
PUBLICAȚIE LUNARĂ A COMUNEI MIROSLAVA

Joi, 14 iulie 2022, compania IULIUS 
a inaugurat primul său proiect de retail 
de proximitate: Family Market Miro-
slava. Realizat în parteneriat cu Primă-
ria Comunei Miroslava, proiectul repre-
zintă cea mai amplă dezvoltare de retail 
din comună, realizată în urma unei in-
vestiţii în valoare de aproximativ 12 
milioane de euro. Proiectul deserveşte 
un areal comercial compus din cei apro-
ximativ 40.000 de locuitori din comuna 
Miroslava, la care se adaugă alţi 
100.000 de rezidenţi din localităţile în-
vecinate, aflate la mai puţin de 20 de 
minute distanţă. Investiția înseamnă și 
140 de noi locuri de muncă. „Ne bucu-
răm să inaugurăm Family Market Mi-
roslava, un complex modern, cu multe 
facilități, atât pentru cetățenii din co-
mună, cât și pentru cei care sunt în 
tranzit. Mulțumim grupului IULIUS 
pentru că a ales ca în Miroslava să rea-
lizeze prima investiție din afara 
orașelor și ne mândrim că este unul 
dintre proiectele private de referință 
din județul nostru. La un an de la emi-
terea autorizației de construire, centrul 

nostru de comună s-a schimbat în MAI 
BINE și MAI FRUMOS. Family Market 
Miroslava va fi un simbol pentru comu-
nitatea noastră și un loc unde se vor în-

tâlni toți miroslăvenii”, a declarat Dan 
Niță, primarul Comunei Miroslava. 
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Miroslava continuă să se schimbe în MAI BINE și MAI FRUMOS 

Family Market - investiție 
de 12 milioane euro a 
IULIUS la Miroslava

Informația de 
MIROSLAVA

IULIE 2022 Numărul 54 Tiraj 6.000 exemplare

Trei obiective din Comuna 
Miroslava vor fi alimentate 

cu „energie verde” 
Reprezentanții primăriei au de-

marat licitația privind achiziția 
serviciilor de proiectare și 
execuție a trei centrale solare fo-
tovoltaice. Acestea vor fi montate 
pe sediul primăriei, sala de sport a 
comunei și clădirea Fermei Uri-
cani. Proiectul este estimat la 
aproximativ jumătate de milion de 
lei. 

„Agricultura viitorului” - 
locul II la Concursul 

Național de Proiecte de 
Mediu 

Echipa Liceului Tehnologic 
Agricol „Mihail Kogălniceanu” 
Miro slava a obținut locul II la etapa 
națională a Concursului Național de 
Proiecte de Mediu. Aceasta a partic-
ipat cu proiectul „Agricultura vi-
itorului”, axat pe cercetarea dez -
voltării culturilor de legume în sis-
tem acvaponic. 

Delegație a Orașului 
Dondușeni, în vizită la Creșa 

Miroslava 
O delegație a orașului Dondușeni 

(Republica Moldova), condusă de 
primarul Ivan Belciug, a efectuat 
joi, 14 iulie 2022, o vizită de lucru 
în Comuna Miroslava. Membrii 
delegației au participat la inaugu-
rarea Family Market Miroslava și, 
ca schimb de bune practici, au real-
izat o vizită de studiu la Creșa 
Miroslava. 

Performanțe deosebite ale 
sportivilor din Miroslava 
Luptătorul Ștefan Lătescu a de-

venit campionul Senshi la categoria 
super cruiser. „Golden Boy” l-a în-
vins prin knockout pe canadianul 
Olivier Langloise Ross. Sportivul 
din satul Proselnici a oferit și 
knockout-ul serii. Tot luna aceasta, 
Andrei Trofin (12 ani), Alexandra 
Tanana (12 ani) și Luca Drăncianu 
(10 ani), elevi ai Școlii Gimnaziale 
„Dimitrie Anghel” din Cornești, au 
obținut performanțe deosebite la 
Campionatul Național Outdoor de 
Tir cu Arcul - categoria Copii U13, 
proba arc olimpic.
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Joi, 30 iunie 2022, Consiliul 
Local al Comunei Miroslava a 
aprobat Planul Urbanistic Zonal 
pentru noul Centru Regional 
Multifuncțional care va fi con-
struit de Kaufland în satul 
Brătuleni (în zona Parcului In-
dustrial Miroslava I). Obiectivul 
va fi realizat pe o suprafață de 

