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Crăciun Fericit și un An Nou 
cu Sănătate și Bucurie!

Aho, aho, copii și frați, 
Stați puțin și nu mânați, 
Lângă boi v-alăturați 
Și cuvântul mi-ascultați. 
 
S-a pornit harnic bărbat 
Cu echipa de lucrat, 
Echipă cu greutate 
Și-aparat de specialitate 
 
Și-au gândit, și-au plănuit, 
Și la treabă au pornit! 
Și-au extins rețele mari 
Ca la oameni gospodari.  
 
Pentru apă și canal 
Și iluminat stradal, 
Străzi cu-asfalt și trotuare 
Miroslava crește tare!  
 
Și mai crește și-n online 
Unde cetățeanul poate 
Să plătească chiar pe site 
Și să sesizeze, frate! 
 
Ia mai mânați flăcăi 
Și sunați din zurgălăi 
Să se audă peste văi 
Hăi, hăi! 
 
Prima creșă au zidit 
Și în vară a și pornit, 
Copilașii i-a primit,  
Pe părinți i-a fericit! 
 
Dar nu doar pentru pitici, 
S-a făcut și pentru pici! 

Mândră grădiniță nouă, 
Cu etaje chiar vreo două. 
 
Și ca să fie totală 
Au mai ridicat și-o școală. 
Cu patru laboratoare, 
Cu o priveliște tare. 
 
Școală nouă și semeață 
Să-nvețe toți de dimineață. 
Cu douăzeci și unu de clase, 
Toate mari și luminoase! 
 
Creșă, grădiniță, școală, 
Cele mai moderne-n țară 
Pentru tinerii comunei 
Speranța zilei de mâine. 
 
Ia mai mânați flăcăi 
Și sunați din zurgălăi 
Să se audă peste văi 
Hăi, hăi! 
 
Miroslava a evoluat 
Și-n centru s-au apucat 
Să facă mândru complex  
De-l privești, rămâi perplex! 
 
Vom avea terase, frate, 
Și parcări, și străzi mai late, 
Magazine noi, cochete 
Pentru cavaleri și fete. 
 
Iar în parcu’ industrial, 
Au pornit cu mare grabă, 
Să toarne asfalt stradal, 
Să facă firmele treabă. 

Să producă bunuri multe, 
Să crească și s-angajeze, 
Oamenii s-aibă de muncă  
Și salarii să-ncaseze! 
 
Și-au făcut și primii pași 
Să facă IRBCV Iași, 
Un spital de cardiologie 
Toată Moldova s-o ție! 
 
Ia mai mânați flăcăi 
Și sunați din zurgălăi, 
Să se audă peste văi 
Hăi, hăi! 
 
Multe-s bune și în ton 
Însă mai avem probleme, 
Când vorbim de tomberon 
Se cam schimbă foaia nene. 
 
Caci românul e poet, 
Gunoi nu prea selecteză, 
Pune totul la un loc, 
Prea puțin el recicleză! 
 
Și uite așa, Poliția  
A ajuns să controleze 
Cetățenii ce refuză 
Gunoiul să-și recicleze. 
 
S-au făcut din nou eforturi 
Pentru o mai bună soartă 
Și-am ajuns sa colectăm 
Sticla chiar din poartă-n poartă. 
 
Ia mai mânați flăcăi 
Și sunați din zurgălăi 

Să se audă peste văi 
Hăi, hăi! 
 
Avem o comună mare 
Cu primar ce n-are stare, 
Ce veghează-n mod constant 
Ce-i în fiecare sat! 
 
Și-acum la sfârșit de an. 
Au anunțat cu tam-tam 
Că în două sate Văi 
Giratorii vor fi măi! 
 
Tot în acest an, minune, 
Apavital ne mai spune 
C-a început licitația 
Să-nceapă canalizarea! 
 
Sper ca anul care vine 
Să v-aducă sănătate, 
Să scăpăm de pandemie 
Și de bine s-avem parte! 
 
Despre câte s-au făcut  
Aș putea scrie romane, 
Dar acum vă spun atât: 
Sănătate, la mai mare! 
 
Ia mai mânați flăcăi 
Și sunați din zurgălăi 
Să se audă peste văi 
Hăi, hăi! 
La anul și la mulți ani! 

Continuă 
investiţiile în 

parcul industrial  
Modernizarea și reabilitarea DC25 
din comuna Miroslava, județul Iași 
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Datele înregistrate la Oficiul de Stare Civilă în luna noiembrie 2021
În luna noiembrie 
2021, la Oficiul 
de Stare Civilă al 
Comunei 
Miroslava s-au 
înregistrat un 
număr de 3 
certificate de 
căsătorie, 3 
certificate de 
naștere și 15 
certificate de 
deces, astfel: 

Nașteri 
l Purice Eva-Maria 

l Ceka Xhaferr 
l Chiruță Patrick-

Andrei 

Căsătorii 
l Condac Constantin 

și Mardale Isabela 
l Pițu Gabriel-Daniel 

și Vlad Mădălina 
l Șlupic Victor-

Ovidiu și Codău 
Oana-Lorena 

Decese 
l Teodoriu Neculai 

1947 
l Mariciuc Ortansa 

1944 
l Florea Petru 1962 
l Mahu Maria 1944 

l Constantinescu 
Sofica 1938 

l Zebreniuc Veronica 
1954 

l Cotoman Vasile 
1928 

l Stănilă Elena 1931 
l Gherasim Gina 

1978 
l Dănilă Lucreția 

1937 
l Tataru Constantin 

1954 
l Pichiu Eugenia 

1945 
l Petrărașu Ștefan 

1954 
l Dascălu Vasile 

1962 
l Fandarac Dumitru 

1963

Reunit în ședință de lucru 
ordinară în ziua de 25 noiembrie 
2021, ora 9:00, în sala de ședințe 
a Primăriei comunei Miroslava, 
Consiliul Local Miroslava, 
județul Iași, a votat și aprobat 
următoarele normative locale: 

l Hotărârea nr. 257 privind alocarea sumei 
de 16.000 lei din bugetul local în vederea 
acordării unor premii familiilor care ani-
versează 50 de ani de căsătorie neîntre-
ruptă, în anul 2021 și au domiciliul stabil 
în comuna Miroslava, județul Iași. 

l Hotărârea nr. 258 privind încetarea de 
drept a contractului de concesiune 
nr.25353/30.07.2020, încheiat între Unita-
tea Administrativ-Teritorială comuna Mi-
roslava, judetul Iași și S.C. TPD SERVICE 
CENTER S.R.L.. 

l Hotărârea nr. 259 privind acordarea cu 
titlu gratuit a dreptului de uz și a dreptului 
de servitute către S.C. DELGAZ GRID 
S.A. asupra terenului în suprafață de 80 
m.p., aparținând domeniului public al co-
munei Miroslava, în vederea executării lu-
crării cu nr.169/2021: „Întărire de rețea în 
vederea Alimentării cu energie electrică 
locuințe colective, beneficiar S.C. Machi 
Distribution S.R.L., amplasate în localita-
tea Lunca Cetățuii, comuna Ciurea, județul 
Iași“. 

l Hotărârea nr. 260 privind acordarea cu 
titlu gratuit a dreptului de uz și a dreptului 
de servitute către S.C. DELGAZ GRID 
S.A. asupra terenului în suprafață de 2200 
m.p., aparținând domeniului public al co-
munei Miroslava, în vederea executării lu-
crării cu nr.7/2020: „Alimentare cu energie 
electrică-Extindere Centru Comercial ERA 
Iași, Zona Șes Bahlui, municipiul Iași, 
județul Iași“. 

l Hotărârea nr. 261 privind aprobarea în-
chirierii prin licitație publică deschisă a 
imobilului-magazie, în suprafață de 153 
m.p., aparținând domeniului public al co-
munei Miroslava, situat în incinta Fermei 
sat Uricani, comuna Miroslava, județul 
Iași, identificat cu număr cadastral 66852-
C21, pentru depozitare bunuri. 

l Hotărârea nr. 262 privind modificarea și 
completarea Hotărârii Consiliului Local al 
comunei Miroslava nr.7/28.01.2021 pri-
vind aprobarea Proiectului tehnic nr.DRU-
05-2019 și a indicatorilor tehnico–econo-
mici ai proiectului: „Modernizare și reabi-
litare DC25 din comuna Miroslava, județul 
Iași“. 

