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Încep lucrările la apă și canali-
zare în comunele Miroslava, 
Tomești și Comarna în cadrul 
proiectului finanțat prin POIM 
(Programul Operațional Infras-
tructură Mare) 
SC APAVITAL SA Iași a semnat 
în luna martie a.c. încă două 
contracte de execuție lucrări afe-
rente proiectului major de extin-
dere și modernizare a sistemelor 
de apă și canalizare în județul 
Iași. De data aceasta, lucrările 
vizează comunele Miroslava, 
Tomești și Comarna. 
Cele două contracte vizează lo-
turile 2 și 3 pentru extindere a 
sistemului de apă și canalizare în 
Zona Metropolitană a munici-
piului Iași – zona Sud. 
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A început 
recensământul 

populației și 
locuințelor 

În data de 14 martie 2022 s-a dat startul Recensământului 
Populației și Locuințelor 2021, al treisprezecelea recensământ 
din instoria României și al patrulea după Revoluția din decembrie 
1989. Recensământul este o acțiune care se desfășoară în toate 
țările din lume, iar ediția din acest an este parte dintr-un proces 
desfășurat la nivelul întregii Uniuni Europene. 
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MIROSLAVA 
YOUTH CUP 
debutează în 

aprilie! 
Clubul Sportiv Știința Miroslava 

are onoarea de a prezenta un nou 
turneu pentru grupele de copii și 
juniori ce va fi organizat în pe-

rioada aprilie-mai 2022. 
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Construirea și dotarea 
Institutului Regional de Medicină 

Cardiovasculară Iași (IRMC) 
IRMC - un proiect ambițios care începe să prindă con-

tur. Consiliul Județean Iași, în parteneriat cu U.A.T. Co-
muna Miroslava prin Consiliul Local, Ministerul Sănătății 

și Institutul de Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. George 
I.M. Georgescu“ Iași își propune să realizeze obiectivul de 
investiții „Construirea și dotarea Institutului Regional de 

Medicină Cardiovasculară Iași“ prin instrumentul de 
finanțare Mecanismul de Redresare și Reziliență. 
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Cum influențează domiciliul 
legal bugetul local 

Sursele de venituri pentru bugetul local sunt arhicunoscute de 
majoritatea populației: impozite, taxe, contracte de 

concesiune, atragerea de fonduri nerambursabile (europene, 
guvernamentale și din alte surse), dar mai ales cota din 

impozitul pe veniturile realizate de angajații care își 
desfășoară activitatea pe raza localității respective. 
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Curățenia de primavară - o 
necesitate și o obligație legală 
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Încep lucrările la apă și canalizare în comunele Miroslava, 
Tomești și Comarna în cadrul proiectului finanțat prin 

POIM (Programul Operațional Infrastructură Mare)
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Datele înregistrate la Oficiul de Stare Civilă în luna februarie 2022
În luna ianuarie 
2022, la Oficiul de 
Stare Civilă al 
Comunei Miroslava 
s-au înregistrat un 
număr de 6 
certificate de 
căsătorie și 12 
certificate de 
deces, astfel: 

Căsătorii 
l Gaman Petrică și 

Botoșăneanu Ioana-
Roxana 

l Vasile Marius-Ionuț și 
Gangal Gheorghina 

l Bejenar Daniel-Andrei 
și Lipovanu Iuliana-
Alexandra 

l Melinte Spiridon și 
Arsene Cătălina-Lucia 

l Borș Florin-Gabriel 
și Baba Ionela-
Lavinia 

l Botez Daniel și 
Dumitrache Roxana 

Decese 
l Moroșanu Dumitru 

1931 
l Dumitrașcu Gheorghe 

1961 

l Condrea Elena 1939 
l Ajidaucei Aglaia 1930 
l Talpău Domnica 1931 
l Mutihac Elena 1956 
l Creangă Vasile 1950 
l Florea Elena 1933 
l Gheorghiu Vasile 1928 
l Craus Ioan 1937 
l Cazacu Paulina 1932 
l Sîncu Aurica 1937

Reunit în ședință de lucru 
extraordinară în ziua de 11 
februarie 2022, 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. 50 privind aprobarea 
bugetului de venituri şi cheltuieli 
pentru anul 2022 al Unității Admi-
nistrativ-Teritorială comuna Miro-
slava, județul Iași. 

 
Reunit în ședință de lucru 
ordinară în ziua de 28 februarie 
2022, 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. 51 privind aprobarea 
modificării obiectului și a prețului 
aferente contractului de concesiune 
nr.21784/ 21.05.2019, încheiat între 
Unitatea Administrativ-Teritorială 
comuna Miroslava, județul Iași și 
domnul Plămădeală Vasile și a în-
cheierii Actului adițional nr.1 la con-
tract. 

l Hotărârea nr. 52 privind modifica-
rea, completarea și actualizarea Re-
gulamentului de organizare și 
funcționare a Centrului de zi pentru 
copii sat Cornești, comuna Miro-
slava, Anexă nr.1 la Hotărârea Con-
siliului Local al comunei Miroslava 
nr. 176/30.08.2018, modificată și 
completată prin Hotărârea Consiliu-
lui Local al comunei Miroslava 
nr.22/30.01.2020. 

l Hotărârea nr. 53 privind modifica-
rea, completarea și actualizarea Re-
gulamentului de organizare și 
funcționare a Centrului de îngrijire 
de zi pentru copii aflați în situații de 
risc sat Cornești, comuna Miroslava, 
județul Iași, Anexă nr.1 la Hotărârea 
Consiliului Local al comunei Miro-
slava nr.175/30.08.2018, modificată 
și completată prin Hotărârea Consi-
liului Local al comunei Miroslava 
nr.23/ 30.01.2020. 

l Hotărârea nr. 54 privind actualiza-
rea Programului anual al achizițiilor 
publice și aprobarea Anexei privind 
achizițiile directe pentru anul 2022, 
la nivelul Unității Administrativ-Te-
ritorială comuna Miroslava, județul 
Iași. 

l Hotărârea nr. 55 privind încetarea, 
cu acordul părților, a contractului de 
concesiune nr.33133/07.08.2019, în-
cheiat între Unitatea Administrativ-

Teritorială comuna Miroslava, jude-
tul Iași și PERSOANĂ FIZICĂ AU-
TORIZATĂ. 

l Hotărârea nr. 56 privind încheierea 
Protocolului de predare-primire între 
Unitatea Administrativ-Teritorială 
comuna Miroslava, județul Iași și Li-
ceul Tehnologic Agricol „Mihail Ko-
gălniceanu“ - sat Miroslava, având 
ca obiect darea în folosință gratuită 
de către Unitatea Administrativ-Te-
ritorială comuna Miroslava a unor 
bunuri imobile (n.r. terenuri și 
construcții), aparținând domeniului 
public al comunei, către Liceul Teh-
nologic Agricol „Mihail Kogălni-
ceanu“-sat Miroslava, în vederea 
desfășurării în bune condiţii a proce-
sului de învăţământ. 

l Hotărârea nr. 57 privind trecerea în 
domeniul public al Unității Adminis-
trativ-Teritorială comuna Miroslava, 
județul Iași a terenului în suprafață 
de 325 m.p. și a unor elemente de 
identificare topo-cadastrale. 

