirii 
deficitului în sumă de 1596681,76 lei rezultat 
la secțiunea de dezvoltare la data de 31 de-
cembrie 2019. 

l Hotărârea nr. 6 privind aprobarea reorgani -
zării în anul școlar 2020-2021 a rețelei 
școlare din învățământul preuniversitar de 
stat de pe raza Unității Administrativ Terito-
riale Miroslava, județul Iași. 

l Hotărârea nr. 7 privind modificarea și com-
pletarea Hotărârii Consiliului Local Mirosla -
va nr. 238/28 noiembrie 2019, în sensul 
îndreptării erorii materiale privind valoarea 
redevenței totale anuale, după diminuarea 
suprafeței, și modificarea, în tot cuprinsul 
contractului, a suprafeței rămase după dimin-
uare. 

l Hotărârea nr. 8 privind însușirea de către 
Consiliul Local Miroslava a inventarului 
domeniului public al comunei Miroslava, 
județul Iași și a valorilor bunurilor din inven-
tar, pe baza listelor rezultate în contabilitate, 
ca urmare a inventarierii realizată la data de 
31 decembrie 2019. 

l Hotărârea nr. 9 privind însușirea de către 
Consiliul Local Miroslava a inventarului 

domeniului privat al comunei Miroslava, 
județul Iași și a valorilor bunurilor din inven-
tar, pe baza listelor rezultate în contabilitate, 
ca urmare a inventarierii realizată la data de 
31 decembrie 2019. 

l Hotărârea nr. 10 privind actualizarea inven-
tarului domeniului public al comunei Miro -
slava, județul Iași, ca urmare a modificărilor 
și completărilor intervenite în inventar. 

l Hotărârea nr. 11 privind actualizarea inven-
tarului domeniului privat al comunei Miro -
slava, județul Iași , ca urmare a modificărilor 
și completărilor intervenite în inventar. 

l Hotărârea nr. 12 privind aprobarea Planului 
de acțiune al Serviciului de asistență socială, 
autoritate tutelară, arhivă și informații pub-
lice al comunei Miroslava, județul Iași pentru 
anul 2020 privind serviciile sociale. 

l Hotărârea nr. 13 privind punerea la 
dispoziție a terenurilor pe care se vor am-
plasa obiectivele de investiție aferente 
proiectului: „Extinderea și reabilitarea infra-
structurii de apă și apă uzată în județul Iași“ 
promovat pe POIM 2014-2020 de către S.C. 
APAVITAL S.A.. 

l Hotărârea nr. 14 privind modificarea și 
completarea inventarului domeniului public 
al comunei Miroslava prin introducerea în in-
ventarul domeniului public al comunei 
Miroslava a investiției: „Amenajare trotuare 
sat Horpaz, com. Miroslava, jud. Iași „. 

l Hotărârea nr. 15 privind modificarea și 
completarea inventarului domeniului public 
al comunei Miroslava prin introducerea în in-
ventarul domeniului public al comunei 
Miroslava a investiției: „Extindere sistem de 
canalizare zona Nord-sat Brătuleni, comuna 
Miroslava, județul Iași „ și darea în adminis-
trare și exploatare către S.C APAVITAL S.A.. 

l Hotărârea nr. 16 privind modificarea și 
completarea inventarului domeniului public 

al comunei Miroslava prin introducerea în in-
ventarul domeniului public al comunei 
Miroslava a investiției: „Înființare sens gira-
toriu în comuna Miroslava, județul Iași, sat 
Brătuleni, strada Basarabia“. 

l Hotărârea nr. 17 privind aprobarea vânzării 
și a prețului de vânzare a terenului în suprafață 
de 1.500 m.p., aparținând domeniului privat al 
comunei Miroslava, număr cadastral 826274, 
Carte Funciară 826274 , situat în T14-incinta 
S.C. MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC 
S.R.L., comuna Miroslava către S.C. DOGAV 
GRUP S.R.L.. 

l Hotărârea nr. 18 privind aprobarea 
achizițio nă rii de către S.C. Servicii Publice 
Miroslava S.R.L. a unui utilaj (tractor) și 
echipamente aferente necesar desfășurării în 
condiții optime a activității. 

l Hotărârea nr. 19 privind aprobarea tarifelor 
orare pentru utilajele aflate în administrarea 
S.C. SERVICII PUBLICE MIROSLAVA 
S.R.L., comuna Miroslava, județul Iași, pre-
cum și pentru utilajele aflate în proprietatea 
societății pentru anul 2020. 

l Hotărârea nr. 20 privind aprobarea Planului 
Urbanistic Zonal pentru trecerea suprafeței 
de 10000 m.p. teren extravilan în intravilan 
sat Balciu, comuna Miroslava, tarla 62, 
parcela 2870/4, număr cadastral 85845, 
aparținând domeniului privat al Comunei 
Miroslava, în vederea construirii unei stații 
de betoane și spații administrative regim de 
înălțime P+1E -beneficiar concesionar S.C. 
AFJ Beton S.R.L. Pașcani. 

l Hotărârea nr. 21 privind aprobarea 
documen ta ției faza Studiu de fezabilitate nr. 
11/2019 pentru „Construire sediu primărie în 
comuna Miroslava, județul Iași“ și aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici în vederea 
declanșării procedurii de expropriere pentru 
cauză de utilitate publică. 

l Hotărârea nr. 22 privind modificarea, com-
pletarea și actualizarea Regulamentului de 
organizare și funcționare a Centrului de zi 
pentru copii sat Cornești, comuna Miroslava. 

l Hotărârea nr. 23 privind modificarea, com-
pletarea și actualizarea Regulamentului de 
organizare și funcționare a Centrului de în-
grijire de zi pentru copii aflați în situații de 
risc sat Cornești, comuna Miroslava, județul 
Iași. 

l Hotărârea nr. 24 privind modificarea Con-
tractului de delegare a gestiunii serviciilor 
publice de alimentare cu apă și de canalizare 
nr. 48/2009 încheiat între Asociația 
Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași – 
A.R.S.A.C.I.S. și S.C. APAVITAL S.A. prin 
Actul Adițional nr. 33. 

l Hotărârea nr. 25 privind modificarea Con-
tractului de delegare a gestiunii serviciilor 
publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 
48/2009, prin Actul Adițional nr. 34. 

l Hotărârea nr. 26 privind modificarea Con-
tractului de delegare a gestiunii serviciilor 
publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 
48/2009, prin Actul Adițional nr. 35. 

l Hotărârea nr. 27 privind aprobarea vânzării 
prin licitație publică deschisă și a prețului de 
vânzare a terenului în suprafață de 1116 m.p., 
aparținând domeniului privat al comunei 
Miroslava, situat în intravilanul comunei, în 
T54, parcela CC2537/60. 

l Hotărârea nr. 28 privind aprobarea în -
ființării Serviciului Voluntar pentru Situații 
de Urgență de tip 2 la nivelul comunei 
Miroslava. 

l Hotărârea nr. 29 privind aprobarea mo -
dificării și completării Regulamentului de 
Ordine Interioară a aparatului de specialitate 
al primarului comunei în ceea ce privește 
data plății salariilor personalului angajat în 
cadrul U.A.T. comuna Miroslava.

