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Noua școală din Miroslava se 
pregătește de inaugurare

În ultima parte a lunii noiembrie, 
reprezentanții adminsitrației locale au efectuat 
teste cu noua instalație de nocturnă a terenului 
de fotbal din Balciu, în vederea realizării 
recepției finale. Acestă investiție face ca terenul 
de fotbal din Miroslava să fie al doilea teren de 
fotbal cu gazon natural din județul Iași dotat cu 
instalație de nocturnă, după cel din Copou.  

Detalii în pagina 4

Terenul de fotbal din Balciu are 
instalaţie de nocturnă

Luna noiembrie a început 
cât se poate de bine pentru 
echipa noastră de fotbal. 
Știința Miroslava a disputat 
trei meciuri în campionatul 
Seriei I din Liga III și a 
obținut maximum de puncte. 
După aceste trei meciuri, CS 
Știința Miroslava a înregistrat 
un salt spectaculos în clasa-
ment, până pe locul 5, cu o 

linie de clasament cu 5 victo-
rii, 4 egaluri și 4 înfrângeri. 
Luna noiembrie se va încheia 
cu o deplasare dificlă pe tere-
nul celor de la Bucovina 
Rădăuți, echipa de pe locul 
trei al seriei I. Cu o victorie în 
acestă partidă, băieții noștri ar 
putea urca până pe locul 3. 
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Revirimentul 
Știinţei Miroslava 
în luna noiembrie

Vineri, 12 noiembrie, Mihai Lisoschi, viceprimarul 
comunei Miroslava, împreună cu Georgeana Olaru, 
coordonatorul Adăpostului de Câini fără Stăpân 
Miroslava au participat la o întâlnire cu reprezentanții 
Facultății de Medicină Veterinară din cadrul 
Universității de Științe ale Vieții „Ion Ionescu de la 
Brad“ din Iași. 

Scopul întâlnirii a fost încheierea unor parteneriate 
care vizează gestionarea câinilor cu sau fără stăpân 
din comuna Miroslava, pe de-o parte, și studenții care 
urmează cursurile unității de învățământ, pe de altă 
parte.  

Amănunte în pagina 4
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numărului de animale 
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Datele înregistrate la Oficiul de Stare Civilă în luna septembrie 2021
În luna octombrie 
2021, la Oficiul de 
Stare Civilă al 
Comunei 
Miroslava s-au 
înregistrat un 
număr de 12 
certificate de 
căsătorie, 4 
certificate de 
naștere și 14 
certificate de 
deces, astfel: 

Nașteri 
l Strelciuc Dumitrița-

Victoria 

l Măriuță Eric-
Dominic 

l Chelaru Noemi-
Maria 

l Culiuc Marcu-Dorian 

Căsătorii 
l Deakin Christopher-

Mark și Perju Liliana 
l Ichim Grigori-Emil și 

Grigoraș Roxana-
Paula 

l Miton Constantin și 
Asavei Alina-
Florentina 

l Măriuță Costel-
Vlăduț și Filip 
Iuliana-Mădălina 

l Bîrligă Silviu-Vasile 
și Zugravu Ana-
Maria 

l Ciocan Vlad-Florin și 
Chilaboc Ecaterina-
Mihaela 

l Turcoman Radu-
Gheorghe și Popa 
Elena-Alina 

l Lăpădatu Ion și 
Todirică Mihaela 

l Parfeni Teodor și 
Popescu Diana-Elena 

l Sandu Mihnea-Raoul 
și Matei Teodora 

l Curelaru Mihai și 
Marian Andreea 

l Văcărița Sebastian și 
Pavel Florina-
Andreea 

Decese 
l Ilie Ionel 1953 
l Burlui Maria 1933 
l Râznic Lucica 1931 
l Aluculesei Elena 

1940 
l Ciobanu Petru 1960 
l Enachi Ecaterina 

1953 
l Bularda Iulian 1968 
l Dănăilă Mihai 1943 
l Teodorovici Ioan 

1959 
l Fotea Vasile 1950 
l Chiruță Mihaela 1964 
l Velnic Gica 1938 
l Cotoman Natalia 

1925 
l Zaharia Dumitru 

1928

Reunit în ședință de lucru 
extraordinară în ziua de 14 
octombrie 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.224 privind trecerea în 
domeniul public al Unității Administra-
tiv-Teritorială comuna Miroslava, 
județul Iași a unor drumuri vicinale și 
elemente de identificare topo-cadas-
trale. 

l Hotărârea nr.225 privind mandatarea 
reprezentanţilor Unității Administrativ-
Teritoriale comuna Miroslava, județul 
Iași prin Consiliul Local al comunei 
Miroslava, în calitate de Autoritate Pu-
blică Tutelară, în Adunarea Generală a 
asociaților societății MIROSLAVA IN-
DUSTRIAL PARC S.R.L pentru sem-
narea contractului de mandat cu admi-
nistratorul societății. 

l Hotărârea nr.226 privind modificarea 
și completarea Hotărârii Consiliului 
Local al comunei Miroslava nr.33/ 
16.02.2017 privind aprobarea valorii to-
tale a obiectivului de investiție prin 
PNDL : „Extindere și modernizare 
Școa la Gimnazială „Colonel Constantin 
Langa“ ȋn localitatea Miroslava, Co-
muna Miroslava, Judeţul Iaşi“ (modifi-
cată și completată prin Hotărârea Con-
siliului Local al comunei Miroslava 
nr.51/08.03.2019 și Hotărârea Consiliu-
lui Local al comunei Miroslava 
nr.202/23.09.2021). 

l Hotărârea nr.227 privind modificarea 
și completarea Hotărârii Consiliului 
Local al comunei Miroslava nr.34/ 
16.02.2017 privind aprobarea valorii to-
tale a obiectivului de investiție prin 
PNDL „Înfiintare rețea de colectare ape 
uzate în satele Proselnici, Cornesti si 
Dancas, Comuna Miroslava, Judetul 
Iasi“, (modificată și completată prin 
Hotărârea Consiliului Local al comunei 
Miroslava nr.48/08.03.2019 și Hotărâ-
rea Consiliului Local al comunei Miro-
slava nr.201/23.09.2021). 