l Hotărârea nr. 58 privind actualiza-
rea unor elemente de identificare 
topo cadastrale privind bunuri im-
obile aparținând domeniului privat al 
comunei Miroslava, județul Iași. 

l Hotărârea nr. 59 privind aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici ai 
obiectivului de investiţie: „Con-
struire sediu primărie în Comuna Mi-
roslava, județul Iași“. 

l Hotărârea nr. 60 privind desemna-
rea reprezentantului Consiliului 
Local al comunei 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 director 
și director adjunct, în cadrul Școlii 
Gimnaziale „Dimitrie Anghel „-sat 
Cornești. 

l Hotărârea nr. 61 privind desemna-
rea reprezentantului Consiliului 
Local al comunei 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 director 
și director adjunct, în cadrul Liceului 
Tehnologic Agricol „Mihail Kogăl-
niceanu“-sat Miroslava. 

l Hotărârea nr. 62 privind predarea 
către Ministerul Dezvoltării, Lucră-
rilor Publice și Administraţiei prin 
Compania Naţională de Investiţii 
„C.N.I.“ S.A., a amplasamentului şi 
asigurarea condiţiilor, în vederea 
executării obiectivului de investiţii: 
„Construire sediu primărie în Co-
muna Miroslava, județul Iași“. 

l Hotărârea nr. 63 privind alocarea 
sumei de 5000 lei, în scopul acordării 
unui sprijin financiar ocazional co-
piilor cu sindrom Down din comuna 
Miroslava, cu ocazia evenimentului 
„Ziua Mondială a Sindromului 
Down“. 

l Hotărârea nr. 64 privind modifica-
rea și completarea Hotărârii Consi-
liului Local al comunei Miroslava, 
județul Iași nr.231/20.12.2020

Hotărâri ale Consiliului Local Miroslava din luna februarie 2022
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În data de 14 martie 2022 s-a dat star-
tul Recensământului Populației și 
Locuințelor 2021, al treisprezecelea 
recensământ din instoria României și al 
patrulea după Revoluția din decembrie 
1989. Recensământul este o acțiune care 
se desfășoară în toate țările din lume, iar 
ediția din acest an este parte dintr-un 
proces desfășurat la nivelul întregii Uni-
uni Europene. 

Ce este Recensământul 
populației și locuințelor 

Recensământul este o cercetare sta -
tistică de amploare, desfășurată la ni -
velul populației rezidente dintr-o țară 
(populația care trăiește efectiv pe terito-
riul tării respective). Astfel, Recens -
ământul Populației și Locuințelor din 
România se referă la populația rezidentă 
care trăiește pe teritoriul țării noastre. 
Recensământul oferă statistici despre 
structura demografică și socio-econo -
mică a populației, gospodării, fond loca-
tiv, condiții de locuit și clădirile în care 
sunt situate locuințele. Datele obținute 
sunt folosite pentru politici publice 
naționale și locale și activități adminis-
trative sau de cercetare. 

Scopul fundamental al recensămân -
tului este acela de a produce statistici 
care să ofere informații esențiale și de 
calitate pentru politicile publice, 
naționale și locale, în domeniul eco-
nomic și social, inclusiv pentru dez-
voltarea umană. 

Efectele unui recensământ de succes 
poate nu se vor vedea imediat, însă cu 
siguranță vor avea implicații benefice 
majore pentru noi și generațiile 
următoare, prin distribuirea corectă și 
eficientă a fondurilor bugetare, prin 
elaborarea de proiecte relevante, prin 
asigurarea reprezentativității comunită -
ților și prin implementarea de politici 
publice utile. 

Câteva exemple concrete în acest sens 
se pot referi la distanțele parcurse până 
la școală sau spital, furnizarea eficientă 
de resurse energetice (curent, gaze, etc.), 
oportunitățile de creare de locuri de 
muncă sau potențialul forței de muncă 
din cadrul unei comunități. 

Dacă recensământul nu ar avea loc, 
decidentul național și local și-ar baza 
politicile publice pe date neactualizate. 
Acest lucru ar însemna ca fondurile 
bugetare să nu fie direcționate acolo 
unde este cea mai mare nevoie de ele. În 
plus, nu am avea o imagine clară asupra 
accesului populației la servicii precum 
sănătatea, educația, protecția socială și 
altele. De asemenea, nu am avea o 
situație de ansamblu asupra condițiilor 
de locuit, dar nici asupra mărimii și car-
acteristicilor fondului locativ, aflat în 
continuă schimbare. Mai mult, noi și co-
munitatea din care facem parte am afecta 
șansele la îmbunătățirea reală a 
condițiilor de trai. 

Participarea la recensământ 
Participarea la recensământ este o 

îndatorire cetățenească pe care o în-
deplinim fiecare pentru comunitatea în 
care trăim, deoarece cu toții ne dorim un 
viitor mai bun pentru noi și generațiile 
următoare. Completarea chestionarului 
de recenzare este obligatorie deoarece 
obținerea unor rezultate precise și rele-
vante este un obiectiv de importanță 
majoră pentru fiecare dintre noi, pentru 

edili și comunități locale, pentru noi ca 
stat. Obligativitatea rezidă și din preved-
erile OUG nr.19/2020 (art.42). 

INS se preocupă ca toate datele culese 
de la cetățeni să fie stocate și utilizate 
conform celor mai bune practici eu-
ropene de siguranță și confidențialitate. 
Datele obținute sunt anonimizate și/sau 
pseudonimizate, astfel încât nimeni să 
nu poată face legătura cu o persoana în 
cauză. 

Atât în cazul autorecenzării on-line, 
inclusiv a celei (autorecenzării) asistate, 
cât și în cazul înregistrării datelor în for-
mularul electronic prin interviu efectuat 
de un recenzor, CNP-ul este criptat ime-
diat ce intră în sistem (pe platforma de 
autorecenzare sau pe tableta 
electronică), iar stocarea în baza de date 
RPL2021 se face utilizând un identifica-
tor statistic (rezultat prin aplicarea unui 
algoritm de criptare asupra CNP). Trans-
ferul de date online se realizează printr-
un sistem securizat, protejat împotriva 
prelucrării neautorizate sau ilegale și îm-
potriva pierderii, a distrugerii sau a 
deteriorării accidentale. 

Cum se va desfășura 
recensământul? 

Pentru prima dată în România 
recensământul va fi 100% informatizat, 
oferindu-se posibilitatea autorecenzării 
care se va realiza online de pe orice tele-
fon mobil inteligent, tabletă sau calcula-
tor cu acces la internet. Chestionarul 
pentru autorecenzare va fi disponibil în 
limba română, în limbile minorităților 
naționale și în limba engleză. 

