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O veste bună pentru miroslăveni: de la 1 
ianuarie 2023 transportul public 
metropolitan va fi extins în toată comuna 
Miroslava. Actuala rută 23 va fi extinsă până 
la Vorovești. Totodată, vor fi adăugate 4 
trasee noi. Acestea pot fi modificate în 
funcție de necesități. 
 
Compania de Transport Public Iași va activa 
pe următoarele trasee: 
l Iași (Tehnopolis) - Horpaz - Ciurbești - 

Dancaș și retur; 

l Iași (Tehnopolis) - Valea Adâncă (Str. 
Principală - 5 Drumuri - Str. Livezilor - Str. 
Mărului - Str. Școlii - Str. Veche - Str. Viei 
- Str. Pepinierei) - Iași (Tehnopolis); 

l Iași (Metro) - Brătuleni (Parc Industrial) - 
Brătuleni (sat) - Vorovești - Valea Ursului - 
Uricani - Iași (Metro); 

l Primăria Miroslava - Cornești - Proselnici 
și retur; 

l Iași (Podu Roș) - Sun City - Miroslava - 
Valea Ursului - Vorovești și retur. 
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De la 1 ianuarie 2023 

Transportul public metropolitan, 
extins în toată comuna Miroslava

Se extinde rețeaua de 
canalizare în Balciu, Horpaz, 
Miroslava și Valea Adâncă 

Comuna Miroslava își extinde sistemul de canalizare. 
La final vor beneficia de o rețea de canalizare 
modernizată și extinsă satele Balciu, Horpaz, 
Miroslava și Valea Adâncă. Primele lucrări au început 
pe strada Principală (1.703 metri) din satul Horpaz. Pe 
porțiunea afectată de lucrări circulația auto a fost 
închisă, iar traficul deviat. 
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Elevii Liceului Tehnologic 
Agricol „Mihail 
Kogălniceanu” Miroslava 
au demarat o campanie 
de informare în legătură 
cu efectele ambroziei 
asupra populației. În 
paralel, angajații 
primăriei întreprind 
acțiuni de somare a 
deținătorilor de terenuri 
pentru a aplica măsurile 
aferente combaterii 
acestei buruieni. 
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Comuna Miroslava a 
depus trei proiecte spre 
finanțare prin Planul 

Național de Redresare și 
Reziliență (PNRR). 
Valoarea totală a celor 

trei investiții propuse 
este de 2,7 milioane lei. 
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Investiție de  
7 milioane euro 

a companiei 
Misavan 

Sâmbătă, 14 mai 2022, a fost inaugurată 
cea mai recentă investiție din Parcul 
Industrial Miroslava: cel mai mare 
depozit logistic al producătorului și 
distribuitorului ieșean Misavan. 
Investiția are o valoare de șapte 
milioane euro, sumă ce include 
construcția acestuia, dotările 
tehnologice și stocurile de marfă. 
Compania va construi și o fabrică la 
Miroslava, proiect care va genera peste 
120 de locuri de muncă. 
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Au fost depuse primele proiecte 
spre finanțare prin PNRR

Împreună putem să oprim 
răspândirea ambroziei!

După ce a câștigat faza 
pe județ, echipa Comunei 
Miroslava s-a clasat pe 
primul loc în etapa pe 
regiunea Moldovei. În 

perioada 20-22 mai 2022, 
tinerii fotbaliști 
miroslăveni se vor lupta 
pentru titlul de cea mai 
bună echipă comunală 

din România cu alte 
șapte echipe din 
România. 
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Echipa Comunei Miroslava va reprezenta 
Moldova în finala Cupei Satelor!
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Datele înregistrate la Oficiul de Stare Civilă în luna aprilie 2022
În luna aprilie 2022, la 
Oficiul de Stare Civilă al 
Comunei Miroslava au 
fost înregistrate 3 
certificate de naștere, 
13 certificate de 
căsătorie și 10 
certificate de deces. 

Nașteri 
l Tărăbuță Rebeca 

l Buga Mattia-Petronel 
l Sima Denisa-Gabriela 

Căsătorii 
l Vornices Igor și Botnaru 

Daniela 
l Tanasă Gheorghiță-Marius și 

Dîscă Florentina 
l Horodincă Vlad-Dumitru și 

Spânu Elena-Iulia 
l Timofti Mihai-Constantin și 

Radu Mihaela 
l Gardan Vasile-Claudiu și 

Popovici Sanda-Gabriela 

l Zacrețchi Andrei și Crețu 
Domnița-Elena 

l Nestor Radu-Sabin și Loghin 
Mihaela 

l Gribincea Florin-Alexandru 
și Lupu Maria-Mădălina 

l Roman Alexandru-Marian și 
Albu Andreea-Elena 

l Grigore Petrișor-Iulian și 
Duca Raluca-Oana 

l Toma Dumitru-Răzvan și 
Bădărău Georgiana-Elena 

l Roman Daniel și Borosan 
Loredana-Ionela 

l Isac Adrian și Negru Narcisa-
Ștefania 

Decese 
l Agheorghiesei Ioan - 1951 
l Constantin Mihai - 1929 
l Cobzaru Mariana - 1986 
l Vicol Elena - 1928 
l Ifrim Mihai - 1958 
l Odobașu Mihai - 1955 
l Vizu Maria - 1923 
l Ionescu Orest - 1957 
l Mertic Ion - 1959 
l Costică Elena - 1944

Reunit în ședință de lucru 
extraordinară în ziua de 14 
aprilie 2022, Consiliul Local al 
Comunei Miroslava a votat și 
aprobat următoarele normative 
locale: 

l Hotărârea nr.101 privind revocarea 
Hotărârii Consiliului Local al co-
munei Miroslava nr.54/28.02.2022 și 
a Hotărârii Consiliului Local al co-
munei Miroslava nr.77/31.03.2022 
pentru modificarea, completarea și 
actualizarea Anexei privind achi -
zițiile directe la Programul anual al 
achizițiilor publice pentru anul 2022. 

l Hotărârea nr.102 privind modifi-
carea, completarea și actualizarea 
Anexei privind achizițiile directe la 
Programul anual al achizițiilor pub-
lice pentru anul 2022, aprobate prin 
Hotărârea Consiliului Local al co-
munei Miroslava nr.290/21.12.2021. 

l Hotărârea nr.103 privind modifi-
carea și completarea Hotărârii Con-
siliului Local al comunei Miroslava 
nr.13/30.01.2020 privind punerea la 
dispoziția proiectului a terenurilor 
aparținînd domeniului public al co-
munei pe care se vor amplasa obiec-
tivele de investiție aferente proiectu-
lui: „Extinderea și reabilitarea infra-
structurii de apă și apă uzată în 
județul Iași” promovat pe POIM 
2014-2020 de către S.C. APAVITAL 
S.A. 

l Hotărârea nr.104 privind aprobarea 
cererii de finanțare și a devizului 
general estimativ aferent obiectivului 
de investiție: „EXTINDERE RE ȚEA 
STRADALĂ GAZE NATURALE 
ȘI BRANȘAMENTE ÎN COMUNA 
MIROSLAVA, JUDE ȚUL IAȘI”, ce 
urmează a fi depus de către Unitatea 
Administrativ-Teri torială comuna 
Miroslava, județul Iași în cadrul Pro-
gramului Național de Investiții 
„Anghel Saligny”. 

l Hotărârea nr.105 privind aprobarea 
alocării sumei de 194.207,24 lei din 
bugetul local al comunei Miroslava, 
în vederea contractării de către Uni-
tatea Administrativ-Teritorială co-
muna Miroslava, județul Iași a 
lucrărilor pentru reparații acoperiș 
distrus integral, ca urmare a incendi-
ului produs la blocul situat în sat 
Miroslava, str. Prof. Anton Nițu nr.7, 
comuna Miroslava, județul Iași. 

l Hotărârea nr.106 privind aprobarea 
documentației tehnico-economice 
(faza Notă de fundamentare) și a in-
dicatorilor tehnico-economici pentru 
proiectul: „Realizarea unui sistem de 
monitorizare și siguranță a spațiului 

public (sisteme inteligente de man-
agement urban/local) în comuna 
Miroslava, județul Iași”. 

l Hotărârea nr.107 privind aprobarea 
documentației tehnico-economice 
(faza Notă de fundamentare) și a in-
dicatorilor tehnico-economici pentru 
proiectul: „Achiziționarea de mi-
crobuze electrice pentru dotarea ser-
viciului de transport public local în 
Comuna Miroslava, județul Iași”. 

l Hotărârea nr.108 privind aprobarea 
documentației tehnico-economice 
(faza Notă de fundamentare) și a in-
dicatorilor tehnico-economici pentru 
proiectul: „Digitalizarea în format 
GIS a documentelor de amenajare a 
teritoriului și urbanism în comuna 
Miroslava, județul Iași”. 