402.440 metri pătrați. Proiectul 
include, printre altele, realizarea 
unor hale de depozitare pentru 
produse alimentare și non-ali-
mentare, a unui spațiu de des-
facere, amenajarea de căi rutiere 
pentru acces, platformă pentru 
parcări și circulații pietonale. 
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Un an fără prof. 
Constantin Timu

Luni, 27 iunie 2022, 
a avut loc sfințirea mo-
numentului comemora-
tiv al profesorului Con-
stantin Timu, fost direc-
tor a Liceului Tehnolo-
gic Agricol „Mihail 
Kogălniceanu” Miro-
slava. Sluj ba de sfințire 
a fost oficiată de către 
părintele Mihai Rusu, 
preotul paroh al Biseri-
cii Adormirea Maicii 
Domnului din Miro-
slava, la eveniment 
fiind prezenți profesori 
ai liceului și prieteni ai 
profesorului, printre 
aceștia din urmă numă-
rându-se și primarul 
Dan Niță. Inițiatorul 
proiectului a fost prof. 

dr. ing. Cezar Cioran, 
împreună cu dr. ing. 
Leonard Stafie, respec-
tiv Petrică și Iulian Cu-
cutianu. 
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Kaufland va realiza un centru 
regional multifuncțional în 

satul Brătuleni 
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Datele înregistrate la Oficiul de Stare Civilă în luna iunie 2022
În luna iunie 2022, la 
Oficiul de Stare Civilă 
al Comunei Miroslava 
au fost înregistrate 
trei certificate de 
naștere și 25 
certificate de 
căsătorie. 

Nașteri 
l Stoleriu David 
l - Sofia-Elena 
l Tronciu Vladimir 

Căsătorii 
l Feraru Codruț-Mihail și 

Coșofreț Ana-Maria 
l Pop Daniel Mircea și 

Rîmboi Roxana-
Georgiana 

l Mutea Traian-Costel și 
Surugiu Diana-Elena 

l Botez Andrei-Robert și 
Lungu Alexandra-
Loredana 

l Munteanu Octavian-
Costin și Ignat 
Mădălina-Ioana 

l Pădurariu Mihai-Cătălin 
și Moșneagu Cerasela-
Lenuța 

l Lițu Valentinian-Andrei 
și Damian Cristina 

l Tataru Dumitru-Marian 
și Pleșca Mihaela 

l Crișu Leonard-Augustin 
și Caraiman Georgiana 

l Ariciuc Mihai și Manole 
Vasilica-Elena 

l Zdrobău Ion și Dragan 
Irina 

l Dragoslav Bogdan și 
Țoncu Elena-Sonia 

l Lungu Marian-Ionuț și 
Gogol Elena-Mădălina 

l Bîrlădeanu Andrei și 
Mărinică Mădălina-Ioana 

l Cadar Cosmin și Ariton 
Ioana-Francisca 

l Mihăileanu Cosmin-
Gabriel și Mitrea 
Gabriela 

l Ionescu Marius și Bogleș 
Mirela 

l Dobrea Dumitru și Alexa 
Mariana 

l Fotache George-
Alexandru și Preda 
Corina-Alina 

l Dobrea Andrei-Claudiu 
și Țibulcă Andreea-
Alexandra 

l David Constantin-
Mădălin și Popa 
Mădălina 

l Vatavu Cosmin-Daniel și 
Scutaru Alina-Raluca 

l Munteanu Cosmin și 
Păduraru Narcisa-Lorena 

l Păduraru Florin-Daniel și 
Gîfei Ana-Maria 

l Buinceanu Alexandru-
Mihăiță și Macovei 
Paula-Roxana

Reunit în ședință extraordinară 
în ziua de 23 iunie 2022, 
Consiliul Local al Comunei 
Miroslava a votat și aprobat 
următoarele normative locale: 

l Hotărârea nr. 170 privind acordarea 
facilităţii fiscale de anulare a acce-
soriilor în cazul obligaţiilor bugetare 
principale restante la data de 
31.03.2020 inclusiv, datorate buge-
tului local al comunei Miroslava şi 
aprobarea procedurii de anulare a 
acestora. 

l Hotărârea nr. 171 privind rectifi-
carea Bugetului de venituri și cheltu-
ieli pe anul 2022 la nivelul comunei 
Miroslava, judeţul Iaşi. 

l Hotărârea nr. 172 privind modifi-
carea și completarea Anexei nr.1 la 
Hotărârea Consiliului Local al co-
munei Miroslava, județul Iași 
nr.1/11.01.2022 privind aprobarea 
implementării proiectului : 
”Achiziție nacelă autoșasiu pentru 
Comuna Miroslava, județul Iași” 
prin Masura 4.4/6B, „Dezvoltarea 
unor sate viabile prin inovare sociala 
in teritoriul Grupului de Acțiune Lo-
cala” Sesiunea 4 – Apel 1 - decem-
brie 2021. 

l Hotărârea nr. 173 privind modifi-
care si completarea Organigramei si 
a Statului de Functii ale Unitatii Ad-
ministrativ Teritoriale Comuna 
Miroslava, Județul Iași. 