Colectarea datelor la Recensământul 
Populației și Locuințelor 2021 se face în 
două moduri: 
a) prin autorecenzare (completarea on-

line a datelor de fiecare dintre noi) sau 
autorecenzare asistată în perioada 
14martie – 15 mai 2022 

b) prin varianta clasică - primirea vizitei 
recenzorului pentru cetățenii care nu 
au putut, din anumite motive, să se au-
torecenzeze și înregistrarea datelor pe 
tabletă, de către un recenzor în pe-
rioada 16 mai – 17 iulie 2022. 
Recenzarea membrilor unei gospo -

dării în perioada de autorecenzare: 
l Pas 1: Membrii gospodăriei pot de-

semna o persoană de referință (cap de 

familie) care completează formularul 
de preînregistrare pentru întreaga 
gospodărie. Această persoană com -
ple tează CNP-urile și adresele de e-
mail ale fiecărui membru al gos -
podăriei. În cazul în care un membru 
al gospodăriei nu deține o adresă de e-
mail sau preferă să nu primească link-
ul de conectare pe adresa proprie de 
e-mail, acesta poate să opteze ca link-
ul să îi fie transmis pe adresa de e-
mail a membrului de familie care a 
completat formularul de preînregis-
trare ca persoană de referință. 
Numărul de înregistrări pe o singură 
adresă de e-mail este nelimitat. Cel 
mai important aspect este ca adresa 
de e-mail să fie una validă, iar mem-
brul gospodăriei care se ocupă de au-
torecenzare să aibă acces la respec-
tiva adresă de e-mail. 

l Pas 2: Fiecare membru al gospodăriei 
primește la adresa de e-mail indicată 
în formularul de preînregistrare pro-
priul chestionar de recensământ 

l Pas 3: Fiecare intră pe link-ul primit 
prin e-mail și i se deschide propriul 
chestionar unde începe să completeze 
răspunsurile. 
Pentru cetățenii care nu reușesc să se 

autorecenzeze, nu dispun de echipa-

mente tehnice sau cunoștințe, sau nu au 
conexiune de internet pot apela la au-
torecenzarea asiatată. Autorecenzarea 
asistată este acțiunea prin care înregis-
trarea informațiilor cuprinse în progra-
mul de observare al recensământului 
pentru o anumită unitate statistică este 
efectuată de către persoana însăși, cu 
sprijinul unui recenzor. Persoanele care 
au nevoie de acest sprijin pot apela la 
punctele de asistență ale primăriilor, 
unde vor primi îndrumare cu privire la 
autorecenzare.. 

Autorecenzarea asistată se poate real-
iza atât pe echipamentul propriu al per-
soanei care se autorecenzează, sub în-
drumarea recenzorului ARA, cât şi de pe 
tabletele electronice puse la dispoziție de 
Unitățile Județene pentru Implementarea 
Recensământului, prin intermediul 
primăriilor și instalate în spații special 
amenajate. 

Recenzorii pentru autorecenzarea 
asistată își vor desfășura activitatea în 
perioada 14 martie – 15 mai 2022. 

Centrele pentru autorecenzarea asis -
tată pe raza Comunei Miroslava și pro-
gramul de funcționare a acostora sunt:  

1. Sat Miroslava 
- spațiu amenajat în curtea Primăriei 
- Program de funcționare: L-D, 

08.00–16.00 
2. Sat Valea Adâncă 
- spațiu amenajat in interiorul 

Grădiniței 
- Program de funcționare: L-D 

08.00-20.00 
3. Sat Uricani 
- spațiu amenajat în interiorul Școlii 
- Program de funcționare: L-V 

08.00-15.30 
4. Sat Horpaz 
- spațiu amenajat în interiorul 

Grădiniței 
- Program de funcționare: L-V 

16.00-22.00; S, D 08.00-18.00 
5. Sat Ciurbești 
- spațiu amenajat în interiorul Școlii 
- Program de funcționare: L-V 

14.00-20.00, S, D 10.00-14.00 
Trebuie menționat și un beneficiu al 

autorecenzării - persoanele salariate care 
se autorecenzează (își completează on-
line chestionarul de recensământ) 
primesc de la angajator o zi liberă, in-
diferent dacă lucrează în mediul public 
sau privat.

A început recensământul populației și locuințelor
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SC APAVITAL SA Iași a semnat în 
luna martie a.c. încă două contracte de 
execuție lucrări aferente proiectului 
major de extindere și modernizare a sis-
temelor de apă și canalizare în județul 
Iași. De data aceasta, lucrările vizează 
comunele Miroslava, Tomești și Co-
marna.  

Semnarea a două noi contracte din 
cadrul proiectului de peste jumătate de 
miliard de euro pentru modernizarea in-
frastructurii de apă din județ. 

„APAVITAL are capacitatea de a 
asigura alimentarea cu apă pentru 
peste 1 milion de locuitori, ceea ce 
acoperă nevoia întregului județ. Știu că 
avem unul dintre cei mai buni operatori 
din țară, care anul acesta a devenit și 
operator transfrontalier. Am toată în-
crederea că acest proiect va fi imple-
mentat la standarde corespunzătoare“, 
a declarat Costel Alexe - președintele 
CJ Iași. 

Cele două contracte vizează loturile 
2 și 3 pentru extindere a sistemului de 
apă și canalizare în Zona Metropolitană 
a municipiului Iași – zona Sud. 

Lotul 2. Localităţile Miroslava, 
Balciu, Valea Adâncă, Horpaz, care 
fac parte din UAT Miroslava, vor 
beneficia de o reţea de canalizare 
modernizată şi extinsă pentru a 
răspunde corespunzător nevoilor a -
ces tor comunităţi. Execuția lucrări -
lor va fi realizată de CASREP S.R.L. 
din Iaşi. Acesta va lucra cu S.C. 
UT4FB CONTROL S.R.L., S.C. 
REKAINSTAL SHOP S.R.L. şi S.C. 
FORAJ DACIA MBM S.R.L., ca 
subcontractori. Valoarea contractu-
lui este de 28.430.517,58 lei, fără 
TVA. Durată de execuție este de 20 
de luni de la ordinul de începere a 
lucrărilor. 

Lotul 3. Se va extinde reţeaua de 
canalizare din localităţile Chicerea şi 
Goruni (UAT Tomeşti) şi se va construi 
o conductă de aducţiune apă potabilă ce 
va deservi localităţile Dancu, Holboca, 
Țuțora, Chipereşti şi Osoi. În localitatea 
Osoi (UAT Comana), se va înfiinţa o 
gospodărie de apă si se vor construi 

reţele noi de alimentare cu apă şi rețele 
de canalizare. Execuția lucrărilor va fi 
realizată de DAROCONSTRUCT 
S.R.L. (lider de asociere), GEPROCON 
S.A. (partener) şi GENERAL TEHNIC 
S.R.L., REVIVO S.R.L., VIRTUAL 
BUSINESS S.R.L. şi IOVIDIA COM 
S.R.L. (sub-contractori). Valoarea con-
tractului este de 64.409.048,30 lei, fără 
TVA. Durată de execuție de 25 de luni 
de la ordinul de începere a lucrărilor. 

Semnarea celor două contracte vine 
la câteva zile după ce SC APAVITAL 
SA Iași a dat undă verde începerii lu -
crărilor și pe raza comune lor Bârnova 
și Ciurea. În toate situațiile, lucrările 
trebuie finalizate cel târziu la finalul 
anului 2023. SC APAVITAL SA are 
mai multe licitații în derulare în cadrul 
proiectului major de extindere a sis-
temului de apă și canalizare, o investiție 
totală de circa 500 milioane euro: axa 
Iași – Popricani (oferte în evaluare); 
axa Podu Iloaiei – Târgu Frumos 
(oferte în evaluare); axa Voinești – 
Gârbești (oferte în evaluare pentru lotul 
2, în timp ce lotul 1 a fost contractat); 
axa Bălțați – Belcești (oferte în evalu-
are); zona metropolitană sud, respectiv 
comunele Bârnova, Ciurea, Miroslava, 
Tomeşti şi Comarna. 

