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Pentru Family Market Miro -
slava este în desfășurare proce-
sul de autorizare, lucrările vor 
demara în primăvara acestui 
an, iar termenul estimat de fi-
nalizare este ultimul trimestru 
din 2021. Investiția companiei 
Iulius va fi de aproximativ 7 
milioane de euro și are la bază 
un parteneriat cu Primăria 
Miroslava, fiind dezvoltată pe 
terenul neutilizat din proximi-
tatea instituției. Proiectul va 
avea o suprafață închiriabilă de 
retail de 7.700 mp, iar pe lângă 
un supermarket va include 
funcțiuni gândite pentru a fi în 
armonie cu necesitățile vieții 
actuale ale locuitorilor din 
comună.  
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Family Market, investiţie de 7 milioane 
de euro a companiei Iulius, se 

construiește anul acesta în Miroslava 

Pe data de 18 decembrie 2020, Pri-
maria Comunei Miroslava a organizat 
conferința de lansare a proiectului 
„Îmbunătățirea atractivității turistice 
prin conservarea patrimoniului cul-
tural și istoric“ („Enhancing the tourist 
attractiveness by conservation of cul-
tural and historical heritage“), proiect 
selectat pentru finanțare în cadrul Pro-
gramului Operațional Comun Româ-
nia – Republica Moldova 2014 – 

2020, apel pentru propuneri 
2SOFT/2.1/111. 

Proiectul a fost inițiat în urma 
încheierii unui parteneriat între Con-
siliul Raional Călărași (Beneficiar 
lider) și Primăria Comunei Miroslava 
(Beneficiar 1), în urma dorinței celor 
doi parteneri de creștere a atractivității 
turistice a zonelor din care provin.  

 
Continuare în pagina 4.

În contextul pandemiei, mai mult 
ca oricând, educația copiilor din cele 
mai vulnerabile medii are nevoie de 
sprijin 

Fundația „Alături de Voi“ România 
în parteneriat cu Fundația „Star of 
Hope“ România, Asociația Română de 

Literație și Asociația GAL Stejarii 
Argintii, lansează Proiectul „Investim 
în educația incluzivă“ - un parteneriat 
sustenabil și un model de intervenție 
corelată la nivel de copil/tânăr–fami-
lie–școală–comunitate.  
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„Investim în educaţia incluzivă!“: 
650 de copii defavorizaţi din 

mediul rural vor avea acces la un 
pachet inovator de servicii 
educaţionale și dezvoltare 

Proiecte transfrontaliere 
între Miroslava  

și Raionul Călărași

Cum facem să 
reducem fenomenul 
câinilor comunitari

Una dintre cele mai spinoase prob-
leme în orice localitate din România este 
gestionarea situației câinilor comunitari. 
Iar fără implicarea noastră, a tuturor 
cetățenilor, această situație nu poate fi 
rezolvată. Orice ar face administrația 
locală, dacă fiecare dintre noi nu ne 
asumăm și obligațiile ce ne revin, 
situația nu va fi remediată și va genera 
în continuare plângeri, oameni bolnavi, 
animale bolnave, internări în spital și 
cheltuieli din bugetul local.  
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Reunit în ședință de lucru „de 
îndată“ în ziua de 21 decembrie 
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. 231 privind exproprie-
rea pentru cauză de utilitate publică a 
construcției C1, în suprafață totală de 
168 m.p., având NC 89952-C1, în-
scrisă în Cartea Funciară nr. 89952-
C1, situată în intravilan localitatea 
Miroslava, comuna Miroslava, județul 
Iași, amplasată pe terenul proprietatea 
privată a Unității Administrativ-Teri-
torială comuna Miroslava, județul 
Iași, în incinta căreia se află amplasată 
boxa în suprafață de 9,33 m.p., 
deținută de domnul Prisacaru Gheor-
ghe, imobil afectat de realizarea lucră-
rii de utilitate publică. 

l Hotărârea nr. 232 privind exproprie-
rea pentru cauză de utilitate publică a 
construcției C1, în suprafață totală de 
168 m.p., având NC 89952-C1, în-
scrisă în Cartea Funciară nr. 89952-
C1, situată în intravilan localitatea 
Miroslava, comuna Miroslava, județul 
Iași, amplasată pe terenul proprietatea 
privată a Unității Administrativ-Teri-
torială comuna Miroslava, județul 
Iași, în incinta căreia se află amplasată 
boxa în suprafață de 9,33 m.p., 
deținută de către Andrei Sorin și 
Maria, imobil afectat de realizarea lu-
crării de utilitate publică. 

l Hotărârea nr. 233 privind exproprie-
rea pentru cauză de utilitate publică a 
construcției C1, în suprafață totală de 
168 m.p., având NC 89952-C1, în-
scrisă în Cartea Funciară nr. 89952-
C1, situată în intravilan localitatea 
Miroslava, comuna Miroslava, județul 
Iași, amplasată pe terenul proprietatea 
privată a Unității Administrativ-Teri-
torială comuna Miroslava, județul 
Iași, în incinta căreia se află amplasată 
boxa în suprafață de 9,33 m.p., 
deținută de către Bulbașa Constantin 
și Maria, imobil afectat de realizarea 
lucrării de utilitate publică  

l Hotărârea nr. 234 privind exproprie-
rea pentru cauză de utilitate publică a 
construcției C1, în suprafață totală de 
168 m.p., având NC 89952-C1, în-
scrisă în Cartea Funciară nr. 89952-
C1, situată în intravilan localitatea 
Miroslava, comuna Miroslava, județul 
Iași, amplasată pe terenul proprietatea 
privată a Unității Administrativ-Teri-
torială comuna Miroslava, județul 
Iași, în incinta căreia se află amplasată 
boxa în suprafață de 9,33 m.p., 
deținută de către Ciobanu Constantin 
și Maria, imobil afectat de realizarea 
lucrării de utilitate publică . 

l Hotărârea nr. 235 privind exproprie-
rea pentru cauză de utilitate publică a 
construcției C1, în suprafață totală de 
168 m.p., având NC 89952-C1, în-
scrisă în Cartea Funciară nr. 89952-
C1, situată în intravilan localitatea 
Miroslava, comuna Miroslava, județul 
Iași, amplasată pe terenul proprietatea 
privată a Unității Administrativ-Teri-

torială comuna Miroslava, județul 
Iași, în incinta căreia se află amplasată 
boxa în suprafață de 9,33 m.p., 
deținută de către Coteț Mihai și Ma-
riana, imobil afectat de realizarea lu-
crării de utilitate publică. 

l Hotărârea nr. 236 privind exproprie-
rea pentru cauză de utilitate publică a 
construcției C1, în suprafață totală de 
168 m.p., având NC 89952-C1, în-
scrisă în Cartea Funciară nr. 89952-
C1, situată în intravilan localitatea 
Miroslava, comuna Miroslava, județul 
Iași, amplasată pe terenul proprietatea 
privată a Unității Administrativ-Teri-
torială comuna Miroslava, județul 
Iași, în incinta căreia se află amplasată 
boxa în suprafață de 9,33 m.p., 
deținută de către Hârcă Vasile și 
Maria, imobil afectat de realizarea lu-
crării de utilitate publică. 

l Hotărârea nr. 237 privind exproprie-
rea pentru cauză de utilitate publică a 
construcției C1, în suprafață totală de 
168 m.p., având NC 89952-C1, în-
scrisă în Cartea Funciară nr. 89952-
C1, situată în intravilan localitatea 
Miroslava, comuna Miroslava, județul 
Iași, amplasată pe terenul proprietatea 
privată a Unității Administrativ-Teri-
torială comuna Miroslava, județul 
Iași, în incinta căreia se află amplasată 
boxa în suprafață de 9,33 m.p., 
deținută de către Irimia Ioan și Tinca, 
imobil afectat de realizarea lucrării de 
utilitate publică. 

