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Comitetul Național al Activităților privind Vac-
cinarea împotriva Covid 19 (CNAVC) a decis de-
schiderea unui centru de vaccinare împotriva Covid 
19 pe raza comunei Miroslava începând cu data de 
15 aprilie 2021. 
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Centru de 
vaccinare anti 

COVID-19 cu serul 
Pfizer/BioNTech la 
școala din Uricani

Prin aprobarea bugetului de venituri 
și cheltuieli pentru anul 2021 în luna 
aprilie, Consiliul Local Miroslava a 
stabilit prioritățile în ceea ce privește 
investițiile în infrastructură, investiții 
care se vor derula în acest an. l 
Detalii în pagina 4

2021 – Proiecte prioritare pentru 
dezvoltarea 

comunei 
Miroslava

Joi, 22 aprilie 2021, a demarat oficial 
procesul de recrutare al angajaților pentru 
noua creșă din Miroslava. Cei interesați 
pot obține informații pe pagina de inter-
net a primăriei - www.primari-
amiroslava.ro, secțiunea „Anunțuri con-
cursuri“ din meniul „Informații publice“.  

Reprezentanții primăriei au declarat că 
vor anunța public orice noutate cu privire 
la deschiderea creșei. În momentul de 
față, pe lângă recrutarea personalului, se 
lucrează la obținerea avizelor necesare și 
la întocmirea regulamentului de înscriere. 

Noutăţi despre creșa din Miroslava

În această perioadă sunt în plină desfășurare 
lucrările de modernizare a drumului din strada 
Iazului, sat Horpaz, comuna Miroslava. 
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Strada Iazului - 
Horpaz și Strada 

Iazului - Valea 
Ursului  

- lucrări de modernizare și consolidare 
drumuri de interes local -
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Datele înregistrate la Oficiul de Stare Civilă în luna februarie 2021
În luna martie 2021, la Oficiul de Stare 
Civilă al Comunei Miroslava s-au 
înregistrat un număr de 18 certificate 
de deces, 0 certificate de naștere și 18 
certificate de naştere, astfel: 

Decese 
l Grigoraș Rodica-Valentina – 1959 (62 ani) 
l Chiruță Gheorghi – 1950 (71 ani) 
l Petrică Costică – 1956 (65 ani) 
l Ciochină Mihai – 1957 (64 ani) 
l Băț Constantin – 1937 (84 ani) 
l Rusu Vasile – 1952 (69 ani) 
l Hotin Dumitru – 1954 (67 ani) 
l Constantinescu Toader – 1955 (66 ani) 
l Tudosă Victor – 1949 (72 ani) 

l Odobașu Mariea – 1928 (93 ani) 
l Sandu Dumitru – 1935 (86 ani) 
l Alexa Dumitru – 1953 (68 ani) 
l Mihalache Anica – 1943 (78 ani) 
l Teșu Maria – 1935 (86 ani) 
l Tăbăcaru Ioan – 1938 (83 ani) 
l Timofte Constantin – 1949 (72 ani) 
l Pohodnicaru Mihai – 1950 (71 ani) 
l Ciocănaru Ana – 1936 (85 ani) 

Căsătorii 
l Beteagă Andrei și Romilă Elena-Mihaela 
l Dăscălița Costică si Pistol Elena 
l Ostrovanu Gheorghe-Florin și Tănase Bianca-

Ioana 
l Ciohodaru Ionuț-Ciprian și Alexa Florina 
l Bandac Nicolae și Boureanu Oana-Georgiana

Reunit în ședință de lucru 
extraordinară în ziua de 19 
martie 2021, ora 10:00, în sala 
de ședințe a Primăriei comunei 
Miroslava, Consiliul Local 
Miroslava, județul Iași a votat și 
aprobat următorul normativ 
local: 

l Hotărârea nr. 53: Se aprobă proiectul, 
cererea de finanțare și cheltuielile afe-
rente, în conformitate cu ultima formă 
a bugetului rezultat în urma etapei de o 
evaluare și de selecție pentru proiectul 
de inves tiție: „Construcția, reabilitarea, 
modernizarea, extinderea și dotarea in-
frastructurii educaționale pentru 
învățământul profesional și tehnic în ca-
drul liceului „Mihail Kogălniceanu“ din 
Comuna Miroslava, Județul Iași“ prin 
Programul Operațional Regional 2014-
2020, Axa prioritară 10 Îmbunătățirea 
infrastructurii educaționale, Obiectiv 
Specific 10.2 Creșterea gradului de par-
ticipare la învățământul profesional și 
tehnic și învățare pe tot parcursul vieții. 

 
Reunit în ședință de lucru 
ordinară în ziua de 31 martie 
2021, 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. 54: Se aprobă schimbul 
de terenuri între Comuna Miroslava și 
Episcopia Romano-Catolica de Iași si 
însușirea de către Consiliul Local Miro-
slava a raporturilor de evaluare. 

l Hotărârea nr. 55: Se aprobă modifica-
rea Hotararii Consiliului Local Miro-
slava nr. 45/08.03.2019 prin care s-au 
aprobat Proiectul tehnic si indicatorii 
tehnico- economici ai proiectului Ame-
najare alei pietonale in comuna Miro-
slava, judeţul Iaşi“. 

l Hotărârea nr. 56: Se aprobă trecerea în 
domeniul public al comunei Miroslava, 
județul Iași a investițiilor: - „Extindere 
reţea de canalizare și branșament în lo-
calitatea Valea Adîncă, com. Miroslava, 
jud. Iași „ strada Bazei „ ; Extindere 
reţea de canalizare pentru racordare im-
obil cu NC 86427 localitatea Valea Ur-
sului, com. Miroslava, jud. Iași „ strada 
Primăverii ; „Extindere reţea de alimen-

tare cu apă pentru racordare imobil cu 
NC 86427 localitatea Valea Ursului, 
com. Miroslava, jud. Iași „ strada Pri-
măverii. 

l Hotărârea nr. 57: Se aprobă Proiectul 
tehnic nr. DRU-04-2020 și a indicatori-
lor tehnico – economici ai proiectului 
„Modernizare drumuri interioare în in-
cinta Parcului Industrial Miroslava, co-
muna Miroslava, judeţul Iaşi“. 

l Hotărârea nr. 58: Se aprobă încetarea, 
cu acordul părților, a contractului de în-
chiriere nr.4926/31.01.2019. 

l Hotărârea nr. 59: Se aprobă încetarea, 
cu acordul părților, a contractului de în-
chiriere nr.4948/31.01.2019. 

