
PUBLICAȚIE LUNARĂ A COMUNEI MIROSLAVA

La sfârșitul lunii mai au început lu-
crările la Căminul Cultural Miroslava. 
Organizat ca o adevărată casă de cul-
tură, acesta va fi realizat în centrul 
localității Miroslava, lângă Biserica 
„Duminica Sfinților Români” (Miro-
slava II), și va deservi întreaga comună. 
Lucrările sunt realizate de SC Inside 

Construction SRL, durata de finalizare 
fiind de 14 luni. Valoarea totală a 
investiției este de 8,2 milioane lei. Fon-
durile sunt asigurate de Compania 
Națională de Investiții, cofinanțarea 
Comunei Miroslava fiind de aproape 
800.000 lei. Obiectivul cultural va avea 
un regim de înălțime P+1E. La parter 

va fi format din: scenă, sală de specta-
cole, sală de reuniuni, depozit decoruri, 
vestiare, garderobă, grupuri sanitare. 
Etajul va fi format din: sală de 
conferințe, ateliere, bibliotecă, depozit 
bibliotecă, birou instructor, birou admi-
nistrativ și grupuri sanitare. 
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Au început lucrările la casa de 
cultură a Comunei Miroslava

În zilele de 8 și 9 iunie, elevii din 
învățământul primar din Comuna Mi-
roslava au avut serbarea de final de an 
școlar. Primarul Dan Niță a fost prezent 
la manifestările organizate la Școala 

Gimnazială ,,Colonel Constantin Lan -
ga” Miroslava, iar ulterior la cele de la 
Școala Gimnazială ,,Dimitrie Anghel” 
Cornești - Structura Vorovești.  
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Final de an școlar la școlile din Miroslava

Informația de 
MIROSLAVA

IUNIE 2022 Numărul 53 Tiraj 6.000 exemplare

Miroslava va avea un utilaj 
multifuncțional de ultimă 

generație 
Comuna Miroslava va avea o 

mașină multifuncțională cu echipa-
mente extinse. Aceasta va putea fi 
utilizată atât la deszăpezire, cât și 
pentru curățenia stradală sau 
întreținerea spațiilor verzi. În urma 
licitației organizate de primărie, 
câștigătoare a fost declarată SC 
CTE Solution - Utilaje Specializate 
SRL, aceasta urmând să furnizeze 
un autovehicul de tip Mercedes 
Benz Unimog U319 4x4, fabricat în 
2022, cu un motor de tip Euro VI - 
E și cu 190 CP. După livrare mașina 
multifuncțională va fi utilizată de 
către lucrătorii SC Servicii Publice 
Miroslava SRL. 

Miroslava are a patra cea 
mai bună echipă comunală 

din România 
Echipa Comunei Miroslava a de-

venit a patra cea mai bună echipă 
comunală din România. După ce a 
câștigat fazele pe județ și regiune, 
reprezentanta noastră s-a oprit în 
semifinalele Cupei Satelor. Turneul 
final s-a desfășurat la baza sportivă 
„Cindrelu” din Gura Râului (Județul 
Sibiu), în perioada 20-22 mai 2022. 

Prima modernizare a 
iluminatului public din 
comună, aproape de 

finalizare 
Primăria Miroslava a demarat 

procesul de modernizare a iluminat-
ului public din comună. Proiectul se 
află în desfășurare, fondurile fiind 
asigurate printr-o finanțare 
nerambursabilă a Administrației 
Fondului pentru Mediu. Licitația de 
execuție a lucrărilor a fost câștigată 
de SC Elbi Energy Project SRL 
București, valoarea totală a acestora 
fiind de 1.024.818,05 lei, cu TVA. 
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Sistemul de 
canalizare din 

comună, 
modernizat și extins 

Grație a două proiecte importante, pe 
75 de străzi din Comuna Miroslava va 
fi modernizat și extins sistemul de 
canalizare. Primul proiect vizează 
lucrările care vor fi realizate în cadrul 
Proiectului major de extindere și mod-
ernizare a sistemelor de apă și 
canalizare în Județul Iași, implementat 
de Apavital, prin Programul 
Operațional Infrastructură Mare. La 
final vor beneficia de o rețea de 
canalizare modernizată și extinsă 
locuitorii din satele Balciu, Horpaz, 
Miroslava și Valea Adâncă. Al doilea 
proiect vizează extinderea rețelei de 
canalizare pe un total de 38 de străzi, 
respectiv pe DJ248A. Lucrările vor fi 
efectuate în localitățile Găureni, 
Miroslava, Uricani, Valea Adâncă, 
Valea Ursului și Vorovești. Valoarea 
totală estimată a investiției este de 
35.800.034,91 lei (cu TVA), fondurile 
urmând a fi asigurate prin intermediul 
Programului Național de Investiții 
„Anghel Saligny” sau alte surse.  
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Din bine în mai bine!  
Pe 14 iulie se deschide Family 

Market Miroslava
IULIUS deschide, pe 14 iulie 2022, la 

Miroslava, primul centru comercial Fa-
mily Market, cel mai nou concept de re-
tail de proximitate al companiei, care răs-
punde cerinţelor comunităților din zona 
metropolitană a Iaşului, aflate în plină 
creştere demografică şi dezvoltare eco-
nomică. Proiectul a fost realizat în parte-
neriat cu Primăria Miroslava, în centrul 
comunei care a atras, în ultimii ani, tot 
mai multe investiţii şi familii tinere.  
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Datele înregistrate la Oficiul de Stare Civilă în luna mai 2022
În luna mai 2022, la 
Oficiul de Stare Civilă al 
Comunei Miroslava au 
fost înregistrate un 
certificat de naștere, 12 
certificate de căsătorie 
și șase certificate de 
deces. 

Nașteri 
l Ciobanu Eva-Valeria 

Căsătorii 
l Gabor Carmil cu 

Duduman Brândușa-
Maria 

l Bițică Mihai-Răzvan cu 
Grumezescu Diana-Maria 

l Bejenaru Ciprian-Petru 
cu Dragoman Beatrice 
Mădălina 

l Focșa Silviu-Gbariel cu 
Ichim Ana-Maria 

l Borcăiaș Cătălin cu Banu 
Marilena 

l Mărian Radu cu 
Pidfihurna Lesia 

l Burlacu Lucian cu 
Cojocaru Bianca-Mariana 

l Dănilă Marian-Cristian 
cu Simion Adela-
Georgiana 

l Livența Adrian cu 
Stanciu Anastasia 

l Florea Ștefănuț Daniel cu 
Corlat Mădălina Elena 

l Buzatu Ioan cu Pintileasa 
Paula-Roxana 

l Raveica Emanuel Cătălin 
cu Ghioancă Andreea-
Lavinia 

Decese 

l Chivulescu Ștefan - 
1943 

l Petrilă Natalia - 1942 
l David Ion - 1957 
l Damian Ion - 1967 
l Pavel Elena - 1954 
l Lupu Neculai - 1942

Reunit în ședință de îndată în 
ziua de 6 mai 2022, Consiliul 
Local al Comunei Miroslava a 
votat și aprobat următoarele 
normative locale: 

l Hotărârea nr.127 privind aprobarea 
realizării obiectivului de investiții - 
Proiect “Modernizarea terenului de sport 
si tineret din localitatea Uricani prin 
achiziția de utilaje de întreținere” și a 
cofinanțării Proiectului prin Programul 
Județean de Dezvoltare Economico-
Socială Iași pentru perioada 2021-2024.  

l Hotărârea nr.128 privind aprobarea 
traseelor de Transport Public Metropol-
itan în Comuna Miroslava. 

