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Noul Consiliul Local al  
Comunei Miroslava a fost investit

Două grădiniţe 
noi finalizate în 

comuna Miroslava

Dincolo de vremuri și de vreme ne 
aflam într-o situație foarte dificila legată 
de faptul că în curând, din cauza gradului 
de plata redus, primăria nu vă mai avea 
resursele pentru a plăti serviciul de 
colectare, transport și depozitare a 

deșeurilor menajere. Ne-am propus să fim 
extrem de transparenți și să spunem lu-
crurilor pe nume, așadar iată cum stau lu-
crurile 

 
Continuare în pagina 10

Despre colectarea 
gunoiului… cu îngrijorare

„Strategia de Dezvoltare Locală 
pentru perioada 2021-2027 își propune 
să clarifice pe termen mediu şi lung 
care sunt direcțiile şi domeniile spre 
care se orientează efortul de dezvoltare 
al comunității noastre: politici sociale, 

sănătate, infrastructură, dezvoltare 
economică, teritoriu și urbanism, 
mediu și cultură, capacitate 
administrativă.“ 

 
Detalii în Pagina 9

Stabilirea strategiei de dezvoltare 
locală a comunei Miroslava 2021-
2027 se află în plină desfășurare

În cadrul Programului Național de 
Dezvoltare Locală (PNDL II) derulat 
prin Ministerul Lucrărilor Publice, 
Dezvoltării și Administrației, primăria 
comunei Miroslava a realizat 2 
investiții care vizează construcția unei 

grădinițe noi și reabilitarea/modern-
izarea unui grădinițe existente, cele 
două proiecte ajungând la finalul pe-
rioadei de implementare. 

 
Continuare în pagina 9

În data de 27 
octombrie, după fix o 
lună de la 
desfășurarea 
alegerilor locale, în 
incinta Sălii de Sport 
a Comunei Miroslava 
a avut loc ședința de 
învestire în funcţie a 
noului Consiliu Local 
al Comunei Miroslava, 
constituit în urma 
alegerilor locale din 
27 septembrie. 

Continuare  
în pagina 3
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Reunit în ședință de lucru „de 
îndată“ în ziua de 11 septembrie 
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.179 privind modificarea 
si completarea Hotararii Consiliului 
Local Miroslava nr.244/28.11.2019 pri-
vind aprobarea contractarii si garantarii 
unei finantari rambursabile interne in va-
loare de 12.400.000 lei. 

 
Reunit în sedință de lucru 
ordinară, în 24 septembrie 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.180 privind prelungirea 
duratei de suspendare a acordării Avize-
lor de Oportunitate în scopul elaborării 
P.U.Z. și R.L.U și/sau aprobării de noi 
documentații P.U.Z. la nivelul comunei  
Miroslava, județul Iași. 

l Hotărârea nr.181 privind modificărilor 
intervenite la bugetul de venituri și chel-
tuieli al comunei Miroslava pe trim.III și 
trim.IV 2020, dispuse prin dispoziția pri-
marului comunei Miroslava, județul Iași 
nr.275/02.09.2020 și prin dispoziția pri-
marului comunei Miroslava, județul Iași 
nr.285/17.09.2020. 

l Hotărârea nr.182 privind respingerea 
plângerii prealabile formulată de către 
S.C. AGRICOLA MIROSLAVA S.A. (în 
faliment)-prin lichidator judiciar socie-
tatea profesională  LICHIDATOR MAS-
TER CONSULTING I.P.U.R.L.,  împo-
triva Hotărârii Consiliului Local Miro-
slava nr.203/24.10.2019 privind actuali-
zarea inventarului domeniului public al 
comunei Miroslava, județul Iași. 

l Hotărârea nr.183 privind încetarea de 
drept a contractului de concesiune 
nr.33020/17.12.2015 încheiat între co-
muna Miroslava și Cioran Mihai-Cezar. 

l Hotărârea nr.184 privind concesiona-
rea prin licitație publică deschisă a 11 lo-
curi de parcare pentru autoturisme, si-

tuate în localitatea Miroslava, str. Olga 
Sturza,  aparținând domeniului public al 
comunei Miroslava. 

l Hotărârea nr.185 privind acordarea 
facilității fiscale de anulare a accesoriilor 
în cazul obligațiilor bugetare principale 
restante la data de 31.03.2020 inclusiv, 
datorate bugetului local al comunei Mi-
roslava și aprobarea procedurii de anu-
lare a acestora. 

l Hotărârea nr.186 privind încetarea de 
drept a contractului de concesiune  
nr.9349/17.04.2015 încheiat între Co-
muna Miroslava și  Leahu Ionuț-Adrian. 

l Hotărârea nr.187 privind încetarea de 
drept a contractului de concesiune  
nr.9349/17.04.2015 încheiat între Co-
muna Miroslava și  Chergut Madalina. 

l Hotărârea nr.188 privind încetarea de 
drept a contractului de concesiune  
nr.9349/17.04.2015 încheiat între Co-
muna Miroslava și  Chirasca Raluca. 

l Hotărârea nr.189 privind încetarea de 
drept a contractului de concesiune  
nr.9349/17.04.2015 încheiat între Co-
muna Miroslava și   Coada-Galbena 
Constantin. 

l Hotărârea nr.190 privind modifica-
rea și completarea Programului anual 
estimativ al achizițiilor publice pentru 
anul 2020, Anexă nr.1 la Hotărârea 
Consiliului Local Miroslava nr.257/ 
19.12.2019. 

l Hotărârea nr.191 privind trecerea din 
domeniul privat al comunei Miroslava în 
domeniul public  al comunei Miroslava 
a terenului în suprafață de 1974 m.p., 
având număr cadastral 88485, situat în 
extravilanul comunei, tarla 6, parcela 
CC 250/52/104, pe care sunt amplasate 
bunuri aferente infrastructurii tehnico-
edilitare realizate  pe raza Unității Ad-
ministrativ-Teritorială comuna Miro-
slava, județul Iași. 

l Hotărârea nr.192 privind Regulamentul 
privind funcționarea asociațiilor de pro-
prietari  înființate la nivelul Unității Ad-
ministrativ-Teritorială comuna Miro-
slava, județul Iași. 

l Hotărârea nr.193 privind transformarea 
unui post aferent funcției publice de 
execuție și modificarea statului de 
funcții al Unității Administrativ-Terito-
rială comuna Miroslava, județul Iași. 

l Hotărârea nr.194 privind trecerea, în 
condițiile legii, a terenului în suprafață 
de 12 ha, aparținând domeniului public 
al comunei Miroslava, intravilan sat Uri-

cani conform Planului Urbanistic Gene-
ral, situat în tarlaua 16, parcela 682/14, 
parcela 686/2, parcela 687/2, parcela 
697/1, număr cadastral 85724, din do-
meniul public al comunei Miroslava, 
județul Iași și administrarea Consiliului 
Local Miroslava în domeniul public al 
Statului Român și administrarea Minis-
terului Sănătății, în vederea construirii 
Institutului Regional de Medicină Car-
diovasculară în comuna Miroslava, 
județul Iași. 

l Hotărârea nr.195 privind constituirea 
Asociației de Dezvoltare Intercomuni-
tară de utilități publice pentru serviciul 
de transport public local „ASOCIAȚIA 
METROPOLITANĂ DE TRANSPORT 
PUBLIC  IAȘI“ 

l Hotărârea nr.196 privind insusirea de 
catre Consiliul Local Miroslava a con-

tractelor de donatie autentificate la Bi-
roul Notarial sub nr.4644/2020 nr. 
4979/2020, nr.5247/2020 si trecerea in 
domeniul public al comunei Miroslava, 
judetul Iasi, a suprafetelor de teren ce fac 
obiectul acestor contracte de donatie. 

l Hotărârea nr.197 privind aprobarea in-
cheierii unui contract de comodat cu 
Scoala Gimnaziala „Colonel Constantin 
Langa“ Miroslava si respectiv a unui 
contract cu Scoala Gimnaziala „Dimitrie 
Anghel“Cornești, pentru darea in folo-
sinta cu titlul gratuit de catre unitatile de 
invatamant catre Unitatea Administrativ-
Teritoriala Miroslava a microbuzelor 
scolare IS-08-VMI; IS-25-SMB si IS-
08-GYX. 

l Hotărârea nr.198 privind actualizarea 
inventarului domeniului public al comu-
nei Miroslava, judetul Iasi.