l Hotărârea nr. 60: Se aprobă acordarea, 
cu titlu gratuit, a dreptului de servitute 
către S.C. Delgaz Grid S.A., asupra te-
renului în suprafață de 179 m.p.,pentru 
lucrări de reamplasare a conductoarelor 
liniilor electrice și a dreptului de uz asu-
pra terenului în suprafață de 1 m.p. în 
vederea montării unui stâlp aparținând 
domeniului public al Unității Adminis-
trativ-Teritorială comuna Miroslava, si-
tuat în intravilan sat Vorovești, comuna 
Miroslava, pentru execuția lucrării de: 
„Lucrări de întărire rețea în vederea ali-
mentării cu energie electrică a sediului 
firmei SC NICOLAS TOUR SRL , am-
plasată pe str. Romaniței nr 24, localita-
tea Vorovești, comuna Miroslava, 
județul Iași“ 

l Hotărârea nr. 61: Se aprobă acordarea, 
cu titlu gratuit, a dreptului de uz și a 
dreptului de servitute către S.C. Delgaz 
Grid S.A., asupra terenului în suprafață 
de 1160 m.p., aparținând domeniului 
public al Unității Administrativ-Terito-
rială comuna Miroslava, situat în intra-
vilan sat Miroslava, comuna Miroslava, 
pentru execuția lucrării de: „Buclare 
LEA MT: LEA 20kV Stația FAI- 
LEȚCANI cu LEA 20 kV Stația Podu 
Iloaie- Banu“ 

l Hotărârea nr. 62: Se aprobă acordarea, 
cu titlu gratuit, a dreptului de uz și a 
dreptului de servitute către S.C. Delgaz 
Grid S.A., asupra terenului în suprafață 
de 1 m.p., aparținând domeniului public 
al Unității Administrativ-Teritorială co-
muna Miroslava, situat în intravilan sat 
Miroslava, comuna Miroslava, pentru 
execuția lucrării de: „Alimentare cu 
energie electrică locuințe colective. „ 

l Hotărârea nr. 63: Se aprobă încetarea 
de drept a contractului de concesiune 
nr.33031/17.12.2015. 

l Hotărârea nr. 64: Se aprobă încetarea 
de drept a contractului de concesiune 
nr.44470/23.10.2019. 

l Hotărârea nr. 65: Se aprobă încetarea 
de drept a contractului de concesiune 
nr.23653/28.07.2017. 

l Hotărârea nr. 66: Se aprobă încetarea 
de drept a contractului de concesiune 
nr.16775/07.06.2017. 

l Hotărârea nr. 67: Se aprobă încetarea 
de drept a contractului de concesiune 
nr.16779/07.06.2017. 

l Hotărârea nr. 68: Se aprobă încetarea 
de drept a contractului de concesiune 
nr.23377/14.09.2015. 

l Hotărârea nr. 69: Se aprobă concesio-
narea prin licitatie publica deschisa a 45 
de loturi de teren apartinand domeniului 
privat al comunei Miroslava , situate in 
sat Cornesti- T72, T74, T75 si sat Ciur-
besti – T78, pentru construire locuinte 
de catre tineri din comuna Miroslava si 
de catre specialisti care isi desfasoara 
activitatea pe raza comunei. 

l Hotărârea nr. 70: Se aprobă modifica-
rea și completarea Programului anual 
estimativ al achiziţiilor publice pentru 
anul 2021, Anexă nr.1 la Hotărârea Con-
siliului Local Miroslava 
nr.260/22.12.2020. 

l Hotărârea nr. 71: Se aprobă partene-
riatul pentru dezvoltare locală intre Aso-
ciatia „ Clubul Sportiv ENDURANCH“ 
si U.A.T. Miroslava, Judetul Iasi, afe-
rent cererii de proiecte competitive 
POCA/659/2/1 (CP14/2021 pentru re-
giunile mai puţin dezvoltate) Consoli-
darea capacității ONG-urilor și partene-
rilor sociali de a se implica în formula-
rea și promovarea dezvoltării la nivel 
local, în cadrul Programului Operațional 
Capacitate Administrativă (POCA). 

l Hotărârea nr. 72: Se aprobă partene-
riatul pentru dezvoltare locală între 
Asociația Română de Literație, în cali-
tate de lider de proiect și UAT Comuna 
Miroslava, județul Iași, în calitate de 
partener,cu finanțare prin apelul 
POCA/659/2/1 (CP14/2021 pentru re-
giunile mai puțin dezvoltate), Consoli-
darea capacității ONG-urilor și partene-
rilor sociali de a se implica în formula-
rea și promovarea dezvoltării la nivel 
local, în cadrul Programului Operațional 
Capacitate Administrativă (POCA). 

l Hotărârea nr. 73: Se aprobă partene-
riatul între Asociația Artipic Iași și UAT 
Miroslava, județul Iași,în vederea reali-
zarii proiectului „Caravana de Artă Ur-
bană continuă“, prin programul cultural 

în perioada 1 iulie 2021 – 28 februarie 
2023, din cadrul Administrației Fondu-
lui Cultural Național – AFCN. 

l Hotărârea nr. 74: Se aprobă împuter-
nicirea domnului viceprimar al comunei 
Miroslava, județul Iași – Lisoschi 
Mihăiță – Costel pentru a semna în nu-
mele și pentru comuna Miroslava a con-
tractului de constituire a superficiei între 
U.A.T. COMUNA MIROSLAVA și 
S.C. BITUMAX S.R.L. 

l Hotărârea nr. 75: Se aprobă actualiza-
rea domeniului privat al comunei Miro-
slava. 

l Hotărârea nr. 76: Se aprobă predarea 
către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administraţiei prin Compania 
Naţională de Investiţii „C.N.I.“ S.A., a 
amplasamentului şi asigurarea condiţii-
lor în vederea executării obiectivului de 
investiţii: „Construire sediu primărie în 
Comuna Miroslava, județul Iași“. 

l Hotărârea nr. 77: Se aprobă avizarea 
Planului Urbanistic Zonal pentru schim-
bare zonă de funcțiune din A1 în zonă 
de funcțiune IS1s, în vederea realizării 
investiției „Institutul Regional de Medi-
cină Cardiovasculară Iași“, teren situat 
în sat Brătuleni, număr cadastral 85724, 
comuna Miroslava, județul Iași-benefi-
ciar Consiliul Județean Iași. 

l Hotărârea nr. 78: Se aprobă modifica-
rea, completarea și actualizarea dome-
niului privat al comunei Miroslava în 
urma trecerii, vânzării și dezmembrării 
unor suprafețe de teren. 

l Hotărârea nr. 79: Se aprobă trecerea ȋn 
domeniul public al comunei Miroslava 
a unui drum vicinal și a unor noi ele-
mente de identificare a unor bunuri im-
obile care sunt deja trecute ȋn domeniul 
public 

l Hotărârea nr. 80: Se aprobă încetarea 
dreptului de administrare al Liceului 
Tehnologic Agricol „Mihail Kogălni-
ceanu“-Miroslava asupra construcțiilor: 
Muzeu Palat Sturdza și Cabinet biolo-
gic, aflate în domeniul public al comu-
nei Miroslava și revenirea acestora în 
administrarea Consiliului Local Miro-
slava, în condițiile legii. 

l Hotărârea nr. 81: Se aprobă modifica-
rea și completarea Organigramei și a 
Statului de funcții la nivelul Unității Ad-
ministrativ-Teritorială comuna Miro-
slava, județul Iași, ca urmare a înființării 
structurii compartiment îndrumare și 
control asociații de proprietari la nivelul 
comunei Miroslava.