Contractul de finanțare pentru 
„Proiectul regional de dezvoltare a in-
frastructurii de apă și apă uzată din 
judeţul Iași, în perioada 2014-2020“ a 
fost încheiat în anul 2021 între MINIS-
TERUL FONDURILOR EUROPENE, 
în calitate de Autoritate de Manage-
ment pentru Programul Operațional 
Infrastructură Mare și S.C. APAVITAL 
S.A. în calitate de Beneficiar. În cadrul 
acestui Contract de Finanțare se vor re-
aliza lucrări de infrastuctură de ali-
mentare cu apă potabilă, colectare și 
epurare a apelor uzate în următoarele 
41 Unități Administrativ Teritoriale din 
Județul Iași: municipiul Iași, Bârnova, 
Ciurea, Holboca, Miroslava, Tomeşti, 
Valea Lupului, Rediu, Comarna, 
Mogoșești, Popricani, Pașcani, Valea 
Seacă, Lespezi, Tătăruși, Târgu Fru-
mos, Ion Neculce, Costești, Ruginoasa, 
Podu Iloaiei, Popești, Sinești, Oţeleni, 
Ţibana, Costuleni, Voinești, Cozmești, 
Heleșteni, Al.I.Cuza, Cotnari, 
Cepleniţa, Hârlău, Deleni, Scobinţi, 
Cristeşti, Moțca, Scânteia, Dobrovăț, 
Ciorteşti, Schitu-Duca, Răchiteni și 4 
Unități Administrativ Teritoriale din 
Județul Neamț: Săbăoani, Tămăşeni, 
Doljeşti, Timişeşti.

Încep lucrările la apă și canalizare în comunele Miroslava, 
Tomești și Comarna în cadrul proiectului finanțat prin POIM 

(Programul Operațional Infrastructură Mare)

Consiliul Județean Iași a dat startul depunerii de proiecte cu finanțare nerambursabilă
În data de 14 martie 2022, Consiliul 

Județean Iași a anunțat deschiderea pe-
rioadei pentru depunerea proiectelor în 
vederea acordării de finanțări neram-
bursabile din bugetul județului Iași. 

În cadrul acestei inițiative, ONG-urile 
și societatea civilă au posibilitatea de a 
accesa un buget de 1.500.000 lei pentru 
a dezvolta proiecte în următoarele 
domenii: 

 
l siguranța cetățeanului și ordine 

publică - 100.000 lei 

l educație - 100.000 lei 
l tineret - 200.000 lei 
l cultură - 200.000 lei (100.000 lei - 

cultură scrisă, 100.000 lei - alte 
proiecte culturale) 

l social - 250.000 lei 
l promovare turistică - 75.000 lei 
l protecția mediului - 75.000 lei 
l sport de performanță - 400.000 lei𝐥𝐞𝐢 
l sport de masă - 100.000 lei 

În premieră, anul acesta, va fi 
acordată finanțare și pentru proiectele 
sociale, de tineret și ordine publică des-

tinate ajutorării persoanelor refugiate, 
având în vedere contextul actual. 

„Știu că există multe idei și inițiative 
ale ONG-urilor și cetățenilor care își 
doresc să participe activ la viața 
comunității. Vă îndemn să înscrieți cât 
mai multe proiecte în programul de 
finanțare pentru ca împreună să facem 
un Iași mai bun“, a transmis președintele 
CJ, Costel Alexe. 

Proiectele pot fi depuse în perioada 14 
martie - 15 aprilie 2022, ora 14.00, la 
sediul Consiliul Judeţean Iaşi.

Extindere rețea canalizare UAT Miroslava
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IRMC - un proiect ambițios care în-
cepe să prindă contur. Consiliul 
Județean Iași, în parteneriat cu U.A.T. 
Comuna Miroslava prin Consiliul 
Local, Ministerul Sănătății și Institutul 
de Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. 
George I.M. Georgescu“ Iași își prop-
une să realizeze obiectivul de investiții 
„Construirea și dotarea Institutului Re-
gional de Medicină Cardiovasculară 
Iași“ prin instrumentul de finanțare 
Mecanismul de Redresare și Rezili -
en ță. Studiul de fezabilitate aferent 
proiectului de construire a Institutului 
Regional de Medicină Cardiovasculară 
Iași (IRMC) a fost finalizat și prevede 
un necesar de fonduri de aproape 1,8 
miliarde lei, potrivit unui proiect de 
hotărâre care va fi dezbătut de con-
silierii județeni în ședință ordinară pe 
29 martie a.c.  

„Finanțarea obiectivului de investiții 
se va realiza din fonduri externe ner-
ambursabile, de la bugetul de stat, prin 
bugetul local, precum și din alte surse 
legal constituite, în limita sumelor 
aprobate anual cu această destinație, 
conform programelor de investiții pub-
lice aprobate potrivit legii“, se 
precizează în proiectul de hotărâre al 
Consiliului Județean Iași. 

Elaborarea studiului de fezabilitate 
s-a realizat de către Asocierea S.C. CU-
BICON INVEST S.R.L. – S.C. 
MANSART CORPORATE S.R.L. în 
calitate de proiectant de general, în con-
formitate cu nota conceptuală și tema 
de proiectare întocmite de către Bene-
ficiar și puse la dispoziția prestatorului. 
S-a propus construirea și dotarea 
IRMC, precum și a funcțiunilor 
conexe: parcare subterană, spații 
tehnice, centru de cercetare, hotel per-
sonal, hotel vizitatori, grădiniță, 
amenajări exterioare și împrejmuire 
incintă. 

Viitoarea construcție va deservi 
pacienții din cele 8 județe din regiunea 
Moldovei, aproximativ 5 milioane de 
locuitori, la care se aduagă cei din 
zonele de peste granița României. Re-
publica Moldova și orașele din zona 
limitrofă a Ucrainei de la granița cu 
România apelează deja la serviciile In-
stitutul de Boli Cardiovasculare „Prof. 
Dr. George I. M. Georgescu“. La 
graniţa de Est a ţării există un trend in-
vers faţă de graniţa de Vest. Un număr 
semnificativ de pacienţi din Republica 
Moldova, Ucraina ar apela la servicii 
medicale cardiovasculare în Iaşi spre 
deosebire de zona de Vest a ţării, unde 
pacienţii preferă să meargă la tratament 
în Europa Centrală sau de Vest. 

O oportunitate de finanțare pentru 
IRMC este Planul Național de Re-
dresare și Reziliență (PNRR), Institutul 
figurând pe lista preliminară a celor 25 
de spitale din țară pentru accesarea 
finanțării, dar doar câteva dintre acestea 
vor fi efectiv finanțate – în funcție de 
gradul de maturitate a proiectului. 