l Hotărârea nr. 263 privind modificarea și 
completarea Hotărârii Consiliului Local al 
comunei Miroslava nr.246/28.10.2021 pri-

vind aprobarea vânzării și a prețului de 
vânzare cu licitație publică deschisă a te-
renului 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 co-
munei Miroslava, județul Iași, înscris în 
Cartea Funciară nr.76205, în sensul desem-
nării membrilor ce vor face parte din co-
misia de evaluare. 

l Hotărârea nr. 264 privind modificarea, 
completarea și actualizarea Programului 
anual al achizițiilor publice pentru anul 
2021 și și a Anexei privind achizițiile di-
recte la Programul anual al achizițiilor pu-
blice pentru anul 2021, aprobate prin Ho-
tărârea Consiliului Local al comunei Mi-
roslava nr.96/31.04.2021, cu modificările 
și completările ulterioare. 

l Hotărârea nr. 265 privind aprobarea con-
cesionării prin licitație publică deschisă a 
terenului în suprafață de 1153 m.p., având 
număr cadastral 90615, situat în intravilan 
conform Planului Urbanistic General ex-
tins sat Brătuleni, comuna Miroslava, 
județul Iași, aparținând domeniului privat 
al comunei, în vederea relocării sediului 
social și industrial și construirea unei hale 
pentru reparații și închirieri utilaje pentru 
construcții. 

l Hotărârea nr. 266 privind aprobarea con-
cesionării prin licitație publică deschisă a 
terenului în suprafață de 2500 m.p., având 
număr cadastral 68544, Carte Funciară 
nr.68544, situat în tarlaua 54, intravilan sat 
Miroslava, str. Neculai Zaharia nr.1, co-
muna Miroslava, județul Iași, aparținând 
domeniului privat al comunei, pentru ex-
ploatare în scop rezidențial. 

l Hotărârea nr. 267 privind modificarea, 
completarea și actualizarea domeniului 
privat al comunei Miroslava, județul Iași. 

l Hotărârea nr. 268 privind trecerea în do-
meniul public al Unității Administrativ-Te-
ritorială comuna Miroslava, județul Iași a 
unor drumuri și elemente de identificare 
topo-cadastrale. 

l Hotărârea nr. 269 privind aprobarea 
documentația tehnico-economică faza 
DALI nr.DRU-07-2021 și a indicatorilor 
tehnico-economici pentru realizarea 
obiectivului de investiție: „Construire pod 
peste râul Bahlui pe DC 25, acces la Par-
cul Industrial II, comuna Miroslava, 
județul Iași“ , depus în cadrul Programu-
lui Național de Investiții „Anghel Sa-
ligny“. 

l Hotărârea nr. 270 privind aprobarea Stu-
diului de fezabilitate și a indicatorilor teh-
nico-economici ai obiectivului de 
investiție „Extindere sistem de canalizare 
în comuna Miroslava, județul Iași“, depus 

în cadrul Programului Național de 
Investiții „Anghel Saligny“. 

l Hotărârea nr. 271 privind aprobarea 
documentației tehnico-economice faza 
PTh nr.DRU-12-2021 și a indicatorilor 
tehnico-economici pentru realizarea obiec-
tivul de investiție: „MODERNIZARE 
PRIN ASFALTARE STRĂZI ECHIPATE 
CU REȚEA DE CANALIZARE ÎN CO-
MUNA MIROSLAVA, JUDEȚUL IAȘI“, 
depus în cadrul Programului Național de 
Investiții „Anghel Saligny“. 

l Hotărârea nr. 272 privind trecerea în do-
meniului public al comunei Miroslavaa 
obiectivului de investiție: „Extindere sis-
tem de alimentare cu apă potabilă în satele 
Proselnici, Ciurbești, Valea Adâncă, Bal-
ciu, comuna Miroslava, județul Iași“ și 
darea în administrare și exploatare către 
S.C. APAVITAL S.A. 

l Hotărârea nr. 273 privind trecerea în do-
meniului public al comunei Miroslava a 
obiectivului de investiție: „Extindere rețea 
canalizare și racord imobile strada Costea 
Vodă, sat. Valea Adâncă, com. Miroslava“ 
și darea în administrare și exploatare către 
S.C APAVITAL S.A. 

l Hotărârea nr. 274 privind rectificarea Bu-
getului de venituri și cheltuieli pe anul 
2021 la nivelul comunei Miroslava, județul 
Iași. 

l Hotărârea nr. 275 privind modificarea și 
completarea Regulamentului de acces în 
parcul industrial I „MIROSLAVA INDUS-
TRIAL PARC I“ – Anexă nr.1 la Hotărârea 
Consiliului Local al comunei Miroslava nr. 
44/31.08.2016, cu modificările și comple-
tările ulterioare, precum și aprobarea unor 
noi regulmente în parc. 

l Hotărârea nr. 276 privind privind aproba-
rea Regulamentului de acces în parcul in-
dustrial „MIROSLAVA INDUSTRIAL 
PARC II“. 

l Hotărârea nr. 277 privind aprobarea dării 
în folosință gratuită către Parohia „Valea 
Adâncă III“ cu hramul „Sfântul Antonie 
cel Mare“, comuna Miroslava, județul Iași 
a terenului în suprafață de 1.105 m.p., si-
tuat în intravilan conform Planului Urba-
nistic General sat Valea Adâncă, identificat 
cu număr cadastral 94111, aparținând do-
meniului privat al comunei Miroslava, 
județul Iași, înscris în Cartea Funciară nr. 
94111 Miroslava, în vederea construirii 
unui lăcaș de cult ortodox 

 
Reunit în ședință de lucru „de 
îndată“ în ziua de 1 noiembrie 
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. 252 privind desemnarea re-
prezentantului Consiliului Local al comu-
nei Miroslava, județul Iași pentru a face 
parte, în calitate de membru, din Comisia 
de evaluare a probei de interviu pentru 
ocuparea prin concurs, a funcțiilor de di-
rector și director adjunct în cadrul Liceului 
Tehnologic Agricol „Mihail Kogălni-
ceanu“ - sat Miroslava, sesiunea 2021. 

l Hotărârea nr. 253 privind desemnarea 
reprezentantului Consiliului Local al co-
munei Miroslava, județul Iași pentru a 
face parte, în calitate de membru, din Co-
misia de evaluare a probei de interviu 
pentru ocuparea prin concurs, a funcțiilor 
de director și director adjunct - după caz, 
în cadrul Școlii Gimnaziale „Colonel 
Constantin Langa“ - sat Miroslava, sesiu-
nea 2021. 

l Hotărârea nr. 254 privind desemnarea re-
prezentantului Consiliului Local al comu-
nei Miroslava, județul Iași pentru a face 
parte, în calitate de membru, din Comisia 
de evaluare a probei de interviu pentru 
ocuparea prin concurs, a funcțiilor de di-
rector și director adjunct - după caz, în ca-
drul Școlii Gimnaziale „Dimitrie Anghel 
„- sat Cornești, sesiunea 2021. 

 
Reunit în ședință de lucru „de 
îndată“ în ziua de 17 noiembrie 
2021, ora 9:00, în sala de ședințe 
a Primăriei comunei Miroslava, 
Consiliul Local Miroslava, 
județul Iași a votat și aprobat 
următoarele normative locale: 

l Hotărârea nr. 255 privind alegerea 
președintelui de ședință al Consiliului 
Local al comunei Miroslava, pentru lunile 
noiembrie-decembrie 2021 și ianuarie 
2022. 

l Hotărârea nr. 256 privind aprobarea pro-
cesului verbal de negociere și a contractu-
lui de vânzare-cumpărare a 907 corpuri de 
iluminat și 23 puncte de aprindere din 
localitățile (Balciu, Brătuleni, Ciurbești, 
Cornești, Dancaș, Găureni, Horpaz, Miro-
slava, Proselnici, Uricani, Valea Adâncă, 
Valea Ursului și Vorovești), în scopul sem-
nării contractului privind folosirea infras-
tructurii sistemului de distribuție a energiei 
electrice pentru realizarea serviciului de 
iluminat public, între Unitatea Administra-
tiv-Teritorială comuna Miroslava, județul 
Iași si S.C. Delgaz Grid S.A. Iași.

Hotărâri ale Consiliului Local 
Miroslava din luna noiembrie 2021
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Primăria comunei Miroslava a 
anunțat că a demarat procedurile pentru 
începerea exproprierilor în vederea 
realizării sensului giratoriu de la „5 dru-
muri“, intersecția străzilor Livezilor, 
Bazei, Principală, Costea Vodă și 
Cornești. Valorile traficului la orele de 
vârf sunt extrem de ridicate în această 
zonă, totul fiind dublat de vizibilitatea 
redusă la intrarea în acestă intersecție 
în funcție de direcția de deplasare. 
Administrația publică locală își dorește 
să realizeze acest obiectiv, solicitat de 
majoritatea cetățenilor, în vederea 
fluidizării traficului în zonă, dar și pen-
tru a crea condiții de acces a mi-
jloacelor de transport în comun din Mu-
nicipiul Iași prin crearea posibilității de 
întoarcere a autobuzelor precum și 
creșterea gradului de confort și 
siguranță pietonal. 