l Hotărârea nr. 238 privind exproprie-
rea pentru cauză de utilitate publică a 
construcției C1, în suprafață totală de 
168 m.p., având NC 89952-C1, în-
scrisă în Cartea Funciară nr. 89952-
C1, situată în intravilan localitatea 
Miroslava, comuna Miroslava, județul 
Iași, amplasată pe terenul proprietatea 
privată a Unității Administrativ-Teri-
torială comuna Miroslava, județul 
Iași, în incinta căreia se află amplasată 
boxa în suprafață de 9,33 m.p., 
deținută de către Lupu Mihai și Li-

liana, imobil afectat de realizarea lu-
crării de utilitate publică. 

l Hotărârea nr. 239 privind exproprie-
rea pentru cauză de utilitate publică a 
construcției C1, în suprafață totală de 
168 m.p., având NC 89952-C1, în-
scrisă în Cartea Funciară nr. 89952-
C1, situată în intravilan localitatea 
Miroslava, comuna Miroslava, județul 
Iași, amplasată pe terenul proprietatea 
privată a Unității Administrativ-Teri-
torială comuna Miroslava, județul 
Iași, în incinta căreia se află amplasată 
boxa în suprafață de 9,33 m.p., 
deținută de către Munteanu Mihai și 
Georgeta, imobil afectat de realizarea 
lucrării de utilitate publică. 

l Hotărârea nr. 240 privind exproprie-
rea pentru cauză de utilitate publică a 
construcției C1, în suprafață totală de 
168 m.p., având NC 89952-C1, în-
scrisă în Cartea Funciară nr. 89952-
C1, situată în intravilan localitatea 
Miroslava, comuna Miroslava, județul 
Iași, amplasată pe terenul proprietatea 
privată a Unității Administrativ-Teri-
torială comuna Miroslava, județul 
Iași, în incinta căreia se află amplasată 
boxa în suprafață de 9,33 m.p., 
deținută de către Bărbuță Ștefan și 
Elisabeta, imobil afectat de realizarea 
lucrării de utilitate publică. 

l Hotărârea nr. 241 privind exproprie-
rea pentru cauză de utilitate publică a 
construcției C1, în suprafață totală de 
168 m.p., având NC 89952-C1, în-
scrisă în Cartea Funciară nr. 89952-
C1, situată în intravilan localitatea 
Miroslava, comuna Miroslava, județul 
Iași, amplasată pe terenul proprietatea 
privată a Unității Administrativ-Teri-
torială comuna Miroslava, județul 
Iași, în incinta căreia se află amplasată 
boxa în suprafață de 9,33 m.p., 
deținută de către Onciu Aurel și 
Maria, imobil afectat de realizarea lu-
crării de utilitate publică. 

l Hotărârea nr. 242 privind exproprie-
rea pentru cauză de utilitate publică a 

construcției C1, în suprafață totală de 
168 m.p., având NC 89952-C1, în-
scrisă în Cartea Funciară nr. 89952-
C1, situată în intravilan localitatea 
Miroslava, comuna Miroslava, județul 
Iași, amplasată pe terenul proprietatea 
privată a Unității Administrativ-Teri-
torială comuna Miroslava, județul 
Iași, în incinta căreia se află amplasată 
boxa în suprafață de 9,33 m.p., 
deținută de către Păduraru Neculai și 
Marcela, imobil afectat de realizarea 
lucrării de utilitate publică.  

l Hotărârea nr. 243 privind exproprie-
rea pentru cauză de utilitate publică a 
construcției C1, în suprafață totală de 
168 m.p., având NC 89952-C1, în-
scrisă în Cartea Funciară nr. 89952-
C1, situată în intravilan localitatea 
Miroslava, comuna Miroslava, județul 
Iași, amplasată pe terenul proprietatea 
privată a Unității Administrativ-Teri-
torială comuna Miroslava, județul 
Iași, în incinta căreia se află amplasată 
boxa în suprafață de 9,33 m.p., 
deținută de către Ungureanu Ion și 
Elena, imobil afectat de realizarea lu-
crării de utilitate publică. 

l Hotărârea nr. 244 privind exproprie-
rea pentru cauză de utilitate publică a 
construcției C1, în suprafață totală de 
168 m.p., având NC 89952-C1, în-
scrisă în Cartea Funciară nr. 89952-
C1, situată în intravilan localitatea 
Miroslava, comuna Miroslava, județul 
Iași, amplasată pe terenul proprietatea 
privată a Unității Administrativ-Teri-
torială comuna Miroslava, județul 
Iași, în incinta căreia se află amplasată 
boxa în suprafață de 9,33 m.p., 
deținută de către Vieru Vasile și Ana, 
imobil afectat de realizarea lucrării de 
utilitate publică. 

l Hotărârea nr. 245 privind exproprie-
rea pentru cauză de utilitate publică a 
construcției C1, în suprafață totală de 
168 m.p., având NC 89952-C1, în-
scrisă în Cartea Funciară nr. 89952-
C1, situată în intravilan localitatea 

Hotărâri ale Consiliului Local  
Miroslava din luna decembrie 2020
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Datele înregistrate la Oficiul de Stare Civilă în luna decembrie 2020
În luna decembrie 2020, la 
Oficiul de Stare Civilă al 
Comunei Miroslava s-au 
înregistrat un număr de 3 
certificate de căsătorie, 1 
certificat de naștere și 15 
certificate de deces, astfel: 

Căsătorii 
l Mustia Teofil și Ungureanu Elena 
l Pifferi Omar și Gorincioi Oxana 
l Țoric Costel și Șorici Lucia 

Naşteri 
l Damaschin Ioan 

Decese 
l Iosub Dumitru, 77 ani 
l Tudurachi George, 80 ani 
l Vicol Iliana, 87 ani 
l Punichi Paul, 72 ani 
l Geantău Tinca, 64 ani 
l Romila Elena, 73 ani 
l Dima Ion, 50 ani 
l Ilie Vasile, 61 ani 
l Dănăilă Maria, 81 ani 
l Irimia Marius, 34 ani 
l Fronea Constantin, 90 ani 
l Pruteanu Oana-Alexandra, 34 ani 
l Voinescu Maria, 59 ani 
l Niță Elena, 83 ani 
l Caras Dumitru, 63 ani

Miroslava, comuna Miroslava, județul 
Iași, amplasată pe terenul proprietatea 
privată a Unității Administrativ-Teri-
torială comuna Miroslava, județul 
Iași, în incinta căreia se află amplasată 
boxa în suprafață de 9,33 m.p., 
deținută de domnul Mazilu Constan-
tin, imobil afectat de realizarea lucră-
rii de utilitate publică. 

l Hotărârea nr. 246 privind exproprie-
rea pentru cauză de utilitate publică a 
construcției C1, în suprafață totală de 
168 m.p., având NC 89952-C1, în-
scrisă în Cartea Funciară nr. 89952-
C1, situată în intravilan localitatea 
Miroslava, comuna Miroslava, județul 
Iași, amplasată pe terenul proprietatea 
privată a Unității Administrativ-Teri-
torială comuna Miroslava, județul 
Iași, în incinta căreia se află amplasată 
boxa în suprafață de 9,33 m.p., 
deținută de domnul Stanciuc Mihail-
Cristian, imobil afectat de realizarea 
lucrării de utilitate publică. 

l Hotărârea nr. 247 privind exproprie-
rea pentru cauză de utilitate publică a 
construcției C1, în suprafață totală de 
168 m.p., având NC 89952-C1, în-
scrisă în Cartea Funciară nr. 89952-
C1, situată în intravilan localitatea 
Miroslava, comuna Miroslava, județul 
Iași, amplasată pe terenul proprietatea 
privată a Unității Administrativ-Teri-
torială comuna Miroslava, județul 
Iași, în incinta căreia se află amplasată 
boxa în suprafață de 9,33 m.p., 
deținută de domnul Rizea Oprica, im-
obil afectat de realizarea lucrării de 
utilitate publică. 

l Hotărârea nr. 248 privind exproprie-
rea pentru cauză de utilitate publică a 
construcției C1, în suprafață totală de 
168 m.p., având NC 89952-C1, în-
scrisă în Cartea Funciară nr. 89952-
C1, situată în intravilan localitatea 
Miroslava, comuna Miroslava, județul 
Iași, amplasată pe terenul proprietatea 
privată a Unității Administrativ-Teri-
torială comuna Miroslava, județul 
Iași, în incinta căreia se află amplasată 
boxa în suprafață de 9,33 m.p., 
deținută de către Volcinschi Toma și 
Elena, imobil afectat de realizarea lu-
crării de utilitate publică. 