Hotărâri ale Consiliului Local  
Miroslava din luna septembrie 2020

Datele întregistrate la Oficiul de Stare Civilă în luna septembrie 2020
În luna septembrie 
2020, la Oficiul de 
Stare Civilă al Comunei 
Miroslava s-au 
înregistrat un număr de 
15 certificate de 
căsătorie, 6 certificate 
de naștere și 9 
certificate de deces, 
astfel: 

Căsătorii 
l Bâgu Vasile – Ciprian și 

Teodor Ioana 
l Cirimpei Paul și Bobeică 

Lavinia – Ioana 
l Coșofreț Bogdan Dumitru 

și Alexandru Laura – 
Gabriela 

l Mihalache Bogdan și 
Hriscu Nicoleta 

l Mihalache Iulian – Marian 
și Rotaru Daniela – Elena 

l Prisecaru Mădălin- Andrei 
și Caraiman Anca – Alina 

l Timofte Vlad – Constantin 
și Mihai Alexandru – 
Ștefania 

l Răilențăi Bogdan – Mihai și 
Lungu Mihaela 

l Furtună Adrian – Daniel și 
Trifan Mădălina – 
Georgiana 

l Cârneală Paul și Preda 
Andreea  

l Gafița Ștefan și Torac 
Monica 

l Vasiliu Vasile - Mihai și 
Vasiliu Ioana – Alexandra 

l Bulai Paul- Cristian și 
Chirilă Cosmina – Nicoleta 

l Onu Cristi – Alexandru și 
Ghirău Mălina – Mădălina 

l Camilar Mihai și Paul 
Maria 

Naşteri 
l Bădărău Andra – Maria 
l Canariova Uliana 
l Canariova Olga 
l Canariov Emmanuil 
l Huțuleac Dana 
l Pamfil Rareș 

Decese 
l Ciobanu Emilia – 90 ani 
l Cozma Alexandrina – 63 

ani 
l Forăscu Vasile – 88 ani 
l Coștiug Ionuț – 30 ani 
l Chilcoș Constantin – 76 ani 
l Cotoman Elena – 89 ani 
l Achirioaie Sorin – 57 ani 
l Asaftei Maria – 74 ani 
l Costin Mihai – 46 ani 
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În data de 27 octombrie, după fix o 
lună de la desfășurarea alegerilor lo-
cale, în incinta Sălii de Sport a Co-
munei Miroslava a avut loc ședința de 
învestire în funcție a noului Consiliu 
Local al Comunei Miroslava, constituit 
în urma alegerilor locale din 27 septem-
brie. 

Cei 18 consilieri locali validați au 
depus jurământul în prezența doamnei 
Ancuța-Lenuța Ursanu - Secretar 
General al Comunei Miroslava, a dom-
nului Dominte Traian reprezentant din 
partea Instituției Prefecturii Județului 
Iași, a consilierilor județeni din cadrul 
Consiliului Județean Iași, Constantin 
Șerban, Etienne Ignat și Olaru 
Georgeana.   

Consiliul Local Miroslava are 
atribuit, raportat la numărul de locuitori 
un total de 19 consilieri însă va 
funcționa doar cu un număr de 18 care 
au fost validați și au depus jurământul, 
excepție făcând  doamna Manuela 
Amăriuței căreia i-a fost retras sprijinul 
politic de către partid, candidata con-
testând retragerea sprijinului politic, ur-
mând ca această contestație să fie 
judecată până pe data de 21 martie 
2021 după care Tribunalul Iași va 
înainta către Secretarul General al Co-
munei Miroslava validarea celui de al 
19-lea consilier local. 

„Jur să respect Constituția și legile 
țării și să fac, cu bună-credință, tot 
ceea ce stă în puterile și priceperea 
mea pentru binele locuitorilor co-
munei Miroslava. Așa să îmi ajute 
Dumnezeu!“ a fost jurământul rostit pe 
rând cu emoție de către noii consilieri 
locali ai comunei Miroslava.  

După depunerea jurământului de 
către consilierii locali a urmat 
depunerea jurământului de către pri-
marul ales al comunei Miroslava, dom-
nul Dan Niță, care a câștigat consecutiv 
al treilea mandat de primar. 

„Suntem în aceste funcții în slujba 
cetățenilor, a locuitorilor comunei 
Miroslava care ne-au acordat încred-
erea și speranțele de bună stare prin 
votul lor. Îmi doresc să formăm cu toții 
o echipă pentru care să primeze binele 
cetățenilor înaintea oricăror alte orgolii 
politice. Indiferent de partidul din care 
facem parte obiectivul nostru comun 
este Miroslava și cetățenii ei.“ a rostit 
în încheiere primarul Dan Niță îndem-
nând la unitate.     

În prima ședință de Consiliu Local, 
consilierii care astăzi au depus 
jurământul vor propune și vor vota pe 
viceprimarul Comunei Miroslava care 
conform numărului de mandate se pare 
că va fi de la PNL.    

Evenimentul s-a desfășurat cu re-
spectarea măsurilor sanitare impuse de 
pandemia de Coronavirus. Toți 
participanții au purtat mască, le-a fost 
măsurată temperatura și au folosit dez-
infectant atât la intrarea cât și la ieșirea 
din sală. 

Noul Consiliul Local al Comunei 
Miroslava a fost investit
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Să cunoaștem aleșii locali care ne 
La alegerile locale din 27 
septembrie, cetățenii cu drept de 
vot din comună au ales primarul 
și reprezentanții din consiliul 
local pentru următorii patru ani. 
În Consiliul Local al comunei 
sunt reprezentanți a patru 
partide politice: PNL – 10 
consilieri, Alianța USRPLUS – 5 
consilieri, PSD – 3 consilieri și 
PMP – 1 consilier. 

Au trecut și alegerile locale, iar în 
urma acestora cetățenii comunei și-au 
ales reprezentanții locali pentru 
următorii patru ani. În rândurile 
următoare vom prezenta rezultatele 
alegerilor, precum și pe cei care au fost 
aleși în urma acestui scrutin. 

După trei mandate în care a dus co-
muna Miroslava în topul comunelor din 
România, dl. Dan Niță a reconfirmat în-
crederea alegătorilor, fiind ales pentru un 
nou mandat în funcția de primar al Co-
munei Miroslava.  Pentru funcția de pri-
mar, alături de Dan Niță, reprezentantul 
PNL și-au mai depus candidatura 
reprezentanții altor 6 partide și alianțe 
politice: Alexandru Bețianu – Alianța 
USR PLUS, Laura Velescu – PSD, 
Epure Cristian – Pro România, Igori Is-
trati – PER, Constantin Coțofană – PMP 
și Gabriel Bucătaru – ALDE. Din cele 
6505 de voturilor exprimate, Dan Niță a 
fost preferat de către 57% dintre 
cetățeni. Alăturat regăsiți numărul de vo-
turi valabil exprimate pentru fiecare can-
didat: 

Primarul reconfirmat, dl. Dan Niță a 
declarat imediat după alegeri: „Vă 
mulțumim pentru încrederea acordată la 
vot. Atât eu, cât și echipa de consilieri 

PNL vom continua dezvoltarea comunei 
noastre în următorii patru ani! Așa cum 
am spus și în campanie, nu îmi place cu-
vântul promisiune, consider că am 

responsabilități față de dumneavoastră, 
cetățenii comunei. Responsabilitatea 
mea este să continuăm dezvoltarea co-
munei și să punem în aplicare programul 

prin care am câștigat încrederea 
dumneavoastră pentru următorii patru 
ani.“ 

Pentru Consiliul Local au candidat 
șapte partide, o alianță și un candidat in-
dependent. Numărul de voturi valabil 
exprimate au fost împărțite după cum 
urmează: 

La fel ca și în mandantul trecut, doar 
patru partide au trecut pragul de 5% sau 
7% pentru alianțe. Față de vechiul Con-
siliul Local, ALDE nu a mai atins pragul 
minim de 5% și își pierde reprezentanții 
în Consiliul Local. Noul intrat este 
Alianța USR PLUS care câștigă 5 con-
silieri. Deși pe locul al treilea în 
intențiile de vot, social-democrații au 
fost norocoșii procesului de redistribuire 
primind un mandat în plus. Astfel că 
noua structură a Consiliului Local este 
următoarea: 

Cine ne va reprezenta  
în noul consiliu: 

PNL 
1 Vasile Bulbașa – Viceprimar Co-

muna Miroslava 
2 Mihai Lisoschi – Inginer metrolog și 

consilier pe probleme energetice în 
cadrul UAT Miroslava. 

3 Alexandru Vieru – Profesor, Kine-
toterapeut, Consilier Local Comuna 
Miroslava 

4 Vicol Gheorghe – Consilier Local 
Comuna Miroslava. 

5 Rotărescu Cristina – Profesor, Di-
rector Companie Privată. 

6 Dan Draghici – Economist, antre-
prenor 

7 Iftimie Gheorghiță – Econimist, Șef 
Serviciu Companie Privată, Consilier 
Local Comuna Miroslava. 

Candidat Partid Număr de voturi

Dan Niță PNL 3549

Alexandru Bețianu USR+ 1475

Laura Velescu PSD 666

Const. Coțofană PMP 245

Igori Istrati PER 173

Cristian Epure Pro România

Gabriel Bucătaru ALDE 79

121
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 vor reprezenta în următorii patru ani
8 Daniel Rusu – Constructor, Antre-

prenor. 
9 George Crăciunaș – Inginer IT 

multinațională. 
10Radu Lupu – Manager Administra-

tiv, Consilier Local Comuna Mirosla -
va. 