Hotărâri ale Consiliului Local 
Miroslava din luna Ianuarie 2020

Datele înregistrate la Oficiul de Stare Civilă în luna Ianuarie 2020
În luna Ianuarie 2020, la 

Oficiul de Stare Civilă 

al Comunei Miroslava 

s-au înregistrat un 

număr de 6 certificate 

de naștere, 3 certificate 

de căsătorie și 5 

certificate de deces, 

astfel: 

Nașteri 

l Craus Viktor- Gabriel 
l Munteanu Dumitru 
l Panaite Sofia Maria 
l Negru Nikolas Matteo 
l Negru Isabella – Ionela 
l Mazilu Eduard - George 

Căsătorii 

l Pălimaru Ionuț Claudiu și 
Preutescu Maria 

l Tudose Răzvan Alexandru 
și Climescu Roxana - 
Crenguța 

l Mazilu Vlad – Gabriel și 
Albu Teona - Georgiana 

Decese 

l Cripăruș Otilia, 58 ani 
l Bistricianu Dumitru, 62 ani 
l Vicol Maria, 75 ani 
l Matei Cornelia, 91 ani 
l Scripnic Ion, 64 ani
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Bugetul de venituri și cheltuieli 
pentru anul 2020 a fost aprobat 
în ședința consiliului local 
Miroslava din data de 
20.02.2020.  

„În primul rând aș dori să 
mulțumesc cetățenilor din comuna 
Miroslava și firmelor care au ales să-și 
deschidă sediul social sau punct de 
lucru în comunitatea noastră, deoarece 
prin impozitele și taxele locale plătite la 
bugetul local și munca depusă con-
struim viitorul nostru. Având în vedere 
că suntem în proximitatea municipiu-
lui Iași și foarte mulți cetățeni au ales 
să locuiască în Miroslava trebuie să 
ținem ritmul dezvoltării rapide a zonei. 
Nu este un buget care să ne permită să 
realizăm tot ce ne-am propus, dar în 
același timp prin toate acțiunile noastre 
încercăm, și spun eu și reușim, să 
creștem calitatea vieții în comuna 
Miroslava. Pentru proiectele mari de 
investiții vom avea bugete multianuale. 
În același timp, vom urmări toate 
sursele de finanțare nerambursabile 

disponibile pentru realizarea proiec -
telor propuse de comunitate.“, a de-
clarat Dan Niță primarul comunei 
Miroslava. 

La realizarea bugetului s-au avut în 
vedere, alături de cadrul legal existent, 
atât previziunile privind evoluția cur-
surilor de schimb, a inflației, a 
dobânzilor și a altor indicatori generali 
de anul 2020, cât și alte acte normative 
sau măsuri adoptate, cu impact asupra 
fiscalității locale sau cheltuielilor pub-
lice (modificarea salariului minim, su-
portarea cheltuielilor aferente per-
soanelor cu handicap, etc.) 

Structura veniturilor este alcătuită 
din veniturile proprii ale comunei, ven-
iturile proprii ale intituților publice sub-
ordonate, prelevări buget de stat, îm-
prumuturi, fonduri UE, cu o pondere 
mare în acest an. Excedentul de buget 
este de 1,6 milioane lei.  

În ceea ce privește distribuția 
sumelor, fondurile vor fi distribuite în 
anul 2020 pe cheltuieli de dezvoltare în 
valoare de 27,7 milioane lei, respectiv 
pe cheltuieli operaționale în valoare de 

30,8 milioane lei. Bugetul total de ven-
ituri și cheltuieli estimat pentru anul 
2020 este de 73 milioane lei. 

S-au alocat sume importante pentru 
continuarea investițiilor începute și 

pentru asigurarea cofinanțării proiecte -
lor cu finanțare nerambursabilă. Buge-
tul de venituri și cheltuieli al comunei 
Miroslava pentru anul 2020 este 
următorul:

Bugetul comunei Miroslava 
pe anul 2020 a fost aprobat
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Liceul Tehnologic Agricol „Mihail Kogalniceanu“ Miro-
slava anunță debutul unui nou proiect important Erasmus+, 
acțiunea cheie 2: Programul de educație internațională în dome-
niul agriculturii de precizie, ca o oportunitate de a spori eficiența 
fermelor agricole gestionate de tinerii fermieri.  

Proiectul, parteneriat ce priveste schimbul de bune practici, 
este coordonat de Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego 
in Swarożyn (liceu din Polonia), având ca parteneri următoarele 
instituții: Liceul Tehnologic Agricol „Mihail Kogalniceanu“ 
din Miroslava, Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi (liceu din Ankara, Turcia), Universitatea Agricolă Angel 
Kanchev din Ruse, Bulgaria, organizația non guvernamentală - 
Genc Girisim Egitim Genclik Ve Spor Kulübü Dernegi ( din An-
kara, Turcia). 

Scopul proiectului este stabilirea cooperării între 3 licee teh-
nologice din Polonia, Turcia și Romania, o universitate din Bul-
garia și o organizație non-guvernamentală din Ankara,Turcia, 
activă în domeniul sprijirii tinerilor agricultori pentru a îmbogăți 
educația profesională privind agricultura de precizie, utilizând 
instrumente asistate de computer. 

În cadrul proiectului Liceul Tehnologic Agricol din Miroslava 
a găzduit prima întâlnire transnațională în intervalul 20-24 ia-
nuarie 2020. La întâlnire au participat reprezentanți din partea 
gazdei, 3 reprezentanți ai Zespół Szkół Centrum Kształcenia 
Rolniczego in Swarożyn (coordonatorul proiectului) , 4 
reprezentanți ai liceului Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi , 3 profesori universitari de la Universitatea 
Angel Kanchev din Ruse și 2 participanți din partea asociației 
non-guvernamentale Genc Girisim Egitim Genclik Ve Spor Ku-
lübü Dernegi. Pe parcursul întâlnirii a avut loc un schimb de 
cunoștințe la nivel internațional și intersectorial privind imple-
mentarea unui curriculum de înaltă calitate din sfera agriculturii 
de precizie, adaptată nevoilor actuale ale pieței și ca răspuns la 
provocările cu care se confruntă tinerii fermieri. 