Principalele componente al proiectu-
lui constau în: unitatea spitalicească, 
centru cercetare, hotel și grădiniță. Spi-
talul va avea 500 de paturi, 50 dintre 
acestea fiind la secția spitalizare de zi. 
Regimul de înălțime este propus cu 

subsol, parter, 5 etaje și un etaj tehnic. 
Suprafața construită a complexului va 
fi de peste 24.000 mp, iar cea 
desfășurată de peste 120.000 mp. Par-
carea va avea aproape 650 de locuri, 
atât la nivelul solului, cât și suprateran. 

Această investiție se va realiza pe 
teritoriul comunei Miroslava pe o 
suprafață de teren de 12 ha, are acces 
direct la șoseaua de centură a municip-
iului Iași și acces facil pentru toți 
potențialii pacienți din Regiunea Nord-
Est (cu acces la Drumul European 85 și 
Drumul Județean 248A).  

„Mulțumesc public membrilor Con-
siliului Local Miroslava deoarece au 
aprobat locația pentru acest spital în 
comuna Miroslava și au înțeles 
importanța acestui proiect, nu doar 
pentru comunitatea lor, cât în mod spe-
cial pentru Regiunea de Dezvoltare 
Nord-Est. Va fi un spital modern, 
echipat cu toate dotările necesare și de 
ultimă generație, unde vor practica cei 
mai buni specialiști din țară. Am 
convingerea că reprezentanții Guver-
nului României, Ministerului Sănătății 
vor face tot ce este necesar pentru re-
alizarea acestui proiect într-un timp re-
zonabil“, a declarat prof. dr. Grigore 
Tinică, managerul ICBV Iași. 

Ideea construirii unui nou spital la 
Miroslava este mai veche, de când s-a 
propus de către Consiliul Local 
Miroslava o locație pentru Spitalul Re-
gional de Urgențe Iași. Primăria 
Miroslava a susținut, promovat și 
îmbrățișat ideea prof. dr. Grigore 
Tinică, managerul IBCV Iași pentru re-
alizarea acestui proiect la Miroslava 
care va aduce plusvaloare și va dez-
volta zona în multe direcții. Proiectul 
va fi depus spre finanțare 
nerambursabilă prin instrumentul de 
finanțare „Mecanismul de redresare și 
reziliență“, în completare din surse alo-
cate de la bugetul de stat și alte surse 
atrase de către Consiliul Județean Iași 
– Lider de Proiect. Pentru realizarea 
IRMC a fost semnat Protocolul de 
Asociere nr. 4273/18.11.2020 // 
35280/25.11.2020 // 42325/26.11.2020 
// NT 13007/ 26.11.2020 între Minis-
terul Sănătății, UAT Județul Iași – Con-
siliul Județean Iași, Institutul de Boli 
Cardiovasculare „Prof. Dr. George I.M. 
Georgescu“ Iași (IBCV Iași) și UAT 
Comuna Miroslava, județul Iași.  

IBCV Iași este unicul centru din 
regiunea Nord-Est a României care 
oferă servicii de chirurgie 
cardiovasculară adulți, tratament 
chirurgical și intervențional al 
malformațiilor cardiace congenitale la 
copii și adulți, tratament endovascular 
al maladiilor aortei (EVAR – EndoVas-
cular Aortic Repair) și stenozei aortice 
(TAVI – TransAortic Valve Implanta-
tion), electrofiziologie și implantare de 
dispozitive cardiace, tratament 
intervențional al fibrilației atriale, de 
unde derivă necesitatea extinderii și 
modernizării actualei clădiri. 

„Noi ne-am îndeplinit obligațiile din 
Protocolul de Asociere, am pus la 
dispoziția proiectului 12 ha de teren cu 
toate utilitățile, am realizat studiile ge-
otehnice și topografice și am realizat 

PUZ-ul necesar care a fost predat Lid-
erului de Proiect – CJ Iași. Așteptăm cu 
nerăbdare ca și ceilalți parteneri să-și 
unească toate forțele să facă din IRMC 
o realitate. Să ne gândim la viitor și să 
le oferim urmașilor noștri un spital 
modern, un Spital al Viitorului, așa 
cum l-a denumit și d-nul prof. Tinică! 
Suntem mândri că Miroslava va fi parte 
din inima Moldovei“, a declarat Dan 
Niță - primarul comunei Miroslava. 

În acest moment, IBCV Iași are 
următoarea structură: Secţia Clinică de 
Cardiologie Medicală, Unitatea de ter-
apie intensivă coronarieni; Secţia 
clinică chirurgie cardiovasculară; 
Secţia anestezie terapie intensivă; Cen-
trul de primire urgențe de specialitate; 
Laborator de analize medicale; Labo-
rator explorări funcţionale invazive; 
Laborator explorări funcţionale nein-
vazive; Laborator anatomie patolo -
gică; Laborator radiologie şi ima -
gistică medicală; Centrul de cercetare 
și tratament invaziv al fibrilației atri-
ale; Ambulator integrat. 

Obiectivul general al proiectului de 
investiție propus îl reprezintă creșterea 
calității actului medical, într-o clădire 
cu design contemporan, dotată și 
echipată la standarde europene, cu o ca-
pacitate sporită de a deservi pacienții cu 
afecțiuni cardiovasculare. Astfel, efec-
tul investiției constă în reducerea 
mortalității persoanelor cu afecțiuni 
cardiovasculare de pe teritoriul 
Moldovei, persoane care, în momentul 
de față sunt obligate să se adreseze altor 
centre medicale pentru a beneficia de 
asistență de specialitate. De asemenea, 
acest proiect va contribui la dezvoltarea 

zonei și promovoarea județului Iași la 
nivel național și internațional. Așadar, 
se va putea asigura asistența medicală 
optimă pentru populația aflată în aria de 
adresabilitate a noului institut, care va 
avea o ofertă complexă de serviicii 
medicale cardiologice, chirurgie 
cardiovasculară, chirurgie 
cardiovasculară pediatrică completată 
cu servicii de geriatrie și îngrijiri 
paleative. 

Zilele trecute, ministrul 
Sănătății Alexandru Rafila a susținut la 
Iași, că Institutul Inimii va beneficia de 
finanțare prin PNRR, de aproximativ 
60% din valoarea proiectului. 

„Cu ocazia prezenței la Iași a Min-
istrului Sănătății Alexandru Rafila, am 
reiterat printr-un apel public nevoia de 
susținere a unui proiect major pentru 
întreaga regiune a Moldovei - Institutul 
Regional de Medicină Cardiovasculară 
Iași. În doar un an de zile de la inițierea 
demersului de construire a IRMCV, în 
parteneriat cu Ministerul Sănătății, In-
stitutul de Boli Cardiovasculare Profe-
sor Doctor George I.M. Georgescu și 
Comuna Miroslava, am reușit să avem 
SF-ul finalizat și îl vom prezenta în 
următoarea ședință de plen din 29 mar-
tie. Am încredere că Ministerul 
Sănătății și întreaga echipă 
guvernamentală va avea Iașul în 
vedere pentru investiții în domeniul 
medical, și nu numai, iar Moldova nu 
va mai fi lăsată la coada investițiilor. 
Nu doar Iașul, ci întreaga noastră 
regiune are nevoie de Institutul Re-
gional de Medicină Cardiovasculară“, 
a susținut Costel Alexe – președintele 
Consiliului Județean Iași.