 
Reunit în ședință de îndată în 
ziua de 20 mai 2022, Consiliul 
Local al Comunei Miroslava a 
votat și aprobat următoarele 
normative locale: 

l Hotărârea nr.129 privind aprobarea 
ajustării valorii devizului general pentru 
investiția: „Construire sală de sport, lo-
calitatea Uricani, comuna Miroslava, 
județul Iași” Cod proiect 124593. 

l Hotărârea nr.130 privind aprobarea 
ajustării valorii devizului general pentru 
investiția: „Construire sală de sport, lo-
calitatea Cornești, comuna Miroslava, 
județul Iași” Cod proiect 124595. 

 
Reunit în ședință ordinară în 
ziua de 30 mai 2022, Consiliul 
Local al Comunei Miroslava a 
votat și aprobat următoarele 
normative locale: 

l Hotărârea nr.131 privind completarea 
Anexei privind achizițiile directe la Pro-
gramul anual al achizițiilor publice pen-
tru anul 2022, aprobată prin Hotărârea 
Consiliului Local al comunei Miroslava 
nr.290/21.12.2021. 

l Hotărârea nr.132 privind declan șarea 
procedurii de expropriere pentru cauză 
de utilitate publică a terenurilor, în 
suprafață totală de 366,00 m.p. și edifi-
cate, proprietate privată a unor persoane 
fizice, afectate de coridorul de expro-
priere al lucrării de utilitate publică de 
interes local la obiectivul de investiție : 
“Modernizare strada Lațcu Vodă, sat 
Valea Adâncă, Comuna Miroslava, 
Județul Iași”. 

l Hotărârea nr.133 privind aprobarea 
închirierii prin licitație publică deschisă 
a 12 loturi de teren, aparținând domeni-
ului public al comunei Miroslava, 
județul Iași, în vederea amplasării de 
panouri publicitare. 

l Hotărârea nr.134 privind închirierea 
prin licitație publică deschisă a terenului 
în suprafață de 227 m.p., aparținând 
domeniului public al comunei 
Miroslava, situat în intravilan conform 
Planului Urbanistic General sat 

Miroslava, comuna Miroslava, județul 
Iași, având număr cadastral 95336, pen-
tru amenajare parcare. 

l Hotărârea nr.135 privind închirierea 
prin licitație publică deschisă a terenului 
în suprafață de 142000 m.p., aparținând 
domeniului privat al comunei 
Miroslava, situat în T 25, intravilan sat 
Uricani, comuna Miroslava, județul Iași, 
având număr cadastral 93000, P1156/11, 
P1156/12, P1156/13, P 1157, P 1158, 
F1093/1 în scopul execuției de lucrări 
extragere pământ pentru realizarea 
modelării, consolidării, amenajării ver-
santului în vederea prevenirii 
alunecărilor semistabilizate și eroziunii 
puternice. 

l Hotărârea nr.136 privind participarea 
Unității Administrativ-Terito rială co-
muna Miroslava, județul Iași la Progra-
mul privind reducerea emisiilor de gaze 
cu efect de seră în transporturi, prin pro-
movarea infrastructurii pentru ve-
hiculele de transport rutier nepoluant din 
punct de vedere energetic: staţii de 
reîncărcare pentru vehicule electrice în 
localități cu investiția ”Construire 4 
stații de încărcare pentru vehicule elec-
trice în Comuna Miroslava, Județul 
Iași”. 

l Hotărârea nr.137 privind trecerea din 
domeniul privat al Unității Administra-
tiv-Teritorială comuna Miroslava în 
domeniul public al Unității Administra-
tiv-Teritorială comuna Miroslava a 
terenului în suprafață de 368 m.p., având 
număr cadastral 77036. 

l Hotărârea nr.138 privind trecerea în 
domeniul public al Unității Administra-
tiv-Teritorială comuna Miroslava, 
județul Iași a unor bunuri imobile și a 
unor noi elemente de identificare topo-
cadastrale. 

l Hotărârea nr.139 privind modificarea 
și completarea domeniului privat al co-
munei Miroslava, în sensul trecerii în 
domeniul privat al comunei Miroslava a 
unor suprafețe de teren rezultate în urma 
dezmem brării. 

l Hotărârea nr.140 privind trecerea în 
domeniul public al comunei Miro slava 
a obiectivului de investiție: “Ȋnființare 
rețea de colectare ape uzate ȋn satele 
Proselnici, Cornești și Dancaș comuna 
Miroslava, județul Iași” și darea în ad-
ministrare şi exploatare către S.C. 
APAVITAL S.A.. 

l Hotărârea nr.141 privind neasumarea 
de către Unitatea Administrativ-
Teritorială comuna Miroslava a 
responsabilității organizării și derulării 
procedurilor de atribuire a contracte -
lor/acordurilor –cadru pentru achiziția 
produselor aferente Programului pentru 
Școli al României și a contractelor/acor-
durilor-cadru de prestare a serviciilor 
pentru derularea măsurilor educative 
pentru anul școlar 2022-2023, la nivelul 
comunei Miroslava, județul Iași. 

l Hotărârea nr.142 privind aprobarea 
documentației tehnico-economice faza 
Pth nr.DRU-09-2021 și a indicatorilor 

tehnico-economici ai obiectivului de 
investiție: “Amenajare alee pietonală în 
lungime de pănă la 250 m în incinta 
Liceului Tehnologic Agricol “Mihail 
Kogălniceanu Miroslava”. 

l Hotărârea nr.143 privind încetarea de 
drept a contractului de concesiune 
nr.31341/24.07.2019 încheiat între co-
muna Miroslava, judetul Iași și 
Manolache Corina-Andreea. 

l Hotărârea nr.144 privind încetarea de 
drept a contractului de concesiune 
nr.23407/14.09.2015, încheiat între co-
muna Miroslava, judetul Iași și Radu 
Vasile-Ciprian. 

l Hotărârea nr.145 privind încetarea de 
drept a contractului de concesiune 
nr.38611/12.12.2017, încheiat între co-
muna Miroslava, judetul Iași și Boleac 
Ionuț-Sergiu. 

l Hotărârea nr.146 privind încetarea de 
drept a contractului de concesiune 
nr.38617/12.12.2017, încheiat între co-
muna Miroslava, judetul Iași și Lateș Si-
mona-Nicoleta. 