 
Reunit în ședință de lucru 
ordinară în ziua de 29 aprilie 
2022, Consiliul Local al Comunei 
Miroslava a votat și aprobat 
următoarele normative locale: 

l Hotărârea nr.109 privind aprobarea 
documentației tehnico-economice-
faza PTh și a indicatorilor tehnico-
economici ai obiectivului de 
investiție: „OBȚINEREA AUTORI -
ZAȚIEI DE SECURITATE LA IN-
CENDIU PENTRU GRĂDINIȚA 
CU PROGRAM NORMAL VALEA 
ADÂNCĂ”. 

l Hotărârea nr.110 privind aprobarea 
documentației tehnico-economice-
faza PTh și a indicatorilor tehnico-
economici ai obiectivului de 
investiție: „OBȚINEREA AUTORI -
ZAȚIEI DE SECURITATE LA IN-
CENDIU PENTRU ȘCOALA 
PRIMARĂ VOROVEȘTI”. 

l Hotărârea nr.111 privind aprobarea 
documentației tehnico-economice-
faza PTh și a indicatorilor tehnico-
economici ai obiectivului de investiție: 
„OBȚINEREA AUTORI ZAȚIEI DE 
SECURITATE LA INCENDIU PEN-
TRU GRĂDINIȚA CU PROGRAM 
NORMAL PROSELNICI”. 

l Hotărârea nr.112 privind modifi-
carea și completarea domeniului pri-
vat al comunei Miroslava, în sensul 
trecerii în domeniul privat al co-
munei Miroslava a terenurilor rezul-
tate din dezmembrarea suprafeței de 
117000 m.p. și din dezlipirea supra -
feței de 11240 m.p. 

l Hotărârea nr.113 privind trecerea în 
domeniul public al Unității Adminis-
trativ-Teritorială comuna Miroslava, 
județul Iași a unor bunuri imobile și 
elemente de identificare topo-cadas-
trale. 

l Hotărârea nr.114 privind încetarea, 
cu acordul părților, a contractului de 
concesiune nr.21766/21.05.2019, 
încheiat între Unitatea Administra-
tiv-Teritorială comuna Miroslava, 
judetul Iași și domnul Bahrim Necu-
lai. 

l Hotărârea nr.115 privind aprobarea 
vânzării fără licitație publică 
deschisă și a prețului de vânzare pen-
tru terenul în suprafață de 598 m.p., 
situat în intravilan localitatea 
Miroslava, comuna Miroslava, jude-
tul Iași, identificat cu număr cadas-
tral 60269, aparținând domeniului 
privat al comunei, intabulat în Cartea 
funciară nr. 60269 Miroslava, către 
Boureanu Dan Marian. 

l Hotărârea nr.116 privind acordarea 
cu titlu gratuit a dreptului de uz pen-
tru suprafața de 63.7 m.p. și a drep-
tului de servitute pentru suprafața de 
6202.3 m.p., terenuri ce aparțin 
domeniului public al comunei 
Miroslava, către S.C. DELGAZ 
GRID S.A., în vederea executării 
lucrării cu nr.27/2021– 
„Îmbunătățire nivel de tensiune LEA 
JT – PT1 Valea Adâncă, localitatea 
Valea Adâncă, județul Iași „. 

l Hotărârea nr.117 privind acordarea 
cu titlu gratuit a dreptului de uz pen-
tru suprafața 53 m.p. și a dreptului de 
servitute pentru suprafața de 1262 
m.p., terenuri ce aparțin domeniului 
public al comunei Miroslava, către 
S.C. DELGAZ GRID S.A., în ved-
erea executării lucrării cu 
nr.29/2021– „Îmbunătățire nivel de 
tensiune în rețeaua de joasă tensiune 
aferentă PT5 Miroslava, județul 
Iași”. 

l Hotărârea nr.118 privind acordarea 
cu titlu gratuit a dreptului de uz și a 
dreptului de servitute către S.C. 
DELGAZ GRID S.A. asupra 
terenului în suprafață de 503 m.p., 
aparținând domeniului public al co-
munei Miroslava, în vederea 
executării lucrărilor conform 
proiect nr.130/2021– „Extindere 
rețele electrice în sat Valea Adâncă, 
str. Octavian Cotescu, comuna 
Miroslava, județul Iași – zona Zota 
Viorel”. 

l Hotărârea nr.119 privind acordarea 
cu titlu gratuit a dreptului de uz și a 
dreptului de servitute către S.C. 
DELGAZ GRID S.A. asupra terenu-
lui în suprafață de 50 m.p., 
aparținând domeniului public al co-
munei Miroslava, în vederea 
executării lucrărilor, conform proiect 
nr.102/2022 –”ÎNTĂRIRE REȚEA 
PENTRU ALIMENTARE CU EN-

ERGIE ELECTRICA 4 LOCUINȚE 
APARȚINÂND S.C. ELYVAS 
SPEED CONSTRUCT S.R.L., 
SITUATĂ ÎN SAT VALEA 
ADÂNCĂ, COM. MIROSLAVA, 
JUD. IAȘI”. 

l Hotărârea nr.120 privind alegerea 
preşedintelui de şedinţă al Consiliu-
lui Local al comunei Miroslava, pen-
tru lunile mai, iunie și iulie 2022. 

l Hotărârea nr.121 privind aprobarea 
bilanțului contabil pentru anul 2021 
și repartizarea profitului societății 
SERVICII PUBLICE MIROSLAVA 
S.R.L. în valoare de 26.089,00 lei 
aferent exercițiului financiar la data 
de 31.12.2021. 

l Hotărârea nr.122 privind aprobarea 
pentru anul 2022 a tarifelor orare 
pentru utilajele aflate în proprietatea 
comunei Miroslava și în adminis-
trarea S.C. SERVICII PUBLICE 
MIROSLAVA S.R.L., comuna Miro -
slava, județul Iași, pentru utilajele 
aflate în proprietatea și în adminis-
trarea societății, precum și prețul/oră 
pentru terțe persoane. 

l Hotărârea nr.123 privind aprobarea 
actualizării Programului anual al 
achizițiilor publice, precum și a 
modificării, completării și actuali -
zării Anexei privind achizițiile di-
recte la Programul anual al achi -
zițiilor publice pentru anul 2022, 
aprobate prin Hotărârea Consiliului 
Local al comunei Miroslava 
nr.290/21.12.2021. 

l Hotărârea nr.124 privind modifi-
carea și completarea Organigramei și 
a Statului de funcții la nivelul 
Unității Administrativ-Teritorială co-
muna Miroslava, județul Iași, ca ur-
mare a dobândirii personalității ju-
ridice a Creșei Miroslava. 

l Hotărârea nr.125 privind declan -
șarea procedurii de expropriere pen-
tru cauză de utilitate publică a 
terenurilor, în suprafață totală de 
18,00 m.p. și edificate, proprietate 
privată a unor persoane fizice, afec-
tate de coridorul de expropriere al 
lucrării de utilitate publică de interes 
local la obiectivul de investiție 
„ÎNFIINȚARE SENS GIRATORIU 
ÎN SATUL VOROVEȘTI, LA IN -
TERSECȚIA STRĂZILOR PROF. 
DUMITRU PRICOP, PRINCIPA LĂ, 
MILITARI ȘI ION NECULCE”. 

l Hotărârea nr.126 privind alocarea 
din bugetul local al comunei 
Miroslava a sumei de 5.000 lei în 
vederea organizarii unei manifestari 
cultural-artistice cu ocazia zilei de 1 
iunie – „Ziua copilului” în comuna 
Miroslava, județul Iași. 

Hotărâri ale Consiliului Local al Comunei Miroslava din luna aprilie 2022
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De la 1 ianuarie 2023, transportul 
public metropolitan va fi extins în toată 
comuna Miroslava. Acest lucru va de-
veni posibil datorită a cinci trasee care 
vor fi operate de Compania de Trans-
port Public (CTP) Iași. „Avem o veste 
foarte bună pentru miroslăveni: înce-
pând de anul viitor, din punctul de ve-
dere al transportului public, toate sa-
tele din comună vor fi conectate cu 
Municipiul Iași. Actuala rută 23 va fi 
extinsă până la Vorovești. Totodată, 
vor fi adăugate 4 trasee noi. Acestea 
pot fi modificate în funcție de 
necesități”, a declarat primarul Dan 
Niță.  