Construirea și dotarea Institutului Regional 
de Medicină Cardiovasculară Iași (IRMC)
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Sursele de venituri pentru bugetul local 
sunt arhicunoscute de majoritatea 
populației: impozite, taxe, contracte de 
concesiune, atragerea de fonduri neram-
bursabile (europene, guvernamentale și 
din alte surse), dar mai ales cota din im-
pozitul pe veniturile realizate de angajații 
care își desfășoară activitatea pe raza 
localității respective. Principalele criterii 
de eficiență în atragerea de venituri ale 
unei administrații publice sunt: 
l Gradul de încasare al impozitelor și 

taxelor locale; 
l Nivelul fondurilor nerambursabile 

atrase; 
l Creșterea numărului de locuri de 

muncă de pe raza UAT (unitate admin-
istrativ teritorială). 
Dintre toate acestea, partea cea mai 

consistentă din buget vine din cota impoz-
itului pe veniturile realizate de angajații 
care își desfășoară activitatea pe raza 
localității. În cazul comunei Miroslava, 
aceasta reprezintă aproape 40% din buget. 
Și totuși, Miroslava, deși a încurajat dez-
voltarea mediului de afaceri și crearea de 
locuri de muncă, a ajuns să piardă o parte 
din banii obținuți din această sursă 
datorită numărului de locuitori cu domi-
ciliul nedeclarat pe raza comunei. O să 
analizăm în rândurile următoare ce 
determină această pierdere bugetară. 

În primul rând, o să aruncăm o privire 
asupra cifrelor realizate la nivelul 
județului Iași în ceea ce privește impozitul 

pe venit estimat a se realiza la nivelul 
fiecărei unități administrativ teritoriale, 
fie că este municipiu, oraș sau comună. În 
acest clasament Miroslava se află pe locul 
trei, după cele două municipii din județ – 
Iași și Pașcani. În tabelul 1 regăsiți top 10 
UAT-uri din județul Iași în funcție de im-
pozitul pe venit estimat a se realiza în 
2022: 

Performanța administrației locale din 
Miroslava este și mai vizibilă dacă 
raportăm impozitul pe venit estimat a fi 
realizat pe raza UAT Miroslava la 
numărul de locuitori. În acest top, 
Miroslava se situează pe locul al doilea, 
după municipiul Iași, iar topul primelor 
zece localități îl puteți vedea în tabelul 2. 

Din păcate, veștile bune pentru 
Miroslava se opresc aici. Din acest punct 
administrația începe să cuantifice pierder-
ile. Din cele 35.443.000 lei rea lizate pe 
teritoriul comunei, în buget intră doar un 
pic peste 19 milioane lei dintr-un maxim 
posibil de 22.329.970 lei. Deși este un pic 
mai tehnic, vom explora ce determină 
această reducere.  

Conform legii, din sumele estimate a 
se realiza din impozitul pe venit pe raza 
unui UAT, administrației locale respec-
tive îi revine o Cotă Directă de 63%. În 
cazul UAT Miroslava cota de 63% se va 
aplica pentru suma toatală a se realiza din 
impozitul pe venit la nivelul întregii co-
mune de 35.443.000 (vezi Tabel 1 – Top 
10 localități din județul Iași în funcție de 

impozitul pe venit estimat a se realiza pe 
raza UAT), ducând la un total de 
22.329.970 lei. Reducerea de la 22,3 mil-
ioane la un pic peste 19 milioane este 
determinată de prevederile din legea 
bugetului de stat pentru anul 2022. Con-
form acestei legi, fiecare unitate adminis-
trativ teritorială va primi câte 810 lei / 
locuitor. În situația în care într-o unitate 
administrativ teritorială nu se realizează 
acest venit minim / locuitor, completarea 
de până la 810 lei va fi asigurată cu sume 
din bugetul central, sume care sunt luate 
de la localitățile care au media mai mare 
de 810 lei / locuitor. 

Revenind la Miroslava, media veni-
turilor / locuitor după aplicarea cotei di-
recte de 63% este de 951 lei. Pentru că 
suma alocată per locuitor, conform legii 
bugetului de stat, este de 810 lei, rezultă 
o diminuare a sumei cu 141 lei / locuitor 
și un total 3.309.270 lei plecați din buge-
tul comunei. Interesant este să privim 
acum situația din top 10 al județului Iași 
din perspectiva Cotei Directe și a 
alocărilor pentru completarea bugetelor 
locale (Tabelul 3) 

Din tabelul 3 putem observa că în 
județul Iași sunt doar două unități admin-
istrativ teritoriale care ating cota de 810 
lei / locuitor – municipiul Iași și comuna 
Miroslava, ceea ce pune și mai mult în 
evidență performanța administrației lo-
cale din Miroslava. Spre deosebire de 
celelalte UAT-uri, care pentru a-și asigura 
bugetul de 810 lei / locuitor au nevoie de 
alocări bugetare cuprinse între 40% și 
260%. Practic, Miroslava trimite bani 
către bugetul central deși, raportat la 
gradul său de creștere, banii sunt 
insuficienți pentru a acoperi toate nevoile 
comunei. 

Ce se poate face? 
Din discuția cu reprezentanții 

primăriei, ceea ce determină cedarea celor 
3.309.270 lei este numărul cetățenilor cu 
domiciliul legal în Miroslava. Este clar că 
legea bugetului nu poate fi influențată de 
administrația locală. Singura alternativă 
pentru ca cele 3,3 milioane de lei să 
rămână în bugetul local este ca cetățenii 
să aibă domiciliul în Miroslava. Și asta 
deoarece numărul oficial al locuitorilor cu 
domiciliul în Miroslava este de 23470, în 
timp ce administrația locală estimează că 
numărul real al celor care locuiesc în 
comună este de aproximativ 40000 de 
cetățeni. 

La un simplu calcul, pentru a fi putut 
reține la bugetul comunei cele 3,3 mil-
ioane lei, ar fi suficient ca aproximativ 
4086 de persoane să fi avut domiciliul în 
acte pe raza comunei, din cele peste 
16000 estimate de primărie ca locuind 
neoficial în Miroslava. Dacă toți acești 
aproximativ 40000 ar avea domiciliul 
legal în Miroslava, pe lângă cele 3,3 mil-
ioane lei care ar rămâne la buget, comuna 
ar mai fi primit alocări de la bugetul de 
stat pentru completarea bugetului local în 

valoare de aproximativ 10 milioane lei, 
adică un total de peste 13,3 milioane lei. 
Pentru comparație, veniturile obținute de 
primărie din taxele și impozitele pe 
proprietăți (inclusiv terenuri extravilane) 
și mașini de la persoanele fizice 
reprezintă – 2,32 milioane lei. 

Pe de altă parte, cei care aleg să își 
păstreze domiciliul pe municipiul Iași, 
trebuie să aibă în vedere că și aici se 
depășește cota de 810 lei / locuitor. Ast-
fel, surplusul de venituri din municipiu se 
va vărsa tot către bugetul de stat, Iașul 
având în momentul de față o medie de 
1299.34 lei / locuitor din impozitul pe 
venit realizat pe raza UAT. 