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

l Hotărârea nr. 174 privind trecerea 
în domeniul public al Unității Ad-
ministrativ-Teritorială comuna 
Miroslava, județul Iași a unor bunuri 
imobile și a unor noi elemente de 
identificare topo-cadastrale. 

l Hotărârea nr. 175 privind trecerea 
din domeniul public al Unității Ad-
ministrativ-Teritoriale comuna 
Miroslava în domeniul privat al aces-
teia, a terenurilor identificate cu 
număr cadastral  92031 și număr 
cadastral 94110, pentru amenajare 
acces la nivelul sensului giratoriu de 
la intersecția cu Str. Basarabia, sat 
Brătuleni, comuna Miroslava, pe VO 
DN 28D.  

l Hotărârea nr. 176 privind încetarea 
contractului de concesiune nr.16725/ 
07.06.2017, conform cerere 
nr.29986/09.05.2022, încheiat între 

comuna Miroslava și Dulcianu Sil-
viu. 

l Hotărârea nr. 177 privind modifi-
carea și completarea Hotărârii Con-
siliului Local al comunei Miroslava, 
județul Iași nr.109/29.04.2022 pri -
vind aprobarea documentației tehni -
co-economice-faza PTh și a indica-
torilor tehnico-economici ai obiec-
tivului de investiție: “OBȚINEREA 
AUTORIZAȚIEI DE SECURITATE 
LA INCENDIU PENTRU GRĂDI -
NIȚA CU PROGRAM NORMAL 
VALEA ADÂNCĂ”, în sensul 
modificării indicatorilor economici. 

l Hotărârea nr. 178 privind modifi-
carea și completarea Hotărârii Con-
siliului Local al comunei Miroslava, 
județul Iași nr.110/29.04.2022 
privind aprobarea documentației 
tehnico-economice-faza PTh și a in-
dicatorilor tehnico-economici ai 
obiectivului de investiție: 
“OBȚINEREA AUTORIZAȚIEI 
DE SECURITATE LA INCENDIU 
PENTRU ȘCOALA PRIMARĂ 
VOROVEȘTI, în sensul modificării 
indicatorilor economici. 

l Hotărârea nr. 179 privind modifi-
carea și completarea Hotărârii Con-
siliului Local al comunei Miroslava, 
județul Iași nr.111/29.04.2022 
privind aprobarea documentației 
tehnico-economice-faza PTh și a in-

dicatorilor tehnico-economici ai 
obiectivului de investiție: “OBȚI -
NEREA AUTORIZAȚIEI DE SE-
CURITATE LA INCENDIU PEN-
TRU GRĂDINIȚA CU PROGRAM 
NORMAL PROSELNICI”, în sensul 
modificării indicatorilor economici. 

l Hotărârea nr. 180 privind trecerea 
în domeniul public al Unității Ad-
ministrativ-Teritorială comuna 
Miroslava a investiției: ”Extindere și 
modernizare școala primară, Locali-
tatea Ciurbești, Comuna Miroslava, 
Județul Iași”. 

l Hotărârea nr. 181 privind modifi-
carea și completarea domeniului pri-
vat al comunei Miroslava, în sensul 
trecerii în domeniul privat al co-
munei Miroslava a unor suprafețe de 
teren rezultate în urma 
dezmembrării/alipirii. 

l Hotărârea nr. 182 privind tarifului 
orar pentru utilajul-motocoasă 
STIHL FS  461 C-EM, aflat în pro-
prietatea și în administrarea societății 
Servicii Publice Miroslava S.R.L. 

l Hotărârea nr. 183 privind 
actualizării Programului anual al 
achizițiilor publice, precum și a 
modificării, completării și 
actualizării Anexei privind achizițiile 
directe la Programul anual al 
achizițiilor publice  pentru anul 
2022, aprobate prin Hotărârea Con-

siliului Local al Comunei Miroslava 
nr.290/21.12.2021. 

