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Au fost numiți directorii 
la Școala Gimnazială 

„Dimitrie Anghel“ 
Cornești și la Liceul 
Tehnologic Agricol 

„Mihail Kogălniceanu“ 
În luna martie au avut loc ultimele concursuri pentru numirea 

directorilor de școli. În urma acestora, la două dintre cele trei 
unități de învățământ din comuna noastră au fost numiți noii di-
rectori. Doamna profesor drd. Mihaela Roibu este noul director 
al Școlii Gimnaziale „Dimitrie Anghel“ din Cornești, iar domnul 
profesor dr. Mihai Cantemir a fost numit director al Liceului Teh-
nologic Agricol „Mihail Kogălniceanu“ din Miroslava. 
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Au început înscrierile pentru 
clasa pregătitoare în anul școlar 

2022-2023 
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Consiliul Local Miroslava a 
aprobat depunerea proiectului de 

extindere a rețelei de gaze 
naturale prin Programul Național 

de Investiții „Anghel Saligny“ 
În cadrul acestui proiect este 

prevăzută extinderea rețelei de 
gaze naturale și realizarea a 

443 de branșamente pe o 
lungime de 23352 metri, cu un 

consum anual estimat de 
2835,321 mii mc pentru utiliza-
torii casnici și de 50,55 mii mc 
pentru utilizatorii noncasnici. 
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Centrele de autorecenzare vă așteaptă 
Este mult mai simplu și mai 

rapid în centrele de autorecenzare 
asistată! Recenzorii ARA vă 
așteaptă pentru a completa 
împreună chestionarele de au-
torecenzare. 
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Datele înregistrate la Oficiul de Stare Civilă în luna martie 2022
În luna martie 2022, la 
Oficiul de Stare Civilă al 
Comunei Miroslava s-au 
înregistrat un număr de 2 
certificate de naștere, 4 
certificate de căsătorie și 
16 certificate de deces, 
astfel: 

Nașteri 
l Bulgărescu Eric-Teodor 

l Vicol David 

Căsătorii 
l Costandache Cosmin-

Constantin și Pascal 
Crina-Georgiana 

l Budaca Lorin și Pleșcău Rebeca 
l Dănăilă Tudor și Obreja Oana 
l Sturzu Ioan și Donose Cătălina-

Andreea 

Decese 
l Condrea Elena 1928 
l Tanasă Constantin 1943 

l Streba Paul-Pavel 1930 
l Sava Constantin 1970 
l Bostan Maria 1927 
l Pelin Mihaela 1960 
l Ernilă Constantin 1950 
l Bahrim Lica 1953 
l Horaicu Vasile 1951 
l Sandu Magdalina 1934 
l Hristea Alexandrina 1930 
l Dragomanu Aneta 1953 
l Robu Adrian 1967 
l Pleșoeanu Sergiu-Tiberiu 1969 
l Corneanu Gheorghe 1938 
l Dorofte Octavian 1970

Reunit în ședință de lucru 
ordinară în ziua 31 martie 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. 65 privind trecerea în domeniul 
public al Unității Administrativ-Teritorială co-
muna Miroslava, județul Iași a unor bunuri im-
obile și elemente de identificare topo-cadas-
trale. 

l  Hotărârea nr. 66 privind încetarea dreptului 
de administrare al Școlii Gimnaziale „Dimitrie 
Anghel“-sat Cornești asupra construcției: 
„Școala Uricani nivel 1-P, suprafața construită 
335 m.p., suprafața desfășurată 335 m.p., inta-
bulată cu numărul cadastral 82127-C1, anul 
construcției 2007“ și a terenului aferent 
construcției , aflate în domeniul public al co-
munei Miroslava și revenirea acestora în admi-
nistrarea Consiliului Local Miroslava, în 
condițiile legii. 

l  Hotărârea nr. 67 privind demararea procedu-
rilor premergătoare înființării unei creșe în sis-
tem public în sat Uricani, comuna Miroslava, 
județul Iași și schimbarea destinației 
construcției: „Școala Uricani nivel 1-P, 
suprafața construită 335 m.p., suprafața 
desfășurată 335 m.p., intabulată cu numărul ca-
dastral 82127-C1, anul construcției 2007“ , si-
tuată în sat Uricani, comuna Miroslava, județul 
Iași și a terenului aferent acesteia (n.r. ce face 
parte din terenul în suprafață totală 3026 m.p., 
situat în tarlaua 5, parcelele CC 187, 188 
A189), bunuri imobile care aparțin domeniului 
public al comunei, în vederea înființării: Creșă 
în sat Uricani, comuna Miroslava, județul Iași. 

l  Hotărârea nr. 68 privind desemnarea de către 
Consiliul Local al comunei Miroslava, județul 
Iași a doi consilieri locali, care vor avea calita-
tea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare 
a performanțelor profesionale individuale ale 
secretarului general al Unității Administrativ-
Teritorială comuna Miroslava, pentru activita-
tea desfășurată în perioada 01.01.-31.12.2021. 

l  Hotărârea nr. 69 privind predarea către Mi-
nisterul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației prin Compania Națională de 
Investiții „C.N.I.“ S.A. a amplasamentului și 
asigurarea condițiilor în vederea executării 
obiectivului de investiții: „Construire creșă 
mică, sat Valea Adâncă, Comuna Miroslava, 
județul Iași“. 

l  Hotărârea nr. 70 privind modificarea, com-
pletarea și actualizarea domeniului privat al co-
munei Miroslava, județul Iași. 

l  Hotărârea nr. 71 privind alocarea sumei de 
1000 lei în scopul acordării unui sprijin finan-
ciar ocazional persoanelor adulte cu sindrom 
Down din comuna Miroslava, cu ocazia eveni-
mentului „Ziua Mondială a Sindromului 
Down“. 

l  Hotărârea nr. 72 privind trecerea în domeniul 
public al comunei Miroslava a trotuarelor am-
plasate în satele : Valea Adâncă, Balciu, Miro-
slava, Vorovești și Valea Ursului, ca urmare a 
finalizării investiției : „Amenajare alei pieto-
nale în comuna Miroslava, județul Iași“. 

l  Hotărârea nr. 73 privind trecerea în domeniul 
public al comunei Miroslava a obiectivului de 
investiție : „Modernizare strada Iazului sat Hor-
paz, comuna Miroslava“. 

l  Hotărârea nr. 74 privind trecerea în domeniul 
public al comunei Miroslava a obiectivului de 
investiție : „Extindere de rețea canalizare și ra-
corduri „, darea în administrare și exploatare 
către operatorul S.C. APA VITAL S.A., precum 

și trecerea în domeniul public al comunei Mi-
roslava a terenului în suprafață de 20 m.p., si-
tuat în intravilan sat Miroslava, având număr 
cadastral 92055, înscris în Cartea Funciară 
nr.92055. 

l  Hotărârea nr. 75 privind trecerea din dome-
niul privat al Unității Administrativ-Teritorială 
comuna Miroslava în domeniul public al 
Unității Administrativ-Teritorială comuna Mi-
roslava a rețelei de iluminat public pe str. Ci-
prian Porumbescu, sat Cornești, comuna Miro-
slava, care conține conductor aerian NFA2X 
50OL- AL+3X16- 1790.20 ml și punct de 
aprindere man/aut IL.P 2PL TRIF In=63A. 

l  Hotărârea nr. 76 privind aprobarea vânzării 
și a prețului de vânzare a capacităților energe-
tice de distribuție a energiei electrice, situate pe 
str.Ciprian Porumbescu, sat Cornești, comuna 
Miroslava, județul Iași, proprietatea Unității 
Administrativ-Teritorială comuna Miroslava, 
județul Iași, către operatorul de distribuție con-
cesionar S.C. DELGAZ GRID S.A. și revoca-
rea Hotărârii Consiliului Local al comunei Mi-
roslava, județul Iași nr.24/27.01.2022. 

l  Hotărârea nr. 77 privind modificarea, com-
pletarea și actualizarea Anexei privind 
achizițiile directe la Programul anual al 
achizițiilor publice pentru anul 2022, aprobate 
prin Hotărârea Consiliului Local al comunei 
Miroslava nr.54/28.02.2022. 

l  Hotărârea nr. 78 privind aprobarea documen -
tației tehnice faza PTh și a indicatorilor teh-
nico-economici ai obiectivului de investiție: 
„Extindere rețea de canalizare str. Neculai 
Hîrțan, sat Ciurbești, com. Miroslava, jud. 
Iași“. 

l  Hotărârea nr. 79 privind aprobarea Planului 
de Ordine și Siguranță Publică a comunei Mi-
roslava, județul Iași pentru anul 2022. 

l  Hotărârea nr. 80 privind aprobarea documen -
tației tehnico-economice faza DALI și a indi-
catorilor tehnico-economici ai obiectivului de 
investiție: „Reabilitare și modernizare drumuri 
de interes local în satele Valea Adîncă, Valea 
Ursului și Vorovești din comuna Miroslava, 
județul Iași“-ETAPA II în vederea declanșării 
procedurii de expropriere pentru cauză de uti-
litate publică. 