„Activitățile proiectului sunt o provocare pentru profesorii de 
specialitate din cadrul liceului nostru, fiind de mare actualitate 
în agricultura modernă. Suntem încântați să contribuim la rea-
lizarea unui curriculum legat de agricultura de precizie. Acesta 
va putea fi accesat de toti elevii școlii pe o platforma online, 
unde vor fi plasate toate materiale curriculare auxiliare pentru 
a veni în sprijinul elevilor și a profesorilor din învățământul 
preuniversitar agricol. Va fi un efort colectiv, dar cu siguranță, 
o reușită. Vom cere sprijinul fermierilor cu care școala noastră 
are parteneriate de practică și Universității Agricole din Iași“ 
a declarat directorul liceului, prof. dr. Cadiș Narciza Mihaela 

Următoarea activitate în cadrul proiectului va avea loc în in-
tervalul 22-26 iunie 2020, în Gdansk, Polonia și va consta într-
un curs de formare pe tema „Agricultura de precizie“ unde vor 
participa 8 profesori specialiști din cadrul Liceului Miroslava.  

 
Coordonator proiect,  

Prof. Ana Maria Dumitrescu

Un nou proiect Erasmus+ la 
Liceul Agricol din Miroslava

,,Tineri pentru România“ - Proiect al Scolii 
Gimnaziale „Dimitrie Anghel“ Cornești în 

colaborare cu cercetașii belgieni
La debutul lunii iulie 2020, Școala 

Gimnazială „D. Anghel“ Cornești, Li-
ceul Agricol ,,M. Kogălniceanu“ Mi-
roslava, cât și Primăria Comunei Mi-
roslava , vor primi vizita unui grup de 
25 de cercetași belgieni din regiunea 
Bruxelles, care vor contribui activ la re-
zolvarea unor chestiuni care aduc profit 
comunității. 

Programul prevăzut de comun acord 
implică activități de reparație și 
întreținere a diverselor spații școlare, 

precum împrejmuirea terenului de sport 
al Școlii Vorovești, menținerea în 
condiții optime a parcului dendrologic al 
liceului, lucru la ferma didactică a liceu-
lui, cât și acțiuni de ecologizare a traseu-
lui de cicloturism din Rezervația natu-
rală Pădurea Uricani.  

„Găsim favorabilă această coope-
rare, întrucât beneficiarii direcți sunt 
elevii școlilor implicate, care vor avea 
prilejul să interacționeze timp de o săp-
tămână cu vorbitori nativi de limba 

franceză, respectiv engleză, în cadrul 
activităților de divertisment pregătite 
pentru ei : desene pe asfalt, șotron, 
competiții sportive, mimă, spectacol de 
teatru și foc de tabără. Un motiv în plus 
pentru aceștia de a studia cu aplecare 
limbile străine, cât și un mod inedit de 
a-și petrece vacanța de vară „ afirmă 
prof. Andreea Abaza, coordonator al 
acestui proiect. 

„Elevii vor participa cu mare entu-
ziasm la toate activitățile animate de ti-

nerii belgieni și sunt sigură că se vor 
simți ca într-o adevărată tabără de vară. 
Își vor testa talentele și limitele în con-
cursurile și jocurile care vor fi propuse, 
își vor face prieteni noi și vor afla lucruri 
interesante despre Belgia, găsind astfel 
o motivație în plus pentru învățarea lim-
bii franceze.“ 

 
prof. Aurora Diana Deliu -  
director Școala Gimnazială  

„D. Anghel“ Cornești )
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Proiectul educațional „Școala pentru valori 
autentice“ este o inițiativă a Inspectoratului 
Școlar Județean Iași, inedită la nivel județean și 
național. Centrat pe valorizarea şi educarea 
comportamentelor şi atitudinilor prosociale ale 
elevilor, proiectul propune – lunar – promova-
rea unei valori (cetățenie activă și 
leadership, sănătate și mișcare, unitate și 
democrație, incluziune și drepturile omului, 
politețe, creativitate, spiritualitate, protecția me-
diului, solidaritate, voluntariat, respect față de 
lege, recunoștința etc), prin diferite tipuri de ac-
tivităţi care să formeze deprinderi, atitudini şi 
comportamente în acord cu valoarea promo-
vată.  

În cadrul celei de-a III-a ediții, ce se deru-
lează pe parcursul anului școlar 2019-2020, 
proiectul este denumit „Școala pentru valori au-
tentice – școala comunității“ și are ca scop im-
plicarea partenerilor instituționali în activități. 

Pentru luna februarie 2020, tema ANTRE-
PRENORIATUL – responsabilitate asumată 
 mizează pe un impact puternic la nivelul fiecă-
rei școli, prin proiecte și acțiuni axate pe nevoile 
comunității. În această lună, Școala Gimnazială 
„Colonel C. Langa“ a ales să continuie proiectul 
„Munca noastră are valoare“ cu activitatea Târ-
gul de Mărțișor, reconfirmând astfel interesul 
pe care îl acordă dimensiunii europene a 
educației, precum și dezvoltării spiritului antre-
prenorial și inovativ în rândul elevilor. 

Invităm comunitatea să sprijine, încă o dată, 
activitatea de colectare de fonduri organizată de 
elevii noștri, și vă reamintim că, prin inițiativa 
lor, copiii au decis să contribuie la completarea 
dotării sălii de calculatoare cu echipamente spe-
cifice. 

Vă așteptăm vineri, 28 februarie 2020, la sala 
de sport Miroslava, unde Târgul de Mărțișor vă 
va oferi produse handmade realizate de elevii 
școlii: mărțișoare, felicitări pentru 1 și 8 Martie, 
cadouri pentru mama, ornamente și decorațiuni 
vesele de primăvară.  

  
Prof. Daniela Vlăduț, 

director adjunct 

ANTREPRENORIATUL – 
responsabilitate asumată 

 „Munca 
noastră are 

valoare“

Joi, 13 februarie 2020, un grup de 17 
elevi de la Școala Gimnazială „Dimitrie 
Anghel“ Cornești, membri ai cercului de 
Geologie de la Palatul Copiilor Iași, au 
participat la aplicația practică „Zonele 
umede și activitatea antropică“ din 
Grădina Botanică „Anastasie Fătu“ Iași, 
dedicată zilei de 2 Februarie – Ziua 
Mondială a Zonelor Umede 2020.  

