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Primarul Dan Niţă a verificat stadiul 
lucrărilor pe șantierele din comună

Comuna Miroslava - 
Exemplu de bune 

practici de dezvoltare 
durabilă la nivel local

Liderii europeni au reușit, în a cincea 
zi a summitului de la Bruxelles, să 
ajungă la un acord privind bugetul mul-
tianual și pachetul de relansare eco -
nomică post-coronavirus. Președintele 

Iohannis a anunțat că România a obținut 
80 de miliarde de euro în cadrul acordu-
lui Uniunii Europene. 

 
 Continuare în pagina 12 

România a obţinut  
80 de miliarde de euro  

în cadrul acordului 
Uniunii Europene

Administrația comunei Miroslava a 
organizat o dezbatere cu cetățenii co-
munei cu scopul consultării referitor la 
proiectul Family Market ce urmează a 
fi construit pe terenul din centrul co-
munei, lângă primărie. 

Evenimentul a avut loc în data de 16 
iulie 2020, la Sala de Sport și s-a 
desfășurat în condițiile impuse de con-
textul pandemiei declanșate de noul 
coronavirus - Covid 19. 

Continuare în pagina 6

Dezbatere publică pentru 
proiectul Family Market

Comuna Miroslava a fost aleasă de 
către Guvernul României ca exemplu 
de bune practici de dezvoltare la nivel 
local în cadrul Conferinței Naționale 
pentru Dezvoltare Durabilă a 
României - 2030, Cadrul de planifi-
care strategică pentru Strategia de 
Dezvoltare Locală a administrației 
publice, conferință care a avut loc la 
sediul Guvernului, la Palatul Victoria, 
în data de 21 iulie a.c. în prezența 

Șefului Cancelariei Primului Ministru 
- Ionel DANCĂ, Coordonatorului De-
partamentului pentru dezvoltare 
durabilă, László BORBÉLY - Con-
silier de stat, ministrului lucrărilor 
publice, dezvoltării și administrației - 
Ion ȘTEFAN, ministrului agriculturii 
și dezvoltării rurale - Nechita-Adrian 
OROS. 
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Școală nouă în Mirosla -
va, grădiniță nouă în satul 
Horpaz, extindere școală la 
Uricani, un șantier deschis 
care reabilitează școala de 
la Ciurbești, extinderea șco -
lii de la Proselnici, 12 km 
de trotuare în lucru, o re-
abilitare pe strada Iazului 
din Horpaz sunt câteva din-
tre șantierele din comuna 
Miroslava unde se lucrează 
intens în această perioadă. 

Pentru a se asigura că 
sta diul și calitatea lucrărilor 
sunt în grafic, primarul Dan 
Niță a efectuat o serie de 
vizite de lucru pe aceste 
șantiere.  

 
Continuare în pagina 4
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Reunit în ședință de lucru „extraordi-
nară“ în ziua de 16 iunie 2020, ora 09:00, 
în sala de ședințe a Primăriei comunei 
Miroslava, Consiliul Local Miroslava, 
județul Iași a votat și aprobat următoa-
rele normative locale: 

 
l Hotărârea nr. 108 privind avizarea Pla-

nului Urbanistic Zonal pentru schimba-
rea zonei de funcțiuni din M1 (subzonă 
mixtă cu regim de construire continuu și 
discontinuu cu regim mic de înălțime), 
IS1 (subzonă instituții publice și servicii 
de interes general), respectiv V1A (sub-
zonă spațiilor verzi amenajate, scuaruri 
publice, fâșii plantate, grădini publice) 
în zona de funcțiuni IS2 (subzonă insti -
tuții publice și servicii de tip complex 
comercial) și V1A (subzonă spațiilor 
verzi amenajate, scuaruri publice, fâșii 
plantate, grădini publice), teren intravi-
lan comuna Miroslava, sat Miroslava, 
număr cadastral 78789, în suprafață to-
tală de 14318,00 m.p.-beneficiar S.C. 
IULIUS REAL ESTATE S.R.L. 

l Hotărârea nr. 109 privind aprobarea con-
cesionării prin licitație publică deschisă 
a spațiului în suprafață de 28,05 m.p. si-
tuat în incinta Centrului de Informare tu-
ristică Miroslava, având număr cadastral 
68768-C1 aparținând domeniului public 
al comunei Miroslava pentru desfășura -
rea de activități specifice implementării 
de acțiuni/proiecte. 

l Hotărârea nr. 110 privind aprobarea 
inițierii procedurii de trecere, în condi -
țiile legii, a terenului în suprafață de 12 
ha ( din suprafața totală măsurată de 
198.656 m.p., având număr cadastral 
90804), aparținând domeniului public al 
comunei Miroslava intravilan sat Miro-
slava, situat în tarla 54, din domeniul pu-
blic al comunei Miroslava, județul Iași 
și administrarea Consiliului Local Miro-
slava în domeniul public al Statului și 
administrarea Ministerului Sănătății, în 
vederea construirii Institutului de Boli 
Cardiovasculare „Prof. Dr. George I.M. 
Georgescu“ Iași în comuna Miroslava. 

 
Reunit în ședință de lucru „ordinară“ 

în ziua de 26 iunie 2020, ora 09:00, în 
sala de ședințe a Primăriei comunei Mi-
roslava, Consiliul Local Miroslava, 
județul Iași a votat și aprobat următoa-
rele normative locale: 

 
l Hotărârea nr. 111 privind alegerea pre -

ședintelui de ședință pentru trim.III 2020. 
l Hotărârea nr.112 privind actualizarea in-

ventarului domeniului privat al comunei 
Miroslava, județul Iași, ca urmare a mo-
dificărilor și completărilor intervenite în 
inventar. 

l Hotărârea nr.113 privind încheierea Ac-
tului adițional nr.9 la contractul de con-
cesiune nr.9448/22.06.2010, în sensul 
diminuării penalităților de întârziere de 
la 1% la 0,01% aplicate pentru neplata 

în termen a redevenței, precum și a ter-
menului de plată a redevenței anuale afe-
rentă contractului. 

l Hotărârea nr. 114 privind încheierea 
Acordului de parteneriat între Agenția 
Națională pentru Arii Naturale Protejate-
București și comuna Miroslava, județul 
Iași, în vederea implementării unui pro-
iect cu finanțare nerambursabilă în ca-
drul Programului Operațional Infrastruc-
tură Mare 2014-2020 , Axa Prioritară 4 
Protecția mediului prin măsuri de con-
servare a biodiversității, monitorizarea 
calității aerului și decontaminare a situ-
rilor poluate istoric. 

l Hotărârea nr. 115 privind încetarea de 
drept a contractului de concesiune 
nr.23499/27.07.2017 încheiat între Co-
muna Miroslava și doamna Popa Mi-
haela. 

l Hotărârea nr.116 privind încetarea de 
drept a contractului de concesiune 
nr.23485/27.07.2017 încheiat între Co-
muna Miroslava și doamna Mihai Ioana-
Teodora. 

l Hotărârea nr.117 privind încetarea de 
drept a contractului de concesiune 
nr.16735/07.06.2017 încheiat între Co-
muna Miroslava și doamna Postolache 
Loredana. 

l Hotărârea nr.118 privind încetarea de 
drept a contractului de concesiune 
nr.16710/07.06.2017 încheiat între Co-
muna Miroslava și domnul Cocea Ale-
xandru-Ionuț. 

l Hotărârea nr. 119 privind încetarea de 
drept a contractului de concesiune 
nr.12875/26.04.2016 încheiat între Co-
muna Miroslava și domnul Vrînceanu 
Cosmin Ioan. 

l Hotărârea nr. 120 privind încetarea de 
drept a contractului de concesiune 
nr.23512/27.07.2017 încheiat între Co-
muna Miroslava și domnul Viziteu An-
drei. 

l Hotărârea nr.121 privind încetarea de 
drept a contractului de concesiune 
nr.23510/27.07.2017 încheiat între Co-
muna Miroslava și doamna Surugiu 
Diana-Elena. 

l Hotărârea nr.122 privind încetarea de 
drept a contractului de concesiune 
nr.23506/27.07.2017 încheiat între Co-

muna Miroslava și domnul Stavarache 
Florin-Gabriel. 

l Hotărârea nr.123 privind încetarea de 
drept a contractului de concesiune 
nr.23501/27.07.2017 încheiat între Co-
muna Miroslava și doamna Savin Mi-
haela. 

l Hotărârea nr.124 privind încetarea de 
drept a contractului de concesiune nr. 
16744/07.06.2017 încheiat între Comu na 
Miroslava și doamna Potorac Nicoleta. 

l Hotărârea nr.125 privind încetarea de 
drept a contractului de concesiune 
nr.12881/ 26.04.2016 încheiat între Co-
muna Miroslava și domnul Plugaru 
Radu Gabriel. 

l Hotărârea nr.126 privind încetarea de 
drept a contractului de concesiune nr. 
23495/ 27.07.2017 încheiat între Co-
muna Miroslava și domnul Periade Ioan. 

l Hotărârea nr.127 privind încetarea de drept 
a contractului de concesiune nr.23491/ 
27.07.2017 încheiat între Comuna Miro-
slava și doamna Pascu Ingrid-Ioana. 

l Hotărârea nr.128 privind încetarea de 
drept a contractului de concesiune nr. 
16714/ 07.06.2017 încheiat între Comu -
na Miroslava și doamna Pascal Adriana. 

l Hotărârea nr.129 privind încetarea de drept 
a contractului de concesiune nr.16750 
/07.06.2017 încheiat între Comuna Miro-
slava și domnul Mihăilescu Vasile. 

l Hotărârea nr.130 privind încetarea de 
drept a contractului de concesiune 
nr.23483/27.07.2017 încheiat între Co-
muna Miroslava și doamna Marmurianu 
Adriana Elena. 

l Hotărârea nr.131 privind încetarea de 
drept a contractului de concesiune 
nr.16786/07.06.2017 încheiat între Co-
muna Miroslava și doamna Ignat Teo-
dora-Nicoleta. 

l Hotărârea nr.132 privind încetarea de 
drept a contractului de concesiune 
nr.16713/ 07.06.2017 încheiat între Co-
muna Miroslava și domnul Cocea Ro-
bert Florin. 

l Hotărârea nr.133 privind încetarea de drept 
a contractului de concesiune nr.16706/ 
07.06.2017 încheiat între Comuna Miro-
slava și doamna Cazan Ana-Maria. 

l Hotărârea nr.134 privind încetarea de 
drept a contractului de concesiune nr. 

