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Comuna Miroslava, județul Iași 
are în implementare proiectul 
„Modernizarea sistemului de ilu-
minat public în comuna 

Miroslava, judeţul Iaşi, prin în-
locuirea corpurilor de iluminat 
existente cu corpuri de iluminat 
LED şi achiziţionarea şi insta-

larea sistemelor de 
dimare/telegestiune care permit 
reglarea fluxului luminos la 
nivelul întregului obiectiv de 

investiţie“, finanțat prin contractul 
de finanțare nerambursabilă nr. 
88/i(GES)/25.06.2021. 

Citiți în Pagina 3

Sistemul de iluminat public în 
comuna Miroslava va fi modernizat

În perioada 15 octombrie - 20 noiembrie 
2021 se pot depune la serviciul de asistență 
socială din cadrul Primăriei Miroslava cereri 

pentru pentru acordarea ajutorului de 
încălzire și a suplimentului pentru energie.  

Detalii în pagina 7

Se pot depune cereri pentru ajutorul 
de căldură până pe 20 noiembrie

Având în vedere că la Mi-
roslava incidența de infec-
tare cu virusul SARS-CoV-2 
la această dată este de 8,83 
cazuri la 1000 locuitori, Co-
mitetul Local pentru Situații 

de Urgență al comunei Miro-
slava s-a întrunit în ședință de 
îndată în ziua de 06 octombrie 
2021 a luat o serie de măsuri 
pe care le puteți consulta în 
Pagina 7

Noi măsuri pentru 
combaterea infecţiei 
cu virusul SARS-CoV-2

Pe șantierul proiectului Family 
Market, realizat printr-un parteneriat 
între IULIUS și Primăria Miroslava, 
lucrările avansează vizibil de la o 
săptămâna la alta. Pentru a nu crea 
presiune suplimentară pe traficul din 
zonă și pentru fluidizarea accesului, 
vor fi integrate într-un proces de ex-
tindere și refacere Șoseaua Iași – 
Voinești în proximitatea proiectului, 
dar și strada Vasile Alecsandri, dintre 
Family Market și Primăria Miroslava. 

 
Continuare pagina 4

Șoseaua Iași – Voinești și 
strada Vasile Alecsandri dintre 

Family Market și Primăria 
Miroslava vor fi extinse
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Datele înregistrate la Oficiul de Stare Civilă în luna septembrie 2021
În luna septembrie 
2021, la Oficiul de 
Stare Civilă al 
Comunei Miroslava 
s-au înregistrat un 
număr de 25 
certificate de 
căsătorie, 7 
certificate de 
naștere și 9 
certificate de deces, 
astfel: 

Nașteri 
l Bețivu Bianca 
l Vieru Theodora-Iuliana 
l Muawad Adrian 

l Muawad Gassan 
l Muawad Roger 
l Mihăilescu Pablo 
l Vicol Mario-Benone 

Căsătorii 
l Prună Alecsandru și 

Boar Ana-Maria 
l Topliceanu Vasile și 

Augustin Angela 
l Dobre Laurențiu Mihai 

și Chiric Andra 
Mădălina 

l Bondar Adrian Mihai și 
Hîncu Elena 

l Apostu Dan George și 
Lipovan Otilia-
Eleonora 

l Enache Vasile și 
Pleșcan Mădălina 

l Străteanu Claudiu și 
Boghian Georgiana 

l Cheșcu Robert și 
Săcrieru Mădălina 
Nicoleta 

l Ghindaru Dragoș și 
Mărmureanu Sorina-
Livia 

l Băncilă George și 
Vânău Mirela-Ștefania 

l Plugariu Constantin și 
Hriscu Mariana 

l Pospai Nicușor și 
Amoșneagului Elena-
Andreea 

l Zăncianu Silviu-
Dumitru și Simotă 
Carmen-Mihaela 

l Lazer Mihai și Cojocaru 
Diana-Georgiana 

l Drilea Ionuț-Adrian și 
Mustia Andra-Teodora 

l Vieriu Radu Emilian și 
Dochița Elena-Roxana 

l Axinte Cristian-Tiberius 
și Neculăeș Raluca 

l Amarandei Radu 
Codrin și Urmă Irina 

l Loghin Ionuț-Dumitru 
și Donciu Ana-Maria 

l Luca Lucian și 
Țibănescu Irina 

l Radu Constantin și 
Amihăesei Georgeta-
Viorica 

l Voinescu Nicu-Marian 
și Ivancu Cristina-
Maria 

l Clipa Bogdan Ionuț și 
Rădianu Daniela-
Alexandra 

l Faur Ioan și Lușniac 
Cristina 

l Apăvăloaie Tudor-
Marian și Aniței 
Andreea-Iuliana 

Decese 
l Vasilache Vasile 1937 
l Schipor Edoardo 2008 
l Strat Ion 1930 
l Lupașcu Claudia 1953 
l Zară Alexandru 1943 
l Onu Maricel 1952 
l Musteață Didina 1939 
l Cananău Gheorghe 

1953 
l Lăcătușu Paraschiva 

1956

Reunit în ședinţă extraordinară 
de lucru în ziua de 23 
septembrie 2021, ora 09:00, în 
sala de şedinţe a Primăriei 
comunei Miroslava, Consiliul 
Local Miroslava, judeţul Iaşi 
a votat și aprobat următoarele 
normative locale: 

l Hotărârea nr.196 privind modificarea 
și completarea Hotărârii Consiliului 
Local al comunei Miroslava 
nr.160/29.07.2021 privind aprobarea 
vânzării și a prețului de vânzare a tere-
nului în suprafață de 593 mp, situat în sat 
Cornești, str. Ciprian Porumbescu nr. 5C, 
tarla 72, identificat cu număr cadastral 
77486, aparținând domeniului privat al 
comunei Miroslava, județul Iași, înscris 
în Cartea Funciară nr.77486 Miroslava 
către Căpraru Emanuela-Mihaela. 

l Hotărârea nr.197 privind însușirea RA-
PORTULUI PENTRU NUMIREA FI-
NALĂ pentru poziția de administrator al 
societăţii MIROSLAVA INDUSTRIAL 
PARC S.R.L și mandatarea reprezentan-
tului Autorității Publice Tutelară în Adu-
narea Generală a Asociaților la societa-
tea MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC 
S.R.L pentru numirea domnului ANTO-
NIU CRISTIAN ca administrator al 
societății. 

l Hotărârea nr.198 privind validarea mo-
dificărilor intervenite la bugetul de veni-
turi și cheltuieli al comunei Miroslava pe 
anul 2021, dispuse prin dispoziția prima-
rului comunei Miroslava, județul Iași 
nr.361/20.09.2021. 