 
Reunit în ședință de lucru de 
îndată în ziua de 19 octombrie 
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.228 privind rectificarea 
Bugetului de venituri și cheltuieli pe 
anul 2021 la nivelul comunei Miroslava, 
județul Iași. 

l Hotărârea nr.229 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.230 privind aprobarea 
Studiului de fezabilitate nr. DRU-06-
2021 și a indicatorilor tehnico–econo-
mici ai obiectivului de investiție: „REA-
BILITARE ȘI MODERNIZARE 
STRADA ARȚARULUI ÎN SATUL 
VALEA URSULUI DIN COMUNA MI-
ROSLAVA, JUDEȚUL IAȘI“. 

l Hotărârea nr.231 privind aprobarea 
contractării unui împrumut în valoare de 
2.800.000 lei, în conformitate cu preve-
derile art.1 din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 83/2021 pentru unele mă-
suri fiscal-bugetare privind acordarea 
unor împrumuturi din Trezoreria Statu-
lui. 

 
Reunit în ședință de lucru 
ordinară în ziua de 28 octombrie 
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.232 privind încetarea 
contractului de concesiune 
nr.9344/17.04.2015. 

l Hotărârea nr.233 privind încetarea 
contractului de concesiune 
nr.23613/04.06.2021. 

l Hotărârea nr.234 privind încetarea 
contractului de concesiune 
nr.23687/04.06.2021. 

l Hotărârea nr.235 privind aprobarea 
Proiectului tehnic nr.11/2021 și a indi-
catorilor tehnico–economici ai proiec-
tului: „Iluminat public în incinta Par-
cului Industrial I, sat Brătuleni, co-
muna Miroslava, județul Iași“. 

l Hotărârea nr.236 privind aprobarea 
Proiectului tehnic nr.12/2021 și a indi-
catorilor tehnico–economici ai proiec-
tului: „Iluminat public în incinta Par-
cului Industrial II, sat Brătuleni, co-
muna Miroslava, județul Iași“. 

l Hotărârea nr.237 privind însușirea de 
către Consiliul Local al comunei Miro-
slava a Hotărârii Consiliului Județean 
Iași nr.241/25.08.2021 și aprobarea tre-
cerii în domeniul public al Unității Ad-
ministrativ-Teritorială comuna Miro-
slava, județul Iași a a imobilului cu de-
numirea „Pod din beton armat peste 
râul Bahlui“, situat pe DC 25 (Uricani-
DN 28). 

l Hotărârea nr.238 privind modificarea, 
completarea și actualizarea domeniului 
privat al comunei Miroslava, județul 
Iași. 

l Hotărârea nr.239 privind rectificarea 
bugetului de venituri și cheltuieli pe 
trim.III 2021 al S.C. Servicii Publice 
Miroslava S.R.L.. 

l Hotărârea nr.240 privind trecerea în 
domeniul public al Unității Administra-
tiv-Teritorială comuna Miroslava, 
județul Iași a unor drumuri și noi ele-
mente de identificare topo-cadastrale. 

l Hotărârea nr.241 privind aprobarea 
cererii de finanțare și a devizului gene-
ral estimativ aferent obiectivului de 
investiție : „Extindere sistem de cana-
lizare în comuna Miroslava, județul 
Iași“, ce urmează a fi depuse de către 
Unitatea Administrativ-Teritorială co-
muna Miroslava în cadrul Programului 
Național de Investiții „Anghel Sa-
ligny“. 

l Hotărârea nr.242 privind aprobarea 
cererii de finanțare și a devizului gene-
ral estimativ aferent obiectivului de 
investiție : „Construire pod peste râul 
Bahlui pe DC 25, acces la Parcul Indus-
trial II, comuna Miroslava, județul Iași“ 
ce urmează a fi depuse de către Unitatea 
Administrativ-Teritorială comuna Mi-
roslava în cadrul Programului Național 
de Investiții „Anghel Saligny“. 

l Hotărârea nr.243 privind aprobarea 
cererii de finanțare și a devizului gene-
ral estimativ aferent obiectivului de 
investiție : „MODERNIZARE PRIN 
ASFALTARE STRĂZI ECHIPATE CU 
REȚEA DE CANALIZARE ÎN CO-
MUNA MIROSLAVA, JUDEȚUL 
IAȘI“, ce urmează a fi depuse de către 
Unitatea Administrativ-Teritorială co-
muna Miroslava în cadrul Programului 

Național de Investiții „Anghel Sa-
ligny“. 

l Hotărârea nr.244 privind aprobarea 
Proiectului tehnic nr.17/2021 și a indi-
catorilor tehnico – economici ai proiec-
tului „Extindere rețea de alimentare cu 
apă în zona de Nord a comunei Miro-
slava, județul Iaşi“. 

l Hotărârea nr.245 privind modificarea 
și completarea Hotărârii Consiliului 
Local al comunei Miroslava 
nr.33/16.02.2017 privind aprobarea va-
lorii totale a obiectivului de investiție 
prin PNDL : „Extindere și modernizare 
Școala Gimnazială „Colonel Constan-
tin Langa“ ȋn localitatea Miroslava, 
Comuna Miroslava, Judeţul Iaşi“. 

l Hotărârea nr.246 privind aprobarea 
vânzării și a prețului de vânzare cu 
licitație publică deschisă a terenului în 
suprafață de de 704 m.p., situat în sat 
Miroslava, str. Neculai Zaharia nr.1, 
tarla 54, identificat cu număr cadastral 
76205, aparținând domeniului privat al 
comunei Miroslava, județul Iași, înscris 
în Cartea Funciară nr.76205. 