l Hotărârea nr.147 privind încetarea de 
drept a contractului de concesiune 
nr.17350/7.06.2018, încheiat între co-
muna Miroslava, judetul Iași și Andrei 
Vlad-Mihai. 

l Hotărârea nr.148 privind încetarea de 
drept a contractului de concesiune 
nr.33135/17.12.2015, încheiat între co-
muna Miroslava, judetul Iași și Prise-
caru Vlăduț-Marius. 

l Hotărârea nr.149 privind încetarea 
contractului de concesiune nr.21771/ 
21.05.2019, încheiat între comuna Miro -
slava, judetul Iași și Plămă deală Ioan, ca 
urmare a acordului părților. 

l Hotărârea nr.150 privind încetarea 
contractului de concesiune 
nr.14444/14.05.2018, încheiat între co-
muna Miroslava, judetul Iași și Liliac 
Constantin. 

l Hotărârea nr.151 prin care Consiliul 
Local al comunei Miroslava își însușește 
Hotărârea Adunării Generale a Asociat-
ului Unic nr.18/05.05.2022 privind mod-
ificarea și completarea Organigramei și 
a Statului de funcții ale societății Ser-
vicii Publice Miroslava S.R.L. 

l Hotărârea nr.152 privind atribuirea de 
denumiri de străzi în comuna Miroslava, 
județul Iași și actualizarea Nomencla-
torului stradal al comunei Miroslava. 

l Hotărârea nr.153 privind modificarea 
și completarea Hotărârii Consiliului 
Local al comunei Miroslava 
nr.57/31.03.2021 privind aprobarea 
Proiectului tehnic nr.DRU-04-2020 și a 
indicatorilor tehnico–economici ai 
proiectului: “Modernizare drumuri inte-
rioare în incinta Parcului Industrial 
Miroslava, comuna Miroslava, judeţul 
Iaşi” și majorarea valorii inițiale a con-
tractului de lucrări nr.110/09.08.2021. 

l Hotărârea nr.154 privind desem narea 
reprezentantului Consiliului Local al co-
munei Miroslava județul Iași, ce va avea 
calitatea de membru în Consiliul de 
Administrație al Creșei Miroslava. 

l Hotărârea nr.155 privind trecerea din 
domeniul public în domeniul privat al 
comunei Miroslava a unor bunuri imo-
bile. 

l Hotărârea nr.156 privind modificarea 
și completarea Hotărârii Consiliului 
Local al comunei Miroslava 
nr.22/07.02.2019 privind trecerea, în 
condițiile legii, a terenului în suprafață 
de 6 ha și 7335 m.p. aparținând domeni-
ului privat al comunei Miroslava intrav-
ilan sat Brătuleni conform PUG extins 
al comunei, situat în T16, număr cadas-
tral 85725, din domeniul privat al co-
munei Miroslava, județul Iași și admin-
istrarea Consiliului Local Miroslava în 
domeniul privat al județului Iași și ad-
ministrarea Consiliului Județean Iași, în 
vederea construirii unei Săli Polivalente 
în comuna Miroslava și revocarea 
Hotărârii Consiliului Local al comunei 
Miroslava nr.249/22.12.2020. 

l Hotărârea nr.157 privind modificarea 
și completarea Hotărârii Consiliului 
Local al comunei Miroslava, județul Iași 
nr.57/28.02.2022 privind trecerea în 
domeniul public al Unității Administra-
tiv-Teritorială comuna Miroslava, 
județul Iași a terenului în suprafață de 
325 m.p. și a unor elemente de identifi-
care topo-cadastrale. 

l Hotărârea nr.158 privind închirierea 
prin licitație publică deschisă a terenului 
în suprafață de 12 m.p., aparținând 
domeniului public al comunei 
Miroslava, situat în intravilan extins 
conform Planului Urbanistic General sat 
Miroslava, comuna Miroslava, tarla 56, 
parcela A 2593/13 pentru amplasare 
rulotă-domeniu cafenea. 

l Hotărârea nr.159 privind închirierea 
prin licitație publică deschisă a terenului 
în suprafață de 321 m.p. din terenul în 
suprafață de 10464 m.p., amplasat de-a 
lungul DJ248A, parcela DC 
2047/10/3/1, aparținând domeniului 
public al comunei Miroslava, pentru 
amenajare parcare. 

l Hotărârea nr.160 privind modificarea 
și completarea Hotărârii Consiliului 
Local al comunei Miroslava 
nr.18/27.01.2022 pentru aprobarea 
documentației tehnice faza PTE 
nr.8/2021 și a indicatorilor tehnico–eco-
nomici privind obiectivul de investiție: 
“Modernizare DC27 între linia de cale 
ferată și DN28” comuna Miroslava, 
județul Iași. 

l Hotărârea nr.161 privind modificarea 
și completarea Hotărârii Consiliului 
Local al comunei Miroslava 
nr.193/31.08.2021 privind aprobarea 
Studiului de fezabilitate faza DALI 
nr.9/2021 și a indicatorilor tehnico – 
economici ai obiectivului de investiție: 
“Modernizare strada Lațcu Vodă, sat 
Valea Adâncă, com. Miroslava, jud. 
Iași”, în vederea declanșării procedurii 
de expropriere pentru cauză de utilitate 
publică.

Hotărâri ale Consiliului Local al Comunei Miroslava din luna mai 2022
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La sfârșitul lunii mai au început lucră-
rile la Căminul Cultural Miroslava. 
Acesta va fi realizat în centrul localității 
Miroslava, lângă Biserica „Duminica 
Sfinților Români” (Miroslava II), și va 
deservi întreaga comună. „Construcția 
unui cămin cultural în Miroslava este o 
idee mai veche și ne bucurăm că deja 
prinde contur. Este o investiție foarte im-
portantă pentru comunitatea noastră, de-
oarece este necesară organizarea de 
activități social-culturale și educative 
pentru toți cetățenii, indiferent de vârstă. 
Zona va fi formată dintr-un cămin cultu-
ral modern, cu toate dotările necesare, 
loc în care își vor des fășura activitatea 
inclusiv asociațiile care conservă și pun 
în valoare tra dițiile românești. Totodată, 
lângă noua construcție va fi amenajată o 
piațetă pentru organizarea de evenimente 
în aer liber, care va fi completată de te-
renul de sport de alături. Practic, vom 
realiza o adevărată casă de cultură”, a 
declarat primarul Dan Niță. 

Lucrările sunt realizate de SC Inside 
Construction SRL, durata de finalizare 
fiind de 14 luni. Valoarea totală a 
investiției este de 8,2 milioane lei. Fon-
durile sunt asigurate de Compania 
Națională de Investiții, cofinanțarea Co-
munei Miroslava fiind de aproape 
800.000 lei. 