 
Reunit în sedință de lucru 
ordinară, în 22 decembrie 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. 249 privind solicitarea 
de trecere, în condițiile legii, a terenu-
lui în suprafata de 6 ha și 7335 m.p. 

apartinând domeniului privat al co-
munei Miroslava, intravilan sat Bra-
tuleni conform PUG extins al comu-
nei, situat în T16, număr cadastral 
85725, din domeniul privat al judetu-
lui Iasi și administrarea Consiliului 
Judetean Iași în domeniul privat al co-
munei Miroslava, judetul Iași și admi-
nistrarea Consiliului Local Miroslava, 
ca urmare a neîndeplinirii obligațiilor 
art.2 și art.3 din Hotărârea Consiliului 
Local al comunei Miroslava nr.22/07 
februarie 2019. 

l Hotărârea nr. 250 privind mandata-
rea unui reprezentant al Unității Ad-
ministrativ-Teritorială comuna Miro-
slava-Consiliului Local al comunei 
Miroslava în cadrul Adunării Gene-
rale a Asociaților (AGA) a societății 
SERVICII PUBLICE MIROSLAVA 
S.R.L. la care Consiliul Local al co-
munei Miroslava este asociat unic. 

l Hotărârea nr. 251 privind validarea 
modificărilor intervenite la bugetul de 
venituri și cheltuieli al comunei Miro-
slava pe trim.IV 2020, dispuse prin 
dispoziția primarului comunei Miro-
slava, județul Iași nr.454/ 14.12.2020. 

l Hotărârea nr. 252 privind încetarea 
contractului de concesiune nr.14438/ 
14.05.2018, încheiat între Unitatea 
Administrativ-Teritorială comuna Mi-
roslava, județul Iași și Olaru Constan-
tin-Iulian, cu acordul părților, în 
condițiile art.10 lit. a) din contract. 

l Hotărârea nr. 253 privind încetarea, 
cu acordul părților, a contractului de 
închiriere nr.4918/31.01.2019, înche-
iat între Unitatea Administrativ-Teri-
torială comuna Miroslava, județul Iași 
și Chelaru V. Gabriela Întreprindere 
Familială. 

l Hotărârea nr. 254 privind respinge-
rea plângerii prealabile formulată de 
către S.C. AGRICOLA MIROSLAVA 
S.A. (în faliment)-prin lichidator judi-
ciar societatea profesională LICHI-
DATOR MASTER CONSULTING 
I.P.U.R.L., împotriva Hotărârii Consi-
liului Local Miroslava nr.8/ 
30.01.2020 privind însușirea de către 
Consiliul Local Miroslava a inventa-
rului domeniului public al comunei 
Miroslava, județul Iași și a valorilor 
bunurilor din inventar, pe baza listelor 
rezultate în contabilitate, ca urmare a 
inventarierii realizată la data de 31 de-
cembrie 2019. 

l Hotărârea nr. 255 privind aprobarea 
modificării și completării Programu-
lui anual estimativ al achizițiilor pu-
blice pentru anul 2020, Anexă nr.1 la 
Hotărârea Consiliului Local Miro-
slava nr.257/19.12.2019. 

l Hotărârea nr. 256 privind modifica-
rea și completarea Hotărârii Consiliu-

lui Local al comunei Miroslava 
nr.47/19.09.2016, în sensul modifică-
rii și completării indicatorilor tehnico-
economici ai proiectului : „Reabili-
tare, modernizare și recompartimen-
tare Școală Gimnazială ''Miron Bar-
novschi“ Uricani, Localitatea Uricani, 
Comuna Miroslava, Județul Iași“ , 
conform Dispoziției de șantier 
nr.4/29.07.2020. 

l Hotărârea nr. 257 privind modifica-
rea și completarea Hotărârii Consiliu-
lui Local al comunei Miroslava 
nr.142/26.06.2020 privind stabilirea 
unor măsuri și sancționarea unor 
contravenții pe raza administrativ te-
ritorială a comunei Miroslava, județul 
Iași în domeniul protecției mediului. 

l Hotărârea nr. 258 privind Planul de 
asigurare a resurselor umane, mate-
riale și financiare necesare gestionării 
situațiilor de urgență pentru anul 2021 
la nivelul Unității Administrativ-Teri-
torială comuna Miroslava, județul 
Iași. 

l Hotărârea nr. 259 privind stabilirea 
și aprobarea impozitelor și taxelor lo-
cale la nivelul Unității Administrativ-
Teritorială comuna Miroslava, județul 
Iași pentru anul 2021. 

l Hotărârea nr. 260 privind Programu-
lui anual estimativ al achizițiilor pu-
blice și a Strategiei anuale de achiziții 
publice pentru Unitatea Administra-
tiv-Teritorială comuna Miroslava, 
județul Iași în anul 2021. 

l Hotărârea nr. 261 privind Planul de 
acțiuni și lucrări de interes local, ce 
vor fi executate la nivelul comunei 
Miroslava, județul Iași în anul 2021, 
de către beneficiarii de ajutor social, 
conform Legii nr.416/2001 privind 
venitul minim garantat, cu modifică-
rile și completările ulterioare și 
părinții copiilor pentru care s-a dispus 
o măsură de protecție specială con-
form prevederilor art.67 alin.(2) din 
Legea nr.272/2004. 

l Hotărârea nr. 262 privind trecerea 
unor terenuri dobândite prin accepta-
rea de donații, a unor investiții de in-
teres public local, realizate la nivelul 
comunei, precum și actualizarea unor 
imobile care fac parte din domeniul 
public al Unității Administrativ-Teri-
torială comuna Miroslava, județul 
Iași. 

l Hotărârea nr. 263 privind vânzarea 
și a prețului de vânzare a terenului în 
suprafață de 500 m.p., situat în sat 
Cornești, T72, Str. Ciprian Porum-
bescu nr. 1, NC 77497, aparținând do-
meniului privat al comunei Miroslava, 
județul Iași, înscris în CF nr. 77497 
către doamna Omușoru Daniela-Vasi-
lica. 

l Hotărârea nr. 264 privind trecerea, 
în condițiile legii, a terenului în 
suprafață de 12 ha, aparținând dome-
niului public al comunei Miroslava, 
intravilan sat Brătuleni conform Pla-
nului Urbanistic General, situat în tar-
laua 16, parcela 682/14, parcela 
686/2, parcela 687/2, parcela 697/1, 
număr cadastral 85724, din domeniul 
public al comunei Miroslava, județul 
Iași și administrarea Consiliului Local 
al comunei Miroslava în domeniul pu-
blic al Județului Iași și administrarea 
Consiliului Județean Iași, în vederea 
construirii Institutului Regional de 
Medicină Cardiovasculară în comuna 
Miroslava, județul Iași. 

l Hotărârea nr. 265 privind respinge-
rea plângerii prealabile formulate de 
către domnul David Andrei Ilie împo-
triva Hotărârii Consiliului Local al co-
munei Miroslava nr.200/09.10.2020 
privind încetarea contractului de con-
cesiune nr.27300/21.10.2015, încheiat 
între comuna Miroslava, judetul Iași 
și David Andrei-llie, 

l Hotărârea nr. 266 privind respinge-
rea plângerii prealabile formulate de 
către domnul David Andrei-Ilie împo-
triva Hotărârii Consiliului Local al co-
munei Miroslava nr.201/2020 privind 
încetarea contractului de concesiune 
nr.2168/27.01.2017, încheiat între co-
muna Miroslava, judetul Iași și David 
Andrei-llie 

l Hotărârea nr. 267 privind rectifica-
rea bugetului de venituri și cheltuieli 
al comunei Miroslava pe trim.IV 2020 

l Hotărârea nr. 268 privind modifica-
rea și completarea Hotărârii Consiliu-
lui Local al comunei Miroslava 
nr.204/04.11.2020 privind organizarea 
comisiilor de specialitate ale Consiliu-
lui Local al comunei Miroslava, 
județul Iași 

 
Reunit în sedință de lucru „de 
îndată“, în 28 Decembrie 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. 269 privind rectifica-
rea bugetului de venituri si cheltuieli 
al comunei Miroslava pe trim.IV 2020 

l Hotărârea nr. 270 privind aprobarea 
alocării unor sume din bugetul local 
în vederea acordarii unor premii fami-
liilor care aniverseaza 50 de ani de ca-
satorie neîntreruptă, în anul 2020 și au 
domiciliul stabil in comuna Miro-
slava, județul Iasi.
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Pe data de 18 decembrie 2020, Pri-
maria Comunei Miroslava a organizat 
conferința de lansare a proiectului 
„Îmbunătățirea atractivității turistice 
prin conservarea patrimoniului cul-
tural și istoric“ („Enhancing the 
tourist attractiveness by conservation 
of cultural and historical heritage“), 
proiect selectat pentru finanțare în 
cadrul Programului Operațional Comun 
România – Republica Moldova 2014 – 
2020, apel pentru propuneri 
2SOFT/2.1/111.  