Patru trasee noi  
și un traseu extins 

De la data menționată, Compania de 
Transport Public Iași va activa pe urmă-
toarele trasee: 
l Iași (Tehnopolis) - Horpaz - 

Ciurbești - Dancaș și retur; 
l Iași (Tehnopolis) - Valea Adâncă 

(Str. Principală - 5 Drumuri - Str. 
Livezilor - Str. Mărului - Str. Școlii 
- Str. Veche - Str. Viei - Str. Pepi-
nierei) - Iași (Tehnopolis); 

l Iași (Metro) - Brătuleni (Parc In-
dustrial) - Brătuleni (sat) - 
Vorovești - Valea Ursului - Uricani 
- Iași (Metro); 

l Primăria Miroslava - Cornești - 
Proselnici și retur; 

l Iași (Podu Roș) - Sun City - Miro-
slava - Valea Ursului - Vorovești și 
retur. 
Consiliul Local al Comunei Miro-

slava a aprobat traseele de transport 
public metropolitan menționate mai 
sus în ședința de vineri, 6 mai 2022. 
În cadrul aceleiași ședințe a fost abro-
gată Hotărârea nr. 50/2021 privind 
stabilirea elementelor pentru transpor-
tul public județean de persoane din 
Comuna Miroslava - Municipiul Iași 
și retur, necesară la întocmirea ve-
chiului Program de transport public 
județean de persoane prin curse regu-
late. 

IMPORTANT! 
Pentru a călători în afara Municipiu-

lui Iași cu mijloacele de transport ale 
CTP Iași, miroslăvenii trebuie să achite 
un bilet de tip 2 zone (Municipiul Iași 
și localitățile aflate dincolo de limitele 
zonei 1). Costul unui astfel de bilet cu 
o călătorie este de 3,5 lei, în prezent 
acesta fiind valabil 120 de minute din 
momentul validării. Un abonament 
unic pentru 2 zone valabil 30 de zile 
costă 110 lei. 

De la 1 ianuarie 2023 

Transportul public metropolitan, 
extins în toată comuna Miroslava

Pentru îmbunătățirea traficului ru-
tier, în satul Valea Adâncă vor fi in-
stituite mai multe sensuri unice. 
Lista completă a măsurilor care ur-
mează a fi aplicate implică realizarea 
câte unui sens unic în următoarele 
zone: 
l pe strada Bazei de la intersecția 

cu 5 Drumuri (str. Livezilor, str. 
Bazei, str. Principală, str. 
Cornești, str. Costea-Vodă) până 
la intersecția cu strada Prunilor; 

l pe strada Costea-Vodă până la 
intersecția cu 5 Drumuri (str. Li-
vezilor, str. Bazei, str. Principală, 
str. Cornești, str. Costea-Vodă); 

l pe strada Ezăreni (intersecție cu 
strada Cornești) și continuare pe 

strada Debarcaderului (intersecție 
cu strada Costea-Vodă). 
Măsurile fac parte din cadrul etapei 

I a proiectului „Semnalizare rutieră în 
Valea Adâncă, Comuna Miroslava”, 
demarat anul trecut de către Primăria 
Comunei Miroslava. Demersul are la 
bază un studiu de circulație privind 
organizarea traficului auto și pietonal 
în satul Valea Adâncă, realizat de 
specialiști din cadrul Universității 
Tehnice „Gheorghe Asachi” și 
coordonați de către conf. dr. ing. 
Adrian-Constantin Sachelarie. Printre 
recomandările pentru zona mențio -
nată se numără crearea unei rețele de 
trotuare, crearea unei rețele de piste 
de biciclete și modernizarea stațiilor 
de transport în comun existente. 

Sensuri unice în Valea Adâncă

Pentru a fluidiza traficul, pentru a fa-
cilita accesul la proprietăți și pentru a 
crea condiții de acces pentru mijloacele 
de transport în comun, Primăria Comunei 
Miroslava va realiza două sensuri girato-
rii. Primul va fi realizat în satul Valea 
Adâncă, la intersecția străzilor Livezilor, 
Bazei, Principală, Costea Vodă și 
Cornești, iar cel de-al doilea în satul 
Vorovești, la intersecția străzilor Prof. 
Dumitru Pricop, Principală, Militari și 
Ion Neculce. 

Lucrările vor duce și la o creștere a 
gradului de confort pietonal, întrucât cele 
două proiecte implică și realizarea de tro-
tuare. De asemenea, vor fi efectuate și 
alte tipuri de lucrări: semnalizare pe ver-
ticală și pe orizontală, scurgerea și eva-
cuarea apelor meteorice, ridicarea la cotă 
a căminelor existente, lucrări de canali-
zare și de iluminat etc. 

Licitațiile aferente celor două proiecte 
au fost deja demarate, valoarea totală a 
acestora fiind de aproximativ 1,83 mi-
lioane lei. Procedura pentru realizarea 
sensului giratoriu din Valea Adâncă va 
avea loc în data de 27 mai, iar cea pentru 
realizarea sensului giratoriu din Vorovești 
se află în etapa de analiză a ofertelor teh-
nico-economice. În cazul ambelor pro-
iecte, durata de realizare a lucrărilor este 
de maxim 3 luni. 

Ce se va realiza 
În Valea Adâncă va fi realizat un inel 

central materializat într-o insulă denive-
lată circulară cu diametrul de 12 metri, o 
supralărgire carosabilă cu lățimea de doi 
metri amenajată cu calupuri din piatră cu-
bică, o cale inelară cu lățimea de 5,5 
metri și insule separatoare denivelate pe 
cele cinci „ramuri” ale intersecției, înca-
drate cu zone marcate și racorduri între 
„ramuri”. 

În Vorovești va fi amenajat un inel cen-
tral materializat într-o insulă denivelată 
circulară cu diametrul de 10 metri, o su-
pralărgire carosabilă cu lățimea de trei 
metri amenajată cu calupuri din piatră cu-
bică, o cale inelară cu lățimea de 5,5 metri 
și insule separatoare denivelate pe cele trei 
„ramuri” ale intersecției, încadrate cu zone 
marcate și racorduri între „ramuri”.

Sensuri giratorii în Valea Adâncă și Vorovești
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Comuna Miroslava își extinde sistemul 
de canalizare. Grație unui proiect euro-
pean implementat de SC ApaVital SA Iași, 
satele Balciu, Horpaz, Miroslava și Valea 
Adâncă vor beneficia de o rețea de canali-
zare modernizată și extinsă. Primele lu-
crări au început pe strada Principală (1.703 
metri) din satul Horpaz. Pe porțiunea afec-
tată de lucrări circulația auto a fost închisă, 
iar traficul deviat pe străzile Nouă, Școlii, 
Iazului și Unirii. Ulterior, vor fi moderni-
zate strada Nouă (1.985 metri) din satul 
Horpaz și strada Veche (770 metri) din 
satul Valea Adâncă. „Compania ApaVital 
a început lucrările de extindere a sistemu-
lui de canalizare pe raza Comunei Miro-
slava. Acestea vor fi realizate în cadrul 
Proiectului major de extindere și moder-
nizare a sistemelor de apă și canalizare în 
Județul Iași, care are o valoare totală de 
aproximativ jumătate de miliard de euro. 
Prin intermediul acestui proiect vor bene-
ficia de o rețea de canalizare modernizată 
și extinsă satele Balciu, Horpaz, Miro-
slava și Valea Adâncă. Este un proiect de 
durată, iar șantierul presupune inclusiv 
devieri de circulație. La fel ca în cazul mo-
dernizării a unei case sau a unui aparta-
ment, nici acestea nu se pot face fără de-
ranj. De aceea, pe cât posibil, rugăm 
cetățenii să evite zona de șantier pe pe-
rioada desfășurării lucrărilor. Sperăm să 
le creeze cât mai puține neplăceri, iar la 
final să ne bucurăm cu toții de beneficiile 
acestor lucrări complexe”, a declarat pri-
marul Dan Niță. 

Lucrările sunt incluse în lotul II pentru 
extinderea sistemului de apă și canalizare 
în Zona Metropolitană a Municipiului Iași 
- Zona Sud, finanțarea fiind asigurată prin 

intermediul Programul Operațional Infras-
tructură Mare (POIM). În urma licitației or-
ganizate, constructor a fost desemnat SC 
Casrep SRL, având ca subcontractori SC 
UT4FB Control SRL, SC Rekainstal Shop 
SRL și SC Foraj Dacia MBM SRL. Valoa-
rea contractului este de 28.430.517,58 lei 
(fără TVA), durata de execuție fiind de 20 
de luni de la ordinul de începere a lucrări-
lor. 