Valoarea estimată a investiției este 
de peste 1,2 milioane lei și se va face 
cu un împrumut de la trezorerie. Ter-
menul estimat pentru executarea 
investiției este de 3 luni. Sensul girato-
riu constă dintr-un inel central materi-
alizat printr-o insulă denivelată 
circulară cu diametrul de 12,00 m în 
care se află o zonă pavată, amenajată cu 
pavele autoblocante de culoare roșie, 
intercalate cu pavele de culoare gri de-
schis, pozate pe un strat de mortar, ast-
fel încat, prin aranjarea lor să se 

formeze săgeți de direcționare a trafi-
cului spre dreapta ( curba deosebit de 
periculoasă) cu lățimea de 1,00 m și o 
înclinare de minim 50,00 %. O 
supralărgire carosabilă cu lățimea de 
2,00 m amenajată cu calupuri din piatră 
cubică. O cale inelară cu lățimea de 
5,50m, avand raza interioară de 8,00m 
și raza exterioară de 13,50 m. Insule 
separatoare denivelate pe cele 5 ramuri 
ale intersecției încadrate cu zone mar-
cate și racordări între cele 5 ramuri 
avănd raze de 6,50m – 25,00m. La 
limita dintre insula centrală și 
supralargirea carosabilă, precum și la 
limita dintre supralărgiri și cale sunt 
prevăzute borduri prefabricate de tip 

25x20. Delimitarea umpluturii de 
pământ a insulei centrale se realizează 
cu borduri prefabricate de 10x15.În 
vederea întocmirii documentației 
tehnice s-au efectuat ridicări 
topografice și sondaje geotehnice cu 
scopul de a releva natura terenului de 
fundare.  

Pentru investiția din Vorovești 
primăria caută cea mai bună cale pentru 
finanțarea. S-au realizat până acum 
studiile de fezabilitate și proiectul 
tehnic, urmând ca și pentru acest obiec-
tiv să fie demarate acțiunile de expro-
priere. Prin realizarea acestui obiectiv 
se dorește fluidizarea și facilitarea trafi-
cului în cea mai aglomerată intersecție 

din satul Vorovești, la intersecția 
străzilor prof. Dumitru Pricop, 
Principală, Militari și Ion Neculce. Pe 
lângă fluidizarea traficului, acestă 
investiție va crea cadrul pentru extin-
derea linilor de transport public în zonă, 
facilitând întoarcerea mijloacelor de 
transport în comun, o condiție esențială 
pentru a putea prelungi rutele existente 
între Miroslava și municipiul Iași. Val-
oarea estimată a acestui proiect este de 
peste 1,4 milioane lei (inclusiv TVA), 
iar termenul de realizare estimat este de 
3 luni din momentul începerii 
lucrărilor. Indicatorii tehnici sunt simi-
lari cu cei prezentați mai sus, pentru 
sensul giratoriu de la 5 drumuri. 

Două sensuri giratorii pentru fluidizarea traficului 
în Valea Adâncă - zona 5 drumuri și în Vorovești

Zeci de servicii și magazine ale 
antreprenorilor autohtoni vor fi 
prezente în Family Market din 
comuna Miroslava l Proiectul 
Family Market este în curs de 
dezvoltare și va fi inaugurat în al 
doilea trimestru din 2022 l 
Conceptul de retail integrează, în 
același loc, servicii esențiale 
comunităților în expansiune 

Antreprenorii locali sunt o 
componentă importantă atunci când vor-
bim despre dezvoltarea comunităților. 
Astfel, Family Market, o platformă de 
susținere a celor care au pus bazele pro-
priului business și care vor să ofere 
clienților produse autohtone, de calitate, 
este conceptul care aduce antreprenorii 
mai aproape de comunitate. 

În proiectul de retail, cu o suprafață 
de aproximativ 6.000 mp, dezvoltat de 
compania IULIUS, antreprenorii auto-
htoni vor avea o prezență majoritară. 
Vor fi prezenți: Kosarom, cu preparate 
de carmangerie, La Sibieni, cu produse 
din carne și brânzeturi din Mărginimea 
Sibiului, La Bottega, ce propune cele 
mai fine specialități italiene, La 
Ciambella, care aduce gogoși, langoși 
și pizza, dar și Teo`s Cafe, cu spe -
cialități pe bază de cafea. Printre cele-
lalte locații prezente se află: curățătoria 
Omniclean, Dr. Max, Schimbu’ Trei și 
Inmedio. 

Personalizat în funcție de necesitățile 
comunității, Family Market Miroslava 
va fi locul unde locuitorii vor putea să 
descopere și alte branduri locale, precum 
Meat Concept Store, cofetăria Blanca, 
florăria Saria și restaurantul de tip fast 

food Mado. Tot aici vor fi disponibile și 
alte servicii, precum: petshop și produse 
pentru grădină – Agroland, laborator 
medical – Praxis –, magazin cu piese 
auto – Autopit – , Papiro, cu produse de 
birotică și papetărie, Lisnic Coafor & 
Barbershop, Contakt GSM, plafarul 
Cătina, dar și locul de joacă Let`s Play. 

Auchan - ancora proiectului 
Family Market Miroslava 

l Family Market - concept de 
retail de proximitate, care 
integrează servicii esențiale 
comunităților cu ritm accelerat 
de creștere l Supermarket 
Auchan și producători locali l 
Supermarketul va avea o 
suprafață de peste 2.200 mp 

Compania IULIUS și retailerul 
Auchan își consolidează parteneriatul pe 
care îl au în Iași, prin două noi supermar-
keturi care vor fi deschise, anul viitor, în 
proiectele Family Market din cartierul 
Bucium și comuna Miroslava. Super-
marketurile vor fi ancore pentru primele 
două proiecte dezvoltate sub noul con-
cept, pe care compania IULIUS îl 
implementează în zone satelit ale 
Iașului. Family Market reprezintă un for-
mat de retail de dimensiuni mai mici, 
personalizat zonelor rezidențiale în ex-
pansiune și axat pe oferirea unui mix de 
servicii și facilități necesare zilnic, în 
imediata proximitate. 

„Suntem bucuroși că avem ocazia să 
deschidem două magazine în cadrul 
noilor proiecte Family Market din Iași, 
ale partenerului nostru tradițional, 

IULIUS. Acestea vin ca o continuare a 
testelor realizate până acum în alte 
locații și confirmă dorința noastră de a 
dezvolta supermarketuri de mari dimen-
siuni. Auchan Miroslava și Auchan Bu-
cium își propun să aducă o nouă 
experiență de cumpărare ieșenilor, 
printr-un parcurs rapid și facil, într-o 
atmosferă convivială, cu game largi de 
produse alimentare la prețuri mici zi de 
zi, inclusiv game sezoniere, printr-o 
ofertă extinsă de produse proaspete fab-
ricate în locație și o sortimentație variată 
de produse nealimentare de uz cotidian. 
În plus, vom avea spații dedicate 
producătorilor locali și un loc amenajat 
unde clienții vor putea servi masa. De 
asemenea, magazinele vor pune la 
dispoziția clienților servicii de livrare 
expres a comenzilor online“, a declarat 
Ioana Toșa, Director Teritoriu Nord 
Auchan Retail România.  

Supermarketul din Family Market 
Miroslava va avea o suprafață de aprox-
imativ 2.000 mp. Cu o suprafață de vân-
zare foarte mare, poziționată la limita 
superioară a formatului. Supermarketul 

Auchan propune o acoperire largă a 
nevoilor alimentare și nealimentare ale 
clienților, oferind atât produse proaspete 
(carmangerie, brutărie, pescărie, fructe, 
legume, mezeluri, brânzeturi, lactate, 
ready to eat, ready to cook, piața Auchan 
etc.), produse de băcănie (dulciuri, 
preparate sărate), articole Bio&Eco, cât 
și o gamă din categoriile nealimentare: 
articole de îngrijire și frumusețe 
personală, îngrijirea casei, auto, bricolaj, 
textile, bagaje, grădină și multe altele. 
Clienții vor găsi aici atât produsele pro-
prii, marca Auchan, cât și brandurile 
naționale și internaționale binecunos-
cute, iar membrii MyAuchan Club vor 
beneficia de promoții exclusive în baza 
cardului de fidelitate. 

