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Extindere reţea de canalizare 
în localităţile Miroslava, 

Balciu, Valea Adâncă și Horpaz

Toamna s-a instalat deja pe meleagurile 
noastre. Asta înseamnă că începem curățenia 
de toamnă și în curți și în grădini. Ne-am 
gândit să punem lucrurile în ordine astfel 
încât să ne fie tuturor mai ușor: după cum 
știți, fractia vegetală – însemnând crengi, 

iarbă, frunze - se depozita până acum în mod 
gratuit pe platforma de gunoi de grajd de la 
Balciu, în scopul de a se toca și amestecă cu 
gunoiul de grajd în vederea realizării de 
compost. 
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Despre curăţenia de toamnă

Proiectul „Modernizare 
Școală Primară în localitatea 
Proselnici, comuna Miro-
slava, județul Iaşi“ finanțat 
prin PNDL II derulat prin Mi-
nisterul Lucrărilor Publice, 
Dezvoltării și Administrației a 
fost finalizat. 

Contractul privind execuția 
lucrărilor de construcții afe-
rente investiției a fost încheiat 
între UAT Comuna Miro-

slava, județul Iași şi ASOCIE-
REA S.C. ICOPREST CON-
STRUCT S.R.L. - S.C. CAS-
REP S.R.L. prin lider de Aso-
ciere S.C. ICOPREST CON-
STRUCT S.R.L. Termenul de 
execuție a fost de 12 luni și 
perioada de garanție de 5 ani, 
din data de 17.06.2021 până 
la data de 18.05.2026, con-
form contract. 
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Lucrările la Școala 
Primară din Proselnici 

au fost finalizate

În data de 
24.09.2021, SC 
APAVITAL SA a 
lansat o licitație 
pentru extinderea 
rețelei de apă și 
canalizare în cinci 
comune mari de 
lângă Iași, în cadrul 
proiectului major 
de investiții imple-
mentat cu fonduri 
europene IS-CL-02 
- Extinderea sis-
temului de apă și 
canalizare în Zona 
Metropolitană a 
municipiului Iași – 
zona Sud, proiect 
finanțat prin inter-
mediul Programu-
lui Operațional de 
Infrastructură Mare 
(POIM). 
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În Liceul Tehnologic A gri -
col ,,Mihail Kogălni ceanu“ 
din Miroslava, noul an școlar 
a debutat cu proiectul Eras-
mus+, „Water as the treasure 
of future“ – 2020-1-RO01-
KA229—79917, acesta fiind 
coordonat de instituția de 
educație din Miroslava, 
alături de parteneri din Italia, 
Turcia și Polonia.  
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Noi proiecte europene 
derulate în Liceul 

Agricol din Miroslava
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Datele înregistrate la Oficiul de Stare Civilă în luna august 2021
În luna august 2021, la 
Oficiul de Stare Civilă al 
Comunei Miroslava s-au 
înregistrat un număr de 12 
certificate de căsătorie, 8 
certificate de naștere și 7 
certificate de deces, astfel: 

Nașteri 
l Ciungu Constnatin-Daniel 
l Chimir Alessia-Elena 
l Paranici Eliza-Ioana 
l Pino Isabella-Antonia 
l Andrieș Sofia-Maria 
l Murgescu Patric-Ștefan 
l Nour David-Nicolas 
l Malevan Andreea 

Căsătorii 
l Gîlcă Radu-Cosmin și Săscu 

Camelia-Maria 
l Mazilu Adrian și Barbu Petronela 
l Sîrbu Alexandru-Codrin și Apostol 

Ana-Maria 
l Tunza Florin și Cheșcu Alina-

Vasilica 
l Cârțan Gheorghiță-Gabriel și 

Vaschim Lidia-Valentina 
l Manole Paul-Cristian și 

Cărămidaru Alexandra 
l Capră Ionel și Calistrat Petronela 
l Bumbătă Alexandru-Ionuț și Popa 

Ana-Maria 
l Chisanovici Onuț-Alin și Merlă 

Alexandra-Ionela 
l Iordachi Vasile-Ion și Mutihac 

Doina 

l 11. Postolachi Vasile și 
Buburuzanu Ana-Maria 

l 12. Danalache Iulian și Chițac 
Iulia-Maria 

l 13. Botezatu Adrian-Paul și Rusu 
Ana-Maria 

l 14. Petrea Ștefan-Mircea și 
Spulber Mălina-Carina 

Decese 
l Beilic Ion – 1948 
l Ciobanașu Natalia – 1934 
l Arteni Florinel – 1956 
l Florea Maria – 1930 
l Mihai Constantin – 1937 
l Bibire Gheorghe – 1933 
l Stoica Mihai - 1955

Reunit în ședință ordinară de 
lucru de în ziua de 31 august 
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.179 pentru modifica-
rea, completarea și actualizarea Ane-
xei privind achizițiile directe la Pro-
gramul anual al achizitiilor publice 
pentru anul 2021, aprobate prin Ho-
tărârea Consiliului Local al comunei 
Miroslava nr.96/31.04.2021. 

l Hotărârea nr.180 privind trecerea în 
domeniul public al Unității Adminis-
trativ-Teritorială comuna Miroslava, 
județul Iași a unor drumuri vicinale și 
elemente de identificare topo-cadas-
trale. 

l Hotărârea nr.181 privind aprobarea 
Proiectului tehnic nr.21/2021 și a in-
dicatorilor tehnico – economici ai 
proiectului: „Alimentare cu energie 
electrică Parcul Industrial II , sat Bră-
tuleni, com. Miroslava, județul Iași“-
INSTALAȚIA DE UTILIZARE. 

l Hotărârea nr.182 privind modifica-
rea și completarea Contractului de 
dare în administrare nr.2670/ 
31.01.2017 încheiat între Unitatea 
Administrativ-Teritorială comuna 
Miroslava și Societatea Servicii Pu-
blice Miroslava S.R.L.. 

l Hotărârea nr.183 privind interzice-
rea circulației pe timpul nopții a ve-
hiculelor cu tracțiune animală în pe-
rioada campaniilor agricole în co-
muna Miroslava, județul Iași. 

l Hotărârea nr.184 privind acordarea, 
cu titlu gratuit, a dreptului de uz și a 
dreptului de servitute către S.C. Del-
gaz Grid S.A., asupra terenului în 
suprafață de 637 m.p., aparținând do-
meniului public al comunei Miro-
slava, în vederea executării lucrării 
„Extindere rețele electrice JT+MT în 
localitatea Ciurbești, str. Căminului, 
comuna Miroslava, județul Iași“. 