Hotărâri ale Consiliului Local 
Miroslava din luna martie 2021
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Primăria comunei Miroslava are cu-
prins în planul de investiții pe anul 2021 
proiectul „Modernizare prin asfaltare 
strada Iazului din sat Horpaz, comuna 
Miroslava, judeţul Iaşi“, o investiție pu-
blică care se va realiza din bugetul local 
și cuprinde o etapă din modernizarea 
drumurilor de inters local din comuna 
noastră. Proiectul tehnic nr. DRU-06-
2020 și indicatorii tehnico – economici 
ai proiectului au fost aprobați de Consi-
liul Local Miroslava. În această pe-
rioadă sunt în plină desfășurare lucrările 
de modernizare a drumului din strada 
Iazului, sat Horpaz, comuna Miroslava. 

Proiectul este o continuare a obiecti-
vului de investiţii „Consolidare drum 
strada Iazului sat Horpaz, comuna Mi-
roslava, județul Iaşi“, finanțat și reali-
zat prin C.N.I. S.A. (Compania Națio -
nală de Investiții). Acesta a fost depus 
spre finanțare conform prevederilor din 
O.G 25/2001 pentru înființarea C.N.I. 
S.A. (Compania Națională de In -
vestiții), cu modificările şi completările 
ulterioare, în cadrul Programului na -
țional de construcții de interes public 
sau social - subprogramul „Lucrări ȋn 
primă urgență“. În plan, traseul străzii 
în lungime de 155 m a fost în general 
păstrat, făcându-se racordarea părții ca-
rosabile la intersecții pentru a se înscrie 
pe cât posibil în prevederile STAS 
10144/3 – 91. Profilul longitudinal a 
fost păstrat ca alură urmărindu-se corec-
tarea numai pentru a asigura scurgerea 
apelor înspre sistemul de colectare a 
apelor pluviale, precum și asigurarea 
declivităților minime conform STAS 
10144/3 – 91. Profilul transversal - Par-
tea carosabilă proiectată este de 2 x 2,00 
m cu dever unic de 2.50%, 2 x 0,50 m 
acostamente. Structura rutieră proiectată 
are următoarea alcătuire: 4 cm beton as-
faltic BAPC16, 6 cm beton asfaltic des-
chis cu pietriș concasat BADPC 20, 17 
cm balast stabilizat, 20 cm ballast, geo-
textil. Colectarea și evacuarea apelor de 
suprafață s-a realizat prin declivitățile 
longitudinale și pantele transversale ale 
îmbracăminței asfaltice spre rigolele 
proiectate racordate la podețe. S-a rea-
lizat consolidarea străzii prin executarea 
unui perete de sprijin din piloți forați 

dispuși cu interspații la marginea părții 
carosabile, spre alunecare. După execu-
tarea șirului de piloți s-au realizat 
excavații sub protecția sprijinirilor de 
inventar pentru mutarea de pe poziție a 
conductei de apă existentă. Conducta s-
a mutat în imediata apropiere a șirului 
de piloți și s-a montat într-un canivou 
din beton armat, canivou solidarizat de 
peretele de sprijin. 

Având în vedere că lucrările la con-
solidare au început de la asfaltul existent 
de pe strada Iazului până la km 0+155 a 
fost util și necesar să asigurăm continui-
tatea drumului pentru a degaja apa plu-
vială de pe platforma carosabilă din 
zona de versant către șanțurile pereate 
din punctual de minim. Drept urmare, a 
fost necesar să executăm în continuarea 
străzii Iazului (de la consolidare) aceași 
structură rutieră cu îmbrăcăminte din 
asfalt pe o lungime de 500 m până la 
intersecția cu strada Principală. Strada 
Iazului aparţine domeniului public al 
comunei Miroslava. 

Valoarea totală a investiției „Moder-
nizare prin asfaltare strada Iazului din 
sat Horpaz, comuna Miroslava, judeţul 
Iaşi“ este de 790.966,87 lei, cu TVA, 
din care C+M = 726.421,07 lei, cu 
TVA, investiție eșalonată pe 6 luni. 
Principalii indicatori tehnico-economici 
sunt: lungime drum modernizat (387,00 
m), lățime drum modernizat (4,0/6,0 m), 
lungime acostamente balast/beton 
(574,0 m), lățime acostamente ba -
last/pereat (0,25/0,50 m), lungime șant 
pereat (382,0 m), lațime șant pereat 
(1,15 m), lungime rigolă acostament 
(200,0 m), lățime rigolă acostament 
(0,63 m), lungime dren (215,0 m), 
podețe tubulare corugate d300 (2 buc), 
podețe tubulare corugate d400 (4 buc). 

De asemenea, tot în cadrul Compa-
niei Naționale de Investiții S.A. s-a 
depus spre finanțare la începutul acestui 
an, proiectul „Consolidare drum de in-
teres local strada Iazului, sat Valea Ur-
sului, comuna Miroslava“. Valoarea to-
tală estimată a investiției este de 7,56 
milioane lei. 

 
Consilier investiții 

ing. Iftimie Violeta 

Strada Iazului - Horpaz și Strada Iazului - Valea Ursului  
- lucrări de modernizare și consolidare drumuri de interes local -

Kaufland va deschide al treilea depozit logistic 
din țară în județul Iași, în vecinătatea Parcului In-
dustrial I Miroslava. Depozitul logistic va avea o 
suprafaţă construită de 90.000 mp și va fi al 
doilea din ţară, după cel din Ploieşti are 115.000 
mp, dar mai mare decât cel din Turda 75.000 mp.  