l Hotărârea nr. 184 privind respin-
gerea plângerii prealabile formulată 
de către S.C. AGRICOLA 
MIROSLAVA S.A. (în faliment) - 
prin lichidator judiciar societatea 
profesională LICHIDATOR MAS-
TER CONSULTING I.P.U.R.L., îm-
potriva Hotărârii Consiliului Local 
Miroslava nr.11/27.01.2022 privind 
însușirea de către Consiliul Local al 
comunei Miroslava a Listei bunurilor 
aparținând domeniului public al co-
munei Miroslava, întocmită la data 
de 31 decembrie 2021. 

l Hotărârea nr. 185 privind Planul 
Urbanistic Zonal privind terenul în 
suprafață de 402440 m.p., situat în 
sat Brătuleni, comuna Miroslava, în 
vederea realizării investiției ”Con-
struire centru regional multifuncțio -
nal Kaufland România” - beneficiar 
Societatea Comercială KAUFLAND 
ROMÂNIA SCS. 

l Hotărârea nr. 186 privind rectifi-
carea Bugetului de venituri și cheltu-
ieli-Bugetul de venituri proprii pe 
anul 2022, la nivelul Comunei 
Miroslava, Judeţul Iaşi. 

l Hotărârea nr. 187 privind modifi-
carea și completarea Hotărârii Con-
siliului Local al Comunei Miroslava, 
Județul Iași nr.140/30.05.2022.

Hotărâri ale Consiliului Local al Comunei Miroslava din luna iunie 2022
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Joi, 30 iunie 2022, Consiliul Local al Comu-
nei Miroslava s-a întrunit într-o nouă ședință or-
dinară. Pe ordinea de zi au fost 15 proiecte de 
hotărâre, unul dintre cele mai importante fiind 
cel privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 
pentru noul Centru Regional Multifuncțional 
care va fi construit de Kaufland în satul Brătu-
leni (în zona Parcului Industrial Miroslava I). 
Astfel, pe o suprafață de 402.440 metri pătrați 
urmează a fi realizată o zonă de servicii și 
comerț. „Beneficiile economice și sociale rezul-
tate în urma acestei investiții sunt dezvoltarea 
localității Brătuleni în lungul arterelor principale 
de circulație, îmbunătățirea imaginii întregii 
zone, respectiv diversificarea și dinamizarea 
funcțională a zonei Centru-Vest a Zonei Metro-
politane Iași. Transformările dinamice ale zonei 
din ultima perioadă marchează o tendință evi-
dentă de reconversie funcțională a terenurilor în 
raport cu necesitățile actuale. Sectorul comercial 
și de servicii, neglijat în perioada anterioară, re-
vine în prim planul reevaluării conceptelor ur-
banistice ale localităților ca piesă de bază în con-
solidarea dezvoltării durabile a acestora”, au de-
clarat reprezentanții Kaufland. 

Conform documentului menționat, proiectul 
include realizarea unor hale de depozitare pentru 
produse alimentare și non-alimentare, a unui 
spațiu de desfacere, precum și amenajarea căilor 
rutiere pentru acces, platformă pentru parcări și 
circulații pietonale, stație de autobuz, spații în-
cărcare/descărcare, spații anexă, platformă gos-
podărească, echipamente pentru echipare edili-
tară (post TRAFO, generatoare electrice, rezervă 
de apă pentru incendiu, bazine colectare ape plu-
viale), echipamente pentru reclamă (pilon, stea-
guri, totemuri), construcții hidroedilitare (rețele 
de alimentare cu apă, canalizare, canale de des-
ecare), spații verzi și alte elemente de mobilier 
urban specific. Spaţiile neconstruite şi neocupate 
de construcții, echipamente, accese, parcări şi 
trotuare vor fi înierbate. 

Accesul la acest obiectiv se va realiza prin in-
termediul drumurilor interioare din incinta Par-
cului Industrial Miroslava I, care asigură legă-
tura cu drumul european E583/DN28 (via Strada 
Brătuleni) și Șoseaua de centură DN28D (via 
Strada Basarabiei).