l  Hotărârea nr. 81 privind acordarea cu titlu 
gratuit a dreptului de uz și a dreptului de servi-
tute către S.C. DELGAZ GRID S.A. asupra te-
renului în suprafață de 47,50 m.p., aparținând 
domeniului public al comunei Miroslava, în ve-
derea executării lucrării: „Lucrări de reconfi-
gurare/amplasare instalații electrice pe strada 
Principală, loc. Horpaz, com. Miroslava, jud. 
Iași“. 

l  Hotărârea nr. 82 privind modificarea și com-
pletarea Hotărârii Consiliului Local al comunei 
Miroslava, județul Iași nr.257/25.11.2021 și a 
Anexei nr.1 la hotărâre privind aprobarea alo-
cării sumei de 16.000 lei din bugetul local în 
vederea acordării unor premii familiilor care 
aniversează 50 de ani de căsătorie neîntreruptă, 
în anul 2021 și au domiciliul stabil în comuna 
Miroslava, județul Iași. 

l  Hotărârea nr. 83 privind modificarea și com-
pletarea Hotărârii Consiliului Local al comunei 
Miroslava nr.15/27.01.2022 a Anexei nr.1 și a 
Anexei nr.3 la hotărâre privind aprobarea Stu-
diului de fundamentare și stabilirea formei de 
gestiune a serviciului public de administrare, 
întreținere și exploatare a cimitirului uman din 
sat Valea Adâncă, aflat în domeniul public al 
comunei Miroslava, județul Iași, precum și 
aprobarea Regulamentului de organizare și 
funcționare și a Caietului de sarcini. 

l  Hotărârea nr. 84 privind modificarea și com-
pletarea Hotărârii Consiliului Local al comunei 
Miroslava nr.169/23.10.2014 privind aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului 

de investiție: „Modernizare drum comunal 
DC28 PROSELNICI – DJ 248A, în comuna 
Miroslava, județul Iași“. 

l  Hotărârea nr. 85 privind modificarea și com-
pletarea Anexei nr.2 și Anexei nr.3 la Hotărârea 
Consiliului Local al comunei Miroslava, 
județul Iași nr.265/25.11.2021 privind aproba-
rea concesionării prin licitație publică deschisă 
a terenului în suprafață de 1153 m.p., având 
număr cadastral 90615, situat în intravilan con-
form Planului Urbanistic General extins sat 
Brătuleni, comuna Miroslava, județul Iași, 
aparținând domeniului privat al comunei, în ve-
derea relocării sediului social și industrial și 
construirea unei hale pentru reparații și închi-
rieri utilaje pentru construcții. 

l  Hotărârea nr. 86 privind aprobarea documen -
tației tehnico-economice faza DALI și a indi-
catorilor tehnico-economici ai obiectivului de 
investiție: „Reabilitare și modernizare drumuri 
de interes local în satele Valea Adîncă, Valea 
Ursului și Vorovești din comuna Miroslava, 
județul Iași“-ETAPA I în vederea declanșării 
procedurii de expropriere pentru cauză de uti-
litate publică. 

l  Hotărârea nr. 87 privind exproprierea pentru 
cauză de utilitate publică a terenului în 
suprafață de 139 m.p. și a edificatelor aferente 
(gard de tablă și plasă metalică), deținute de 
către Achiței Luminița și Achiței Gheorghe, si-
tuate în intravilan localitatea Valea Adâncă, co-
muna Miroslava, înscris în Cartea Funciară 
nr.73471, imobile afectate de coridorul de ex-
propriere al lucrării de utilitate publică de inte-
res local la obiectivul de investiție : 
„ÎNFIINȚARE SENS GIRATORIU ÎN 
SATUL VALEA ADÎNCĂ, LA 
INTERSECȚIA STRĂZILOR LIVEZILOR, 
BAZEI, PRINCIPALĂ, COSTEA VODĂ ȘI 
CORNEȘTI“. 

l  Hotărârea nr. 88 privind exproprierea pentru 
cauză de utilitate publică a terenului în 
suprafață de 218 m.p. și a edificatelor aferente 
(gard de plasă), deținute de către S.C. INTER-
MAG S.R.L., situate în intravilan localitatea 
Valea Adâncă, comuna Miroslava, înscris (n.r. 
terenul) în Cartea Funciară nr.86751, imobile 
afectate de coridorul de expropriere al lucrării 
de utilitate publică de interes local la obiectivul 
de investiție : „ÎNFIINȚARE SENS GIRATO-
RIU ÎN SATUL VALEA ADÎNCĂ, LA 
INTER SECȚIA STRĂZILOR LIVEZILOR, 
BAZEI, PRINCIPALĂ, COSTEA VODĂ ȘI 
CORNEȘTI“. 

l  Hotărârea nr. 89 privind exproprierea pentru 
cauză de utilitate publică a terenului în 
suprafață de 195 m.p. și a edificatelor aferente 
(gard de plasă și țăruși din lemn), deținute de 
către S.C. INTERMAG S.R.L., situate în intra-
vilan localitatea Valea Adâncă, comuna Miro-
slava, înscris (n.r. terenul) în Cartea Funciară 
nr.86750, imobile afectate de coridorul de ex-
propriere al lucrării de utilitate publică de inte-
res local la obiectivul de investiție : 
„ÎNFIINȚARE SENS GIRATORIU ÎN 
SATUL VALEA ADÎNCĂ, LA 
INTERSECȚIA STRĂZILOR LIVEZILOR, 
BAZEI, PRINCIPALĂ, COSTEA VODĂ ȘI 
CORNEȘTI“. 

l  Hotărârea nr. 90 privind exproprierea pentru 
cauză de utilitate publică a terenului în 
suprafață de 107 m.p. și a edificatelor aferente 
(gard din lemn), deținute de către Cauia Ecate-
rina și Cauia Bogdan-Cătălin, situate în intra-
vilan localitatea Valea Adâncă, comuna Miro-
slava, înscris (n.r. terenul) în Cartea Funciară 
nr.75970, imobile afectate de coridorul de ex-
propriere al lucrării de utilitate publică de inte-
res local la obiectivul de investiție : 
„ÎNFIINȚARE SENS GIRATORIU ÎN 
SATUL VALEA ADÎNCĂ, LA 

INTERSECȚIA STRĂZILOR LIVEZILOR, 
BAZEI, PRINCIPALĂ, COSTEA VODĂ ȘI 
CORNEȘTI“ 

l  Hotărârea nr. 91 privind exproprierea pentru 
cauză de utilitate publică a terenului în 
suprafață de 44,00 m.p. și a edificatelor afe-
rente (gard din lemn), deținute de către Iov 
Paul-Constantin și Iov Irina, situate în intravi-
lan localitatea Valea Adâncă, comuna Miro-
slava, înscris (n.r. terenul) în Cartea Funciară 
nr.77901, imobile afectate de coridorul de ex-
propriere al lucrării de utilitate publică de inte-
res local la obiectivul de investiție : 
„ÎNFIINȚARE SENS GIRATORIU ÎN 
SATUL VALEA ADÎNCĂ, LA 
INTERSECȚIA STRĂZILOR LIVEZILOR, 
BAZEI, PRINCIPALĂ, COSTEA VODĂ ȘI 
CORNEȘTI“. 

l  Hotărârea nr. 92 privind aprobarea Planului 
urbanistic zonal privind terenul în suprafață de 
8868 m.p., situate în intravilan sat Miroslava 
conform Planului Urbanistic General, având 
număr cadastral 89517, elaborat pentru schim-
bare zonă de funcțiune din L1a în zona de 
funcțiune IS1, în vederea realizării investiției 
„Cămin Cultural“, beneficiar Comuna Miro-
slava, județul Iași. 

l  Hotărârea nr. 93 privind modificarea și com-
pletarea Hotărârii Consiliului Local al comunei 
Miroslava, județul Iași nr.11/27.01.2022 pri-
vind însușirea de către Consiliul Local al co-
munei Miroslava a Listei bunurilor aparținând 
domeniului public al comunei Miroslava, în-
tocmită la data de 31 decembrie 2021. 

l  Hotărârea nr. 94 privind modificarea și com-
pletarea Organigramei și a Statului de funcții 
ale Unității Administrativ-Teritorială comuna 
Miroslava, județul Iași. 

l  Hotărârea nr. 95 prin care Consiliul Local al 
comunei Miroslava, județul Iași ia act de do-
bândirea personalității juridice a Creșei Miro-
slava, județul Iași-instituție publică de subor-
donare locală. 

l  Hotărârea nr. 96 privind prelungirea terme-
nului de valabilitate a Planului urbanistic gene-
ral al comunei Miroslava, județul Iași până la 
intrarea în vigoare a noului plan urbanistic ge-
neral, în condițiile art.30 alin.(1) din Anexa la 
Ordinul Ministerul Dezvoltării Regionale Și 
Administrației Publice nr.233/2016 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare 
a Legii nr.350/2001 privind amenajarea terito-
riului și urbanismul și de elaborare și actuali-
zare a documentațiilor de urbanism. 