l Hotărârea nr.185 privind aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici ai 
proiectului de investiție: „Moderniza-
rea sistemului de iluminat public în 
comuna Miroslava, județul Iași, prin 
înlocuirea corpurilor de iluminat 
existente cu corpuri de iluminat LED 
și achiziționarea și instalarea sisteme-
lor de dimare/telegestiune care per-
mit reglarea fluxului luminos la nive-
lul întregului obiectiv de investiție“. 

l Hotărârea nr.186 privind modifica-
rea, completarea și actualizarea do-
meniului privat al comunei Miro-
slava, județul Iași ca urmare a trecerii 
unor elemente topo-cadastrale, a vân-
zării unor suprafețe de teren și a 
achiziționării a două containere tip 
birou. 

l Hotărârea nr.187 privind darea în 
administrare (cu titlu gratuit) de către 
Unitatea Administrativ-Teritorială 
comuna Miroslava către A.N. „Apele 
Române“ și A.B.A. Prut-Bârlad a 
unor suprafețe de teren, aparținând 
domeniului public al comunei pentru 
a fi puse la dispoziția proiectului 
„Watman Sistem Informational pen-
tru managementul integrat al apelor-
etapa II“ , în vederea amplasării a 
două sirene : S PB 046 și S PB 049 
pe raza comunei. 

l Hotărârea nr.188 privind mandata-
rea domnului Lisoschi Mihăiță-Cos-
tel-viceprimar al comunei Miroslava, 
județul Iași pentru a semna la birou 
notarial în numele primarului comu-
nei Miroslava-Niță Dan și pentru co-
muna Miroslava, județul Iași contrac-
tele de donație, contractele de 
schimb, contractele de vânzare-cum-
părare, contracte de alipire/dezlipire 
ce urmează a fi încheiate la nivelul 
comunei. 

l Hotărârea nr.189 pentru modifica-
rea și completarea Hotărârii Consiliu-
lui Local nr.204/04.11.2020 privind 
organizarea comisiilor de specialitate 
ale Consiliului Local al comunei Mi-
roslava, județul Iași. 

l Hotărârea nr.190 privind trecerea în 
domeniului public al comunei Miro-

slava a obiectivului de investiție: 
„EXTINDERE REȚEA DE ALI-
MENTARE CU APĂ ȘI CANALI-
ZARE, BRANȘAMENTE APĂ ȘI 
RACORDURI CANALIZARE“ și 
darea în administrare și exploatare 
către S.C APAVITAL S.A.. 

l Hotărârea nr.191 privind aprobarea 
Raportului anual al primarului comu-
nei Miroslava privind activitatea 
desfășurată în anul 2021, în condițiile 
legii. 

l Hotărârea nr.192 privind aprobarea 
Studiului de fezabilitate nr. DRU-05-
2021 și a indicatorilor tehnico – eco-
nomici ai obiectivului de investiție : 
„ÎNFIINȚARE SENS GIRATORIU 
ÎN SATUL VOROVEȘTI, LA 
INTERSECȚIA STRĂZILOR 
PROF. DUMITRU PRICOP, PRIN-
CIPALĂ, MILITARI ȘI ION NE-
CULCE“. 

l Hotărârea nr.193 privind aprobarea 
Studiului de fezabilitate faza DALI 

nr.9/2021 și a indicatorilor tehnico–
economici ai obiectivului de in -
vestiție: „MODERNIZARE STRA -
DA LAȚCU VODĂ, SAT VALEA 
ADÎNCĂ, COM. MIROSLAVA, 
JUD. IAȘI“. 

l Hotărârea nr.194 privind aprobarea 
Studiului de fezabilitate nr. DRU-03-
2021 și a indicatorilor tehnico – eco-
nomici ai obiectivului de investiție 
„ÎNFIINȚARE SENS GIRATORIU 
ÎN SATUL VALEA ADÎNCĂ, LA 
INTERSECȚIA STRĂZILOR LI-
VEZILOR, BAZEI, PRINCIPALĂ, 
COSTEA VODĂ ȘI CORNEȘTI“. 

l Hotărârea nr.195 privind aprobarea 
incheierii unui Acord de finantare 
intre Unitatea Administrativ-Terito-
riala Miroslava, județul Iași si Prima-
ria satului Corjova, in vederea susti-
nerii proiectului pentru localitatea 
Corjova : « Drum de acces spre insti-
tutia publica Gimnaziu».(suplimen-
tar)

Hotărâri ale Consiliului Local 
Miroslava din luna august 2021
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În data de 24.09.2021, SC APAVI-
TAL SA a lansat o licitație pentru ex-
tinderea rețelei de apă și canalizare în 
cinci comune mari de lângă Iași, în ca-
drul proiectului major de investiții im-
plementat cu fonduri europene IS-CL-
02 - Extinderea sistemului de apă și 
canalizare în Zona Metropolitană a 
municipiului Iași – zona Sud, proiect 
finanțat prin intermediul Programului 
Operațional de Infrastructură Mare 
(POIM). 

Procedura lansată de operatorul re-
gional de apă-canal vizează un contract 
de peste 184 milioane lei (fără TVA) – 
cea mai mare valoare a unui astfel de 
contract lansat de la demararea proiec-
tului. Lucrările fac referire la extinde-
rea rețelelor în comunele Bârnova, 
Ciurea, Miroslava, Tomești și Co-
marna. 

Lucrările ar urma să fie executate în 
maximum doi ani, dar nu mai târziu de 
decembrie 2023. Dacă acest termen va 
fi încălcat, fondurile europene vor fi 
pierdute întrucât proiectul este finanțat 
prin intermediul Programului 
Operațional de Infrastructură Mare 
(POIM). Companiile interesate pot de-
pune oferte cel târziu pe 22 noiembrie 
a.c., ceea ce creează premisele semnării 
contractului până la sfârșitul acestui an, 
iar lucrările să înceapă efectiv în primă-
vara anului 2022. Totodată, licitația este 
împărțită în trei loturi astfel că, cel mai 

probabil, lucrările se vor desfășura si-
multan în toate cele cinci comune. 