Elevii au fost însoțiți și coordonați de 
către d-na prof. Diana Gheorghe (cadru 
didactic la Școala Gimnazială „Dimitrie 
Anghel“ Cornești) și de către d-na prof. 
dr. Marioara Gîrlescu. Activitatea nu ar 
fi fost posibilă fără implicarea directă a 
d-nei prof. Diana Deliu – director al 
Școlii Gimnaziale „Dimitrie Anghel“ 
Cornești. 

Activitatea a fost organizată de 
Agenția de Protecție a Mediului Iași în 

parteneriat cu Palatul Copiilor Iași, Uni-
versitatea „Al. I. Cuza“ din Iași și Soci-
etatea Ornitologică Română. Cu această 
ocazie elevii și profesorii participanți și-
au îmbogățit cunoștințele și au 
conștientizat importanța zonelor umede 
pentru reglarea climei, locuri de muncă, 
apă curată, economie. 

Participarea copiilor de la Școala 
Gimnazială „Dimitrie Anghel“ Cornești 
la această activitate s-a derulat în vir-
tutea unei lungi (de peste 10 ani) și fruc-
tuoase colaborări dintre Școala 
Gimnazială „Dimitrie Anghel“ Cornești 
și cercul de Geologie de la Palatul Copi-
ilor Iași.  

 
prof. dr. Marioara Gîrlescu -  

coordonator al cercului de  
Geologie de la Palatul Copiilor Iași

Elevii școlii din Cornești au vizitat Grădina Botanică din Iași
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În perioada 20 - 23 februarie s-a 
desfășurat în București, la 
Romexpo, ediția de primăvară a 
Târgului de Turism al României 
2020. Din Județul Iași au 
participat doar comuna 
Miroslava și Municipiul Iași.  

Ajuns la cea de-a 41-a ediție, Târgul 
de Turism al României rămâne locul 
ideal de prezentare a celor mai intere-
sante oferte și atracții turistice, atât din 
România, cât și din străinătate, in-
cluzând: turismul cultural, rural sau de 
business, turismul de tratament, 
destinațiile exotice, croazierele și turis-
mul de aventură.  

Târgul de Turism, ediția de primă -
vară 2020 a beneficiat de o campanie 
atent orientată pentru atragerea de viz-

itatori specialiști și pentru crearea unui 
cadru de relaționare între firmele ex-
pozante și clienții sau potențialii clienți. 

La fel ca în fiecare an, organizarea 
Târgului Național de Turism s-a 
desfășurat pe două sectoare: unul dedi-
cat promovării zonelor turistice din 
România prin intermediul Ministerului 
Turismului, Administrațiilor Publice 
Locale, Asociațiilor de Turism și Ofici-
ilor de Turism și un sector dedicat 
agențiilor de turism, tour-operatorilor, 
participărilor internaționale, serviciilor 
turistice. Ambele sectoare au fost orga-
nizate într-un singur Pavilion al Centru-
lui Expozițional Romexpo, anume, 
Pavilionul B. 

Târgul de Turism al României con-
tribuie la consolidarea industriei turis-
mului din țara noastră prin promovarea 
zonelor de atracție turistică și a servici-
ilor din România. Pe perioada celor 
patru zile de participare, reprezentanții 
comunei Miroslava au adus în atenția 
vizitatorilor și au promovat obiectivele 
turistice locale, precum Palatul Sturdza 
situat în curtea Liceului Agricol Mihail 
Kogălniceanu, bisericile monument is-
toric construite în epoca medievală pre-
cum Vorovești, Biserica Nașterea 
Maicii Domnului din Miroslava și Bis-
erica monument istoric din Cornești sau 
Rezervația floristică Valea lui David. 
Din catalogul de promovare a comunei 
Miroslava nu a lipsit nici secțiunea 
dedicată Parcului Industrial Miroslava 
1 și nici promovarea tradițiilor locale 
precum evenimentul anual deja consa-
crat „Ziua Iei la Miroslava“, ajuns la 
ce-a de a treia ediție.  

„Centrul de Informare Turistică 
din Miroslava are ca obiectiv principal 
promovarea turistică a comunei și 
atragerea vizitatorilor străini pentru a 
descoperi frumusețile și tradițiile 
specifice satului românesc moldav de 
care nu duce lipsă nici unul dintre 
cele 13 sate componente ale comunei, 
iar participarea la târgurile naționale 
de turism ne oferă posibilitatea să ne 
atingem acest obiectiv.“ a declarat Mi-
haela Vechiu, consilier la Centrul de In-
formare Turistică din Miroslava. 

Miroslava, a participat la Târgul de 
Turism al României, ediţia de primăvară

Dragobetele și Marţișorul.  
Sărbători tradiţionale ale poporului român

Dragobetele sărută fetele! 
Celebrarea Dragobetelui se bucură și 

astăzi de o simbolistică deosebită. Ziua 
lui Dragobete, zeul tinereții, al veseliei 
și al iubirii în mitologia românească co-
incide din punct de vedere al calendaris-
ticii ortodoxe cu sărbătoarea Aflării Ca-
pului Sfântului Ioan Botezătorul. 
Sărbătoarea are însa origini străvechi. 
Dragobete este un personaj preluat de la 
vechii daci și transformat ulterior într-un 
protector al tinerilor și patron al iubirii. 
Urmând firul anumitor legende popu-
lare, se pare că Dragobete (numit și „Cap 
de primăvară“, „Năvalnicul“ sau „Lo-

godnicul Păsărilor“) nu era nimeni altul 
decât fiul babei Dochia, un flăcău ex-
trem de chipeș și iubăreț, care seducea 
femeile care îi ieșeau în cale. Dragobete 
a rămas însă până în ziua de astăzi ca 
simbolul suprem al dragostei autohtone. 

La Miroslava, de Dragobete tinerii 
îmbrăcați în costume tradiționale 
culegeau primele flori din pădure. Dacă 
vremea permitea acest lucru. Dacă de 
Dragobete vremea era mohorâtă, iar ziua 
era friguroasă, ploioasă sau ningea, 
tinerii se adunau într-o casă unde sa 
petreacă, să lege prietenii sau să se țină 
de jocuri. Fetele și băieții din Miroslava 
se adună la biblioteca din comună. 