l  Hotărârea nr. 97 privind aprobarea Regula-
mentului privind modul de trecere a terenurilor 
proprietate privată-cu destinația de drum des-
chis circulației publice, în proprietatea publică 
sau privată a comunei Miroslava. 

l  Hotărârea nr. 98 privind aprobarea constitui-
rii unui drept de uz și servitute către DELGAZ 
GRID S.A. a unei suprafețe de 1345 mp în ve-
derea executării lucrărilor conform proiect nr. 
2/2022 – „Alimentare cu energie electrică Par-
cul Industrial II , sat Brătuleni, com. Miroslava, 
județul Iași „ . 

l  Hotărârea nr. 99 privind modificarea și com-
pletarea Hotărârii Consiliului Local al comunei 
Miroslava, județul Iași nr.289/21.12.2021 pri-
vind trecerea în domeniul public al Unității Ad-
ministrativ-Teritorială comuna Miroslava, 
județul Iași a unor elemente de identificare 
topo-cadastrale. 

l  Hotărârea nr. 100 privind insușirea raportului 
elaborat de primarul comunei privind starea 
economică, socială și de mediu a comunei Mi-
roslava, județul Iași pe anul 2021, activitatea 
administrației publice locale în anul 2021, pre-
cum și obiectivele propuse pentru anul 2022.

Hotărâri ale Consiliului Local Miroslava din luna martie 2022
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În cadrul ședinței extraordinare a 
Consiliului Local Miroslava din data 
de 14 aprilie, aleși locali au votat pen-
tru aprobarea cererii de finanțare și a 
devizului general estimativ aferent 
obiectivului de investiție „EXTIN-
DERE REȚEA STRADALĂ GAZE 
NATURALE ȘI BRANȘAMENTE 
ÎN COMUNA MIROSLAVA, 
JUDEȚUL IAȘI“ care urmează a fi 
depus de către UAT COMUNA 
MIROSLAVA în cadrul Programului 
Național de Investiții „Anghel 
Saligny“ 

Valoarea toatală a investiției este 
estimată la 16.390.780,73 lei cu TVA, 
din care 15.771.980,73 lei cu TVA 
valoare solicitată de la bugetul de stat 
și 618.800,00 lei cu TVA, valoare 
finanțată de la bugetul local. 

În cadrul acestui proiect este 
prevăzută extinderea rețelei de gaze 
naturale și realizarea a 443 de 
branșamente pe o lungime de 23352 
metri, cu un consum anual estimat de 
2835,321 mii mc pentru utilizatorii 
casnici și de 50,55 mii mc pentru uti-
lizatorii noncasnici. 

În proiect sunt cuprinse următoarele 
amplasamente de pe raza comunei 
Miroslava: 
l Sat Horpaz: strada Eroilor, strada 

Independenței, strada Izolata, strada 
Tineretului, strada Movilei; 

l Sat Valea Adîncă: strada Cornești, 
strada Coșarilor, strada Gloriei, 
strada Gospodarilor, strada Iazului, 
strada Imașului, strada Constantin 
Martiniuc, strada Salciei; 

l Sat Uricani: strada Bahlui , strada 
Școlii, strada Salcâmilor, strada 
Fântânii, strada Pădurii, strada 
Valea lui David, strada Nicolae 
Labiș, strada Cărturarilor, strada 
Cocorilor, strada Nichita Stănescu, 
strada Cetațuii, strada Cameliei, 
strada Ion Neculce, strada Eroilor, 
strada Bisericii; 

l Sat Proselnici: strada Pădurii, 
strada Islazului, strada Varatici, 
strada înv. Cernescu Vasile, strada 
Theodor Palade, strada Sf. Nicolae, 
strada Conacului, strada Siliște, 
strada Prunului, strada Mărului, 
strada Salcâmilor, strada Tei, strada 
Movila; 

l Sat Cornești: strada Dimitrie 
Anghel, strada Sălciilor, strada Bis-
ericii, strada Înfundata, strada 
Nufărului, strada Macului; 

l Sat Ciurbești: strada Căminului, 
strada Izvoarelor, strada Imașului; 

l Sat Balciu: strada Fundăturii, 
strada Viilor; 

l Sat Miroslava: strada Constantin 
Mavrocordat, strada Fundac Ho-
raita, strada George Topârceanu, 
strada Marin Preda; 

l Sat Găureni: strada Beldiman, 
strada Bisericii, strada Antonie Ruset 
Vodă, strada Zorilor, strada Zăvoi; 

l Sat Brătuleni: strada Bisericii, 
strada Malduri, strada Recea; 

l Sat Valea Ursului: strada Armata 
Română, strada Otilia Cazimir; 

l Sat Vorovești: strada Militari, strada 
Viilor, strada Cîmpiei, strada Stânii; 

l Sat Dancaș: strada Principală.

Consiliul Local Miroslava 
a aprobat depunerea 

proiectului de extindere 
a rețelei de gaze 

naturale prin Programul 
Național de Investiții 

„Anghel Saligny“

Așa cum anunțam în numărul trecut, 
Direcția Județeană de Administrare a 
Drumurilor și Podurilor Iași (DJADP), 
instituție aflată în subordinea Consiliului 
Județean Iași a lansat procedura de 
licitație pentru realizarea documenta -
țiilor tehnico - economice (elaborarea de 
studiu topografic (ST), studiu geotehnic 
(SG), expertiză tehnică (ET), 
documentație de avizare a lucrărilor de 
intervenție (DALI)) pentru 2 loturi de 
drumuri județene, printre care și „Mod-
ernizare drum județean DJ 248: limita 
Municipiului Iași - Intersecție Centura 
Iași, km. 4+345 -7+670“, tronson care 
trece prin satul Horpaz. 

În data de 14 aprilie 2022, la sediul 
Consiliului Județean Iași, au fost sem-
nate contractele de achiziție publică pen-
tru întocmirea documentațiilor tehnico-
economice de modernizare a drumurilor 
prinse în acest proiect, acțiune la care au 
fost invitați și reprezentanții localităților 
pe raza cărora se vor face modernizările. 
Primăria Miroslava a fost reprezentată 
de primarul comunei, dl. Dan Niță, și de 
viceprimar, dl. Mihai Lisoschi. 

Cele cinci sectoare de drum din 
proiect au fost prioritizate de DJDAP 
pentru că fac legătura cu Axa rutieră 
strategică Iași-Suceava sau cu drumul 
european E583. Drumul județean DJ 
248, de la limita municipiului Iași și 
până la intersecția cu Centura Ocolitoare 
Iași va fi lărgit la patru benzi pe sens, 
pentru a reduce aglomerația din trafic la 
intrarea în municipiu. Acest segment 
este prins în lotul 2 al proiectului, iar 
valoarea proiectului tehnic este de 
457.500 lei (fără TVA), cu o perioadă de 
realizare de 180 de zile și cuprinde: 
l Studiu geotehnic; 

l Studiu hidrologic; 
l Ridicare topografică cu obținerea 

vizei OCPI/ANCPI 
l Expertiză tehnică; 
l Documentații tehnice necesare 

obținerii de avize/ acorduri / 
autorizații la faza DALI; 

l Verificarea tehnică a documentațiilor 
necesare obținerii avizelor și acor-
durilor; 

l Obținerea avizelor, acordurilor; 
l Identificarea utilităților existente pe 

traseul drumurilor județene; 
l Documentație de Avizare a Lucrărilor 

de Intervenție (DALI); 
l Verificarea tehnică a DALI; 
l Documentație pentru expropriere 

imobile și suprafețe suplimentare și 
întabularea acestora în proprietatea 
Județului Iași (dacă este cazul); 

l Obținerea Autorizației de Construire, 
l Alte documentații necesare în proce-

sul de evaluare/avizare proiect, dacă 
este cazul (de ex. studiu de impact 
asupra mediului, studiu arheologic, 
studii de coexistență cu utilitățile 
identificate etc). 
Contractul a fost atribuit societății NV 

Construct SRL din Cluj-Napoca.

Informăm toți agenții economici care își 
desfășoară activitatea pe raza Comunei 
Miroslava că termenul de vizare a Acor-
durilor/Autorizațiilor de func ționare a 
expirat în data de 31.03.2022. Pe site-ul 
www.primariamiroslava.ro, la secțiunea 
„Verificare agenți economici“ din meniul 
„Informații publice“ sunt disponibile 
toate informațiile necesare .  

Conform „Regulamentului de desfășu -
rare a activităților de comercializare a pro-
duselor și serviciilor de piață pe teritoriul 
Comunei Miroslava“, aprobat prin HCL 
182/2017, este interzisă desfășurarea de 
activități comerciale pe raza comunei fără 
a deține Acord/Autorizație de funcționare 
emise de Primăria Comunei Miroslava. 