l Hotărârea nr.199 privind modificarea 
și completarea Hotărârii Consiliului 
Local al comunei Miroslava, județul Iași 
nr.145/28.06.2018. 

l Hotărârea nr.200 privind modificarea 
și completarea Hotărârii Consiliului 
Local al comunei Miroslava, județul Iași 
nr.176/18.08.2021. 

l Hotărârea nr.201 privind modificarea 
si completarea Hotararii Consiliului 
Local al comunei Miroslava 
nr.34/16.02.2017 privind aprobarea va-
lorii totalea obiectivului de investitie 
prin PNDL « Infiintare retea de colectare 
ape uzate in satele Proselnici, Cornesti si 
Dancas, comuna Miroslava, judetul 
Iasi », modificata si completata prin Ho-
tărârea Consiliului Local Miroslava 
nr.48/08.03.2019. 

l Hotărârea nr.202 privind modificarea 
si completarea Hotararii Consiliului 
Local al comunei Miroslava 
nr.33/16.02.2017 privind aprobarea va-
lorii totale a obiectivului de investitie 
prin PNDL : »Extindere si modernizare 
Scoala Gimnaziala « Colonel Constantin 
Langa »in localitatea Miroslava, comuna 
Miroslava, judetul Iasi » modificata si 
completata prin Hotărârea Consiliului 
Local al comunei Miroslava 
nr.51/08.03.2019. 

 
Reunit în ședinţă ordinară de 
lucru în ziua de 30 septembrie 
2021, ora 09:00, în sala de 
şedinţe a Primăriei comunei 
Miroslava, Consiliul Local 
Miroslava, judeţul Iaşi a votat și 
aprobat următoarele normative 
locale: 

l Hotărârea nr.203 privind acordarea, cu 
titlu gratuit, a dreptului de uz și a drep-
tului de servitute către S.C. Delgaz Grid 
S.A., asupra unor suprafețe de teren, 
aparținând domeniului public al comu-
nei Miroslava, în vederea executării lu-
crării cu nr.1484/2021-“REAMPLA-
SARE STAȚIE PROTECȚIE CATO-
DICĂ VALEA ADÂNCĂ, JUDEȚUL 
IAȘI“. 

l Hotărârea nr.204 privind modificarea 
și completarea Hotărârii Consiliului 
Local al comunei Miroslava 
nr.186/31.08.2021. 

l Hotărârea nr.205 privind modificarea, 
completarea și actualizarea domeniului 
privat al comunei Miroslava, județul 
Iași. 

l Hotărârea nr.206 privind încetarea con-
tractului de concesiune nr.9333/ 
17.04.2015, încheiat între Unitatea Ad-
ministrativ-Teritorială comuna Miro-
slava, județul Iași și Nechifor Simona 
Elena. 

l Hotărârea nr.207 privind încetarea con-
tractului de concesiune nr.1672/ 
07.06.2017, încheiat între Unitatea Ad-
ministrativ-Teritorială comuna Miro-
slava, județul Iași și Bucătariu (fostă 
Spînu) Andreea-Mihaela. 

l Hotărârea nr.208 privind achiziționarea 
unei cantități de 100 mc de material lem-
nos în vederea acordării unui sprijin pen-
tru încălzirea locuinței în perioada sezo-
nului rece 2021-2022 persoanelor și/sau 

familiilor aflate în situații de risc din co-
muna Miroslava. 

l Hotărârea nr.209 privind acordarea, cu 
titlu gratuit, a dreptului de uz și a drep-
tului de servitute către S.C. Delgaz Grid 
S.A., asupra terenului în suprafață de 24 
m.p., aparținând domeniului public al 
comunei Miroslava, în vederea execută-
rii lucrării -“Extindere rețele electrice în 
sat Valea Lupului, str. Miorița, comuna 
Valea Lupului, județul Iași-zona Costin 
Bogdan“. 

l Hotărârea nr.210 privind încetarea con-
tractului de concesiune nr.18186/ 
28.08.2013, încheiat între comuna Miro-
slava, judetul Iași și Frunză Irina în ve-
derea realizării de către comuna Miro-
slava a unei investiții de interes public 
local-“Amenajarea zonei centrale a co-
munei Miroslava care va cuprinde o 
zonă de comerț, o sală de conferințe , 
realizarea de spații verzi care va include 
amenajarea unui monument al eroilor și 
o fântana arteziana, spații de petrecere a 
timpului liber pentru copii și persoane 
vârstnice,parcare supraterană, perdea 
verde de protecție împotriva prafului și 
zgomotului pentru locuințele aflate în 
imediata apropiere“. 

l Hotărârea nr.211 privind aprobarea vân-
zării și a prețului de vânzare fără licitație 
publică deschisă a terenului în suprafață 
de 471 m.p., situat în intravilan conform 
Planului Urbanistic General sat Cornești, 
comuna Miroslava, județul Iași, tarla 72, 
identificat cu număr cadastral 77437, in-
tabulat în Cartea Funciară nr.77437, 
aparținând domeniului privat al comunei 
Miroslava, județul Iași către Șoroagă 
Claudiu. 

l Hotărârea nr.212 privind trecerea în do-
meniul public al Unității Administrativ-
Teritorială comuna Miroslava, județul 
Iași a investiției: „Modernizare Școala 
primară localitatea Proselnici, comuna 
Miroslava“. 

l Hotărârea nr.213 privind aprobarea vân-
zării și a prețului de vânzare fără licitație 
publică deschisă a terenului în suprafață 
de 1116 m.p., situat în sat Miroslava, str. 
Prof. Anton Nițu nr. 46, tarla 54, 
aparținând domeniului privat al comunei 
Miroslava, județul Iași către TUNZA 
VIOREL. 

l Hotărârea nr.214 privind desemnarea 
reprezentanților Consiliului Local Miro-
slava, județul Iași în Comisia pentru 
Evaluarea și Asigurarea Calității în 
Învățământul Preuniversitar al Liceului 

Tehnologic Agricol „Mihail Kogălni-
ceanu“-Miroslava, în anul școlar 2021-
2022. 

l Hotărârea nr.215 privind desemnarea 
reprezentanților Consiliului Local Miro-
slava, județul Iași în Consiliile de 
Administrație ale unităților de învăță -
mânt de pe raza Comunei Miroslava, 
județul Iași, în anul școlar 2021-2022. 

l Hotărârea nr.216 privind modificarea, 
completarea și actualizarea Anexei pri-
vind achizițiile directe la Programul 
anual al achizițiilor publice pentru anul 
2021, aprobate prin Hotărârea Consiliu-
lui Local al comunei Miroslava 
nr.96/31.04.2021. 