Localitățile unde vor avea loc lu-
crări, respectiv cele trei loturi în care a 
fost împărțită licitația: Lotul 1 (Bârnova 
și Ciurea), cu o valoare de aproape 84 
milioane lei: conductă de aducțune apă 
potabilă Chirița – Hlincea – Lunca 
Cetățuii – Ciurea – Piciorul Lupului; 
extindere rețea de alimentare cu apă și 
rețea de canalizare în localitățile Bâr-
nova, Cecu, Păun, Todirel, Vișan, Pie-
trărie; extindere rețea de alimentare cu 
apă și canalizare în localitățile Hlincea, 
Ciurea, Piciorul Lupului, Dumbrava, 
Lunca Cetățuii; conductă de refulare 
Dumbrava – Lunca Cetățuii. Lotul 2 
(Miroslava), cu o valoare de aproape 
35 milioane lei: extindere rețea de ca-
nalizare în localitățile Miroslava, 
Balciu, Valea Adâncă și Horpaz. 
Lotul 3 (Tomești și Comarna), cu o va-
loare de aproape 66 milioane lei: extin-
dere rețea de canalizare în localitățile 
Chicerea și Goruni (Tomești); conductă 
de aducțiune apă potabilă Chirița – 
Dancu – Holboca – Țuțora – Chiperești 
– Osoi; gospodărire de apă Osoi; 
înființare rețea de alimentare cu apă și 
rețea de canalizare în localitatea Osoi și 
conductă de aducțiune apă potabilă re-
zervor Osoi. 

Proiectul regional gestionat de către 
SC APAVITAL SA prevede, în princi-
pal, reabilitarea aducțiunilor, înființarea 

de noi aducțiuni, construirea de noi 
gospodării de apă și reabilitarea, extin-
derea și înființarea de rețele de 
distribuție. Lucrările se referă la: lucrări 
de construcție, furnizarea și montarea 
utilajelor și a echipamentelor tehnolo-
gice, testare și punere în funcțiune, mo-
nitorizarea și acordarea de 
asistență/consultanță personalului res-
ponsabil pe parcursul perioadei de no-
tificare a defectelor, după caz, remedie-
rea eventualelor defecte în perioada de 
garanție (36 luni), instruirea personalu-
lui beneficiarului în cele 25 luni ale pe-
rioadei de execuție. În cadrul acestui 
Contract de Finanțare se vor realiza lu-
crări de infrastuctură de alimentare cu 
apă potabilă, colectare și epurare a ape-
lor uzate în următoarele 41 Unități Ad-
ministrativ Teritoriale din Județul Iași: 
municipiul Iași, Bârnova, Ciurea, Hol-
boca, Miroslava, Tomești, Valea Lupu-
lui, Rediu, Comarna, Mogoșești, Popri-
cani, Pașcani, Valea Seacă, Lespezi, 
Tătăruși, Târgu Frumos, Ion Neculce, 
Costești, Ruginoasa, Podu Iloaiei, 
Popești, Sinești, Oțeleni, Țibana, Cos-
tuleni, Voinești, Cozmești, Heleșteni, 
Al.I.Cuza, Cotnari, Ceplenița, Hârlău, 
Deleni, Scobinți, Cristești, Moțca, 
Scânteia, Dobrovăț, Ciortești, Schitu-
Duca, Răchiteni și 4 Unități Adminis-
trativ Teritoriale din Județul Neamț: Să-
băoani, Tămășeni, Doljești, Timișești. 

Proiectul major ApaVital în cifre, 
valoarea totală a investiției depășind 

pragul de 500 milioane euro: infras-
tructură nouă de distribuție de circa 311 
km și vor fi reabilitați 28 km de rețea 
existentă de distribuție de apă potabilă, 
255 km de aducțiuni noi și reabilitarea 
a 38 km existenți, 535 km de rețea 
nouă de canalizare, iar alți 13 km de 
rețea existentă vor fi reabilitați, 43 de 
rezervoare de înmagazinare, 23 de stații 
tratare apă (stații de clorinare), 5 stații 
de epurare ape uzate, 43 de stații de 
pompare apă potabilă (noi), 361 de 
stații de pompare apă uzată (noi).  

„Investițiile în extinderea rețelei de 
alimentare cu apă și canalizare repre-
zintă prioritate zero pentru comuna 
noastră. Așteptăm de prea mult timp 
implementarea acestui proiect major de 
către APAVITAL. Miroslava este cea 
mai mare comuna din Zona Metropoli-
tană Iași, foarte mulți ieșeni au ales să 
locuiască la noi în comună și doresc 
aceleași condiții ca și în municipiul 
Iași. Facem eforturi mari pentru dez-
voltarea și adaptarea infrastructurii la 
nevoile populației. Chiar dacă proiect 
este gestionat în integralitate de APA-
VITAL, noi, ca și autoritate publică lo-
cală vom oferi suport imediat ori de 
câte ori va fi cazul. Suntem optimiști că 
lucrările se vor finaliza la termen“, a 
declarat Dan NIȚĂ – primarul comunei 
Miroslava, județul Iași. 

 
ing. Violeta IFTIMIE 
 – Consilier Investiții 

Extindere reţea de canalizare 
în localităţile Miroslava, Balciu, 

Valea Adâncă și Horpaz
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Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației pune, la 
dispoziția autorităților locale, platforma 
digitală https://investitii.mdlpa.ro/, spe-
cial creată pentru depunerea cererilor 
de finanțare pentru proiectele de 
construcție și modernizare a dru-
murilor, a rețelelor de apă și canalizare, 
finanțate prin Programul Național de 
Investiții „Anghel Saligny“. 

„Primăriile pot depune proiectele 
începând de azi (n.r. 22.09.2021); reco-
mand tuturor să elaboreze proiecte bine 
gândite, argumentate profesional, care 
răspund nevoilor comunităților lo-
cale“, a precizat ministrul Cseke Attila. 

Pentru asigurarea coeziunii teritori-
ale și în vederea dezvoltării echitabile 
a localităților din România, sunt 
prevăzute sume prealocate pentru 
fiecare localitate. Astfel, prin Progra-
mul Național de Investiții „Anghel 

Saligny“, vor fi alocate cel puțin 140 de 
milioane de lei pentru fiecare județ, 
minimum 4 milioane pentru fiecare 
comună și cel puțin 7 milioane de lei 
pentru fiecare oraș. De asemenea, pen-
tru fiecare municipiu vor fi alocate min-
imum 10 milioane de lei și cel puțin 43 
de milioane de lei pentru reședințele de 
județ. Fiecare sector al municipiului 
București poate accesa fonduri în val-
oare de cel puțin 35 de milioane de lei 
pentru proiecte prin Programul 
Național de Investiții „Anghel 
Saligny“. 