Persoanele fizice autorizate, între-
prinderile individuale, întreprinderile fa-
miliale și societățile comerciale care 
desfășoară activități comerciale, de prestări 
servicii, alimentație publică și activități 
recreative/distractive, pe raza Comunei 
Miroslava, au obligația depunerii 
documentațiilor în vederea obținerii 
Acordului de funcționare sau a 
Autorizației de funcționare înainte de a 
începe activitatea. 

„Invităm pe această cale operatorii eco-
nomici să depună la Registratura Primăriei, 
în cel mai scurt timp, cerere însoțită de 
dovada plății taxei anuale și Acordul/ 

Autorizația de funcționare în original ast-
fel, vor evita sancțiunile la care se expun. 
Toți agenții economici de pe raza Comunei 
Miroslava să aibă în vedere faptul că, fără 
Acord/Autorizație emisă de Primaria 
Miroslava, nu pot funcționa. În acest sens 
se vor efectua controale tematice în teren 
pentru a identifica societățile neautorizate 
cât și neregulile în ceea ce privește desfă -
șurarea activităților comerciale. Agenții 
economici care nu au solicitat eliberarea 
sau vizarea Acordului/ Autorizației de 
funcționare vor fi sancționați, conform 
HCL 182/2017, art.62, alin.a),b),c),d),e), 
cu suspendarea activității comerciale 
până la data intrării în legalitate și cu 
amendă de la 1000 lei la 1500 lei pentru 
persoanele fizice și de la 1500 la 2500 lei 
pentru persoane fizice autorizate, între-
prinderi individuale, întreprinderi fa-
miliale și societăți comerciale. Con-
statarea contravențiilor și aplicarea 
sancțiunilor se face de către organele de 
control abilitate ale Primăriei Miroslava, 
prin inspectorii Poliției Locale. Pentru 
informații suplimentare, agenții economici 
ne pot contacta la nr. 0232295680, int.132, 
0748029512 sau email: control.soci-
etati@primariamiro slava.ro“, a declarat 
ing. Adriana Cardaș - Polițist Local în 
cadrul Compartimentului Verificare Agenți 
Economici.

Termenul de vizare Acorduri/Autorizații 
de funcționare a expirat la 31 martie

Vești de la Consiliul Județean 
despre modernizarea 

drumului județean DJ 248
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În luna martie au avut loc ultimele con-
cursuri pentru numirea directorilor de școli. 
În urma acestora, la două dintre cele trei 
unități de învățământ din comuna noastră 
au fost numiți noii directori. Doamna pro-
fesor drd. Mihaela Roibu este noul director 
al Școlii Gimnaziale „Dimitrie Anghel“ din 
Cornești, iar domnul profesor dr. Mihai 
Cantemir a fost numit director al Liceului 
Tehnologic Agricol „Mihail Kogălniceanu“ 
din Miroslava. 

Pentru a-i cunoaște mai bine le-am 
adresat noilor directori rugămintea de a se 
prezenta comunității din Miroslava prin in-
termediul publicației noastre. 

Mihaela Roibu – Director 
Școala Gimnazială „Dimitrie 

Anghel“ Cornești 
Mă numesc Mihaela Roibu absolventă a 

programului de masterat Managementul 
calității și în prezent sunt doctorandă în 
cadrul Universității pentru Științele Vieții 
„Ion Ionescu de la Brad“ din Iași. 

Am o vechime de 10 ani în învățământ, 
am participat la numeroase cursuri de for-
mare profesională, am fost și sunt 
preocupată de dezvoltarea instituțională la 
nivelul sistemului de învățământ. 

Sunt profesor titular de industrie 
alimentară și am participat pentru prima dată 
la concursul național pentru ocuparea funcției 
de director în acest an, unde am reușit să 
obțin postul de director al Școlii Gimnaziale 
„Dimitrie Anghel“ din Cornești. Precizez că 
acest lucru este o provocare pentru cariera 
mea profesională, cu atât mai mult cu cât voi 
coordona activitatea din cele 6 strucuri ale 
Școlii Gimnaziale „Dimitrie Anghel“ 
Cornești - Școala Gimnazială din Cornești, 
Școala Gimnazială din Uricani, Școala 
Primară din Vorovești, Școala Primară și 
Grădinița din Proselnici, Grădinița din Hor-
paz și Grădinița Ciurbești, întrucât consider 
că pot împărtăși din experiența mea de-a lun-
gul timpului pentru dezvoltarea imaginii 
școlii în comunitate, prin optimizarea 
activităților din educația copiilor. 

Strategia de dezvoltare aleasă de mine 
permite Școlii Gimnaziale „Dimitrie 
Anghel“ din Cornești, să se concentreze 
asupra alinierii eficiente a resurselor umane 
şi materiale, existente şi previzibile, la viz-
iunea şi misiunea sa, respectând, în acelaşi 
timp, politicile curente naţionale şi locale 
în învăţământ, dar şi expectanţele 
comunităţii.  

Viziunea şi misiunea Școlii Gimnaziale 
„Dimitrie Anghel“ din Cornești sunt astfel 
fundamentate încât să asigure un proces 
educaţional de calitate, îmbunătăţirea 
continuă a rezultatelor, dar şi recunoaşterea 
calităţii educaţiei oferite. 

Unul dintre obiectivele strategiei mele, 
pentru școala la care sunt director, este 
acela referitor la creșterea gradului de atrac-
tivitate al Școlii Gimnaziale „Dimitrie 
Anghel“ Cornești, prin îmbunătățirea 
calității procesului educațional și pro-
movarea activă în comunitate.  

Voi reuși să creez relații de cooperare 
între părinții elevilor și școală, ca entitate a 

comunității locale, relații de parteneriat cu 
agenții economici din comuna noastră și un 
climat profesional benefic pentru colegii 
mei. 

Am certitudinea că instituțiile Inspec-
toratului Școlar Județean Iași și Primăria 
Miroslava se vor implica activ în susținerea 
școlii și mă vor susține pentru a-mi atinge 
obiectivele. 

Școala Gimnazială „Dimitrie Anghel“ 
din Cornești va fi o școală deschisă pentru 
comunitate, o școală deschisă spre Europa! 

Vă mulțumesc! 
Elemente de CV: 

l Din 2020 urmează cursurile școlii doc-
torale ale Facultății de Managementul 
Resurselor animale și Alimentare, din 
cadrul Universității pentru Științele 
Vieții „Ion Ionescu de la Brad“ Iași; 

l În anul 2021 a obținut Gradul didactic II 
cu media 9,25 la Universitatea „Vasile 
Alecsandri“ din Bacău; 

l A predat la Colegiul Tehnic „Ion Hol-
ban“ Iași și la Liceul Tehnologic Agricol 
„Mihail Kogălniceanu“, unde este pro-
fesor titular. 

l A urmat cursurile de master în Manage-
menul calității produselor alimentare, în 
cadrul Universității de Ştiinţe Agricole 
şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de 
la Brad“ Iași. 

l A participat în mai multe programe de 
formare continuă pe plan local și euro-
pean, printre care: 
m Program de instruire și formare 
profesională în domeniul Controlului In-
tern Managerial „Happy Schools: Posi-
tive Education for Well-Being and Life-
Skills Development“, 17-22 mai 2021, 
Barcelona, proiect Erasmus  
m „Design the Positive: Positive Think-
ing, Positive Communication and Posi-
tive School Spaces“, organizat de Eu-
ropass Teacher Academy, în Florența, în 
cadrul proiectului Combaterea părăsirii 
timpurii a școlii. Noi strategii pentru in-
ovare și bune practici“ 
m „Tehnici de eficientizare a actului 
educațional“- CCD- Iași. 
m Inițiator și coordonator proiect DARE 
„Parlamentul Copiilor“, în parteneriat cu 
Fundația Caritas, 2018-2019. 

Mihai Cantemir – Director 
Liceul Tehnologic Agricol 

„Mihail Kogălniceanu“ 
Miroslava 

Sunt onorat dar, în același timp, 
conștient de responsabilitatea ce îmi revine 
ocupând funcția de director al Liceului 
Tehnologic Agricol „Mihail Kogălniceanu“ 
Miroslava, județul Iași.  

Suntem o unitate de învăţământ cu 
vechime, înfiinţată în toamna anului 1831 
(24 octombrie) sub denumirea de Institutul 
de Educație de la Miroslava, care și-a adus 
o contribuție notabilă la cultivarea ,,limbii 
românești“, la răspânirea științelor vremii, 
dorită remarcabililor profesori francezi. Ac-
tualul liceu îşi are începutul în Institutul de 

Educaţie pentru Fiii de Nobili înfiinţat în 
octombrie 1831 în palatul marelui boier 
moldovean Vasile Beldiman. 