 Proiectul a fost inițiat în urma 
încheierii unui parteneriat între Consil-
iul Raional Călărași (Beneficiar lider) 
și Primăria Comunei Miroslava (Bene-
ficiar 1), în urma dorinței celor doi 
parteneri de creștere a atractivității tur-
istice a zonelor din care provin, scopul 
principal constituindu-l promovarea/ 
valorificarea patrimoniului cultural is-
toric a regiunilor. În ceea ce privește 
bugetul proiectului, valoarea totală a 
acestuia este de 94.120 euro, din care 
84.708 euro fonduri nerambursabile, iar 
9.412 euro contribuție proprie. 

În cadrul conferinței de lansare a 
proiectului au participat atât conducerea 
și reprezentanți ai Primăriei Comunei 
Miroslava, cât și conducerea Consiliului 
Raional Călărași, membrii Asociației 
Ciurbeștenii din Comuna Miroslava, re-
spectiv reprezentanți din mediul cultural 
și mass-media. Pentru asigurarea unui 
cadru optim din punct de vedere igien-
ico-sanitar și în concordanță cu noile 
măsuri pentru prevenirea și limitarea 
posibilelor îmbolnăviri de COVID-19, 
desfă șurarea evenimentului s-a realizat 

în mediul online, folosind platforma 
Google Meet.  

Evenimentul de lansare a avut ca 
scop prezentarea obiectivului principal 
al proiectului și anume, conservarea 
patrimoniului istoric și promovarea cul-
turii locale prin organizarea de eveni-
mente culturale cu participarea 
reprezentanților din ambele părți ale 
Prutului: 
l Conferința de lansare a proiectului în 

raionul Călărași; 
l Conferința de lansare a proiectului în 

comuna Miroslava; 
l Achiziționarea a 40 de costume pop-

ulare, 19 instrumente și echipamente 
muzicale pentru Asociația 
Ciurbeștenii din Comuna Miroslava 
și echipamente de birou; 

l Instalarea a 6 busturi din bronz, a 3 
conducători și 3 scriitori comuni pe 
2 alei în centrul orașului Călărași; 

l Organizarea și desfășurarea unui 
concurs online de cântece și versuri 
de autori autohtoni (eveniment 
comun); 

l Organizarea și desfășurarea unui 
eveniment cultural-istoric în raionul 
Călărași; 

l Organizarea și desfășurarea unui 
eveniment cultural-istoric în comuna 
Miroslava; 

l Organizarea și desfășurarea unui at-
elier de informare și educație cu 
teme cultural-istorice în raionul 
Călărași; 

l Organizarea și desfășurarea unui at-
elier de informare și educație cu 
teme cultural-istorice în comuna 
Miroslava; 

l Conferința de finalizare a proiectului 
în raionul Călărași; 

l Conferința de finalizare a proiectului 
în comuna Miroslava. 
În cadrul evenimentului, care s-a 

dovedit a fi un succes, s-a încercat ar-
gumentarea implementării comune a 
proiectului, ce va aduce beneficii reci-
proce prin intermediul schimbului de 
experiență si asistență acumulată în 
timpul organizării evenimentelor, ce 
presupun un continuu proces de coop-
erare. De asemenea, natura transfron -
talieră va facilita crearea de parteneriate 
între ansambluri populare, artiști și 
meșteri, chiar și agenți economici a 
căror producție poate fi comercializată 
ca parte a evenimentelor comune. 

„Suntem bucuroși că implemen tăm 
împreună cu prietenii și parte nerii 

noștri de la Consiliul Raional Călărași 
un proiect frumos care promovează 
tradiția și portul popular românesc. 
Noi avem încheiată o Înțelegere de 
Colaborare cu Consiliul Raional 
Călărași prin care desfășurăm diverse 
activități comune dezvoltate pe 6 axe 
prioritare de cooperare: administrație 
locală; dezvoltarea cadrului economic 
general și a mediului de afaceri, în 
particular; modernizarea infrastruc-
turii rutiere și de mediu; dezvoltarea 
durabilă a agriculturii; valorificarea 
potențialului turistic; dezvoltarea in-
frastructurii și a serviciilor din 
domeniile: învățământ, asistență 
socială, cultură, sănătate, sanitar-vet-
erinar“, a declarat viceprimarul co-
munei Miroslava, dl. Mihăiță-Costel 
Lisoschi. 

Conferinţă de lansare a proiectului 
„Îmbunătăţirea atractivităţii turistice prin 

conservarea patrimoniului cultural și istoric“

În urma semnării Contractului de 
finanțare pentru proiectul „Îmbunătăți -
rea atractivității turistice prin conser-
varea patrimoniului cultural și istoric“ 
(„Enhancing the tourist attractiveness 
by conservation of cultural and histor-
ical heritage“), proiect selectat pentru 
finanțare în cadrul Programului Opera -
țional Comun România – Republica 
Moldova 2014 – 2020, apel pentru prop-
uneri 2SOFT/2.1/111, Consiliul Raional 
Călărași (Beneficiar lider) și Primăria 
Comunei Miroslava (Beneficiar 1) au 
avut ca scop principal conservarea pat-
rimoniului istoric și promovarea culturii 
locale prin organizarea de evenimente 
culturale cu participarea reprezentanților 
din ambele părți ale Prutului. 

În ciuda restricțiilor impuse de 
răspândirea infecției SARS-CoV-2, 
evenimentele organizate până în prezent 
(Conferința de lansare a proiectului și 
Concursul online de cântece și versuri- 
eveniment comun cu raionul Călărași), 
s-au dovedit a avea succes, cu toate că 
primul eveniment a fost transferat în 
mediul online și organizat prin inter-
mediul platformelor, „Zoom“ și „Google 
Meet“. În ceea ce privește al doilea 

eveniment, Concursul online de cântece 
și versuri - eveniment comun cu raionul 

Călărași, acesta era planificat să se 
desfășoare în mediul online, în organi-
zarea acestuia fiind implicați lui ambii 
beneficiari ai proiectului.  

Pe data de 15 ianuarie 2021, ora 
11.00, a avut loc prin intermediul plat-
formei „Google Meet“ desfășurarea 
Concursului online de cântece și versuri 
a Beneficiarului 1, Primăria Comunei 
Mirosla va. La concurs s-au înscris 10 
partici panți, însă în urma evaluării 
condițiilor de participare de către juriu, 
3 au fost eliminați, în concurs rămânând 
doar 7 și anume: Cohman Teodora – 
Cristina, Daraban Alisa – Elena, 
Harhătă Ionuț – Cristian, Popa Luca – 
Neculai, Roșu Daria Ana- Maria, Sucilă 
Nadia – Daniela și Vicol Ștefan. 