Pe lângă Auchan, Compania Iulius a 
anuțat, pe 2 decembrie, că și retailerul 
polonez de fashion Sinsay va fi prezent 
în Family Market Miroslava cu un mag-
azin pe o suprafață de aproximativ 1000 
mp, oferta retailerului incluzând 
îmbrăcăminte și accesorii pentru copii, 
femei și bărbați, precum și articole pen-
tru casă și produse de înfrumusețare.

Află ce business-uri vor fi prezente în Family Market Miroslava



4 Informaţia de Miro slavaINVESTIŢII

Vineri, 10 decembrie 2021, a avut loc in-
augurarea noii școli „Colonel Constantin 
Langa“ Miroslava. La eveniment au partici-
pat oficialități ale administrației locale: Dan 
Niță – primarul comunei Miroslava, Mihai 
Lisoschi – viceprimarul comunei, consilierii 
locali, reprezentanți ai admi nistrației 
județene: Marian Grigoraș – pre fectul 
județului, Costel Alexe – preșe din tele CJ 
Iași, reprezentanții inspectoratului școlar: 
Luciana Antoci – inspector școlar general, 
Traian Ciobotaru – inspector școlar general 
adjunct, Diana Deliu – directoarea școlii 
„Colonel Constantin Langa“, cadre didac-
tice, elevi, precum și reprezentanții construc-
torului. 

Evenimentul a început cu tăierea pan-
glicii, urmată de alocuțiuni din partea 
oficialităților locale și județene, a directoarei 
școlii, a preotului Mihai Rusu de la Parohia 
Nașterea Maicii Domnului Miroslava, de 
momentul festiv al înmânării cheii noii școli 
de către primarul Dan Niță, de un mini con-
cert de colinde interpretat de corul școlii și 
de turul noii clădiri. 

Primarul Dan Niță a declarat: „Astăzi 
este o zi importantă pentru comunitatea 
noastră – inaugurarea noii școli „Colonel 
Constantin Langa“ – și ne face să fim mândri 
că am reușit să o construim într-un timp rel-
ativ scurt. Proiectul este în valoare de 9,7 
milioane lei, investiția fiind făcută prin Pro-
gramul Național de Dezvoltare Locală II. 
Lucrările au fost începute în anul 2020 și au 
fost finalizate în noiembrie 2021. Sperăm ca 
la începutul anului viitor, elevii din ciclul 
gimnazial să înceapă cursurile în această 
clădire. 

Cu toate că a fost un an greu, marcat de 
pandemia COVID-19, de creșterea prețurilor 
la materialele de construcții la un nivel foarte 
ridicat, ne-am descurcat și am dus lucrurile 
la bun sfârșit. Cu această ocazie, doresc să 
felicit echipa care s-a ocupat de construirea 
școlii, precum și tot personalul din primărie 
care a lucrat pentru a realiza această 
investiție. Mai sunt mici lucrări de executat 
în curtea școlii și ne dorim să facem și o sală 
de sport, să amenajăm aleile pietonale, 
curtea comună cu liceul, precum și altele pe 
care le-am programat și le avem în vedere 
pentru anul 2022. 

De ce a fost necesară această școală? 
Populația comunei Miroslava crește de la un 
an la altul cu aproximativ 2500-3000 de 
locuitori. Copiii învață la școală atât de 
dimineață, cât și de după-amiază, și nu con-
sider că este corect și benefic pentru ei, astfel 
că am decis să facem această investiție. O 
investiție de bun augur, care consider că va 
crește calitatea învățămân tului din 
Miroslava, că programele de activități vor fi 
îmbunătățite, că va crește siguranța copiilor 
și a cadrelor didactice, iar supravegherea 
copiilor din incintă va fi mult mai ușoară. 
Doresc să înmânez, în mod simbolic, cheia 
școlii doamnei director Diana Deliu și să-i 
urez mult succes și rezultate cât mai bune!“ 

Diana Deliu, directoarea școlii gim-
naziale „Colonel Constantin Langa“: „aș 
dori să mulțumesc pentru șansa de a avea o 
clădire ultra-modernă în Miroslava și o să 
prezint pe scurt istoricul instituției noastre. 
Patronul școlii, Colonelul Constantin Langa, 
în timpul domniei lui Al. I Cuza, a donat o 
parte din moșia sa din Miroslava pentru a 
crea o clădire pe care o știți ca fiind instituția 
noastră, sub numele de Școala Gimnazială 
„Colonel Constantin Langa“ Miroslava. A 
dotat-o în acele vremuri cu tot ce era necesar 
pentru desfășurarea procesului instructiv-ed-
ucativ. 

Spiru Haret spunea «contăm pe 
apropierea școlii de popor pentru a se face 
respectată și iubită», asta ne dorim și noi, o 

școală respectată și iubită. Fără a o face din 
obligație, mulțumim autorităților locale pen-
tru sprijinul acordat și sperăm într-o bună co-
laborare în continuare, așa cum am avut și 
până acum, să realizăm un parteneriat 
adevărat pentru sprijinirea copiilor noștri.  

În încheiere, vă mărturisesc că sunt 
mândră că fac parte dintr-un colectiv de 
cadre didactice de înaltă calitate profesio nală 
și umană cu care reușim să educăm tinerele 
mlădițe“. 

Guler Debora, elevă în clasa a VI-a a 
școlii gimnaziale din Miroslava: „Astăzi 
îmi reprezint colegii și am misiunea de a le 
face cunoscute speranțele, visurile și 
dorințele pe care ei le nutresc cu privire la 
noua școală, a căror porți se deschid azi. 
Educația de calitate ar trebui să fie pe primul 
loc, modul de predare și condițiile în care 
aceasta se desfășoară sunt foarte importante. 
În această nouă școală, elevii vor avea posi-
bilitatea de a învăța și de-a își forma educația 
într-un mod mult mai plăcut. Întrebând și as-
cultând discuțiile colegilor mei am aflat că 
toți își doresc cu nerăbdare începerea cur-
surilor aici. Marile săli de clasă, labora-
toarele și iubiții noștri profesori aduc multă 
bucurie printre elevi. Dacă tot am pomenit 
de profesori, vreau să vă spun că sunt extra-
ordinari. După cum am mai spus, modul de 
predare este foarte important. Cu ajutorul și 
sub directa lor îndrumare ne vom căli su-
fletele și mințile, așa încât să putem urma 
drumul pe care l-am început aici, la școala 
din Miroslava. Doar așa vom putea ajunge 
oameni, așa vom putea ține fruntea sus și 
vom fi mândri de locul unde am făcut primii 
pași în cunoașterea tainelor cărților.“ 

Preotul Mihai Rusu: „Am avut, de 35 de 
ani de când sunt preot în Miroslava, legături 
cu mulți directori de școală. Este o școală 
frumoasă și în 35 de ani nu pot să uit că pe 
aceeași poartă intră nu doar elevi, ci și 

credincioșii la biserică. Și am avut atât de 
bune relații între învățământ și biserică, încât 
cuvintele, câteodată, par să fie de prisos. Ne-
am ajutat, i-am respectat, am predat la școală 
ca profesor de religie. Citeam într-un articol 
ieri că, în 1864, Al. I. Cuza a organizat 
învățământul complet, pe care îl avem și în 
ziua de astăzi – gimnaziu, liceu, facultăți și 
așa mai departe. Un început care a lăsat în 
urmă tainițele bisericii, unde preoții învățau 
copiii, și în ce condiții, și iată că istoria 
demonstrează că știința și religia sunt și 
merg pas la pas, împreună. Așa să fie 
doamna directoare, să stăpâniți ceea ce dom-
nul primar, cu osteneală, cu o echipă foarte 
bună și meritorie au făcut în comuna 
Miroslava, să mergem înainte. Miroslava are 
acum o altă față, nu mai este cea de acum 35 
de ani sau 40 de ani, așa a fost atunci, așa 
este acum, să mergem înainte. Eu nu pot 
decât să vă spun și să vă doresc sănătate și 
bucurie, pace și liniște, și din copiii noștri să 
faceți viitorul României. Pentru că suntem în 
preajma sărbătorilor de iarnă, vă doresc la 
toți sănătate și bucurie, iar nașterea mântu-
itorului nostru, Isus Hristos, cu bucuria care 
a fost la Bethleem, să fie și în casele 
dumneavoastră, ale tuturor!“ 