Detalii despre Proiectul 
regional de dezvoltare a 

infrastructurii de apă și apă 
uzată din Judeţul Iași 

Contractul de finanțare pentru „Proiectul 
regional de dezvoltare a infrastructurii de 
apă și apă uzată din Judeţul Iași în perioada 
2014-2020” a fost încheiat în anul 2021 
între Ministerul Fondurilor Europene, în ca-
litate de autoritate de management pentru 
POIM, și SC ApaVital SA, în calitate de be-
neficiar. În cadrul acestui contract de 
finanțare vor fi realizate lucrări de infras-
tuctură de alimentare cu apă potabilă, co-
lectare și epurare a apelor uzate în 41 unități 
administrativ-teritoriale din Județul Iași 
(municipiile Iași și Pașcani, orașele Târgu 
Frumos, Hârlău și Podu Iloaiei, respectiv 
comunele Bârnova, Ciurea, Holboca, Miro-
slava, Tomeşti, Valea Lupului, Rediu, Co-
marna, Mogoșești, Popricani, Valea Seacă, 
Lespezi, Tătăruși, Ion Neculce, Costești, 
Ruginoasa, Popești, Sinești, Oţeleni, Ţi-
bana, Costuleni, Voinești, Cozmești, 
Heleșteni, Al.I.Cuza, Cotnari, Cepleniţa, 
Deleni, Scobinţi, Cristeşti, Moțca, Scânteia, 
Dobrovăț, Ciorteşti, Schitu-Duca și Răchi-

teni) și în patru unități administrativ-terito-
riale din Județul Neamț (comunele Să-
băoani, Tămăşeni, Doljeşti și Timişeşti). 

Ce lucrări vor fi efectuate în 
Comuna Miroslava 

În total vor fi realizați 23.189 metri de 
rețea de canalizare, 15 stații de pompare, 
931 de racorduri și 7.229 metri de conducte 
de refulare ape uzate. Defalcat, pe raza sa-
tului Miroslava vor fi amenajate cinci stații 
de pompare, 103 racorduri, 3.936 metri de 
conducte de refulare ape uzate și 4.518 
metri de rețea de canalizare. În Balciu vor 
fi amenajate trei stații de pompare, 179 ra-
corduri, 312 metri de conducte de refulare 
ape uzate și 3.847 metri de rețea de canali-
zare, iar în Horpaz patru stații de pompare, 
246 racorduri, 1.733 metri de conducte de 
refulare ape uzate și 6.772 metri de rețea de 
canalizare. Cele mai importante investiții 
vor fi realizare pe raza satului Valea 
Adâncă: trei stații de pompare, 403 racor-
duri, 1.248 metri de conducte de refulare 
ape uzate și 8.052 metri de rețea de canali-
zare. 

Studiul de fezabilitate aferent Proiectu-
lui regional de dezvoltare a infrastructurii 
de apă și apă uzată în Județul Iași în pe-
rioada 2014-2020 a fost aprobat prin Hotă-

rârea Consiliului Local al Comunei Miro-
slava din 30 aprilie 2020. Totodatăm, apro-
barea valorii investițiilor aferente Comunei 
Miroslava și a participării Consiliului Local 
al acestei unități administrativ-teritoriale la 
cofinanțarea proiectului amintit a fost apro-
bată în cadrul aceleiași ședințe. Conform 
proiectelor de hotărâre menționate, valoa-
rea totală a investițiilor aferente Comunei 
Miroslava este de 9,53 milioane euro (fără 
TVA), din care cofinanțarea acesteia repre-
zintă aproape 180.000 euro (fără TVA). 

Extindere rețea canalizare 
Comuna Miroslava 

Nume stradă L. (m) Diam.(mm) 
Sat Miroslava 

Veronica Micle        480         250 
DJ248A                   814         250 
Trandafirilor            534         250 
Fundac Horaița        549         250 
Valea Miroslavei     1.130      250 
Viilor                       802         250 
Gen. E.. Dascălu      209         250 

Sat Balciu 
Haznalei                  951         250 
Izvoarelor                383         250 
Dealul Nucului        124         250 
Bis. „Sf. Nicolae”    609         250 
Viei                          90           250 
Valea Adâncă           1.690      250 

Sat Valea Adâncă 
Livezilor                  509         250 
Cornești                   593         250 
Bazei                        393         250 
Principală                543         250 
Veche                       770         250 
Sub Coșere              207         250 
Nucilor                    416         250 
Florilor                    438         250 
Iuga Vodă                816         250 
Costea Vodă             1.311      250 
Fabricii                    420         250 
Debarcaderului        552         250 
Salciei                      290         250 
Drum Sătesc 2         141         250 
Drum Sătesc 3         60           250 
Cicoarei                   593         250 

Sat Horpaz 
Bisericii                   503         250 
Tineretului               277         250 
Școlii                       556         250 
Iazului                      1.318      250 
Principală                1.703      250 
Înfundată                 76           250 
Unirii                       354         250 
Nouă                        1.985      250

Se extinde rețeaua de canalizare în Balciu, 
Horpaz, Miroslava și Valea Adâncă

Satele Proselnici, Cornești și Dancaș au 
fost conectate la rețeaua de colectare a apelor 
uzate. Proiectul a fost realizat de Primăria 
Comunei Miroslava, valoarea totală a 
investiției fiind de 10.177.551,25 lei (cu 
TVA). Fondurile au fost asigurate prin inter-
mediul Programului Național de Dezvoltare 
Locală - etapa a II-a (PNDL2), iar lucrările 
au fost realizate de asocierea SC Casrep SRL 
(lider de proiect) și SC Lucimar SRL. 

Recepția finală a lucrărilor a avut loc la fi-
nalul lunii aprilie și au durat aproximativ doi 
ani. În această perioadă au fost realizate urmă-
toarele lucrări: 14.638 metri de canalizare 
gravitațională (conductă care utilizează energia 
rezultată dintr-o diferență de altitudine pentru a 
elimina apa nedorită), 5.279 metri de canalizare 
pompată și șapte stații de pompare ape uzate. 

În funcție de localitate au fost realizate ur-
mătoarele investiții: 
l în satul Ciurbești: 3.666 metri de canali-

zare gravitațională, 689 metri de canali-
zare pompată și o stație de pompare ape 
uzate. Au fost efectuate lucrări pe străzile 
Parcului, Principală, Pădurii, Recea, Ro-
zelor, Imașului, Căminului, Viilor și Tine-
retului. 

l în satul Cornești: 6.480 metri de canali-
zare gravitațională, 2.509 metri de cana-
lizare pompată și două stații de pompare 
ape uzate. Au fost efectuate lucrări pe 
străzile Pădurea Surda, Parcului, Dealu 
Popii, Aurora, Bucovinei, Ciprian Po-
rumbescu, Principală, Dimitrie Anghel, 
Bisericii, Macului și drumul comunal 
DC28. 

l în satul Proselnici: 2.454 metri de canali-
zare gravitațională, 700 metri de canali-
zare pompată și două stații de pompare 
ape uzate. Au fost efectuate lucrări pe 
străzile Theodor Palade și Ing. Vasile Cer-
nescu. 

l în satul Dancaș: 2.034 metri de canalizare 
gravitațională, 1.381 metri de canalizare 
pompată și o stație de pompare ape uzate. 
Au fost efectuate lucrări pe străzile Prin-
cipală, Școlii, Pădurea Surda, Pădurii și 
Școlii.  

l în satul Balciu: patru metri de canalizare 
gravitațională și o stație de pompare ape 
uzate. Au fost efectuate lucrări pe drumul 
comunal DC28.  
Contractul de finanțare a fost semnat pe 

23 februarie 2018, ulterior fiind semnate trei 

acte adiționale. Proiectul este inclus în Stra-
tegia de Dezvoltare Locală a Comunei Mi-
roslava pentru perioada 2021-2027, docu-
ment aprobat prin Hotărârea Consiliului 
Local al Comunei Miroslava nr. 
12/23.01.2014. 

IMPORTANT! 
În conformitate cu prevederile Legii nr. 

241/2006 privind serviciul de alimentare cu 
apă și de canalizare, utilizatorii (persoane fi-
zice sau juridice), inclusiv cei care au sis-
teme proprii de alimentare cu apă, au 
obligația de a se racorda la sistemele publice 
de canalizare existente sau nou înființate. 
Infracțiunile în domeniul serviciului de ali-
mentare cu apă și de canalizare se pedepsesc 
cu închisoare de la șase luni la trei ani sau cu 
amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei.

Proiectul de înființare a rețelei de colectare ape uzate 
în satele Proselnici, Cornești și Dancaș a ajuns la final
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Sâmbătă, 14 mai 2022, a fost 
inaugurată cea mai recentă investiție 
din Parcul Industrial Miroslava: cel 
mai mare depozit logistic al 
producătorului și distribuitorului 
ieșean Misavan. Investiția are o 
valoare de șapte milioane euro, sumă 
ce include construcția acestuia, 
dotările tehnologice și stocurile de 
marfă. Conform declarațiilor 
reprezentanților companiei, proiectul 
depozitului logistic a fost necesar 
deoarece Misavan și-a propus, ca 
strategie prioritară, să deservească cât 
mai eficient clienții, să vină în 
întâmpinarea nevoilor acestora și să 
gestioneze cât mai bine timpii de 
livrare, dat fiind faptul că în ultimii 
doi ani lanțurile logistice au fost 
afectate.  