16694/ 07.06.2017 încheiat între Comuna 
Miroslava și doamna Andrieș Alina Ioana. 

l Hotărârea nr.135 privind încetarea de 
drept a contractului de concesiune 
nr.16687/ 07.06.2017 încheiat între Co-
muna Miroslava și domnului Amihaesei 
Constantin. 

l Hotărârea nr.136 privind încetarea de 
drept a contractului de concesiune 
nr.16748/07.06.2017 încheiat între Co-
muna Miroslava și domnul Ionescu Bog-
dan Florin. 

l Hotărârea nr.137 privind aprobarea Ac-
tului Adițional nr. 37 la Contractul de de-
legare nr. 48/2009 ce cuprinde modifica-
rea prețului pentru apa potabilă produsă, 
transportată și distribuită, a prețului pen-
tru apa industrială, a tarifului pentru ca-
nalizare și a tarifului pentru epurare, 
pentru întreaga arie de operare. 

l Hotărârea nr.138 privind aprobarea PLA-
NULUI TARIFAR APAVITAL S.A. pen-
tru perioada 2020-2024 conform Ana liză 
cost-beneficiu pentru proiectul: „Dezvol-
tarea infrastructurii de apă și apă uzată 
din județul Iași în perioada 2014-2020“ 
promovat pe Programul Operațional In-
frastructura Mare (POIM). 

l Hotărârea nr.139 privind acordarea, cu 
titlu gratuit, a dreptului de uz și a drep-
tului de servitute către S.C. Delgaz Grid 
S.A., asupra terenului în suprafață de 
5569 m.p., aparținând domeniului public 
al Unității Administrativ-Teritorială co-
muna Miroslava, pentru execuția lucrării 
de: „Creșterea capacității de distribuție 
LEA 20kV FAI-Scânteia etapaA3- În-
chidere distribuitor între cele două secții 
de bare din stația Galata“. 

l Hotărârea nr.140 privind modul de întoc-
mire a registrului agricol, pe suport hârtie 
sau în format electronic, la nivelul comu-
nei Miroslava pentru perioada 2020-2024. 

l Hotărârea nr.141 privind participarea co-
munei Miroslava la Programul privind 
sprijinirea eficienței energetice și și a ge-
stionării inteligente a energiei în infras-
tructura de iluminat public. 

l Hotărârea nr.142 privind stabilirea unor 
măsuri de sancționare a unor contra -
venții pe raza Comunei Miroslava în do-
meniul protecției mediului. 

l Hotărârea nr.143 privind modificarea și 
completarea Organigramei și a a Statului 
de funcții la nivelul Unității Administra-
tiv-Teritorială comuna Miroslava. 

l Hotărârea nr.144 privind trecerea, în 
condițiile legii, a terenului în suprafață 
de 12 ha, aparținând domeniului public 
al comunei Miroslava intravilan sat Mi-
roslava, situat în tarla 54, din domeniul 
public al comunei Miroslava, județul 
Iași și administrarea Consiliului Local 
Miroslava în domeniul public al Statului 
Român și administrarea Ministerului 
Sănătății, în vederea construirii Institu-
tului de Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. 
George I.M. Georgescu“ Iași în comuna 
Miroslava.

Hotărâri ale Consiliului Local  
Miroslava din luna iunie 2020

Datele înregistrate la Oficiul de Stare Civilă în luna iunie 2020
În luna iunie 2020, la 
Oficiul de Stare 
Civilă al Comunei 
Miroslava s-au 
înregistrat un număr 
de 4 certificate de 
căsătorie, 0 
certificate de 
naștere și 12 

certificate de deces, 
astfel: 

Căsătorii 

l Bursuc Andrei Ștefan și 
Moroșan Simona 
Alexandra 

l Popa George-Adrian și 
Iozsa Csilla-Judit 

l Ciobotariu Dan și Trifan 
Lilia 

l Vieriu Ștefan - Bogdan 
și Vlad Diana - Jane 

Decese 

l Gherasim Cătălin - 
Florin, 45 ani 

l Bontaș Valentin, 49 ani 
l Cojocariu Costică, 92 ani 

l Horaicu Elena, 68 ani 
l Neghină Ioan, 69 ani 
l Ernilă Octavian, 55 ani 
l Petrilă Eugenia, 70 ani 
l Lazăr Mihai, 78 ani 
l Nedelcu Constantin, 67 

ani 
l Slăbuțu Aneta, 78 ani 
l Stoica Ioan, 61 ani 
l Proicop Gelu, 70 ani
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Comuna Miroslava a fost aleasă de 
către Guvernul României ca exemplu 
de bune practici de dezvoltare la nivel 
local în cadrul Conferinței Naționale 
pentru Dezvoltare Durabilă a Româ-
niei - 2030, Cadrul de planificare stra-
tegică pentru Strategia de Dezvoltare 
Locală a administrației publice, confe -
rință care a avut loc la sediul Guvernu-
lui, la Palatul Victoria, în data de 21 
iulie a.c. în prezența Șefului Cancelariei 
Primului Ministru - Ionel DANCĂ, Co-
ordonatorului Departamentului pentru 
dezvoltare durabilă, László BORBÉLY 
- Consilier de stat, ministrului lucrărilor 
publice, dezvoltării și administrației - 
Ion ȘTEFAN, ministrului agriculturii și 
dezvoltării rurale - Nechita-Adrian 
OROS. La această conferință națională 
au participat primari de comune, orașe 
și municipii, președinți de consiliu 
județean, președinți de asociații ale 
autorităților publice locale din Româ-
nia, în contextul în care autoritățile pu-
blice locale se pregătesc acum să-și de-
finitiveze Strategiile de Dezvoltare Lo-
cală 2021-2027, care vor trebui să fie în 
concordanță cu Strategia națională pen-
tru dezvoltarea durabilă a României 
2030 (SNDDR 2030), obiectivele 
naționale de dezvoltare durabilă (ODD) 
și cadrul financiar multianual al Uni-
unii Europene 2021-2017. 

S-au dezbătut teme de interes 
național și local, începând de la suma 
totală alocată României pentru cadrul 
financiar multianual al Uniunii Euro-
pene 2021-2017, stadiul noilor pro-
grame de finanțare, linii de finanțare 
disponibile și dificultățile cu care se 
confruntă autoritățile publice locale și 
județene. 

În cadrul panelului „Bune practici 
de dezvoltare durabilă la nivel local“ - 
primarul comunei Miroslava, Dan Niță 

a prezentat parcul fotovoltaic și proiec-
tul parcului industrial, ca și exemple de 
bună practică. Centrala fotovoltaică a 
fost realizată în cadrul unui proiect 
finanțat prin fonduri europene, imple-
mentat în perioada octombrie 2014 - 
iulie 2015 și care este menționat pe site-
ul INTERREG EUROPE, ca și proiect 
de succes. 

De asemenea, cel mai mare și mai 
dezvoltat parc industrial din Regiunea 

Nord-Est a României, parcul Industrial 
Miroslava este deja cunoscut, atât în 
țară, cât și peste hotare. Pe o suprafață 
de aproximativ 72 ha își desfășoară ac-
tivitatea 60 de rezidenți români și stră-
ini care vor avea aproximativ 2500 de 
angajați și vor genera investiții de pese 
70 de milioane de euro. În această 
toamnă, firma germană Mennekes (pro-
ducător de echipamente electrice și 
electronice, cu operațiuni în mai mult 

de 90 de țări) va finaliza prima fabrică 
din România la Miroslava, investiția ri-
dicându-se la aproximativ 11 milioane 
de euro. Primarul comunei Miroslava a 
solicitat sprijin Guvernului pentru dez-
voltarea parcului industrial, deoarece 
acest proiect va aduce plusvaloare nu 
doar comunității noastre, ci și județului 
Iași și bugetului de stat, prin noi locuri 
de muncă, taxe și impozite. 