l Hotărârea nr.247 privind aprobarea 
înființării Serviciului de iluminat pu-
blic al comunei Miroslava, județul Iași 
și a modalității de gestiune a serviciului 
de iluminat public. 

l Hotărârea nr.248 privind înființarea 
Comisiei de siguranță a circulației ru-
tiere și aprobarea Regulamentului de 
organizare și funcționare a instituită la 
nivelul Unității Administrativ-Terito-
rială comuna Miroslava, județul Iași. 

l Hotărârea nr.249 privind modificarea 
și completarea Organigramei și a Sta-
tului de funcții la nivelul Unității Ad-
ministrativ-Teritorială comuna Miro-
slava, județul Iași. 

l Hotărârea nr.250 privind aprobarea 
tarifelor orare pentru utilajele aflate în 
proprietatea comunei Miroslava și în 
administrarea S.C. Servicii Publice Mi-
roslava S.R.L., comuna Miroslava, 
județul Iași, precum și pentru utilajele 
aflate în proprietatea și administrarea 
societății, începând cu data de 01 no-
iembrie 2021. 

l Hotărârea nr.251 privind modificarea 
și completarea Organigramei și a Sta-
tului de funcții ale S.C. SERVICII PU-
BLICE MIROSLAVA S.R.L., comuna 
Miroslava, județul Iași , Anexă nr.1 și 
Anexă nr.2 la Hotărârea Consiliului 
Local al comunei Miroslava, județul 
Iași nr.92/28.04.2021

Hotărâri ale Consiliului Local 
Miroslava din luna octombrie 2021
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Avantajele construirii noului Institut 
Regional de Medicină Cardiovasculară 
la Miroslava – suprafață vastă de 12 ha, 
acces direct la mai mult căi de acces, 
permite realizarea construcțiilor dedi-
cate (inclusiv heliport și parcare), loca-
lizare strategică la intersecția căilor de 
acces interjudețene prin intermediul 
centurii municipiului Iași (1,5 km), 
acces facil din nord și din sud, proximi-
tatea municipiului Iași (8,5 km), acces 
la utilități. 

Ideea construirii unui nou spital la Mi-
roslava este mai veche, de când s-a pro-
pus de către Primăria Comunei Miro-
slava o locație, exact la șoseaua de cen-
tură a municipiului Iași, pentru Spitalul 
Regional de Urgențe Iași.  

Comuna Miroslava, județul Iași prin 
primarul comunei, Dan Niță, a susținut, 
promovat și îmbrățișat ideea managerului 
Institutului de Boli Cardiovasculare Iași 
prof. dr. Grigore Tinică, pentru realizarea 
acestui proiect la Miroslava – un institut 
regional de medicină cardiovasculară - 
proiect care va aduce plusvaloare și va 
dezvolta zona în multe direcții. Acest 
proiect va fi depus spre finanțare neram-
bursabilă prin instrumentului de finanțare 
„Mecanismul de redresare și reziliență“, 
în completare din surse alocate de la bu-
getul de stat și alte surse atrase.  

Zona de nord-est, o parte a zonei sud-
est a României şi teritoriile învecinate 
din afara graniței reprezintă o arie de 
adresabiliate suficient de mare pentru ca 
un nou imobil cu funcțiunea Institut Re-
gional de Medicină Cardiovasculară să 
fie construit. Dotările şi numărul de pa-
turi vor acoperi întreaga gamă a servicii-
lor medicale legate de bolile cardiovas-
culare și a patologiilor conexe. Viitoarea 
construcție va deservi aproximativ 5,5 
milioane de locuitori din rândul cărora 
provin pacienții din țară, la care se 
aduagă cei din zonele de peste granița 
României. Pacienții din Republica Mol-
dova și orașele din zonele limitrofe a 
Ucrainei de la granița cu România ape-
lează deja la serviciile Institutului de 
Boli Cardiovasculare Iași. 

Pentru realizarea IRMC (Institutului 
Regional de Medicină Cardiovasculară 

Iași) a fost semnat Protocolul de Aso-
ciere nr. 4273/18.11.2020 // 
35280/25.11.2020 // 42325/26.11.2020 
// NT 13007/26.11.2020 între Ministerul 
Sănătății, UAT Județul Iași – Consiliul 

Județean Iași, Institutul de Boli Cardio-
vasculare „Prof. Dr. George I.M. Geor-
gescu“ Iași (IBCV Iași) și UAT Comuna 
Miroslava, județul Iași. Liderul de Pro-
iect este Consiliul Județean Iași care va 
depune și cererea de finanțare nerambur-
sabilă. 

Până la acest moment, comuna Miro-
slava și-a îndeplinit cu brio obligațiile 
din Protocolul de Asociere (a pus la 
dispoziția proiectului 12 ha de teren cu 
toate utilitățile, a realizat studiile geo-
tehnice și topografice și a realizat PUZ-
ul necesar care a fost pus la dispoziția 
Liderului de Proiect – CJ Iași). 
Așteptăm cu nerăbdare ca și ceilalți par-
teneri să-și unească toate forțele să facă 
din IRMC o realitate, un Spital al Viito-
rului, așa cum l-a denumit și d-nul prof. 
Tinică.  

Voința pentru construirea noului Insti-
tutului Regional de Medicină Cardio-
vasculară Iași a fost asumată de către toți 
factorii politici din Regiunea Nord-Est 
în cadrul proiectului „Împreună pentru 
Inima Moldovei“, organizat la Iași în 
luna iunie a.c. și a fost consemnată prin 
semnarea primelor Angajamenente Ci-
vice de implicare în susținerea demersu-
rilor necesare realizarii proiectului de 
investiții, alături de întreaga comunitate. 
Prin acest gest semnatarii au făcut un 

prim pas de exprimare a adeziunii la dez-
voltarea acestui proiect ce trebuie să de-
vină prioritate națională.  