Kaufland va realiza un centru regional 
multifuncțional în satul Brătuleni

Drumurile din Parcului Industrial  
Miroslava I, modernizate din bugetul local 

Primăria a modernizat drumurile din incinta Parcului Industrial Miro-
slava I. Lucrările au fost demarate în august 2021, recepția la terminarea 
acestora urmând să aibă loc în cursul acestei luni. Prin această investiție vor 
fi îmbunătățire accesul și traficul auto atât pentru rezidenții din cadrul Par-
cului, cât și pentru ceilalți participanți la trafic din comună. Valoarea totală a 
proiectului a fost de aproximativ 8,5 milioane lei (cu TVA). Pe lângă asfal-
tare, au fost realizare următoarele acțiuni: majorarea lățimii părții carosabile 
până la 7,5 metri, realizarea de accese la proprietățile agenților economici, 
realizarea de acostamente betonate, ridicarea la cotă a capacelor de vizitare 
a căminelor de canalizare, realizarea de rigole din beton și amenajarea cu 
ecrane din beton a canalului de preluare a apelor pluviale. Lucrările au fost 
efectuate de societatea Danlin XXL SRL, în total fiind amenajate opt artere 
rutiere, cu lungimi cuprinse între 145 de metri și 1.003,50 metri. Lungimea 
totală a arterelor rutiere amenajate a fost de 3.476,50 metri. 

Exproprieri pentru modernizarea  
unei străzi din satul Valea Adâncă 

În vederea modernizării străzii Lațcu Vodă din satul Valea Adâncă, a fost 
demarată procedura de expropriere a două terenuri. Suprafața totală a imobi-
lelor care urmează a fi expropriate este de 366 metri pătrați, acestea fiind în 
prezent proprietate privată a unor persoane fizice. Decizia a fost aprobată de 
consilierii locali în ședința din 30 mai 2022. Concret, supuse exproprierii 
vor fi două terenuri din intravilanul localității menționate, primul având o 
suprafață de 322 metri pătrați, iar al doilea având o suprafață de 44 metri 
pătrați. Proprietarii care dețin imobilele situate pe coridorul de expropriere 
vor primi un total de 21.736 lei, sumă care se va acorda ca titlu de despăgu-
bire și care a fost stabilită în urma unei evaluări întocmite de un expert eva-
luator autorizat ANEVAR. Lungimea propusă spre modernizare este de 415 
metri, traseul străzii fiind selectat pentru a asigura continuitatea traseului 
deja asfaltat (în lungime de aproximativ 500 din metri din aceeași stradă). 
Delimitarea dintre cele două tronsoane se realizează prin intermediul 
intersecției cu strada Principală. Fondurile necesare sunt estimate la suma de 
970.074,37 lei (cu TVA) și vor fi asigurate din bugetul local. 

Strada Arțarului din Valea Ursului va fi modernizată 
Primăria Comunei Miroslava a demarat proiectul de reabilitare și moder-

nizare a străzii Arțarului din satul Valea Ursului. Artera rutieră menționată 
are o lungime de 1.361 metri, la finalul lucrărilor urmând să aibă o lățime de 
patru metri și, pe toată lungimea sa, acostamente din balast cu lățimea de 0,5 
metri. Proiectul include și colectarea și evacuarea apelor de suprafață, adu-
cerea la cotă a căminelor de utilități și semnalizarea rutieră. Valoarea esti-
mată a licitație este de 1.419.421,84 lei (cu TVA), durata estimată a lucrări-
lor fiind de 3 luni. Strada amintită a fost pietruită printr-un proiect finanțat 
prin intermediul Programului Național de Dezvoltare Rurală, în prezent 
fiind greu practicabilă. Prin reabilitarea și modernizarea acesteia se urmă-
resc fluidizarea traficului, îmbunătățirea accesului localnicilor la proprietăți, 
sporirea siguranței circulației și reducerea poluării mediului (prin reducerea 
noxelor și a zgomotului). Strada este importantă și pentru pasionații de 
drumeții și ciclism pentru că reprezintă o cale de acces în Pădurea Uricani. 

Rezervor de apă în zona Horpaz 
Urmare a folosirii necorespunzătoare a apei (sisteme de irigații, umplerea 

piscinelor, spălarea suprafețelor betonate din interiorul proprietăților etc.), în 
perioada sezonului de vară este depășit necesarul cantității pentru care a fost 
proiectat sistemul de alimentare cu apă din comună. Pentru a veni în spriji-
nul locuitorilor afectați din cauza debitului scăzut al apei, Primăria Comunei 
Miroslava și compania ApaVital implementează proiectul „Eficientizarea 
sistemului de distribuție a apei potabile în Comuna Miroslava”. Acesta pre-
vede realizarea a două rezervoare de apă: unul în satul Horpaz (zona La Ca-
tolici) și altul în satul Uricani (zona Via Mare). Prin realizarea acestora ur-
mează a fi îmbunătățită și capacitatea de distribuție a apei în celelalte 
localități ale comunei. Primul care va fi amenajat este rezervorul de apă din 
satul Horpaz. Acolo, pe un teren de o mie de metri pătrați, dat în adminis-
trare și exploatare către ApaVital de Consiliul Local al Comunei Miroslava 
(Hotărârea nr. 163/29.07.2021), va fi amplasat un rezervor cu o capacitate 
de 1.038 metri cubi. Lucrările au fost demarate, urmând a fi realizate în ur-
mătoarele săptămâni. 