Concursul în sine, a presupus doar 
prezentarea participanților și a creațiilor 
acestora, respectiv anunțarea 
câștigătorilor, jurizarea făcându-se ante-
rior, în ideea de a nu prelungi evenimen-
tul. În urma deliberării, juriul alcătuit din 
Mona Popovici (Realizator TV), Otilia 
Porumboiu (Bibliotecar), Ioana Popescu 
(Șef Serviciu Asistență sociala în cadrul 
Primăriei Miroslava), Ana Racu 
(Profesoară de muzică în cadrul Școlii 

Colonel „Constantin Langa“ din 
Miroslava) și Carmen Oana Dumitriu 
(Profesoară de română în cadrul Școlii 
Colonel Constantin Langa din 
Miroslava), a hotărât următoarele: 
l Premiul întâi - Cohman Teodora – 

Cristina (Îndemn) 
l Premiul doi - Harhătă Ionuț – Cris-

tian (Mă ieu cu tinerii la joc) 
l Premiul trei - Vicol Ștefan (Sunt 

copil…) 
În ceea ce privește premiile, acestea 

vor fi acordate participanților până la fi-
nalul lunii ianuarie după cum urmează: 
pentru locul întâi vor fi acordate cadouri 
în valoare de 75 de euro, pentru locul doi 
cadouri în valoare de 50 de euro, pentru 
premiul trei cadouri în valoare de 25 de 
euro, în timp ce restul participanților, vor 
primi diplome de participare. 

În oglindă cu evenimentul desfășurat 
de Beneficiarul 1 – Primăria Comunei 
Miroslava, Beneficiarul Lider - Consiliul 
Raional Călărași a organizat în aceeași 
zi, ora 15.00, Concursul online de cân-
tece și versuri, eveniment la care au luat 
parte reprezentanți din cadrul Primăriei 
Comunei Miroslava prin intermediul 
platformei „Zoom“. 

Concurs online de cântece și versuri în cadrul proiectului „Îmbunătăţirea 
atractivităţii turistice prin conservarea patrimoniului cultural și istoric“

Teodora Cohman
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În data de 09.06.2020 a fost semnat 
contractul de finanţare pentru proiectul 
„Îmbunătățirea atractivității turistice 
prin conservarea patrimoniului cul-
tural și istoric“ („Enhancing the tourist 
attractiveness by conservation of cul-
tural and historical heritage“), proiect 
selectat pentru finanţare în cadrul Pro-
gramului Operaţional Comun România 
– Republica Moldova 2014 – 2020, apel 
pentru propuneri 2SOFT/2.1/111. Din 
dorinţa creşterii atractivităţii turistice a 
zonelor din care provin, Consiliul 
Raional Călăraşi (Beneficiar lider) şi 
Primaria Comunei Miroslava (Benefi-
ciar 1), au încheiat un parteneriat ce are 
ca scop principal promovarea/valorifi-
carea patrimoniului cultural istoric a 
regiunilor din care provin.  

Relevanța proiectului „conservarea 
patrimoniului cultural și istoric pentru 
creșterea atractivității turistice“ se 
reflectă în aspectele comune ale raionu-
lui Călărași și ale comunei Miroslava, 
prin intermediul schimbului de ex -
periență și asistenţă acumulată în timpul 
organizării evenimentelor cu ton cul-
tural istoric (concurs online de cântece 
și versuri, eveniment cultural-istoric, at-
elier de informare și educație cu teme 
cultural-istorice în raionul Călă rași, re-

spectiv în comuna Miroslava), ce pre-
supun un continuu proces de cooperare. 
De asemenea, natura trans frontalieră va 
facilita crearea de parte neriate între 
ansambluri populare, ar tiști și meșteri, 
respectiv agenți econo mici a căror co-
laborare va fi con si derată parte a eveni-
mentelor comune. 

În ceea ce priveşte Comuna 
Miroslava, promovarea şi păstrarea pat-
rimoniul cultural istoric, va fi susţinut 
prin achiziţionarea a 40 de costume 
populare (10 costume bărbaţi, 10 cos-
tume femei, 10 costume fete şi 10 cos-
tume băieţi) şi 19 instrumente şi 
echipamente muzicale (10 fluiere, 1 
acordeon, 1 tambur, 1 vioară, 1 bas, 1 
orgă, 3 microfoane şi 1 amplificator) 
pentru Asociaţia Ciurbeştenii, în ideea 
facilitării activităţii acestora în pro-
movarea cântecului şi dansului popular. 
De asemenea, în cadrul evenimentelor 
desfăşurate pe durata implementării 
proiectului, Asociaţia Ciurbeştenii va 
avea oportunitatea de promova cos-
tumele şi instrumentele achiziţionate 
prin intermediul acestuia.  

„Asociația Ciurbeştenii colaborează 
de mult timp cu Primăria Miroslava, 
aceasta fiind implicată în numeroase 
activități culturale din comună. 

Premisa de la care s-a plecat în mo-
mentul luării acestei decizii, a fost 
aceea că artiştii din cadrul Asociaţiei 
Ciurbeştenii aparţin comunei Miro -
slava și contribuie direct la conservarea 

și promovarea culturii locale, prin par-
ticiparea la diverse evenimente, respec-
tiv la formarea noilor generaţii de 
tineri“, a declarat dl. Dan Niță – pri-
marul comunei Miroslava, județul Iași.

Asociaţia Ciurbeştenii și-a achiziţionat costume populare 
prin proiectul „Îmbunătăţirea atractivităţii turistice prin 

conservarea patrimoniului cultural și istoric“

Pentru a deveni cititori, copiii au 
nevoie de sprijin din partea școlii, dar și 
din partea familiei și a comunității. În 
ciuda situației pe care o trăim în acest 
moment, situație care e destul de 
apăsătoare pentru fiecare dintre noi, să 
nu uităm că dragii noștri copii, mai ales 
în momente ca acestea, au nevoie de 
povești, de aceea școala noastră s –a în-
scris în programul național Citește-mi 
100 de povești! .Acest program este re-
alizat de Asociația OvidiuRo și își prop-
une să transforme grădinițele noastre în 
grădinițe - biblioteci, adevărate centre de 
literație, implementând în următorii 
cinci ani un plan, prin care vor: 
l Oferi minim o carte fiecărui copil din 

grădiniță, carte pe care să o poată lua 
acasă 

l Dota fiecare grădiniță cu un minim de 
30 de titluri noi de cărți, care să fie 
folosite în activitățile de lectură 

l Oferi profesorilor sesiuni de pregătire 
profesională, în ceea ce privește 
literația și un set de cărți uriașe 
Acest proiect va prinde viață prin en-

tuziasmul și munca dedicată a echipei 
grădinițelor GPN Miroslava și GPN 
Valea Adâncă, de asemenea, ne dorim să 
dăm curaj viitoarelor generații să 
gândească diferit, să fie creativi și să 
îndrăznească mai mult! Lectura la o 
vârstă fragedă ajută la dezvoltarea int-
electului și are consecințe favorabile în 
parcursul educativ . 

Ne-am înscris în programul Citește-
mi 100 de povești! și vom citi 
săptămânal copiilor din grădiniță!, pe vi-
itor ne dorim să extindem acest proiect 
si la clasele primare, apoi gimnaziu. 

Vă invităm să pășiți, alături de noi, pe 
tărâmul fascinant al poveștilor! 

Prof. Deliu Aurora Diana 
Director Școala Gimnazială 

„Colonel Constantin Langa „Miroslava

Începem anul școlar cu vești bune!

Se spune că orice început este greu și 
că de multe ori realizezi valoarea unui 
lucru atunci când îl pierzi.  

Mi-au venit în minte aceste 
înțelepciuni populare, astăzi, când 
împreună cu elevii clasei a IV-a A am 
făcut un bilanț al perioadei de învățare 
în on-line, cu bune și cu rele, iar în final 
mă înclin din nou în fața judecății 
dreptelor cuvinte.  

Am început școala on-line în 
primăvara anului 2020 cu multe temeri, 
cu poticneli, cu frustrări, cu nemulțu -

miri, dar am descoperit împreună că se 
poate și așa. Important era să rămânem 
împreună, să nu renunțăm. Apoi a venit 
semestrul I al anului școlar 2020-2021 
cu aceeași provocare, dar deja aveam 
experiență și lucrurile s-au desfășurat 
destul de „normal“.  

Astăzi știrea zilei a fost că din 8 feb-
ruarie 2021 ne vom întoarce, fizic, în 
clase și în fața unei asemenea perspec-
tive, atât de dorită, am realizat o analiză 
a timpului scurs în „școala on-line“. 