Fondurile alocate vor fi destinate 
construcției a 12.000 km de rețele de al-
imentare cu apă și canalizare constru-
ite/extinse, 700.000 de branșamente in-
dividuale la sistem de alimentare cu 
apă/racorduri individuale la sistem de 
canalizare, construcția sau modern-
izarea a 2.000 km de drumuri județene 

și variante ocolitoare și 3.000 km de 
drumuri comunale. 

Cererile de finanțare se pot depune 
în 45 de zile, respectiv până la data de 
08.11.2021, atât electronic, pe plat-
forma pusă la dispoziție de MDLPA, 
cât și fizic, însă doar cu programare 
prealabilă în aceeași platformă digitală 
menționată mai sus. 

Normele metodologice pentru 
punerea în aplicare a prevederilor 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
95/2021 pentru aprobarea Programului 
Național de Investiții „Anghel 
Saligny“, pentru categoriile de investiții 
prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) – d) 
din Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr. 95/2021 au fost publicate, ieri, în 
Monitorul Oficial. 

Conform metodologiei de aplicare, 
vor fi luate în considerare datele de-
mografice, bugetele primăriilor, 

numărul de obiective aflate în derulare 
pe fiecare județ din totalul investițiilor 
aflate în derulare la nivel național, sau 
necesarul de fonduri pentru finalizarea 
obiectivelor de investiții începute și ne-
finalizate, sau indicatorii statistici. 
„Toate aceste date ne vor determina să 
alocăm bani în mod transparent și 
echilibrat pentru proiecte în toată 
țara“, a adăugat ministrul. (sursa: 
https://www.mdlpa.ro) 

„Primăria comunei Miroslava, 
județul Iași are în pregătire și va 
depune în termenul prevăzut de pro-
gram, cel puțin trei proiecte ce vizează 
extinderea infrastructurii de apă-canal, 
reabilitarea și modernizarea dru-
murilor de interes local și reabilitarea 
de poduri și podețe. Le vom prezenta 
spre analiză și aprobare Consiliului 
Local Miroslava“, a declarat Dan Niță 
- primarul comunei Miroslava.

Programul Naţional de Investiţii „Anghel Saligny“

Finalizarea lucrărilor la Școala Primară din 
localitatea Proselnici, comuna Miroslava, judeţul Iași
Proiectul „Modernizare Școală Pri -

mară în localitatea Proselnici, comuna 
Miroslava, județul Iași“ finanțat prin 
PNDL II derulat prin Ministerul 
Lucrărilor Publice, Dezvoltării și 
Administrației a fost finalizat. 

Contractul privind execuția lucrărilor 
de construcții aferente investiției a fost 
încheiat între UAT Comuna Miroslava, 
județul Iași și ASOCIEREA S.C. ICO-
PREST CONSTRUCT S.R.L. - S.C. 
CASREP S.R.L. prin lider de Asociere 
S.C. ICOPREST CONSTRUCT S.R.L. 
Termenul de execuție a fost de 12 luni și 
perioada de garanție de 5 ani, din data de 
17.06.2021 până la data de 18.05.2026, 
conform contract. 

Valoarea finală a lucrărilor executate 
a fost de 1,2 milioane lei fără TVA, re-
spectiv 1,4 milioane lei cu TVA. Carac-
teristici tehnice: clasa de importanță III, 
categoria de importanță C, grad de 
rezistență la foc II, suprafața construită 
= 379,10 mp, suprafață desfășurată = 
379,10 mp, regim de înălțime: parter. 

S-au realizat măsuri de consolidare a 
structurii de rezistență a imobilului. S-a 
realizat cămășuirea elevațiilor 
fundațiilor existente pe ambele fețe, cu 
lamele din beton armat ȋn grosime de 10 
cm. S-au realizat centuri perimetrale la 
partea superioară a zidurilor și un 
planșeu din beton armat. Extinderea 
clădirii pentru realizarea celei de a treia 

săli de clasă, grupuri sanitare, centrală 
termică și bibliotecă s-a realizat cu o 
structură nouă ȋn cadre din beton armat 
cu ȋnchideri din cărămidă cu goluri. S-a 
refăcut integral șarpanta cu lemn 
ecarisat. Construcția are structura de 
rezistență din cadre din beton armat 
monolit clasa C20/25. Zidăria exterioară 
și cea interioară este din cărămidă plină. 
S-au realizat tencuieli armate pe pereții 
structurali și s-au introdus stâlpișori și 
stâlpi din beton armat monolit la 
intersecții și în zonele de câmp. 

Sistemul de fundare este alcătuit din 
fundații izolate rigide, rigidizate la 
partea superioară cu o rețea de grinzi de 
echilibrare dispuse după direcții ortog-
onale, proiectate din beton armat clasa 
C20/25.  

Placa pardoseală este proiectată din 
beton armat cu grosimea de 15cm. Sub 
pardoseală s-a prevăzut un strat ter-
moizolant din polistiren extrudat de 5 
cm grosime sub care este montat un strat 
din material granular având rolul de ru-
pere de capilaritate în grosime de 10cm. 
Planșeul de peste parter este realizat din 
beton armat monolit clasa C20/25 cu 
grosime de 15cm. 

Acoperișul este de tip șarpantă din 
lemn cu învelitoare din tablă tip țiglă gri 
cu accesorii (jgheaburi si burlane) din 
tabla vopsita multistrat in camp electro-
static. Tamplaria exterioara este din 
PVC cu geam termoizolant clar LOW-
E.Pardoselile exterioare sunt realizate 

din placi de gresie antiderapanta. Pen-
tru accesul persoanelor cu dizabilități 
este prevăzută o rampa dispusa la in-
trarea principala. 

Trotuarul perimetral este realizat 
din beton cu pante de scurgere spre 
exteriorul clădirii, trotuar prevăzut la 
partea exterioara cu rigole pentru 
evacuarea apelor pluviale. Par-
doselile interioare sunt realizate din 
covor PVC, gresie si parchet. Pentru 
finisarea pereților, respectiv a ta-
vanelor s-a utilizat varul lavabil de 
culoare albă.  

Tâmplăria interioară este realizată 
din PVC de culoare alb. 