Supralărgire în zona șoselei de centură 
Primăria caută soluții pentru îmbunătățirea traficului în satele care înre-

gistrează creștere demografică. În acest sens a inițiat un proiect de suprală-
gire a bretelei de legătură între șoseaua de centură DN28D și drumul comu-
nal DC28. Până în prezent au fost realizate studiul de fezabilitate și proiec-
tul tehnic, urmând ca indicatorii tehnico-economici să fie supuși aprobării în 
ședința Consiliului Local din această lună. Valoarea estimată a proiectului 
este de 4.458.486,25 lei (cu TVA), iar durata de realizare de 24 de luni. 
„Este un proiect necesar, mai ales ținând de explozia demografică din ulti-
mii ani. Astfel, numai în Valea Adâncă, cel mai populat sat din comună, 
există aproximativ cinci mii de gospodării. În plus, dacă în 2014 satul avea 
38 de străzi, în prezent numărul acestora s-a triplat. Odată cu creșterea de-
mografică a fost și o majorare a numărului de autovehicule, fapt care a con-
dus la crearea de ambuteiaje pe arterele rutiere din zonă. Prin realizarea 
acestui proiect va fi îmbunătățit traficul din zonele Miroslava, Valea Adâncă 
și Balciu”, susțin reprezentanții primăriei.

PE SCURT

Reprezentanții primăriei au demarat licitația 
privind achiziția serviciilor de proiectare și 
execuție a trei centrale solare fotovoltaice. Acestea 
vor fi montate pe sediul primăriei, sala de sport a 
comunei și clădirea Fermei Uricani. Proiectul este 
estimat la aproximativ jumătate de milion de lei, 
urmând a fi realizat până la mijlocul lunii septem-
brie. Scopul investiției este de a valorifica 
potențialul solar prin înlocuirea energiei electrice 
produse în instalații termoenergetice cu energie 
electrică produsă din surse regenerabile. 

Fiecare dintre cele trei centrale solare fotovol-
taice va avea o putere de aproximativ 25 kWp, 
fiind compuse din panouri fotovoltaice de 400-600 
Wp. Energia obținută va putea fi utilizată pentru 
consumul propriu sau livrată în sistem. Impactul 
asupra mediului este minim, întrucât în urma dez-
membrării centralei fotovoltaice nu rezultă 
deșeuri, iar structura poate fi refolosită. „Pe lângă 
crearea unor capacități noi pentru producerea 
energiei electrice, proiectul presupune realizarea 
racordurilor electrice între unitățile generatoare 
fotovoltaice și racordarea la Sistemul Energetic 
Național. Sistemul fotovoltaic este o tehnologie 
fiabilă, având o durată medie de viață de peste 20 
de ani. Prin implementarea unui astfel de sistem 

reducem costurile cu energia electrică achizi -
ționată din surse convenționale, reducem impactul 
asupra mediului prin scăderea amprentei de car-
bon și ne alieniem la standardele și directivele eu-
ropene în vigoare. Totodată, prin acest proiect, 
Primăria Comunei Miroslava va deveni prosuma-
tor, adică nu doar va consuma energie din rețeaua 
electrică, dar va produce și livra energie din surse 
regenerabile, deși activitatea specifică nu este 
producerea de energie electrică”, a declarat pri-
marul Dan Niță. 

Trei obiective din Comuna Miroslava vor fi 
alimentate cu „energie verde”