„Mă bucur că am participat la acest 
eveniment național organizat de De-
partamentul pentru dezvoltare dura-
bilă din cadrul Guvernului României 
și le mulțumesc organizatorilor pentru 
invitație. Am fost flatat să observ că 
Miroslava a stat la aceiași masă cu 
miniștri, secretari de stat, primari de 
orașe și municipii, președinți de con-
silii județene și asociații ale admini -
strației publice locale discutând despre 
strategii de dezvoltare, programe de 
finanțare disponibile în momentul de 
față, cât și despre alocarea financiară 
a României în următorul exercițiu fi-
nanciar UE 2021-2027 și arhitectura 
noilor programe de finanțare“, a de-
clarat Dan Niță - primarul comunei Mi-
roslava, județul Iași. 

Ca și administrație publică locală 
primăria comunei Miroslava prin apa-
ratul de specialitate al primarului a ela-
borat și implementat foarte multe pro-
iecte cu finanțare nerambursabilă (ali-
mentare cu apă, canalizare, asfaltări de 
drumuri locale, reabilitare și moderni-
zare infrastructură educațională, ilumi-
nat public, parc fotovoltaic unic în țară 
și multe altele). 

Comuna Miroslava a demarat reali-
zarea noii Strategii de Dezvoltare Lo-
cală 2021-2027 care va cuprinde 
direcțiile principale de dezvoltare și 
noul portofoliu de proiecte.

Comuna Miroslava - Exemplu de bune 
practici de dezvoltare durabilă la nivel local
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Primarul Dan Niţă a verificat stadiul
Școală nouă în Miroslava, 
grădiniță nouă în satul Horpaz, 
extindere școală la Uricani, un 
șantier deschis care reabilitează 
școala de la Ciurbești, extinderea 
școlii de la Proselnici, 12 km de 
trotuare în lucru, o reabilitare pe 
strada Iazului din Horpaz sunt 
câteva dintre șantierele din 
comuna Miroslava unde se 
lucrează intens în această 
perioadă. 
Pentru a se asigura că stadiul și 
calitatea lucrărilor sunt în grafic, 
primarul Dan Niță a efectuat o 
serie de vizite de lucru pe aceste 
șantiere. 

Școală nouă pentru elevii din 
comuna Miroslava 

Clădirea Școlii Gimnaziale „Con-
stantin Langa“ Miroslava va fi inaugu-
rată în primăvara anului viitor.  

Școala va dispune de 21 de săli de 
clasă cu o capacitate de câte 30 de elevi, 
patru laboratoare moderne, o bibliotecă, 
o sală de prezentări, spații de depozitare, 
spații tehnice, cancelarie și birouri admi-
nistrative moderne. De asemenea, elevii 

și profesorii și părinții vor avea la 
dispoziție spații verzi amenajate în 
suprafață de 4,643 mp, parcare de apro-
ximativ 900 mp, alei pietonale și terase 
amenajate. 

Valoarea contractului de lucrări este 
de peste 11 milioane lei, dintre care 8,1 
milioane lei sunt asigurați prin progra-
mul de finanțare PNDL, restul sumei de 
aproape 3 milioane lei urmând a fi su-
portată din bugetul local. 

„Inspectăm permanent șantierul 
pentru a ne asigura de calitatea lucră-
rilor executate și pentru a fi siguri că 
noua școală va fi finalizată la timp, ter-
menul de finalizare al lucrărilor fiind 
15.03.2021.“ a declarant primarul Dan 
Niță. 

O grădiniță nouă în Horpaz  
până pe 15 septembrie 

Noua grădiniță cu o suprafață con-
struită de 258,2 mp va dispune de trei 
săli de clasă, spațiu special pentru corn 
și lapte, cancelarie, cabinet medical cu 
izolator, spațiu tehnic, grupuri sanitare 
pentru copii și personal, hol acces și te-
rasa acces. Termenul de finalizare al lu-
crărilor este 15 septembrie 2020. 

Valoarea totală a investiției se ridică 
la aproape 1,3 milioane lei, din care 



5Informaţia de Miro slava INVESTIŢII

lucrărilor pe șantierele din comună
suma de 604.175 lei va fi asigurată de la 
Bugetul de stat prin programul PNDL, 
restul banilor provenind din bugetul 
local al Comunei Miroslava. 

Dan Niță: „Am fost în teren pentru a 
mă asigura că lucrările de modernizare 
ale Grădiniței cu program normal din 
Horpaz sunt în grafic și vor fi finalizate 
până la începerea noului an școlar.“ 

12 kilometri de trotuare  
până în octombrie 2020 

În acest an vor fi executate următoa-
rele lucrări de amenajare a aleilor pieto-
nale: 

Sat Valea Adâncă : Str. Bazei, lungime 
trotuare - 1354,5 m 

Str. Principală, lungime trotuare - 
1334 m 

Sat Miroslava + sat Balciu: DC28 
(strada Antonie Ruset Voda, strada Prin-
cipală) - lungime trotuare - 1190 m 

Sat Miroslava + sat Valea Ursului + 
sat Vorovești : DJ 248A (str. Constantin 
Langa + str. Principală + str. Prof. Du-
mitru Pricop) - lungime trotuare - 7265 
m 

Sat Miroslava: Str. Constantin Mavro-
cordat, lungime trotuare - 655,5 m 

Str. Biserica Sf. Neculai, lungime tro-
tuare - 97,50 m 

„Avem în plan continuarea în 2021 
a lucrărilor de amenajare de trotuare 
pe principalele străzi din toate satele co-
munei Miroslava. 

O problemă am întâlnit în Valea 
Adâncă unde o parte dintre lucrările 
aflate în curs erau degradate din cauza 
mașinilor de tonaj greu care au tranzi-
tat trotuarul pietonal. Am cerut con-
structorului remedierea de urgență a 
situației! Cu toate acestea, rog popu -
lația să semnaleze Primăriei situațiile 
în care mașini de tonaj greu calcă sau 
parchează pe aceste trotuare deoarece 
structura lor a fost proiectată pentru 
trafic pietonal, nu pentru trafic auto și, 
astfel, există riscul degradării lucrări-
lor. 

Am verificat stadiul lucrărilor la cei 
aproape 12 kilometri de trotuare aflate 
în execuție în comuna Miroslava iar 
constructorul mi-a dat asigurări că lu-
crarea va fi terminată până pe 20 oc-
tombrie 2020.“ a precizat primarul co-
munei Miroslava, Dan Niță 

Se lucrează intens în această 
perioadă pentru a reabilita 
strada Iazului din Horpaz  

Pe strada care va scurta mult accesul 
locuitorilor din Horpaz către drumul 
județean s-au turnat până în prezent peste 
70 de piloni de susținere pentru a stabi-
liza dealul deoarece în zonă există mari 
probleme cu stabilitatea versantului. Este 
o lucrare extrem de complexă care pre-
supune stabilizarea versantului cu zeci de 
piloți forați la o adâncime de 26 metri. 
Investiția este una importantă - valoarea 
lucrărilor fiind de peste 3,2 milioane lei 
- și a fost posibilă în urma unui proiect 
întocmit de către Primăria Miroslava și 
finanțat de Compania Națională de 
Investiții. „Chiar dacă lucrarea are ca 
și termen de finalizare anul 2023, facem 
tot posibilul ca aceasta să fie terminată 
până la sfârșitul acestei veri!“ a adăugat 
Dan Niță. 

Proiecte finalizate 
Pe lângă aceste șantiere unde în pre-

zent se lucrează intens, în comuna Mi-
roslava sunt și câteva proiecte impor-
tante care au fost finalizate în acest an 
cu finanțare asigurată prin AFIR cum ar 
fi: alimentare cu apă și canalizare în par-
cul industrial 1 și 2 Miroslava cu 
finanțare prin Programul de Dezvoltare 
Rurală și de la bugetul local, realizarea 
de racorduri la rețeaua de canalizare în 
satele Brătuleni, Vorovești, Valea Ursu-
lui, Ciurbești, Găureni și Uricani, fina-
lizat în martie 2020 și amenajare a trei 
parcuri de joacă în comuna Miroslava 
prin GAL, cu finanțare prin Programul 
de Dezvoltare Rurală și de la bugetul 
local.  

Proiecte de viitor 
„Pentru viitor am gândit și o serie 

de proiecte atractive care vor începe 
chiar de anul acesta: un nou cămin 
cultural, bazin de înot, patinoar artifi-
cial, centru regional de tenis, zone 
verzi de agrement pentru petrecerea 
timpului liber astfel încât să reușim să 
satisfacem cât mai mult din nevoile 
cetățenilor din comuna noastră.“ a de-
clarat Dan Niță, primarul comunei Mi-
roslava 
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Administrația comunei Miroslava a 
organizat o dezbatere cu cetățenii co-
munei cu scopul consultării referitor la 
proiectul Family Market ce urmează a 
fi construit pe terenul din centrul co-
munei, lângă primărie. 

Evenimentul a avut loc în data de 16 
iulie 2020, la Sala de Sport și s-a 
desfășurat în condițiile impuse de con-
textul pandemiei declanșate de noul 
coronavirus - Covid 19. 

Astfel, constrânsă de restricții, 
administrația comunei Miroslava a 
transmis prin mijloace de comunicare 
electronică invitația de participare la 
această dezbatere publică privind apro-
barea planului urbanistic zonal pentru 
proiectul Family Market. Persoanele 
interesate s-au putut înscrie la această 
dezbare prin e-mail și au fost invitați în 
sala de sport începând cu ora 9:00, re-
spectând numărul maxim de 20 de per-
soane pentru adunări publice în spații 
închise. 