Școala propusă se compune din 3 săli 
de clasă a câte 20 de elevi, 1 bibliotecă, 
grupuri sanitare, depozitări, cancelarie, 
birouri administrație, spații tehnice, etc.  

 
ing. Violeta IFTIMIE 

 – Consilier Investiții
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În Liceul Tehnologic Agricol ,,Mi-
hail Kogălniceanu“ din Miroslava, noul 
an școlar a debutat cu proiectul Eras-
mus+, „Water as the treasure of future“ 
– 2020-1-RO01-KA229—79917, 
acesta fiind coordonat de instituția de 
educație din Miroslava, alături de par-
teneri din Italia, Turcia și Polonia. 

Scopul proiectului este de a 
conștientiza importanța apei în viețile 
tuturor și de a identifica modalități prin 
care se poate folosi rațional apa, prin 
care poate fi protejată și conservată. 

Obiectivele proiectului vizează atât 
conștientizarea importanței apei în 
toate domeniile, cât și dezvoltarea 
competențelor lingvistice, TIC, de 
lucru în echipă. 

Activitățile proiectului acoperă ur-
mătoarele domenii: dezvoltarea 
conștientizării importanței apei în școli 
(în România), identificarea efectului în-
călzirii globale asupra sistemelor de 
apă și a modului în care aceasta 
influențează turismul regional ( în Tur-
cia), importanța apei ca sursă de viață, 
mod de comunicare, ca linie de salvare 

pentru umanitate (în Polonia), formarea 
gândirii ecologice în școli și în comu-
nitatea locală, menținerea unei ape cu-
rate pentru asigurarea unei vieți sănă-
toase pentru generațiile viitoare (în Ita-
lia) și apa transpusă în lumea artei (în 
Turcia). 

Gazdele primei mobilități, efectuate 
în săptămâna 5 – 11 septembrie 2021, 
au fost cadrele didactice de la Liceul 
din Miroslava, unde musafirii au avut 
posibilitatea de a participa la activități 
de evaluare senzorială a mai multor 
sortimente de apă îmbuteliată sub bran-
duri românești, vizite la Stația de epu-
rare APAVITAL și la Institutul de Cer-
cetare pentru Agricultură și Mediu din 
cadrul USV Iași; în plus, partenerii au 
avut ocazia de a urmări o lecție pe tema 
proiectului, ,,Apa“ în școală. Din 
această mobilitate nu au lipsit nici 
activitățile culturale, precum vizitarea 
Grădinii Botanice, vizitarea unor obiec-
tive turistice din Iași și participarea la 
Street Food Festival.  

Acest proiect Erasmus+ se adre-
sează elevilor și cadrelor didactice 

interesate de dezvoltare personală, 
schimb de experiență și de bune 
practici, permițând participarea la 
mobilități de formare continuă în 
țările partenere din spațiul Uniunii 
Europene. 

Următoarea mobilitate în cadrul 
acestui proiect va avea loc în intervalul 
28 noiembrie-04 decembrie, în Anta-
lya, Turcia“. La această activitate, din 
partea Liceului din Miroslava vor par-
ticipa doi profesori și patru elevi. 

Noi proiecte europene derulate 
în Liceul Agricol din Miroslava

Început de an școlar la Școala Gimnazială 
„Colonel Constantin Langa“ Miroslava

Emoția începutului de an școlar 
revine în fiecare toamnă, iar bucuria 
revederii a cuprins întreaga comunitate. 
Pentru copii, părinți, bunici și cadre di-
dactice, prima zi de școală a fost un 
eveniment așteptat cu nerăbdare, entuzi-
asm, emoție, speranță, cu noi griji și un 
strop de teamă. Este al doilea an la rând 
când școala începe în vremuri de pan-
demie. Dacă anul trecut părinții nu s-au 
putut bucura alături de copiii lor de 
emoția primei zile de școală, de data 
aceasta au putut să participe la 

festivitățile de pe 13 septembrie. De-
schiderea festivă s-a desfășurat în aer 
liber, după un program decalat pe 
formațiuni de studiu și structuri, astfel 
încât să nu se creeze aglomerări în curte, 
cu respectarea regulilor de distanțare și 
- obligatoriu, cu măști de protecție. 

La festivitate, am fost onorați cu 
prezența d-nei Julieta Pendefunda – în 
calitate de reprezentant al Primarului co-
munei Miroslava - și a preotului Mihai 
Rusu, care a oficiat o slujbă religioasă, 
respectând tradiția.  

Cei 860 de elevi și preșcolari s-au întors 
fizic în bănci. În situația epidemiologică 
actuală, am luat toate măsurile necesare 
care să creeze pentru elevi și profesori un 
climat propice învățării și dezvoltării, 
chiar și în aceste condiții.  

În acest an școlar, efectivele de 
preșcolari sunt organizate în 3 grupe cu 
program normal și 6 grupe cu program 
prelungit – la Grădinița Miroslava și 3 
grupe cu program prelungit, la Grădinița 
Valea Adâncă. Cele 12 clase primare au 
program de dimineață, o parte în clădirea 

Școlii Miroslava, iar alta în clădirea 
Liceului Tehnologic Agricol „Mihail 
Kogălniceanu“ din localitate. Clasele de 
gimnaziu își desfășoară programul după 
amiaza, începând cu ora 12.00.  

Dorim să asigurăm părinții că este un 
program școlar provizoriu, cu toții 
așteptăm cu nerăbdare să fie dată în 
folosință noua clădire a școlii, în care 
vom putea reuni în program de 
dimineață toate formațiunile de studiu.  

Începem și acest an școlar, 2021-
2022, în condiții atipice, dar cu dorința 
de a construi un mediu sigur și confort-
ant, cu respectarea măsurilor de protecție 
sanitară care se impun. Rugăm și părinții 
să respecte îndemnul specialiștilor, ca la 
primul simptom specific unei răceli, 
copilul să rămână acasă și să se solicite 
testarea anti-COVID. 

Părinți, cadre didactice și elevi ne 
adaptăm noilor realități și reguli, dar fără 
a ne pierde dorința de a ne întâlni și de a 
colabora. 

Dorim tuturor elevilor un an plin de 
reușite și satisfacții, să își respecte pro-
fesorii și să-i urmeze cu încredere, să își 
iubească părinții, apreciind eforturile lor 
de a le oferi tot ce e mai bun! 

Colegilor cadre didactice, le dorim 
mult spor în munca lor, răbdare și cât 
mai multă înțelepciune pentru a forma 
cât mai frumos elevii pe care-i au! 