„Regiunea Moldovei are nevoie strin-
gentă de Institutul Regional de Medicină 
Cardiovasculară Iași! IRMC nu trebuie 
să aibă culoare politică! Cu toții trebuie 
să punem umărul la realizarea lui!“, a 
declarat Dan NIȚĂ, primarul comunei 
Miroslava. 

La acest moment, se află în plină 
desfășurare elaborarea studiului de feza-
bilitate și a tuturor documentelor suport 
pentru depunerea cererii de finanțare 
pentru noul Institut Regional de Medi-
cină Cardiovasculară, în prima parte a 
anului 2022. Valoarea estimată a proiec-
tului este de aproximativ 350 milioane 
euro și va avea aproximativ 450 de pa-
turi.  

„Institutul Regional de Medicină Car-
diovasculară va fi un spital multidisci-
plinar, care va acorda asistență medico-
chirurgicală pentru toate specialitățile 
medicinei cardiovasculare și pentru pa-
tologiile conexe bolilor cardiovasculare. 
Asemenea instituție nu există acum în 
România! Vom construi împreună un 
Spital al Viitorului pentru generațiile vii-
toare!“, a declarat prof. dr. Grigore Ti-
nică – managerul Institutului de Boli 
Cardiovasculare.

Spitalul Vitorului se va construi la Miroslava 
Institutul Regional de Medicină Cardiovasculară Iași
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21 de săli de clasă, 4 
laboratoare, acces pentru 
persoanele cu dizabilități, 
supraveghere video, internet de 
mare viteză, cabinet psihologic, 
cabinet medical, sistem de 
alaramare în caz de incendiu 

În data de 19 noiembrie am avut 
ocazia să vizităm noua școală gimna-
zială „Constantin Langa“ ce se 
construiește în spatele Liceului „Mi-
hail Kogălniceanu“, împreună cu 
domnul Dan Niță, primarul comunei 
Miroslava și cu membrii din aparatul 
de specialitate. Recepția acestui obiec-
tiv este programată pentru luna de-
cembrie și se intenționează să fie in-
augurată la începutul semestrului al 
doilea.  

Valoarea totală a investiției este de 
peste două milioane de euro, 
finanțarea făcându-se prin PNDL – 
(10,5 milioane lei) și din surse proprii 
(870000 lei). Clădirea are o suprafață 
construită de 1118 mp, iar suprafața 
desfășurată este de 3354 mp și cu-
prinde – 21 de săli de clasă, 4 laboara-
toare (informatică, biologie, chimie și 
fizică), cabinet medical, cabinet psi-
hologic, depozit pentru programul lap-
tele și cornul, două săli de conferință 
și bibliotecă, este dotată cu rampă 
pentru persoanele cu dizabilități, dar 
și cu lift pentru a permite accesul 
acestora la toate etajele, are 3 scări in-
terioare și 4 căi de acces diferite, o 
cancelarie generoasă care oferă vizibi-
litate atât în curtea interioară, cât și 
spate și lateral, este dotată cu grupuri 
sanitare pe fiecare etaj și grup sanitar 
pentru cadrele didactice. De aseme-
nea, clădirea este prevăzută cu camere 
de luat vederi care oferă vizibilitate în 

toată curtea și la toate intrările, iar 
drumul de acces a fost asfaltat. 

Pe lângă cele menționate mai sus, 
școala va fi dotată cu sistem de alar-
mare anti-incendiu, cu conexiune de 
internet de mare viteză la toate etajele 
și în toate sălile de clasă. În laborato-
rul de informatică conexiunea elec-
trică și cea de internet sunt montate în 
pardoseală , iar laboratoarele de biolo-
gie, chimie și fizică sunt prevăzute cu 
chiuvete pentru igienizarea copiilor 
după experimente. În grupurile sani-
tare, pe lângă chiuvete, au fost mon-
tate și fântâni pentru băut apă 
(țâșnitori). Pe hol au fost montate pri-
mele dulapuri pentru elevi și se 
dorește să există câte un dulap cu 
cheie pentru fiecare elev în parte. 

Realizarea acestei investiții va per-
mite atingerea unuia dintre cele mai 
importante obiective asumate de pri-
mărie – ca toți elevii din ciclurile pri-
mar și gimnazial din Miroslava să 
învețe de dimineață. De asemenea, 
noua școală continuă pe linia începută 
de primărie, mai întâi prin renovarea 
spațiilor școlare din comună, pentru a 
le moderniza și a le oferi condiții de-
cente pentru copii, iar apoi prin 
construcția de noi obiective școlare, 
cum sunt noua grădiniță, precum și 
prima creșă din Miroslava. Dan Niță, 
primarul comunei, a confirmat că 
această linie va fi continuată, mai ales 
că populația comunei este în creștere 
și tot mai multe familii tinere aleg să 
se stabilească în Miroslava. Prioritare 
sunt Valea Adâncă și Valea Ursului, 
unde primăria studiază posibilități de 
a construi grădinițe și creșe.  