Primăria a fost reprezentată de pri-
marul comunei, dl. Dan Niță, directorul 
executiv, dl. Eduard Stoica, dl. ing. 
Adrian Țapu de la compartimentul Ur-
banism și de consilierul juridic, d-na 
Lorela Dumitrescu. Din partea investi-
torului, compania Iulius, au fost 
prezenți - managerul de dezvoltare, d-
na Raluca Munteanu, arhitectul șef, dl. 
George Cupșan, d-na arhitect Angela 
Ioan și consultantul studiului de trafic, 
dl. Alexandru Maftei. Moderatorul dez-
baterii a fost dl. Mihai Lisoschi, 
purtătorul de cuvânt al primăriei 
Miroslava. 

În deschiderea dezbaterii, dl Dan 
Niță, primarul comunei, a reiterat 
importanța proiectului Family Market 
pentru comunitate, precum și 
provocările prin care primăria a trecut 
până la selecția companiei Iulius ca 
dezvoltator pentru acest proiect. 

D-na Raluca Munteanu, managerul 
de dezvoltare al Grupului Iulius, a 
prezentat conceptul Family Market, un 
concept de regenerare urbană nou 
lansat de către grupul Iulius, care va fi 
dezvoltat în premieră la Miroslava.  

Impactul așteptat al proiectului 
asu pra comunității: 
l Cetățenii să găsească și să rezolve 

într-un singur loc tot ceea ce le tre-
buie și să câștige timp pentru ceea ce 
este important pentru ei; 

l Un loc de recreere în aer liber pentru 
cei mari și pentru cei mici prin 
primul parc amenajat din Miroslava; 

l Un spațiu al comunității care să ofere 
mai multe opțiuni de socializare cu 
familia și prietenii, aproape de casă; 

l Un model de dezvoltare urbană care 
să facă cetățenii mândri de comuni-
tatea lor. 
Pe lista de participare s-au înscris 19 

participanți care au intrat pe rând în sală 
și au expus preocupările și opiniile cu 
privire la acest proiect. Redăm mai jos 
principalele puncte de discuție și 
răspunsurile oferite de organizatori. 

1. Spațiul verde 
Spațiul verde va reprezenta până la 

30% din suprafața proiectului. Parcul 
va avea o suprafață de 4200 mp, va fi 
dotat cu bănci, o zonă de fântână 
arteziană, vor fi plantați arbuști și ar-
bori maturi, iar zona verde va înconjura 
întregul proiect. Proiectul respectă zona 
verde din PUG, pe spațiul plantat nu se 
va construi. 

2. Impactul asupra  
circulației din zonă 

Ora de deschidere a centrului com-
ercial va fi 10:00 și nu va impacta trafi-
cul în cursul dimineții. Au fost făcute 
măsurători de trafic la orele de vârf și 

se așteaptă raportul final. Se va lucra la 
configurația străzii Iași - Voinești, 
strada se va lărgi, vor fi create 4 benzi 
și o bandă de stocare, vor fi înființate 
treceri de pietoni, intersecțiile vor fi sis-
tematizate, marcajele rutiere vor fi 
refăcute, strada din fața sălii de sport va 
fi lărgită.  

3. Creșterea poluării,  
inclusiv a poluării fonice 

Plantarea de arbori maturi va ajuta la 
reducerea poluării fonice. De aseme-
nea, instalațiile de aer condiționat vor 
fi amplasate în capsule speciale, pentru 
a reduce nivelul de zgomot. 
Aprovizionarea se va face pe două 
bretele protejate și mascate de copaci 
maturi. 

4. Situația locurilor de parcare 
Locurile de parcare au fost stabilite 

conform HG 525/1996 și s-a propus o 
compartimentare pentru fiecare 
funcțiune în parte - 137 de locuri de 
parcare la nivelul terenului. Complexul 
va dispune și de locuri de parcare pen-
tru biciclete. 

La finalul dezbaterii, dl Dan Niță, 
primarul comunei Miroslava a declarat: 

„Pentru a se prezenta pe larg proiectul 
comunității din Miroslava, am organi-
zat această consultare publică unde au 
fost așteptați toți cetățenii interesați. 
Acest proiect face parte din strategia 
noastră de dezvoltare, prin care dorim 
să aducem aproape de locuitori acele 
investiții care ne îmbunătățesc viața. 
În cazul acestei investiții vorbim nu 
doar de un proiect comercial, care va 
revitaliza centrul comunei, ci și de un 
parc cu zone pietonale de peste 4.200 
de metri pătrați, amenajat de aceeași 
echipă interna țională de peisagiști 
care au realizat și grădina de la Palas. 
Ne bucură faptul că vom colabora cu 
un dezvoltator ieșean, reprezentativ în 
acest domeniu.“ 

Toți cetățenii care sunt interesați să 
afle mai multe detalii despre proiect, 
pot studia prezentarea proiectului pe 
site-ul primăriei Miroslava - 
www.primăriamiroslava.ro. Tot pe 
acest site puteți viziona înregistrarea 
dezbaterii publice din 16.07.2020. Per-
soanele care sunt interesate să-și ex-
prime un punct de vedere sau care vor 
să trimită sugestii de servicii legate de 
complexul Family Market, pot face 
acest lucru pe platforma www.family-
market.ro. 

Dezbatere publică pentru proiectul Family Market
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Ediția lunii iulie a ziarului 
„Informația de Miroslava“ 
publică un interviu inedit cu 
singurul ministru ieșean din 
cabinetul Ludovic Orban, 
președinte al filialei PNL Iași, cel 
care este hotărât să renunțe la 
fotoliul de ministru al mediului 
pentru a conduce destinele 
ieșenilor din din funcția de 
Președinte al Consiliului 
Județean Iași: Costel Alexe. 

Reporter: Mulțumim că ați dat curs 
invitației noastre de a răspunde la cî-
teva întrebări provenite din 
curiozitățile cetățenilor referitor la 
biografia dvs. ca om și activitatea dvs 
ca persoană publică în funcția de mi-
nistru. Începem cu o curiozitate sim-
plă: Cine este omul Costel Alexe? 

Costel Alexe: Sunt un om simplu, 
familist convins, cu două mari pasiuni 
încă din adolescență: geografia și poli-
tica. Munții, pădurile, râurile, aerul 
curat și toate care țin de geografie m-au 
fascinat mereu. Probabil puțini dintre 
voi știu că am fost olimpic la geografie 
când eram elev în școala generală. Nu 
m-au presat profesorii sau părinții, pur 
și simplu îmi plăcea. Facultatea, mas-
teratul, doctoratul – pe toate le-am făcut 
din pasiune pentru geografie și mediu. 

Politica m-a atras pentru șansa de a 
interacționa cu oamenii, de a-ți lărgi 
permanent orizontul. Pentru cine vrea 
să lucreze constant cu o varietate largă 
de persoane și să gestioneze tot timpul 
relații umane, viața politică reprezintă 
o arenă din care mereu este ceva de 
învățat. 

Reporter: Menționați 5 realizări ca 
și ministru al mediului. 

Costel Alexe: Fără falsă modestie 
am preluat unul din cele mai dificile 
ministere, mai ales pentru că guvernă-
rile trecute nu au alocat o atenție sporită 
mediului. În primul rând cea mai im-
portantă realizare este de departe 
reoperaționalizarea SUMAL, sistemul 
de urmărire a trasabilității masei lem-
noase, un instrument vital în lupta pen-
tru stoparea tăierilor ilegale de pădure. 
Acest sistem a fost blocat timp de 3 ani 
de către guvernele PSD și asta a cauzat 
mari probleme în relația cu Comisia 
Europeană. Tot în materie de silvicul-
tură am propus introducerea în Catalo-
gul Pădurilor Virgine și Cvasivirgine a 
apoximativ 40.000 de hectare, dublând 
astfel suprafața acestor păduri aflate 
sub strictă protecție. O altă realizare 
este dublarea bugetului Administrației 
Fondului pentru Mediu, de la 1,5 mi-
liarde în 2019, la 2.8 miliarde în 2020 
și introducerea de noi programe desti-
nate fie direct populației, fie 
autorităților publice. Totodată o reali-
zare importantă este cea mai mare cam-
panie de împădurire din ultimii 30 de 
ani, anul acesta ne-am propus să plan-
tăm peste 50 de milioane de puieți și 
extinderea fondului forestier. A 5 a rea-
lizare și poate cu cel mai mare impact 
este schimbarea mentalității în cadrul 
ministerului și a instituțiilor din subor-
dine: Garda de Mediu, Agenția pentru 
Protecția Mediului, sau Direcțiile Sil-

vice, punând interesul public pe primul 
loc, fără compromisuri, punând accent 
pe profesionalism și integritate. 

Reporter: Ce fonduri nerambursa-
bile sunt disponibile în momentul de 
față în domeniul protecției mediului 
înconjurător? 