Vă invit și pe dumneavoastră, părinții, 
să fiți partenerii educației copiilor 
dumneavoastră, printr-o colaborare 
strânsă cu cadrele didactice și conduc-
erea școlii noastre. 

 Vă asigurăm de întreaga noastră pre-
ocupare și vă dorim un an școlar cu 
sănătate!
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Toamna s-a instalat deja pe me-
leagurile noastre. Asta înseamnă că 
începem curățenia de toamnă și în 
curți și în grădini. Ne-am gândit să 
punem lucrurile în ordine astfel încât 
să ne fie tuturor mai ușor: după cum 
știți, fracția vegetală – însemnând 
crengi, iarbă, frunze - se depozita 
până acum în mod gratuit pe plat-
forma de gunoi de grajd de la Balciu, 
în scopul de a se toca și amestecă cu 

gunoiul de grajd în vederea realizării 
de compost. Pentru că numărul de an-
imale din comună a scăzut, cantitatea 
de gunoi de grajd s-a diminuat în mod 
corespunzător și ce se depozita pe 
platforma era prea puțin pentru re-
alizarea compostului, mai ales că oa-
menii aduceau în afară de frunze și 
iarbă și foarte multe crengi. Prin ur-
mare, am hotărât că la Balciu să 
primim doar crengi pe care să le 

tocam și să facem brichete, iar la plat-
forma de la Uricani să ducem iarbă și 
gunoiul de grajd pe care să le 
transformăm în compost. 

Amintim cetățenilor că deșeurile tre-
buiesc selectate și depozitate în mod 
corespunzător și că nerealizarea acestui 
obiectiv duce la sancționarea cu 
amendă între 3000-6000lei pentru per-
soanele fizice și 10000-20000lei pentru 
persoanele juridice. 

Chiar dacă numărul de amenzi nu 
este corespunzător cu numărul de aba-
teri de la regulă selectării deșeurilor, va 
asigurăm că aplicăm din ce în ce mai 
multe amenzi în fiecare luna. Se apare 
că e singură formă de convingere… Am 
mai observat cu plăcere că sunt din ce 
în ce mai multe persoane tinere în spe-
cial, cărora le pasă ce se întâmplă cu 
mediul înconjurător și asta mă bucură 
și îmi da speranțe că într-un timp mai 
lung sau mai scurt vom reuși să avem 
și noi „o țară că afară“, adică civilizată 

 Cu stimă, 
 ing. Corina Darabană 

 Birou Mediu 

Despre curăţenia de toamnă

Sterilizarea femelelor și castrarea mas-
culilor din specia canină, rasă comună 
(metis) este obligatorie conform Legii nr. 
258/2013 pentru modificarea si com-
pletarea OUG 155/2001 care prevede că 
„Este obligatorie sterilizarea câinilor cu 
sau fără stăpân aparținând rasei comune, 
metișii acestora“, sancțiu ni le pentru nere-
spectarea acestor prevederi fiind cuprinse 
între 5.000 și 10.000 de lei. 

Avantajele castrării masculilor 
Câinii necastrați pot încerca adesea să 

fugă din curte când simt în apropiere o 
femelă în călduri. Un lucru similar se 
poate întâmpla și în cazul unui câine de 
apartament care este scos la plimbare în 
parc. Acesta va forța lesa pentru a scăpa 
și pentru a fugi după cățea. În urma 
castrării, câinii nu vor mai avea aceste 
obiceiuri. 

Câinii castrați nu se vor mai manifesta 
agresiv în prezența altor câini. De 
asemenea, riscul ca aceștia să devină 
agresivi cu familia pentru a o domina, 
scade considerabil. 

Câinii pot adopta comportamentul de 
a-și marca teritoriul, un lucru neplăcut 
pentru proprietar. Castrarea va duce la 
eliminarea acestui comportament. 

Odată cu îndepărtarea testiculelor 
câinele nu va mai suferi de cancer la 
nivelul testiculelor. De asemenea, aceștia 
vor avea mai puține probleme cu 
prostata și vor fi mai puțin susceptibili 
tumorilor perianale. 

Avantajele sterilizării femelelor 
În unele cazuri, comportamentul unei 

cățele se poate schimba după operația de 
sterilizare. Aceasta va deveni mai calma 
și mai afectuoasă. Cazurile în care com-
portamentul cățelei se schimbă în rău, 
aceasta devenind agresivă, sunt foarte 
rare. 

În urma operației, creșterea apetitului 
poate fi întâlnită la aproape toate exem-
plarele. Din această cauza, cățeaua poate 
lua ușor în greutate dacă nu se respectă 
un program strict al mesei. Pentru a evita 
creșterea în greutate, cățeaua trebuie să 
mănânce zilnic la aceleași ore și să nu i 
se dea cantități mari de hrană. 

Sterilizarea femelelor, respectiv cas-
trarea masculilor contribuie la diminuarea 
numărului de câini abandonați care ulte-
rior ajung să ridice probleme pe străzile 
din comună, unii devenind agresivi. 

Câinii pot fi sterilizați/castrați în-
cepând cu vârsta de 4-6 luni, recuperarea 
după operație fiind chiar mai rapidă și 
ușoară la această vârstă. Este un mit fap-
tul că femela trebuie să fete o dată 

înainte de sterilizare, la fel ca și faptul că 
masculul nu mai latră după castrare.  

Operația în sine este una ușoară ce nu 
presupune riscuri, cu excepția riscurilor 
anesteziei generale care este suportată de 
fiecare câine în mod diferit, în funcție de 
vârstă și stare de sănătate. Câinii 
sterilizați/castrați sunt mult mai sănătoși, 
iar durata vieții li se prelungește 

Indicații postoperatorii 
l animalul trebuie supravegheat să nu 

se lingă excesiv, lucru ce poate fi evi-
tat punându-i-se pentru câteva zile un 
guler ce poate fi achiziționat de la 
orice farmacie veterinară 

l câinele nu bea apă și nici nu mănâncă 
până nu își revine complet din 
anestezie. Intervenția chirurgicală pre-
supune anestezia generală a animalu-
lui, existând riscul ca acesta să se 
înece dacă nu se trezește complet  

l dacă se observă reacții precum infla-
marea inciziei sau supurarea, se 
contactează medicul  

l animalul trebuie să stea într-un loc 
uscat și ferit de razele soarelui, dar și 
de alte animale care l-ar putea deranja  

l starea de letargie poate dura până la 3 
zile după operație, în funcție de vârstă 
și starea de sănătate a animalului 

Întrebări comune 
1. Cum se face operația de sterilizare? 