Iată concluziile școlarilor mei:

Școala on-line cu bune și rele

Bun în on-line Rău în on-line

Nu a fost nevoie să purtăm mască Oboseala ochilor

Am putut lucra în echipă fără măsuri 
de protecție și a fost SUPER!

Dureri de cap din cauza duratei mari 
de stat în fața ecranelor

Am sărit din pat direct la lecție N-am mai mers cu colegii spre școală 
sau spre casă

Am vizionat o mulțime de materiale 
video care ne-au ajutat Tot am avut de făcut teme

Am jucat multe jocuri on-line împreună N-am mai stat în pauze împreună

Ne-am mai jucat și în timpul orei sau 
am ascultat muzică (e foarte bună 
șmecheria cu închisul microfonului, 
mai ales că doamna nu-l poate 
deschide).

N-am putut ieși la tablă

Am învățat să utilizăm programe noi și 
ne-a plăcut să le explorăm

Nu am avut întotdeauna internet bun 
sau imagine

I-am prezentat pe micii noștri prieteni 
(animalele de companie) colegilor

Nu se vedea întotdeauna bine de pe 
telefoane

A consemnat pentru dumneavoastră, 
Prof. înv. primar Elena Popa
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Recent, compania Iulius a anunțat 
că va demara în acest an lucrările de 
construcție pentru noul concept Family 
Market din Miroslava, un format ce se 
pliază perfect pe nevoile locuitorilor. 
Proiectul este gândit astfel încât să 
aducă plus-valoare comunității, atât 
din punct de vedere economic, cât și so-
cial. Inedit este faptul că mixul de ser-
vicii va fi definit de rezidenți, care își 
pot trimite sugestiile pe platforma on-
line www.family-market.ro. Noul con-
cept are și un rol de susținere a 
producătorilor și antreprenorilor lo-
cali, care vor avea o prezență 
majoritară în proiect. În plus, va in-
clude singurul parc amenajat din 
comună și zone de interacțiune socială, 
locuri de parcare, sală de evenimente, 
dar și modernizări ale infrastructurii 
din proximitate.  

„Această investiție majoră face 
parte din strategia noastră de dez-
voltare pe termen mediu. Nu este doar 
de un proiect comercial care va revi-
taliza centrul comunei, ci și de un parc 
imens cu zone pietonale de peste 4.000 
de metri pătrați, amenajat în același 
fel ca și grădina de la Palas. Ne 
bucură faptul că vom colabora cu un 
dezvoltator ieșean, cu rezultate remar-
cabile la nivel național“, a spus Pri-
marul Comunei Miroslava, Dan 
Niță.  

Family Market reprezintă cel mai re-
cent concept de retail al companiei 
Iulius, iar unul dintre primele două 
proiecte de acest tip va fi construit în 
centrul comunei Miroslava, parte din 
zona metropolitană a orașului Iași. 
Proiectul este bazat pe eficiență și va 
face parte din viața de zi cu zi a oame-
nilor, fiind locul în care merg la 
cumpărături sau pentru a beneficia 
rapid de diverse servicii, reducând din 

drumurile către Iași, care se impun 
acum pentru a le accesa. 

Tot ce ai nevoie,  
aproape de familia ta 

Pentru Family Market Miroslava 
este în desfășurare procesul de autor-
izare, lucrările vor demara în primăvara 
acestui an, iar termenul estimat de fi-
nalizare este ultimul trimestru din 2021. 
„Experiența de peste două decenii a 
companiei IULIUS în realizarea și op-
erarea unor proiecte mixte de am-
ploare este sintetizată într-un format 
de retail de mici dimensiuni, person-
alizat nevoilor zonelor rezidențiale 
aflate în continuă dezvoltare. Ne 
dorim să oferim comunităților, la doar 
doi pași, toate serviciile și funcțiunile 
pe care și le doresc, fără a mai fi 

nevoiți să piardă timp în trafic pentru 
a le accesa. În același timp, reprezintă 
o platformă de susținere și promovare 
a producătorilor și antreprenorilor lo-
cali, care vor avea o prezență 
majoritară“, a declarat Raluca Mun -
teanu, Business Development Man-
ager IULIUS. 

Investiția companiei Iulius va fi de 
aproximativ 7 milioane de euro și are la 
bază un parteneriat cu Primăria 
Miroslava, fiind dezvoltată pe terenul 
neutilizat din proximitatea instituției. 
Proiectul va avea o suprafață 
închiriabilă de retail de 7.700 mp, iar pe 
lângă un supermarket va include 
funcțiuni gândite pentru a fi în armonie 
cu necesitățile vieții actuale ale locuito-
rilor din comună.  

Oportunități pentru 
producătorii și  

antreprenorii locali 
Prin formatul mixt de servicii, Fam-

ily Market încurajează prezența 
producătorilor și antreprenorilor locali. 
Comunitatea va avea la dispoziție pro-
duse mereu proaspete și sănătoase, dar 
și delicatese ce vor putea fi cumpărate 
de la carmangerie, brutărie, băcănie, 
cofetărie, coffee shop, wine shop și 
spice&deli. Nu vor lipsi nici locațiile cu 
servicii de telefonie mobilă, farmacie, 
croitorie și curățătorie, coafor, barber 
shop, articole de grădină, pet-shop, ar-
ticole casă&fashion, servicii medicale, 
agenție turism, florărie etc. Și pentru că 
ideile cele mai bune vin de la publicul 
larg, sugestii privind serviciile și 
facilitățile pe care locuitorii din zonă și 
le doresc aproape de casă pot fi trans-
mise prin platforma www.family-mar-
ket.ro. 

Singurul parc din comună – loc 
de întâlnire și socializare 

Pentru compania Iulius este deja o 
tradiție integrarea în proiectele sale a 
unor parcuri spectaculoase. Și în cadrul 

Family Market Miroslava va fi amena-
jat un parc, de 4.200 mp, conceput de 
aceeași echipă internațională de 
peisagiști care a lucrat și la grădina din 
cadrul ansamblului Palas Iași. Acesta 
va fi singurul parc din comună și va 
avea arbori maturi, gazon și plante dec-
orative ce vor înfrumuseța arealul, dar 
și alei de promenadă, fântână arteziană 
și un monument dedicat eroilor. Scopul 
este de a crea un loc de relaxare și de 
întâlnire a comunității, unde fiecare, in-
diferent de vârstă, își poate îmbogăți 
timpul liber cu noi experiențe.  

Un aspect important oferit de noul 
proiect este economia de timp, prin ac-
cesul la serviciile inexistente în acest 
moment în comună. În plus, investiția 
presupune și crearea a 137 de locuri de 
parcare pentru confortul locuitorilor, 
dar și lucrări de modernizare a infra-
structurii, prin lărgirea străzii adiacente 
și reamenajarea stației de transport în 
comun din zonă. De asemenea, sunt 
gândite facilități menite să impul-
sioneze deplasarea cu mijloace alterna-
tive, așa cum sunt spațiile de parcare 
pentru biciclete.  

Pe scurt, Family Market va ușura 
viața familiilor și le va oferi facilitățile 
unui stil de viață urban, echilibrat și ac-
tual, în imediata apropiere. Totodată, va 
permite valorificarea la maximum a 
timpului personal, economisit prin 
evitarea drumurilor îndelungate spre 
oraș, pe care îl vor putea dedica 
activităților în familie. Pentru că va 
asigura totul într-un singur loc, prin di-
versitatea serviciilor, într-un mediu 
atrăgător și confortabil, Family Market 
va fi parte din comunitate, un spațiu so-
cial și o destinație zilnică.  

 
*** 

Cei care doresc mai multe informații 
despre oportunitățile generate de 
proiectul Family Market pot intra în 
contact cu echipa de dezvoltare pe 
email închirieri@family-market.ro sau 
la telefon 0722 528 695 ori 0232 208 
812.