„Avem nevoie de suprafaţă generoasă de de-
pozitare deoarece avem un sortiment mare de 
produse, pe care îl dezvoltăm în continuare. Ast-
fel, pe lista noastră de planuri se află un depozit 
nou, în zona Moldovei. Compania are deja 
terenul lângă Iaşi, acesta măsoară peste 400.000 
mp, iar suprafaţa construită va fi de 90.000 mp. 
Ne aflăm în stadiul în care lucrăm deja la autor-
izare pentru acest al treilea depozit al nostru“, a 
declarat oficialul Kaufland. 

Pentru anul în curs, conform reprezentantului 
Kaufland, compania a alocat un buget de 
investiții de peste 375 milioane euro, fonduri uti-
lizate pentru achiziția de terenuri, modernizarea 
magazinelor existente, tehnologii noi, expansiune 
și construcție. 

Sursa: Economedia.ro

Kaufland deschide la Miroslava al treilea mare depozit logistic din ţară
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Prin aprobarea bugetului de venituri 
și cheltuieli pentru anul 2021 în luna 
aprilie, Consiliul Local Miroslava a 
stabilit prioritățile în ceea ce privește 
investițiile în infrastructură, investiții 
care se vor derula în acest an. Aceste 
proiecte vizează, în principal, modern-
izarea infrastructurii rurale, extinderea 
sistemului de alimentare cu apă curentă 
și canalizare, extinderea rețelei elec-
trice și a rețelei de iluminat public, 
reparațiile drumurilor din comuna 
Miroslava, consolidarea și modern-
izarea unităților de învățământ, dez-
voltarea activităților și investițiilor din 
zona parcului industrial, amenajarea de 
spații verzi și de petrecere a timpului 
liber pentru copii și vârsnici, spații de 
joacă pentru copii, amenajarea de alei 
pietonale și multe altele. 

Bugetul de venituri și cheltuieli al 
UAT Comuna Miroslava pentru anul 
2021 cuprinde la venituri suma de 
58,3 milioane lei și la partea de chel-
tuieli suma de 60,3 milioane lei, cu un 
deficit la secțiunea dezvoltare de 2 mil-
ioane lei. Miroslava este una din cele 
mai mari comune din Zona Metro -
politană Iași, cu o populație în creștere 
accelerată și cerințele în dezvoltarea in-
frastructurii cresc de la an la an într-un 
pas alert. Această creștere a populației 
ar fi trebuit să le dea de gândit și altor 
factori de decizie la nivel 
județean/național și să gândească 
proiecte durabile pentru următorii 20-
30 de ani (căi de comunicație moderne 
și rapide, rețele de utilități bine dimen-
sionate, etc.) și să nu lase doar pe 
umerii administației locale povara chel-
tuielilor pentru dezvoltare.  

În momentul de față se află în curs 
de execuție/finalizare o serie de inves -
tiții publice de interes local cu finanțare 
din bugetul local al comunei Miroslava 
și fonduri guvernamentatele prin PNDL 
II (Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală, coordonat de Ministerul 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației - MDLPA, care stabi -
leşte cadrul legal pentru imple-
mentarea unor proiecte de importanţă 
naţională, care susţin dezvoltarea 
regională prin realizarea unor lucrări 
de infrastructură rutieră, tehnico-
edilitară şi socio-educativă), după cum 
urmează: 1. Înființare rețea de colec -
tare ape uzate în satele Proselnici, 
Cornești și Dancaș, Comuna Miro -
slava, Județul Iași; 2. Extindere și mod-
ernizare Școala Gimnazială „Colonel 
Constantin Langa“ Miroslava, Loc. 
Miroslava, Comuna Miroslava, Județul 
Iași; 3. Extindere grădiniță și constru-
ire creșă în cadrul Școlii „Colonel 
Constantin Langa“ Miroslava, Loc. 
Miroslava, Comuna Miroslava, Județul 
Iași; 4. Modernizare școala primară, 
Localitatea Proselnici, Comuna Miro -
slava, Județul Iași; 5. Extindere și mo -
dernizare școala primară, Localitatea 
Ciurbești, Comuna Miroslava, Județul 
Iași; 6. Modernizare grădiniță cu pro-
gram normal, Localitatea Horpaz, Co-
muna Miroslava, Județul Iași. Val-
oarea totală a acestor investiții 
depășește suma de 22,3 miloane lei, 

din care contribuția bugetului local 
ajunge la 0,8 milioane lei. 

11 proiecte de dezvoltare locală se 
află în diverse stadii de analiză și eval-
uare la CNI SA - Compania Națională 
de Investiții S.A. În 2020 s-a finalizat 
consolidarea de pe strada Iazului în 
satul Horpaz, iar în acest an va începe 
execuția la căminul cultural din satul 
Miroslava. Sunt proiecte ce vizează re-
abilitarea și modernizarea de drumuri 
de interes local, înființarea de noi baze 
sportive, construire bazin de înot didac-
tic, construire patinoar și multe altele. 
Valoarea totală a acestor proiecte 
depășește suma de 170 milioane lei și 
realizarea lor se va desfășura etapizat, 
pe un buget multianual. Etapele unui 
proiect pe scurt: la început este o idee 
de proiect, mai apoi identificăm o sursă 
de finanțare, se realizează toate studiile 
necesare/obligatorii, se depune proiec-
tul la finanțator, urmează o perioadă de 
analiză și evaluare, dacă proiectul este 
eligibil și există sursă de finanțare se 
semnează un contract de finanțare și 
mai apoi urmează implementarea 
proiectului. Rezultatele unui proiect se 
văd doar la finalizarea proiectului care 
poate dura în medie între 1-3 ani. 

3 proiecte cu finanțare nerambur -
sabilă în dezvoltarea infrastructurii 
educaționale și sportive se află în stadiu 
final de evaluare la Organismul Inter-
mediar pentru Programul Operațional 
Regional/ Agenţia pentru Dezvoltare 
Regională Nord-Est (ADR Nord-Est). 

Valoarea totală eligibilă este de 18,47 
milioane lei. 

Proiectul de iluminat public în co-
muna Miroslava cu finanțare prin AFM 
(Administrația Fondului pentru Mediu) 
„Modernizarea sistemului de iluminat 
public în comuna Miroslava, județul 
Iași, prin înlocuirea corpurilor de ilu-
minat existente cu corpuri de iluminat 
LED și achiziționarea și instalarea sis-
temelor de dimare, telegestiune care 
permit reglarea fluxului luminos la 
nivelul intregului obiectiv de investiție“ 
a trecut de toate stadiile de evaluare și 
se așteaptă semnarea contractului de 
finanțare și implementarea lui. Va -
loarea totală a proiectului este de 
1,16 milioane lei. 