Proiectul a fost demarat în iunie 
2020, construcția întinzându-se pe o 
suprafață de 5.000 de metri pătrați. 
Aceasta cuprinde, pe lângă zona de 
depozitare și logistică, și o zonă de de 
birouri, implicit sediul companiei 
Misavan. Capacitatea maximă de 
depozitare densă este de aproximativ 
4.800 de locuri de paleți, iar depozitul 
deservește toate cele 12 filiale din 
întreaga țară ale companiei. „În ultimii 
ani am crescut constant și ne 
propunem să păstrăm trendul și 
pentru 2022, mai ales că investiția de 
la Miroslava ne ajută să deservim 
rapid clienții. Există un trend de 
revenire a pieței B2B după acești doi 
ani de pandemie, angajații încep să 
revină la birou, prin urmare, cererea 
de soluții complete de curățenie 
pentru uz profesional este în creștere. 
Depozitul logistic a început să fie 
funcțional încă din luna martie, lucru 
care ne-a ajutat să îmbunătățim 
procesul și timpii de livrare ai 
produselor. Ultima fază a proiectului, 
finalizată luna aceasta, a fost zona de 
birouri. Ea a însemnat și mutarea 
sediului firmei din Voinești în 
Miroslava. Strategia noastră este să 
fim cât mai aproape de clienți, 
deservindu-i cât mai rapid”, a precizat 

Ciprian Otea, director general 
Misavan. 

Miroslava susține investițiile! 
Pe lângă angajații și partenerii compa-

niei, la inaugurare au participat primarul 
comunei Miroslava, Dan Niță, reprezen -
tanții Adunării Generale a Asociaților Mi-
roslava Industrial Parc SRL, consilierii lo-
cali Gheorghiță Iftimie și Alexandru Vieru, 
precum și administratorul Parcului Indus-
trial Miroslava, Cristian Antoniu. Panglica 
a fost tăiată de către directorul general Mi-
savan și primarul Dan Niță. „Doresc să-i 
felicit pe domnul Ciprian Otea și întreaga 
echipă Misavan care au reușit ca în mai 
puțin de doi ani să realizeze această 
investiție din parcul industrial. Reafirm 
susținerea Primăriei Miroslava pentru 
companiile care doresc să investească la 
noi în comună și le promit că vor un par-
tener de nădejde pentru dezvoltarea aface-
rilor și pentru crearea de noi locuri de 
muncă. Așa cum am promis investitorilor, 
am finalizat asfaltarea drumurilor și ilu-
minatul public pentru a oferi cele mai bune 
condiții rezidenților din parcurile indus-
triale. Ultima veste pe care doresc să o 
împărtășesc că transportul public metro-
politan va ajunge în parcul industrial 
(Consiliul Local al Comunei Miroslava a 
aprobat în ședința extraordinară din 6 mai 
noile rute de transport metropolitan - n.r.) 
începând cu 1 ianuarie 2023. Astfel, 
angajații vor avea posibilitatea să ajungă 
la muncă fără mașină, iar societățile vor 
putea optimiza costurile cu transportul 

angaja ților”, a menționat primarul Comu-
nei Miroslava. 

Misavan va construi și o 
fabrică la Miroslava 

Depozitul logistic și mutarea sediului so-
cial sunt primii pașii ai proiectului Misavan 
din incinta Parcului Industrial Miroslava. 
La începutul anului 2022, compania a pri-
mit acordul Adunării Generale a Asociaților 
ai Miroslava Industrial Parc SRL pentru 
concesionarea parcelei învecinate în vede-
rea realizării primei fabrici de producție a 
Misavan, investiție ce se va realiza tot în 
Parcul Industrial Miroslava. Noua 
investiție, care se află în stadiu de avizare, 
este estimată la peste cinci milioane euro, 
iar tot proiectul va genera peste 120 de lo-
curi de muncă. „Felicit întreaga echipă Mi-
savan pentru finalizarea acestei investiții și 
îi urez bine a revenit acasă. Mă bucur pen-
tru realizarea acestui prim pas din marele 
proiect Misavan ce urmează să se dezvolte 
în parcul industrial și aștept să ne reîntâl-
nim cât mai repede la inaugurarea fabricii 
pe care urmează să o construiască pe tere-
nul alăturat. Misavan este un exemplu de 
bune practici, care arată că omul bun, care 
are un plan bun, care nu arde etape și 
crește organic, ajunge unde își propune și 
ajută și la ridicarea comunității. Trebuie 
menționat, de asemenea, și sprijinul Primă-
riei Miroslava care, prin investițiile în cele 
două parcuri industriale, a reușit aproape 
imposibilul: crearea celui mai mare parc 
industrial din Moldova, parc ce devine pe 
zi ce trece plămânul economic al Iașului”, 

a declarat Cristian Antoniu, admnistratorul 
Miroslava Industrial Parc SRL. 

Misavan, companie specializată în pro-
ducerea și distribuirea de produse și soluții 
de curățenie, a fost înființată la Iași, în urmă 
cu 22 de ani. Inițial, obiectul principal de 
activitate a fost distribuția produselor de 
menaj pentru consumatorii retail din zonă, 
compania extinzându-și ulterior activitatea 
pe piața produselor și a soluțiilor de 
curățenie preponderent către domeniul pro-
fesional. În prezent, portofoliul companiei 
cuprinde peste 1.500 de produse, fie con-
centrate, pentru uz profesional (adresabili-
tate publicului profesional), fie gata de uti-
lizat, în recipiente de diferite dimeniuni, 
pentru toate categoriile de consumatori, in-
clusiv adaptate pentru utilizarea casnică. 
Cele mai cunoscute și comercializate sunt 
cele din gama premium Dr. Stephan. Lan-
sate inițial pentru uz profesional, targetul 
fiind afacerile din domeniul HoReCa, of-
fice, medical, industrie și auto, produsele 
Dr. Stephan au fost adaptate în ultimii ani 
pentru retail și consumatorii casnici. Co-
mercializarea produselor către consumato-
rul final se face și prin intermediul site-ului, 
www.misavan.ro, unde sunt expuse doar 
produsele cu cea mai mare adresabilitate 
către publicul larg. 

În 2021, compania și-a consolidat 
poziția pe piața de profil, înregistrând o 
creștere de 12% a cifrei de afaceri față de 
2020 (aproximativ 114 milioane lei), iar 
pentru anul acesta estimează o creștere si-
milară. Cu cea mai mare investiție din ulti-
mii ani finalizată, Misavan are în plan pen-
tru 2022 o serie de investiții care vizează 
extinderea gamelor de produse și moderni-
zarea facilităților actuale de producție. 

Gradul de ocupare în  
parcurile industriale - în 

continuă creștere 
Miroslava Industrial Parc este societatea 

care deține titlurile de parc industrial pentru 
cele două parcuri industriale din Miroslava 
și administrează o suprafață de peste 71 de 
hectare pe care își desfășoară activitatea 
peste 60 de companii – producători, furni-
zori de servicii și distribuitori. Gradul de 
ocupare în Parcul Industrial „Miroslava In-
dustrial Parc I” este de aproape 97%, în 
timp ce în „Miroslava Industrial Parc II” 
gradul de ocupare este de aproximativ 35%. 

Investiție de 7 milioane euro a companiei Misavan

S-a finalizat proiectul  
de iluminare a celor două 

parcuri industriale
Recent a avut loc recepția lu-

crărilor de iluminat public a 
celor două parcuri industriale 
din Comuna Miroslava. Valoa-
rea totală a lucrărilor a fost de 
aproximativ un milion de lei, 
fondurile fiind alocate din buge-
tul local al comunei. Activitățile 
din cadrul celor două proiecte au 
fost realizate pe parcursul aces-
tui an an. În cazul ambelor lu-
crări, perioada de garanție este 
de cinci ani. 

Parcul Industrial I 
Lucrările din incinta Parcului 

Industrial I au fost realizate de 
SC Elbi Energy Project SRL 
București. În total au fost mon -
tați 86 de stâlpi, din care cei mai 
mulți pe strada Câmpului (18), 

Basarabia (12) și Principală 
(10). Valoarea lucrărilor execu-
tate a fost de 528.206,50 lei. 