 
USR Plus 

1 Alexandru Bețianu – Inginer Econ-
omist 

2 Augustin Magdici – Inginer IT 
3 Silviu-Ionuț Ghenghea - Antre-

prenor 

4 Liviu-Constantin Șerban – Inginer 
Constructor 

5 Marius-Gabriel Bărgăoanu – 
Bioinginer Medical 

 
PSD 

1 Laura Velescu – Administrator Liceu 
2 Bogdan Andrei Chiper  
3 Manuela Eugenia Amăriuței – Asis-

tent Medical 
 

PMP  
1 Constantin Coțofană – Antreprenor. 

 

Toți consilierii au fost validați, cu 
excepția doamnei Manuela Amăriuței 
căreia i-a fost retras sprijinul politic de 
către partid. Candidata a contestat re-
tragerea sprijinului politic, urmând ca 
această contestație să fie judecată până 
pe data de 21 martie 2021. Până atunci 
noul Consiliu Local va funcționa cu 18 
consilieri locali. 

La final vă prezentăm și cum au votat 
cetățenii din Comuna Miroslava pentru 
Consiliul Județean, dar și pentru 
Președintele Consiliului Județean. La 
nivelul Consiliului Județean, cetățenii 

din comuna noastră au preferat 
candidații PNL, urmați de candidații 
USR PLUS, cei ai PSD și PMP, exact 
partidele care se regăsesc noua structură 
a noului consiliu județean.  

 
Și la votul pentru Președintele Consil-

iului Județean, cetățenii din Miroslava 
au mers pe linia județului și l-au preferat 
pe candidatul liberal – Costel Alexe. 
Structura numărului de voturi valabil ex-
primate pentru fiecare candidat la nivelul 
comunei noastre le regăsiți în graficul 
următor.
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Reporter: Domnule primar, am 
depășit o perioadă electorală dură, 
pentru alegerile locale și județene, o 
luptă furibundă de orgolii care s-a 
încheiat cu decizia cetățenilor. La 
Miroslava, dumneavoastră sunteți fos-
tul și viitorul primar ales pentru încă 
un mandat. Cu ce gânduri ieșiți din 
această „luptă“? 

Dan Niță:Tumultul acelor zile ale 
campaniei cu forfota și frământările lor 
au rămas undeva în trecut. Da, a fost o 
campanie dură, o luptă ideologică 
presărată cu răutăți, dar a trecut. La 
alegerile din 27 septembrie cetățenii au 
votat, iar acum așteptăm să continuăm 
împreună cu noul consiliu local proiecte 
vechi și să demarăm altele noi, menite să 
rezolve toate cerințele cetățenilor. 
Mulțumesc încă o dată tuturor 
cetățenilor comunei noastre care au fost 
la vot, indiferent de opțiunea personală. 
Important este să ne exercităm acest 
drept de a alege și sper că vom avea o 
echipă, nu doar un consiliu local. Ma-
joritatea consilierilor sunt tineri, în jurul 
vârstei de 40 de ani și sub această vârstă. 
Sper că nu va fi o luptă în sala de con-
siliu. Ca urmare a discuțiilor purtate ime-
diat după ziua alegerilor la o întâlnire cu 
toți factorii politici implicați am ajuns la 
aceeași concluzie, că trebuie să ne unim 
forțele pentru a realiza tot ce ne-am pro-
pus pentru acest mandat. Am convin-
gerea că vom fi o echipă și vom putea 
onora promisiunile electorale. Instanța 
de judecată a validat votul cetățenilor, 
urmând jurământul primarului și cere-
monia de constituire a consiliului local, 
ulterior parcurgerii timpilor și proce-
durilor legale. 

R:- Domnule primar, traversăm o 
perioadă grea, o pandemie care ne 
trece prin toate stadiile și gradele de 
infectare cu virusul ucigaș, care, din 
primăvara acestui an, a schimbat rit-
mul vieții sociale și economice și în 
țara noastră. Cum a fost afectată co-
muna Miroslava? 

D.N.: Vedeți dumneavoastră, aici este 
paradoxul: noi luptăm cu un inamic 
nevăzut, un virus care se propagă ușor și 
care poate afecta toate grupele de vârstă, 
de la tineri la vârstnicii care sunt cei mai 
vulnerabili. Nu știi și nu poți estima mer-
sul acestei pandemii și, de aceea, noi toți 
trebuie să ne protejăm și să-i protejăm și 
pe cei de lângă noi, familie sau colegi. 
Până la urmă este un semn de respect al 
unuia față de celălalt. Mergând pe stradă 
vezi clar că unii cetățeni nu respectă 
măsurile impuse pentru prevenirea 
răspândirii acestui virus. Măsurile aces-
tea au fost stabilite de cei care cunosc 
atât cât se cunoaște la acest moment și 
care sunt în măsură să spună cum ne 
putem proteja. Din păcate, și la primărie 
a fost un angajat infectat de la care s-a 
extins la colegii cu care a intrat în con-
tact și la testarea pe care am demarat-o 
imediat au fost depistați 16 salariați 
infectați cu COVID 19, transformând 
Primăria Miroslava în focar. O parte din 
cetățenii comunei noastre s-au supărat că 
am restricționat accesul cetățenilor în 
primărie, dar a fost o măsură extremă pe 
care Comitetul Local pentru Situații de 
Urgență Miroslava a luat-o, necesară atât 
pentru protejarea salariaților, cât mai ales 
pe a cetățenilor care intrând în contact se 
puteau infecta. 

R: . Miroslava devine ușor, ușor, 
plămânul economic al județului Iași, 
pol de dezvoltare economică al 
județului. Dincolo de pandemia de 
COVID 19, de alegeri,viața merge 
înainte. Un subiect foarte interesant 
pentru toți iesenii si nu numai, este 
construirea Spitalului Regional de 
Medicină Cardiovasculară la 
Miroslava. 

D.N.: Comuna noastră este doar mai 
aproape de normalitate, se derulează 
proiecte care trebuiau făcute. Și în pe-
rioada campaniei electorale noi am lu-
crat împreună cu consiliul local și am de-
marat acest proiect major. Cetățenii tre-
buie să știe că au fost aprobate fondurile 
pentru trei spitale de acest gen în țară și 
nu puteam pierde timpul- este legea 
„primul venit, primul servit“. Consiliul 
Local Miroslava a aprobat punerea la 
dispoziție pentru acest proiect a terenului 
în suprafață de 12 ha. Am primit vizita 
ministrului sănătății și s-au purtat 
discuții, atât cu Ministerul Sănătății, cât 
și cu Consiliul Județean Iași, încercând 
să se creeze condițiile necesare derulării 
acestui proiect major. Sunt optimist și 
cred că de această dată se va duce la bun 
sfârșit acest proiect, deși în trecut au mai 
fost încercări care din terțe motive au 
eșuat. Dacă vom avea susținerea promisă 
de Consiliul Județean și Ministerul 
Sănătății, vom merge mai departe în 
parteneriatul nostru cu Institutul de Boli 
Cardiovasculare „Prof. Dr. George I.M. 
Georgescu“ Iași. 

R: Domnule primar, deși este foarte 
cunoscut de toată lumea că v-ați 
zbătut să realizați proiecte de 
anvergură la Miroslava, că de multe 
ori ați mers chiar „contra curentului“, 
luptând cu forțe proprii să 
implementați aceste proiecte nova-
toare pentru comună, sunt încă 
„nemulțumiți“ care nu au înțeles 
mecanismul implementării acestor 

Interviu cu primarul Dan Ni
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iţă la răscruce de mandate
proiecte cu finanțare europeană și 
locală, că există limite legale. Cum vă 
explicați nemulțumirile lor? 

D.N.: Adevărat, toate investițiile se 
fac în baza unor proiecte făcute de 
specialiști dar, de multe ori, când începi 
să lucrezi la un astfel de proiect de 
investiție, trebuie să fie câte un personaj 
care crede că el știe mai multe decât 
specialiștii și caută „nod în papură“, doar 
să blocheze, doar să nu se finalizeze o 
investiție necesară comunei. Am pus la 
dispoziție un sistem simplu și eficient de 
comunicare, pentru a colabora mult mai 
ușor, pentru a lucra în mod direct cu 
cetățenii de la care așteptăm sugestii și 
propuneri. Am dovedit că avem de-
schidere, acceptând că uneori nu am 
găsit toate soluțiile cele mai bune, dar 
totul se rezolvă printr-o bună comuni-
care. Asigur pe toți cetățenii comunei 
Miroslava că acest mandat va fi axat pe 
realizarea obiectivelor majore pentru 
comună, cu și prin respectarea legislației 
ca și până acum.  

R.: Ne apropiem cu pași repezi de 
finalul acestui an atipic, cu o 
primăvară capricioasă și o vară 
secetoasă, cu pandemie de Covid 19 și 
alegeri locale, județene și parla-
mentare în decembrie. Care este di-
namica proiectelor la Miroslava? 