Parcul Industrial din comuna 
Miroslava, județul Iași a fost înființat în 
anul 2015, devenind astfel primul parc 
industrial din județul Iași. Dezvoltat 
de către primăria comunei Miroslava, 
județul Iași, care este și principalul 
acționar, Parcul Industrial administrea -
ză în prezent o suprafață de 71,64 ha, 
teren situat în proximitatea fabricii 
BorgWarner (fosta Delphi) și în spate 
la SC Antibiotice SA Iași, fiind cel mai 
mare parc industrial din zona Mol -
dovei. În acest an, la parcul industrial I 
și II vor continua lucrările de asfaltare 
drumuri de acces, realizare rețele en-
ergie electrică, asfaltare și se vor con-
tinua lucrările de canalizare pe străzile 
din incinta parcului. De asemenea, se 
vor realiza lucrări pentru asigurarea 

apelor pluviale de pe platforma dru-
murilor de acces din incinta parcului in-
dustrial și lucrările de execuție la 
gospodărirea de apă pentru stingerea 
incendiilor și rețea de hidranți exteriori 
din parcul industrial. Valoarea totală 
estimată a investițiilor din parcul in-
dustrial în anul 2021 ajung la 11,46 
milioane lei. 

 
„Bugetul comunei Miroslava pe anul 

2021 este în cea mai mare parte grevat 
de finanțarea investițiilor din infra -
structură și cofinanțarea proiectelor cu 
finanțare nerambursabilă. Investițiile 
care sunt acum în derulare le realizăm 
pentru a îmbunătăți condițiile de trai 
pentru cetățenii comunei noastre. S-au 
reluat lucrările după perioada de iarnă 
și în timp ce anumite investiții și pro -
iecte se vor încheia, vom începe altele 
noi. Investițiile pe care le facem în par-
cul industrial sunt investiții pe termen 
mediu și lung și vor aduce venituri la 
bugetul local, venituri din care vom 
putea realiza alte investiții prioritare. 
Este un buget de criză și ne vom con-
centra pe continuarea investițiilor în 
curs și realizarea de studii pentru 
depunerea de noi proiecte cu finanțare 
nerambursabilă“, a declarat Dan Niță, 
primarul comunei Miroslava, județul 
Iași.

2021 – Proiecte prioritare pentru 
dezvoltarea comunei Miroslava
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Suntem în momentul în care fiecare 
primărie este în procesul de aprobare a 
bugetului pentru anul în curs, în care află 
pe ce sumă de bani se poate baza și va 
decide unde să investească acest buget. 
Proiectul de buget al comunei Miroslava 
a fost postat pe site-ul primăriei – 
www.primariamiroslava.ro – pentru con-
sultare publică încă din data de 23 martie 
2021 și poate fi găsit și descărcat din 
secțiunea „Dezbateri publice“, meniul 
„Informații publice“. Pentru a afla mai 
multe despre buget, am abordat acest 
subiect cu specialiștii primăriei din 
Miroslava. Am încercat să identificăm în 
discuția cu ei care sunt sursele principale 
de venit și cum a ajuns comuna 
Miroslava să primească apelativul de 
„cea mai bogată comună din România“. 
Este vorba despre numărul de locuitori? 
Este vorba despre nivelul taxelor? Este 
vorba de atragerea de fonduri europene 
sau naționale? Care sunt provocările 
reale cu care se confruntă primăria? 

Ceea ce putem confirma după întâl-
nirea cu reprezentanții primăriei este că 
performanța de la Miroslava nu se 
bazează pe nivelul taxelor, care sunt 
poate cele mai mici din zona 
metropolitană. Anul acesta a fost făcută 
prima majorare de taxe și impozite lo-
cale adoptată de Consiliul Local după 11 
ani, peste ceea ce prevede lege cu privire 
la indexarea taxelor cu nivelul inflației. 
Nu este vorba nici despre creșterea 
numărului de locuitori, deorece im-
pozitele și taxele pe proprietate și pe mi-
jloacele de transport încasate de la per-
soane fizice nu au depășit niciodată mai 
mult 7-8% din buget în ultimii ani. În 
acest an, taxele și impozitele de la per-
soanele fizice reprezintă 1995010 RON 
din bugetul total estimat de 58 milioane 
RON, adică 3,43% din venituri.  

Ce a determinat totuși ca Miroslava să 
primească titulatura de „cea mai bogată 
comună“? Nu trebuie să ne ascudem 
după cuvinte – este vorba despre 
performanța administrației locale. O 
administrație care este preocupată și 
reușește să dezvolte permanent zona de 
business, prin atragerea de noi investitori 
– aproximativ 18 milioane RON intră în 
buget din impozitul pe venit al per-
soanelor care sunt angajate la companii 
de pe teritoriul UAT Miroslava; 5 mil-

ioane vin din taxele și impozitele pe pro-
prietate și pe mijloacele de transport 
plătite de companiile cu sediul în 
Miroslava, iar aproximativ 4,5 milioane 
vin din cota de TVA încasată de la com-
paniile cu sediul în comună, fără să se 
aduge sumele pentru diferitele 
autorizații și certificate plătite de per-
soanele juridice. Pentru a asigura un 
nivel ridicat de venituri în bugetul local 
în anii ce urmează, conducerea primăriei 
tratează cu mare atenție investițiile din 
parcurile industriale și pentru dez-
voltarea afacerilor. Se dorește atragerea 
de companii puternice care să creeze 
locuri de muncă pentru oamenii din lo-
calitate, iar bugetul local să crească din 
impozitul pe salariu al celor care 
lucrează în companiile de pe raza co-
munei. 

O altă sursă de finanțare este 
atragerea de fonduri din diverse linii de 
finanțare naționale, europene sau extra-
ordinare. Pentru anul în curs se 
estimează că aceste sume vor fi undeva 
în jurul valorii de 21 de milioane RON. 
Aceste venituri vin pe proiecte aflate în 
lucru și pot fi folosite doar pentru aceste 
obiective, așa cum sunt noua creșă din 
Miroslava, noua școală Constantin 
Langa, reabilitarea clădirilor școlare din 
Ciurbești, Proselnici, Uricani, Horpaz, 
cele 3 parcuri de joacă nou înfințate, 
canalizarea din Proselnici, Cornești, 
Dancaș și Ciurbești, precum și investiții 
legate de parcurile industriale – drumuri, 
alimentare cu energie elctrică, iluminat 
ș.a. La aceste surse se adugă sumele 
obținute prin împrumuturi care permit 
primăriei să asigure partea de cofi -
nanțare pentru proiectele depuse și care 
nu pot fi acoperite din sursele proprii. 