După vizita la noua școală, Dan 
Niță, primarul comunei Miroslava a 
declarat: „Ne dorim să oferim cele mai 

bune condiții pentru copii și dascăli, 
iar împreună cu cu cadrele didactice, 
să creștem si mai mult calitatea servi-
ciilor de învățământ, și să-i convingem 
pe miroslăveni să-și înscrie copiii în 
școlile de pe raza comunei. Noua 
școală este doar o bucățică din puzzle-
ul care înseamnă dezvoltarea Mirosla-
vei. Pe teremen mediu, odată cu finali-
zarea căminului cultural, a încă două 
săli de sport, a centrului comercial 
Family Market, cu serviciile oferite de 
asociația sportivă, copiii și părinții din 
Miroslava vor avea mai multe alterna-
tive de dezvoltare și petreceare a tim-
pului liber la nivel local. Este ceea ce 
ne dorim, să avem în Miroslava 
oportunități pentru toate vârstele - de 
la cursuri de dezvoltare pentru copii, 
adolescenți și adulți, la spectacole, la 
facilități pentru practicarea sporturi-

lor, de relaxare individuală sau pentru 
întreaga familie.“  

Un alt avantaj al introducerii în cir-
cuitul școlar a noii școli este dat de 
faptul că, nemaiavând clase care 
învață de după-amiază, cadrele didac-
tice vor putea organiza și grupe de 
after school. Acesta este o cerință a 
mai multor părinți care doresc să aibă 
posibilitatea să-și ducă copiii la școală 
de dimineață și să-i poată lua acasă 
după ce își termină programul de 
lucru. Tot în această direcție, conduce-
rile școlilor din Miroslava au solicitat 
inspectoratului școlar personal și tre-
cerea grupelor de grădiniță de la pro-
gram normal la program prelungit, 
intenția fiind ca într-un termen cât mai 
scurt, grupele de grădiniță să fie majo-
ritatea cu program prelungit pe raza 
comunei.

Noua școală din Miroslava se pregătește de inaugurare

Terenul de fotbal din Balciu are instalaţie de nocturnă
În ultima parte a lunii noiem-

brie, reprezentanții administrației 
locale au efectuat teste cu noua 
instalație de nocturnă a terenului 
de fotbal din Balciu, în vederea 
realizării recepției finale. Acestă 
investiție face ca terenul de fotbal 
din Miroslava să fie al doilea teren 
de fotbal cu gazon natural din 
județul Iași dotat cu instalație de 
nocturnă, după cel din Copou. 

Noua nocturnă va permite ca te-
renul de fotbal să poată fi folosit și 
seara, atât de către echipa de se-
niori CS Mirsoslava, cât și de gru-
pele de juniori ale clubului. Lipsa 
unei nocturne, în special în lunile 
de toamnă și de iarnă, determina 
mutarea antrenamentelor juniorilor 
în sala de sport, sală de sport care 
devenea neîncăpătoare, raportat la 
numărul grupelor de juniori. 

„Ne bucurăm că de acum înainte 
avem posibilitatea de a oferi, atât 
echipei de seniori, cât și micilor 
fotbaliști, șansa de a se antrena în 
aer liber pe tot parcursul anului, 
dar și că vor putea experimenta 
jocul cu nocturnă.“ – au declarant 
reprezentanții administrației locale. 

De asemenea, prin mutarea an-
trenamentelor pe terenul de fotbal, 
sala de sport va deveni disponibilă 
pentru alte activități.
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În luna noiembrie a.c. la inițiativa 
Companiei Naționale de Administrare 
a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) s-au 
organizat mai multe întâlniri în sistem 
videoconferință cu reprezentanții 
CNAIR, proiectanți și autoritățile pu-
blice locale pe teritoriul cărora traver-
sează viitoarea Autostradă A8, înclusiv 
șoselele de legătură pentru a se analiza 
variantele cele mai optime. 

Urmare videoconferințelor organi-
zate de reprezentanții CNAIR, Consi-
liul Județean Iași și UAT-urile de pe tra-
seul Autostrăzii A8, UAT Comuna Mi-
roslava, județul Iași propune un traseu 
pentru șoseaua de legătura dintre A8 și 
municipiul Iași pe teritoriul administra-
tiv al comunei Miroslava, județul Iași. 

Pentru evitarea unor eventuale 
puncte de blocaj ce pot avea un impact 
negativ în derularea contractului de ac-
tualizare S.F. Autostrada Târgu Neamț 
- Iași - Ungheni, în ceea ce privește tra-
seele propuse pentru legăturile cu in-
frastructura existentă și obiectivul de 
investiții Autostrada Târgu Neamț - 
Iasi – Ungheni propunerea UAT Co-
muna Miroslava, județul Iași, în urma 
analizei planșelor transmise de CNAIR 
referitor la drumul de legătură DN28-
VO28D a avut în vedere mai multe as-
pecte.  

Având în vedere că segmentul de 
drum propus de proiectanții CNAIR de 
la „nodul rutier comuna Lețcani“ și 
până la legătura cu VO28D traversează 
Parcul Industrial Miroslava I1, cea mai 

dezvoltată zona industrială a 
județului Iași, proiect cuprins atât în 
Strategia de Dezvoltare Locală 2021-

2027, cât și în Strategia de Dezvoltare 
a Zonei Metropolitane Iași, s-a propus 
ca acest traseu sa fie reanalizat prin 
zona de sud a parcului industrial. 

„Alternativa prin partea de sud a 
Parcurilor Industriale Miroslava I și II 
a „drumului de legătură DN28-
VO28D“ ar putea face un acces rapid 
și la noul IRMC (Institutul Regional de 

Medicina Cardiovasculară Iași), un 
proiect major pentru Regiunea de 
Nord-Est a României gestionat de către 
Consiliul Județean Iași în parteneriat 
cu Ministerul Sănătății, IBCV Iași și 
UAT Comuna Miroslava, județul Iași, 
cât și la zona de amplasare a Sălii Po-
livalente“, a declarat Dan NIȚĂ – pri-
marul Comunei Miroslava, județul Iași.