D.N.: 2020 a fost un an greu, cu sec-
eta care a îngenunchiat agricultura, cu 
pandemia de covid și acestea toate cu-
mulate au fost ca o frână trasă pentru 
toate administrațiile din țară și pentru 
noi. La noi sunt multe proiecte și cele 
mai importante privesc viitorul. Am lu-
crat la proiecte vizând parcuri de joacă 
pentru copii în satele mai mari, cum ar fi 
Miroslava, Valea Adâncă, Horpaz și 
Valea Ursului- localitate care se dezvoltă 
într-un ritm alert și care, probabil, în 
curând va fi a doua localitate ca mărime 
din comuna Miroslava. Sunt finalizate 
parcurile de joacă pentru copiii de la 
Miroslava, școala de la Horpaz și strada 
Imașului din Valea Adâncă. Sunt în curs 
de începere lucrările la parcurile din 
Valea Adâncă, (strada Costea Vodă,în 
fața bisericii), Miroslava - lângă Centrul 
de Informare Turistică, și Horpaz, pe 
strada Nouă. 

Trebuie să creăm locuri unde copiii cu 
părinții și bunicii vor putea petrece tim-
pul liber. Dacă vom realiza parcurile de 
joacă prin finanțare europeană, lucrăm 
acum la un proiect vizând realizarea prin 
Compania Națională de Investiții a unei 
Cămin Cultural, a unui stadion la 
Miroslava, care să asigure 
funcționalitatea activităților cultural - 
sportive la Miroslava. 

R.: O situație care tinde să scape de 
sub control este cea a străzilor care 
apar precum ciupercile după ploaie, 
ca urmare a ritmului alert al constru-
irii în comuna Miroslava. Care sunt 
preocu pările în ceea ce privește ur-
banizarea masivă a comunei 
Miroslava? 

D.N.: Dinamica galopantă a construirii 
de locuințe în comună ne-a determinat să 
lucrăm la o proiectare pentru toate satele 
unde apar drumuri noi, în mare parte pri-
vate. Până acum am găsit ca soluție să le 
preluăm. Dar rețeaua de drumuri din 
comună fiind atât de mare, suntem 
obligați ca pe unele, care corespund, să le 
preluăm pentru modernizare, dar unele 

sunt în afara parametrilor urbanistici și, 
deocamdată, nu putem face nimic. Avem 
multe sute de km de drumuri reparate și 
asfaltate, dar săptămânal, lunar, apar alte 
probleme create prin alimentările cu apă 
și canalizare care distrug ceea ce am făcut 
noi. Nu am reușit să introducem 
canalizarea în toate satele, dar această 
investiție nu depinde de noi, fiind un 
parteneriat cu APAVITAL S.A., iar soci-
etatea nu are fonduri suficiente pentru a 
acoperi toate investițiile. Suntem membri 
ARSACIS și nu depinde rezolvarea prob-
lemelor doar de noi. Perspectiva acestui 
mandat este categorică: vom urmări dez-
voltarea infrastructurii de utilități încer-
când să acoperim o suprafață tot mai mare 
din comună și rezolvarea problemelor de 
Urbanism care își vor găsi soluționarea 
prin noul Plan de Dezvoltare Generală. 

R.: Care este secretul dezvoltării 
economico-sociale și urbanistice a co-
munei Miroslava? 

D.N.: Nu este vorba despre un secret, 
pe noi Dumnezeu ne-a ajutat așezându-
ne în zona de S -V a județului Iași, 
frumoasă, cu drumuri care leagă mu-
nicipiul Iași de alte zone geografice ale 
țării. Investitorii au găsit înțelegere, de-
schidere și sprijin total din partea 
noastră, a autorităților comunei 
Miroslava. Ne preocupă dezvoltarea 
condițiilor de trai în comună, astfel încât 
să aibă siguranța viitorului atât pentru ei, 
cât și pentru copii lor. Noi suntem într-o 
continuă dezvoltare. Am creat un sistem 
de alimentare cu apă și canalizare în 
comună, dar acesta este depășit de dez-

voltarea urbanistică a comunei, care este 
într-un ritm alert, intravilanul se extinde, 
astfel încât nu ne vom opri niciodată din 
a dezvolta rețelele de apă și canal, din a 
asfalta drumuri și de a construi obiective 
majore pentru cetățenii comunei. 

R.: Domnule primar, așa cum am 
mai discutat, există și vulnerabilități, 
obstacole pe care le întâmpină 
administrația Miroslava. Care sunt 
acestea? 

D.N.: Aveți dreptate, am tot vorbit de-
spre colectarea gunoiului menajer, de-
spre câinii comunitari și despre străzile 
înguste din comună, dar nu am atins 
niciodată subiectul sensibil al situației 
drumurilor comunale care se intersec -
tează cu drumul european sau cu dru-
muri județene. Lucrăm să modernizăm 
intrarea/ieșirea drumurilor comunale în 
drumul european, dar avem multe dru-
muri care dau în DJ- un exemplu este 
intersecția de la Vorovești, unde vom 
amenaja un sens giratoriu sau se-
maforizare. 

R.: Ne apropiem de finalul intervi-
ului, domnule primar și poate ar tre-
bui să abordăm subiectul pregătirii 
pentru anotimpul rece care bate la 
ușă. 

D.N.: Avem în vedere și în acest an 
asigurarea contractelor de deszăpezire 
pentru comună, deoarece fiind o comună 
foarte mare, cu 13 sate, utilajele noastre 
nu sunt suficiente pentru aceste activități. 
Și aici este o veșnică problemă cu 
cetățenii care, atunci când viscolește,își 
doresc să fie primii unde se execută 

lucrările aferente acestor fenomene. Ceea 
ce trebuie repetat de fiecare dată este că 
aceste lucrări se fac în ordinea 
priorităților și urgențelor, vizând accesul 
la școli, dispensare, sediul primăriei și 
apoi, ușor, ușor pe fiecare străduță din 
comună acolo unde drumul este în dome-
niul public al comunei. Un lucru greu de 
acceptat pentru unii cetățeni este faptul 
că, în asemenea situații, noi nu avem voie 
să intervenim pe drumurile proprietate 
privată. Iarna trecută a fost una ușoară, 
dar o altă problemă este că în conformi-
tate cu contractele pe care le semnăm cu 
firmele de deszăpezire, indiferent că 
ninge doar o zi sau zi de zi, noi trebuie să 
achităm sume foarte mari și pentru timpii 
de așteptare. Oricum, asigur pe toți 
cetățenii comunei Miroslava că suntem 
preocupați de rezolvarea tuturor neajun-
surilor și problemelor din comună. Vă 
asigur că vom avea o bază sportivă de cal-
ibru național, un cămin cultural, parcuri 
de joacă și terenuri de tenis, unde copiii, 
tinerii își vor putea petrece frumos timpul 
și vom putea asigura pe viitor puncte și 
moduri de ocupare a timpului liber pentru 
toți cetățenii comunei indiferent de vârstă.  

Încă o dată țin să mulțumesc celor 
care mi-au dat votul la alegerile din 27 
septembrie, votul lor mă face încrezător 
că toate proiectele la care am lucrat până 
acum au fost benefice pentru comunitate 
și totodată mă responsabilizează pe mai 
departe cu noi proiecte pentru bunăstarea 
cetățenilor din comuna Miroslava.  

 
A consemnat Mona Popovici 
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Cine este omul Marius Minea? 
Omul Marius Minea este fiu, frate și 

soț, este un ieșean de 31 de ani care a 
ales să își croiască drumul în viață în 
orașul în care a crescut, să urmeze 
studiile Facultății de Chimie din cadrul 
Universității „A. I. Cuza“ din Iași și să 
profeseze în domeniul în care s-a spe-
cializat de aproximativ 8 ani de zile.  

 
Povestiți-ne despre viața profesio -

nală, realizări și aspirații. 
Așa cum am precizat, după ter-

minarea liceului, am ales să urmez 
studiile Facultății de Chimie din cadrul 
Universității „A. I. Cuza“ din Iași și 
chiar din timpul studenției mi-am dorit 
să ajung să profesez în domeniul în 
care m-am specializat. Acum, după 8 
ani de experiență, sunt mulțumit că am 
reușit să îmi ating țelul propus și să 
performez într-un domeniu care mă 
pasionează. De la 19 ani am ales să fac 
și acțiuni de voluntariat și să inițiez 
proiecte pentru tinerii ieșeni. Întot-
deauna am considerat că dezvoltarea 
personală este la fel de importantă ca 
și cea profesională, de aceea am ales 
să îi ajut, să îi motivez, dar și să învăț 
alături de cei din generația mea, astfel 
încât implicarea noastră pentru comu-
nitatea în care trăim să fie mereu 
activă. Continui să fiu la fel de impli-
cat pentru cetățenii județului Iași și 
prin funcția mea de consilier județean, 
ales acum pentru al doilea mandat din 
partea Partidului Național Liberal. Îmi 
doresc ca în noua legislatură, alături de 
colegii mei consilieri județeni și noul 
Președinte al Consiliului Județean Iași, 
domnul Costel Alexe, să dezvoltăm 
județul Iași prin proiecte majore pre-
cum modernizarea Aeroportului 
Internațional Iași, realizarea de Parcuri 
Industriale care să genereze noi locuri 
de muncă, înființarea Institutului de 
Boli Cardiovasculare chiar aici, în 
Miroslava, dar și altele. Îmi doresc ca 
aceste proiecte să fie demarate cât mai 
rapid! 