Fetele noastre , la șezătoarea de Drago-
bete, confecționează frumoase brațări 
tradiționale . O superstiție din popor 
spune că toți cei care nu sărbătoreau 
aceasta zi erau pedepsiți să nu poată iubi 
în anul respectiv. Noi credem în 
superstiții!  Sărbătoarea Dragobetelui 
este una frumoasă și tradițională . Nu 
suntem neapărat împotriva sărbătorilor 
„de import’’. Dar ținem la ceea ce este 
specific poporului român. 

Mărțișorul 
De tradiție veche balcanică, 

Mărțișorul este una dintre cele mai fru-

moase și îndrăgite sărbători. Mărțișorul 
marchează începutul anului agrar. Cele 
doua fire, alb și roșu, răsucite împreuna 
simbolizează împletirea firului timpului 
din albul zăpezii iernii și roșul soarelui 
primăverii. Păstrând obiceiurile, tinerii 
din Miroslava poarta cu credință și bu-
curie acest simbol. La finele lunii martie, 
ei îl redau naturii-mama legând firele alb 
și roșu de crengile unui copac. 

La biblioteca din Miroslava se 
confecționează mărțișoare iar an de an 
tot mai multi copii sunt interesați să 
învețe acest meșteșug.  

 
Otilia Porumboiu - bibliotecar
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În data de 2 februarie a avut loc 
prima ședință publică de lucru cu 
cetățenii din seria celor programate în 
acest an. Au participat la eveniment 
peste 250 de locuitori ai satelor 
Miroslava, Balciu și Găureni, iar din 
partea primăriei am fost însoțit – în 
mod activ – de către întregul aparat de 
specialitate. Și unora, și altora țin să le 
mulțumesc, fiind convins de faptul că 
s-a depus un anumit efort pentru 
desfășurarea cât mai bună a acestei în-
tâlniri. 

Din nou am putut constata cât este de 
folositor dialogul deschis și direct, atât 
pentru noi ca instituție, cât și pentru 
cetățeni, cei care au demonstrat un in-
teres real pentru viața comunei și un 
foarte sănătos spirit civic. În cadrul în-
tâlnirii desfășurate pe o durată de 
aproximativ 2 ore, au fost prezentate în 
linii mari realizările administrației lo-
cale din perioada 2011-2019, direcțiile 

majore pe care se va axa Strategia 
Locală de Dezvoltare (2021-2027) și - 
cel mai important – s-au exprimat, s-au 
ascultat și s-au analizat problemele pe 
care le au oamenii.  

Ocazia a fost fructificată de către noi 
și pentru a face câteva delimitări în ceea 
ce privește capacitatea de operare și 
intervenție a primăriei în domeniul 
edilitar. De pildă, s-a comunicat 
cetățenilor că, pe lângă buna intenție 
care este de la sine înțeleasă, primăria 
are nevoie și de un cadru legal mai 
adecvat genului de probleme cu care ne 
confruntăm adesea. Sau, în privința 
executării de lucrări în domeniul 
utilităților publice (apă, canal, energie), 
am subliniat că primăria este doar 
partener al marilor operatori, dânșii 
fiind cei care fac investițiile (rețele, 
dotări tehnice etc.), după o anumită 
agendă pe care o respectă mai mult sau 
mai puțin. Cu toate acestea, noi, 

administrația locală, luptăm pentru a 
grăbi execuțiile respective, avem 
informările la zi cu stadiul proiectelor, 
insistăm prin pârghiile pe care le avem 
la dispoziție ca oamenii să beneficieze 
cât mai repede cu putință de condiții de 
viață cât mai bune. 

Pe fondul celor sesizate de către 
cetățeni, am început a lua măsuri corec-
tive chiar de a doua zi. Sunt aspecte 
foarte importante pe care le vom detalia 
public cu o altă ocazie. 

Revenind la planul nostru de 
activități, pentru data de 1 martie este 
programată Întâlnirea anuală de 
lucru cu cetățenii din satele Brătu -
leni, Uricani, Valea Ursului și Voro -
vești. Organizarea va fi asemănătoare 
cu cea precedentă: ne vom întâlni tot la 
ora 12,00, în aceeași locație a Sălii de 
Sport Miroslava.  

Cu titlul de noutate, dată fiind 
distanța acestor sate față de centrul de 

comună, se va pune la dispoziția celor 
care nu au alte mijloace de deplasare o 
cursă specială de transport persoane. 
Mai jos sunt prezentate locurile din 
fiecare sat unde participanții vor fi 
așteptați de către microbuzele primă -
riei, începând cu ora 11,00: 
m Brătuleni: în stația de autobuz 

(intrarea în sat dinspre Delphy) 
m Uricani: în stația de autobuz 

(lângă biserică) 
m Valea Ursului: în stația de auto-

buz (lângă magazinul 2 Pași)  
m Vorovești: în stația de autobuz 

(pentru cei care locuiesc în zona de va -
le) și la magazin (pentru cei care locui-
esc în zona de deal) 

 
Noi vă așteptăm și de această dată cu 

toată deschiderea, cu prietenie și 
considerație. 

Dan Niță,  
Primarul comunei Miroslava

Primăria Miroslava își continuă 
programul de întâlniri cu cetăţenii. 
Pe 1 martie, sunt așteptați locuitorii din satele Brătuleni, Uricani, Valea Ursului și Vorovești
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Reporter: Domnule Mihăiță Lisos -
chi, continuăm un interviu început în 
urmă cu câteva luni despre sistemul 
e nergetic din Moldova, implicit de-
spre particularitățile comunei  . Cum 
este acest sistem acum, la nivelul an-
ului 2020? 

Mihăiță Costel Lisoschi: La Miro -
slava sunt planuri de dezvoltare foarte 
bine conturate, domnul Primar Dan 
Niță este un om cu o viziune pe termen 
mediu și lung, iar target-ul impus de 
dumnealui trebuie atins, totdeauna, tre-
buie găsite soluții pentru a dezvolta co-
muna în mod sănătos și durabil, astfel 
încat traiul cetățenilor să fie mult 
îmbunătățit normal pentru secolul XXI. 
Un alt domeniu de interes bifat pentru 
cetățeni este iluminatul public. In anul 
2019 s-a finalizat instalarea a 1000 de 
lămpi echipate cu diode electroluminis-
cente (LED - light-emitting diode) în 
zonele cele mai aglomerate ale co-
munei, satele Horpaz, Valea Adâncă și 
Miroslava. În perioada 2020-2021 se 
vor monta acest tip de lămpi la nivelul 
întregii comune, sperăm ca în paralel să 
modernizăm și punctele de aprindere. 
Scopul este de a scădea consumul de 
energie, de a crește intensitatea 
luminoasă și bineînțeles de a scădea 
cheltuielile cu întreținerea. 