l Hotărârea nr.217 privind încheierea 
Actului adițional nr.4 la Protocolul de 
predare-primire nr.5662/11.03.2014, în-
cheiat între Unitatea Administrativ-Teri-
torială comuna Miroslava, județul Iași și 
Școala Gimnazială „Dimitrie Anghel“-
sat Cornești. 

l Hotărârea nr.218 privind încheierea 
Actului adițional nr.4 la Protocolul de 
predare-primire nr.5663/11.03.2014, în-
cheiat între Unitatea Administrativ-Teri-
torială comuna Miroslava, județul Iași și 
Școala Gimnazială „Colonel Constantin 
Langa“-sat Miroslava. 

l Hotărârea nr.219 privind încheierea 
Protocolului de predare-primire între 
Unitatea Administrativ-Teritorială co-
muna Miroslava, județul Iași și Liceul 
Tehnologic Agricol „Mihail Kogălni-
ceanu“-sat Miroslava. 

l Hotărârea nr.220 privind aprobarea 
modificării, completării și actualizării 
Actului Constitutiv al societății SERVI-
CII PUBLICE MIROSLAVA S.R.L., ca 
urmare a extinderii activității 

l Hotărârea nr.221 privind aprobarea în-
cheierii Protocolului de Asociere în ve-
derea realizării obiectivului de investiții 
„TREN METROPOLITAN IAȘI“. 

l Hotărârea nr.222 privind participarea la 
PROGRAM cu obiectivul: REABILI-
TARE TERMICĂ ÎN VEDEREA 
CREȘTERII EFICIENTEI ENERGE-
TICE A CORPURILOR DE CLĂDIRE 
A ȘCOLII „COLONEL CONSTANTIN 
LANGA“, LOC. MIROSLAVA, COM. 
MIROSLAVA, JUD. IAȘI“. 

l Hotărârea nr.223 privind participarea la 
PROGRAM cu obiectivul: REABILI-
TARE TERMICĂ ȘI MODERNIZARE 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „DIMITRIE 
ANGHEL“ SAT CORNEȘTI, COM. 
MIROSLAVA, JUD. IAȘI“. 

Hotărâri ale Consiliului Local 
Miroslava din luna septembrie 2021
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Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației (MDLPA) a 
pus la dispoziția autorităților locale, 
platforma digitală https://investitii. 
mdlpa.ro/, special creată pentru depu-
nerea cererilor de finanțare pentru pro-
iectele de construcție și modernizare a 
drumurilor, a rețelelor de apă și canali-
zare, 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“, preciza ministrul Cseke Attila în 
luna septembrie a.c. 

Pentru asigurarea coeziunii terito-
riale și în vederea dezvoltării echitabile 
a localităților din România, sunt prevă-
zute sume prealocate pentru fiecare lo-
calitate. Astfel, prin Programul 
Național de Investiții „Anghel Sa-
ligny“, vor fi alocate cel puțin 140 de 
milioane de lei pentru fiecare județ, mi-
nimum 4 milioane pentru fiecare co-
mună și cel puțin 7 milioane de lei pen-
tru fiecare oraș. De asemenea, pentru 
fiecare municipiu vor fi alocate mini-
mum 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 va-
loare de cel puțin 35 de milioane de lei 
pentru proiecte prin Programul 
Național de Investiții „Anghel Sa-
ligny“. 

Fondurile alocate vor fi destinate 
construcției a 12.000 km de rețele de 
alimentare cu apă și canalizare con-
struite/extinse, 700.000 de branșamente 
individuale la sistem de alimentare cu 
apă/racorduri individuale la sistem de 
canalizare, construcția sau moderniza-

rea a 2.000 km de drumuri județene și 
variante ocolitoare și 3.000 km de dru-
muri comunale. 

Așadar, în acest context, primăria co-
munei Miroslava, județul Iași prin com-
partimentele de specialitate a pregătit 
toate documentele necesare și va su-
pune plenului Consiliului Local Miro-
slava în luna octombrie a.c. spre analiză 
și aprobare 3 cereri de finanțare de 
modernizare a infrastructurii prin Pro-
gramul Național de Investiții „Anghel 
Saligny“. Cererile de finanțare vor 
putea fi depuse până la data de 
08.11.2021, atât electronic, pe plat-
forma pusă la dispoziție de MDLPA, 
cât și în format fizic. 

Cele 3 cereri de finanțare vizează 
modernizarea și extinderea infrastruc-
turii de apă-canal, drumuri de interes 
local și consolidarea de poduri, sunt 
după cum urmează: „Modernizare prin 
asfaltare străzi echipate cu rețea de 
canalizare în comuna Miroslava, 
județul Iaşi“ (sat Valea Ursului - str. 
Emil Racoviță, str. Ion Creangă, str. 
Ionel Teodoreanu, str. Mihail Sado-
veanu, str. Primăverii; sat Valea 

Adâncă – str. Iazului, DE2890, 
DE2970/1, L=1900 ml, l=3,5/9,5 ml. 
Situată în T66, ține de la str. Cornești 
până la padoc - DC28, str. Prunilor; 
sat Ciurbești – str. Neculai Hîrțan ; sat. 
Cornești – str. Ciprian Porumbescu - 
lot concesionat LeGaGa ; sat Uricani 
– legatura str. Eroilor cu str. Beldiman: 
DE 1209, DE 1217 ; sat Miroslava – 
str. Stadionului, DE 2563) – valoare es-
timată 27 milioane lei, inclusiv TVA, 
„Extindere sistem de canalizare în co-
muna Miroslava, județul Iași“ (sat 
Vorovești – str. Profesor Dumitru Pri-
cop, str. Pădurii, str. Principală, str. Ion 
Neculce, str. Pieptănari, str. Fabricii, 
str. Daliei, str. Petalelor, str. Lacului, 
str. de la str. Peptănari prin De 2038 + 
de 2040 până la DJ248 ; sat. Valea Ur-
sului – str. DE 2034, DE 2036/100/1 
din str. Albinelor până la str. Pădurii, 
str. Albinelor, str. Otilia Cazimir, str. 
Mărului, str. Codrilor, str. Aluniș, str. 
Sofia, str. Arțarului ; sat Valea Adâncă 
– str. Oborului, str. Prunilor – conti-
nuare, str. Mărului, str. Coșarilor, str. 
Morarilor, str. Prunilor) – valoare esti-
mată 40 miloane lei, inclusiv TVA și 

„Construire pod peste râul Bahlui pe 
DC25, acces la Parcul Industrial II, 
comuna Miroslava, județul Iași“ – va-
loare estimată 3,5 milioane lei, inclusiv 
TVA.  