Marian Grigoraș, prefectul județului 
Iași: „Mă bucur că sunt astăzi alături de 
dumneavoastră la deschiderea acestei școli. 
Știm cu toții că orice investiție în educație 
reprezintă o investiție garantat sustenabilă, 
pentru că aceasta este cheia dezvoltării 
generațiilor viitoare. Vreau să profit de 
această ocazie să-i felicit pe domnul primar 
Dan Niță și pe echipa domniei sale pentru 
modul în care manageriază această comună. 
Miroslava este un exemplu de bună admin-
istrare nu numai la nivelul județului Iași, ci 
și la nivelul întregii țări. Și domnul primar 
Dan Niță este un exemplu despre cum se 
face admini strație eficientă în slujba 
cetățeanului. Vă adresez tuturor multe urări 
de bine în noul an și sărbători fericite. Dom-
nule primar, vă asigur că instituția prefectu-
lui și prefectul județului Iași sunt alături de 
dumnea voastră și vă vom sprijini în tot ceea 
ce faceți pentru cetățeni.“ 

Costel Alexe, președintele Consiliului 
Județean Iași: „este o bucurie pentru noi 
toți că suntem astăzi la Miroslava, dar cred 
că peste ani, acest moment și-l vor aminti 
copiii care sunt prezenți acum. Dacă la 1904 
această școală avea o singură clasă într-o 
Miroslavă mult rurală față de cum arată 
acum satul românesc, cred că momentul fru-
mos al zilei de astăzi va fi povestit de acești 
minunați copii și sunt convins că toate efor-
turile pe care le fac primarul Dan Niță, 
administrația locală de aici, prefectul, in-
spectoratul școlar, replicate în alte comune 
din județul nostru, nu fac decât să dea o 
șansă acestor copii, să fie toți de 10 dacă se 

poate. Și dacă nu vor fi de 10, sunt tot ai 
noștri. Pentru că nici noi n-am fost toți de 10 
sau poate nici copiii noștri nu sunt de 10, dar 
sunt ai noștri și, cu sprijinul cadrelor didac-
tice, trebuie să le oferim o educație cât mai 
bună, iar ei să fie cât se poate de buni pri-
eteni și să înțeleagă că viitorul tuturor este 
aici, acasă. Ieri (n.r. 9 decembrie 2021) s-au 
împlinit 142 de ani de învățământ medical 
superior la Iași. Imaginați-vă că acum 142 
de ani, la Iași erau doar 2 profesori și 14 
studenți la medicină. Astăzi ni se pare firesc 
să avem UMF la Iași, Universitatea „Al. I. 
Cuza“, Universitate Tehnică sau școală 
modernă la Miroslava. Dar nu tot timpul a 
fost ușor și vom avea mereu provocări. Am 
vizitat cu doamna inspector general curtea 
platului de la liceu (n.r. Liceul Tehnologic 
Agricol „M. Kogăl niceanu“ Miroslava), 
arată mai bine aici – asfalt, trotuar, pe când 
la doi pași de noi mai sunt încă lucruri de 
făcut. Și, d-le primar, cum guvernul 
României a investit mult prin PNDL 1 și 
PNDL 2 în infrastructura școlară, mă bucur 
foarte mult că în acest moment guvernul 
României va investi în județul nostru cel 
puțin un miliard de lei. Iar primarii, așa cum 
a făcut-o deja dl. Dan Niță, pot depune 
proiecte pentru asfalt, apă și canalizare. Sunt 
convins, stimați profesori, părinți și elevi, că 
în mai puțin de 4 ani de zile acești bani se 
vor regăsi în proiecte care să aducă dez-
voltare comunității noastre. Dragi copii, să 
ascultați de profesori și de părinți, să ne 
faceți mândri că sunteți elevi ai comunității 
noastre. Tuturor cadrelor didactice și nedi-
dactice care vor activa în acestă frumoasă 
școală și tuturor celorlalți, din celelalte 
unități de învățământ, vă urez multă 
înțelepciune și răbdare.“  

Inaugurarea noii școli „Colonel 

Dan Niţă, Primarul comunei Miroslava

Diana Deliu, directoarea școlii Corul elevilor școlii gimnaziale „Colonel Constantin Langa“
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Luciana Antoci, inspector general 
școlar: „Suntem într-o comunitate de nota 
10, pentru că, încetul cu încetul, fața acestei 
comunități se schimbă și se schimbă spec-
taculos. Ceea ce este esențial, este că atenția 
domnului primar este concentrată prioritar 
către educație. Este lucrul pe care îl simțim 
în fiecare zi și pe care și colegii noștri îl 
apreciază. Este un spațiu privilegiat aici, 
pentru că se întâlnește trecutul cu viitorul. 
Conacul împarte același spațiu educațional 
cu școlile mai vechi, cu școala nouă, așa cum 
copiii pe care îi vedeți sunt viitorul, dar por-
tul lor exprimă tradiția și valorile pe care 
dumneavoastră știți să le cultivați în această 
comunitate. Pentru că o adevărată comuni-
tate educațională nu înseamnă numai 
infrastructură, înseamnă și resurse umane 
valoroase, înseamnă și principii și valori co-
munitare care se transmit mai departe. Este 
un moment de sărbătoare, un moment în care 
îl felicităm pe domnul primar pentru ceea ce 
reușește să facă în comuna Miroslava. Un 
model de multiplicat nu numai la nivel de 
județ, cât și la nivel național. Apreciem 
foarte mult că standardele la care se 
raportează domnul primar în materie de 
infrastructură educațională sunt foarte înalte, 
nu doar construim școli, ci construim școli 
pentru un viitor modern. O felicităm și pe 
doamna directoare, care de curând a promo-
vat concursul de director, pentru a duce mai 
departe acestă zonă de guvernanță a școlii 
pentru cel puțin un mandat de patru ani și îi 
urăm succes. Și vă dorim ca această cheie, 
pe care o purtați emblematic astăzi, să 
deschidă școala cu succes și să fie o cheie 
care mai de grabă să ducă spre deschiderea 

unor destine. Pentru că sunteți un pol de dez-
voltare pe zona demografică, este firesc să 
deveniți și un pol educațional în această 
zonă. Domnule primar, știm că vă doriți 
acest lucru și aveți întreaga noastră susținere 
și, cu siguranță, comunitatea de la Miroslava 
se va construi foarte bine și temeinic în jurul 
școlii, în jurul bisericii și în jurul instituțiilor 
care dau identitate oricărei comunități.“ 

Traian Ciobotaru, inspector școlar gen-
eral adjunct: „Am stat și am ascultat cu 
atenție ceea ce s-a spus. Părintele ne-a intro-
dus într-o filă de istorie contemporană cu 
domnia lui Al. I. Cuza. La vremea aceea țara 
era condusă de un ofițer de carieră. La vre-
muri noi, tot oamenii care au făcut o carieră 
produc rezultate, și aici îl am în vedere pe 
domnul primar Dan Niță, care pentru mine, 
pentru cei din inspectoratul școlar Iași 
reprezintă un exemplu despre cum se face 
administrație și despre cum trebuie îndrăgită 
și respectată școala românească. Sunt foarte 
bucuros să mă aflu astăzi aici și să constat că 
domnul primar a făcut minuni într-o 
perioadă atât de scurtă. Eu spun că nici 
măcar un an de zile nu s-a împlinit și 
dumneavoastră ați reușit să faceți lucruri 
pentru comunitatea pe care o păstoriți de mai 
multe mandate. Și cum au spus și antevor-
bitorii, credem că vom încheia un parteneriat 
să multiplicăm exemplul domniei voastre la 
nivelul județului Iași și vă rog să ne 
confirmați că veți fi alături de noi și poate vă 
vor lua ca exemplu și alte comunități. Vreau 
doar să mai spun că într-o discuție cu dom-
nul primar, care a avut loc acum 3-4 
săptămâni, dumnealui spunea că dorește să 
transforme această comunitate educațională 
într-un adevărat campus școlar. Și așa cum 
îl cunosc, cred că lucrurile se vor împlini, și 
nu se vor împlini într-un an electoral, se vor 
împlini firesc, așa cum s-au împlinit și acum. 
Și spun acest lucru pentru că nu a tras de 
timp să fie un anumit eveniment, ci a lucrat 
împotriva timpului pentru că prioritar pentru 
domnia sa au fost elevii și toți cei care 
viețuiesc în această costă a Iașilor. Niciodată 
nu veți fi confundați cu Iașul, pentru că 
sunteți unici. Însă apreciez, în mod subiectiv, 
că puteți oferi exemple, inclusiv Iașului, de-
spre cum se face școală și gospodărire în țara 
noastră.“ 

Despre noua școală 
Valoarea totală a investiției este de peste 

două milioane de euro, finanțarea făcându-
se prin PNDL II. Clădirea are o suprafață 
construită de 1118 mp, iar suprafața 
desfășurată este de 3354 mp și cuprinde – 21 
de săli de clasă, 4 laboratoare (informatică, 

biologie, chimie și fizică), cabinet medical, 
cabinet psihologic, depozit pentru programul 
laptele și cornul, două săli de conferință și 
bibliotecă, este dotată cu rampă pentru per-
soanele cu dizabilități, dar și cu lift pentru a 
permite accesul acestora la toate etajele, are 
3 scări interioare și 4 căi de acces diferite, o 
cancelarie generoasă care oferă vizibilitate 
atât în curtea interioară, cât și spate și lateral, 
este dotată cu grupuri sanitare pe fiecare etaj 
și grup sanitar pentru cadrele didactice. De 
asemenea, 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. Noua școala va fi dotată 
cu sistem de alarmare anti-incendiu și cu 
conexiune de internet de mare viteză la toate 
etajele și în toate sălile de clasă. 