 
R: Care sunt vulnerabilitățile zo -

nei metropolitane Iași din perspec-
tiva infrastructurii energetice, care 
sunt concret, problemele acestui sis-
tem? 

M.C.L: Zona Metropolitană este de 
importanță strategică pentru economia 
județului. Infrastructura energetică tre-
buie extinsă și modernizată într-un timp 
foarte scurt. Ritmul în care se dezvoltă 
zona metropolitană depășește cu mult 
ritmul dezvoltării infrastructurii ener-
getice. Mai pe scurt sistemul energetic 
trebuie modernizat și extins urgent. 

 
R: Ce schimbări, îmbunătățiri sau 

actualizări ar fi benefice și necesare 
pentru această zonă? 

M.C.L.: - În colaborare cu opera-
torul de distribuție, eventual cu Trans-
electrica în zonele de competență, tre-
buie realizat planul real de dezvoltare a 
rețelelor de distribuție a energiei elec-
trice. Cu energia electrică nu este de 
glumit, din punctul meu de vedere este 
cea mai importantă rețea de utilitate 
publică. Orice greșeală se plătește peste 
ani. 

 
R: Ce poate face Miroslava ca ad -

ministrație pentru rezolvarea pro -
blemelor cetățenilor comunei în re -
lația cu furnizorul de energie? 

M.C.L.: Din punct de vedere ener-
getic sunt limitate atribuțiile unei 
primării. Nu primăriile decid, 
primăriile propun și intermediază cel 
mult. Dezvoltarea rețelelor de 
distribuție se face în funcție de anumite 
criterii stabilite în legislația în vigoare. 
Au fost cazuri în care s-a muncit la 
documentația pentru extinderea unei 
rețele de distribuție iar când a fost 

aproape de execuție mai era o rețea 
proiectată pe aceeași stradă. Mă bucur 
că relațiile de colaborare dintre 
primărie și Operatorul de Distribuție au 
început să intre în normalitatea de care 
era nevoie.  

 
R: Există la Miroslava proiecte 

me nite să aducă schimbări, îmbună -
tățiri? 

M.C.L.: Vă spuneam în interviul 
precedent că ne propunem să 
implementăm soluții de infrastructură 
după modelul orașelor mari. Vestea 
bună este că procesul de modernizare 

edilitară a început. Cu ajutorul unor 
proiectanți în domeniu o să întocmim 
studiile de fezabilitate pentru fiecare 
stradă, în prealabil o să încercăm să 
facem un concurs de soluții tehnice 
pentru găsirea celor mai bune vari-
ante de îngropare a rețelelor edilitare. 
O să începem cu arterele principale și 
cu arterele cele mai aglomerate, apoi 
o să extindem lucrările la nivel gen-
eral. 

 
R: Pe final de interviu, care este 

per spectiva din punctul dumnea -
voas tră de vedere, ca specialist în 

aparatul primarului comunei Miro -
slava? 

M.C.L.: Transformarea SMART a 
localităților și a companiilor energetice 
ar trebui să devine obiectiv de interes 
național. Accesarea de proiecte cu 
sursă de finanțare nerambursabilă ar fi 
o gură de oxigen și pentru primării și 
pentru firmele care au calitatea de Op-
erator de Distribuție Concesionar. La 
fel cum „Smart City“ este deja un cur-
rent la nivel național pentru zonele ur-
bane, „Smart Village“ este obligatoriu 
să devină un current pentru zonele ru-
rale.

Mihai Lisoschi: „Transformarea SMART a 
localităţilor și a companiilor energetice ar 

trebui să devine obiectiv de interes naţional“
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Liceul Tehnologic Agricol Mihail 
Kogălniceanu a beneficiat practic per-
manent de prezența și activitatea unui 
colectiv didactic de excepție, atât la dis-
ciplinele de cultură generală cât și la 
disciplinele de specialitate și-au desfă -
șurat și își desfășoară activitatea 
profesională un număr important de 
profesori cu largă reunoaștere în lumea 
preuniversitară ieșeană și națională. 

Astăzi ne vom opri puțin și vom 
evoca figurile unor asemenea profesori 
de specialitate care pentru elevii școlii 
au rămas repere profesionale majore 
pentru cariera lor. 

Medic Veterinar Dr. Runceanu 
Margareta a venit în colectiv la finalul 
deceniului opt și își va încheia cariera 
în cadrul școlii noastre. Dna Runceanu 
beneficia de o perioadă de activitate 
profesională în producție pe care o va 
încununa cu activitatea didactică. 

O femeie inteligentă foarte bun pro-
fesor , respectiv cu capacitatea de a ex-
emplifica și transmite cunoștințele 
specifice domeniului medicinei vet-
erinare, extrem de eficient, practic ele-
vii săi intrând în număr foarte mare la 
Universitatea Ion Ionescu de la Brad 
din Iași. Elevii săi, deveniți ulterior 
studenți spuneau tuturor că în bună 
parte stăpânesc domeniile anatomiei, 
patologiei și a altor discipline de profil, 
încă din liceu, ceea ce le-a ușurat mult 
activitatea ca studenți. 

Familia profesorilor Ion și Alina 
Ciorna – au lucrat doar câțiva ani în 
cadrul liceului nostru venind prin trans-
fer de la Colegiul Național de 
Viticultură Stăuceni, Chișinău, dar au 
reușit să realizeze în plan profesional 
foarte multe lucruri pozitive în școală. 
Ambii profesori au îndeplinit funcții 
manageriale importante la colegiul 
Stăuceni (colegiu care are 180 de ani 
vechime) iar domnul Ionică Ciorna are 
meritul de a fi organizatorul fermei di-
dactice a liceului Mihail Kogălniceanu 
beneficiind de o experiență practică 
foarte serioasă. Dl prof. Ciorna a orga-
nizat toate sectoarele fermei respectiv, 
sectorul zootehnic, sectorul cultură 
mare, sectorul mecanic într-un mod 
modern și profesionist, ceea ce a permis 
școlii să se afirme la nivel național prin 
baza materială foarte puternic creată. 
Din păcate pentru noi, colectivul didac-
tic de la Stăuceni a venit cu presiuni 
foarte mari asupra dânșilor să revină în 
postura de directori ai colegiului, le-au 
creat avantaje și i-au determinat să 

renunțe la posturile de la Miroslava 
ceea ce a însemnat o mare pierdere 
profesională pentru liceul nostru. 