Am cerut și o părere primarului co-
munei Miroslava, dl. Dan Niță, cu privire 
la această situație: „Cunosc foarte bine 
această situație și am discutat-o atât pe 
plan local, cât și la București. Doresc să 
le trasmit miroslăvenilor că, împreună cu 
aparatul de specialitate din primărie, am 
făcut și vom face eforturi în continuare să 
dezvoltăm Miroslava din punct de vedere 
economic – să atragem companii care să 
genereze locuri de muncă atractive pentru 
cetățenii noștri și care să contribuie la 
creșterea bugetului comunei noastre, dar 
acum depindem și de spiritul civic al 
cetățenilor. Tocmai pentru a îmbunătăți 
calitatea vieții și a încuraja cetățenii să 
aibă domiciliul în Miroslava am renovat 
școlile și grădinițele de pe raza comunei, 
am construit o nouă școală, o grădiniță și 
prima creșă din comună. Anul acesta am 
primit răspuns favorabil și pentru proiec-
tul noii creșe din Valea Adâncă. Toate 
acestea au fost făcute tocmai pentru a 
asigura noilor locuitori ai Miroslavei toate 
condițiile care țin de educația copiilor.  

Oricât de mult ne dorim să sprijinim și 
alte comune, cum este normal, pentru ca 
și acestea trebuie să se dezvolte, 
Miroslava mai are mult de investit în 
Miroslava. Nevoile cresc - comuna se ex-
tinde de la un an la altul, noi cetățeni aleg 
să se stabilească aici, crește numărul de 
locuințe, rețeua de drumuri aproape s-a 
dublat în ultimii ani și sunt cereri multe 
pentru extinderea utilităților. A sprijini 
comuna înseamnă inclusiv să îți declari 
domiciliul acolo unde locuiești, pentru că 
am ajuns la punctul în care cedăm bani 
din buget pentru că depășim alocarea de 
810 lei pe locuitor. Știu că ni s-a pus 
eticheta de cea mai „bogată comună“, dar 
o să repet încă o dată – această etichetă nu 
vine de la faptul că avem bani în cont, ci 
de la faptul că am reușit să atragem fon-
duri la buget, fonduri pe care le-am in-
vestit în creșterea calității vieții, fonduri 
care și așa sunt insuficiente pentru 
necesitățile unei comune de dimensiunea 
Miroslavei. De aceea, îi îndemn pe toți cei 
care au ales să se mute în Miroslava să 
facă și pasul următor, să declare domicil-
iul oficial în comuna noastră, pentru nu 
pierde din banii care sunt realizați pe raza 
comunei noastre.“

Cum influențează domiciliul legal bugetul local

Tabel 3 – Realizat UAT vs Alocări bugetare pentru echilibrare buget

Tabel 1 – Top 10 localități din județul Iași în funcție de impozitul pe venit estimat a se realiza pe raza UAT

Tabel 2 – Top Impozit pe venit / locuitor estimat a se realiza pe raza UAT
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Odată cu venirea primăverii care 
semnifică un nou început, fiecare își 
face curat în suflet și în gospodărie. 
Este un obicei pe care l-am moștenit și 
pe care ni l-am asumat cu toții. Ceea ce 
aș vrea să vă aduc în atenție este că, 
legal, în înțelesul dat de Ordonanța nr. 
21/2001, termenul „gospodarie“ în-
seamnă și trotuarul limitrof proprietății, 
și sanțurile sau rigolele care se întind 
de-a lungul proprietății, precum și 
spațiile publice pe care le folosim în 
comun cu ceilalți oameni. Cu alte cu-
vinte, avem obligația legală să: 

Curățăm curțile și grădinile proprie-
tate privată și să depozităm deșeurile 
rezultate în locurile special amenajate, 
pe categorii; 
l Curățăm șanțurile și rigolele limi-

trofe proprietății noastre; 
l Păstrăm curate mijloacele de trans-

port în comun și stațiile acestora; 
l Renovăm sau să văruim clădirile 

care dau un aspect neîngrijit 
proprietăților. 
Va aducem la cunoștință că de anul 

acesta se aplică regulamentul pentru 
majorarea impozitelor pentru terenurile 
și clădirile neîngrijite, regulament apro-
bat anul trecut de Consiliul Local Mi-
roslava. Mai precis, terenurile și clădi-
rile care zac în paragină, năpădite de 
buruieni sau într-un grad avansat de de-
gradare, vor fi reperate de o comisie 
formata din specialiști ai primăriei, va 
fi evaluat gradul de uzură (pentru clă-
diri), vor fi depistați proprietarii care 
vor fi avertizați asupra obligațiilor le-
gale și li se va da un termen pentru re-
medierea situației. În cazul în care până 
la sfârșitul anului în curs nu vor res-
pecta prevederile regulamentului și nu 

vor îngriji terenurile sau clădirile, anul 
fiscal următor aceste clădiri sau terenuri 
vor fi taxate cu impozite de pana la 5 
ori mai mari. 

În curând iși va face simțită prezența 
și planta puternic alergenă ambrosia, 
care a provocat necazuri multor 
concetățeni. Dorim să vă reamintim că 
cei care nu-și curăță terenurile de 
aceasta plantă daunatoare vor fi 
amendați conform legii . 

Va mai informăm că doar în luna 
martie am strâns circa 10 tone de 
deșeuri de toate categoriile aruncate la 
întâmplare de cetățeni ai comunei sau 
din afara ei, pe domeniul public și nu 
numai. Este normal ca fiecare dintre noi 
să-și ascută simțul civic și să împiedice 
aceste practici. Nu este de ajuns să 
semnalați aceste depozitări, iar 
autoritățile locale să aloce oameni, 
timp, bani (din bugetul local) pentru 
eradicarea lor. Cei certați cu bunul simț 
vor persevera, căci vorba aceea: „nu 
putem strânge noi cât pot arunca ei“. 
Vă invităm să fotografiați, filmați 
aceste persoane și să trimiteți dovezile, 
fiți responsabili, pentru binele nostru 
comun!  

În acest sens, vă invităm să 
participați la acțiunile de salubrizare or-
ganizate de administrația locală sau de 
diferite organizații civice și nonguver-
namentale sau măcar să pastrati 
curațenia facută de aceștia. 

În ceea ce privește arderea vegetație, 
vă informăm că în data de 17 martie 
2022, ministrul Mediului a anuțat că a 
semnat și a trimis spre aprobare 
ordonața de urgență prin care se crește 
cuantumul amenzilor pentru cei care 
dau foc vegetației uscate și miriștilor. 

După aprobare, cuantumul noilor 
amenzi va fi între 7000-15000 lei pen-
tru persoanele fizice, respectiv 50000-
100000 lei pentru persoanele juridice. 
În cazul în care remarcați arderi de 
vegetație, cea mai bună bună abordare 
este să apelați Biroul de Poliție Locală, 

la numărul - 0751251513 (programul 
este până la ora 22:00). După ora 22:00 
puteți să semnalați aceste evenimente 
secției de Poliție Rurală Miroslava. 

Cu stimă și încredere, 
 ing. Corina Darabană 

Birou Mediu

Curățenia de primavară - o necesitate și o obligație legală

Au început lucrările de asfaltare pe strada Debarcaderu-
lui din Valea Adâncă. Realizarea acestei investiții va fa-
cilita accesul auto și pietonal către strada Ezăreni. Valoarea 
proiectului este 408396,79 lei, termenul de execuție fiind 
de șase luni. 