1 În Parcul Industrial Miroslava există un 
număr de aproape 70 de companii care au 
statutul de rezident. Valoarea totală a 
investițiilor asumate de rezidenții care au 
contracte semnate se ridică la aproape 100 
milioane euro, investiții care vor genera 
aproximativ 2.500 de locuri de muncă. Este 
practic una dintre cele mai importante 
investiții făcute pe teritoriul județului Iași 
după revoluție. De menționat este faptul că, 

valoarea totală a investițiilor prognozate pen-
tru cele două parcuri industriale, după ce și 
cel de-al doilea parc va avea grad de ocupare 
maxim va depăși 150 milioane euro și vor 
genera aproximativ 4000-4500 noi locuri de 
muncă.

Autostrada A8 va avea o șosea de legătură 
cu municipiul Iași prin comuna Miroslava 

Direcția Județeană de Administrare a 
Drumurilor și Podurilor Iași (DJADP), 
instituție aflată în subordinea Consiliului 
Județean Iași a lansat în luna octombrie 
a.c. o licitație pentru realizarea 
documentațiilor tehnico - economice 
(elaborarea de studiu topografic (ST), 
studiu geotehnic (SG), expertiză tehnică 

(ET), documentație de avizare a lucră-
rilor de intervenție (DALI)) pentru 2 lo-
turi de drumuri județene. Deschiderea 
ofertelor se va face pe 24 noiembrie a.c. 
În cadrul acestei proceduri se află și 
„Modernizare drum județean DJ 248: li-
mita Municipiului Iași - Intersecție Cen-

tura Iași, km. 4+345 - 7+670 - Studii 
topo, geo, expertiză tehnică, DALI“. 

Drumul județean DJ 248 are ori-
ginea în sensul giratoriu din Podul Roș, 
municipiul Iași, trece prin localitățile 
Lunca Cetățuii, Dumbrava, Grajduri 
până la limita cu județul Vaslui, având o 
lungime de 31,265 km. Tronsonul de 
drum studiat, cuprins între km 4+345- 
7+670 se află în intravilanul municipiu-
lui Iași, intravilanul localității Horpaz, 
intravilanul localității Lunca Cetățuii și 
intravilanul localității Dumbrava. Lun-
gimea tronsonului studiat este de 
L=3,325 km. Îmbracămintea drumului 
este la nivel de asfalt, prezentând 
faianțări îngreunând traficul rutier. Sunt 
prevazute șanțuri din beton și rigole. De-
gradarea sistemului rutier este 
influențată de traficul intens de mic și 
mare tonaj, datorat în special extinderii 
zonei metropolitane, cât și controlului 
vamal aflat în imediata apropiere a zonei 
studiate. Lățimile actuale între limitele 
de proprietate sunt cuprinse între 10.00 
m și 21.00 m. Traficul mediu recenzat, 

conform recensământului din anul 2015 
este MZA2oJs=4452 os. Datorită 
creșterii valorii de trafic rutier, drumul 
nu face față traficului actual din punct de 
vedere al celor 2 benzi de trafic. Pe zona 
studiată exista un pod din grinzi prefa-
bricate peste obstacol Ezareni în locali-
tatea Horpaz cu lungimea de 10.60 m și 
lățimea de 8.00 m. Drumul județean DJ 
248 face legatura cu județul Vaslui și sa-
tele aferente. Este principala cale de 
acces către comuna Ciurea și cartierul 
Vișoianu. Tronsonul de drum studiat, cu-
prins între km 4+345- 7+670 se află în 
intravilanul municipiului Iași, intravila-
nul localității Horpaz, intravilanul 
localității Lunca Cetățuii și intravilanul 
localității Dumbrava. 

„DJADP Iași are în derulare proce-
dura de achiziție publică privind reali-
zarea documentatiei tehnice faza 
DALI, astfel încât în cursul anului 
2022 să avem un proiect matur ce poate 
fi implementat. Apreciem implicarea 
primăriei Miroslava în acest proiect și 
suntem convinși ca vom fi sustinuți în 
etapa de expropriere a culuarului de 
trafic“, a declarat Ciprian Ciucan – Di-
rector executiv la Direcția Județeană de 
Administrare a Drumurilor și Podurilor 
Iași.

Se va moderniza drumul judeţean DJ 248 care  
trece prin intravilanul localităţii Horpaz
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Începând cu data de 01.11.2021, 
Poliția Locală Miroslava va efectua 
verificări cu privire la modul în care 
sunt selectate deșeurile pe categorii.  

Acolo unde se vor găsi deșeuri 
menajere amestecate cu materiale re-
ciclabile (plastic, carton, metal), se vor 
aplica sancțiuni cuprinse între 1000 și 
1500 lei, conform HCL 142/2020, iar 
ca măsură complementară, pubelele 
vor fi marcate cu eticheta „deșeu 
neconform“, operatorul de salubritate 
având obligația, în aceste condiții, de 
a NU ridica deșeurile respective. 

Programul stabilit pentru această 
acțiune este următorul: 

LUNI - VALEA ADÂNCĂ pe 
străzile: Livezilor cu străzile adia-
cente, Bazei, Cornești, Principală. 

MARȚI: 
l VALEA ADÂNCĂ pe strazile: 

Veche, Pepinierei, Valea Miro -
slavei, Costea Vodă, Iuga Vodă, Ci-
coarei, Debarcaderului, Fabricii, 
Iazului și strazile adiacente. 

l BALCIU pe stăzile: Drenurilor și 
Marginii. 

l URICANI pe străzile: Ion Neculce 
și Bazinelor. 

l GĂURENI. 
MIERCURI: VALEA ADÂNCĂ 

(blocuri), HORPAZ, CIURBEȘTI, 
CORNEȘTI, DANCAȘ, PROSEL-
NICI. 

JOI: MIROSLAVA, BALCIU, 
GĂURENI pe strada Zorilor cu 
străzile adiacente. 

VINERI: URICANI (sat), 
VOROVEȘTI, VALEA URSULUI, 
BRĂTULENI, PROSELNICI pe 
stăzile: D-tru Pricop, Ferma Liliac, 
VALEA ADÂNCĂ (blocuri). 