În discuția cu reprezentanții primăriei, 
aceștia au apreciat că o provocare 
majoră este dată de faptul că încă există 
percepția că majoritatea veniturilor unei 
primării vine din taxele și impozitele 
plătite de persoanele fizice. Pentru că 
Miroslava a crescut într-un ritm alert în 
ultimii ani, mulți cetățeni alegând să se 
mute în comună, plus eticheta de cea 
mai bogată comună, s-a întreținut ideea 
că primăria are buget pentru că sunt 
mulți cetățeni care plătesc texe și im-
pozite pe proprietăți și mașini. Realitatea 
este că performanța unei primării nu se 

măsoară prin valoarea taxelor și im-
pozitelor colectate de la persoanele fiz-
ice, primăriile care fac acest lucru 
neavând bani nici să-și acopere cheltu-
ielile cu aparatul administrativ, fiind 
nevoite să apeleze la ajutor guvernamen-
tal pentru acest lucru. Performanța unei 
primării vine din atragerea de fonduri 
naționale și europene și prin dezvoltarea 
mediului de afaceri local, care sunt cele 
mai mari surse de venituri pentru o lo-
calitate. Un alt criteriu de performanță în 
adminitrația locală este raportul dintre 
salariile plătite și veniturile obținute, iar 
la Miroslava acest raport este este unul 
excelent, cheltuielile cu angajați 
reprezentând puțin peste 13% din buget.  

De aici derivă o altă provocare majoră 
- asigurarea echilibrului între nevoile 
zonei de afaceri și nevoile cetățenilor. Pe 
de o parte, întreprinzătorii doresc anu-
mite investiții, mai ales că peste jumătate 
din bugetul primăriei vine direct și indi-
rect din taxele și impozitele colectate de 
la aceștia și din impozitul pe venit pe 
locurile de muncă create în Miroslava de 
către companii. De cealaltă parte sunt 
cerințele cetățenilor care au ales să se 
mute în comună, care își doresc drumuri 
asfaltate, iluminat public, canalizare, 
locuri de agrement. Creșterea demogra -
fică a Miroslavei a depășit toate aștep -
tările și previzunile cele mai optimiste, 
iar noii locuitori își doresc, așa cum 
fiecare dintre noi își dorește, ca aceste 

lucruri să se întâple cât mai repede. 
Apropierea de municipiul Iași amplifică 
tendința de a compara Miroslava cu mu-
nicipiul, de unde se relochează mulți 
dintre ei. Pentru a face o comparație 
reală, ar trebui făcută comparația și la 
nivel de resurse, mai ales în ceea ce 
privește numărul de angajați sau 
numărul de companii care activează în 
cele două localități. De altfel, cei 
intersați pot consulta proiectul de buget 
al Municipiului Iași pe site-ul primăriei 
Iași, buget care depășește 1 miliard de 
RON. 

În discuția cu echipa primăriei am 
adresat provocarea de a ne prezenta ce 
se poate face cu suma de 1995010 RON 
obținută de la persoanele fizice din im-
pozite și taxe, dacă toată această sumă ar 
fi alocată doar pentru un anumit tip de 
investiție (vezi tabelul de mai jos) 

Analizând cifrele și ceea ce s-a real-
izat în Miroslava în ultimii ani se poate 
concluziona fără tăgadă că aceste 
investiții nu s-ar fi putut duce la bun 
sfârșit fără o administrație locală 
preocupată de atragerea de surse de fi -
nan țare extra-bugetare. De altfel, primă -
ria are în momentul de față proiecte în-
tocmite pentru care caută activ alte surse 
de finanțare din fonduri europene sau 
prin programe naționale sau regionale, 
deoarece bugetul comunei este insufi-
cient pentru a putea acoperi și finanțarea 
acestora. 

Despre buget, surse de finanţare și taxe

Nr.crt. Activitate
Realizabil cu 

1.995.010 RON

1

Asfaltare drum de 4,00m lățime (pentru trafic 
auto ușor, inclusiv rigolă pereată, accese la 
proprietățile existente, podețe, amenajare drumuri 
laterale)

1,08 km

SAU

2

Asfaltare drum de 5,50m lățime (pentru trafic 
auto ușor, inclusiv rigolă pereată, accese la 
proprietățile existente, podețe, amenajare drumuri 
laterale)

0,8 km

SAU

3

Asfaltare drum de 7,50m lățime (pentru trafic 
auto de tonaj mare, inclusiv rigolă pereată, acces 
la proprietățile existente, podețe, amenajare dru-
muri laterale)

0,68 km

SAU

4 Rețea de canalizare (conducte + SPAU, fără 
racorduri la proprietăți) 4,1 km

SAU

5 Amenajare alei pietonale 6,2 km
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Copiii și tinerii din comunele Miro -
slava și Horlești au acum acces la un 
pachet inovator de servicii psiho-so-
ciale, educaționale, de dezvoltare 
personală și de timp liber.  

Serviciile specializate sunt oferite în 
cadrul proiectului „Investim în 
educația incluzivă!“, implementat de 
că tre Fundația „Alături de Voi“ 
(ADV) România, împreună cu par -
tenerii săi - Fundația „Star of Hope“ 
România, Asociația Română de Li -
terație și Asociația GAL Stejarii Ar -
gintii, în colaborare cu Școala Gimna -
zială „Col. Constantin Langa“ Miro -
slava, Școala Gimnazială „Dimitrie 
Anghel“ Cornești și Școala Gimna -
zială Horlești, proiect finanțat din 
Granturile Norvegiene 2014-2021 și 
administrat de Fondul Român de Dez-
voltare Socială (FRDS); 

În contextul pandemiei SARS-
COV2, când educația copiilor are 
nevoie de sprijin mai mult ca oricând, 
proiectul își propune să-i ajute pe elevi 
să își îmbunătățească performanțele 
școlare și de asemenea, să se cunoască 
mai bine pe ei înșiși, prin activități de 
dezvoltare personală. 

Alături de activitățile educative din 
cadrul acestui proiect, vor exista și 
activități recreative, de petrecere 
eficientă a timpului liber – tabere, 
ieșiri la teatru / film / muzee etc., re-
spectiv concursuri cu premii. Elevii vor 
primi și sprijin material: pachete cu 
rechizite și produse de igienă. 

O a doua componentă a proiectului 
este cea destinată părinților și constă 
în servicii de consiliere individuală, 
precum și cursuri de educație paren -
tală, care vin ca un sprijin pentru a 
înțelege mai bine copiii și adolescenții, 
precum și problemele cu care aceștia se 
confruntă. 