Context 
În decursul acestui an, în Miroslava, pe 

lângă noua școală a fost inaugurată și prima 
creșă. Aceste investiții au urmat noii 
grădinițe din Miroslava, care a fost 
inaugurată în toamna lui 2020, dar și 
renovării corpurilor de școală din Uricani, 
Horpaz, Valea Adâncă.

Constantin Langa“ din Miroslava

Luciana Antoci, inspector general școlar Costel Alexe, președintele Consiliului Judeţean Iași Marian Grigoraș, prefectul judeţului Iași

Guler Debora, reprezentanta elevilor

Preotul Mihai Rusu
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„Unii oameni, indiferent cât de 
mult imbătrânesc, nu-și pierd 

niciodată frumusețea, ci doar și-o 
mută de pe fețe în inimile lor.“ 

Martin Buxbaum  
 
Nunta de argint, nunta de aur, nunta 

de diamant - cunoștințele în domeniu 
ale celor mai mulți dintre noi se rezumă 
la aceste trei aniversări ale căsătoriei: 
la împlinirea a 25, 50, respectiv 75 de 
ani. În popor însă, aproape fiecare an de 
căsnicie poartă o denumire simbolică 
pentru stadiul relației dintre soți. Iată de 
ce e o mândrie, o onoare și un prilej de 
bucurie ca soții să-și amintească de 
clipele primei lor întâlniri, de 
proiectele, împlinirile vieții lor 
împreună. Cu siguranță au fost și bune 
și rele, necazuri dar și satisfacții. Pre-
cum anotimpurile prin trecerea anilor s-
au perindat uneori foarte ușor, alteori 
mai greu; copiii și apoi nepoții au 
declanșat momente de fericire care au 
trecut în uitare piedicile apărute în calea 
celor doi.  

Fiecare an e prin tradiția unei familii 
parcurgerea împreună a vieții din 
primăvară înspre toamnă și iarnă. 
Primul an, fragil și suav e cel de hârtie, 
apoi cel de bumbac, mai trainic, al 
treilea e de piele, apoi de pânză, 
ajungând la a cincea aniversare, cea de 

lemn, solid dar flexibil. Și tot astfel 
căsătoria se întărește, se sudează, 
munca înlănțuind sufletele atât în rutină 
cât și în mici bucurii până la cea de a 
25-a aniversare, nunta de argint, sim-
bolul perfect pentru înțelepciune și 
trăinicie - semnificațiile consacrate ale 
argintului. E vara aflată în pârg, pe 
câmp și în livezi, în sufletul unit al 
căsătoriei.  

Timpul trece parcă și mai repede. 
Vine toamna și roadele demonstrează 
că familia nu a trăit degeaba. Nunta de 
aur. Aniversarea a 50 de ani de 
căsătorie: aurul este simbolul bogăției, 
căldurii, iubirii veșnice. E un metal 
prețios precum rezistența căsniciei 
ajunsă până aici. Știau străbunii de ce 
aurul e alegerea perfectă pentru a sim-
boliza această aniversare. 

În comuna Miroslava, aflate în 
evidențele primăriei sunt în acest an 16 
cupluri care s-au tocit, care au răzbit, 
înfruntând vremile să-și strângă am-
intirile, realizările, analizând raportul 
dintre nădejdi și deznădejdi. Primăria a 
trecut peste intimitatea fiecăre familii 
care a avut, cu siguranță, o petrecere de 
pomină, la care să fie prezenți toți 
copiii, nepoții și strănepoții, reușind să 
omagieze aniversarea semicentenară, 

organizând o sărbătorire la sediu, iar 
pentru cuplurile ce nu au reușit să se de-
plaseze, primarul Dan Niță a efectuat 
vizite la domiciliul acestora. Pe lângă 
micile cadouri oferite s-a subliniat că 
familia e cea mai importantă pentru cu-
plul ajuns la această bornă și iubirea 
celor dragi e mai de preț decât orice pe 
lume.  

 
Julieta Carmen Pendefunda

Aniversare: 50 ani de căsătorie  
Nunta de aur. Aurul este simbolul bogăției, căldurii, iubirii veșnice

Asociația Împreună pentru Miroslava 
în parteneriat cu Școala Gimnazială 
„Colonel Constantin Langa“, Miroslava a 
organizat ediția 2021 a concursului online 
de creație „Poveste de copil“. Evenimen-
tul „s-a situat peste așteptări, atât în 
privința calității textelor de proză înscrise 
în concurs, cât și în privința premiilor 
oferite de asociația noastră, copiii au fost 
foarte creativi, cu o imaginație bogată, 
care ne-a stârnit curiozitatea“ a afirmat 
președintele asociației, Grigorescu Lu-
cian. 

Toate poveștile au fost magice cu 
adevărat! La acest concurs s-au înscris 18 
concurenți. 

Câștigătorii concursului de 
creații literare Magia iernii 

Secțiunea II-IV  
Premiul I - Onofrei Nicolae 

Premiul II - Grigore Alexandra Maria 
Premiul III - Susanu Dragoș Ștefan 
Mențiuni: Aluculesei Sofia Maria, 

Buinceanu Erika Maria, Apostol Ioan 
Secțiunea V-VI 
Premiul I - Bugan Maria Teodora 
Premiul II - Florea Maia Andreea 
Premiul III - Guler Debora 
Mențiuni: Croitoriu Ana Maria, 

Molocia Iulia Daria 
 Secțiunea VII-VIII 
Mențiune - Buinceanu Estrella Andreea 
Premiul pentru cea mai frumoasă 

poveste - Șandru Horia Vladimir 
Premii acordate: 
Premiul I – 2 cărți+ tabletă (pentru 

fiecare categorie) 
Premiul II – 3 cărți 
Premiul III – 2 cărți 
Mențiuni – o carte, o ciocolată 
 
Felicitări tuturor participanților!

S-au decernat premiile concursului 
de creaţie literară „Poveste de copil“

Lista familiilor sărbătorite: 
Emil și Agripina Agafiței 
Constantin și Zinica Anușca 
Costică și Elvira Apostol 
Petru și Maria Babă 
Petru și Savela Barău 
Costache și Elena Bulichi 
Ion și Aurica Coca 
Ion și Magarenta Costin 
Gheorghe și Ecaterina Cotoman 
Petru și Virginica Dărdăiloaiei 
Dumitru și Olga Ioja 
Dumitru și Aneta Iriciuc 
Mircea și Elena Mihăilă 
Gheorghe și Lucia Panțiru 
Eugen și Maria Prodan 
Mihai și Elena Rusu

Afară-i toamnă, frunza 
împrăștiată,  

Iar vântul zvârlă-n geamuri grele 
picuri;  

Și tu citești scrisori din roase pli-
curi  

Și într-un ceas gândești la viața 
toată.  

Pierzându-ți timpul tău cu dulci 
nimicuri,  

N-ai vrea ca nimeni ‘n ușa ta să 
bată;  

Dar și mai bine-i, când afară-i 
zloată,  

Să stai visând la foc, de somn să 
picuri.  

Și eu astfel mă uit din jeț de gân-
duri,  

Visez la basmul vechi al zânei 
Dochii,  

În juru-mi ceața crește rânduri-
rânduri;  

De odată aud foșnirea unei rochii,  
Un moale pas abia atins de scân-

duri… 
Iar mâni subțiri și reci mi-acopăr 

ochii. 
 