Obiectivul cultural va avea un regim 
de înălțime P+1E și va fi realizat din 
cadre spațiale din beton armat, cu închi-
deri și compartimentări interioare din zi-
dărie din cărămidă. La parter va fi format 
din: scenă (67 de metri pătrați), sală de 

spectacole, sală de reuniuni, depozit de-
coruri, vestiare, garderobă, grupuri sani-
tare (inclusiv pentru persoane cu 
dizabilități). Etajul va avea: sală de 
conferințe (85 metri pătrați), ateliere, bi-
bliotecă, depozit bibliotecă, birou instruc-
tor, birou administrativ și grupuri sanitare 
(inclusiv pentru persoane cu dizabilități). 
Sunt prevăzute și locuri de parcare în li-
mitele proprietății, astfel încât să nu fie 
blocată circulația auto și pietonală din 
zonă. Totodată, spațiile verzi vor ocupa 
30% din suprafața inclusă în proiect. În 
plus, căminul cultural va fi prevăzut cu 
toate dotările necesare, inclusiv intru-
mente muzicale. 

Scurt istoric 
Certificatul de urbanism a fost emis în 

vara anului 2019. Imediat după acest mo-
ment, reprezentanții primăriei au depus o ce-
rere de finanțare la Compania Națională de 
Investiții, companie aflată în subordinea Mi-
nisterului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației. Proiectul a urmat toate eta-
pele de evaluare, întocmindu-se 
documentațiile tehnnico-economice aferente 
(studiu de fezabilitate, studiu topografic, stu-
diu geotehnic, proiect tehnic de execuție 
etc.). Execuția lucrărilor a început la sfârșitul 
lunii mai, cel mai probabil inaugurarea ur-
mând să aibă loc în toamna anului viitor.

Au început lucrările la casa de 
cultură a Comunei Miroslava

Comuna își îmbogățește 
parcul de utilaje cu o nacelă 

Primăria va achiziționa un utilaj de tip 
nacelă autoșasiu. Acesta va putea fi uti-
lizat pentru efectuarea unor lucrări pre-
cum: iluminat stradal, toaletare copaci, 
montaj reclame și bannere, montaj 
instalații de Crăciun etc. 

Proiectul este finanțat prin Programul 
Național de Dezvoltare Rurală 2014-
2020, Axa LEADER, din cadrul Fondu-
lui European Agricol pentru Dezvoltare 
Rurală (FEADR). Cererea de finanțare a 
fost depusă prin Asociația Grupul de 
Acțiune Locală Stejarii Argintii, din care 
face parte și Comuna Miroslava. Val-
oarea totală a proiectului este de 
329.754,71 lei, durata de realizare fiind 
de maxim 12 luni de la semnarea con-
tractului de finanțare. 

Prin achiziționarea nacelei vor fi re-
duse costurile în ceea ce privește 
întreținerea drumurilor, iar autoritățile 
publice locale nu vor mai fi nevoite să 
apeleze la serviciilor terților care au în 
dotare un astfel de utilaj. Totodată, 
sumele alocate anual pentru astfel de 
lucrări vor fi utilizate pentru rezolvarea 
altor nevoi ale comunei. 

Legătura dintre Centura Iași 
și Parcul Industrial 

Miroslava II a fost asfaltată 
La mijlocul lunii iunie a avut loc 

recepția lucrărilor de reabilitare și mo-
dernizare a drumului comunal DC25. 
Artera rutieră faciliteaza accesul autove-
hiculelor de tonaj greu din Centura Iași 
către Parcul Industrial Miroslava II. Lun-
gimea drumului modernizat este de 
1.135 metri, iar lățimea de 12 metri. Prin 
același proiect, pe șase drumuri laterale 
au fost turnate balast și piatră spartă. To-
todată, s-a intervenit și asupra a două 
podețe transversale. Pentru asigurarea 
siguranței circulației a fost realizată sem-
nalizare verticală (realizată din 18 indi-
catoare de circulație), semnalizare ori-
zontală (pe toată lungimea de drum, cu 
vopsea reflectorizantă) și montate para-
pete din beton și metalice. Lucrările au 
fost efectuate de SC Enviro Construct 
SRL și au durat 4 luni. Valoarea totală a 
investiției este de 5.701.356,10 lei (cu 
TVA). 

Drumul dintre Parcul 
Industrial Miroslava I și zona 

Metro va fi modernizat 
Drumul comunal DC27, care face 

legătură între Parcul Industrial Miroslava 
I și drumul național DN28 (zona Metro), 
va intra în reabilitare.Valoarea totală a 
investiției va fi de 2.691.767,89 lei (cu 
TVA), documentația tehnică și indica-
torii tehnico-economici actualizați fiind 
aprobați în ședința Consiliului Local al 
Comunei Miroslava din data de 30 mai 
2022. Lungimea totală de drum care va 
fi supus intervențiilor este de 632 de 
metri. În scurt timp proiectul va fi scos 
la licitație, durata estimată de realizare a 
lucrărilor fiind de opt luni. 

Segmentul de drum propus pentru 
modernizare asigură accesul la firmele 
din Parcul Industrial I al Comunei 
Miroslava, precum și accesul riveranilor 
din intersecția dintre drumul comunal 
DC27 cu drumul european E58/DN 28 
(zona Metro) către satul Brătuleni. 
Totodată, accesul autovehiculelor cu 
regim de circulație prioritară (ambulanță, 
poliție, pompieri, depanări rețea electrică 
etc.) va fi efectuat mult mai ușor și într-
un timp mai scurt. Lucrările propuse în 
cadrului obiectivului de investiții nu se 
vor realiza în zona de siguranță a căii fe -
rate.

PE SCURT

Comuna Miroslava va avea o 
mașină multifuncțională cu echi -
pamente extinse. Aceasta va pu -
tea fi utilizată atât la deszăpezire, 
cât și pentru curățenia stradală 
sau întreținerea spațiilor verzi. În 
urma licitației organizate de pri -
mărie, câștigătoare a fost decla -
rată SC CTE Solution - Utilaje 
Specializate SRL, firma urmând 
să livreze utilajul cel târziu la mi-
jlocul lunii iulie. Contractul în-
cheiat are o valoare de 1.598.000 
lei, fără TVA, și prevede furniza-
rea unui autovehicul de tip Mer-
cedes Benz Unimog U319 4x4, 
fabricat în 2022, cu un motor de 
tip Euro VI - E și cu 190 CP. 
După livrare mașina multifunc -
țională va fi utilizată de către 
lucrătorii SC Servicii Publice 
Miroslava SRL. 

Ce dotări va avea utilajul 
multifuncțional 

Autovehiculul multifuncţio nal 
va avea echipamente pentru mai 
multe tipuri de lucrări, după cum 
urmează: 

l plug zăpadă, cu o lățime 
maximă de lucru între 2,6 și 
2,7 metri;  

l sărăriță, cu o capacitate de 
minim trei metri cubi (inclusiv 
cu picioare de sprijin pentru 
stocare prevăzute cu mecan-
ism de telescopare pentru 
montarea pe platformă auto 
fără alt ajutor); 

l braț telescopic (montat în 
partea frontal), cu lungimea de 
minim șase metri;  

l cap pentru cosit, cu lățimea de 
minim 1,2 metri; 

l cap tăietor cu discuri pentru 
tăiat arbori, cu lățimea de 
minim doi metri;  

l perie acționată de la priza 
frontală cu posibilitatea de în-
clinare stânga - dreapta, cu 
lățimea de minim 2,5 metri; 

l echipament de împrăștiat 
soluție degivrantă, cu volum 
total de minimum 2.500 litri.  