 
Lungime drum proiectat: 165 m. 
Profil transversal proiectat: 

l Parte carosabilă: 4,00 m; 

l Profil: pantă unică 2,5%; 
Structura rutieră proiectată : 

l Strat uzura BA 16 - 4 cm 
l Strat legatura BADPC 22.4 - 6 cm 
l Piatra Sparta – 20 cm 
l Balast – 25 cm 
l Geogrila triaxială 
l 20 cm scarificare pământ de fundare existent cu adaos 

de balast și material local. 

Se asfaltează un nou drum în Valea Adâncă

Începând cu data de 18.03.2022, primăria 
Miroslava a reluat audiențele pe domeniile ur-
banism și amenajarea teritoriului, respectiv gos-
podărire publică. Audiențe se desfășoară la se-
diul primăriei de către viceprimarul comunei, 
Mihai Lisoschi, în intervalul 09:00-11:00. 

Participarea la audiențe se face pe bază de 
programare, cetățenii având la dispoziție urmă-
toarele canale pentru înregistrare: 
l Prin e-mail, pe adresa registratura@primaria-

miroslava.ro; 
l Telefonic, la numărul 0232.295.680; 
l Sau printr-o cerere depusă la registratura pri-

măriei (ghișeul 1). 
Cetățenii care aleg varianta apelului telefonic 

sau depunerea cererii direct la registratura pri-
măriei sunt invitați să aibă în vedere programul 
de funcționare al instituției: 
l Luni-Miercuri – 07:30-16:00;  
l Joi – 07:30-18:00;  
l Vineri – 07:30-13:30. 

Pe lângă datele de identificare, persoanele in-
teresate trebuie să inclundă în cererea de solici-
tare a audienței și datele de contact – număr de 
telefon și/sau adresă de e-mail.

S-au reluat audiențele 
pe urbanism și 

amenjarea teretoriului 
și gospodărire publică
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Ultimele trei etape din sezonul re-
gulat nu au adus revirimentul Științei, 
așa cum își doreau toți suporterii echi-
pei. Cu cel mai tânăr lot din serie, 
băieții noștri au început cu stângul 
meciul de la Piatra Neamț cu Ceah-
lăul, una dintre cele șase contracandi-
date la ultimele două locuri pentru 
play-off. Nemțenii s-au impus la fina-
lul celor 90 de minute cu scorul de 1-
0, printr-un gol marcat în prima re-
priză. Cu toate că a început cu stângul, 
datorită jocului rezultatelor, Știința 
Miroslava încă mai păstra șanse pen-
tru play-off.  

A urmat deplasarea de la Suceava 
și meciul în compania Forestei, echipă 
deja calificată în play-off. Presiunea 
rezultatului și tinerețea lotului și-au 
pus amprenta asupra băieților noștri, 
gazdele impunându-se la final cu sco-
rul de 2-0, spulberându-se astfel orice 
șanse pentru locul patru, ultimul pen-
tru play-off.  

În ultimul meci al sezonului regu-
lat, Știința Miroslava a jucat în fața 
propriilor suporteri doar pentru a-și 
crește zestrea de puncte pentru play-
out, în compania celor de la Hușana 

Huși. Meciul avea o miză extrem de 
mare pentru oaspeți care se aflau încă 
în luptă pentru un loc de play-off. 
Lipsiți de presiune, miroslăvenii au în-
ceput mai bine partida, marcând pri-
mii. Însă oaspeții au reușit să egaleze 
până la finalul primei reprize. 
Motivați de șansa de a accede în play 
off, hușenii au presat în partea a doua 
a jocului și au reușit să se impună în 
final cu scorul de 2-1. În urma acestor 
rezultate, Știința termină sezonul re-
gulat pe locul opt și va juca în play-
out alături de Ceahlăul Piatra Neamț, 
SJ Vaslui, Șomuz Fălticeni, CSM 
Bacău și CSM Pașcani. 

Primele două meciuri din play-out 
vor însemna două deplasări la Fălti-
ceni (02.04.2022) și la Pașcani 
(09.04.2022), iar primul meci pe teren 
propriu va fi împotriva celor de la 
CSM Bacău (16.04.2022). La finalul 
celor 10 meciuri din play-out vor re-
trograda ultimele două clasate și 
echipa de pe locul 4 din play-out cu 
cea mai slabă linie de clasament din 
cele 10 serii. Le urăm succes băieților 
noștri în încercarea de a-și păstra locul 
în Liga III.

Știința Miroslava 
se va lupta în  

play-out-ul seriei I 
din Liga III

Clubul Sportiv Știința Miroslava are 
onoarea de a prezenta un nou turneu pen-
tru grupele de copii și juniori ce va fi or-
ganizat în perioada aprilie-mai 2022. 

Pentru o cât mai bună desfășurare, 
turneul a fost împărțit pe două perioade, 
meciurile pentru juniorii născuți între 
2009 și 2011 se vor disputa în perioada 
15-17 aprilie, iar partidele pentru juniorii 
născuți în 2012, 2013, 2014 și 2015 se 
vor disputa în perioada 29 aprilie - 1 mai. 
Jocurile vor avea un sistem compe -
tițional de la 4+1, 6+1 și 8+1 jucători, în 
funcție de grupa de vârstă, pe terenuri de 
dimensiuni de 40x20, 60x40 și 70x50 
metri, cu porți de dimensiuni diferite de 
3x2 și 5x2 metri. 

Ne așteptăm la un adevărat regal fot-
balistic unde peste 90 de echipe se vor 
întrece pentru trofeul de cea mai buna 
echipă, și nu numai. Întâlnirile vor avea 
loc pe Stadionul Balciu, iar semifinalele 
și finalele pe Stadionul Uricani, unde 
formația CS Știința Miroslava își dispută 
meciurile din campionatul Ligii a III-a. 

Arbitrii vor fi delegați de către 
Asociația Județeană de Fotbal Iași, iar 

asistența medicală va fi asigurată de per-
soane calificate (asistenți medicali și 
kinetoterapeuți). 

Clubul Sportiv Știința Miroslava 
invită toți iubitorii fotbalului din orice 
zonă să se alăture acestei inițiative pen-
tru crearea unui turneu puternic unde 
distracția, munca în echipă și premierea 
tuturor micilor jucători va fi garantată. 
De asemenea, conducerea clubului își 
dorește să permanentizeze acest turneu 
care să devină o tradiție pentru Miro -
slava, pentru județul Iași, pentru în-
treaga regiune și unul dintre cele mai 
puternice turnee naționale pentru copii 
și juniori.  

Având în vedere amploarea turneului, 
persoanele și companiile care doresc să 
susțină această inițiativă, alături de 
ceilalți sponsori, pot contacta 
reprezentanții clubului la următoarele 
numere de telefon - 0747.866.861 (Denis 
Crețu), 0748.860.780 (Andrei Popa), 
0751.895.780 (Bogdan Iordache) sau să 
scrieți la adresa de mail contact@stiin-
tamiroslava.ro. 

(sursa: stiintamiroslava.ro)

MIROSLAVA YOUTH CUP 
debutează în aprilie!