„Primăria comunei Miroslava, 
județul Iași a pregătit toate documen-
tele și va depune în termenul prevăzut 
de program, trei proiecte pentru extin-
derea infrastructurii de apă-canal în 
satele Vorovești, Valea Ursului și Valea 
Adâncă pe o lungime de 15238 m, un 
proiect complementar celui gestionat 
de APAVITAL prin POIM, reabilitarea 
și modernizarea drumurilor de interes 
local pe o lungime de 10116 m și 
construcția unui pod nou peste râul 
Bahlui, facilitând astfel accesul în par-
cul industrial II. Vom supune cererile 
de finanțare spre analiză și aprobare 
Consiliului Local Miroslava în luna oc-
tombrie a.c. Valoarea estimată a celor 
3 proiecte ajunge la 70,5 milioane lei, 
inclusiv TVA“, a declarat Dan Niță - 
primarul comunei Miroslava. 

 
ing. Violeta Iftimie 

 – Consilier Investiții

Comuna Miroslava va depune spre 
finanţare 3 proiecte prin Programul 

Naţional de Investiţii „Anghel Saligny“

Comuna Miroslava, județul Iași are în 
implementare proiectul „Modernizarea 
sistemului de iluminat public în co-
muna Miroslava, județul Iași, prin în-
locuirea corpurilor de iluminat exis-
tente cu corpuri de iluminat LED și 

achiziționarea și instalarea sistemelor 
de dimare/tele gestiune care permit 
reglarea fluxului luminos la nivelul în-
tregului obiectiv de investiție“, finanțat 
prin contractul de finanțare neram -
bursabilă nr. 88/i(GES)/ 25.06.2021, 

încheiat între Administrația Fondului 
pentru Mediu în calitate de Finanțator și 
Comuna Miroslava, județul Iași în cali-
tate de Beneficiar prin Programul 
privind sprijinirea eficienței energetice 
și a gestionării inteligente a energiei în 
infrastructura de iluminat public. 
Finanțarea nerambursabilă este în sumă 
de 975.800,00 lei, reprezentând 86,75% 
din valoarea cheltuielilor eligibile pentru 
realizarea proiectului. 

Scopul acestui program de finanțare 
îl reprezintă îmbunătățirea calității 
mediului prin reducerea emisiilor de 
gaze cu efect de seră prin utilizarea 
unor corpuri de iluminat cu LED care 
să determine o eficiență energetică 
ridicată. Obiectul programului vizează 
modernizarea sistemelor de iluminat 
public prin înlocuirea corpurilor de 
iluminat având un consum ridicat de 
energie electrică cu corpuri de ilumi-
nat cu LED, precum și achiziționarea 
și instalarea sistemelor de dimare/ 
telegestiune care permit reglarea flux-

ului luminos la nivelul întregului 
obiectiv de investiții. 

Investiția de bază a proiectului 
reprezintă achizitionarea și instalarea 
unui numar de 354 de corpuri de ilumi-
nat cu LED, precum și achizitionarea și 
instalarea sistemului de dimare/ 
telegestiune. Se vor înlocui corpurile de 
iluminat în satele Brătuleni, Proselnici, 
Ciurbești, Valea Adâncă, Miroslava, 
Valea Ursului și Horpaz. 

Valoarea totală a proiectului este de 
1,16 milioane lei, inclusiv TVA, din care 
contribuția proprie a Beneficiarului este 
de 185.997 lei, inclusiv TVA. 

„Așa cum am spus de fiecare dată, 
urmărim cu atenție sporită toate sursele 
de finanțare nerambursabilă disponibile 
pentru autoritățile locale și depunem 
proiecte eligibile și necesare pentru 
bunăstarea cetățenilor noștri. Eficiența 
energetică este un obiectiv foarte impor-
tant pentru noi“, a declarat Dan Niță – 
primarul comunei Miroslava, județul 
Iași.

Modernizarea sistemului de iluminat public în comuna Miroslava
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Family Market Miroslava – un 
proiect integrat, aproape de 
comunitate 
* supermarket și mix de servicii 
* străzi refăcute și extinse * parc 
și spații de relaxare publice * 
137 locuri de parcare și spații 
pentru biciclete * stație de 
transport public 

 
Pe șantierul proiectului Family Mar-

ket, realizat printr-un parteneriat între 
IULIUS și Primăria Miroslava, 
lucrările avansează vizibil de la o 
săptămâna la alta. Din primul trimestru 
din 2022, locuitorii comunei Miroslava 
vor avea acces la magazine și servicii 
care le vor ușura viața și îi vor ajuta să 
economisească timp. Proiectul este 
unul integrat, care, pe lângă proximi-
tatea față de ceea ce este necesar zilnic, 
oferă și soluții de infrastructură și locuri 
de parcare, pentru a asigura o fluidizare 

a accesului și mai puțin timp petrecut 
în trafic.  

137 locuri de parcare, străzi 
refăcute și extinse, parc și 

spații pentru biciclete 
Principiul propus de compania 

IULIUS se bazează pe economia de 
timp. În primul rând, pentru că proiec-
tul oferă o alternativă la deplasările în 
oraș pentru accesarea diferitelor servicii 
cotidiene. Pe lângă supermarket, mixul 
de servicii a fost selectat cu ajutorul 
comunității, astfel încât să răspundă cât 
mai bine nevoilor sale. De la începutul 
anului viitor, locuitorii vor avea la 
câțiva pași distanță de la carmangerie, 
băcănie, cofetărie, coffee shop și fast 
food, până la farmacie, articole pentru 
casă, curățătorie și alte servicii.  

La fel de important, prin proiect vor 
fi create 137 de locuri de parcare, care 
să deservească locuitorii care ajung în 
zonă și să rezolve deficitul de spații de 
garare. Iar pentru că este amplasat în 
centrul comunei și este ușor accesibil, 
se reduce dependența de mașină și se 
încurajează deplasarea pietonală și cu 
mijloace alternative. De altfel, pentru 
cei care preferă bicicletele va fi creată 
o zonă de parcare special dedicată. Ca 
susținere pentru transportul public, 
proiectul integrează și amenajarea unei 
stații de autobuz.  

În plus, pentru a nu crea presiune 
suplimentară pe traficul din zonă și 

pentru fluidizarea accesului, vor fi in-
tegrate într-un proces de extindere și 
refacere Șoseaua Iași – Voinești în 
proximitatea proiectului, dar și strada 
Vasile Alecsandri, dintre Family Mar-
ket și Primăria Miroslava.  