Primăria Miroslava a demarat procesul de modernizare a ilu-
minatului public din comună. Proiectul se află în desfășurare, 
fondurile fiind asigurate printr-o finanțare nerambursabilă a 
Administrației Fondului pentru Mediu. Licitația de execuție a 
lucrărilor a fost câștigată de SC Elbi Energy Project SRL 
București, valoarea totală a acestora fiind de 1.024.818,05 lei, 
cu TVA. Proiectul prevedea înlocuirea a 354 de corpuri de ilu-
minat cu aparate echipate cu tehnologie LED, adică aproximativ 
13% din numărul total de corpuri de iluminat de pe raza comu-
nei, precum și achiziționarea și instalarea sistemelor de telege-
stiune care permit reglarea fluxului luminos al aparatelor de ilu-
minat. „Avem în vedere modernizarea iluminatului public din 
satele Brătuleni, Proselnici, Ciurbești, Valea Adâncă, Miro-
slava, Valea Ursului și Horpaz. Până în prezent am reușit să în-
locuim corpurile de iluminat, urmând ca săptămânile urmă-
toare să instalăm și sistemul de telegestiune. După finalizarea 
proiectului, cheltuielile anuale de exploatare a instalațiilor 
electrice de iluminat vor fi reduse. Totodată, costul investițiilor 
va fi recuperat într-o perioadă scurtă, iar energia electrică va 
fi putea fi utilizată rațional. Vom avea un iluminat public care 
va respecta prevederile europene în domeniu și va fi un element 
important de combatere a delincvenţei și de reducere a numă-
rului de accidente nocturne”, a declarat primarul Dan Niță. 

Toate aparatele de iluminat montate sunt realizate din mate-
riale reciclabile, ecologice și respectă regulile de conservare a 
mediului. În plus, pot fi alimentate fie de la reţeaua de distribu-
ţie, fie prin energie solară, fiind independente de sursă de elec-
tricitate. Durata de funcționare a acestora este estimată la circa 
100.000 de ore. 

Prima modernizare 
a iluminatului public 

din comuna 
Miroslava, aproape 

de finalizare

Comuna Miroslava  
va avea un utilaj 

multifuncțional de 
ultimă generație
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Grație a două proiecte importante, 
sistemul de canalizare din Comuna Mi-
roslava va fi modernizat și extins. Pri-
mul proiect vizează lucrările care vor fi 
realizate în cadrul Proiectului major de 
extindere și modernizare a sistemelor 
de apă și canalizare în Județul Iași, im-
plementat de Apavital, având o valoare 
totală de aproximativ jumătate de mi-
liard de euro. La final vor beneficia de 
o rețea de canalizare modernizată și ex-
tinsă locuitorii din satele Balciu, Hor-
paz, Miroslava și Valea Adâncă. Pri-
mele lucrări au fost demarate pe strada 
Principală din satul Horpaz. Ulterior, 
ele vor continua pe strada Nouă din 
satul Horpaz, respectiv strada Veche 
din satul Valea Adâncă. Lucrările din 
Comuna Miroslava sunt incluse în lotul 
II pentru extinderea sistemului de apă 
și canalizare în Zona Metropolitană a 
Municipiului Iași - Zona Sud, 
finanțarea fiind asigurată prin interme-
diul Programul Operațional Infrastruc-
tură Mare (POIM). În urma licitației or-
ganizate, constructor a fost desemnat 
SC Casrep SRL, având ca subcontrac-
tori SC UT4FB Control SRL, SC Re-

kainstal Shop SRL și SC Foraj Dacia 
MBM SRL. Valoarea contractului este 
de 28.430.517,58 lei (fără TVA), durata 
de execuție fiind de 20 de luni de la or-
dinul de începere a lucrărilor. Proiectul 
va fi de durată, iar șantierul va presu-
pune inclusiv devieri de circulație și ra-
corduri la proprietăți. 

Al doilea proiect vizează extinderea 
rețelei de canalizare pe un total de 38 de 
străzi, la care se adaugă și o serie de lu-
crări pe trei drumuri de exploatare, res-
pectiv pe DJ248A. La final vor fi 
realizați 31.205 metri de rețea de cana-
lizare gravitațională, 5.353 metri de 

conducte de refulare și 13 stații de pom-
pare apă uzată. Lucrările vor fi efectuate 
în localitățile Găureni, Miroslava, Uri-
cani, Valea Adâncă, Valea Ursului și 
Vorovești, durata acestora urmând a fi 
de 24 de luni. Valoarea totală estimată a 
investiției este de 35.800.034,91 lei (cu 
TVA), fondurile urmând a fi asigurate 
prin intermediul Programului Național 
de Investiții „Anghel Saligny”, bugetu-
lui local al comunei sau alte surse. În 
prezent, proiectul se află în etapa de 
licitație pentru achiziția de servicii de 
proiectare și execuție lucrări, fiind de-
puse cinci oferte tehnico-economice.

Sistemul de canalizare din 
comună, modernizat și extins

Continuă investițiile în infrastructura 
rutieră din Comuna Miroslava. Primăria 
intenționează să modernizeze prin asfal-
tare 12 străzi echipate cu rețea de cana-
lizare, mai multe dintre acestea fiind pe 
lista celor mai solicitate lucrări de către 
miroslăveni. La licitația organizată în 
acest sens au depus oferte tehnico-eco-
nomice patru asocieri de firme, 
câștigătoare fiind declarată asocierea 
formată din SC Danlin XXL SRL 
(lider), SC Electroaxa SRL, SC Mihoc 
Oil SRL și SC Hidroterm SRL. Valoarea 

ofertei câștigătoare este de 
24.378.409,92 lei (aproximativ 4,92 mi-
lioane euro), durata contractului fiind de 
48 de luni. 

Pe lângă asfaltare, lucrările vor im-
plica și relocarea unor rețele electrice, 
trasarea de marcaje rutiere și aducerea la 
cotă a branșamentelor de gaze naturale. 
Lungimea totală a străzilor care vor fi 
modernizate este de 10,642 kilometri. 
Proiectul este depus spre finanțare prin 
intermediul Programului Național de 
Investiții „Anghel Saligny”, procedura 

de licitație având o clauză suspensivă 
(ordinul de începere a lucrărilor va fi 
emis în funcție de asigurarea sursei de 
finanțare).  