Inginerul Vasile Luca – absolvent 
al școlii noastre, a lucrat ca tehnician de 
fermă și colaborator principal al dlui 
Ioan Ciorna, preluând după plecarea 
acestuia atribuțiile de șef de fermă. 

Vasile Luca s-a dovedit un om de 
mare corectitudine umană și 
profesională, implicat non stop în activ-
itatea fermei didactice, omniprezent în 
instituția de învățământ și a avut foarte 
multe rezultate practice pozitive. 

Dl Luca a participat la primul 
parteneriat dintre școala noastră și 
colegiul Boris din Danemarca , fiind re-
marcat de către danezi pentru munca sa 
deosebită. Personal îl consider „băiatul 
meu din Danemarca“ și continuă să fie 
extrem de legat în continuare de Liceul 
din Miroslava. 

Colegiul Boris din Danemarca 
oferindu-i o sumă importantă de bani a 
reușit să îl convingă să meargă și să ac-
tiveze ca administrator al colegiului re-
spectiv până în ziua de astăzi. O dovadă 
edificatoare a modului în care muncește 
și este apreciat pentru munca lui este 
faptul că, în urmă cu câțiva ani, colegiul 
Boris a fost reorganizat și circa 40 de 
danezi au fost dați afară, singurul anga-
jat păstrat fiind Vasile Luca. El este 

locuitor al comunei Miroslava unde cu 
banii câștigați în Danemarca și-a făcut 
o casă frumoasă cu ideea de a reveni pe 
meleaguri natale. 

Dintre absolvenții școlii care mi-au 
fost foarte apropiați aș dori să 
menționez doi pe care îi consider per-
formerii celor 43 de generații pe care 
le-am pregătit ca profesor: 

1. Dr. Ionel Papuc – a fost elevul 
meu preferat dintre toate generațiile, 
elev de o inteligență strălucită, o seri-
ozitate deosebită și o capacitate de 
muncă ieșită din comun. Ionel a făcut 
nu numai o carieră profesională 
deosebită – fiind profesor universitar la 
Universitatea Agricolă din Cluj-
Napoca, dar a terminat și facultatea de 
limbă germană precum și Facultatea de 
Psihologie, luând și două doctorate 
(medicină veterinară și psihologie). 
Ionel Papuc este autorul a numeroase 
lucrări de pedagogie și prin întreaga lui 
activitate confirmă cu succes faptul că 
elevul trebuie să își depășească profe-
sorii. În relațiile interumane a rămas la 
fel de modest și atent fără să fi 
influențat negativ de actualul lui statut 
social. 

2. Inginerul Scarlat Constantin - 
absolvent al liceului din perioada anilor 
90, a activat inițial ca tehnician de 
fermă la Ferma Andrieșeni. Tehnician 

fiind s-a bucurat de o recunoaștere 
cvasigenerală a calităților sale de spe-
cialist și organizator. Lui Scarlat i s-a 
făcut cel mai frumos compliment de 
către cel mai cunoscut crescător de oi 
pe care l-a avut Iașul, respectiv in-
ginerul Ciovârtă șeful fermei de ovine 
de la Deleni. Mergând la Deleni pentru 
a cumpăra material genetic pentru 
ferma zootehnică a școlii (dl Ciovârcă 
a creat merinosul de Deleni) și aflând 
că urmează o vizită la Andrieșeni pen-
tru a obține și un nucleu de oi de cara-
cul, dl Ciovârcă mi-a zis: „dle director, 
dacă îl convingi pe băiatul ăsta Scarlat 
să vină să lucreze la mine în fermă îți 
dau în locul lui zece ingineri“. Un 
asemenea compliment de la o asemenea 
autoritate națională este practic fără 
egal. Ca director al Liceului m-a ajutat 
ani la rând cu semințe, animale de rasă 
în mod dezinteresat, din respect pentru 
școala care îl formase (avea cel mai im-
portant centru genetic de caraculi din 
România la un moment dat). Deși astăzi 
este unul dintre cei mai importanți fer-
mieri din județul Iași a rămas la fel de 
echilibrat și modest, de binevoitor ca și 
în tinerețe. Personal îi sunt recunoscător 
pentru ajutorul dat ani de zile și pentru 
modul strălucit în care s-a afirmat pro-
fesional. 

Dumitru Bunea 

Colectivul Liceului Agricol din Miroslava de-a 
lungul vremii prin ochii lui Dumitru Bunea
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Grupul de acțiune civică constituit în 
jurul câtorva femei din Miroslava intit-
ulat sugestiv „Mămici de Miroslava“ 
pregătesc o nouă acțiune caritabilă pen-
tru comunitatea din satele Miroslavei.  

„Noi credem în oameni. Credem că 
oamenii sunt frumoși, au un suflet bun și 
dispun de multă generozitate. Și mai 
suntem convinși că atunci când oamenii 
se organizează, pot face chestii extraor-
dinare.. Și tocmai pentru că există 
bunătatea nelimitată a oamenilor, ne 
dorim să inițiem un nou proiect caritabil: 
Biroul de Donații. Da, vorbim despre un 
birou pe care îl vom deschide în 
Miroslava și care va deservi generozi-
tatea noastră. În cadrul acestui birou, 
vom colecta donațiile dvs. sub formă de 
îmbrăcăminte, încălțăminte și jucării. 
Acest proiect relativ simplu și frumos 
beneficiază de sprijinul Primăriei 
Miroslava- ceea ce este extraordinar! 

Ce presupune efectiv acest nou 
proiect? În cadrul acestui Birou de 
donații ne dorim să colectăm articole de 
care nu mai aveți nevoie dar care să fie 
în stare bună de folosire, articole care ne 
ocupă locul prin dulap sau șifonier și pe 
care se așează praful. Vorbim de acele 
jucării uitate și abandonate de copii 
noștri dar care pot constitui un motiv de 
bucurie pentru copii mai puțin favorizați 
de soartă. Vorbim de acea bluză pe care 
nu ai mai purtat-o de vreo 2 ani de zile, 
de acei pantofi pe care nu știi cu ce să îi 
asortezi sau de acea geacă care fie nu îți 
mai este pe plac, fie nu mai este la modă. 
Vorbim de hăinuțele copilului care au 
rămas mici, întrucât năzdrăvanul a cres-
cut. Toate acele chestii pe care noi le 
considerăm inutile deoarece nu mai 

respectă cerințele noastre de confort, 
acestea pot constitui daruri minunate 
pentru oamenii lipsiți de posibilități.“ au 
transmis organizatorii. 