Cea de-a treia componentă a proiec-
tului se adresează cadrelor didactice și 
personalului auxiliar din educație. 
Aceștia vor beneficia de formare 
profesională în vederea îmbunătățirii 
competențelor de predare, comunicare, 
relaționare și colaborare în procesul in-
structiv-educativ, în lucrul cu categori-
ile de copii și tineri din grupul țintă: 
aflați la risc de abandon școlar/părăsire 
timpurie a școlii și copii și tineri cu 
cerințe educaționale speciale (CES). 

Prin expertiza partenerilor proiectu-
lui - Fundația „Alături de Voi“ Româ-
nia, Fundația Star of Hope România, 
Asociația Română de Literație, Aso -

ciația GAL Stejarii Argintii și a școlilor 
asociate, proiectul va contribui la: 
l Îmbunătățirea participării școlare a 

copiilor și tinerilor, ca urmare a 
participării la programele realizate în 
spațiile dotate din cadrul școlilor 
asociate; 

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 personală; 

l Creșterea implicării în procesul 
educațional, a părinților și tutorilor 
prin oferirea de servicii suport; 

l Combaterea analfabetismului func -
țional și dezvoltarea de abilități în 
rândul cadrelor didactice pentru a 
ajuta individualizat copiii și tinerii și 
pentru a preveni abandonul școlar. 
Implementarea activităților până în 

prezent a demonstrat deja faptul că 

echipa proiectului vine în întâmpinarea 
nevoilor copiilor și părinților. Acest fapt 
este rezumat și în declarația unui 
părinte al unui elev din clasa a VIII – a: 
Nu mă așteptam ca ceea ce au făcut în 
câteva întâlniri din proiect cu copiii 
noștri, să aducă atâta deschidere spre 
informare mai ales pe orientare 
profesională, dar și spre comunicarea 
cu noi, părinții. Ne bucurăm că aceste 
activități se realizează la școala 
noastră. 

Persoanele interesate de serviciile 
oferite în cadrul acestui proiect sau cele 
care cunosc familii și copii care au 
nevoie de sprijin, pot telefona la: 
0371.780.737 interior 4 sau pot trimite 
mesaj la adresa de email: ana.bala-
ban@alaturidevoi.ro. 

Participarea la activitățile acestui 
proiect poate aduce o reală schimbare 
în bine, atât în viața copiilor și tine -
rilor, cât și în viața părinților și a în-
tregii comunități.  

„Investim în educaţia incluzivă!“ – proiect derulat 
în comunităţile Miroslava, Cornești și Horlești

Compania IULIUS organizează un 
concurs de idei adresat artiștilor plas-
tici din județul Iași. Toți cei interesați 
trebuie să trimită un proiect desenat, 
cu toate detaliile de execuție, care să 
se încadreze armonios pe amplasa-
mentul indicat. Câştigătorul va fi pre-
miat cu suma de 2.000 EUR și va su-
perviza realizarea și implementarea 

proiectului câștigător. Următoarele 10 
propuneri considerate cele mai bune 
vor intra în expoziția finaliștilor, 
organizată în Atrium Palas Mall, după 
desemnarea câștigătorului. 

Mai multe detalii pot fi obținute de 
pe pagina de internet a proiectului 
Family Market Miroslava - https:// 
www.family-market.ro/concurs.

Concurs de idei pentru complexul 
Family Market Miroslava
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Incidența cumulată a cazurilor de 
COVID-19 pe ultimele 14 zile în 
Miroslava a scăzut sub 3,5 mie. La ra-
portarea din 22 aprilie, acestă rată este 
de 2,32 la mie. 

Conform articolului 11, alineatul 2 al 
Hotărârii nr. 74 a CJSU din 9 aprilie 
2021, în momentul în care incidența 
cumulată a cazurilor scade sub 3,5 la 
mie, se ridică restricția privind 
circulația persoanelor în afara locuinței 
/gospodăriei în intervalul 20:00-05:00 
în zilele de vineri, sâmbătă și duminică 
și rămâne restricția de circulație a per-
soanelor în intervalul 22:00-05:00. 

De asemenea, conform articolului 
12, alineatul 2 a Hotărârii nr. 74 a CJSU 
din 9 aprilie 2021 – se suspendă 
obligația pentru operatorii economici 
care desfășoară activități de comerț / 
prestări servicii în spații închise și / sau 
deschise, publice și sau private să-și 
desfășoare activitatea în intervalul orar 
05:00-18:00 în zilele de vineri, sâmbătă 

și duminică. Tot conform articolului 
menționat, se ridică suspendarea 
activității agenților economici care 
desfășoară activități în spații închise în 

domeniul sălilor de sport și / sau fit-
ness. 

În data de 23 aprilie, CJSU Iași a 
adoptat hotărârea numărul 84 prin care 

se certifică oficial că rata de infectare 
la Miroslava a scăzut sub 3 la mie și 
care aduce următoarele modificări: 
l Agenții economici de tipul restau-

rantelor și cafenelor își pot relua ac-
tivitatea în interior, fără a depăși 
30% din capacitate maximă a 
spațiului. 

l Activitate cu publicul a operatorilor 
licențiați în jocuri de noroc este 
permisă, fără a depăși 30% din ca-
pacitate maximă a spațiului. 

l Rămân în vigoare restricțiile legate 
de evenimetele publice și private 
desfășurate în interior și exterior 
până când rata va scădea sub 1,5 la 
mia de locuitori 
Textul hotărârii 84 poate fi consultat 

fie pe site-ul prefecturii Iași, fie pe site-
ul primăriei Miroslava (www.primari-
amiroslava.ro) în secțiunea Info 
COVID-19. 

Birou Mediu

Vești un pic mai bune în ceea ce 
privește incidenţa cumulată a 

cazurilor de COVID-19 în Miroslava

Comitetul Național al Activităților pri-
vind Vaccinarea împotriva Covid 19 
(CNAVC) a decis deschiderea unui centru 
de vaccinare împotriva Covid 19 pe raza 
comunei Miroslava începând cu data de 
15 aprilie 2021. Locația acestui centru de 
vaccinare a fost stabilită în incinta noii 
clădiri de la școala din Uricani. Serul fo-
losit pentru imunizare în acest centru este 
cel produs de companiile Pfizer și BioN-
Tech. Conform studiilor clinice, acest 
vaccin bazat pe tehnologia ARN Mesager 
are o eficiență de 95% împotriva virusului 
SARS-Cov oferind protecție și pentru tul-
pinile britanică, braziliană și sud-africană.  