Mihail Kogălniceanu, personalitate ce a 
dominat istoria României moderne în se -
colul al XIX-lea, fost elev al Institutului de 
Educație de la Miroslava, a fost destinat de 
familie și de educația de la școală să devină 
agronom. Evenimentele timpurilor, însă, l-
au îndepărtat pe Mihail Kogălniceanu de 
agronomie, deși toată viața i-a rămas cred-
incios, îndrumându-l către alte domenii ale 
vieții sociale și politice. 

În decursul anilor școala noastră a trecut 
prin diferite transformări. Astfel, în anul 
1976 devine Liceu Agroindustrial cu cali-
ficarea zootehnist-mecanizator, la care se 
adaugă din 1978 și calificarea de tehnician 
veterinar, eu fiind unul din cei 32 de 
absolvenți al acestei specializări. 

Ne propunem să devenim o şcoală 
europeană cu o bază materială modernă, 
înscrisă pe o traiectorie ascendentă spre 
perfecţionarea procesului de învăţământ, ca 
rezultat al acţiunilor convergente ce vor 
viza principalul beneficiar al 
învățământului – elevul. 

Cu privire la profilul actual al școlii vă 
putem spune că Liceul Tehnologic Agricol 
„Mihail Kogălniceanu“ Miroslava, județul 
Iași oferă servicii educaţionale pentru 
tinerii din Regiunea de dezvoltare Nord-Est 
(județele Iași, Bacău, Botoșani, Neamț, 
Suceava și Vaslui) prin următoarele forme 
de învățământ: 
l învățământ liceal de zi, profilul resurse 

naturale și protecția mediului în dome-
niul agricultură, calificarea profesională 
– Tehnician veterinar; 

l învățământ liceal de zi, profilul servicii, 
domeniul economic, calificarea 
profesională - Tehnician in activitati eco-
nomice; 

l învățământ profesional clasic, profilul 
resurse naturale și protecția mediului în 
domeniul agricultură, calificarea 
profesională – agroturism și lucrător în 
agricultura ecologică; 

l învățământ profesional clasic și dual, 
profilul resurse naturale și protecția 
mediului în domeniul industrie 
alimentară, calificarea profesională – 
brutar patiser preparator produse 
făinoase – preparator produse din carne 
și pește; 

l învățământ profesional clasic, profilul 
servicii în domeniul turism și 
alimentație, calificarea profesională – 
cofetar – patiser și – bucătar;  

l învățământ profesional clasic și dual, 
profilul tehnic în domeniul mecanic, cal-
ificarea profesională – mecanic agricol;  

l învățământ postliceal, profilul resurse 
naturale și protecția mediului în dome-
niul industrie alimentară, calificarea 
profesională – Tehnician controlul 
calității produselor agro - alimentare; 
Menționăm faptul că suntem receptivi la 

ceea ce se cere pe piața muncii și încercăm 
să adaptăm oferta educațională, astfel încât 
absolvenții școlii noastre să se poată integra 
în societate, în comunitățile locale. 

Cu privire la modernizarea bazei mate-
riale menționăm faptul că școala noastră, 
începând cu anul școlar 2022/2023, va ben-
eficia de echipamente noi pentru dotarea a 
două laboratoare de informatică și dotarea 
tuturor sălilor de clasă cu echipamente 
moderne. 

Precizez faptul că toate echipamentele, 
menționate mai sus, școala noastră le-a 
obținut printr-un program POCU cu spri-
jinul conducerii UAT Miroslava, din partea 
căruia ne bucurăm de o susținere reală.  

De asemenea, menționez și că în școala 
noastră există o echipă de cadre didactice 
pricepute în scrierea și câștigarea pro-
gramelor europe. 

După cum precizam mai sus, școala 
noastră mai are nevoie de modernizarea 
unor spații școlare pentru a obține rezultate 
deosebite. În acest sens deja, împreună cu 
colegii din instituție, am demarat un pro-
gram serios pe care l-am transmis către 
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Ru-
rale pentru a fi prinși în Programul Național 
de Redresare și Reziliență. 

Propunerea noastră constă în modern-
izarea și adaptarea la legislația actuală a 
următoarelor laboratoare: 
1. clinică veterinară cu spații și dotări 

corespunzătoare, astfel încât elevii să 
beneficieze de toate facilitățile; 

2. laborator de industrie alimentară cu spații 
și dotări adecvate; 

3. laborator de turism și alimentație publică 
cu spații și dotări adecvate; 

4. atelier de mecanică agricolă cu spații și 
dotări adecvate; 

5. amplasarea de panouri fotovoltaice pe o 
suprafață de 5000 mp; 

6. modernizarea căminului – internat; 
De precizat este și faptul că MADR se 

implică în susținerea liceelor cu profil agri-
col, în acest sens prin programe de finanțare 
anuală ne oferă sume de bani pe care să îi 
investim mai ales în achiziționarea de in-
strumentar și dotări specifice laboratoarelor 
menționate mai sus. 

Sunt convins că împreună cu întreg 
colectivul de cadre didactice vom realiza 
lucruri frumoase astfel încât școala de 
agricultură din Miroslavă să dăinuie. 

Elemente de CV: 
l din 2018 este Profesor - Titular gradul 

didactic I – Veterinară la Liceul Tehno-
logic Agricol ,,Mihail Kogălniceanu“ 
Miroslava, liceu în care predă din 2014; 

l Șef Compartiment Audit Tehnic - Audi-
tor Tehnic – membru în consiliul direc-
tor al Direcției Sanitare Veterinare și 
pentru Siguranța Alimentelor Iași; 

l Consilier superior - Serviciul de 
Sănătate şi Bunăstare a Animalelor, 
Monitorizare Boli al Direcției Sanitare 
Veterinare și pentru Siguranța Ali-
mentelor Iași; 

l Director executiv adjunct – membru în 
consiliul director al Serviciului de 
Sănătate şi Bunăstare a Animalelor, 
Monitorizare Boli al Direcției Sanitare 
Veterinare și pentru Siguranța Ali-
mentelor Iași 

l Șef - Birou inspecții și control – membru 
în consiliul director al Direcției Sanitare 
Veterinare și pentru Siguranța Ali-
mentelor Iași 
Cursuri și specializări: 
m Liceul Tehnologic Agricol ,,Mihail 
Kogălniceanu“ Miroslava, Centro de 
Recursos Educativos e Formação Sesim-
bra Portugalia - Stimulating Creativity 
And Innovation In The Classroom/Fu-
ture Classroom Methodology of Teach-
ing; 
m Managementul situațiilor de criză 
educaţională; 
m Management organizaţional: Man-
agementul organizaţiilor şcolare; man-
agementul calităţii; Managementul cur-
ricumului; Managenetul clasei; Conduc-
ere, previziune şi evoluţie profesională: 
Leadership educaţional; Marketing – de-
cizie şi Dezvoltare profesională şi Man-
agementul carierei; 
m Institutul Agronomic ,,Ion Ionescu de 
la Brad“ Iaşi, Facultatea de Zootehnie și 
Medicină Veterinară - Diplomă de Doc-
tor Medic Veterinar obținută cu nota 10 
 
Cu această ocazie, le urăm mult succes 

noilor directori și le dorim să realizeze 
ceea ce și-au propus pentru creșterea 
calității învățământului din Miroslava.

Au fost numiți directorii la Școala Gimnazială „Dimitrie Anghel“ 
Cornești și la Liceul Tehnologic Agricol „Mihail Kogălniceanu“
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În data de 11 aprilie au început în-
scrierile în clasa pregătitoare pentru 
următorul an școlar. Prima fază a pro-
cesului se va încheia în data de 10 mai 
2022. În acest interval, părinții/tutorii/ 
reprezentanții legali ai copiilor trebuie 
să completeze și să depună cererea-tip 
de înscriere online sau la unitatea de 
învățământ la care solicită înscrierea 
copilului, inclusiv recomandarea de în-
scriere în clasa pregătitoare, după caz, 
respectiv a declarației pe propria 
răspundere și a documentelor necesare 
în copie simplă, urmate de validarea 
fișelor de înscriere generate de aplicația 
informatică. 

Dosarul de înscriere trebuie să 
conțină următoarele: 
l Cererea de înscriere în clasa 

pregătitoare 2022; 
l Recomandarea de la grădiniță/rezul-

tatul evaluării copilului de la CJRAE 
(pentru copii care implinesc 6 ani in 
perioada 1 septembrie 2022 - 31 de-
cembrie 2022); 

l Copie a actului de identitate al 
părinților/părintelui; 

l Copie a certificatului de naștere al 
copilului ; 

l Alte documente în funcție de starea 
civilă a părinților (părinții divorțați 
depun la înscriere dovada modului în 

care se exercită autoritatea părin -
tească și la care dintre ei a fost 
stabilită locuința minorului). 
În intervalul 11-12 mai va avea loc 

procesarea cererilor-tip de înscriere de 
către Comisia națională de înscriere a 
copiilor în învățământul primar, cu aju-
torul aplicației informatice, și reparti-
zarea copiilor la școala de 
circumscripție. 