La adresa - https://www.primari-
amiroslava.ro/wp-content/uploads/ 
2021/06/Brosura-ADIS.pdf - se poate 
consulta Ghidul de bune practici în 
gestionarea deșeurilor. 

Acțiunea se va derula până la fi-
nalul anului. 

Anunţ de la Poliţia 
Locală Miroslava

Primăria a dat avizul pentru în-
ceperea lucrărilor de reparații și 
plombări pe următoarele străzi din 
Valea Adâncă – Pepinierei, Veche, 
Imașului, Bazei, Costea Vodă, 
Cornești, Salciei, Debarcaderului, Iuga 
Vodă, Cicoarei, Ezăreni. Au fost avute 
în vedere, în primul rând, străzile la 
care urmează să expire perioada de 
garanție, iar aceste lucrări de reparații 
sunt asumate prin contract de către 
constructor – SC Conest SA. 

Reparațiile se vor face prin 
frezarea zonelor afectate, ceea ce va 

presupune o diferență de nivel de 
maxim 2,5 cm și așternerea unui nou 
strat de asfalt. Lucrările se vor întinde 
pe o durată de două săptămâni și se 
vor face etapizat pentru a nu afecta 
traficul în localitate. 

Reprezentanții primăriei recomandă 
cetățenilor care tranzitează zona să 
conducă cu prudență pe străzile 
menționate, să adapteze viteza, având 
în vedere prezența utilajelor și a 
muncitorilor, și să ia în considerare un 
timp mai mare de deplasare, mai ales 
în orele de vârf.

Au început lucrările de reparaţii 
și plombări pe străzile aflate în 

garanţie din Valea Adâncă
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Comparăm pandemia actuală cu un război în tim-
pul căruia sunt persoane care ezită să folosească 
armele – în cazul nostru, vaccinul. Acest război este 
cu un inamic invizibil, în care multă lume nu crede 
încă și în care rolul și datoria noastră sunt de a 
convinge aceste persoane de importanța și benefici-
ile vaccinării. Nu sunt excluse de la vaccinare per-
soanele cu boli cronice și nici cei cu infecție 
anterioară cu COVID-19. 

O persoană nevaccinată se poate infecta cu vis-
rusul SARS COV 2 și poate transmite boala celor 
cu care intră în contact. Într-un astfel de scenariu, 
contacții vaccinați sunt protejați, virusul neavând 
același impact asupra stării lor de sănătate. 

Mesajul este unul simplu - vaccinarea protejează 
persoanele vaccinate și pe cele din jur, vulnerabile 

la boli, reduce riscul de răspândire a bolii la membrii 
familiei, colegi de școală sau de birou, prieteni și 
persoane din comunitate. Când într-o populație sunt 
suficiente persoane imune, este puțin probabil ca 
boala să se răspândească de la om la om. 

Dacă nu folosim vaccinul și acceptam teoriile 
conspiraționiste, virusul va avea mână liberă să in-
fecteze cât mai multe persoane, să genereze cazuri 
grave care au nevoie de spitalizare, de internare în 
secțiile de terapie intensivă și care duc la blocarea 
spitalelor, a sistemului medical și nu numai. 

Noi (n.r. medicii) susținem cu fermitate vac-
cinarea și informăm cetățenii din Comuna Miroslava 
care nu s-au vaccinat încă, că în cadrul cabinetului 
efectuăm servicii de vaccinare împotriva Covid-19. 

DR.POPESCU ANINA

Importanţa vaccinării 
împotriva Covid-19

1. Parteneriat cu Facultatea  
de Medicină Veterinară Iași 

Vineri, 12 noiembrie, Mihai Lisoschi, viceprimarul 
comunei Miroslava, împreună cu Georgeana Olaru, co-
ordonatorul Adăpostului de Câini fără Stăpân Miroslava 
au participat la o întâlnire cu reprezentanții Facultății de 
Medicină Veterinară din cadrul Universității de Științe 
ale Vieții „Ion Ionescu de la Brad“ din Iași. 

Scopul întâlnirii a fost încheierea unor parteneriate 
care vizează gestionarea câinilor cu sau fără stăpân din 
comuna Miroslava, pe de-o parte, și studenții care 
urmează cursurile unității de învățământ, pe de altă parte.  

Subiectele abordate au făcut referire la sterilizarea 
câinilor, ca modalitate de control al înmulțirilor și reduc-
ere a abandonului, dar și la posibilitate de studiu practic 
pentru studenți, precum și la modalități de promovare și 
creștere a adopțiilor. 

În urma discuțiilor purtate, toți participanții au conchis 
că o colaborare între instituții nu poate fi decât benefică, 
urmând ca după ce reprezentanții Facultății de Medicină 
Veterinară vor fi vizitat adăpostul, să fie puse bazele pro-
tocolului de colaborare și să se demareze toate acțiunile 
necesare în acest sens. 

„Administrația publică locală își dorește să stopeze 
înmulțirile necontrolate ale câinilor și, evident, aban-
donurile pentru că doar așa putem reduce numărul 
câinilor fără stăpân. În egală măsură s-au purtat discuții 
și cu ONG-urile pentru protecția animalelor și pe această 
cale reiterăm invitația de implicare din partea tuturor. 
Planul de viitor se axează pe responsabilizarea fiecărui 
individ și cu răbdare vom obține rezultatele dorite.“ – 
Miahi Lisoschi, viceprimarul comunei Miroslava. 

2. Campania „Fotografiază și salvează“ 
Adăpostul de câini Miroslava a demarat Campania 

„Fotografiază și salvează“. Prin intermediul acestei cam-
panii se face apel la ajutorul voluntarilor pentru unirea 
forțelor și promovarea câinilor din adăpost. Mai exact, 
orice persoană care este pasionată de fotografie, deține 
un aparat foto, iubește animalele de companie și dorește 
să socializeze cu blănoșii de la Miroslava este invitată să 
fotografieze cățeii în vederea promovării ulterioare pen-
tru adopție. 