Centrala fotovoltaică, dată în 
administrarea Servicii Publice 

Miroslava 
Miercuri, 15 iunie 2022, Consiliul Local al 

Comunei Miroslava s-a întrunit într-o ședință 
de îndată. Proiectele de hotărâre aflate pe ordi-
nea de zi au fost aprobate în unanimitate. Cele 
mai importante proiecte dezbătute au vizat pro-
cedurile de expropriere pentru cauză de utilitate 
publică a unor terenuri în vederea înființării 
sensului giratoriu din localitatea Vorovești. 
Acesta va fi amenajat la intersecția străzilor 
Prof. Dumitru Pricop, Principală, Militari și Ion 
Neculce, iar lucrările urmează să înceapă în cu-
rând. Având în vedere că la nivelul societatea 
Servicii Publice Miroslava SRL a fost înființat 
un compartiment energetic, consilierii locali au 
aprobat darea în administrarea societății din su-
bordinea Consiliului Local a centralei fotovol-
taice. Scopul îl reprezintă asigurarea 
funcționării și exploatării acesteia în condiții de 
siguranță și cu respectarea parametrilor tehnici.
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Compania IULIUS a inaugurat astăzi, 
14 iulie 2022, primul său proiect de re-
tail de proximitate: Family Market Mi-
roslava. Realizat în parteneriat cu Primă-
ria Comunei Miroslava, proiectul a fost 
lansat ca răspuns la nevoile comunităţi-
lor în expansiune din zona metropolitană 
a Iaşului. La eveniment au participat Iu-
lian Dascălu, președintele grupului IU-
LIUS, Dan Niță, primarul Comunei Mi-
roslava, Costel Alexe, președintele Con-
siliului Județean, Ionuț Ardeleanu, CEO 

Auchan Retail România, și Bogdan 
Oprea, șef serviciu Direcția Clienți Mari 
CEC Bank. „În ultimii 20 de ani ne-am 
concentrat pe realizarea de proiecte im-
portante de regenerare urbană, în mari 
oraşe din România. Astăzi, suntem entu-
ziasmaţi să dezvăluim publicului noul 
concept IULIUS, care va fi un partener 
al comunităţilor în expansiune. Comuna 
Miroslava s-a dezvoltat puternic în ulti-
mii ani, datorită administraţiei locale şi 
a investiţiilor atrase în zonă, creându-se 

o comunitate puternică ce are nevoie de 
servicii de bază, în apropierea casei. 
Mixul de magazine şi facilităţi, inaugu-
rat astăzi, a fost personalizat pe aştep-
tările locuitorilor pentru a simplifica și 
înfrumuseţa viaţa rezidenţilor şi a le 
oferi mai mult timp de calitate alături de 
cei dragi, reducând drumurile spre oraş. 
Totodată, Family Market este o plat-
formă de susţinere şi promovare a antre-
prenorilor şi producătorilor locali, ma-
joritari în proiect, care vor oferi produse 

autohtone, de calitate”, a declarat Radu 
Pârlea, managerul Family Market. 

Family Market Miroslava - 
proiect de 12 milioane de euro 

Family Market Miroslava reprezintă 
cea mai amplă dezvoltare de retail din 
comună, realizată în urma unei investiţii 
în valoare de aproximativ 12 milioane de 
euro. Proiectul deserveşte un areal co-
mercial compus din cei aproximativ 
40.000 de locuitori din comuna Miro-

Family Market - investiție de 12 milioane 
euro a companiei IULIUS în Miroslava
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slava, la care se adaugă alţi 100.000 de 
rezidenţi din localităţile învecinate, 
aflate la mai puţin de 20 de minute dis-
tanţă. „Ne bucurăm să inaugurăm Fa-
mily Market Miroslava, un complex mo-
dern, cu multe facilități, atât pentru 
cetățenii din comună, cât și pentru cei 
care sunt în tranzit. Mulțumim grupului 
IULIUS pentru că a ales ca în Miroslava 
să realizeze prima investiție din afara 
orașelor și ne mândrim că este unul din-
tre proiectele private de referință din 
județul nostru. La un an de la emiterea 
autorizației de construire, centrul nostru 
de comună s-a schimbat în MAI BINE și 
MAI FRUMOS. Family Market Miro-
slava va fi un simbol pentru comunitatea 
noastră și un loc unde se vor întâlni toți 
miroslăvenii”, a declarat Dan Niță, pri-
marul Comunei Miroslava.  

Detalii despre proiect 
Family Market Miroslava, un format 

parter și etaj, are o suprafaţă închiriabilă 
de aproximativ 7.000 metri pătrați şi 
propune un mix variat de servicii, majo-
ritatea ale întreprinzătorilor şi producă-
torilor naţionali şi locali, precum: super-
market, băcănie, carmangerie, patiserie 
& pizzerie, restaurant, cofetărie, farma-
cie, fashion și produse pentru casă, libră-
rie, coafor, curățătorie, pet shop, coffee 
shop etc.  