Prima etapă de înscrieri va continua 
cu procesarea la nivelul unităților de 
învățământ, pe baza informațiilor din 

cererile-tip de înscriere și din docu-
mentele depuse/transmise de părinți/tu-
tori legal instituiți/reprezentanți legali 
a cererilor prin care se solicită în-
scrierea la o altă unitate de învățământ 
decât la școala de circumscripție, pe 
locurile rămase libere. Admiterea sau 
respingerea cererilor acestora, la 
nivelul comisiei de înscriere din 
unitățile de învățământ, prin aplicarea 
criteriilor generale și specifice de de-
partajare și validarea de către consiliul 
de administrație al unității de 

învățământ a listei candidaților admiși 
în această fază și marcarea, în aplicația 
informatică, a cererilor-tip de înscriere 
pentru candidații admiși în această fază, 
în intervalul 13-25 mai. 

În 26 mai, Comisia națională va 
procesa cererile-tip de înscriere și va 
repartiza la școala de circumscripție 
copiii ai căror părinți/tutori legal 
instituiți/reprezentanți legali au solicitat 
înscrierea la o altă unitate de 
învățământ decât la școala de 
circumscripție, dar nu au fost admiși 
din lipsă de locuri și care au exprimat 
în această fază opțiunea pentru în-
scrierea în școala de circumscripție. 

Pe data de 27 mai va ave loc afișarea 
în unitățile de învățământ și pe site-ul 
inspectoratului școlar a candidaților 
înmatriculați și a numărului de locuri 
rămase libere. 

În comuna Miroslava sunt disponi-
bile următoarele locuri pentru clasa 
pregătitoare: 
l Școala gimnazială „Colonel Con-

stantin Langa“ – 88 locuri. 
l Școala gimnazială „Dimitrie 

Anghel“ – 37 locuri (24 la școala 
primară din Proselnici și 13 la școala 
primară din Vorovești).

Au început înscrierile pentru clasa 
pregătitoare în anul școlar 2022-2023

Programe europene de dezvoltare  
pentru profesorii Școlii Gimnaziale 

„Colonel Constantin Langa“ 
Proiectul Erasmus 
În a doua jumătate a lunii martie a avut loc prima mo-

bilitate din cadrul proiectului Erasmus+ KA1-Educație 
școlară „Consorțiu local pentru educație de calitate - 
2021“, coordonat de către Inspectoratul școlar județean 
Iași. Cursul Digital classroom desfășurat în Málaga, 
Spania, și organizat de iDevelop, a urmărit integrarea și 
îmbunătățirea compe tențelor digitale ale profesorilor 
participanți.  

La acest curs de formare școala noastră (n.r. Școala 
Gimnaziala „Col. C-tin Langa“) a fost reprezentată de 
prof. Carmen-Oana Mocanu care a reușit pe parcursul 
celor 5 zile intensive să identifice, să studieze, să ex-
ploreze și să utilizeze variate platforme (Google Class-
room, Kahoot!, Khan Academy, TED-Ed Student Talks, 
Ed puzzel), aplicații (Book Creator, Audacity, Google 

Slides, Google Forms etc.) și instrumente digitale, utile 
în proiectarea și implementarea activităților didactice din 
școală. 

Experiența Erasmus reprezintă pentru Școala 
Gimnazială „Colonel Constantin Langa“, Miroslava 
pasul decisiv către învățarea modernă și activă, ajutându-
i pe profesori „să se racordeze la dimensiunea europeană, 
într-o clasă a viitorului“. 

Programul Dezvoltare Locală 
În perioada 24-27 martie 2022 la Oslo, Norvegia, a 

avut loc o sesiune de instruire cu tema „Educație 
incluzivă și competențe pentru o cultură democratică“ 
susținută de European Wergeland Centre, organizată în 
cadrul Programului Dezvoltare Locală, finanțat prin 
Granturile SEE și Norvegiene 2014-2022. 

Au participat 24 de cadre didactice din școlile din 
România, implicate în proiecte prin Fondul Român de 
Dezvoltare Socială.  

Reprezentanții școlii noastre au fost d-na director ad-
junct, profesor Vlăduț Daniela și d-na profesor Dumitriu 
Carmen, selectate în urma unui apel deschis de înscrieri. 

O echipă de trei experți internaționali a propus noi 
abordări în lucrul cu elevii în situații de risc de abandon 
școlar, a condus profesorii către familiarizarea cu valorile 
democratice și practicile incluzive care guvernează sis-
temul norvegian de educație și care sunt promovate la 
nivel european de Consiliul Europei, a facilitat folosirea 
unor metode ce permit transmiterea valorilor precum 
egalitatea, respectul pentru drepturile omului, pentru 
statul de drept și democrație generațiilor următoare. 

Pentru profesorii participanți cursul a fost o oportuni-
tate extraordinară pentru a înțelege că, pentru a avea o 
școală incluzivă, trebuie implicați toți actanții în procesul 
educativ: elevi, profesori, părinți, management și 
administrație astfel încât să creăm în scoală un spațiu 
sigur, al încrederii, al demnității, al egalității de gen și de 
șanse, al toleranței, al respectului și al lipsei de 
prejudecăți, un spațiu în care competențele specifice cul-
turii democratice să fie nu doar învățate, ci și practicate.

Inspectoratul Școlar Județean Iași a organizat, alături 
de Teach for Romania, Gala Profesorului Anului din 
mediul rural – 2022. 

În preambulul evenimentului ce a avut loc la Palatul 
Culturii, conducerea Inspectoratului Școlar Județean Iași 
a organizat miercuri, 23 martie, o vizită la Școala 
Gimnazială „Colonel Constantin Langa“ Miroslava, la 
care au participat doamna Ligia Deca, Consilier 
Prezidențial pentru educație și cercetare, domnul Iulian 
Paraschiv, Președinte al Agenției Naționale pentru Romi, 
domnul Costel Alexe, Președinte al Consiliului Județean 
Iași, domnul Dan Niță, Primarul Comunei Miroslava, 
alături de reprezentanții Teach for Romania, UNICEF și 
ai publicației „Decât o Revistă“.  

Gala Profesorul Anului din mediul rural 2022 a avut 
loc în data de 24 martie. 

Context: noua școală din Miroslava este una dintre 
cele mai moderne școli din județul Iași și este deja 
prezentată ca un exemplu de bune practici pentru con-
struirea noilor școli din județ, dar și din țară.

Noua școală din Miroslava a 
fost vizitată de organizatorii 
galei „ Profesorul Anului din 

mediul rural – 2022“
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În perioada 14 martie - 17 iulie 2022 are 
loc Recensământul Populației și al 
Locuințelor 2021. Scopul fundamental al 
recensământului este de a produce statistici 
care vor oferi informații esențiale pentru 
politicile publice, naționale și locale, în 
domeniul economic și social. Participarea 
la recensământ este o îndatorire 
cetățenească, deoarece cu toții ne dorim un 
viitor mai bun. Obligativitatea completării 
chestionarului este prevăzută și în OUG 
nr.19/2020, privind organizarea și 
desfășurarea recensământului popu lației și 
locuințelor din România în anul 2021. 

Până pe data de 15 mai 2022 se 
desfășoară colectarea datelor prin autore-
cenzare. Chestionarele se completează on-
line de fiecare dintre noi, fie folosind pro-
priul dispozitiv, fie asistați de către recen-
zorii ARA prezenți în centrele de autore-
cenzare asistată, aflate pe raza Comunei 
Miroslava. În a doua etapă, 16 mai – 17 
iulie 2022, va avea loc varianta clasică a 
recensământului, perioadă în care recen-
zorii se vor deplasa în teren pentru recen-
zarea cetățenilor care nu au putut, din di-
verse motive, să se autorecenzeze. 

 Avantajul major pe care îl au per-
soanele care apelează la centrele de autore-
cenzare asistată îl constituie faptul că for-
mularele lor vor fi completate corect și, ul-
terior, vor putea beneficia de ziua liberă 
plătită de angajator. De asemenea, este de 
luat în calcul faptul că recenzorii ARA vă 
ajută să completați chestionarele într-un 
timp redus, deoarece aceștia sunt 
familiarizați cu setul de întrebări din ches-
tionarul de recenzare, care poate fi diferit 
de la persoană la persoană. De exemplu, o 
persoană ieșită la pensie și care locuiește 
singură va avea un set de aproximativ 30 
de întrebări, în timp ce o persoană activă, 
care are studii superioare, a avut reședința 
și în străinătate, cu două sau mai multe 
locuințe, poate avea un chestionar cu până 
la 80 de întrebări.  

Foarte important! Indiferent dacă te 
autorecenzezi acasă sau în centrele de 
autorecenzare aistată, vei primi dovada 
de autorecenzare pentru a obține ziua 
liberă! 

Totodată, dorim să vă punem în vedere 
fapul că refuzul de a permite accesul re-
cenzorilor în spațiile comune sau 
furnizarea datelor eronate către recenzorii 

desemnați, constituie contravenție și se 
sancționează cu amendă cuprinsă între 
1000 lei și 5000 lei, conform art. 54 din 
OUG nr. 19/2020 privind organizarea și 
desfășurarea recensământului populației și 
locuințelor din România în anul 2021. 