Family Market, investiţie de 7 milioane 
de euro a companiei Iulius, se 

construiește anul acesta în Miroslava 
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Una dintre cele mai spinoase prob-
leme în orice localitate din România 
este gestionarea situației câinilor comu-
nitari. Iar fără implicarea noastră, a tu-
turor cetățenilor, această situație nu 
poate fi rezolvată. Orice ar face 
administrația locală, dacă fiecare dintre 
noi nu ne asumăm și obligațiile ce ne 
revin, situația nu va fi remediată și va 
genera în continuare plângeri, oameni 
bolnavi, animale bolnave, internări în 
spital și cheltuieli din bugetul local. 

Primii pași pe care echipa primăriei 
îi face la începutul acestui an pentru a 
remedia această situație: 
l Informarea publicului cu privire la 

obligațiile ce le revin deținătorilor de 
câini. 

l Semnarea de către deținătorii de 
câini a unei declarații de angajament 
privind respecatare normelor de în-
grijire și de deținere a câinelui. 

l Centralizarea dovezilor de sterilizare 
și/sau microcipare a câinilor. 

l Verificarea respectării obligațiilor de 
către deținătorii de câini. 
Începând cu data de 4 ianuarie 2021, 

reprezentanții primăriei merg din poartă 
în poartă și informează cetățenii cu 
privire la obligațiile ce le revin ca 
deținători de câini. Acolo unde găsesc 
pe cineva acasă, informarea se lasă per-
sonal, iar deținătorul este invitat să 
completeze pe loc declarația de angaja-
ment. Cei care nu sunt la domiciliu în 
momentul vizitei vor găsi în poștă in-
formarea și declarația. În acest caz, 
declarația trebuie completată și trimisă 
pe adresa de e-mail ecolog@primari-
amiroslava.ro.  

În situația în care cetățenii nu sunt 
găsiți la domiciliu și nu găsesc în cutia 
poștală sau în poartă adresa + decla -
rația, aceștia le pot descăracă de pe site-
ul primăriei (https://www.primari-
amiroslava.ro/wp-content/uploads/ 
2021/01/Informare-obligatii-detinatori-
caini.pdf). Declarația se completează și 
se trimite la adresa de e-mail mai sus 
menționată.  

Deținătorii de câini de la blocuri vor 
fi informați despre această campanie 
prin intermediul asociațiilor de propri-
etari care vor afișa la avizier adresa + 
declarația pe propria răspundere. 
Aceștia pot descăraca declarația de site-
ul primăriei (https://www.primari-
amiroslava.ro/wp-content/uploads/ 
2021/01/Informare-obligatii-detinatori-
caini.pdf) și o pot trimite pe e-mail la 
adresa ecolog@primariamiroslava.ro. 

Cetățenii care nu dețin o adresă de e-
mail, pot depune declarația pe propria 
răspundere la sediul primăriei, la 
registratură. 

Dovada microcipării și/sau 
sterilizării câinelui trebuie trimisă prin 
e-mail, la adresa adapostcaini@pri-
mariamiroslava.ro, până la data de 31 
martie 2021. Cei care nu dețin o adresă 
de e-mail, o pot depune la registratura 
primăriei Miroslava.  

Cei care doresc să obțină informații 
suplimentare despre această campanie 
pot apela numărul de telefon 
0746.396.051 sau pot trimite un e-mail 

pe adresa adapostcaini@primari-
amiroslava.ro. 

Ce obligații au deținătorii de câini: 
l De a deține câinele exclusiv pe pro-

prietatea personală. Se interzice 
lăsarea animalelor nesupravegheate 
pe domeniul public ori abandonul 
acestora. Sancțiunile pentru nere-
spectarea acestor obligații se 
încadrează între 1000-3000 lei con-
form Legii nr. 205/2004. 

l De a identifica prin microcipare 
câinii deținuți. Microcipurile pot fi 
implantate de orice medic veterinar, 
iar dovada se face prin fișa RECS 
sau carnetul de sănătate. Sancțiunile 
se încadrează între 2000-5000 lei 
conform Legii 258/2013. 

l De a steriliza câinii începând cu 
vârsta de 4-6 luni, indiferent de sex 
sau rasă, dacă nu au certificate de 
pedigree. Sterilizarea se poate face la 
orice medic veterinar iar dovada 
sterilizării trebuie prezentată la Ser-
viciul de Gestionare a Câinilor 
Miroslava în vederea înregistrării în 

baza de date. Sancțiunile pentru nes-
terilizarea câinilor se încadreaza 
intre 5000-10000 lei conform Legii 
258/2013. 

l Termenul de depunere a dovezii mi-
crociparii si/sau sterilizarii este 
31.03.2021. 
Pentru că multă lume nu cunoaște ce 

presupune gestionarea unui câine fără 
stăpân, am cerut celor de la Servcii 
Publice Miroslava să prezinte cum se 
gestionează o astfel de plângere: 
1. Padocul este înștiințat cu privire la 

apariția unui câine pe domeniul pub-
lic. 

2. Echipa de la padoc se deplasează în 
zona sesizării, verifică veridicitatea 
informației și prinde câinele. 

3. Câinele este transportat la padoc. 
4. Se verifică dacă animalul este micro-

cipat. Dacă da - se identifică și se 
notifică proprietarul. 

5. Dacă nu, câinele este microcipat, 
sterilizat, deparazitat și vaccinat an-
tirabic. 

6. Este înregistrat în sistemul RECS 
(Registrul de Evidență al Câinilor cu 
Stăpân). 

7. Se întocmește carnetul de sănătate al 
animalului. 

8. Dacă este cazul, câinele este izolat 
de ceilalți și este pus pe tratament 
până la însănătoșire. 

9. Este plasat în adăpost până în mo-
mentul adopției. 
Toate aceste operațiuni generează 

costuri - de deplasare, cu materiale 
necesare pentru prinderea câinilor, de 
tratament, de înregistrare, de sterilizare, 
cu mâncarea și cazarea, costuri care 
sunt suportate din bugetul public. Fără 
implicarea cetățenilor aceste costuri vor 
rămâne o cheltuială care se va face din 
banii noștri. 

Apariția unui câine fără stăpân pe 
domeniul public se poate face la 
numărul de telefon 0746.396.051 sau 
pe adresa de e-mail adapostcaini@pri-
mariamiroslava.ro.

Cum facem să reducem 
fenomenul câinilor comunitari
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„Investim în educaţia incluzivă!“: 650 
de copii defavorizaţi din mediul rural 
vor avea acces la un pachet inovator 
de servicii educaţionale și dezvoltare 
În contextul pandemiei, 
mai mult ca oricând, 
educația copiilor din cele 
mai vulnerabile medii are 
nevoie de sprijin 

Fundația „Alături de Voi“ România 
în parteneriat cu Fundația „Star of 
Hope“ România, Asociația Română de 
Literație și Asociația GAL Stejarii 
Argintii, lansează Proiectul „Investim 
în educația incluzivă“ - un parteneriat 
sustenabil și un model de intervenție 
corelată la nivel de copil/tânăr–fami-
lie–școală–comunitate. 
l Proiectul este finanțat din Granturile 

SEE și Norvegiene 2014-2021 și ad-
ministrat de Fondul Român de Dez-
voltare Socială (FRDS); 

l 650 copii și tineri vor beneficia de un 
pachet integrat de servicii menit să 
crească gradul de participare școlară 
și socială; 

l 4 școli din regiunea Nord-Est vor fi 
dotate cu mobilier și echipamente 
moderne; 

l 125 cadre didactice își vor dezvolta 
competențele specifice în procesul 
instructiv-educațional; 

l 140 de părinți/tutori ai copiilor și 
tinerilor vor primi servicii de suport. 
Proiectul „Investim în educația 

incluzivă!“, Cod PN2041, se 
derulează în cadrul Apelului „Educație 
incluzivă pentru copii și tineri în 
situații de risc“, din cadrul Programu-
lui „Dezvoltare locală, reducerea 
sărăciei și creșterea incluziunii 
romilor“, program finanțat din Gran-
turile SEE și Norvegiene 2014-2021 și 
administrat de Fondul Român de 
Dezvoltare Socială (FRDS). Proiectul 
se implementează în perioada 
30.10.2020 – 29.10.2022, în 4 
comunități din Regiunea Nord-Est: 
Miroslava, Cornești și Horlești din 
județul Iași și mun. Botoșani. 