Medicul face anestezie și apoi o in-
cizie pentru îndepărtarea organelor sex-
uale. Incizia se închide și câinele nu 
simte nimic. 
2. Care sunt riscurile sterilizării?  

Medicii fac sterilizări des și consideră 
acest tip de operație sigură. Este o 
operație de rutină, la fel ca apendicita. La 
cerere se pot efectua analize de sânge. 
3. Când poate câinele să vină acasă? 

De obicei în aceeași zi, chiar și după 
câteva ore. Dacă este nevoie, pentru 
siguranță medicii pot reține animăluțul 
peste noapte. 
4. Ce facem după sterilizare? 

Este bine să ținem câinele sub 
observație după operație. Dacă observați 
orice activitate anormală, luați legătura 
cu medicul veterinar. 
5. Ce probleme pot să apară?  

Uneori medicii își fac treaba, dar 
câinele chiar nu stă locului. Țineți sub 
observație următoarele lucruri: 
l dacă se linge prea mult 
l dacă se deschide operația (incizia) 
l dacă se umfla operația (inflamarea in-

ciziei) 
l scurgeri de sânge 
l moleșeală și apatie după câteva zile 
6. Când își poate relua activitatea 

normală?  
Fiind o operație, animalul are nevoie 

de câteva zile să-și revină fizic. Unii 
căței sunt vioi, dar nu trebuie să facă 
mișcare sau să alerge 2-3 zile.

Despre sterilizarea și castrarea câinilor
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Miroslava este o localitate în continuă 
creștere, numărul de locuitori a explodat 
în ultimii ani, iar problema actuală cu 
care ne confruntăm în fiecare dimineață 
este accesul copiilor la școlile din Iași. 

În cursul anului trecut am inițiat un 
program intitulat „Să ne ducem copiii la 
școală cu autobuzul»- un proiect care era 
destinat elevilor de la Liceul Waldorf 
care locuiesc în Miroslava. M-am con-
fruntat cu o avalanșă de solicitări ale 
părinților din Miroslava dornici să iden-
tifice soluții pentru transportul copiilor 
la școlile din Iași. Am încercat și chiar 
am reușit să implementăm un proiect de 
care au beneficiat 13 copii- copii care 
plecau din Horpaz, Valea Adâncă și 
Miroslava și care ajungeau la școală în 
condiții de siguranță și la timp. Știu, 
numărul pare nesemnificativ, inițial s-au 
înscris peste 40 de copii în proiect… 
Satisfacția părinților implicați în proiect 
a fost imensă – am avut mulțumirea ca 
astfel - nu numai că le ofeream copiilor 
o lecție de respect față de mediul 
înconjurător, dar noi, prin acțiunea 
noastră în mod direct ușuram traficul in-
fernal de dimineață. 

Anul acesta am dorit să continuăm cu 
acest proiect dar de la începutul noului 
an școlar ne-am confruntat cu o înăsprire 
a traficului – în fiecare dimineață traficul 
pe segmentul Miroslava-Belvedere este 
blocat. Dată fiind aceasta situație, am fi 
fost obligați să organizăm transportul în-
cepând cu ora 6.30- ceea ce este foarte 
devreme- și riscam să blocăm copiii în 
trafic câte 1 oră și jumătate. 

 Primesc și acum în urma anunțului 
postat pe facebook mesaje de la 
locuitorii Miroslavei interesați de orga-
nizarea transportului copiilor la școlile 
din Iași. Sunt oameni care își pun 
speranțe că poate există soluții și pentru 
această problemă. Dacă am reuși să 
organizăm curse periodice pentru copiii 
din Miroslava, consider că am ușura rad-
ical traficul care tranzitează Miroslava.  

Etape de organizare  
ale proiectului: 

1. demarăm o campanie agresivă pe 
toate canalele de comunicație, pe toate 
grupurile de facebook din Miroslava– o 
campanie menită a atrage cat mai mulți 
doritori să se aboneze la transportul în 
comun al copiilor din Miroslava, copii 
care merg la școală în Iași; 

2. Crearea unei baze de date cu toți 
acești doritori -în această bază de date 
introducem date cum ar fi: numărul 
copiilor, stația cea mai apropiată, și 
școala de destinație pentru copii; 

3. În funcție de baza de date, încercăm 
să creionăm trasee cât mai eficiente care 
să se adreseze unui număr cât mai im-
portant de doritori; 

Din experiența anterioară, pot trans-
mite următoarele concluzii: 
l O primă provocare o constituie costul 

ridicat al transportului; doar un exem-
plu în acest sens- în prezent, pentru 
traseul Valea Adâncă-Horpaz-
Miroslava-Belvedere-Liceul Teoretic 
Waldorf Iasi am o ofertă de 
150ron/transport/zi/dus. Valoarea este 
dată și de lungimea traseului. Suma de 
150ron ar trebui să se împartă la 
numărul de copii- cu cât sunt mai 
mulți copii, cu atât e mai bine pentru 
toată lumea. La începutul anului am 
plătit câte 7.50ron/zi/dus/copil iar 
mulți părinți au renunțat la acest 

proiect tocmai datorită prețului ridi-
cat. Asadar, trebuie identificate 
soluțiile pentru un preț optim. 

l O a doua provocare o constituie 
atragerea și păstrarea unui număr su-
ficient de important de doritori care să 
justifice implementarea proiectului; 

l Pentru a putea asigura funcționalitatea 
proiectului, a trebuit să impunem un 
abonament tuturor copiilor înscriși - 
având un preț calculat pe traseu, 
absența copiilor ar fi afectat prețul 
biletelor pentru ceilalți copii. Copiii 
înscriși plăteau săptămânal integral 
taxa pentru 5zile. 

 
 Daca organizăm un proiect care chiar 

funcționează și satisface nevoile 
cetățenilor, atunci vom avea parte de un 
succes.  

Condițiile de bază: 

l preț accesibil; 

l predictibilitatea intervalelor orare la 
care ajunge autobuzul; 

l trasee nu foarte lungi; 
l trasee care să includă cât mai multe 

școli din Iași; 
În condițiile în care ar exista un sistem 

centralizat de transport pentru copii, sis-
tem organizat și pus la dispoziția locuito-
rilor Miroslavei de Primăria Miroslava, 
atunci foarte multe persoane și-ar ex-
prima interesul pentru acest proiect. Iar 
dacă reușim să trimitem copiii din 
Miroslava la școlile din Iași cu auto-
buzul, s-ar reduce foarte mult numărul 
de mașini care tranzitează în fiecare 
dimineață comuna noastră, o măsură 
care ar impacta pozitiv traficul la in-
trarea în Iași. 