Costel Alexe: În primul rând sunt 
fondurile puse la dispoziție prin 
Administrația Fondului pentru Mediu, 
un buget total de 2.8 miliarde de lei. To-
todată, preşedintele Klaus Iohannis a 
obținut o sumă remarcabilă pentru Ro-
mânia în negocierile cu Uniunea Euro-
peană, cea mai mare pe care țara noas-
tră a avut-o vreodată la dispoziţie. Din 
aceste 80 de miliarde, 30% vor trebui 
cheltuite pentru obiective «verzi», pen-
tru crearea unei economii performante, 
cu emisii reduse de carbon, conform 
obiectivelor Pactului Ecologic Euro-
pean. Prioritatea noastră de acum este 
una singură: atragerea tuturor acestor 
fonduri, inclusiv a celor pentru comba-
terea efectelor pandemiei.  

Reporter: Cum susțineți autoritățile 
locale în dezvoltarea locală? 

Costel Alexe: Avem, prin Admini -
strația Fondului pentru Mediu, nume-
roase programe destinate autorităților 
publice: înființarea sau extinderea rețe -
lelor de iluminat ecologic, programe de 
reînoire a parcului auto, lansăm luna 
aceasta program de eficiență energetică 
pentru instituții de învățământ, astfel 
autoritățile locale vor putea să izoleze 
grădinițele, să introducă pompele de 
căldură și numeroase alte îmbunătățiri 
ce se vor reflecta în confortul elevilor și 
vor aduce economii la bugetele locale.  

Reporter: SMID (Sistemul de Ma-
nagement Integrat al Deșeurilor) este 
un proiect finanțat prin fonduri ne-
rambursabile la nivelul județului Iași. 
Care este viziunea dvs. pentru dezvol-
tarea SMID în următorii ani? 

Costel Alexe: Sistemul de Manage-
ment Integrat al Deșeurilor SMID Iași 

are o valoare totală de 69,3 milioane 
euro (fără TVA) și TREBUIA finalizat 
și pus în funcțiune din 2017.  

Un proiect bun, care din cauza întâr-
zierilor datorate exclusiv managemen-
tului președintelui consiliului județean 
a ajuns în anul 2020 să nu funcționeze 
la întreaga capacitate.  

Primul pas pe care mi-l propun ca 
viitor președinte de consiliu județean 
este să văd acest proiect funcționând 
la întreaga capacitate și bineînțeles, 
profitând de experiența acumulată ca 
ministru al mediului, upgradarea lui, 
în așa fel încât să ne aliniem ce -
rințelor actuale ale Uniunii Europene 
cât și nevoilor cetățenilor acestui 
județ. 

Reporter: Ce exemple de bună prac-
tică în domeniul colectării selective 
sunt în România? Se pot replica și în 
județul Iași? 

Costel Alexe: La ora actuală nu știu 
dacă putem vorbi de un model de bune 
practici, avem 15 SMID-uri funcționale 
în județele: Arad, Argeș, Bihor, 
Bistrița, Călărași, Covasna, Giurgiu, 
Neamț, Olt, Prahova, Sălaj, Sibiu, Te-
leorman, Timiș şi Vaslui. Alte 17 
SMID-uri se află în diverse faze de 
contractare și delegare de servicii. Sunt 
localități în țară în care colectarea se-
lectivă este destul de avansată, dar 
totuși suntem destul de departe față de 
ceea ce ar trebuie să fie acest domeniu. 
Sperăm că prin introducerea sistemului 
garanție returnare să încurajăm atât 
populația, cât și agenții economici să se 
implice activ în domeniul colectării se-
lective și astfel să ne atingem țintele de 
reciclare.  

Reporter: Miroslava este cea mai 
mare comună din Zona Metropolitană 
Iași. Ce propuneri aveți pentru îmbu -
nătățirea serviciilor publice/ transpor-
tului public? (transport public electric 
și ecologic la nivel de ZMI/ tren me-
tropolitan) 

Costel Alexe: Am spus mereu că 
Zona Metropolitană a Iașului trebuie să 
fie motorul de dezvoltare al județului. 
Miroslava este un model de dezvoltare 
în ultimii ani, iar prezența constantă în 
topul celor mai bogate comune din Ro-
mânia confirmă rolul important pe care 
localitatea îl are în configurația jude -
țeană. Comuna rivalizează astăzi cu 
multe orașe din România, fiind tot mai 
atractivă pentru numeroase familii ti-
nere care aleg să se stabilească aici. 

Dezvoltarea și modernizarea Miro-
slavei nu se oprește aici și sunt bucuros 
că primarul Dan Niță este un om cu vi-
ziune. Împreună cu primarul Munici-
piului Iași, Mihai Chirica și cu ceilalți 
primari din zona Metropolitană trebuie 
să sistematizăm transportul public în 
comun, să îi determinăm pe cât mai 
mulți cetățeni din zona metropolitană 
să renunțe la mașinile personale și ast-
fel să scadă timpul petrecut în trafic, să 
scadă poluarea și mai ales ambuteiajele 
la orele de vârf. De asemenea lucrăm la 
un program județean de construcție de 
creșe și grădinițe în comunele din zona 
metropolitană pentru a veni în sprijinul 
numeroselor familii tinere stabilite în 
aceste zone și care astăzi resimt lipsa 
lor. 

Reporter: Ce propuneri ați facut 
administrației din Miroslava pentru 
protejarea și ecologizarea pădurilor? 

Costel Alexe: Mă preocupă foarte 
mult să avem cât mai mult oxigen, cât 
mai multă verdeață și aer curat în zo-
nele afectate de poluare, să îmbinăm ar-
monios atât exploatarea sustenabilă a 
pădurilor, cât și conservarea biodiversi -
tății și asigurarea rolului de recreere 
pentru populație.  

Reporter: Mulțumim pentru inter-
viu, domnule ministru și sperăm că 
mesajul dvs va ajunge la cât mai mulți 
cetățeni ai Miroslavei interesați de 
viața publică, dezvoltarea și adminis-
trarea comunității din care fac parte. 

Costel Alexe - de la Ministru al Mediului 
la Președinte de Consiliu Judeţean Iași
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Viceprimarul Vasile Bulbașa
Interviul lunii iulie a fost acordat 
publicației noastre de către 
Vasile Bulbașa, viceprimarul 
comunei Miroslava timp de un 
deceniu. 

R: - Începem discuția noastră de-
spre Miroslava și administrația locală, 
acum la final de mandat întrebându-
vă cum vedeți Miroslava după un 
deceniu de activitate în funcția de vi-
ceprimar?  

Vasile Bulbașa: - Acum depinde de-
spre care final de mandat vorbim, despre 
ultimii cinci ani sau despre cele două 
mandate însumând zece ani, nu știu la 
care să mă refer. Am depășit mai multe 
finaluri de mandat, dar dacă este să mă 
refer la ultimii zece ani de dezvoltare 
urbanistică și socio-economică a co-
munei Miroslava, am să vă spun că sunt 
mulțumit de realizările administrației 
noastre în aceste două mandate. Comuna 
a avut o dezvoltare puternică, ceea ce nu 
a prevăzut nimeni că vom ajunge în 
această fază de dezvoltare, la o extrapo-
lare a planurilor urbanistice prin exodul 
masiv al populației de la oraș spre 
liniștea și aerul curat al ruralului. Noii 
locuitori s-au oprit la Miroslava motivat 
de amplasarea geografică și apropierea 
de municipiul Iași, beneficiind de 
proiecte de dezvoltare a infrastructurii 
rutiere, de gaze naturale și de apă-canal, 
dar nu în cele din urmă în infrastructura 
școlară, economică și iluminat stradal. 
Mulți cetățeni și-au construit locuințe în 
urma aprobării PUZ-urilor de către Con-
siliul Local Miroslava. În strategia 
noastră au fost cuprinse anumite zone ale 
comunei, neștiind că se vor extinde atât 
de repede în întreaga comună. 

R: - Cum este Miroslava văzută de 
dumneavoastră și evoluția conjugată 
la trecut și prezent? 

V.B.: - Comuna Miroslava s-a dez-
voltat mai repede decât strategia de dez-
voltare propusă, ceea ce generează 
nemulțumiri din partea unor cetățeni. În-
ceputul a fost dificil, îmi amintesc de-
spre drumurile care erau de pământ, iar 
asfalt era poate pe aproximativ un kilo-
metru însumat din accesul spre Liceul 
„Mihail Kogălniceanu“ sau cel spre 
primăria veche, nu mai spunem despre 
apă, canal, gaz metan care nu existau în 
comună. Administrația publică înseamnă 
în primul rând să respecți rigorile legii și 
să prioritizezi fondurile bugetului local 
astfel încât să poți asigura dezvoltarea 
zonei industriale, facilitând atragerea in-
vestitorilor, implicit să aduni bani la 
bugetul local, dar să rezolvăm și prob-
lemele cetățenilor. Cât privește parcurile 
industriale, investitorii au venit, dar 
având un plan de afaceri au spus ferm că 
vor să beneficieze de condițiile mini-
male: apă, canalizare, energie electrică, 
gaz, drumuri. A fost imperios necesar să 
investim pentru a putea atrage, dar și a 
respecta condițiile investitorilor. 

R: - Sunteți om al comunei și ați 
participat la schimbările și transfor-
marea ei într-o comună reper admin-
istrativ în România, cum le percepeți 
acum, după ce ele au fost realizate? 