Parcul Industrial II 
Lucrările din incinta Parcului 

Industrial II au fost realizate de 
SC Gim Electronics SRL Bacău. 
În total au fost montați 69 de 
stâlpi și două puncte de aprin-
dere. Din numărul total, 24 de 
stâlpi și un punct de aprindere au 
fost montați în Zona I a parcului, 
19 stâlpi și un punct de aprin-
dere în Zona II (care include și 
sediul companiei Mennekes), iar 
restul de 26 de stâlpi au fost 
montați pe drumul comunal 
DC25. Valoarea lucrărilor exe-
cutate a fost de 462.758,88 lei cu 
TVA.

În perioada 9-14 mai, pasionații de motoare 
din Iași au avut ocazia să participe la „Săptă-
mâna Moto”, un eveniment organizat de 
Asociația Motociclismul pentru Toți și Madras 
Motoparts. Acesta a avut loc în incinta Parcu-
lui Industrial Miroslava și a propus o temă 
pentru fiecare zi celor peste cinci sute de 
participanți. 

Prima zi a fost dedicată rally raid-ului cu 
poveștile lui Andrei Dănilă despre experiența 
în raliul Dakar. Ziua a doua a fost dedicată pi-
lotajului defensiv cu participarea lui Florin 
Țibu de la trupa rock Bucovina, care le-a rea-
mintit participanților că la 90 km/h, parcurgi 
25 de metri într-o secundă, fiind înconjurat 
doar de vânt! Ziua a treia s-a concentrat pe tu-
rismul moto – călătorii lungi cu sfaturi și 
povești de la rideri care au au mers de la Nor-
dkapp la Cabo da Roca și din Ucraina în Azer-
baijan sau chiar prin deșertul Tunisiei. În ziua 
a patra s-a discutat despre stresul posttraumatic 
în motocilism – cum se gestionează și cum se 
trece peste acesta. Ultimele zile au venit cu 
două ateliere practice - cum să îți verifici mo-
tocicleta, respectiv despre primul ajutor în ac-

cidentele rutiere – principii și practici corecte, 
cu participarea unui echipaj SMURD și a echi-
pajelor moto de la Poliția Rutieră. 

Pe toată durata evenimentului, participanții 
au avut ocazia să primească sfaturi și recoman-
dări practice din partea organizatorilor, să vi-
ziteze expoziția de motociclete și de accesorii 
oferită cu ajutorul sponsorilor tehnici (Honda, 
Benelli, BRP, MPT, Motul), dar și să testeze 
modelele cu două sau trei roți.

Săptămâna Moto la Miroslava
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Comuna Miroslava a depus trei proiecte 
spre finanțare prin Planul Național de Re-
dresare și Reziliență (PNRR). Solicitările 
au fost făcute pe Componenta C10 – Fon-
dul Local din cadrul PNRR, una dintre cele 
mai aşteptate măsuri de finanţare pentru au-
torităţile locale din România, deschisă ofi-
cial pe 16 mai 2022. Cele trei proiecte vi-
zează achiziționarea de microbuze electrice 
pentru dotarea serviciului de transport pu-
blic local, realizarea unui sistem de moni-
torizare și siguranță a spațiului public (sis-
teme inteligente de management urban/ 
local), respectiv digitalizarea în format GIS 
a documentelor de amenajare a teritoriului 
și urbanism. Valoarea totală a celor trei 
investiții propuse este de 2,7 milioane lei, 
cu TVA. 

Alocare de circa 300.000 de 
euro pentru o comună 

Componenta 10 din PNRR dispune de 
un buget format atât din finanțare euro-
peană, cât și din sume alocate din bugetul 
național. Teritorializarea finanţării presu-
pune prealocarea unor sume pentru fiecare 
tip de localitate. Astfel, un municipiu 
reședință de judeţ va beneficia de o 
finanțare de maxim 12.493.000 euro, un 
municipiu nereşedinţă de maxim 4.193.550 
euro, un oraş de maxim 3.189.815 euro/lo-
calitate, iar o comună de maxim 324.770 
euro. Alocarea fondurilor disponibile pen-
tru fiecare localitate este însă condiţionată 
de anumite praguri valorice maxime sau de 
plafoane valorice pentru fiecare tip de in-
vestiţie. 

Deşi se doreşte a fi un program de finan-
ţare de importanţă naţională, este de recla-
mat stilul arbitrar de stabilire a priorităţilor 
de finanţare, cu ţintele sale negociate cu 
Comisia Europeană, prin care iaraşi locali-
tăţile vor fi puse în faţa obligaţiei de a in-
vesti în tehnologii avansate, cum ar fi staţii 

de încărcare pentru autovehicule electrice 
în mediul rural, dar amplasate în sate şi co-
mune care nu au încă utilităţi de bază, cum 
ar fi alimentare cu apă sau canalizare. 

Un exemplu similar este oportunitatea 
construirii de blocuri pentru specialişti doar 
în oraşe sau comune, în detrimentul altor 
localităţi (municipii care nu sunt reşedinţă 
de judeţ) care au posibilităţi reale operaţio-
nale de a gestiona în mod sustenabil sis-
teme locale educaţionale sau de sănătate. În 
acelaşi registru se înscrie alocarea a 
aproape 14% din bugetul pentru Măsura 
I1.1 „Înnoirea parcului de vehicule desti-
nate transportului public” pentru microbuze 
ecologice în mediul rural, în condițiile în 
care acestea nu vor putea fi utilizate pentru 
servicii de transport public.  

Ce tipuri de proiecte pot primi 
finanțare prin Componenta 10 

– Fondul Local din PNRR 
Structurată pe mai multe tipuri de 

investiții, Componenta 10 - Fondul Local 
îşi propune modernizarea infrastructurii de 
transport local şi a sistemelor de transport 
public, atât prin achiziții de mijloace de 
transport nepoluante, cât şi prin orientarea 
investiţiilor către parteneriate între locali-
tăţi. Spre deosebire de finanţările ante-
rioare, unde primăriile puteau aplica doar 
pentru intervenții în limita teritorială a lo-
calităţilor lor, în cadrul PNRR C10 pentru 
achiziția autobuzelor nepoluante aplicația 

la finanţare este obligatoriu de realizat 
printr-o asociere de localităţi. 

Alături de infrastructura de transport şi 
mijloace nepoluante, prin această Compo-
nentă se vor putea finanţa investiții în in-
frastructura velo (cu un obiectiv de peste o 
mie de kilometri de piste de biciclete) și in-
vestiţii pentru susţinerea autovehiculelor 
electrice (prin construirea unei reţele naţio-
nale cu peste 13.000 de staţii de încărcare 
pentru acestea). 

În acelaşi timp, localităţile vor putea fi-
nanţa şi implementa sisteme de tip Tehno-
logia Informaţiilor şi Comunicaţiilor (TIC) 
şi/sau Intelligent Transport Systems (ITS), 
existând o paletă extrem de largă de sis-
teme şi funcţionalităţi care sunt considerate 
eligibile şi care pot fi realizate prin acest 
program, pornind de la sisteme adaptive de 
semaforizare, sisteme integrate de suprave-
ghere video, sisteme conexe dedicate ser-
viciilor de transport public local şi până la 
amplasarea de elemente de mobilier urban 
cu funcţiuni „smart-city” sau extinderea 
punctelor de internet Wi-Fi în localităţi. 

O submăsură aparte va viza construirea 
de locuinţe pentru tineri, eficiente energetic 
nZEB Plus sau construirea de locuinţe 
nZEB Plus pentru specialişti în oraşe şi co-
mune, reabilitarea moderată a clădirilor pu-
blice din oraşe şi comune în scopul eficien-
ţei energetice, dar şi transpunerea în format 
GIS a documentaţiilor de planificare terito-
rială precum Planuri Urbanistice Generale, 
Planuri Urbanistice Zonale sau Planuri de 
Mobilitate Urbană Durabilă. 

Au fost depuse primele  
proiecte spre finanțare prin PNRR

Asfalt pe strada 
Debarcaderului din  

Valea Adâncă 
Lucrările de asfaltare a străzii De-

barcaderului din satul Valea Adâncă 
sunt aproape de finalizare. Deși are 
doar 165 de metri lungime, drumul 
este important pentru că leagă 
porțiunea asfaltată a străzii Debarca-
derului de strada Ezăreni și descarcă 
în strada Cornești. Partea carosabilă 
va avea 4 metri lățime, urmând a fi 
realizate și rigole carosate. Lucrările 
sunt efectuate de SC Mecon Iași SA, 
valoarea contractului fiind de 406.980 
lei, cu TVA. Recepția lucrărilor ur-
mează a avea loc în cursul lunii iunie. 