Dacă ar fi să facem un mic exercițiu 
de imaginație, putem să ne imaginăm 
cum pentru fiecare copil înscris în 
proiect, scoatem o mașină din trafic. Par-
itatea recunosc e puțin cam forțată, dar 

putem să ne imaginăm cum pentru 
fiecare 2 copii, scoatem câte o mașină- 
paritatea asta ar fi mai aproape de 
adevăr. 

Câți copii din Miroslava frecventează 
școlile din Iași? – chiar aș fi foarte 
curioasă să aflu numărul acesta, pentru 
că astfel aș putea să fac o estimare a 
numărului maxim de mașini pe care le 
putem scoate din trafic. Sigur, și părinții 
pleacă la serviciu dimineața, dar în 
foarte multe cazuri, încep serviciul la ora 
9.  

Să ne încurajăm copiii să meargă la 
școală cu autobuzul, să ne încurajăm 
copiii să devină independenți! 

Să învățăm să respectăm mediul 
înconjurător! 

Să le oferim cetățenilor Miroslavei al-
ternative reale și eficiente pentru trans-
portul copiilor la școlile din Iași! 

 
Cristina Rotărescu

Să ne trimitem copiii la școlile din Iași cu autobuzul
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Parcul Industrial Miroslava este un 
obiectiv strategic pentru județul Iași și 
multe companii din țară și străinătate au 
realizat sau urmează să realizeze in -
vestiții în această locație. Parcul 
In dustrial Miroslava II este situat în 
imediata proximitate a fabricii 
Antibiotice din localitatea Brătuleni, 
de-a lungul drumului DC 25 comuna 
Miroslava și are în administrare o 
suprafață de 25,2 ha. 

Societatea administrator a finalizat 
procedurile de selectare a rezidenților, 
iar începând cu anul 2020 a început să 
se realizeze/finalizeze primele 
construcții de hale industriale și este 
necesar asigurarea alimentării cu 
energie electrică a noilor consumatori 
din parcul industrial II. Menționăm că 
celelalte utilități necesare pentru 
funcționarea activităților economice, 
cum ar fi: alimentare cu apă potabilă, 
rețea de canalizare pe uzate menajere și 
gaz natural sunt edificate de-a lungul 
DC25.  

Alimentarea cu energie electrică a 
noilor consumatori din parcul industrial 
II este necesară pentru a îmbunătăți 
situația actuală a infrastructurii din 
zonă, în conformitate cu standardele în 
vigoare, sprijinirea activităților econo -

mi ce, commerciale și ameliorarea 
calității mediului. 

În acest sens, s-a întocmit documen -
tația tehnico-economică nr. 21/2021 
pentru obiectivul «Alimentare cu 
energie electrică Parcul Industrial II, 
sat Brătuleni, comuna Miroslava, 
județul Iași» - INSTALAȚIA DE 
UTILIZARE de către SC TOTAL 
ELECTRIC SERV SRL, conform ATR 
nr. 1003552558/26.07.2021.  

În luna august 2021 s-a aprobat în 
plenul Consiliului Local Miroslava 
Proiectul tehnic nr. 21/2021 realizat de 
către SC TOTAL ELECTRIC SERV 
SRL pentru obiectivul „Alimentare cu 
energie electrică Parcul Industrial II, 
sat Brătuleni, comuna Miroslava, 
județul Iași“ - INSTALATIA DE 
UTILIZARE și indicatorii tehnico – 
economici ai proiectului „Alimentare 
cu energie electrică Parcul Industrial 
II, sat Brătuleni, com. Miroslava, 
județul Iași“ - INSTALAȚIA DE 
UTILIZARE, astfel: Valoarea totală 
(INV): INV= 3.516.062,72 lei fără 
TVA, din care C+M = 1.235.620,00 lei 
fără TVA; INV= 4.215.649,64 lei cu 
TVA, din care C+M = 1.471.387,80 lei 
cu TVA. Eșalonarea investiției 
(INV/C+M) inclusiv TVA: ETAPA 1 
Anul I – 2021 – 473.852,03 lei fără 

TVA / 573.403,91 cu TVA; ETAPA 2 
Anul II – 2021 – 1.623.545,86 lei fără 
TVA / 1.932.019,57 lei cu TVA; 
ETAPA 3 Anul III – 2023 – 
1.381.337,49 lei fără TVA / 
1.643.791,61 lei cu TVA. Durata de 
realizare este de 3 ani. 

De asemenea, s-a constatat 
necesitatea realizării lucrărilor de 
iluminat public stradal și implicit 
întocmirea documentației tehnice 
necesare pentru execuția lucrărilor, atât 
pe străzile din parcul industrial I 
(Strada Basarabia în lungime de 
1076,00 m; Strada Câmpului în 
lungime de 700,00 m; Strada 
Principală în lungime de 1030,00 m; 
Strada Nicolae Titulescu în lungime de 
300,00 m; Strada Tudor Vladimirescu 
în lungime de 300,00 m), cât și din 
parcul industrial II pe DC 25 în lungime 
de 1000,00 m și străzi (fără denumire) 
în lungime de 850,00 m + 990,00m= 
1840,00 m.  

În luna august a.c. s-a aprobat 
inițierea procedurii de achiziție publică 
de întocmire proiect tehnic faza 
PTH+DE+DTAC+DTOE, studiu 
topografic, întocmire documentație de 
avizare, asistență tehnică, verificare 
tehnică de calitate și realizare lucrări 
pentru obiectivele de investiții 

“Iluminat public în incinta Parcului 
Industrial I, sat Brătuleni, comuna 
Miroslava, județul Iași“ și „Iluminat 
public în incinta Parcului Industrial II, 
sat Brătuleni, comuna Miroslava, 
județul Iași“, cu o valoare totală 
estimată a serviciilor de proiectare și a 
lucrărilor de 1,05 milioane lei (inclusiv 
TVA). 

ing. Violeta IFTIMIE  
– Consilier Investiții 

Alimentare cu energie electrică și iluminat public în Parcul 
Industrial Miroslava sat Brătuleni, comuna Miroslava, judeţul Iași