Primul parc  
amenajat din comună 

Family Market va integra un parc de 
peste 4.300 mp, primul amenajat din 
comună, o oază de relaxare și de verde 
în mijlocul comunității. Acesta va fi re-
alizat de peisagiștii care au lucrat și la 

parcul de la Palas Iași și va integra 
peste 100 de arbori maturi, gazon, 
plante decorative, alei de promenadă, 
locuri de relaxare și petrecere a timpu-
lui liber. Parcul va avea în mijlocul său 
expusă și o lucrare de artă, aleasă în 
urma unui concurs de artă, unde 
câștigător a fost desemnat artistul 
vizual Vladlen Babcinețchi.  

Fiind dedicat comunității și realizat 
pe așteptările sale, Family Market 
reprezintă o platformă de susținere și 
promovare a producătorilor și antre-
prenorilor locali, care vor avea o 
prezență majoritară. 

Șoseaua Iași – Voinești și strada Vasile 
Alecsandri dintre Family Market și 
Primăria Miroslava vor fi extinse

Modernizare drumuri de acces agricol în comuna Miroslava, judeţul Iași
La sfârșitul lunii octombrie a.c. 

primăria comunei Miroslava, județul Iași 
va depune cererea de finanțare „MO -
DERNIZARE DRUMURI DE 
ACCES AGRICOL ÎN COMUNA 
MIROSLA VA, JUDEȚUL IAȘI“ în 
cadrul PROGRAMULUI NAȚIONAL 
DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014 – 
2020, program finanțat de Uniunea 
Europeană și Guvernul României prin 
Fondul European Agricol pentru Dez-

voltare Rurală - EUROPA INVESTEȘ -
TE ÎN ZONELE RURALE, submăsura 
4.3A „Investiții pentru dezvoltarea, 
modernizarea sau adaptarea infrastruc-
turii agricole și silvice – componenta in-
frastructura de acces AGRICOLĂ“. Val-
oarea estimată a proiectului este de 
aproximativ 1 milion de euro – fonduri 
nerambursabile. 

Obiectivele submăsurii 4.3.A – 
AGRI COL sunt: creșterea competiti -

vității sectorului agricol prin îmbu -
nătățirea accesibilității exploatațiilor 
agricole; modernizarea și adaptarea 
căilor de acces; asigurarea unei bune 
aprovizionare și un acces mai facil către 
consumatori și piețele de desfacere. 

Drumurile care vor fi modernizate 
aparțin domeniului public al comunei 
Miroslava, județul Iași. Așadar, va fi 
creată o rețea de drumuri de acces agri-
col pe o lungime de 6.686 ml în satele 
Proselnici, Cornești, Vorovești și 
Brătuleni (DE 2467/98; DE 2293; DE 
2195; DE 2246; DE 2100; DE 253; DE 
250/4; DE 2563/3). 

În prezent, în comuna Miroslva dru-
murile de acces agricol sunt din pământ 
cu pietrișuri superficiale. În aceste 
condiții, partea carosabilă a drumului de 
acces agricol este alcătuit din pământ 
compactat de traficul mai puțin auto, 
mai mult cu atelaje tractate de animale. 

Drumurile devin impracticabile în 
perioadele de precipitații abundente. 
Aceste condiții grele de circulație au 
contribuit la izolarea exploatațiilor 
agricole din cadrul comunei și apariția 
următorilor factori: activitatea eco -
nomică slab reprezentată de activitați 
de prestări servicii; activitatea 
agricolă se desfășoară cu mijloace 
rudimentare. 

Din punct de vedere al stării tehnice, 
drumurile propuse spre modernizare se 
prezintă astfel: cedări locale ale plat-
formei; există numeroase denivelări și 
gropi; geometria transversală și pantele 
longitudinale nu pot asigura scurgerea 
apelor; șanturi nefuncționale (colmatate) 
sau inexistente; podețele de descărcare 
transversală a apelor meteorice lipsesc; 
pantele longitudinale (declivitățile) și 
cele în sens transversal nu sunt uni-
forme.
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În data de 6 octombrie 2021, Miro-
slava Industrial Parc S.R.L., în partene-
riat cu Agenția pentru Dezvoltare Re-
gională Nord-Est și Primăria Comunei 
Miroslava, a organizat la sediul centru-
lui de afaceri ECO Business Center, 
conferința „Fonduri nerambursabile 
2021-2027 — oportunități de finanțare 
pentru rezidenții din Parcul Industrial 
Miroslava“. La conferință au fost 
invitați toți administratorii societăților 
din cele două parcuri industriale și 
reprezentanți ai autorităților locale și 
județene. Din cauza condițiilor pande-
mice, organizatorii au premis participa-
rea unui singur reprezentant pe compa-
nie și doar pe baza certificatului de vac-
cinare. 

Speaker-ul principal a fost domnul 
Vasile Asandei, directorul general ADR 
Nord-Est. Au mai rostit alocuțiuni 
doamna subprefect Adina Gîrjan, pri-
marul comunei Miroslava, domnul Dan 
Niță, viceprimarul comunei Miroslava, 
domnul Mihai Lisoschi și directorul 
parcurilor Industriale Miroslava, Cri-
stian Antoniu. 

În cadrul conferinței, domnul Vasile 
Asandei a prezentat rezidenților din 
parcurile industriale din Miroslava ser-
viciile pe care le oferă companiilor 
Agenția pentru Dezvoltare Regională 
Nord-Est, parteneriatele disponibile 
pentru investitori, sinteza Programului 
Operațional Regional Nord-Est 2021-
2027 și prioritățile pentru noua pe-
rioadă de finanțare. Pentru noua pe-
rioadă de finanțare, ADR Nord-Est es-
timează o alocare de 1,77 miliarde euro 
pentru întreaga regiune. Discuțiile din 
cadrul conferinței s-au concentrat în 
mod deosebit pe cele șase priorități care 
impactează mediul de afaceri direct și 
indirect: 

Prioritatea 1 - Nord-Est - O re-
giune mai competitivă, mai inovativă 
l Dezvoltarea capacităților de cerce-

tare și inovare și adoptarea tehnolo-
giilor avansate cu o alocare estima-
tivă de 138,7 milioane euro. 

l Impulsionarea creșterii si 
competitivității IMM-urilor cu o alo-
care estimativă de 277,25 milioane 
euro. 

l Dezvoltarea competențelor pentru 
specializarea inteligentă, tranziție in-

dustrială și antreprenoriat cu o alo-
care estimativă de 3,375 milioane 
euro. 
Prioritatea 2 - Nord-Est - o re-

giune mai digitalizată 
l Transformarea digitală a IMM-urilor 

orientată către creșterea intensității 
digitale - investiții pentru sprijinirea 
utilizării de instrumente, echipa-
mente și servicii digitale care să con-
ducă la realizarea de pagini proprii 
de internet, promovare digitală, găz-
duire tip „cloud“, e-facturare, e-
comerț, digitalizarea comunicării cu 
clientul, dezvoltarea de mail-room-
uri digitale, digitalizarea colectării 
datelor, digitalizarea proceselor in-
terne, cu o alocare estimativă de 
101,11 milioane euro. 
Prioritatea 4 - Nord-Est - O re-

giune cu o mobilitate urbană mai du-
rabilă. 