Centrele de autorecenzare asistată pe 
raza Comunei Miroslava sunt: 

1. Sat Miroslava  – spațiu amenajat în 
curtea Primăriei 

Program de funcționare : L-V   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 in-
teriorul Școlii 

Program de funcționare :  L-V  08.00-
15.30 

4. Sat Cornești – spațiu amenajat în in-
teriorul 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  

Este mult mai simplu și mai rapid în 
centrele de autorecenzare asistată! Recen-
zorii ARA vă așteaptă pentru a completa 
împreună chestionarele de autorecenzare.

Centrele de autorecenzare vă așteaptă

Poliția 
Locală 

informează 
În primul trimestru al anului 2022, 

lucratorii din cadrul Biroului de 
Polițe Locală Miroslava au acționat 
potrivit competențelor date de Legea 
155/2010 pe linia respectării 
legislației privind ordinea și liniștea 
publică, circulația pe drumurile pub-
lice, protecția mediului și activitatea 
de control privind agenții economici. 

Astfel, în perioada de referință au 
fost desfășurate numeroase acțiuni și 
controale pe toate liniile de muncă, 
activități de patrulare, intervenții la 
sesizările cetățenilor etc. concretizate 
prin aplicarea unui număr de 130 
sancțiuni contravenționale în valoare 
totală de 33.650 lei. Ponderea cea 
mai mare a acestora o reprezintă 
sancțiunile aplicate pe linie de 
circulație și trafic greu, unde se 
constată că mulți din participanții la 
trafic nu respectă prevederile legale 
în domeniu, urmate de cele pe linie 
de protecția mediului. 

De asemenea, în această perioadă 
s-a acordat sprijin funcționarilor din 
cadrul compartimentului de urban-
ism al primărie, privind soluționarea 
diferitelor cereri primite de la 
cetățeni pe această linie și s-a inter-
venit cu personalul de la S.V.S.U. 
Miroslava pentru stingerea unor in-
cendii, în mod deosebit a celor de 
vegetație uscată. În acest sens, 
atenționăm cetățenii cu privire la 
pericolul pe care îl reprezintă astfel 
de evenimente, care se pot solda cu 
consecințe grave, atât materiale, cât 
și umane. 

În continuare, ne vom concentra 
activitatea pentru prevenirea, de-
scoperirea și combate rea faptelor an-
tisociale, conform atribuțiilor con-
ferite de lege.

În vederea aplicării prevederilor 
O.U.G. nr. 84/2020 pentru stabilirea 
unor măsuri necesare în vederea 
implementării Programului operațional 
Ajutorarea persoanelor defavorizatte – 
POAD, în anul 2022, UAT Miroslava va 
distribui pachete cu ajutoare alimentare 
pentru persoanele defavorizate incluse 
în grupul-țintă precizat de actul norma-
tiv. 

Categoriile de persoane care pot ben-
eficia de pachete cu ajutoare alimentare, 
conform hotărârii, sunt: 

a) familiile și persoanele singure 
cărora le este stabilit, prin dispoziție 
scrisă a primarului, dreptul la un venit 
minim garantat acordat în baza Legii nr. 

416/2001 cu modificările și completările 
ulterioare; 

b) familiile beneficiare de alocație 
pentru susținerea familiei acordată în 

baza Legii nr. 277/2010 privind alocația 
pentru susținerea familiei, republicată, 
cu modificările și completările ulte-
rioare; 

c) persoanele/familiile aflate temporar 
în situații critice de viață, respectiv vic-
time ale calamităților, persoane depen-
dente (persoanele cu handicap grav și ac-
centuat, care nu beneficiază de îngrijire 
în servicii sociale în regim rezidențial) și 
în alte situații asemănătoare stabilite prin 
anchete sociale și care se află în situații 
deosebite de vulnerabilitate. 

Eliberarea pachetelor pentru benefi-
ciarii de venit minim garantat sau 
alocație pentru susținerea familiei se va 
face pe baza documentului de identitate 
în original titularului beneficiului acor-
dat și a semnării de primire a produselor 
pe listele întocmite de aparatul de spe-
cialitate al primarului, pentru per-
soanele/familiile care sunt îndeplinesc 
condițiile de acordare. 

Pentru beneficiarii de pe listele su-
plimentare respectiv persoanele/ 
familiile enumerate la lit.c) sunt nece-
sare: 
l cererea beneficiarului sau sesizarea 

primită de la o terță persoană; 
l certificatul de încadrare în grad de 

handicap; 
l ancheta socială efectuată de person-

alul specializat, care să ateste starea 
de vulnerabilitate în care solicitantul 
se află.

Distribuire ajutoare alimentare din fondurile 
Uniunii Europene POAD 2018/2021

IMPORTANT: Persoanele care se 
încadrează în mai multe categorii 
beneficiază de pachetele cu alimente 
aferente unei singure categorii la data 
acordării ajutoarelor alimentare.  

Persoanele care la data distribuţiei 
ajutoarelor alimentare aparţin categori-
ilor de la lit. a) sau b), dar nu figurează 
pe listele iniţiale, vor fi adăugate de 
autorităţile executive ale autorităţilor 
publice locale pe aceste liste. 

Primesc ajutoare alimentare în 
cadrul POAD toţi membrii familiilor 
prevăzute la lit. a) sau b), conform 
prevederilor legale a legislației speci-
fice acordării acestora. 

Acordarea de sprijin persoanelor 
aflate temporar în situaţii critice de viaţă 
se va realiza numai în cazul în care există 
stocuri de alimente după epuizarea dis-
tribuirii pentru categoriile anterioare 
acesteia, prevăzute la lit. a) şi b).
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În ultima vreme au luat amploare 
campaniile de donații care vizează 
ajutorarea categoriilor sociale sărace 
sau nevoiașe. Tot respectul pentru 
asociațiile care reușesc să se organi-
zeze - știu ce eforturi extraordinare 
presupun asemenea acțiuni! Felicitări 
și tuturor celor care se implică activ și 
care oferă cu inima deschisă cadouri 
și donații unor necunoscuți. Este 
foarte frumos și creștinesc să ajutăm 
și să dăruim, dar vreau doar să atrag 
atenția asupra unui aspect - de ce ofe-
rim cu încredere oarbă cadouri impre-
sionante unor necunos cuți? Am im-
presia că tocmai noi dăm dovada de o 
oarecare iresponsabilitate. Adică eu 
investesc timp, energie și muncă ca să 
pot produce bani, îmi plătesc taxele și 
impozitele și mai plătesc și consulta -
țiile medicale, mă rup în 10 să le fac 
pe toate, să îmi cresc copiii și tot eu să 
finanțez alte cazuri sociale ? Nu pare 
că vorbim de un dezechilibru? 

Mi-aș dori să putem schimba ceva, 
să trecem de la încurajarea fățișă a 
cerșetoriei la promovarea merito -
crației. Știu, sună dur, dar în esență tot 
despre cerșetorie e vorba. Dacă ar fi să 
facem un calcul câte cadouri oferă so-
cietatea de Crăciun cazurilor sociale 
cred că am rămâne șocați. Și oare cu 
acei bani pe care societatea e dispusă 
să îi ofere, nu s-ar putea mai degrabă 
finanța un program de incluziune so-
cială, un program de consiliere și con-
versie profesională destinat familiilor 
aflate în nevoie? Oare nu ar trebui să 
obligăm asociațiile care organizează 
asemenea campanii să condiționeze 
acordarea ajutoarelor de anumite 
obligații ? Ca să exemplific - acum 3 
ani am avut cazul social al unui tătic 
cu 2 copii, s-au strâns bănuți care l-au 
ajutat cu construcția casei. A primit la 
momentul respectiv 3-4 oferte de an-
gajare - credeți că s-a angajat? Normal 
că nu! ajutorul nostru financiar oferit 
cu dragă inimă l-a ajutat pe moment, 
dar el a rămas în continuare cu mâna 
întinsă…  

Eu sincer aș prefera să condiționez 
donațiile de participarea părinților, 
adulților din familiile nevoiașe, la cur-
suri de specializare, să li se ofere po-
sibilitatea de a urma cursuri de califi-
care în anumite domenii care sunt de 
actualitate. Astfel aș avea și eu 
satisfacția că am ajutat cu adevărat! 