Acoperișul blocului 
incendiat a intrat în 

reparații 
Pe 9 iunie au început reparațiile la 

acoperișul blocului situat în strada 
Prof. Anton Nițu, nr. 7 din Miroslava. 
Valoarea lucrărilor este de 193.970 lei 
(cu TVA), iar termenul de realizare a 
acestora este de 45 de zile. Lucrările 
sunt finanțate din bugetul local (fon-
dul de rezervă bugetară), în baza Ho-
tărârii Consiliului Local al Comunei 
Miroslava nr. 105/2022. 

Reamintim faptul că acoperișul blo-
cului din spatele primăriei a fost afec-
tat de un incendiu izbucnit în data de 2 
aprilie. 

Sancțiuni pentru  
cei care nu păstrează 
curățenia în comună 

Conform Hotărârii Consiliului 
Local al Comunei Miroslava nr. 
142/2020, fiecare cetățean al Comunei 
Miroslava are obligația de a menține 
curățenia pe întreaga lungime aferentă 
proprietății, prin cosirea buruienilor și 
curățarea rigolelor, șanțurilor, 
podețelor sau tuburilor de beton din 
fața imobilelor. Neîndeplinirea preve-
derilor legale duce la sancționarea cu 
amendă de la 500 la 1.000 lei. 

Actul normativ are la bază prevede-
rile Ordonanței de Urgență nr. 
21/2002 privind gospodărirea 
localităților urbane și rurale, respectiv 
ale Legii nr. 50/1991 privind autoriza-
rea executării construcțiilor și unele 
măsuri pentru realizarea locuințelor, 
ambele republicate și actualizate, cu 
modificările și completările ulterioare. 

Comuna Miroslava a 
cumpărat un tocător de 

deșeuri vegetale 
Primarul Dan Niță a semnat con-

tractul de achiziție a unui tocător pro-
fesionist de deșeuri vegetale. Docu-
mentul a fost semnat la mijlocul lunii 
mai, câștigător al licitației fiind SC 
CTE Rent Utilaje Specializate SRL. 
Valoarea contractului este de 369.500 
de lei (fără TVA), anul fabricației fiind 
2021 (145 de ore de funcționare). Pe-
rioada de garanție a acestuia este de 
24 luni de la punerea în funcțiune. 

Utilajul Negri modelul R640D va fi 
utilizat la tocarea materialului lemnos 
rezultat din lucrările periodice sau ac-
cidentale de toaletare copaci, arbori și 
arbuști din gospodăriile populației, 
precum și de la punctele de lucru ale 
societăților care își desfășoară activi-
tatea în comuna Miroslava. Dimensiu-
nea maximă a lemnului care poate fi 
mărunțit este de doi metri, productivi-
tatea fiind de 40-60 metri cubi/oră.

PE SCURT

Două noi săli de sport vor fi construite în Comuna Miroslava. Acestea 
urmează a fi realizate în satele Cornești și Uricani. Contractele de 
finanțare au fost semnate, fondurile urmând a fi asigurate prin Programul 
Operațional Regional (POR) 2014-2020. Cele două achiziții de lucrări 
au fost inițiate în luna aprilie, dar la licitații nu s-a prezentat niciun ope-
rator economic. Principalul motiv l-a constituit creșterea semnificativă 
a prețurilor la materiale de construcție, echipamente și utilaje din ultimii 
ani. După aprobarea în Consiliul Local a devizelor actualizate, proce-
durile urmează a fi reluate. Totalul noilor valori estimate ale proiectelor 
este de aproape 7,5 milioane lei. Astfel, costurile pentru sala din Cornești 
se ridică la suma de circa 3,91 milioane lei, iar pentru cea din Uricani la 
3,52 milioane lei, ambele sume fiind cu TVA. „Populația crește de la o 
zi la alta și nu are unde să facă sport, în special atunci când condițiile 
meteo nu sunt favorabile. De aceea în iulie 2018 am depus cereri de 
finanțare pentru realizarea a două săli de sport: una la Uricani și una 
la Cornești. Din păcate, majorarea prețurilor la materialele de 
construcție ne determină să reluăm licitațiile de execuție a lucrărilor. 
Sperăm ca în maxim două-trei luni să finalizăm licitațiile și să semnăm 
contractele aferente. Termenul de realizare a celor două proiecte este 
30 noiembrie 2023”, a declarat Dan Niță, primarul Comunei Miroslava. 

Reprezentanții administrației miroslăvene au mai depus solicitări de 
finanțare la Compania Națională de Investiții pentru realizarea altor 
două săli de sport: una în curtea Liceului Tehnologic Agricol ,,Mihail 
Kogălniceanu” din Miroslava, iar alta în localitatea Horpaz. Finanțarea 
ar urma să fie asigurată prin intermediul Companiei Naționale de 
Investiții. „Sperăm ca anul viitor să obținem finanțarea și pentru aceste 
săli de sport. La finalizarea lucrărilor vom avea cinci astfel de săli în 
comună, ceea ce pentru necesitățile momentului cred că sunt suficiente. 
În viitor, prin Consiliul Județean, se dorește construirea un complex 
metropolitan sportiv în Uricani. Este necesar să dezvoltăm și această 
latură astfel încât tinerii din Miroslava și din comunele învecinate să 
poată face sport aici”, a mai declarat primarul Comunei Miroslava.

Licitațiile pentru execuția 
lucrărilor la sălile de sport din 

Cornești și Uricani vor fi reluate
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Ca în fiecare an pe data de 1 
iunie, Primăria Comunei Miroslava 
va organiza mai multe de manifes-
tări dedicate Zilei Internaționale a 
Copilului. Acestea vor începe la ora 
10.00 și vor dura aproximativ trei 
ore. Locul de desfășurare este tere-
nul de sport din satul Balciu (în 
cazul în care condițiile meteo nu vor 
permite evenimentul va avea loc în 
sala de sport din spatele primăriei). 

Atmosfera va fi întreținută de 
către animatorii Companiei de Dans 
și Entertainment The Sky, care vor 
realiza Caravana Copilăriei, în care 
copiii vor dansa alături de personaje 
îndrăgite, vor fi pictați pe față, vor 
primi forme realizate din baloane, 
vor participa la diverse jocuri spor-
tive sau ateliere de desen etc. Pro-
gramul va cuprinde și numere de 
magie realizate de către Magicianul 
Alex. Pe parcursul manifestărilor 
copiii vor avea parte și de alte mici 
surprize. 

La eveniment sunt așteptați tine-
rii de toate vârstele!

Ziua Copilului, 
sărbătorită pe 

terenul de 
fotbal din 

Balciu

Primăria Comunei Miroslava continuă 
lupta împotriva ambroziei. Cu sprijinul ele-
vilor de la Liceul Tehnologic Agricol „Mi-
hail Kogălniceanu” Miroslava, a fost dema-
rată o campanie de informare în legătură cu 
efectele ambroziei asupra populației. În pa-
ralel, angajații primăriei întreprind acțiuni de 
identificare a terenurilor infestate și de so-
mare a proprietarilor, deținătorilor și admi-
nistratorilor de terenuri pentru a aplica mă-
surile aferente combaterii buruienii numită 
științific Ambrosia artemisiifolia. 

Conducerea primăriei face un apel către 
toți cei care dețin sau administrează terenuri 
infestate cu ambrozie să ia măsurile necesare 
eliminării acestei plante care pune în pericol 
sănătatea locuitorilor din comuna noastră. 
De asemenea, solicită sprijinul cetățenilor și 
în ceea ce privește identificarea proprietari-
lor, deținătorilor și administratorilor de tere-
nuri, aceasta fiind o altă problemă care în-
greunează procesul de eliminare a acestei 
buruieni. 

Ce este ambrozia? 
Ambrozia este una dintre cele mai inva-

zive plante existente pe teritoriul țării noas-
tre. Fiind rezistentă la secetă, a avut condiții 
favorabile să se dezvolte foarte rapid din 
cauza condițiilor meteorologice din ultimii 
ani. O plantă matură poate elibera în atmos-
feră până la 8 miliarde de grăuncioare de 
polen și până la 30.000 de semințe. Persoa-
nele sensibile pot fi afectate chiar și de la 1-
2 grăuncioare de polen/m3 de aer. 

Unde crește ambrozia? 
- în grădini, curți și parcuri neîngrijite 
- pe șantierele de construcții 
- de-a lungul drumurilor 
- pe terenurile necorespunzător 

întreținute 
- în diferite culturi agricole 
- la marginea pădurilor 
- în zonele unde s-a depozitat pământ 

excavat 

De ce este dăunătoare 
ambrozia 

Ambrozia este responsabilă de cele mai 
frecvente alergii respiratorii. Polenul său este 
un alergen foarte puternic, care afectează atât 
copiii, cât și adulții. Manifestările pot fi di-
ferite de la o persoană la alta, însă majorita-
tea oamenilor acuză strănut frecvent, mân-
cărime nas/ochi, urticarie, secreții nazale 
abundente, ochi roșii (hiperemie conjuncti-
vală). În plus, mulți dintre acești pacienți 
sunt predispuși la apariția manifestărilor de 
astm (dificultăți în respirație, tuse, respirație 
șuierătoare etc.). De la an la an, tot mai multe 
persoane dezvoltă alergie la ambrozie, iar 
vârsta de debut a simptomelor este tot mai 
mică. 