Prioritatea 5 - Nord-Est - o re-
giune mai accesibilă.  

Prioritatea 6 - Nord-Est - o re-
giune educată. 

La finalul prezentării, domnul Vasile 
Asandei a răspuns punctual întrebărilor 
participanților, a prezentat soluțiile și 
resursele disponibile, a detaliat princi-
piile de acordare a fondurilor europene 
și modificările procedurale pentru noua 
perioadă de finanțare. Conform direc-
torului ADR Nord-Est, se estimează că 
în a doua jumătate a anului 2022 se vor 
putea accesa primele fonduri. 

Dan Niță, primarul comunei Miro-
slava: „Încă suntem întrebați de ce 
sprijinim prin investiții zona de busi-
ness? Voi răspunde de fiecare dată la 
fel - fără dezvoltare economică, nu 
poate exista dezvoltare locală, nu vor 
exista bani pentru alte investiții. Buge-
tul unei comune puternice se bazează 
pe taxele care vin direct sau indirect de 
la agenții economici, de la locurile de 
muncă create pe teritoriul acesteia. 
Cine a avut curiozitatea să parcurgă 
sursele de venit din bugetul local pe 
2021, a putut constata că jumătate din 
buget este obținut de la agenții econo-
mici. Ne dorim ca aceștia să se dez-
volte, să-și crească afacerile pe care le 

derulează și astfel vor crește și fondu-
rile pe care le vom avea la dispoziție 
pentru alte investiții.  

Alături de celelalte business-uri lo-
cale din Miroslava, cele două parcuri 
industriale trebuie să devină «plămâ-
nul economic» al comunei noastre. 
Sper că această conferință să le fi oferit 
investitorilor din parcurile industriale 
informațiile, dar și contactele prin care 
să atragă fonduri europene care să le 
ajute să crească.“ 

Cristian Antoniu, directorul parcu-
rilor industriale Miroslava: „În primul 
rând aș vrea să-i mulțumesc domnului 
primar Dan Niță care ne-a pus în con-
tact cu domnul Vasile Asandei, directo-
rul ADR Nord-Est. Am profit de această 
oportunitate și mă bucur că am avut 
ocazia să punem în contact rezidenții 
noștri cu agenția și cu responsabilii 
care se ocupă de gestionarea fonduri-
lor europene. Mai sper că fiecare rezi-
dent din parcurile industriale va reuși 
să aplice cu succes pentru a atrage fon-
duri în business-urile din parcurile in-
dustriale. În al doilea rând, doresc să-
i mulțumesc domnului director Vasile 
Asandei care a fost foarte receptiv și 
deschis în a se întâlni cu rezidenții 
noștri și a oferit informații relevante și 
la obiect cu privire la oportunitățile de 
finanțare, modificările procedurale și 
principiile de alocare ale fondurilor. 
Nu în ultimul rând, aș dori să 
mulțumesc rezidenților noștri, cei care 
investesc, care creează locuri de muncă 
și contribuie direct la dezvoltarea lo-
cală.“ 

Cei interesați pot studia sinteza Pro-
gramului Operațional Regional Nord-
Est 2021-2027, dar și ultima versiune 
completă a programului la următoarea 
adresă: https://www.adrnordest.ro/ce-
oferim/planificare-si-programare-re-
gionala/programare-2021-2027.

Fonduri nerambursabile 2021 - 2027 – 
oportunităţi de finanţare pentru 

rezidenţii din Parcul Industrial Miroslava
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Creșa din Miroslava în plină activitate

Asociația Împreună penmtru Miroslava s-a remarcat 
în rândul comunității prin organizarea de evenimente 
sportive, culturale și educaționale cu titlul gratuit pen-
tru copiii din comună. Profesori inimoși petrec 
săptămânal ore de joc și voie bună alături de copii. Re-
cent au primit o sală în cadrul centrului socio cultural 
Socrates unde pot desfășura aceste activități. Ajutorul 
pe care îl solicită este pentru dotarea clubului de 
meditații. 

„Ajută și tu la dotarea cu echipamente a clubului de 
meditații gratuite!  

Acest club este săptămânal, pe bază de voluntariat 
și se derulează încă de la începutul anului 2021. Copiii 
vulnerabili, din mediul rural, își pot face temele și 
diferite activități gratuite în cadrul acestui club. 

Cum poți ajuta? 
Simplu! Fă o donație în contul asociației noastre sau 

chiar poți dona personal unul din echipamentele nece-
sare. 

Detaliile conturile de donație pentru clubul de 
meditații gratuite sunt: 

Asociația Împreună pentru Miroslava 
Cont: UniCredit 
IBAN Ron: RO65 BACX 0000 0021 0895 2001 
SAU donație RAPIDA la numărul 0745.49.49.42 
Valabil la băncile: Banca Transilvania, Revolut, ING 

bank 
De ce mai avem nevoie? 
Cărți și caiete de lucru pentru ciclul primar 
Videoproiector 
Tv Smart, mare 
Laptop  
20 scaune pliabile 
Ce am comandat? 
Imprimanta 
Tablă mare magnetica 1x2m 
Vă mulțumim! Împreună reușim !“ este anunțul po-

stat de reprezentanții asociației pepagina de socializare. 

Anunţ privind 
cuplurile care 

sărbătoresc Nunta 
de Aur în 2021 

Și în acest an, Primăria Comunei Miroslava va 
premia cuplurile din comuna noastră care 
sărbătoresc 50 de ani de căsătorie. 

Cuplurile din Miroslava care au împlinit / vor 
împlini 50 de căsătorie în acest an se pot înscrie 
pentru acest eveniment până pe data de 29 oc-
tombrie 2021. 

Cei interesați vor trebui să depună la regis-
tratura primăriei sau să trimită pe adresa de e-mail 
- registratura@primariamiroslava.ro, următoarele: 

- cerere 
- copie după certificatul de căsătorie 
- copii după actele de identitate ale ambilor soți 
Evenimentul va avea loc în luna decembrie.