Ce străzi vor fi modernizate 
Satul Valea Adâncă 

l Strada Iazului 
l Strada Cornești 
l Strada Prunilor 

Satul Valea Ursului 
l Strada Emil Racoviță 

l Strada Ion Creangă 
l Strada Ionel Teodoreanu 
l Strada Mihail Sadoveanu 
l Strada Primăverii 

Satul Ciurbești 
l Strada Neculai Hârțan 

Satul Cornești 
l Strada Ciprian Porumbescu 

Satul Uricani 
l Legătura dintre strada Eroilor cu 

strada Beldiman 
Satul Miroslava 

l Strada Stadionului

Încă 12 străzi din comună vor fi modernizate!

Canalizare și pe strada Prof. 
Neculai Hârțan din Ciurbești 

Strada Prof. Neculai Hârțan din 
Ciurbești va fi modernizată. În pre-
zent, pe această arteră rutieră se 
desfășoară lucrări de extindere a 
rețelei de canalizare. Pentru a crea 
noi legături rutiere în comună și 
pentru a facilita accesul spre 
proprietăți, tronsonul care reprezintă 
conexiunea între strada Movilei și 
porțiunea asfaltată a străzii Prof. Ne-
culai Hârțan va fi și asfaltat. 

Lucrările de canalizare sunt rea-
lizate prin fonduri din bugetul local. 
Câștigătoare a licitației a fost decla-
rată SC Casrep SRL, valoarea totală 
a investiției fiind de 579.863,38 lei 
(cu TVA). Lucrările au fost dema-
rate la începutul lunii mai și se vor 
finaliza la sfârșitul lunii iulie. Vor fi 
realizate: o stație de pompare apă 
uzată, 12 cămine de vizitare, 446 
metri de rețea de canalizare apă 
uzată și 405 metri de conducte de re-
fulare.
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În zilele de 8 și 9 iunie, elevii din 
învățământul primar din Comuna 
Miroslava au avut serbarea de final de 
an școlar. Primarul Dan Niță a fost 
prezent la manifestările organizate la 
Școala Gimnazială ,,Colonel Constan-
tin Langa” Miroslava, iar ulterior la 
cele de la Școala Gimnazială ,,Dimitrie 
Anghel” Cornești - Structura Vorovești. 
Acesta a dat asigurări că pe durata verii 
vor fi efectuate igienizările necesare 
pentru ca toate școlile din comună să-
și primească elevii în cele mai bune 
condiţii în anul școlar 2022-2023.

Final de an școlar la școlile din Miroslava

„Buburuzele” și „fluturașii” au 
primit titlul de COPIL MINUNAT

Pe 31 mai, Creșa Miroslava a 
organizat o serbare cu ocazia Zilei 
Internaționale a Copilului. „Bubu-
ruzele” și „fluturașii” au plantat 
puieți de tuia, fiecare tânăr arbust 
primind numele celui care l-a 

plantat. Alături de părinți, bunici și 
educatoare, copiii au lansat 
baloane, s-au jucat și au primit dul-
ciuri. La final, cei mici au primit 
diplome prin care li s-a acordat ti-
tlul de COPIL MINUNAT!

Pe 1 iunie, terenul de fotbal din Balciu a 
găzduit o serie de manifestări organizate cu 
ocazia Zilei Internaționale a Copilului. La 
evenimentul organizat de Primăria Comunei 
Miroslava au participat sute de copii, părinți și 
bunici. Alături de formațiile grădinițelor și 
școlilor din comună, atmosfera a fost 
întreținută și de TheSky Dance Iasi (muzică, 
dans, facepainting, forme din baloane, jocuri 
și concursuri), Magicianul Alex Iasi (numere 
de magie), Corul DoReMi (muzică și dans - 
dirijor: Corina Dumitru, pian: Corina Holera) 
și Model East (aeromodele).

Ziua Internațională a Copilului,  
sărbătorită pe terenul de sport din Balciu

Școala Gimnazială „Colonel Constantin Langa” Miroslava

Școala Gimnazială „Colonel Constantin Langa” Miroslava

Școala Gimnazială ,,Dimitrie Anghel” Cornești - Structura Vorovești

Școala Gimnazială ,,Dimitrie Anghel” Cornești - Structura VoroveștiȘcoala Gimnazială ,,Dimitrie Anghel” Cornești - Structura Vorovești

Școala Gimnazială „Colonel Constantin Langa” Miroslava
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IULIUS deschide, pe 14 iulie 2022, 
la Miroslava, primul centru comercial 
Family Market, cel mai nou concept de 
retail de proximitate al companiei, care 
răspunde cerinţelor comunităților din 
zona metropolitană a Iaşului, aflate în 
plină creştere demografică şi dezvoltare 
economică. Proiectul a fost realizat în 
parteneriat cu Primăria Miroslava, în 
centrul comunei care a atras, în ultimii 
ani, tot mai multe investiţii şi familii ti-
nere.  

Centrul comercial are o suprafață în-
chiriabilă de peste 6.900 mp și inte-
grează un supermarket, un mix perso-
nalizat de servicii - majoritatea produ-
cători locali - , locuri de parcare şi spaţii 
verzi. Publicul este invitat să participe 
la cele patru zile pregătite special pen-
tru a marca deschiderea Family Market. 
Astfel, în perioada 14 - 17 iulie, vor 
avea loc evenimente precum dezvelirea 
statuii „Oda Bucuriei”, spectacole de 
gătit și degustări de produse de la 
locațiile din Family Market, photo cor-
ner tematic, premii la cumpărături, tea-
tru de păpuși și alte surprize pentru cei 
mici. „Anul trecut, anunțam două pro-
iecte sub noul concept Family Market, 
iar primul dintre acestea îşi va deschide 
porţile pentru public în mai puţin de o 
lună. În paralel cu dezvoltarea de pro-
iecte ample de regenerare urbană, pe 
care le derulăm în marile oraşe din Ro-
mânia, venim şi în întâmpinarea mici-
lor comunităţi din zona metropolitană 
a Iaşului, aflate în plin avânt economic 
şi demografic, oferindu-le locuitorilor 
servicii de care au nevoie, gândite spe-
cial pentru ei şi care le vor ușura viața. 
Family Market este despre mai bine. 
Adăugăm valoare stilului de viață, prin 
mixul de servicii, soluțiile pentru petre-
cerea timpului liber și prin frumusețea 
naturii”, a spus Radu Pârlea, manage-
rul Family Market. 

Ancora proiectului este supermarke-
tul retailerului francez Auchan, de peste 
2.200 mp. Totodată, centrul comercial 
include şi o premieră pentru Iaşi: prima 
locaţie a brandului Sinsay, parte a gru-
pului de fashion LPP din Polonia, care 
va deschide aici cel mai nou concept de 
magazin, pe o suprafaţă de 1.000 mp. 
Oferta retailerului internațional va in-
clude îmbrăcăminte și accesorii pentru 
copii, femei și bărbați, precum și arti-
cole pentru casă și produse de 
înfrumusețare.  