 
Când v-ați mutat la Miroslava și 

din ce zonă? contextul, ce factori 
v-au determinat să alegeți comuna 
noastră în detrimentul altei comune 
din zona metropolitană a Iașului? 

În momentul în care am ales să ne 
întemeiem o familie, eu și soția mea, 
am știut încă de la început că ne dorim 
să locuim într-o zonă care să ne ofere 
anumite beneficii: să fim în continuare 
aproape de cei dragi, să reușim să 
ajungem cât mai repede la serviciu și 
să evităm traficul aglomerat și cel mai 
important, să fim cetățenii unei 
localități conduse de o administrație cu 
viziune și dornică de dezvoltare. De 
aceea am ales Miroslava, iar acum 
locuim în Satul Uricani. Această 
comună a beneficiat de o dezvoltare 
incredibilă în ultimii ani și sunt convins 
că proiectele majore pentru Miroslava 
nu s-au terminat. Foarte mulți dintre 
cei tineri au ales să locuiască aici pen-
tru că administrația locală a ales să 
înțeleagă și să ofere soluții nevoilor 
cetățenilor. 

   Ce greutăți ați întâmpinat la în-
ceputurile dvs ca și locuitor al 
Miroslavei în relația cu administrația 
locală? S-au îmbunătățit? Nu? Unde 
credeți că ar mai trebui lucrat? 

Din fericire, nu am întâmpinat prob-
leme în relația mea ca și cetățean al co-
munei Miroslava cu administrația 
locală. Am observat deschidere și o co-
municare eficientă, ceea ce mă bucură. 

 
Cum vedeți dvs. implicarea cetățe -

nilor în viața comunității? Conside -
rați că există spirit civic la Mirosla -
va?  Argumentați. 

În ultimii ani, românii au devenit din 
ce în ce mai implicați civic, la fel și 
ieșenii, dar și cei din Miroslava. Se 
implică pentru comunitatea lor, întreabă 
și oferă soluții celor din administrație în 
privința problemelor locale. Mă bucur că 
cetățenii au înțeles că sunt la fel de re-
sponsabili pentru dezvoltarea comunității 
lor, ca și politicienii care îi reprezintă. 

 
Cum vedeți dvs viitorul ca și om 

politic domiciliat în comuna Miro -
slava privind oportunitățile de afac-
eri și dezvoltare la nivel local?   

Miroslava a demonstrat în ultimii ani 
ce înseamnă dezvoltarea la standarde 

europene a unei comunități rurale, iar 
administrațiile locale din județul Iași au 
în această comună un exemplu de bună 
practică. Din calitatea mea de consilier 
județean, îmi doresc să devenim un 
partener de încredere și să sprijinim 
proiectele de dezvoltare ale comunei. 
Printre proiectele majore se regăsește și 
realizarea Institutului de Boli Cardio-
vasculare, un proiect care începe să 
prindă contur. Sunt convins că prin im-
plicarea administrației locale, a Consil-
iului Județean Iași condus de Costel 
Alexe și a Guvernului României, vom 
reuși ca Institutului de Boli Cardiovas-
culare de la Miroslava să devină un 
proiect realizat! 

 
Povestiți-ne din  experiența dvs. ca 

și consilier județean după un prim 
mandat?  Cum vedeți relația Primă -
rii lor, in special a primăriei Miro -
slava cu Consiliul Județean Iași?  

Votul cetățenilor pentru această 
funcție te responsabilizează să oferi 
cele mai bune soluții și oportunități 
pentru județul tău. Însă ai nevoie de o 
majoritate în Consiliul Județean Iași 
pentru ca proiectele propuse de echipa 
din care faci parte să devină realizabile. 
Din păcate, consilierii județeni ai Par-

tidului Național Liberal au întâmpinat 
de cele mai multe ori dificultăți în val-
idarea proiectelor propuse pentru că 
unii reprezentanți nu au înțeles că 
bătălii politice nu se țin în Consiliul 
Județean. Suntem acolo pentru a repre -
zenta interesele locuitorilor județului 
Iași și îmi doresc ca în noua legislatură 
să valorificăm toate oportunitățile de 
dezvoltare a județului Iași. Relația 
noastră cu primăriile trebuie să fie una 
constructivă, astfel încât următorii patru 
ani să nu fie irosiți. Vor apărea nu-
meroase oportunități de finanțare, iar o 
bună colaborare a Consiliului Județean 
Iași cu administrațiile locale poate adu -
ce cele mai bune beneficii pentru ieșeni. 

 
 Dacă ar fi să dați o notă admi -

nistra ției locale din  Miroslava strict 
pentru relația cu cetățenii care ar fi 
aceasta și de ce? 

Nota privind competența actualei 
administrații locale a fost dată de către 
mirosloveni pe 27 septembrie, când pri-
marul Dan Niță, alături de echipa sa de 
consilieri locali a câștigat alegerile lo-
cale. Este o dovadă a încrederii pe care 
oa menii o au în cei ce conduc Mirosla -
va și îmi doresc ca și următorii patru ani 
să fie valorificați în beneficiul nostru. 

Marius Minea – tânărul consilier 
judeţean stabilit în Uricani
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În cadrul Programului Național de 
Dezvoltare Locală (PNDL II) derulat 
prin Ministerul Lucrărilor Publice, 
Dezvoltării și Administrației, primăria 
comunei Miroslava a realizat 2 
investiții care vizează construcția unei 
grădinițe noi și reabilitarea/moderniza-
rea unui grădinițe existente, cele două 
proiecte ajungând la finalul perioadei 
de implementare.   

Obiectivul de investiție „Moderni-
zare și extindere Grădiniță și înfiin -
țare Creșă în cadrul Școlii <Colonel 
Constantin Langa> Miroslava, co-
muna Miroslava, județul Iaşi“ a avut 
o valoare totală de 4,7 milioane lei, din 
care 2,8 milioane lei din bugetul de stat 
și 1,9 milioane lei din bugetul local cu 
un termen de execuție de 12 luni.  

Cladirea nouă propusă, Grădinița 
de Miroslava, va avea regimul de înal -
țime P+E (parter+etaj), cu o suprafață 
totală construită de 680 mp, putându-se 
astfel amenaja urmatoarele spații spe-
cifice funcțiunii propuse prin prezentul 
proiect: 2 săli de grupă, birou cadre di-
dactice, grupuri sanitare copii și perso-
nal, hol, casa scării, spațiu pentru ma-
terial didactic și oficiu, spălător, cabinet 
medical cu izolator, bucătărie cu oficiu, 
vestiar aferent și hol aprovizionare și o 
cameră tehnică. La etaj se află 2 săli de 
grupă, birou cadre didactice, grupuri 
sanitare, hol, oficiu și o terasă.  

Creșa din Miroslava care este am-
plasată lângă primăria veche are o 
suprafață construită de 470 mp și pe re-

gimul de înălțime parter s-au realizat 2 
săli cu destinația de spațiu pentru 
activități, 2 săli cu destinația de spațiu 
pentru dormit, spațiu multifuncțional, 
grupuri sanitare copii și personal, vestiar 
pentru copii, hol, 2 spații pentru material 
didactic și oficiu, 2 spații pentru bibe-
roane, depozit cărucioare, cabinet medi-
cal cu izolator, birou administrație și 
conducere, bucătărie cu debara și vestiar 
aferent și camera tehnică. 

Proiectul „Modernizare Grădiniță cu 
program normal în localitatea Horpaz, 
comuna Miroslava, județul Iaşi“, 
finanțat tot prin PNDL II a avut o va-
loare totală de 1,3 milioane lei, din care 
604.175,00 lei reprezintă fonduri din bu-
getul de stat și 678.563,30 lei din buge-
tul local, cu un termen de execuție de 12 
luni. Investiția care are 258,20 mp și un 
regim de înălțime – parter a fost moder-
nizată cu  următoarele funcțiuni: terasă 

acces, windfang, cabinet medical, izola-
tor, camera tehnică, cancelarie, spațiu 
pentru lapte și corn, sala de grupă, gru-
puri sanitare persoane cu dizabilități, 
grup sanitar personal, grup sanitar copii, 
sala de grupa, hol, sala de grupă. 

Prin finalizarea acestor proiecte se 
va îmbunătăți calitatea infrastructurii de 
educație conducând a creșterea calității 
procesului educațional și a accesului la 
educație obligatorie la nivelul comunei 
Miroslava. 

Obiectivul general al proiectelor a 
fost asigurarea unei educații de calitate 
pentru copii prin modernizarea clădiri-
lor și achiziționarea de echipamente și 
dotări moderne și performante și extin-
derea practicilor educației care să ducă 
la creșterea calității practicilor predare 
și automat creșterea performanței 
preșcolarilor. Prin aceste proiecte s-a 
creeat un cadru optim educaţional pen-
tru copii, inclusiv pentru pregatirea con-
tinuă a personalului didactic si auxiliar. 