Când și cum o eliminăm 
Perioada de polenizare a acestei plante 

este lungă: de la sfârșitul lunii iulie până la 

sfârșitul lunii octombrie. Mai, iunie și înce-
putul lunii iulie, când planta se află în stare 
vegetativă (fără a elibera polen), înseamnă 
perioada optimă în care se poate face eradi-
carea plantei. Ea trebuie distrusă în perioada 
cuprinsă între răsărire și apariția primelor 
inflorescențe, respectiv până la data de 30 
iunie a fiecărui an. În cazul reapariției foca-
relor se recomandă efectuarea repetată a lu-
crărilor de combatere pe întreaga perioadă a 
anului, evitându-se astfel apariția inflores -
cențelor. 

Poate fi distrusă prin aplicarea următoa-
relor metode: 

- combatarea manuală: prin smulgerea 
plantei înainte de înflorire sau cosirea ma-
nuală a acesteia; 

- combaterea mecanică: prin lucrări agri-
cole (coasă mecanică, grapă cu discuri, 
combinator); 

- combaterea chimică: prin ierbicidare. 

Ce riscă cei care nu elimină 
ambrozia de pe propriile 

terenuri 
Combaterea ambroziei este reglementată 

de Legea nr.68/2018, modificată și comple-
tată ulterior prin Legea nr.129/2020 privind 
combaterea buruienii ambrozia, iar neres-
pectarea prevederilor menționate în actele 
normative menționate se sancționează cu 
amendă de la 750 - 5.000 lei (persoane fi-
zice) și cu amendă de la 5.000 lei - 20.000 
lei (persoane juridice). 

Împreună putem să oprim 
răspândirea ambroziei!
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După ce a câștigat faza pe județ, Co-
muna Miroslava și-a continuat traseul 
de succes în Cupa Satelor ediția 2021-
2022. Astfel, luni, 9 mai, comuna vaslu-
iană Ivănești a găzduit etapa regională 
a competiției organizate de Federația 
Română de Fotbal (FRF), cele 4 fina-
liste fiind comunele Miroslava (Județul 
Iași), Sascut (Județul Bacău), Iaslovăț 
(Județul Suceava) și Gârceni (Județul 
Vaslui). Cu un lot bine antrenat de pro-
fesorul Bogdan Iordache, micii 
fotbaliști ai Miroslavei au reușit să în-
vingă toate cele trei adversare: 2-1 cu 
Iaslovăț, 1-0 cu Sascut și 2-0 cu Gâr-
ceni. Aceste victorii au făcut ca echipa 
Miroslavei să se claseze pe prima 
poziție, asigurându-și un loc în turneul 
final. „Copiii Miroslavei au reușit să 
câștige toate cele trei meciuri prestând 
un joc bun, care ne dă speranțe pentru 
faza finală. Ne așteaptă o experiență 
frumoasă, de unde vom avea doar de 
câștigat. Suntem mândri că vom repre-
zenta Miroslava la nivel național și sper 
să avem aceleași rezultate ca până 
acum. Felicit copiii pentru ce au arătat 
în primele două faze ale competiției. Cu 
siguranță vom face o figură frumoasă și 
la Sibiu. Mulțumesc Primăriei Miro-
slava pentru toată susținerea oferită”, 
a declarat Bogdan Iordache. 

Turneul final se va disputa la 
Mărginimea Sibiului 

Turneul final se va disputa la baza 
sportivă „Cindrelu” din Gura Râului 
(Județul Sibiu), în perioada 20-22 mai 
2022. Pentru titlul de cea mai bună 
echipă comunală din România se vor 
lupta echipele din Miroslava (Iași), 
Mârșani (Dolj), Șura Mare (Sibiu), 

Bucșani (Dâmbovița), Ulmeni (Călă -
rași), Cumpăna (Constanța), Șanț (Bis -
trița-Năsăud) și Dumbrăvița (Timiș). 

Faza finală se va desfășura astfel: 
cele 8 echipe calificate vor fi împărțite 
în 2 grupe a câte 4 formații, urmând a 
juca fiecare cu fiecare. Primele 2 cla-
sate din fiecare grupă se vor califica în 
semifinale. Meciurile din cadrul turneu-
lui final vor putea fi urmărite în direct 

pe pagina de Facebook „Împreună sun-
tem fotbal” (numele celui mai amplu 
proiect dedicat dezvoltării fotbalului de 
bază din România, implementat de 
către FRF), www.facebook.com/Im-
preunaSuntemFotbal, și canalul FRF de 
Youtube (FRF TV), www.youtube. 
com/c/FRFTVofficial. 

Cupa Satelor este cel mai amplu 
proiect de scouting în mediul rural, 

iar echipele participante sunt mixte. 
Competiția națională U13 este orga-
nizată de FRF cu sprijinul Kaufland 
România și dedicată tinerilor 
practicanți ai fotbalului din mediul 
rural. Echipele participante repre-
zintă satele și comunele din Româ-
nia. 

Succes tinerilor fotbaliști ai Mirosla-
vei!

Echipa Comunei Miroslava va reprezenta 
Moldova în finala Cupei Satelor

În perioada 15 aprilie - 8 mai, Știința 
Miroslava în parteneriat cu Primăria Mi-
roslava și compania TonMir au organizat 
cel mai mare turneu de fotbal pentru ju-
niori din zona Moldovei: Miroslava 
Youth Cup. Au participat peste 80 de 

echipe din toate județele Moldovei și din 
Republica Moldova. Peste 1.100 de 
copii, zeci de antrenori, sute de părinți 
sau simpli spectatori au luat parte la 
competiția organizată pe terenurile din 
Balciu și Uricani, unde vremea bună, 
muzica și distracția au fost omnipre-
zente. 

Turneul s-a desfășurat pe parcursul a 
trei weekend-uri consecutive (în zilele 
de vineri, sâmbătă și duminică) și s-a 
adresat juniorilor născuți în anii 2009, 
2011, 2012, 2013, 2014 și 2015. Toți co-
piii au fost premiați cu diplome, medalii 
și cupe, iar meciurile au avut parte de fo-
toreportaje și de filmări video live. Min-
gile oficiale ale turneului au fost puse la 
dispoziție de către organizatori. 
Asistența medicală a fost asigurată de 
persoane calificate, iar arbitrii au fost 
delegați de către Asociația Județeană de 
Fotbal. 

În funcție de anul nașterii jucătorilor, 
cele șase campioane au fost: 

2009 - Real Junior Vaslui 
2011 - Juniorul Suceava 
2012 - Magic Trofeo Maestrelli 
2013 - United Juniors Iași 
2014 - Real Junior Vaslui 
2015 - Magic Boys Iași

Seniorii din cadrul clubului CS 
Știința Miroslava (Liga a III-a) conti-
nuă antrenamentele și meciurile din 
play-out sub supravegherea antrenoru-
lui Liviu Petrache. Alb-albaștrii au în-
ceput cu bine luna mai, reușind să în-
vingă Șomuz Fălticeni pe teren propriu, 
cu scorul de 2-1. Golurile victoriei au 
fost înscrise de Vasilică Vlădeanu și 
Paollo Piazza Soares (foto, dreapta). 

Următorul weekend am avut sur-
priza neplăcută de a fi învinși pentru 
prima dată la Uricani de CSM Pașcani. 
Singurul gol din derby-ul Județului 
Iași a fost marcat în ultimele minute 
ale întâlnirii. 

Etapa a 8-a a play-out-ului a trimis 
Știința la Bacău, pentru meciul cu 
formația locală, CSM. Într-un joc în 
care a dominat, Știința a intrat la ca-
bine la pauză în avantaj, după golul 
marcat de Coletin Nguala în minutul 
40. Scorul avea să se termine egal, bă-
căuanul Adăscăliței transformând o lo-
vitură de la 11 metri în minutul 90+2. 

Alb-albaștrii mai au de disputat 
două jocuri în sezonul 2021/2022: pri-

mul acasă, cu Ceahlăul Piatra Neamț, 
și al doilea în deplasare, cu Sporting 
Vaslui. Ulterior, băieții vor intra într-
o binemeritată vacanță.

O victorie, un egal și o  
înfrângere în ultimele trei partide

Miroslava Youth Cup - un real succes