V.B.: -Explozia de construcții a apărut 
odată cu venirea în zona noastră a dez-
voltatorilor imobiliari care au intuit bine 
că această zonă are potențial și că vor fi 
mulți cei care vor prefera comuna 

Miroslava în locul aglomerării urbane. 
Aceștia au construit locuințe în comuna 
noastră și o parte din ei au asigurat 
condiții minimale de trai realizând căi de 
acces, alimentare cu apă, canalizare, gaz 
metan și chiar iluminat în zonă pentru vi-
itorii cumpărători. Dar au fost și per-
soane care au achiziționat teren și au 
ridicat o locuință în regie proprie, iar 
lipsa banilor i-a limitat la investiții în in-
frastructura de locuit și aici avem 
necazuri mai multe. Toți își doresc să 
beneficieze de condiții civilizate și con-
fort, comparând cu occidentul, dar buge-
tul nostru nu permite să rezolvăm totul, 
pe loc, așa cum poate își doresc unii 
cetățeni și noi. 

R: - Ce părere aveți despre cunos-
cuta expresie: „Miroslava este cea mai 
bogată comună“ care a devenit un 
laitmotiv al discuțiilor despre dez-
voltarea comunei Miroslava? 

V.B.: - Despre aceasta sunt multe de 
spus. În anul 2015, când în comuna 
noastră a fost realizată cu fonduri eu-
ropene Centrala Fotovoltaică, cei peste 
26 milioane lei au fost cuprinși ca 
realizări în bugetul local de venituri și 
cheltuieli al comunei, propulsând co-
muna noastră pe primul loc în țară. Noi 
nu spunem că nu este adevărat, dar direct 
proporțional au crescut și cerințele. Au 
fost asfaltați peste 100 km de drumuri, 
extinderi ale rețelelor de apă și canal, gaz 
metan și iluminat stradal, s-au construit 
sau reabilitat școli. Între timp, au fost 
înființate parcurile industriale,dar nu 
putem spune că am făcut tot - zilnic apar 
noi provocări, alte și alte probleme și tre-

buie să le facem față. Mulți spun că nu 
s-a făcut mai nimic, dar realitatea este 
alta, cetățenii care au venit în comună nu 
știu adevărul despre cum arăta comuna 
Miroslava acum zece ani, să poate face 
comparația cu tot ceea ce este astăzi aici. 
Dacă ar fi să avem un film, care să arate 
ce era atunci și cum arată comuna acum, 
cred că s-ar minuna și ei. Niciodată 
cetățeanul nu este mulțumit în totalitate 
de administrație. Pentru orice nemulțu -
mire, dacă nu curge apa, dacă nu este 
ridicat gunoiul, dacă vine furtuna, dacă 
este pană de curent, tot primăria este 
vinovată... 

R:-Sunt multe persoane care se 
aruncă în vâltoarea alegerilor și nu 
știu mai nimic despre administrație. 
Este Miroslava o Fata Morgana care 
te prinde în mrejele ei? 

V.B.: -Interesant, dar dacă mirajul 
acesta numit Fata Morgana este un 
fenomen optic datorat devierii razelor de 
lumină la trecerea printr-un mediu neo-
mogen, aici vorbim despre impresii sau 
interpretări personale. Nu pot să afirm că 
majoritatea cetățenilor nu cunosc 
administrație, dar am convingerea că 
mulți nu vor să o cunoască la justa val-
oare și atunci se aruncă în afirmații de-
plasate, prezentând o realitate deformată 
în special pe site-urile de socializare. 
Asta nu ajută la soluționarea prob-
lemelor reale ale comunității și ale 
cetățenilor, acțiunile lor fac să treneze 
anumite lucruri imperios necesare pentru 
administrație. Mulți vin și spun: vrem să 
fie „ca afară“, referindu-se la țările civi-
lizate, unde regulile și legile sunt respec-

tate cu strictețe. Suntem de acord, dar 
comportă-te și tu, cetățean venit acasă, 
ca afară. Mulți sunt certați cu disciplina 
socială, și aici mă refer inclusiv la com-
portamentul neadecvat în ceea ce 
privește păstrarea curățeniei sau mai 
corect, respectarea legilor și a semenilor. 
Mai este mult de muncit în direcția 
educației civice. Cetățenii vârstnici sunt 
mai docili, mai respectuoși cu legea și cu 
semenii, dar unii tinerii sunt reticenți, iar 
această pandemie și-a pus amprenta și la 
Miroslava. Eu cred că este o abordare 
total greșită implicându-se politicul în 
activitatea medicală. De ce avem medici 
în țara asta? Să lăsăm medicii să-și facă 
treaba și să stabilească toate aceste reguli 
și restricții, cunoscut fiind că nici 
specialiștii nu au o informație concretă 
asupra acestui virus și a modului de 
răspândire și tratare a acestuia. Am ob-
servat că unii se grăbesc să acuze, să 
blameze sau să promită. Un proverb 
românesc spune: „Nu întinde arcul până 
nu e bine așezată săgeata.“ 

R:- Agricultura, în special 
zootehnia, vor dispărea din 
preocupările locuitorilor comunei? 

V.B.: -Având în vedere că a venit 
foarte mult tineret în comună, care nu a 
avut tangență cu „viața la țară“ decât în 
vacanțele petrecute la bunici sau din 
cărțile de povești, mulți se rezumă să 
aibă animale de companie și mai puțini 
sunt cei care s-au orientat către 
înființarea unor ferme de animale sau își 
ridică în curțile lor solarii în care să 
poată cultiva legume pentru necesarul 
familiei lor. Vedeți dumneavoastră, mai 



9Informaţia de Miro slava INTERVIUL LUNII

nou au apărut dăunători care rezistă la 
toate produsele fitosanitare și nu mai 
sunt cultivate roșiile în câmp deschis. 
Tradiția străveche nu va dispărea, dar re-
alist vorbind, este adevărat și faptul că 
prin creșterea animalelor provoci discon-
fort vecinilor și apar alte conflicte. Acum 
există tendința de a scoate în afara 
localităților aceste ferme de animale. 
Păsări cresc majoritatea, dar o condiție 
esențială este să te înțelegi cu vecinul să 
nu fie deranjat de cocoșul care cântă prea 
dimineață. 

R: - Deși în alte comune metropoli-
tane au dispărut tradițiile, la 
Miroslava întâlnim mereu evenimente 
care țin de trecutul acestor locuri. 
Credeți că acestea vor rezista odată cu 
urbanizarea tot mai accentuată a 
Miroslavei? 

V.B.: -Sunt multe activități în comuna 
noastră organizate pentru păstrarea și 
promovarea culturii și obiceiurilor noas-
tre, inclusiv“Ziua iei“, sărbătoarea co-
munei sau sărbători prilejuite de hramul 
bisericilor din satele componente. Au 
revenit meserii vechi cum ar fi croitorie, 
cusături tradiționale dar, ca o concluzie 
tristă, obiceiurile străvechi ca hora satu-
lui, claca sau nunțile de altă dată nu mai 
au șansă în fața modernismului care a 
venit cu discoteci, cluburi sau sărbători 
împrumutate de la alte state. Acum, 
vorbind realist, în această perioadă de 
restricții, este dificil să mai vorbim de-
spre adunări sătești sau alte evenimente 
de amploare. 

R:- Domnule Vasile Bulbasa, 
considerați că Miroslava ar trebui să 
treacă la statutul de oraș? 

V.B.: -Nu. Dacă stăm să facem 
comparația cu alte administrații, dacă 
mergem pe strada Cicoarei, din municip-
iul Iași, care a rămas de pământ, ar fi 
posibil. Dar noi ne raportăm în primul 
rând la impozite care cresc cu statutul de 
oraș, iar cetățenii ar fi primii care ar avea 
de suferit, nu văd un motiv real. Mă uit 
la orașele din jurul nostru, ce au în plus? 
Au o populație mult mai mică decât 

Miroslava, dar, concret, nu văd cum ar 
avantaja pe cetățenii noștri statutul de 
oraș. 

R: -Suntem la final de interviu, ce 
gânduri vă încearcă odată cu fi-
nalizarea acestui mandat? Veți mai 

avea preocupări civice sau vă retrageți 
în totalitate? 

V.B.: - Nu se pune problema să mă 
retrag de tot, dar vârsta pe care o am și 
cei 23 de ani de administrație sunt un 
semnal că ar trebui să mă și odihnesc, 
să las loc semenilor mai tineri care se 
pot implica în această vâltoare, numită 
administrație. A fost o perioadă cu ac-
tivitate frumoasă, fructuoasă și am avut 
o colaborare frumoasă cu primarul co-
munei, Dan Niță. Nu spun că nu voi 
mai ajuta în continuare sau, dacă voi fi 
trecut pe vreo listă de consilieri, nu voi 
refuza. Având funcția aceasta din 1975 
până la revoluție și în aceste două man-
date, am trecut pe sub furcile caudine 
ale administrației publice onorabil. 
Trebuie să se pună accent în continuare 
pe educația tinerilor, să fie prezentată 
cât mai obiectiv realitatea concretă a 
comunei, iar pentru cei care vor veni, 
să aprofundeze bine legea de bază a 
consiliului local, să-și cunoască 
atribuțiile și să fie solidari la vot atunci 
când este vorba despre o hotărâre 
importantă pentru comună. Am spus în 
principiu candidaților la funcția de con-
silier local să aibă în vedere pe tineri, 
pe oamenii care știu să-și adune oa-
meni în jur și care au experiență în 
administrație. 