Am investit în viitorul profesional al 
unui viitor cetățean activ pe piața 
muncii care devine un model pentru 
copii lui și nu am aruncat cu banii pe 
fereastră. Să existe un proces bine 
gândit de donații coroborat cu cel de 
stimulare a calificării profesionale. Să 
existe la nivel de țară o bază de date 
în care să fie incluse toate persoanele 
care beneficiază de donații din partea 
societății. Să se facă evaluări - 
donațiile acordate au avut un impact 
asupra vieții lor? i-au stimulat 
donațiile să devină mai responsabili, 
să se angajeze, să își schimbe optica? 
Sau au rămas tot cu mâna întinsă și în 
consecință noi, membrii harnici și 
generoși ai societății, ne-am aruncat 
banii munciți pe fereastră? Să existe 
posibilitatea de a analiza și de a veri-
fica obiectiv cazurile sociale care be-
neficiază de ajutoare. Să avem posibi-
litatea de a concluziona dacă merită 
sau nu ajutorul societății, daca avem 
de-a face cu un «cerșetor » de profesie 
sau chiar vorbim de un caz social. Ca 
la bancă, dacă ai nevoie de ajutor și vii 
și ceri, prezinți un dosar și trebuie să 
te încadrezi într-un profil - profilul 
celor dornici de schimbare. Donațiile 
să fie gândite mai mult ca o recom-
pensă pentru niște eforturi și nu ca o 
răsplată pentru nivelul de sărăcie... 
Pentru că altfel, riscăm ca aceste cate-
gorii sociale nevoiașe pe care acum le 
ajutăm cu buzunarul larg deschis, să 
ramână responsabilitatea noastră și pe 
viitor. Iar noi nu facem decât să ne 
furăm căciula… 

 
Cristina Rotarescu  

Consilier Local PNL Miroslava

Legea donațiilor

Stop incendiilor de vegetație!
Primăvara aceasta se pare ca a fost „la 

modă“ să se scape de vegetația uscată 
(miriște) incendiind-o. Este un obicei ex-
trem de periculos din mai multe puncte 
de vedere: 
l fumul este superpoluant și toxic pen-

tru organismul uman;  
l vegetația fiind uscată se aprinde ime-

diat și se controlează foarte greu ex-
tinderea incendiului; 

l au ars hectare întregi de vegetație și 
zeci de gospodării au fost în pericol 
de incendiere; 

l în conformitate cu prevederile art. 20 
aliniatul 5 din OUG 92/2021 
actualizată prin OUG 38/07.04.2022, 
„Constituie infracțiuni și se pedepsesc 
cu închisoare de la 3 la 5 ani sau cu 
amendă“ incendierea oricărui tip de 
deșeu. 
Cu alte cuvinte, orice incendiere de 

vegetație sau alte deșeuri, indiferent de di-
mensiunea incendierii, dacă va fi depistată 
sau reclamată va genera automat dosar 
penal pentru persoana care a dat foc. 

Nu e de glumit cu incendierile!

Prin prezenta, vă aducem la 
cunoștință că aveți obligația depozitării 
gunoiului de grajd pe platformele de 
gunoi de grajd puse la dispoziția 
dumneavoastră în satele Balciu și Uri-
cani. Depozitarea este gratuită.  

Puteți aduce gunoiul de grajd cu uti-
lajele proprii sau vă putem prelua acest 
gunoi de grajd de la fermă, contra cost. 
Ulterior, puteți recupera compostul 
rezultat în urma fermentării și prelucrării 
gunoiului de grajd. 

Prin depozitarea corectă a gunoiului 
de grajd, contribuiți la o calitate mai 
buna a apei. Altfel, depozitând neco -

respunzător acest deșeu (direct pe sol sau 
pe amplasamente neamenajate) levigatul 
se scurge în pânza freatică, crescând 
nivelul nitraților și nitriților din apă, 
produși foarte toxici pentru sănătatea oa-
menilor și animalelor. 

Vă reamintim că, în conformitate cu 
OUG 92/2021, depozitarea deșeurilor de 
orice fel pe amplasamente neautorizate 
constituie contravenție și se pedepsește 
cu amendă cuprinsă între 3.000-15.000 
lei. 

 
ing. Corina Darabană 

Birou Mediu

Anunț pentru crescătorii de animale
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În data de 2 aprilie s-a dat startul 
play-out-ului seriei I din Liga III. 
Știința Miroslava a jucat în prima 
etapă a play-out-ului, în deplasare, în 
compania echipei Șomuz Fălticeni, pe 
stadionul Tineretului. Se anunța o de-
plasare incomodă pentru alb-albaștri, 
cu un adversar cu care remizaseră de 
două ori în timpul sezonului regulat – 
0-0 în tur și 1-1 în retur. Înaintea me-
ciului direct, între cele două echipe 
diferența era de 4 puncte în favoarea 
sucevenilor. Din păcate, fotbaliștii 
Științei nu au reușit un rezultat pozitiv, 
echipa din Fălticeni impunându-se la 
final cu scorul de 3-1, 2-0 la pauză. 
Golul alb-albaștrilor a fost înscris de 
Vasilică Vlădeanu. În urma acestui re-
zultat Știința își păstra locul 4 în grupa 
de play-out. 

Meciul următor a reprezentat tot o 
deplasare pentru Știința – derby-ul 

județului Iași din Liga III, împotriva 
celor de la CSM Pașcani. Pentru 
Știința nu exista decât varianta victo-
riei, având în vedere că jucau cu lan-
terna seriei și orice punct pierdut ar 
fi cân tărit dublu. Miza meciului și-a 
pus amprenta asupra jocului echipei 
noastre.  

Important este că, la final, băieții 
au ieșit învingători cu scorul de 1-0, 
prin golul marcat de Franck Tchas-
sem în minutul 65. Victoria a adus 
echipa noastră la două puncte locul 
trei al seriei de play-out ocupat de SJ 
Vaslui. 

Pentru alb-albaștri urmează primul 
meci acasă din play-out, împotriva 
celor de la CSM Bacău, un derby al 
luptei pentru supraviețuire, între locu-
rile 4 și 5 ale seriei I. Le ținem pumnii 
băieților noștri în încercarea de a ră-
mâne în Liga III.

Știința Miroslava a început lupta 
pentru menținerea în Liga III

Pasionații fotbalului din Miroslava 
sunt invitați să asiste la meciurile 
Miroslava Youth Cup – TonMir 2022, 
compeție destinată juniorilor născuți 
între 2009-2015. Competiția va debuta 
în weekend-ul 15-17 aprilie cu meci-
urile juniorilor născuți în 2009 și 
2011.  

La categoria 2009 vor participa 12 
cluburi din 3 județe și din Republica 
Moldova, împarțite în 4 grupe: 
l Grupa A: Știința Miroslava, LPS 

Vaslui 2009, LPS Iași 2010. 
l Grupa B: Real Junior Vaslui, LPS 

Iași 2009, Juniorul Dorohoi 2010. 
l Grupa C: Politehnica Iași, Didi 

Junior Iași 2010, LPS Vaslui 2010. 
l Grupa D: Didi Junior Iaşi 2009, 

Viitorul Chișinău, Stejarul Dobro -
văț. 
Juniorii 2009 ai CS Știința 

Miroslava vor deschide turneul la 
această categorie de vârstă în data de 
15 aprilie de la ora 11:20 în compania 
celor de la LPS Iași 2010. 

La categoria 2011 vor participa 16 
echipe din 5 județe, împărțite în 4 
grupe: 
l Grupa A: Știința Miroslava, Po-

litehnica Iași, LPS Vaslui, ACS 
Inter Iași. 

l Grupa B: Didi Junior Iași 2011, Ju-
niorul Poli Iași, Juniorul Dorohoi, 
Star Junior Vaslui. 

l Grupa C: Atletico Junior Bacău, 
Magic Trofeo Maestrelli, United 
Juniors Iași, CSO Negrești. 

l Grupa D: Juniorul Suceava, Real 
Junior Vaslui, Didi Junior Iași 2012, 
Știința Miroslava II. 
CS Știința Miroslava, grupa 2011 

va juca în deschiderea oficială a tur-

nelui în data de 15 aprilie de la ora 
10:30 în compania juniorilor de la Po-
litehnica Iași, în timp ce Știința 
Miroslava 2 va debuta împotriva celor 
de la Didi Junior 2012. 

Meciurile celor două categorii de 
vârstă se vor defășura pe terenuri cu 
suprafața de 70x50 m, în sistemul 8+1, 
porți 5x2 și reprize a câte 20 minute. 

Pentru categoriile de vârstă 2012-
2015, se așteaptă finalizarea înscrie -
rilor și efectuarea tragerii la sorți, 
meciurile urmând a avea loc în week-
endul 29 aprilie-01 mai. Ultimele 
informații și tragea la sorți pentru 
aceaste categorii de vârstă vor putea fi 
urmărite pe pagina de Facebook a 
competiției - Miroslava Youth Cup - 
TonMir 2022 

Meciurile vor fi acoperite live video 
și transmise pe paginile de Facebook 
și Youtube ale clubului CS Știința 
Miroslava. Organizatorii estimează 
participarea a 1100 de mici fotbaliști 
în cele două weekend-uri. 

Pasionații fotbalului din Miroslava 
sunt invitați să asiste la meciurile ju-
niorilor care vor avea loc pe terenul 
din Balciu.

Regal fotbalistic de 
juniori la Miroslava