Afară-i toamnă, Mihai Eminescu
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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 
investiții în această locație. Parcul In-
dustrial Miroslava II este situat în ime-
diata 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 con -
struc ții de hale industriale și este nece-
sar asigurarea alimentării cu energie 
electrică a noilor consumatori din par-
cul industrial II. Menționăm că celelalte 
utilități necesare pentru funcționarea 
activităților economice, cum ar fi: ali-
mentare cu apă potabilă, rețea de 
canalizare pe uzate menajere și gaz nat-
ural 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 eco-
nomice, commerciale și ameliorarea 
calității mediului. 

În acest sens, s-a întocmit documen -
tația tehnico-economică nr. 21/2021 
pentru obiectivul «Alimentare cu en-
ergie 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 UTI-
LIZARE și indicatorii tehnico – eco-
nomici ai proiectului „Alimentare cu 
energie electrică Parcul Industrial II, sat 
Brătuleni, com. Miroslava, județul Iași“ 
- INSTALAȚIA DE UTILIZARE, ast-
fel: 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) in-
clusiv 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 necesi-
tatea 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 Câmpu-
lui 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 par-
cul 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 în-
tocmire proiect tehnic faza 
PTH+DE+DTAC+DTOE, studiu 
topografic, întocmire documentație de 
avizare, asistență tehnică, verificare 

tehnică de calitate și realizare lucrări pen-
tru obiectivele de investiții „Iluminat 
public în incinta Parcului Industrial I, sat 
Brătuleni, comuna Miroslava, județul 
Iași“ și „Iluminat public în incinta Par-
cului 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 (inclu-
siv TVA). Lucrările sunt în plină 
desfășurare și sunt realizate în proporție 
de 90%. 

ing. Violeta IFTIMIE  
– Consilier Investiții

Alimentare cu energie electrică și iluminat 
public în Parcul Industrial Miroslava 

sat Brătuleni, comuna Miroslava, județul Iași

Modernizarea/reabilitarea căii de 
acces spre parcul industrial este necesară 
pentru a îmbunătăți situația actuală a in-
frastructurii din zonă, în conformitate cu 
standardele în vigoare, sprijinirea activi -
tă ților economice, comerciale și amelio-
rarea calității mediului. 

Drept urmare, este necesar să 
modernizăm/reabilităm drumul comunal 
DC25 fiind singura cale de acces din 
centura ocolitoare a municipiului Iași 
(VO 28D) către parcul industrial II. 

În acest sens, s-a întocmit documen -
tația tehnico economică nr. DRU-05-
2019 pentru obiectivul Modernizare și 
reabilitare DC25 din comuna Miroslava, 
județul Iași de către SC INTO SRL Iași. 
Drumul comunal DC25 este inclus în in-
ventarul bunurilor care aparțin domeni-
ului public al comunei Miroslava. 

În consecință, s-au aprobat în plenul 
Consiului Local Miroslava Proiectul 
tehnic nr. DRU-05-2019 realizat de 
către SC INTO SRL pentru obiectivul 
de investiții Modernizare și reabilitare 
DC25 din comuna Miroslava, județul 
Iași și indicatorii tehnico – economici ai 
proiectului Modernizare și reabilitare 
DC25 din comuna Miroslava, județul 
Iași, astfel: Valoarea totală (INV): INV= 

6.024.056,32 lei, fără TVA, din care 
C+M = 5.671.928,33 lei, fără TVA; 
INV= 7.162.161,02 lei, cu TVA, din care 
C+M = 6.749.594,71 lei, cu TVA. 
Eșalonarea investiției (INV/C+M), in-
clusiv TVA, Anul I – 2021 – 
7.162.161,02 lei / 6.749.594,71 lei. Du-
rata de realizare: 12 luni. Capacități fiz-
ice DC 25: Lungime drum proiectat 
1135 m, Profil transversal proiectat: 
Parte carosabilă: 3,0x4 benzi=12,0 m; 
Profil: tip acoperis 2,5%; Acosta-
mente:2x0,50,panta 4%; 2x0,75, panta 
4%; Platforma drum: 12,0+2x0,50/ 

2x0,75=13,0m/13,50m; Structura rutie -
ră proiectată: Strat uzură BA16 - 4 cm 
(conform AND 605-2016, SR EN 
13108); Strat legătură BAD22.4 - 7 cm 
(conform AND 605-2016, SR EN 
13108); Strat de bază din piatră spartă 
sort 0-63 - 25 cm (conform STAS 6400-
84, SR EN 13242+A1); Strat de fundatie 
din balast nisipos >50% fracțiuni 0-7.1 
– 35cm (conform STAS 6400-84, SR EN 
13242+A1); Geotextil cu rol anticonta-
minator (conform caiet de sarcini), Sta-
bilizare mecanică cu adaos de material 
granular local – 30 cm. 

„Modernizarea căilor de acces în și 
spre parcul industrial reprezintă o prior-
itate pentru noi, în sensul asigurării tu-
turor condițiilor necesare desfășurării 
activităților pentru rezidenții din parcul 
industrial. Mulțumesc consilierilor lo-
cali că au înțeles potențialul deosebit al 
parcurilor industriale din comuna 
noastră, în privința generării de sute de 
noi locuri de muncă viabile și venituri la 
bugetul local. În opinia mea, parcurile 
industriale reprezintă una din șansele de 
dezvoltare cele mai mari pe care le are 
județul Iași – în contextul existenței 
aeroportului internațional și a viitoarei 
autostrăzi – prin potențialul uriaș de in-
vestitori care încep din ce în ce mai mult 
să-și manifeste interesul în zonă. Parcul 
Industrial Miroslava este un «motor» de 
dezvoltare, atât pentru județul Iași, cât 
și pentru Regiunea Nord-Est a 
României. Așadar, consider că ar trebui 
să fie permanent în atenția guvernului 
României, deoarece asigură venituri 
consistente la Bugetul de Stat!“, a de-
clarat primarul Comunei Miroslava, 
județul Iași – Dan Niță. 

 
ing. Violeta IFTIMIE  
– Consilier Investiții

Continuă investiţiile în parcul industrial  
Modernizarea și reabilitarea DC25 din comuna Miroslava, județul Iași
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După o serie de 3 victorii consecu-
tive, ultimele două partide ale Științei 
au întregit zestrea echipei noastre cu un 
singur punct. În urma acestor meciuri, 
miroslăvenii iernează cu o linie de cla-
sament cu cinci victorii, cinci egaluri și 
cinci înfrângeri, cu 20 de puncte și un 
golaveraj de 17 goluri marcate și 16 pri-
mite. Deși suntem pe locul 7 al seriei, 
la egaliate de puncte cu ocupanta 
poziției a șase, Ceahlăul Piatra Neamț, 
încă mai există șanse ca băieții noștri să 
prindă locul trei la finalul campionatu-
lui și, implicit, șanasa de a intra în play 
off.  

Ultimele două meciuri ale anului au 
avut loc împotriva a două reprezentate 
ale județului Suceava: Bucovina 
Rădăuți (27 noiembrie) - în deplasare și 
Șomuz Fălticeni (4 decembrie) pe tere-
nul din Uricani. Meciul de la Rădăuți a 
fost un adevărat derby de clasament. Cu 
o victorie, băieții noștri ar fi putut urca 
pe locul al treilea, peste adversarii 
direcți. Scorul final, 2-1 pentru 
rădăuțeni, a fost stabilit prin dubla lui 
Stoian și prin reușita jucătorului nostru 

– Giani Unghianu. Din păcate, reușita 
lui Unghianu a venit pe final de meci, 
min. 80, iar fotbaliștii noștri nu au 
reușit golul egalizator. 

Meciul cu Șomuz Fălticeni a fost un 
alt derby de clasament. Înainte meciului 
direct, cele două echipe erau despărțite 
de un singur punct. Marea noutate pen-
tru această partidă a fost că fanii au 
putut reveni în tribunele terenului din 
Uricani. Rezultatul final, 1-1, a fost sta-
bilit după pauză, după două goluri mar-
cate din penalty. Cei care au deschis 
scorul au fost oaspeții, în minutul 55. 
Alb-albaștrii au alergat după eglare, pe 
care au obținut-o în minutul 88. 

Pe 5 decembrie, fotbaliștii Științei au 
intrat în vacața de iarnă. Pe 24 ianurie 
2022 este programată reunirea lotului și 
începerea pregării pentru partea a doua a 
sezonului competițional. Ultimele 3 me-
ciuri din sezonul regulat vor avea loc în 
luna martie. Vom începe cu o deplasare 
la Ceahlăul Piatra Neamț în data de 12 
martie, vom continua tot cu un meci în 
deplasare cu Foresta Suceava, ultima 
partidă urmând să aibă loc acasă, în com-

pania celor de la Hușana Huși. Având în 
vedere că aceste meciuri vor avea loc în 
compania unor pretendente la primele 

trei locuri din serie și în funcție de jocul 
rezultatelor, alb-albaștri pot prinde unul 
dintre locurile de play off.