 
Mona POPOVICI

 - bilanţ la final de mandat
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Au fost efectuate activități de dezinsecție pe raza co-
munei Miroslava, în data de 10 și respectiv 24 iulie. Echi-
pajele specializate în lucrări de dezinsecție au fost pre-
zente pe raza tuturor celor 13 sate componente ale Co -
munei Miroslava după orele 21 ale datelor menționate. 

„Lucrările de dezinsecție au fost efectuate cu pro-
dusul CYMINA PLUS, ce are spectru de acțiune în 
combaterea țânțarilor nefiind nociv pentru oameni, 
animale. 

Produsul este avizat de Ministerul Sănătății , Comi-
sia Națională pentru Biocide și se regăsește în Regis-
trul Național al produselor biocide, avizate pentru pro-
filaxia sanitar umană.“ au anunțat reprezentanții pri-
măriei. 

Acţiuni de dezinsecţie 
pe raza comunei

În data de 20 iulie, Ministerul 
Agriculturii și Dezvoltării Rurale 
(MADR), prin Agenția de Plăți și 
Intervenție în Agricultură (APIA) a 
lansat cea de a cincea sesiune de de-
punere a cererilor de sprijin pentru 
schema de ajutor de stat „Sprijin pen-
tru prima împădurire și crearea de 
suprafețe împădurite“ din cadrul Pro-
gramului Național de Dezvoltare Ru-
rală 2014-2020. 

Alocarea financiară pentru acestă 
sesiune este de 10.000.000 euro și se 
adresează deținătorilor de terenuri 
agricole proprietate publică sau pri-
vată, în baza unui angajament pentru 
o perioadă de 12 ani pentru creare de 
„Trupuri de pădure“ și „Perdele fore-
stiere de protecție“. Suprafețele pro-
puse pentru împădurire trebuie să fie 
de cel puțin 1 ha pentru trupurile de 
pădure și de cel puțin 0,5 ha pentru 
perdelele forestiere. 

În contextul schimbărilor clima-
tice, caracterizate prin creșterea tem-
peraturilor, scăderea volumului de 
precipitații și creșterea numărului de 
fenomene meteorologice extreme, 
având în vedere multiplele beneficii 
ale pădurilor / perdelelor forestiere 
pentru desfășura rea activităților agri-
cole, conservarea biodiversității lo-
cale și pentru sănătate, Primăria Co-
munei Miroslava pune la dipoziția 
tuturor cetățenilor interesați de acest 
proiect adresa Ministerului Agricul-
turii și Dezvoltării Rurale. In formația 
poate fi consultată pe site-ul primă-
riei - www.primariamiroslava.ro la 
secțiunea Informații publice, ramura 
Informări de ultimă oră. 

Domnul Dan Niță, primarul comu-
nei, ne-a comunicat că în cadrul pri-
măriei a fost constituită o echipă de 
lucru pentru a identifica suprafețele 
publice eligibile pentru a fi împădu-
rite în cadrul acestei sesiuni. 

Pentru detalii complete, cei 
interesați pot consulta versiunea 
aprobată a „Ghidului solicitantului“ 
pentru schema de ajutor de stat pen-
tru această sesiune, precum și docu-
mentele relevante pe site-ul APIA - 
www.apia.org.ro, la secțiunea Măsuri 
de sprijin și IACS, respectiv Măsuri 
delegate din PNDR.

Vă facem cunoscut că, în conformitate cu art. 1, 
alin. (1) din Legea 62/2018 privind combaterea bu-
ruienii ambrozia, proprietarii sau deținătorii de 
terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor 
ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de 
irigații și ai bazinelor piscicole au obligația să 
desfășoare lucrări de prevenire, combatere și dis-
trugere a buruienii ambrozia, denumită științific Am-
brosia artemisiifolia, pentru evitarea instalării și 
răspândirii vegetației adventive invazive și elim-
inarea ei în cazul prezenței pe terenurile intravilane 
sau extravilane. 

Vă anunțăm că verificarea și constatarea 
nerespectării obligației mai sus menționate se face de 
către o comisie mixtă constituită prin Ordinul Pre-

fectului 191/14.07.2020, conform art. 5 din Lega 62/ 
2018. 

Neîndeplinirea obligațiilor conform Legii 62/2018 
modificată și completată ulterior prin Legea 
129/2020, art 3. alin. (2) atrage după sine sancțio -
narea proprietarilor cu amenda de la 1000 lei la 5.000 
lei pentru persoane fizice și cu amenda de la 10.000 
lei la 20.000 pentru persoane juridice. 

Vă informăm că, în data de 15.07.2020 a avut loc, 
pe raza comunei Miroslava, primul control al Comi -
siei mixte în cadrul căruia s-a aplicat sancțiunea de 
avertisment pentru deținătorii de terenuri acoperite cu 
ambrozie care nu au respectat prevederile legale, ur-
mând ca la al doilea control, ce va avea loc în perioada 
15.07.2020-30.07.2020, aceștia să fie amendați.

Obligaţii în combaterea ambroziei

MADR a lansat sesiunea a 5-a a schemei de ajutor de 
stat „Sprijin pentru prima împădurire și crearea de 

suprafeţe împădurite“ în valoare de 10 milioane euro
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În perioada 2019-2020, în satele 
Găureni, Uricani, Brătuleni, Vorovești, 
Valea Ursului, Miroslava - zona vale și 
Ciurbești s-au executat 460 de recor-
duri la infrastructura de apă uzată / ca-
nalizare cu finanțare nerambursabilă 
prin Programul Național de Dezvoltare 
Rurală, Submăsura 7.2, în cadrul pro-
iectului „Extindere infrastructură de 
apă uzată în localitățile Găureni, Uri-
cani, Brătuleni, Vorovești, Valea Ur-
sului și Ciurbești din comuna Miro-
slava, județul Iași“. 

Cei 460 de proprietari din satele 
menționate sunt invitați de compania 
APAVITAL să semneze contractele de 
furnizare utilități apă și canalizare până 
la data de 15 septembrie 2020. Pentru 
că biroul de relații cu publicul este în-
chis din cauza pandemiei de Covid-19, 
cei 460 de proprietari pot descărca, 
completa și trimite documentele doar 
prin intermediul mijloacelor de comu-
nicare electronică. Mai multe detalii se 
pot obține pe site-ul APAVITAL - 

www.apavital.ro sau la Centrul de 
relații clienți, telefon - 0232969. 

Context 
Contractul de finanțare nerambursa-

bilă a fost încheiat între Primăria Co-
munei Miroslava și Agenția pentru 
Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), 
din cadrul Ministerului Agriculturii și 
Dezvoltării Rurale cu o perioadă de im-
plementare de 33 de luni. Valoarea to-
tală a proiectului depășește 11,8 mi-
lioane lei. 

Rezultatele proiectului sunt: 
l realizarea rețelelor de canalizare ape 

uzate, folosind conducte PVC, pe o 
lungime totală de 10.860 ml; 

l realizarea căminelor de vizitare pe 
rețeaua de canalizare - 216 bucăți; 

l realizarea stațiilor de pompare a apei 
uzate - 7 bucăți; 

l realizarea conductelor de refulare ape 
uzate, pe o lungime totală de 9.630 ml; 

l realizarea căminelor de vane, golire 
și curățire pe conducta de refulare - 
20 bucăți.

460 de proprietari din Comuna Miroslava sunt invitaţi 
de APAVITAL să semneze contractele de canalizare

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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

Anunț 
PolishProfesional Iași, 
acreditat internațional 

FxProtect, vă pune la dispoziție 
servicii complete de 

cosmetizare auto: polish, 
ceramică, detailing interior. Ne 

găsiți la: 0749.975.621

l Cabinet medic familie 
AFLOAREI MARGARETA, Sat 
Horpaz, tel. 0726.332.787 

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

l Cabinet medic familie BEJE-
NARIU OXANA, Miroslava - str. 

M.Kogălniceanu 38, tel. 
0740.041.569 

l Cabinet medic familie LUPAȘCU 
GEORGETA, Miroslava, șos. 
Voinești nr. 498, tel. 0232.236.944 

l Cabinet medic familie POPESCU 
ANINA, Miroslava tel. 
0742.783.944

Cabinetele de medicină de familie de pe raza Comunei Miroslava

l Secretariat Primăria Comunei 
Miroslava: 

Tel: (+4) 0232.295.680 
Fax: (+4) 0332.424.444 
Fax: (+4) 0232.236.860 
E-mail: 

secretariat@primariamiroslava.ro 
l Poliţia locală a comunei Miroslava 

serviciu apelabil 24/24 h Tel: (+4) 
0751.251.513  
E-mail: 
politialocala@primariamiroslava.ro 

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

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

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

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

Date de contact 
utile din comuna 

Miroslava Agenția Județeană Pentru Ocuparea 
Forței de Muncă Iași anunță că sunt 
scoase la concurs un număr de 211 
locuri de muncă pe raza județului Iași, 
cele mai multe fiind în municipiul Iași.  

Domeniile de activitate cele mai 
vizate sunt agent de pază, zugrav, 
vânzător, dulgher, economist, electri-
cian, instalator, secretară, sudor, 
muncitor necalificat cu calificare la 
locul de muncă. Majoritatea locu rilor 
de muncă se adresează absol ven ților 
de studii medii. 