Asociaţia Împreună pentru Miroslava 
are nevoie de ajutorul comunităţii

Creșa din Miroslava este o 
instituție publică de interes local 
care și-a deschis porțile din luna 
iulie 2021 fiind specializată în ser-
vicii de educație timpurie 
antepreșcolară și care oferă ser-
vicii de supraveghere, îngrijire și 
educație copiilor înscriși. 

Capacitatea instituției este de 
40 de copii. Înscrierile se fac anual 
în perioada 2-9 iunie. Vârsta 
minimă pentru înscriere este de un 
an. Taxele percepute pentru îngri-
jirea preșcolarilor se rezumă la 
prețul meniului care este stabilit 
prin HCL la suma de 18,39 lei/zi.  

Pentru anul școlar în curs au 
fost ocupate toate locurile disponi-
bile în perioada de înscrieri. 
Următoarea etapă va fi în luna 
iunie 2022. 

„În creșă asigurăm dez-
voltarea socială, fizică și 
intelectuală a copilului prin 
activitățile educative și distractive 
adecvate vârstei. Serviciile în 
creșă sunt asigurate de șeful 
creșei, un asistent medical, edu-
cator-puericultor, infirmiere și  
femeie de serviciu.   

Doamnele educatoare de la 
grupa mare și grupa mijlocie 
organizează zilnic diferite jocuri 
ca formă de activitate de grup 
specifice vârstei în așa fel încât 
copiii sa aibe mereu zâmbetul pe 
buze. Creșa Miroslava asigură 
zilnic un meniu unitar pentru 
alimentația copiilor aprobat de 
un medic nutriționist.   

Personalul creșei colaborează 
cu familiile copiilor care 
frecventează creșa, transmițând 
progresele realizate de fiecare 
copil în parte, starea emotională, 
de sănătate și afectivă. În incinta 
creșei există în lucru un parc de 
joacă cu mai multe obiecte speci-
fice vârstei care va fi finalizat în 
cursul lunii octombrie. 

Ne dorim să avem cât mai 
mulți copii fericiți și cu zâmbetul 
pe buze atunci când ne trec 
pragul.“ ne-a decarat șefa de 
creșă, dna Alina Bucur.  



SANATATE/ UTILE 7Informaţia de Miro slava

În perioada 15 octombrie 
- 20 noiembrie 2021 se pot 
depune la serviciul de 
asistență socială din cadrul 
Primăriei Miroslava cereri 
pentru pentru acordarea aju-
torului de încălzire și a su-
plimentului pentru energie. 

Cuantumul ajutorului 
diferențiază în funcție de 
venitul net lunar pe membru 
de familie și de categoria 
ajutorul solicitat. Astfel val-
oarea maximă de referință 
pentru ajutorul la gaze natu-
rale este de 250 de lei la un 
venit minim pe membru de 
familie care nu depășește 
suma de 200 lei iar valoarea 
maximă de referință la aju-
torul pentru lemne este de 
320 lei la un venit minim pe 
membru de familie care nu 
depășește 200 de lei. 

Actele necesare pentru 
depunerea solicitării de aju-
tor la încălzirea cu gaz, en-
ergie electrică și com-
bustibili lichizi cât și supli-
ment pentru energie (origi-
nal și copii) sunt:  
1. cerere și declarație 

tipizată (se completează 
la sediul primăriei); 

2. dosar cu șină; 
3. carte de identitate sau 

buletin de identitate pen-
tru toate persoanele cu 
vârsta peste 14 ani care 
fac parte din familie și 
certificatele de naștere 
pentru copiii sub 14 ani; 

4. certificate de căsătorie; 
5. hotărâre de divorț (unde 

este cazul); 
6. certificate deces (unde 

este cazul) 
7. act de proprietate locuință 

sau:  
- contract de închirie -
re/comodat/concesiune 

- persoana care a 
înstrăinat locuința în 
baza unui contract cu 
clauza de întreținere sau 
cu rezervarea dreptului 
de habitație sau 
uzufruct; 

8. adeverință de venit pentru 
salariați cu veniturile din 

luna anterioară depunerii 
cererii și valoarea bonu -
rilor de masă. 

 
Programul de lucru cu 

publicul al ghișeului de 
asistență social este: 

luni- joi 7.30 – 16.00 
vineri 7.30- 13.30.

Se pot depune cereri pentru ajutorul 
de căldură până pe 20 noiembrie

Serviciul de 
stare civilă 
Miroslava 
anunţă: 

Pentru urgențele legate de 
emiterea actelor de deces în zilele 
libere (sâmbătă, duminică, sărbători 
legale) cetățenii sunt rugați să apeleze 
la numărul de telefon: 0758.251.628  

Pentru zilele lucrătoare programul 
este: luni- joi 7.30-16.00; vineri 7.30-
13.30. 

Actele necesare pentru solicitarea 
certificatului de deces sunt: 
l Certificat medical constatator 
l Act de identitate defunct 
l Certificat de naștere / căsătorie de-

funct 
l Act de identitate declarant

Medici de familie 
din comuna 
Miroslava 

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

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

l Cabinet medic familie BEJENARIU 
OXANA, Miroslava - str. M.Kogălni-
ceanu 38, tel. 0740.041.569  

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

l Cabinet medic familie POPESCU 
ANINA, Miroslava tel. 0742.783.944

Comitetul Local pentru Situații de 
Urgență al comunei Miroslava, s-a întrunit 
în ședință de îndată în ziua de 06 octombrie 
2021 și a luat act de prevederile Hotărârii 
nr.145/05.10.2021 a Comitetului Județean 
pentru Situații de Urgență Iași. 