Donațiile pot fi aduse la grădinița din 
Miroslava - persoana de contact Monica 
Vacaru, telefon 0755.959.249 și la cabi-
netul stomatologic din spatele sălii de 

sport - pers. contact Maria Bolat- 
0740908099.  

Mai multe detalii vom posta pe grupul 
de facebook Mamici din Miroslava.

Mămicile din Miroslava organizează 
Campania umanitară „Nu arunca donează“ 
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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

Având în vedere execuția lucrărilor în 
cadrul proiectului „Amenajări pietonale în 
comuna Miroslava, județul Iași“ începută 
în satul Valea Adâncă pe str. Principală și în 
satul Miroslava pe str. Constantin Langa 
rugăm cetățenii care locuiesc pe străzile 
menționate să protejeze trotuarele care sunt 
în curs de execuție.  

Menționăm că trotuarele sunt proiectate 
pentru a suporta traficul pietonal, nu pentru 
a permite accesul și parcarea autoturismelor 
sau autovehicolelor de tonaj greu.  

Primăria Comunei Miroslava face apel la 
spiritul civic al cetățenilor pentru a proteja și 
conserva proiectele finanțate din bani pu -
blici!

ANUNŢ PUBLIC

Informăm toți agenții economici care 
sunt interesați de publicarea anunțurilor 
de promovare a serviciilor/ 
lucrărilor/produselor, în publicația lu-
nară „Informația de Miroslava“, că taxa 
specială stabilită de Consiliul Local 
pentru publicare este după cum ur-
mează: 400 lei – pentru o pagină în-
treagă, 200 lei – pentru jumătate de pa-
gină, 100 lei – pentru un sfert de pa-
gină, 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@pri-
mariamiroslava.ro. Detalii la nr. 
0731.663.484. 



12 Informaţia de Miro slavaSPORT

Clubul sportiv Știința Miroslava are plăcerea de a 
anunța parafarea a unor noi acorduri de prelungire a 
contractelor pentru cinci dintre jucătorii trupei alb-al-
bastre. 

Așadar, mijlocașii Bordeianu, Asofiei, Florean, Un-
ghianu și atacantul Mocanu au semnat înțelegeri pen-
tru doi ani și jumătate până pe data de 30 iunie 2022, 
antrenorul Cristi Popovici urmând să conteze pe ei 
pentru jocurile de pe Stadionului „Uricani“ și din de-
plasare pentru următoarele sezoane. 

Bordeianu Gabriel este ieșean stabilit în Miroslava, 
fiind și unul din cei mai vechi jucători ai Științei, mai 
exact din august 2017. În sezonul curent a evoluat în 
peste 11 partide în campionat și în cupă, și a înscris 
două goluri. 

Asofiei Mihai este stânca din fața apărării cu 13 jo-
curi și 6 cartonașe galbene în campionat și în Cupa 
României după turul sezonului actual. 

Florean Alexandru este romașcanul experimentat 
din echipă evoluând la naționalele de tineret ale Ro-
mâniei și la formația de Liga I, Gaz Metan Mediaș. 
Are peste 16 meciuri și 4 goluri în sezonul 2019-2020. 

Unghianu Giani are peste 15 apariții în meciurile 
oficiale din acest sezon, 5 cartonașe galbene și 2 go-
luri. 

Mocanu Vlăduț este unul dintre golgheterii echipei 
cu 6 goluri la activ, fiind la echipă din vara anului tre-
cut. 

Le urăm mult succes celor cinci jucători și le urăm 
mult succes în continuare!

5 noi prelungiri la ȘtiinţaJoc spectaculos în primul amical
Trupa alb-albastră a întâlnit 

miercuri, 19 februarie, formația 
antrenată de Cracea, Sporting 
Vaslui, într-un prim joc de 
pregătire înaintea reînceperii Ligii 
a III-a. Cristi Popovici i-a trimis 
din primul minut pe Turiță, Mar-
tinescu, Benchea, Ichim, Mauger 
„Fred“, Bordeianu, Asofiei, Flo-
rean, Unghianu, Obananaya Ken-
neth și Sandu, băieții din Uricani 
având un început furibund, 
reușind să trimită pe spațiul porții 
adverse de 2 ori în primele 3 
minute prin Unghianu și Florean. 

Galbenul lui Ichim pentru un 
fault din spate și șutul lui Kenneth 
peste poartă de la 24 de metri au 
fost fazele ce au premeditat golul 
ce avea să vină în minutul 29. 
Sandu intră în centru cu mingea la 
picior și pasează în partea dreaptă 
până la Martinescu care trece de 
un adversar și centrează în careu 
până la impunătorul atacant Ken-
neth, iar cel din urmă împinge 
mingea cu capul la colțul lung și 
deschide scorul, stabilind și scorul 
pauzei. 

La pauză au intrat Mocanu, 
Săvoaia, Asăvoaei, Vlădeanu și 

Cîrstoiu și au ieșit Martinescu, 
Bordeianu, Asofiei, Florean și 
Sandu. În minutul 60, Cîrstoiu 
vede cartonaș galben pentru 
proteste, iar 2 minute mai târziu se 
fac încă 6 schimbări: ies Turiță, 
Fred, Kenneth, Unghianu, 
Benchea și intră Corduneanu, 
Costin, Agache, Popescu și Mo-
canu jr. 

Jocul a continuat să se dispute 
la ambele porți, cele două echipe 
reușind să își creeze multiple 
ocazii. Cu 15 minute înainte de fi-
nalul jocului, centralul oprește 
jocul și îi arată lui Mocanu 

cartonaș galben pentru injurii la 
adresa arbitrului asistent, în acel 
moment mingea aflându-se în 
posesia portarului Corduneanu, la 
7 metri de poartă. Conform noului 
regulament, centralul indică 
lovitură liberă indirectă, toți 
jucătorii Miroslavei poziționându-
se pe linia porții, iar Octavian 
Cracea, fiul antrenorului vasluie-
nilor, înscrie pentru 1-1 cu un șut 
puternic pe jos. În minutul 87, 
jucătorul celor de la Sporting, 
Oblesniuc Iustin, șutează de la 24 
de metri și înscrie un eurogol, sta-
bilind scorul final al meciului.