„Copiii noștri merită ce este mai 
bun, deoarece reprezintă viitorul. Cele 
mai bune investiții sunt în educația și 
formarea tinerei generații. Vom con-
strui noi unități de învățământ dacă va 
fi nevoie, iar pe cele existente le vom 
moderniza și dota cu cele mai bune 
echipamente. Una din prioritățile mele 
în noul mandat de primar va fi sprijini-
rea și susținerea unităților de 
învățământ și a cadrelor didactice din 
comuna Miroslava“, a declarat Dan 
Niță, primarul comunei Miroslava. 

Două grădiniţe noi în Miroslava

Stabilirea strategiei de dezvoltare locală a comunei 
Miroslava 2021-2027 se află în plină desfășurare

„Strategia de Dezvoltare Locală pen-
tru perioada 2021-2027 își propune să 
clarifice pe termen mediu și lung care 
sunt direcțiile și domeniile spre care se 
orientează efortul de dezvoltare al 
comunității noastre: politici sociale, 
sănătate, infrastructură, dezvoltare 
economică, teritoriu și urbanism, mediu 
și cultură, capacitate administrativă. 
Dorim să fim pregătiți cu noua strategie 
de dezvoltare pentru următoarea 
perioadă de programare a UE 2021-
2027 și când se vor lansa noile ghiduri 
de finanțare vom depune spre finanțare 
noi proiecte de dezvoltare a comunei 
noastre“, a declarat Dan Niță – primarul 
comunei Miroslava.  

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 planificare strategică pentru 
Strategia de Dezvoltare Locală a 
administrației publice, conferință care a 
avut loc la sediul Guvernului, la Palatul 
Victoria, în această vară. La această 
conferință națională au participat primari 
de comune, orașe și municipii, președinți 
de consiliu județean, președinți de 
asociații ale autorităților publice locale 
din România, în contextul în care 
autoritățile publice locale se pregătesc 
acum să-și definitiveze Strategiile de 
Dezvoltare Locală 2021-2027, care vor 
trebui să fie în concordanță cu Strategia 
națională pentru dezvoltarea durabilă a 

României 2030 (SNDDR 2030), obiec-
tivele naționale de dezvoltare durabilă 
(ODD) și cadrul financiar multianual al 
Uniunii Europene 2021-2027. S-au 
dezbătut teme de interes național și 
local, începând de la suma totală alocată 
României pentru cadrul financiar multi-
anual al Uniunii Europene 2021-2027, 
stadiul noilor programe de finanțare, 
linii de finanțare disponibile și 
dificultățile cu care se confruntă 
autoritățile publice locale și județene. 

În ianuarie 2019, Comisia Europeană 
a publicat, în cadrul dezbaterilor pe tema 
„viitorul Europei“, un document de 
reflecție intitulat „Către o Europă 
durabilă până în 2030“. UE are toate 
atuurile pentru a-și îmbunătăți competi-
tivitatea, pentru a investi în dezvoltarea 
durabilă, pentru a impulsiona guvernele, 
instituțiile și cetățenii și pentru a deveni 
un model pentru restul lumii. Având ca 
punct de reper obiectivele de dezvoltare 
durabilă (ODD) ale ONU, documentul 
de reflecție identifică elementele-cheie 
pentru tranziția către durabilitate. 

În acest context, pentru a integra noile 
direcții strategice ale comunei Miro -
slava, județul Iași în cadrul național și 
internațional, primăria comunei Miro -
slava are în plină desfășurare elaborarea 
Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL) a 
comunei Miroslava, județul Iași pentru 
perioada 2021-2027. Prioritizarea inves -
tițiilor este un demers important pentru 
administrația publică locală, deși imple-
mentarea proiectelor este condi ționată de 

disponibilitatea fondurilor de finanțare 
(tipuri de fonduri, perioade de accesare, 
condiții de eligibilitate, etc.). Astfel, 
condiționată de deschiderea liniilor de 
finanțare într-un anumit domeniu, 
administrația publică va implementa un 
proiect a cărui prioritate este mai scăzută 
decât cea a altui proiect pentru care nu 
există încă linii de finanțare deschise.  

Cu toate acestea, Primăria Miroslava 
și-a stabilit un set de priorități pe care le 
are în vedere în următoarea perioadă: 
Dezvoltarea infrastructurii este 
necesară nu doar pentru atragerea in-
vestitorilor și susținerea mediului de 
afaceri local, ci și pentru îmbunătățirea 
calității vieții populației. Se urmărește 
creșterea gradului de conectare a 
populației la utilități și reducerea pierder-
ilor cauzate de rețelele învechite. Cele 
mai importante moderni zări au fost real-
izate la rețeaua de apă și canalizare, 
măsurile luate în acest sens având un im-
pact semnificativ și asupra stării mediu-
lui. Prioritatea nr. 2 la nivelul comunei 
Miroslava este Dezvoltarea economică, 
administrația publică locală urmând a lua 
măsuri pentru atragerea de noi investi-
tori. Se vizează diversificarea economiei 
locale și crearea de locuri de muncă bine 
remunerate pentru populația din comună. 
În acest fel, vor putea fi susținute și 
investițiile publice din Miroslava, mediul 
economic contribuind la formarea unui 
buget local suficient de generos pentru a 
susține îmbunătățirea serviciilor publice. 
Dezvoltarea serviciilor publice este 

considerată a fi prioritatea 3 a comunei 
Miroslava, aici fiind incluse educația, 
sănătatea, serviciile sociale (asistență și 
protecție socială), salubrizarea, siguranța 
și ordinea publică.  Principalele investiții 
ce trebuie realizate pentru dezvoltarea 
serviciilor publice țin atât de modern-
izarea cât și de dezvoltarea infrastructurii 
existente (unități educaționale, dispen-
sare, instituții culturale). În cadrul ser-
viciilor publice un rol aparte îl are salu-
brizarea, rezolvarea problemelor întâmp-
inate din acest punct de vedere fiind 
stringentă. Prioritatea 4 la nivelul co-
munei Miroslava este protecția mediu-
lui. Pe de o parte, anumite probleme de 
mediu vor fi rezolvate odată cu imple-
mentarea proiectelor de investiții în 
infrastructură tehnico-edilitară, însă tre-
buie preîntâmpinate și problemele ce vor 
apărea odată cu dezvoltarea economică, 
creșterea populației stabile, creșterea 
traficului rutier prin comună pe Șoseaua 
ocolitoare a municipiului Iași, etc.  

Până în prezent s-au realizat trei ate-
liere de lucru pe domeniile protecția 
mediului, educație și  mediul de afaceri 
unde au participat principalii actori lo-
cali din comuna Miroslava. În perioada 
următoare se va lucra la un portofoliu de 
proiecte în care să se regăsească toate 
direcțiile de dezvoltare și propunerile 
cetățenilor din ultimii ani. După ce va fi 
finalizată noua Strategie de Dezvoltare 
Locală  a comunei Miroslava pentru pe-
rioada 2021-2027 va fi supusă spre dez-
batere și aprobare Consiliului Local.
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Dincolo de vremuri și de vreme ne 
aflam într-o situație foarte dificila le-
gată de faptul că în curând, din cauza 
gradului de plata redus, primăria nu 
vă mai avea resursele pentru a plăti 
serviciul de colectare, transport și de-
pozitare a deșeurilor menajere. Ne-
am propus să fim extrem de 
transparenți și să spunem lucrurilor 
pe nume, așadar iată cum stau lucru-
rile: 
l Valoarea taxei de salubrizare stabi-

lita prin planul tarifar din proiectul 
SMID nu acoperă contravaloarea 
serviciului de colectare, transport și 
depozitare a deșeurilor menajere co-
lectate de la populație 

l Începând cu luna iunie a acestui an, 
operatorul a crescut, tariful pentru 
gunoiul menajer colectat și transpor-
tat de la 167,86lei/to fară TVA la 
295,14 lei/to fară TVA . Daca la 
acesta adaugăm prețul pentru depo-
zitare plătit lui S.C.SALUBRIS S.A.  
care este de 157lei/to fară TVA, 
ajungem la un preț de 452.14 lei/to 
fară TVA, adică 538.05 lei /to cu 
TVA 

l Cantitatea de deșeuri menajere co-
lectate de la populație a crescut anul 
acesta în fiecare luna, semn că a 
crescut numărul de locuitori ai co-
munei. Din verificările făcute rezulta 
că declarațiile pe propria răspundere 
referitoare la numărul de locatari 
dintr-o locuință nu au fost date în 

mod corect și în plus, o parte din  
cetățeni nu plătesc  contravaloarea 
serviciului efectuat 

l NU SE SELECTEAZĂ DEȘEURI -
LE ȘI SE ARUNCA ATÂT 
DEȘEURI MENAJERE, CÂT ȘI 
DEȘEURI RECICLABILE ÎN 
ACEEAȘI PUBELA. 