Printre brandurile prezente se nu-
mără şi retailerul polonez de tip dis-
counter Pepco. În completare, Family 
Market Miroslava propune un mix de 
chiriași, format, în special, din produ-
cători și antreprenori autohtoni, cum 
sunt: Meat Concept Store, Kosarom, 
Vascar, băcăniile La Sibieni și La Bot-
tega, pizzeria şi patiseria La Ciambella, 
cofetăria Blanca, Teo`s Cafe, florăria 
Saria, Mado, Agroland (petshop și pro-
duse pentru grădină), cabinetul de ana-

lize medicale Praxis, magazinul cu 
piese auto Autopit, papetăria Papiro, 
Lisnic Coafor & Barbershop, curăţăto-
ria ecologică Omniclean, plafarul Că-
tina, Inmedio, CEC Bank, magazinul 
Cobyul, dar și spaţiul de joacă pentru 
copii Let`s Play.  

Dincolo de funcția de utilitate ime-
diată, Family Market Miroslava va fi 
locul ideal pentru relaxare datorită spa-
ţiilor verzi, unde au fost plantaţi peste 
110 de arbori maturi, cu înălţimi de 
până la 12 metri, din specii precum: 
paltin de munte, arțar roșu, castan, car-
pen piramidal, fag sângeriu, Ginkgo Bi-
loba, Magnolia Soulangeana, dud alb, 
corcoduș roșu și tei. Amenajarea peisa-
gistică este completată cu peste 6.000 
de arbuşti, gazon special, o fântână ar-
teziană şi alei pietonale. Punctul central 
şi simbolul Family Market îl reprezintă 
statuia „Oda Bucuriei”, realizată de ar-
tistul Vladlen Babcinețchi, câștigătorul 
concursului de artă organizat anul tre-
cut. 

La etajul 1, Family Market Miro-
slava va include sala de evenimente 
Verdi a brandului Congress Hall, o fa-
cilitate solicitată de comunitatea locală. 
Astfel, sala poate să găzduiască petre-
ceri private cu până la 220 de invitați, 
precum şi evenimente corporate, de 
până la 300 de persoane.  

Clienții Family Market vor benefi-
cia de acces facil în noua locaţie, unde 
vor avea la dispoziție o parcare cu 137 
de locuri, spații pentru biciclete şi sta-
ţii de încărcare pentru maşini elec-
trice. În plus, au fost realizate lucrări 
de modernizare a infrastructurii, prin 
lărgirea străzii adiacente și reamena-
jarea stației de transport în comun din 
zonă. 

Al doilea proiect Family Market se 
dezvoltă în cartierul Bucium și va fi fi-
nalizat în această toamnă. CEC Bank, 
unul dintre principalii susținători ai an-
treprenorilor locali, este partenerul IU-
LIUS în finanțarea celor două pro-
iecte. 

Din bine în mai bine! Pe 14 iulie se 
deschide Family Market Miroslava 

Mix de branduri și servicii esenţiale, în proximitate, pentru o mai 
bună economie de timp l Supermarket Auchan, antreprenori locali, 
branduri internaționale, servicii necesare zilnic, spaţii verzi și locuri 

de parcare pentru mașini și biciclete l Patru zile de evenimente 
speciale la inaugurare, cu spectacole, tombole și promoții
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Elevii Liceului Tehnologic Agri-
col „Mihail Kogălniceanu” Miro-
slava au fost premiați la Concursu-
lui Național Studențesc „Tradiție și 
inovație în arta gastronomică – 
inovații pentru o alimentație sănă-
toasă”. Liceenii din comuna noastră 
au obținut Premiul II la secțiunea 
Desert, respectiv Mențiune la 
secțiunea Fel principal. Aceștia au 
preparat un cheesecake cu jeleu din 
trandafiri, respectiv o pastă de 
pește. Preparatele au fost realizate 
cu materii prime din sera didactică 
a școlii și de la producători locali. 
Liceul „Mihail Kogălniceanu” a 
fost reprezentat de elevii de la spe-
cializările Cofetar - Patiser și Bucă-
tar, fiind coordonați de profesorii 
Mihaela Perju, respectiv Alexandru 
Hustiuc. 

Evenimentul a fost organizat de 
Universitatea de Ştiinţele Vieții 
„Ion Ionescu de la Brad” Iaşi, în 
parteneriat cu Liga Studenților 
Agronomi și Veterinari Iași şi 
Asociația Studenților Veterinari 
Iași. 

Elevii Liceului 
„Mihail 

Kogălniceanu” 
Miroslava, 

premiați la un 
concurs național 
de gastronomie

,,Kamadeva”, din 
nou pe podium! 

Actorii Trupei de teatru ,,Kamadeva” 
a Școlii Gimnaziale ,,Colonel Constantin 
Langa” au participat la cea de-a XXIV-
a ediție a Festivalului Concurs de Teatru 
de Păpuşi - Pantomimă ,,Cătălin Da-
mian”. La eveniment au participat trupe 
din toată țara, elevii din comuna noastră 
obținând patru premii. În urma deliberă-
rii juriului, „Kamadeva” a câștigat Pre-
miul I și Premiul Radio Iași (premiu spe-
cial, acordat unei singure echipe). Toto-
dată, elevii Andra Ciubotariu (rolul prin-
cipal: Carl) și Mihăiță Pădurariu (rol 
secundar: lebăda albă) au obținut premii 
individuale pentru interpretare. 

Talentații actori din Miroslava au cu-
cerit membrii juriului cu spectacolul 
„Rățoiul cel urât”, o adaptare după po-
vestea lui Hans Christian Andersen. 
Spectacolul a fost regizat și coordonat de 
prof. Silvia Nedelciuc, iar decorurile au 
fost realizate de copii, sub îndrumarea 
prof. Marius Pavel. Mesajul transmis de 
actori a fost: „Fiecare din noi poate să 
învețe să zboare, să-și urmeze visul. Tre-
buie doar să avem încredere”.

Echipa Comunei Miroslava a deve-
nit a patra cea mai bună echipă comu-
nală din România. După ce a câștigat 
fazele pe județ și regiune, reprezentanta 
noastră s-a oprit în semifinalele Cupei 
Satelor. Turneul final s-a desfășurat la 
baza sportivă „Cindrelu” din Gura 
Râului (Județul Sibiu), în perioada 20-
22 mai 2022. S-au confruntat echipele 
din Miroslava (Iași), Mârșani (Dolj), 
Șura Mare (Sibiu), Bucșani (Dâm -

bovița), Ulmeni (Călărași), Cumpăna 
(Constanța), Șanț (Bistrița-Năsăud) și 
Dumbrăvița (Timiș). Echipa noastră a 
fost însoțită și de viceprimarul Mihăiță-
Costel Lisoschi. „Calificarea la faza fi-
nală pe țară a Cupei Satelor a fost un 
motiv de mândrie pentru copii, precum 
și pentru mine ca antrenor. A fost o 
competiție organizată foarte bine, oca-
zie cu care felicit organizatorii. Consi-
der că am reușit să reprezentăm Miro-

slava cu succes, ajungând până în se-
mifinale. Clasarea pe locul 4 la nivel 
național dovedește faptul că putem rea-
liza lucruri frumoase pentru copii și 
pentru comunitate în materie de 
sport”, a declarat Bogdan Iordache, an-
trenorul echipei comunei. 