Dintre cele 211 locuri de muncă 
anunțate de AJOFM, 4 sunt în comuna 
Miroslava după cum urmează: 
l 1 post de specialist în relații pu -

blice, cerințe studii superioare, ex -

pe riență minim 1 an, angajator 
„FUNDATIA ALATURI DE VOI 
ROMANIA“ , str Bazinelor nr 5, 
com. Miroslava, contact 0232/ 
275568; 

l 1 post de femeie de serviciu în sat 
Vorovești, nu se cere experiență, nr. 
de telefon 0725.915.723 

l 1 post de tinichigiu carosier în 
Miroslava, str. Bisericii nr 22. tele-
fon 0742870038 

l 1 post de vopsitor auto în Miro -
slava, str. Bisericii nr 22. telefon 
0742870038 
 
Pentru mai multe detalii puteți con-

sulta site-ul AJOFM http://www. 
ajofmiasi.ro/

Începând cu luna Iulie, 2020, la 
nivelul comunei Miroslava, a intrat în 
vigoare HCL 142/2020. Acest act pune 
accent încă o dată pe măsurile pe care 
administrația locală le are în vedere de 
foarte multă vreme și care, din necesi-
tate, au trebuit actualizate. Astfel că, în 
ciuda eforturile susținute de a îngrădi 
fenomenul abandonării deșeurilor de 
orice fel, de a lăsa la întâmplare resturile 
provenite de pe șantiere, de a menține 
curățenia pe terenuri sau în zonele de 
locuit etc, uneori lucrurile nu au ieșit așa 
cum ne-am fi dorit. La o analiză mai 
amănunțită a acestor aspecte și în urma 
discuțiilor cu cetățenii din comună, am 
ajuns la concluzia că, numai imple-
mentarea unor măsuri mai drastice ar 
putea avea efect. Prin urmare, credem 
că, majorarea amenzilor pe linie de pro -
tecție a mediului, va descuraja pe cei 
care ignoră orice regulă de bun simț și 
care sfidează cu nerușinare cetățenii care 

doresc să trăiască într-un mediu curat și 
civilizat.  

Ca o noutate absolută venim cu o 
măsură având aceeași menire și anume 
de a descuraja pe toți cei care au obiceiul 
de a abandona deșeurile la întâmplare. În 
afară de sancțiunea aplicată pentru arun-
carea deșeurilor, care este uriașă având 
în vedere faptul că, amenzile sunt 
cuprinse între 3000 și 6000 de lei, se va 
aplica și măsura complementară, care 
presupune ridicarea mizeriei de către 
persoana vinovată. În caz contrar, locul 
va fi curățat de SC Servicii Publice 
Miroslava SRL, iar toate costurile vor fi 
suportate de către contravenient. 

O altă problemă cu care ne con -
fruntăm este legată de reciclarea de -
șeurilor pe categorii. Din acest motiv, 
persoanele care vor pune la un loc 
deșeurile menajere și deșeurile recicla-
bile (plastic, carton, sticlă, metal) nu 
numai ca vor rămâne cu tomberonul plin 

la poartă, vor fi și sancționați contra -
vențional, conf. HCL 142/2020, art.11, 
lit. d) cu amendă de la 1000 la 1500 lei.  

În cazul în care cei care practicau 
până acum astfel de metode, nu vor 
înțelege că nu pot continua la nesfârșit 
să sfideze cetățenii de bună credință, 
Poliția Locală Miroslava Compartiment 
- Mediu vă asigură de aceeași 
perseverență în luarea măsurilor îm-
potriva celor care încalcă legea. 

Rugăm pe acestă cale pe toți cei care 
vor o comună curată, să ne contacteze 
fără ezitare și să ne furnizeze date con-
crete și reale pe WhatsApp (poze, 
înregistrări video) dacă surprind per-
soane care abandonează deșeuri de orice 
fel, incendiază materiale din plastic sau 
deversează din fose. Tel: 0748029512. 

 
Poliția Locală Miroslava 

 Compartiment-Mediu 
Doru PETRICĂ

Poliţia Locală-Mediu - Amenzi uriașe

AJOFM anunţă 211 locuri de 
muncă în judeţ, 4 în Miroslava



12 Informaţia de Miro slavaNAŢIONAL

Liderii europeni au reușit, în a cincea 
zi a summitului de la Bruxelles, să 
ajungă la un acord privind bugetul mul-
tianual și pachetul de relansare econo-
mică post-coronavirus. Noua propunere 
este, după cum a spus Charles Michel, 
președintele Consiliului European, re-
zultatul negocierilor colective. Între 
condițiile impuse pentru acordarea de 
granturi și împrumuturi se găsește și 
respectarea statului de drept. Președin -
tele Iohannis a anunțat că România a 
obținut 80 de miliarde de euro în cadrul 
acordului Uniunii Europene. 

Șefii de state și de guverne ale țărilor 
membre Uniunii Europene au căzut de 
acord asupra planului prin care sunt 
împrumutați 750 de miliarde de euro ca 
răspuns la pandemia care a ucis 
135.000 de oameni în Blocul Comuni-
tar și a afectat economia pe continent. 

Fondul de relansare economică a 
UE, compus din granturi în valoare de 
390 de miliarde de euro și împrumuturi 
de 360 miliarde de euro, se adaugă bu-
getului pentru următorii șapte ani, Ca-
drul Financiar Multianual, de 1.074 de 
miliarde de euro, pentru care, de ase-
menea, liderii au ajuns la un acord 

comun. Astfel, pachetul financiar este 
de 1.820 de miliarde de euro. 

Președintele Klaus Iohannis a 
anunțat, marți 21 iulie, că România va 
beneficia de aproape 80 de miliarde de 
euro pentru proiecte europene, indicând 
construcția de spitale, școli, moderni-
zarea marilor sisteme publice, precum 
și reconstrucția economică. 

„După discuții foarte complicate, 
după negocieri foarte complicate, 
după patru zile și patru nopți de ne-
gociere, am obținut pentru România 
o sumă impresionantă - 79,9 mi-
liarde de euro pentru proiectele eu-
ropene, negocieri care ne permit 
acum să trecem la etapa următoare. 
Vom folosi aceas tă sumă de 80 de mi-
liarde pentru a reface infrastructura 
în România, pentru a construi spi-
tale, școli, pentru a moderniza marile 
sisteme publice. Este, de asemenea, 
foarte important de știut că o parte 
semnificativă din acești bani vor fi 
folosiți pentru relansare, pentru re-
vigorare economică“, a declarat Io-
hannis, la Bruxelles, la finalul reuniu-
nii extraordinare a Consiliului Euro-
pean, conform Agerpres.  

Șeful statului a adăugat că pentru pu-
nerea în practică a planului pentru bu-
getul comunitar multianual 2021 - 
2027, Guvernul Orban lucrează de la 
începutul anului. „În cel mai scurt 
timp, va fi finalizat, pentru a fi 
pregătiți să începem implementarea, 
iar, pe de altă parte, lucrăm de o vreme 
bună deja la planul național de relan-
sare, care va fi prezentat Comisiei Eu-
ropene, pentru a primi fondurile pen-
tru relansarea economică“, a spus Io-
hannis.  

El a descris finanțarea obținută de 
România drept „un rezultat frumos“. 
„Este o zi importantă pentru Româ-
nia, o zi importantă pentru proiectul 
european și vom merge mai departe, 
fiindcă acești bani trebuie folosiți pen-
tru reconstrucția României“, a punctat 
el.   Înțelegerea a fost încheiată marți, 
21 iulie, la ora locală 05.30, astfel că 
acest summit a devenit cel mai îndelun-
gat din istoria UE. La conferința de 
presă care a urmat, Michel a spus: „Am 
reușit! Europa este puternică! Europa 
este unită“. Președinta Comisiei Euro-
pene, Ursula von der Leyen, a spus la 
aceeași conferință că este „regretabil“ 

că sumele pentru anumite domenii, pre-
cum programele de sănătate, au fost re-
duse în final. Ea a adăugat că, deși UE 
este deseori acuzată că acționează 
„puțin cam târziu“, acest lucru nu poate 
fi spus acum. „Am negociat timp de 
patru zile și nopți, peste 90 de ore, dar 
a meritat“, a spus ea.  

Summitul a fost prima întâlnire fi-
zică a liderilor UE de la impunerea izo-
lării, în luna martie, și a avut loc cu mă-
suri extraordinare de prevenire a răs-
pândirii coronavirusului. Șefii de state 
și de guverne au purtat de cele mai 
multe ori mască, s-au reunit în săli 
mari, care să permită distanțarea fizică, 
și au fost nevoiți să reducă delegațiile 
la doar șase oficiali, de la 19, câți erau 
de obicei.  

În luna mai, Franța și Germania au 
propus un program de granturi în va-
loare de 500 de miliarde de euro, pe 
care Comisia Europeană l-a adoptat și 
a adăugat 250 de miliarde de euro. La 
summitul început vineri, Olanda, Aus-
tria, Suedia și Danemarca s-au opus 
alocării acestei sume, preferând supli-
mentarea împrumuturilor, astfel că ne-
gocierile au fost prelungite.

România a obţinut 80 de miliarde de euro 
în cadrul acordului Uniunii Europene