Imunizarea cu vaccinul Pfizer/BioN-
Tech se face cu două doze, rapelul (al 
doilea vaccin) administrându-se la 3 săp-
tămâni după doza inițială. Pentru pro-
grmare la vaccinare în centru de la 
școala din Uricani trebuie folosită plat-
forma de vaccinare - https://progra-
mare.vaccinare-covid.gov.ro/. Cetățenii 
din Miroslava care doresc să se imuni-
zeze în centrul de vaccinare de la Uri-
cani, se pot înscrie pe lista de așteptare 
prin intermediul platformei amintite mai 
sus. La ora scrierii acestui articol, nu 
existatu persoane pe lista de așteptare a 
centrului din Uricani.

Centru de vaccinare 
anti COVID-19 cu serul 

Pfizer/BioNTech la 
școala din Uricani

Vă facem cunoscut că, în conformi-
tate cu Legea nr.68/2018, modificată și 
completaă ulterior prin Legea 
nr.129/2020 privind combaterea bu-
ruienii ambrozia, proprietarii sau 
deținătorii de terenuri, administratorii 
drumurilor publice, căilor ferate, cur-
surilor de apă, lacurilor, sistemelor de 
irigații și ai bazinelor piscicole au 
obligația să desfășoare lucrări de 
prevenire, combatere și distrugere a 
buruienii ambrozia, denumită știin -
țific Ambrosia artemisiifolia, pentru 
evitarea instalării și răspândirii 
vegetației adventive invazive și elim-
inarea ei în cazul prezenței pe tere -
nurile intravilane sau extravilane. 

Vă anunțăm că verificarea și con-
statarea nerespectării obligației mai sus 
menționate precum și aplicarea 
sancțiunilor potrivit prevederilor art. 3 
se fac de către autoritățile administra -
ției publice locale pe a căror rază 
teritorială se face controlul, prin per-
sonal împuternicit de primar, de către 
polițiști locali sau de către comisari ai 
Gărzii Naționale de Mediu. 

Neîndeplinirea obligațiilor conf. 
Legii 62/2018, modificată și completa -
tă ulterior prin Legea nr.129/2020 art 

3. alin. 2 atrage după sine sancționarea 
dumneavoastră cu amenda de la 1000 
lei la 5.000 lei pentru persoane fizice 
și cu amenda de la 10.000 lei la 20.000 
pentru persoane juridice. 

Invităm cetățenii comunei Miro -
slava să înștiințeze autoritățile publice 
locale cu privire la terenurile / spațiile 
care nu au fost igienizate, iar buruiana 
ambrozia nu a fost îndepărtată folosind 
aplicația de sesizări lansată de 
primărie. Aplicația poate fi accesată de 
pe site-ul primăriei – www.primari-
amiroslava.ro făcând click pe butonul 
„Sesizări“ din bara de meniu sau din 
link-urile rapide.  

 
Compartiment Mediu 

Primăria Comunei Miroslava

Anunț privind 
obligațiile 

cetățenilor în 
combaterea 

buruienii ambrozia 

 

În atenţia cetăţenilor 
din comuna Miroslava
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În urma numeroaselor sesizări venite 
de la cetățenii comunei, prin care se 
reclamă faptul că apar tot mai multe de-
pozite de deșeuri abandonate pe 
terenurile private și publice ale comunei 
și ținând cont de faptul că în loc să 
selectăm deșeurile, scade cantitatea de 
deșeuri selective și crește vertiginos can-
titatea de deșeuri menajere, vă informam 
pe aceasta cale că: 
l în conformitate cu prevederile OUG 

195/2005 actualizată privind protecția 
mediului și Legea 211/2011 privind 
regimul deșeurilor, toți cetățenii au 
obligația să SELECTEZE deșeurile și 
să le depoziteze doar în locurile spe-
cial amenajate în acest scop. 
Încălcarea acestor prevederi legale se 
sancționează cu amendă de la 3000 la 
6000 lei pentru persoane fizice și între 
25.000-50.000 lei pentru persoane ju-
ridice. În comuna noastră, aceste 
deșeuri se ridică de la poarta fiecărui 
cetățean în două zile diferite, așa cum 
gasiți în tabelul alăturat. 

l deșeurile din sticlă se colectează din 
puncte de colectare fixe distribuite la 
nivelul comunei, conform tabelului de 
mai jos 

l deșeurile vegetale se depun la plat-
forma de gunoi de grajd de la Balciu, 
fără a suporta vreun cost de depoz-
itare sau, dacă nu aveți cu ce le trans-
porta, puteți apela la companii private 
sau compania Servicii Publice 
Miroslava care, contra cost, pot efec-
tua acest serviciu pentru 
dumneavoastră. 

l pentru deșeurile din construcții și 
desființări provenite din locuințe, gen-
erate de activități de reamenajare și 
reabilitare interioară și/sau exterioară 
a locuințelor, lucrări care nu necesită 

autorizație de construire sau desfii -
nțare, trebuie încheiat un contract sep-
arat cu operatorul. Ele nu vor fi 
amestecate cu deșeurile menajere sau 
reciclabile. În categoria deșeurilor de 

renovare intră: deșeuri ce conțin 
beton, ceramică, căramizi, țigle, ma-
terial pe bază de ghips, lemn, sticlă, 
materiale plastice, metale, material de 
izolație etc. Pentru colectarea acestor 
deseuri prețul practicat de operatorul 
S.C.GIREXIM UNIVERSAL S.A. 
este de 29,43 lei/tonă + TVA. 

l deșeurile voluminoase (mobilier, pa-
turi, fotolii, canapele etc.) se ridică în 
mod GRATUIT de la poarta 
cetățenilor o dată pe lună, dupa 
apelarea operatorului la numărul de 
telefon - 0747164200. 

l am început să dăm amenzi și să nu 
ridicăm deșeurile cetățenilor care nu 
selectează aceste deșeuri. Facem pre-

cizarea că asociațiile de proprietari au 
fost informate că amenda pentru nes-
electare va fi emisă pe asociația de 
proprietari și prin urmare toți membrii 
asociației vor plăti o parte din amenda 
încasată. 
Pentru a ne asigura că înțelegem cu 

toții ce deșeuri intră în fiecare categorie, 
republicăm (tabelul de sus) ghidul de se-
lectare a deșeurilor. 

Vă invităm să dăm împreună dovadă 
de simț civic, inclusive prin atenționarea 
vecinilor, atunci când observăm că nu 
selectează corect deșeurile, sau le 
depozitează la întâmplare. 

Cu stimă și încredere, 
Ing. Corina Darabana

Anunţ Birou Mediu cu privire la selectarea deșeurilor