Având în vedere necesitatea intensificării 
măsurilor de prevenire și combatere a trans-
miterii virusului SARS-CoV-2, atât la 
nivelul aparatului de specialitate al primaru-
lui comunei Miroslava, a serviciilor din sub-
ordinea Consiliului Local al comunei 
Miroslava, cât și la nivelul întregii comune, 
inclusiv instituirea unor măsuri 
restrictive/limitative în acest sens și luând în 
discuție evoluția situației generate de coron-
avirusul Covid-19 la nivel european și 
național, coroborat cu faptul că, la nivelul 
comunei Miroslava incidența la această 
dată, este de 8,83 cazuri la 1000 locuitori, 
Comitetul Local pentru Situații de Urgență 
al comunei Miroslava a luat o serie de 
măsuri dintre care amintim: 
l Se menține măsura depunerii de cereri, 

petiții, documente, solicitări de informații 
adresate primăriei comunei Miroslava pe 
adresa de email a instituției: regis-
tratura@primariamiroslava.ro, prin fax: 
0232236680 sau prin serviciul postal, în 
domeniile: urbanism, asistență socială, 
stare civilă (excepție: înregistrare deces, 
naștere, casătorie), taxe și impozite locale 
(Ghișeu.ro), registrul agricol, arhivă., 
sesizări@primariamiroslava.ro 

l Audiențele cu cetățenii ale primarului co-
munei Miroslava, viceprimarului și sec-

retarului general al comunei se suspendă, 
relația cetățenilor cu instituția se poate re-
aliza și prin intermediul site-ului 
www.primariamiroslava.ro sau pe pagina 
de Faceebook a instituției. 

l Se menține „obligativitatea purtării 
măștii de protecție în spațiile publice, 
spațiile comerciale, mijloacele de trans-
port în comun și la locul de muncă“. 

l Organizarea de evenimente private (nunți, 
botezuri) este permisă cu participarea per-
soanelor până la 50% din capacitatea 
maximă a spațiului, dar nu mai mult de 
200 de persoane, în interior sau în exte-
rior. Participarea este permisă doar pentru 
persoanele care sunt vaccinate împotriva 
virusului SARS-CoV-2 și pentru care au 
trecut 10 zile de la finalizarea schemei 
complete de vaccinare, respectiv per-
soanele care se află în perioada cuprinsă 
între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară 
confirmării infectării cu virusul SARS-
Cov-2. 

l In localitatile componente ale Comunei 
Miroslava se interzice circulația per-
soanelor în afara locuinței/gospodăriei 
în zilele de vineri, sâmbătă și duminică 
în intervalul orar 20.00-5.00, cu 
următoarele excepții: 
a) deplasarea în interes profesional, inclu-

siv între locuință/gospodărie și locul/locurile 
de desfășurare a activității profesionale și 
înapoi. 

b) deplasarea pentru asistență medicală 
care nu poate fi amânată și nici realizată de 

la distanță, precum și pentru achiziționarea 
de medicamente. 

c) deplasări în afara localităților ale per-
soanelor care sunt în tranzit sau efectuează 
călătorii al căror interval orar se suprapune 
cu perioada interdicției, cum ar fi cele efec-
tuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mi-
jloace de transport de persoane, și care poate 
dovedit prin bilet sau orice altă modalitate 
de achitare a călătoriei. 

d) deplasarea din motive justificate, pre-
cum îngrijirea/însoțirea copilului, asistența 
persoanelor vârstnice, bolnave sau cu 
dizabilități ori decesul unui membru de fam-
ilie. 

(2) măsurile instituite în localitățile 
prevăzute la alin. 1 nu se aplică dacă 
incidența cumulată la 14 zile este mai mică 
sau egală cu 5,5/1.000 de locuitori. 

(3) măsurile instituite în localitățile 
prevăzute la alin. 1 nu se aplică per-
soanelor care sunt vaccinate împotriva 
SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile 
de la finalizarea schemei complete de vac-
cinare, respectiv persoanelor care se află în 
perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-
a zi ulterioară confirmării infectării cu 
virusul SARS-Cov-2 și care fac dovada în-
deplinirii acestei condiții prin intermediul 
certificatului de vaccinare, pe suport hârtie 
sau în format electronic, sau a certificatului 
digital al Uniunii Europene privind COVID-
19. 

(4) măsurile instituite în localitățile pre-
vazute la pct. 1 nu se aplică persoanelor fiz-
ice provenite din state ale căror autorități nu 

emit certificate digitale ale Uniunii Europene 
privind COVID-19 sau documente compati-
bile cu aceste certificate, vaccinate împotriva 
virusului SARS-CoV-2 și pentru care au tre-
cut 10 zile de la finalizarea schemei com-
plete de vaccinare, respectiv persoanelor 
care se află în perioada cuprinsă între a 15-a 
zi și a 180-a zi ulterioară confirmării 
infectării cu virusul SARS-Cov-2 și care fac 
dovada îndeplinirii acestei condiții prin doc-
umente, pe suport hârtie sau în format elec-
tronic, care să ateste vaccinarea acestora. 

 (5) Pentru verificarea motivului 
deplasării în interes profesional, prevăzut la 
alin. (1) lit. a) persoanele sunt obligate să 
prezinte, la cererea personalului autorităților 
abilitate, legitimația de serviciu sau 
adeverința eliberată de angajator ori o 
declarație pe propria răspundere, completată 
în prealabil. 

(6) Pentru verificarea motivului deplasării 
în interes personal, prevăzut la alin. (1) lit. 
b), d), persoanele sunt obligate să prezinte, 
la cererea personalului autorităților abilitate, 
o declarație pe propria răspundere, 
completată în prealabil. 

(7) declarația pe propria răspundere tre-
buie să cuprindă numele și prenumele, data 
nașterii, adresa locuinței/gospodăriei/locului 
activității profesionale, motivul deplasării, 
data completării și semnătura. 

Menționăm că vaccinare impotriva 
virusului Covid 19 se poate face atât la cen-
tral de vaccinare de la Uricani cât și la toți 
medicii de familie de pe raza comunei 
Miroslava.

Noi măsuri pentru combaterea infecţie virusului SARS-CoV-2 la Miroslava
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Știinţa Miroslava – Ceahlăul 
Piatra Neamţ 1- 0 la Uricani

Știința Miroslava a ieșit învingătoare pe 
nouă octombrie în partida disputată cu Ceah-
lăul Piatra Neamț pe terenul de la Uricani. 

Meciul a fost arbitrat la centru de către 
Baciu Andrei, din Botoșani, ajutat la cele două 
margini de către Pista Andrei, din Fălticeni, 
respectiv Hazi Vlăduț, din Volovăț, Suceava. 
De menționat este faptul că observatorii par-
tidei au fost Lapa Ioan, din Vaslui, respectiv 
Daicu Aurel, din Suceava. 

Partida a debutat cu un joc echilibrat al am-
belor echipe, prima ocazie de gol pentru 
Știința venind abia în minutul 32 printr-o lo-
vitură de la colțul terenului pe care oaspeții au 
reușit însă să o respingă. 

La minutul 37 jucătorii Științei au reușit să 
respingă prima lovitură de colț pentru oaspeți. 

Meciul s-a terminat cu 1-0 pentru Știința 
Miroslava. 

Minutul 43 a adus o ocazie mare pentru 
echipa miroslăveană, mingea a fost respinsă 
însă de fundașii adverși. 

La pauză scorul a rămas 0-0.  
Minutul 55 a adus victoria Științei Miro-

slava prin unicul gol al reprizei marcat de Un-
ghianu.  