Prin acest program, reprezentanții adăpostului își 
doresc să fotografieze fiecare cățel din adăpost și apoi să 
promoveze albumele foto individuale cu scopul de a găsi 
familii adoptive pentru cât mai multe dintre animale. Fo-
tografiile vor fi publicate pe pagina de facebook 
„Adăpost câini fără stăpân Miroslava“ și pe pagina de 
internet a adăpostului, iar ulterior vor fi distribuite în 
mediul online.  

Pe această cale, reprezentanții adăpostului de câini 
invită toate persoanele interesate de adopție unui câine 
să-i contacteze la numărul de telefon 0746.396.051 sau 
să-i viziteze la sediul adăpostului din Balciu.

Soluţii alternative 
pentru reducerea 

numărului de animale 
fără stăpân din comună
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Luna noiembrie a început cât se 
poate de bine pentru echipa noastră de 
fotbal. Știința Miroslava a disputat trei 
meciuri în campionatul Seriei I din Liga 
III și a obținut maximum de puncte în-
registrând astfel un salt de 5 poziții în 
clasament. 

Primul meci al lunii a avut loc sâm-
bătă 6 noiembrie pe terenul din Uricani 
în compania celor de la CSM Bacău. 
După o primă repriză echilibrată, tabela 
rămânând neschimbată până la pauză, 
echipa noastră s-a dezlănțuit în repriza 
a doua. În minutul 56, băieții noștri au 
deschis scorul prin Coletin Nguala, dar 
s-au văzut egalați după 15 minute. Re-
zultatul de egalitate a rezistat cinci mi-
nute pe tabela de marcaj, până în minu-
tul 76, când Vasilică Vlădeanu a adus 
Știința înapoi în avantaj. Golul trei a 
fost marcat în prelungirile celei de-a 
doua reprize de către Franck Tchassem, 
consfințind vitoria echipei noastre cu 3-
1. 

În data de 13 noiembrie, Știința s-a 
deplasat la Vaslui pentru pentru meciul 
cu SJ Vaslui, echipă care la momentul 
disputării partidei era cu un loc mai sus 
în clasament, datorită golaverajului. 
Ziua de 13 a fost una cu noroc pentru 
echipa noastră, băieții reușind să se im-
pună la limită, cu scorul de 1-0, prin 
golul înscris de Coletin Nguala în mi-
nutul 22. 

Pentru a treia partidă a lunii, băieții 
noștri s-au întors acasă, pe stadionul 
din Uricani, unde i-au înfruntat pe cei 

de la CSM Pașcani în data de 20 no-
iembrie. Echipa noastră s-a impus în 
fața pășcănenilor cu scorul de 2-1 , 
prin golurile înscrise de Mihai Asofiei 
(min. 10) din lovitură liberă și de Co-
letin Nguala, care ajunge astfel la trei 

goluri consecutive în ultimele trei par-
tide. 

După aceste trei meciuri, CS Știința 
Miroslava a înregistrat un salt specta-
culos în clasament, până pe locul 5, cu 
o linie de clasament cu 5 victorii, 4 ega-

luri și 4 înfrângeri. Luna noiembrie se 
va încheia cu o deplasare dificlă pe te-
renul celor de la Bucovina Rădăuți, 
echipa de pe locul trei al seriei I. Cu o 
victorie în acestă partidă, băieții noștri 
ar putea urca până pe locul 3.

Revirimentul Știinţei 
Miroslava în luna noiembrie

Felicitări micilor campioni!  
Miroslava a câștigat Cupa Satelor

Juniorii Științei au reușit un 
rezultat important la începutul 
lunii noiembrie. Tinerii fotbaliști 
s-au impus în Cupa Satelor, 
sâmbătă (6 noiembrie) reușind să 
câștige competiția și să aducă tro-
feul la Miroslava. 

Prima fază a Cupei s-a 
desfășurat la Bălțați, unde juniorii 
noștri au întâlnit echipele din 
Ciurea, Bălțați și Belcești. În 
această fază, Știința a suferit o în-
frângere, în fața celor de la Ciurea, 
scor 1-0, dar s-a impus cu 5-0 în 
fața juniorilor din Belcești și cu 2-
0 în fața tinerilor fotbaliști din 
Bălțați. Astfel, gruparea noastră a 
reușit să se califice în semifinale. 

Pe data de 6 noiembrie, baza 
sportivă din comuna Ruginoasa a 
găzduit faza semifinală și finala 
competiției, unde s-au întâlnit 
câștigătoarele celor două serii din 
județ. Pe lângă reprezentativa 
Miroslavei, în această etapă a 
Cupei au mai participat Rugi-
noasa, Todirești și Bălțați. 

Jucătorii noștri au dat piept cu 
Ruginoasa în semifinală, unde au 
reușit să se impună cu scorul de 
1-0. În cealaltă semifinală, Ciurea 
s-a impus în fața juniorilor din 
Todirești. În ultima fază a 
competiției, jucătorii noștri au 
încheiat meciul la egalitate, scor 
1-1, reușind să se impună la lovi-
turile de departajare în fața celor 
din Ciurea. 

De menționat este faptul că 
anul acesta competiția a fost 
destinată copiilor născuți în anul 
2009. 

În urma acestui rezultat, ju-
niorii Științei vor participa la 
turneul zonal ce va avea loc în 
luna aprilie, conducerea clubului 
încercând să aducă acest turneu la 
Miroslava. Câștigătoarea fazei 
zonale va participa la turneul final 
din acestă vară care va avea loc la 
Constanța. 

Felicitări micilor CAMPIONI! 
Sursa: www.stiin-

tamiroslava.ro