Ce putem face? 
l În primul rand trebuie să SELEC-

TAM deșeurile în mod corect.  După 
cum știți, pe la poarta dvs. trec săp-
tămânal doua mașini de gunoi, una 
care ridica deșeul menajer și alta care 
ridica toată fracția reciclabila –mai 

puțin sticla, la un loc. Nu mai 
amestecați deșeurile! De circa o săp-
tămână implementam o măsură care 
consta în semnalizarea deșeului ne-
conform și neridicarea lui. Cei ce 
continua să nu selecteze și după ce 
au fost avertizați, vor fi amendați. 

l Am propus să schimbam ziua când 
se selectează deșeurile reciclabile 
pentru a urmări mai exact cine selec-
tează și cine nu. 

l Publicam alăturat ghidul de selectare 
a deșeurilor 

l Invitam toți cetățenii să achite taxa 
de salubritate pentru anul trecut 
sau/și pentru anul în curs pentru a 
avea cu ce plati facturile pentru ser-
viciul efectuat deja. Daca nu plătim 
facturile riscam să rămânem cu gu-
noiul în strada/curte 

l Revizuiți declarațiile depuse pentru 
a evita eventualele penalități 

l De asemenea, solicitam implicarea 
civica a tuturor cetățenilor să semna-
leze cu probe neregulile făcute de 
operator sau de către alti cetățeni. 
Puteți trimite aceste plângeri pe 
adresa de e-mail registratura@pri-
mariamiroslava.ro. 
Încheiem cu speranță că vom pune 

umerii cu toții pentru a nu ajunge într-
un blocaj pentru un servicu important 
comunitate. Este de datoria noastră să 
ne implicam. 

 
Corina Daranană

Despre colectarea gunoiului… cu îngrijorare

Legea nr. 196/2018 privind înființa -
rea, organizarea și funcționarea 
asocia țiilor de proprietari și adminis-
trarea condominiilor reglementează as-
pectele juridice, economice și tehnice cu 
privire la înființarea, organizarea și 
funcționarea asociațiilor de proprietari 
din cadrul condominiilor formate din cel 
puțin 3 unități de proprietate imobiliară.  

Potrivit art. 10., alin. (5) din Legea 
196/2018, la propunerea comparti-
mentelor specializate în sprijinirea, îndru-
marea și controlul asociațiilor de propri-
etari din cadrul autorității administrației 
publice locale, primarul, în baza unei 
hotărâri a consiliului local, atestă per-
soanele fizice în vederea dobândirii 
calității de administrator de condominii.   

Conform art. 64. alin.(1) din aceeași 
lege, administrarea condominiului poate 
fi realizată de către persoane fizice, per-
soane fizice autorizate sau persoane ju-
ridice specializate, autorizate conform 
legii. În vederea îndeplinirii obiectului 
principal de activitate, persoanele ju-
ridice au obligația obținerii atestatului în 
condițiile legii pentru toți angajații aces-
tora, care prestează activitatea de admin-
istrare a condominiilor. 

Desfășurarea de către persoane fizice 
sau juridice a activității de administrare 
a condominiilor fără îndeplinirea 
condițiilor prevăzute la art. 64, constituie 
contravenție și se sancționează conform 
art.102 alin.(2) lit.(d) cu amendă de la 
5.000 la 10.000 lei. 

Având în vedere prevederile legale 
mai sus menționate, la propunerea per-
soanei responsabile cu sprijinirea, îndru-
marea și controlul asociațiilor de propri-
etari din cadrul autorității administrației 
publice locale, Consiliul Local Miro -

slava a aprobat prin HCL 192/ 
24.09.2020 „Regulamentul privind 
funcționarea asociațiilor de propri-
etari pe teritoriul UAT Miroslava“. 

Persoanele fizice și juridice, care 
desfășoară activitate de administrare 
condominii pe raza UAT Miroslava, au 
obligația ca în termen de 60 de zile cal-
endaristice de la aprobarea regulamen-
tului, să facă demersurile necesare pen-
tru obținerea atestatului/autorizației. 

În vederea obținerii atestatului de ad-
ministrator de condominii, persoanele 
fizice care au absolvit un curs de califi-
care profesională pentru ocupația de ad-
ministrator de condominii, în conformi-
tate cu legislația în vigoare și standardul 
ocupațional de Administrator de condo-
minii, cod COR 515303, în cadrul unei 
organizații/instituții abilitate/acreditate, 
vor depune la Registratura Primăriei 
Miroslava un dosar cu următoarele doc-
umente : 
(a) cerere de înscriere (anexa 7-tipizat); 
(b) actul de identitate;  
(c) curriculum vitae ; 
(d) actul de studii(ultima formă de învă -

țământ absolvită); 
(e) certificatul de calificare profesională 

pentru ocupația de administrator de 
condominii; 

(f) certificatul de cazier judiciar în orig-
inal și în termenul de valabilitate care 
să ateste că nu a suferit nicio con-
damnare, printr-o hotărâre 
judecătorească rămasă definitivă, pen-
tru o infracțiune de natură economico-
financiară; 

(g) certificatul de cazier fiscal – în orig-
inal și în termenul de valabilitate; 

(h) adeverință eliberată de medicul de 
familie din care rezultă faptul că sunt 

apte din punct de vedere medical pen-
tru desfășurarea activității de admin-
istrator de condominii; 

(i) dovada achitării taxei pentru elibe -
rarea atestatului; 

(j) consimțământ scris în ceea ce 
privește prelucrarea datelor cu carac-
ter personal. 
Formularul cererii ce se va depune în 

vederea obținerii atestatului va fi pus la 
dispoziția solicitanților de către per-
soana responsabilă cu sprijinirea, îndru-
marea și controlul asociațiilor de pro-
prietari. Înainte de depunerea cererii și 
a înscrisurilor doveditoare la 
registratură, aceasta va confrunta în-
scrisurile depuse cu exemplarele origi-
nale, după caz, prezentate de solicitanți 
și va efectua certificarea „conform cu 
originalul“ . 

În vederea obținerii autorizației, pen-
tru dovedirea îndeplinirii condițiilor, 
persoanele juridice, prin reprezentanții 
lor, vor depune o cerere conform anexei 
8(tipizat) din regulament, la care vor 
atașa următoarele înscrisuri: 

 
(a) statut/act constitutiv, din care să 

rezulte obiectul de activitate 
unic/principal – în copie; 

(b) certificat de înregistrare; 
(c) certificat de înregistrare fiscală; 
(d) certificat constatator; 
(e) certificat de atestare fiscală din care 

rezultă achitarea integrală a 
obligațiilor fiscale exigibile către 
bugetul de stat și bugetul local; 

(f) cazierul fiscal; 
(g) contractul individual de muncă și at-

estatul pentru fiecare dintre adminis-
tratorii de condominii angajați în 
cadrul acestor persoane juridice; 

(h) ultimul bilanț contabil depus la uni-
tatea teritorială competentă a Minis-
terului Finanțelor Publice, din care să 
rezulte că nu s-au înregistrat pierderi; 

(i) dovada achitării taxei pentru eliber-
area autorizației; 
De asemenea, atragem atenția 

președinților asociațiilor de proprietari 
de pe raza UAT Miroslava asupra faptu-
lui că, pe lângă obligațiile ca membri ai 
comitetului executiv, au și următoarele 
atribuții/obligații : 
a) să comunice persoanei responsabile 

cu sprijinirea, îndrumarea și controlul 
asociațiilor de proprietari, formularul 
din Anexa 10, în termen de 30 de zile 
de la data înființării asociației de pro-
prietari cât și cu ocazia oricăror 
modificări, împreună cu următoarele 
documente : 
• certificat de înregistrare fiscală 

(copie); 
• dovada sediului social al asociației 

(copie); 
• hotărâre judecătorască de înființare 

(copie). 
 

b) să înregistreze Asociația de propri-
etari la Primăria Miroslava, în termen 
de 30 de zile de la data înființării 
asociației de proprietari, cât și cu 
ocazia oricăror modificări, prin com-
pletarea formularului din Anexa 11, 
împreună cu următoarele documente:   
• certificat de înregistrare fiscală 

(copie); 
• dovada sediului social al asociației 

(copie). 
Responsabil cu sprijinirea, 

îndrumarea și controlul 
asociațiilor de proprietari, 

ing.Adriana CARDAȘ

Asociaţiile de proprietari au fost autorizate la nivelul UAT Miroslava
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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

În contextul în care toată lumea 
este alarmată din cauza 
virusului gripal de tip 
CoronaVirus (CoV), este 
important mai mult ca oricând 
să înțelegem diferența dintre 
formele de gripă și răceală, să 
facem distincția între diferite 
tipuri de viroze și cum se ne 
protejăm corect. Poate că la 
prima vedere pentru mulți 
oameni formele de răceală și de 
gripă seamănă între ele, iar 
tratamentele care apar pe piață 
prezintă ambele forme 
infecțioase împreună, dar 
fiecare are anumite 
particularități și e important să 
faci distincția corect. 

Diferitele simptome ale răcelii și 
gripei pot fi identificate ușor încă de la 
primele semne, iar dacă după adminis-
trarea de vitamina C pacientul și a în-
ceput activitatea recurentă înseamnă că 
a fost vorba doar de o formă ușoară de 
răceală. În plus, pe piață există doar 
vaccin antigripal și nu există vaccin 
anti-răceală pentru că atunci când vor-
bim de gripă vorbim de un virus care a 
infestat organismul. S-a demonstrat 
totodată că în lume există mai multe 
tulpini virale, iar unele dintre ele au 
potențial mortal pentru om și nu numai. 