Înainte de a ajunge la faza națională, 
tinerii fotbaliști din Miroslava au 
câștigat faza pe județ. Ulterior au par-
ticipat cu succes la etapa regională a 
competiției organizate de Federația Ro-
mână de Fotbal. Aceasta a fost găzduită 
de comuna vasluiană Ivănești, cele 4 fi-
naliste din Moldova fiind comunele 
Miroslava (Județul Iași), Sascut 
(Județul Bacău), Iaslovăț (Județul Su-
ceava) și Gârceni (Județul Vaslui). Cu 
un lot bine antrenat de profesorul Bog-
dan Iordache, jucătorii Miroslavei au 
reușit să învingă toate cele trei adver-
sare (2-1 cu Iaslovăț, 1-0 cu Sascut și 
2-0 cu Gârceni). Aceste victorii au 
făcut ca echipa Miroslavei să se claseze 
pe prima poziție, asigurându-și un loc 
în turneul final. 

Cupa Satelor este cel mai amplu pro-
iect de scouting în mediul rural, iar 
echipele participante sunt mixte. 
Competiția națională U13 este organi-
zată de Federația Română de Fotbal cu 
sprijinul Kaufland România și dedicată 
tinerilor practicanți ai fotbalului din 
mediul rural. Echipele participante re-
prezintă satele și comunele din Româ-
nia. 

Miroslava are a patra cea mai bună 
echipă comunală din România

Clubul Sportiv Știința Miroslava a 
obținut o finanțare importantă pentru 
realizarea cantonamentelor de vară și 
achiziția de echipamente sportive. Ast-
fel, prin proiectul „Fotbal ca ALTĂ-
DATĂ” depus spre finanțare în baza 
Legii nr. 350/2005 privind regimul 
finanțărilor nerambursabile din fonduri 
publice alocate pentru activități nonpro-
fit de interes general, clubul din Miro-
slava a câștigat suma de 113.470,95 lei. 
Fondurile de la Consiliului Județean re-

prezintă 74,5% din valoarea totală a 
proiectului și sunt acordate prin inter-
mediul Programului pentru acordarea de 
finanțări nerambursabile în anul 2022 
din bugetul Județului Iași. Pe lângă 
achiziționarea de materiale și echipa-
mente sportive, proiectul implică orga-
nizarea în luna iulie a unui cantonament 
de zece zile pentru echipa de seniori (30 
de sportivi și asimilați), respectiv orga-
nizarea în luna august a unui semican-
tonament de șapte zile pentru două 

echipe de juniori (40 de sportivi și 
asimilați). 

Printre obiective generale ale proiec-
tului se numără creșterea prestigiului 
Clubului Sportiv Știința Miroslava, pro-
movarea Județului Iași prin sport, parti-
ciparea la competiții, încurajarea practi-
cării activităților fizice și sportive în 
mod continuu, asigurarea continuității în 
educația tinerilor prin sport, precum și 
mobilizarea unui număr cât mai mare de 
persoane care să promoveze sportul ca 
fiind cea mai bună modalitate de a 
menținere a sănătății. Ca obiective spe-
cifice menționăm îmbunătățirea con -
diției fizice și a tehnicii individuale, con-
solidarea jocului colectiv, îmbunătățirea 
tacticii colective, precum și reducerea 
riscului de accidentare prin adaptarea 
programelor de antrenament și monito-
rizarea odihnei și alimentației.

Clubul Sportiv Știința Miroslava 
a câștigat o finanțare de la 

Consiliul Județean

Vineri, 10 iunie 2022, în Sala de Sport Miroslava a avut loc 
o dezbatere publică pe tema organizării începutului de an 
școlar 2022-2023. La eveniment au fost prezenți conducerile 
primăriei și ale tuturor unităților de învățământ din comună. 
„A fost o discuție constructivă. Credem că am lămurit mai 
multe probleme semnalate de către părinții prezenți la dezba-
tere. Ne dorim ca toți copiii miroslăveni să fie școlarizați la 
unitățile de învățământ din comună și vom face tot posibilul 
pentru ca acest lucru să se întâmple”, a declarat primarul Dan 
Niță. 

Părinții care nu au putut fi prezenți la dezbatere și au nelă-
muriri, pot lua legătura cu cele două conduceri ale școlilor 
gimnaziale din comună fie prezentându-se direct la unitățile 
de învățământ, fie utilizând datele acestora de contact: 
l Școala Gimnazială „Colonel Constantin Langa” Miro-

slava 

Telefon: 0232/295.730 
Email: scoalamiroslava@yahoo.com 

l Școala Gimnazială „Dimitrie Anghel” Cornești: 
Telefon: 0374/689.830 
Email: 
scoaladimitrie_anghel@yahoo.com

Începutul de an școlar 2022 - 2023, în atenția primăriei
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Auchan angajează! Hai și tu în echipa Auchan 
Miroslava și află cum e să-ti placă să mergi la lucru! 
Cauți un loc de muncă stabil, care să te motiveze și să îți ofere noi provocări, sau pur și simplu îți 
dorești să faci o schimbare cu un job mai bun, mai aproape de casă? Noul supermarket Auchan 
Miroslava iti ofera aceasta ocazie ! 

Vino să lucrezi ca: Operator Vânzări Polivalent pentru produse proaspete, produse de larg consum, 
într-o companie puternică, cu o echipă unită, colegi faini și beneficii atractive. 

Indiferent de experiență, te bucuri de: 
 Salariu de bază și tichete de masă 
 Sporuri pentru zilele de weekend, de sărbătoare și de noapte 
 Asigurare de sănătate și de viață 
 Asigurare stomatologică 
 Concediu de odihnă plătit (minim 23 de zile anual) 
 Primă de vacanță și prime periodice 
 Un loc de muncă stabil într-o companie care te respectă 
 Stagiu de formare adaptat postului 
 Dezvoltare profesională într-o companie multinațională 

 
Cum aplici la job-ul care îți bate la ușă 
Trimite CV-ul tău la miroslava@auchan.ro, sună direct la 0757.088.746 și află toate detaliile de care ai 
nevoie, sau vino să ne cunoaștem la centrul de recrutare din Auchan Palace Mall Iași. 
 

 
La Auchan te bucuri de un mediu de lucru plăcut, motivant, ce promovează egalitatea de șanse și 
posibilitatea de a te dezvolta profesional pe toate nivelurile, iar „Te bucuri de viaţă” reprezintă sinteza 
promisiunii de angajator a companiei. Este locul în care talentul, pasiunea și potențialul îți sunt puse în 
valoare, iar rezultatele muncii tale sunt apreciate, pentru că ai parte de grijă, respect și recunoaștere! 
 
Descoperă cum e să îți placă să mergi la job în fiecare zi. 
 
Începe o nouă poveste! Hai și tu în echipa Auchan Miroslava! 
 
 

 
 