„Acest proiect, vine într-un moment 
dificil pentru sistemul de educație, 
care a fost reconfigurat datorită pan-
demiei Covid și în care riscul de aban-
don școlar a crescut considerabil. Din 
păcate, copiii și tinerii vulnerabili, au 
devenit și mai sărăci și mai puțin 
integrați în procesul de educație, față 
de momentul în care am scris noi 
acest proiect. Este pentru prima dată, 
când la nivelul celor 4 comunități 
vizate, 4 parteneri în acest proiect vor 
face o investiție integrată pentru a 
preveni abandonul școlar și familial: 
servicii sociale, educaționale, psiho-
logice, recuperare medicală în special 
pentru copiii cu dizabilități, consiliere 
și orientare profesională, dezvoltare 
resurse umane și creare infrastructură 
școlară și digitală. Fiecare copil / 
tânăr, va avea un plan unic de 
intervenție focalizat pe nevoia lui și în 

care nu vom face rabat de la calitatea 
și pasiunea cu care intervenim zi de 
zi!“, a declarat Angela Achiței, 
președinte ADV România. 

Prin expertiza partenerilor proiectu-
lui - Fundația „Alături de Voi“, 
Fundația Star of Hope, Asociația 
Română de Literație, Asociația GAL 
Stejarii Argintii și a celor 4 instituții 
de învățământ, proiectul va contribui 
la: 
l Îmbunătățirea participării școlare a 

minim 320 copii și tineri, ca urmare 
a participării la programele realizate 
în spațiile dotate din cele 4 instituții 
școlare; 

l Creșterea gradului de incluziune 
socială prin oferirea de servicii inte-
grate și suport: consiliere și orientare 
profesională; sprijin psihopedagogic 
și terapie asistată; sprijin psiho-so-
cial; activități de timp liber și dez-
voltare personal. 

l Creșterea implicării în procesul 
educațional a cel puțin 140 părinți și 
tutori prin oferirea de servicii suport; 

l Combaterea analfabetismului 
funcțio nal și dezvoltarea de abilități 
în rândul cadrelor didactice pentru a 
ajuta individualizat copiii și tinerii și 
a preveni abandonul școlar. 
 „De mai bine de 25 de ani 

Fundația Star of Hope România este 
prezentă și activă în județul Botoșani 
aducând speranță și sprijin celor mai 
defavorizați copii. Ne bucurăm că a 
venit momentul ca experiența și exper-
tiza pe care am acumulat-o în dome-
niul social să fie valorificată și mai 
mult prin intermediul acestui proiect. 
Vom reuși să ajutăm un număr cât mai 
mare de copii și tineri vulnerabili să 
aibă acces la educație, în pofida 
limitărilor impuse de societate, să nu 
își piardă speranța în aceste vremuri 
grele. Pentru copiii cu nevoi speciale 
este vitală intervenția timpurie 
deoarece accesul acestora la educație 
este limitat și greoi, fiind necesar spri-
jinul specializat. Alături de partenerii 
implicați în proiect vom acoperi o 
mare parte din nevoile identificate la 
nivelul comunității față de ceea ce 
înseamnă copil și tânăr vulnerabil.“, a 
declarat Aurora Vatamaniuc, 
președinte executiv Fundația „Star 
of Hope“ România. 

Serviciile integrate, vor fi oferite 
copiilor și tinerilor direct în comuni-
tate, în cele 4 centre de resurse pe care 
le vom dezvolta în parteneriat cu 
școlile, precum și la Centrul de Zi al 
Fundației „Alături de Voi“ România și 
Fundația „Star of Hope“ România.  

„«Călătorule, nu-i cale. Se face 
calea umblând!» Vom face cale și 
prin acest proiect în și mai multe 
școli, cu mai mulți profesori și cu mai 
mulți parteneri din mediul privat și 
public, în: literație, învățare vizibilă, 

provocarea învățării, coaching, men-
torat, mentalitate flexibilă, învățare 
vizibilă, neuroștiințe, growth mindset, 
reziliență, feedback și evaluare, 
măsurarea impactului predării etc. 
Alături de competențele amintite, 
cadrele didactice vor beneficia de 
apartenența la o comunitate de 
practică și învățare în domeniul 
literației coordonată de ARL, de par-
ticipare la procesul de transformare a 
educației din țara noastră și...de 
multă implicare. Pentru a vedea pro-
grese la următoarele cicluri de 
testare, trebuie să începem azi! Avem 
contextul, curajul, hotărârea și 
dorința de a învăța“, a declarat Prof. 
Dr. Liliana Romaniuc, expert 
educație – reprezentant Asociația 
Română de Literație. 

Acest proiect vizează oferirea unui 
pachet integrat de servicii 
educaționale, psiho-socio-pedagogice, 
ocupaționale, de educație non-formală 
și timp liber în vederea creșterii gradu-
lui de participare școlară și socială a 
650 copii și tineri cu vârste cuprinse 
între 3 și 18 ani aflați la risc de aban-
don școlar/părăsire timpurie a școlii și 
cu cerințe educaționale speciale. 

„Experiența vastă și diversă a celor 
4 parteneri din acest proiect, va 
aduce plus valoare în implementare 
și mai ales va avea un impact pozitiv 
și pe termen lung asupra beneficiar-
ilor proiectului. Implicarea 
reprezentanților UAT-urilor Horlești 

și Miroslava, a cadrelor didactice a 
celor trei parteneri asociați (Școala 
Gimnazială „Colonel Constantin 
Langa“ Miroslava, Școala 
Gimnazială „Dimitrie Anghel“ 
Cornești și Școala Gimnazială 
Horlești) încă de la scrierea proiectu-
lui, va contribui la buna funționare a 
celor trei centre unde se vor 
desfășura activitățile cu beneficiarii. 
Aceste centre, ce vor funcționa în 
cadrul celor 3 școli menționate, vor fi 
dotate cu mobilier și aparatură 
electronică și IT necesare facilitării 
integrării copiilor și tinerilor aflați în 
situații de risc. Asociația GAL Stejarii 
Argintii își propune ca acest proiect 
să fie un model de bună practică ce 
poate fi extins la nivel regional și 
național prin colaborarea cu 
Federația Națională a Grupurilor de 
Acțiune Locală din România“, a de-
clarat Irina Manuela Nenerică, man-
ager Asociația GAL Stejarii Argin-
tii. 

Valoarea totală a contractului de 
finanțare pentru 24 de luni de imple-
mentare, este de 5,452,521.16 lei, din 
care valoarea eligibilă nerambursabilă 
4,907,269.05 lei (90%), iar contribuția 
privată 545,252.11 lei (10%). 

Dacă ești din Miroslava sau 
Horlești și ești interesat/ă de servici-
ile oferite în cadrul acestui proiect, 
poți trimite mesaj la adresa de email 
 ana.balaban@alaturidevoi.ro sau 
poți telefona la nr. 0747 809 615.

Începând cu data de 18 ianuarie, 
compania Girexim a extins progra-
mul de ridicare a deșeurilor recicla-
bile din poartă în poartă și pentru 
satele Cornești, Proselnici, Dancaș, 
Găureni, Valea Miroslavei. 

 
Cetățenii din satele menționate 

sunt invitați să scoată deșeul recicla-
bil la limita proprietății în zilele sta-
bilite prin programul de ridicare a 
deșeurilor anuțat pentru anul 2021. 

 
Tot de la începutul anului în curs, 

reprezentanții primăriei au verificat 
împreună cu reprezentanții Girexim 

modul în care se face selectarea 
deșeurilor în comuna noastră. 
Reprezentanții primăriei și Girexim 
reamintesc cetățenilor că lor le revine 
obligația de a selecta deșeurile și că, 
începând cu finalul lunii ianuarie, se 
vor aplica procedurile legale pentru 
situațiile în care deșeurile nu sunt se-
lectate: 

    1. La prima abatere, operatorul 
nu va mai ridica deșeurile dacă nu 
sunt selectate. 

    2. La următoarele abateri se vor 
aplica sancțiunile prevăzute în HCL 
142/2020, art. 11, litera d) amendă 
între 1000 și 1500 lei.
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