Unitatea de timp pentru 
profilaxia bolii 

Una dintre cele mai importante dife -
rențe dintre cele două forme infecțioase 
este unitatea de timp. Răceala afectează 
pe o durată mai scurtă și într- un mod 
mai puțin agresiv organismul decât 
gripa, care are o durată de manifestare 
lungă și poate prezenta episoade severe 
de afectare a organismului. Astfel, corpul 
este supus unui efort susținut de a lupta 
împotriva gripei, iar imunitatea poate fi 
pusă în pericol. Când vorbim de răceală 
vorbim rareori de tuse seacă sau 
productivă, dureri de gât agresive sau 
febră persistentă. 

Altfel spus, tusea, strănutul sau 
durerile în gât ne pot indica decisiv 
dacă este vorba despre o gripă sau de-
spre o simplă răceală, dar asta numai 
după o anumită perioadă de timp. De 
aceea e bine să consultăm un medic 
specialist dar nu înainte de a ne 
răspunde la următoare întrebări. 

Debutul: răceală vs. gripă 
De cele mai multe ori, indiferent că 

vorbim de copii, bătrâni, bărbați sau 

femei, răceala debutează cu stări de 
oboseală, strănut, dureri ușoare de cap, 
senzația de mâncărime la nivelul 
scalpului și dureri de gât, iritații ale 
cavității bucale, urmate de creșterea 
consistenței mucozităților nazale și 
modificări de culoare a pielii, care 
capătă un aspect palid. 

În cazul gripei - debutul este brusc 
și violent. Febra, de 39-40 de grade, 
este deseori însoțită de stări de 
oboseală, tuse uscată, frisoane, dureri 
puternice de cap, dureri oculare și roșu 
în gât. Febra poate dura de la 3 până la 
5 zile. Tusea este și ea prezentă și poate 
avea o durată de manifestare până la 
două luni, persistând chiar și după 
dispariția celorlalte simptome. Durerile 
musculare sunt mult mai acute decât în 
cazul răcelii, iar frisoanele sunt însoțite 
de dureri abdominale și ale oaselor, 
precum și senzație de usturime a 

ochilor. Totodată sunt cazuri de gripă 
unde apar și alte simptome precum 
stări de greață și vomă, diaree sau 
eczeme la nivelul buzelor și nasului. 

Sursa bolii 
Dincolo de diferențele la nivelul 

simptomurilor, răceala și gripa sunt 
declanșate de forme diferite de mi-
croorganisme. În cele mai multe cazuri, 
formele de răceală sunt determinate de 
rinovirusuri care afectează nasul, gâtul 
sau căile respiratorii superioare. Aces-
tea sunt mai puțin puternice decât 
virusul gripal, care poate proveni în 
urma unor epidemii și poate îmbrăca 
forme precum CoronaVirus, HIN1, 
gripă aviară sau alte maladii. 

Recurența temporală 
Când vine vorba de răceală, aceasta 

poate fi contractată pe tot parcursul an-
ului, chiar și vara în teritoriile cu climat 

temperat. Gripa, în schimb, este mult 
mai des întâlnită în intervalul noiem-
brie-februarie, deoarece sistemul imu-
nitar este sensibil în sezonul rece și or-
ganismul necesită o îngrijire mai 
atentă. Asta în cazul în care vorbim de 
climat temperat. 

Tratamente comune pentru 
gripă și răceală 

Pentru debut, atât gripa cât și răceala 
au nevoie de tratamente care să conțină 
un antispatic, un antiinflamator pentru 
căile respiratorii și un emolient pentru 
fluidizarea secrețiilor nazale. Vorbim 
practic de produse homeopate pe bază 
de ulei de eucalipt, carmol, mentă care 
au un puternic efect antiseptic pentru 
toate afecțiunile asociate căilor respi-
ratorii - bronșite, faringite, laringite, 
sinuzite, astm bronșic sau pneumonii.

GRIPĂ sau RĂCEALĂ: Toate informaţiile 
de care ai nevoie ca să le distingi corect
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Victorie la Huși pentru Știinţa Miroslava
Trupa din Uricani s-a deplasat 

sâmbăta 17 octombrie la Huși pentru 
derby-ul cu formația locala, Hușana într-
un joc ce se anunța foarte greu pentru 
băieții noștri, însă cu o miza uriașă, locul 
doi sau chiar prima poziție.  

În timp ce Știința avea cel mai bun 
atac din serie cu 11 goluri marcate, Hu-
sana avea cea mai buna apărare cu doar 
3 goluri primite. Cristi Popovici a în-
ceput cu Turiță, Martinescu, Benchea, 
Ichim, Asofiei, Bacanamwo, Florean, 
Savoaia, Bordeianu, Nemtanu și Unghi-
anu, în timp ce Croitoru Florin i-a trimis 
în primul 11 pe Bilba, Aioanei, Tenu, 
Economou, Tofan, Tacutanu, Mihaita, 
Deleanu, Girdea, Sahru și Agbleta. Daca 
de la Știință au lipsit Sandu, Kenneth, 
Pipoș și Popescu, gazdele nu au putut 
conta pe Agrigoroaei, Manole și Viorica.  

Nici una dintre echipe nu a reușit să 
puna pe foaia de rezerve numărul maxim 
de 9 jucători, la Miroslava fiind 8 și la 
Huși doar 6. Întâlnirea a început bine 
pentru alb-albaștri care au avut trei 
centrări în primele 6 minute spre careul 
advers, însă Tofan și Tacutanu au reușit 
să respingă mingile. Nu același lucru s-
a întâmplat în minutul 9, când Marti-
nescu pasează până la Florean care ia 
mingea spre centrul liniei de 16 metri și 
trimite în careu pe dreapta la Unghianu.  

Cel din urma întoarce excelent la 17 
metri de poarta în apropierea punctului 
cu var până la Savoaia care deschide 
scorul cu un șut cu latul. Jocul a rămas 
unul deschis, plăcut publicului prezent 
fiind un meci plin de ocazii la ambele 
porți, singurele impedimente fiind bălțile 
pline de apa de pe teren. În minutul 12, 
Florean trimite în zid dintr-o lovitura lib-
era de la 26 de metri, că mai apoi grecul 
Economou să îl încerce pe Turiță care 
boxează în afara careului. Prima faza 
controversata a apărut în minutul 17, 
atunci când Unghianu cade în careu 
după un presupus fault, însă centralul 
lasă jocul să continue. 

 La doua minute distanță, Turiță inter-
vine excepțional și respinge un corner o 
minge deviata cu capul venita dintr-o 
lovitura libera executata de Aioanei. 
Ocaziile au continuat să apară la porțile 
aparate de Bilba și Turiță, însă fără a se 
mai modifica tabela de marcaj. Cu nouă 
minute înainte de finalul primei reprize, 
Unghianu ia o minge pe cont propriu, 
trece de trei adversari pe partea stângă și 
șutează de pe linia de 16 metri, mingea 
nimerind bara, iar scorul a rămas 0-1 la 
pauza.  

Repriza secunda a început la fel de 
bine, cu alb-albaștrii în atac, însă ocazi-
ile lui Nemtanu, Unghianu sau Savoaia 
nu i-au dat prea mari bătăi de cap por-
tarului Bilba. La șapte minute de la relu-
area meciului, hușenii beneficiază de un 
corner, în urma căruia, mingea ajunsa în 
careu este deviata de Girdea până la 
Sahru, iar atacantul gazdelor șutează din 
4 metri, însă Turiță intervine magistral și 
respinge cu vârful degetelor în lateral. 
Scorul avea să se schimbe în minutul 60, 
atunci când Asofiei interceptează o 
minge degajata de fundașii hușeni și îl 
lansează pe Unghianu, cu ajutorul lui 
Nemtanu care deviază ușor mingea.  

Giani urca pe partea stângă și pasează 
în careu până la Florean care face 0-2 cu 
un șut din 15 metri. La doar câteva 
minute distanta, Știință rămâne cu un om 
mai puțin după ce Nemtanu vede al 
doilea cartonaș galben după o presupusa 
simulare în careu. Husana a schimbat, 
intrând pe rand Solomon, Izmana, 
Chiriac și Sinescu, în timp ce Popovici 
i-a introdus pe Munteanu, Croitoriu, 
Costin și Asavoaei, însă jocul a contin-
uat în aceeași maniera, că și cum s-ar fi 
jucat 11 la 11. Cu 5 minute înainte de 
final, Munteanu trimite din lovitura lib-
era în zid, mingea ajunge la Bacanamwo 
care șutează de la 25 de metri lateral 
stângă în bara, consemnând ultima 
ocazie mare a meciului. Minutele s-au 
scurs fară a se mai clarifica vreo șansă 

de poarta, iar Știință pleacă cu toate cele 
trei puncte de la Huși.  

Surpriza etapei a avut loc la Fălticeni, 
acolo unde formația locala, Somuz, a 

fost învinsă pe teren propriu de către 
Ceahlăul Piatra Neamț cu 0-1 și a cedat 
prima poziție către băieții lui Cristi 
Popovici.