Știinţa Miroslava păstrează șanse 
pentru un loc de play off

Comuna Miroslava se poate lăuda 
cu Liceul Tehnologic Agricol „M. 
Kogălniceanu“, o instituție de 
învățământ care oferă pregătire în 
domeniul agricol. Având în vedere 
evoluția rapidă a tehnologiei din ul-
timele decenii, propun organizarea 
în fiecare an a unei Conferințe pe 
teme de agricultură în cadrul căreia 
să invităm profesori de la Universi-
tatea de Științe ale vieții „Ion 
Ionescu de la Brad“ din Iași. 

În cadrul acestei conferințe care 
urmează a fi inițiată și organizată de 
liceul agricol în colaborare cu 
Primăria Miroslava, invităm să par-
ticipe micii producătorii agricoli, 
țăranii/persoanele care cultivă 
pamântul, medicii veterinari precum 
și elevii liceului. 

Ne propunem să abordăm teme 
cât mai diverse și cât mai de actual-
itate- de exemplu: 
l Agricultura încotro? 
l Tehnologii performante în 

agricultură; 
l Cum să depășim nivelul de mică 

întreprindere agricolă în care 
continuăm să lucrăm cu sapa și 
hârlețul. 

l Agricultură performantă în 
Miroslava - o posibilitate sau 
doar o utopie? 

l Culturi performante de plante;  
l Noi tipuri de îngrășăminte eco, 

etc. 
Există foarte multe teme ce pot fi 

abordate și dezvoltate, subiecte care 
pot fi de mare interes pentru micii 
producători agricoli. Aceste teme 
vor fi stabilite împreună cu profe-
sorii de la universitate. 

Dacă s-ar face o statistica cu 
privire la metodologia utilizată pen-
tru cultivarea pamântului în Româ-
nia s-ar concluziona că nu suntem 
departe de generațiile de acum 50 

sau chiar 100 de ani. În continuare, 
sapa și hârlețul sunt la putere. În 
ciuda exploziei tehnologice din ul-
timii ani, țăranul român se 
încăpățânează să folosească aceleași 
unelte primare, să cultive aceleași 
plante ca întotdeauna, să ude tot cu 
găleată și să se roage la Dumnezeu 
pentru ploaie. Dacă tot avem pe ter-
itoriul comunei noastre un liceu cu 
profil agricol, eu propun să le oferim 
țăranilor/persoanelor care se ocupă 
cu cultivarea pământului și micilor 
întreprinzători șansa la informare 
din surse pertinente. Să căutăm și să 
oferim soluții pentru un randament 
sporit al cultivării pământului. Să 
căutăm prosperitatea în agricultură. 
Să le oferim celor care cultivă 
pământul accesul la informații de 
specialitate. 

Știu că în trecut se organiza anual 
o expoziție de utilaje performante 
pentru agricultură. Eu aș propune ca 
în cadrul acestei conferințe ce se va 
organiza în Miroslava să avem și o 
expoziție cu tehnologii inovative de 
prelucrare a solului, oamenii să 
poată astfel vizualiza ce înseamnă 
efectiv viitorul în agricultură. 

Sunt conștientă că obiectivul meu 
- acela de a schimba mentalitatea 
țăranilor - este aproape imposibil. 
Dar merită încercat. Eu consider că 
informatizarea în agricultura ne 
poate ajuta să punem și bazele unei 
producții locale performante de pro-
duse agricole autohtone. 

De asemenea, aș propune să se 
poată oferi periodic tuturor locuito-
rilor din Miroslava care practică 
agricultura, informații de speciali-
tate - să existe lunar o broșură cu 
informații legate de practicile agri-
cole specifice perioadei. 

Cristina Rotărescu 
Consilier local PNL

Conferinţă anuală  
pe teme de agricultură

Informare DSVSA Iași 
În data de 09.12.2021 a fost confirmat un caz 

nou de pestă porcină africană (PPA) la mistreț, pe 
raza comunei Horlești. În conformitate cu planul 
suplimentar de măsuri pentru combaterea pestei 
porcine africane la mistreți se stabilește zona 
afectată cu o rază de 13 km2 de la cazul confirmat, 
compusă din zona infectată și zona tampon. 

Zona infectată este delimitată de un cerc cu raza 
de 8 km din locul în care au fost vânați mistreții 
care au fost diagnosticați cu un rezultat pozitiv la 
pesta porcină africană. 

Zona tampon este de 5 km în jurul zonei infec-
tate și include localități din următoarele UAT-uri: 
Voinești, Lețcani, Miroslava (Miro slava, Prosel-
nici, Valea Ursului, Vorovești, Uricani, 
Brătuleni), Valea Lupului, Podu Iloaiei, Popești, 
Sinești, Mădârjac și Țibana. 

Planul de măsuri se aplică în funcție de evoluția 
bolii și se poate modificat în funcție de necesitățile 
identificate pe parcursul implementării măsurilor. 
Fiecare Unitate Locală de sprijin din județul Iași, 
atât din zonele afectate de restricții, cât și cele din 
zona fără restricții, va intreprinde de urgență 
următoarele: 
l Va informa proprietarii de porcine din zona 

infectată despre faptul că neanunțarea medicu-
lui veterinar împuternicit despre îmbolnăvirea, 
moartea porcinelor din exploatația proprie, 
abandonarea cadavrelor de porcine, produselor, 
subproduselor rezultate din sacrificarea acestora 
în locuri neautorizate, vânzare carnii sau a pro-
duselor provenite de la animale bolnave, con-
stituie infracțiuni și se pedepsesc cu închisoare 
sau amendă, conform 355/358 Cod Penal; 

l Interzicerea organizării de târguri de animale, 
aglomerări de animale, expoziții sau orice alte 
evenimente care implică mișcarea și aglomer-
area animalelor; 

l Actualizarea listei cu personalul (15-25 per-
soane) nominalizat pentru intervenția în teren 
în caz de boli majore; actualizarea stocurilor de 
materiale, echipamente și utilaje necesare 
intervenției în teren în caz de boli majore. 
Măsuri luate în zonele neafectate de PPA (pesta 

porcină africană), în afara zonei infectate de 8 km, 
sectorul gospodăriei populației (porc domestic): 

l Limitarea circulației animalelor și interdicția 
scoaterii porcilor din gospodării și/sau creșterea 
și lăsarea liberă a acestora în localități, comer-
cializarea acestora prin intermediul târgurilor 
de animale, aglomerări de animale etc. 

l Evitarea contactului porcilor din gospodării cu 
animalele și păsările sălbatice sau cu cele mi-
gratoare, care pot fi purtătoare ale virusului; 

l Nu se intră în adăposturile porcilor cu 
încălțăminte și haine care au fost purtate pe 
stradă – este recomandat ca, pentru dezinfecție, 
la intrarea în adăpost să puneți o tăviță cu paie 
îmbibate cu o soluție slabă de sodă caustică; 

l Porcii se cresc doar în spații îngrădite, fără posi-
bilitatea de a veni în contact cu porci străini de 
curtea respectivă, cu porci mistreți sau cu pro-
prietari străini ce dețin la rândul lor porci do-
mestici; 

l Nu se hrănesc animalele cu resturi animale dacă 
există vânători în familie care aduc carne de 
mistreț, sub nici o formă nu se dau porcilor apă 
provenită de la spălarea cărnii sau resturi de 
carne; 

l Nu se scot din exploatație scroafele sau vierii 
în scopul montei cu alte animale din altă 
exploatație; 

l Se interzice achiziționarea de purcei din locuri 
necunoscute, fără a fi identificați cu crotalie și 
fără certificat sanitar veterinar de sănătate elib-
erat de medicul veterinar de liberă practică îm-
puternicit; 

l Nu se folosește pentru hrana animalelor iarba 
culeasă de pe câmp pentru că poate fi 
contaminată de contactul cu porcii mistreți bol-
navi; 

l Vânzarea și cumpărarea porcilor pentru creștere 
și îngrășare se face numai cu documente san-
itare veterinare, porcinele să fie identificate și 
înregistrate în BDN, direct de la proprietar, 
evitându-se târgurile și agolmerările de ani-
male. 

l Sprijinirea medicilor veterinari în campaniile 
de identificare a animalelor în prevenirea re-
fuzurilor de identificare a animalelor în sectorul 
gospodăriei populației, luarea unor măsuri și 
prin consiliile locale față de proprietarii care 
refuză această acțiune.

Confirmarea unui caz de pestă 
porcină africană la mistreţ