Auchan România - ancora 
Family Market 

Ancora Family Market este Auchan 
România, partener al IULIUS în proiec-
tele de retail, care la Miroslava propune 
un nou format de supermarket, de peste 
2.000 metri pătrați. Clienţii vor putea ac-
cesa atât produse proprii, marca Auchan, 
branduri românești şi internaţionale, ali-
mentare și non-alimentare, dar şi pro-
duse de la furnizori și producători locali. 
În plus, membrii MyCLUB Auchan vor 
beneficia de promoții exclusive în baza 
cardului de fidelitate. „Deschiderea Au-
chan Miroslava reprezintă un moment 
important pentru noi, fiind primul pro-
iect din noul concept de supermarket, de 
mari dimensiuni, pe care Auchan l-a tes-
tat și dezvoltat în ultimii ani. Aici, ne în-
tâmpinăm vecinii cu prețuri mici zi de zi, 
o ofertă extinsă de produse provenite de 
la producători și furnizori locali, inclu-
siv din Iași, produse proaspete fabricate 
în propriile laboratoare, dar și cu o 
mulțime de beneficii pentru clienții fi-
deli, precum serviciul gratuit de închi-

riat unelte dedicat membrilor MyCLUB 
Auchan. De asemenea, ne menținem 
promisiunea de a contribui la un stil de 
viață sănătos și responsabil, astfel că am 
dezvoltat un raion special dedicat 
alimentației sănătoase, iar clienții noștri 
se pot implica activ în acțiuni de prote-
jare a mediului înconjurător. Ne bucu-
răm că avem ocazia să introducem acest 
format în cadrul unui proiect inovator, 
dezvoltat de partenerul nostru cu 
tradiție, IULIUS, și le mulțumesc tuturor 
celor care au contribuit la dezvoltarea 
acestui proiect”, a declarat Ioana Toșa, 
Director Teritoriu Nord Auchan Retail 
România. 

Tot ce ai nevoie, lângă casa ta 
În premieră pentru Iaşi, în Family 

Market Miroslava a fost inaugurat pri-
mul magazin al brandului Sinsay, parte 
a grupului LPP din Polonia, un concept 
nou de magazin, pe o suprafaţă de 1.000 
metri pătrați, care oferă îmbrăcăminte şi 
accesorii pentru femei, copii şi bărbaţi, 
precum şi articole pentru casă şi produse 
de înfrumuseţare.  

 
Retailerul polonez de tip discounter 

Pepco este şi el prezent cu un magazin. 
Oferta este completată de: carmangeriile 
Meat Concept Store, Kosarom şi Vascar, 
băcăniile La Sibieni și La Bottega, piz-
zeria şi patiseria La Ciambella, cofetăria 
Blanca, Teo’s Cafe, coffee shop Dol-
ciano, florăria Saria, Mado, Agroland 
(petshop și produse pentru grădină), ca-
binetul de analize medicale Praxis, ma-

gazinul cu piese auto Autopit, papetăria 
Papiro, Lisnic Hair Studio, curăţătoria 
ecologică Omniclean, plafarul Cătina, 
Inmedio, CEC Bank, magazinul Cobyul, 
dar și Let’s Play, un spațiu cu jocuri pen-
tru copii. 

 
La etajul I, Family Market Miroslava 

include o facilitate solicitată de comuni-
tatea locală: sala de evenimente „Verdi” 
a brandului Congress Hall. Cu un design 
interior rafinat şi dotată cu cele mai noi 
echipamente, sala Verdi poate să găzdu-
iască petreceri private cu până la 220 de 
invitați, precum şi evenimente corporate 
de până la 300 de persoane. 

 
Family Market înseamnă şi relaxare 

în aer liber, în primul parc amenajat din 
comună. Aici au fost plantaţi peste 110 
arbori maturi, cu înălţimi mari, aduşi 
special de la pepiniere din Italia. Printre 
specii se numără: paltin de munte, arțar 
roșu, castan, carpen piramidal, fag sân-
geriu, Ginkgo Biloba, Magnolia Soulan-
geana, dud alb, corcoduș roșu și tei. Ta-
bloul natural mai include peste 6.000 de 
arbuşti, gazon special, o fântână arte-
ziană şi alei pietonale. În parc poate fi 
admirată statuia „Oda Bucuriei”, reali-
zată de artistul Vladlen Babcinețchi, 
câștigătorul concursului de artă organi-
zat anul trecut de IULIUS, cu ajutorul 
Uniunii Artiștilor Plastici din România - 
Filiala Iași. „Oda Bucuriei” ilustrează 
chintesența conceptului Family Market, 
simbolizând locul unde comunitatea se 
adună pentru a socializa și pentru a pe-
trece timp de calitate. 

Aproximativ un milion de euro au 
fost investiţi în amenajarea parcării şi a 
infrastructurii, care vor permite accesul 
facil în proiect. Clienţii au la dispoziţie 
137 de locuri de parcare, spaţii pentru 
biciclete şi două staţii de încărcare pen-
tru maşini electrice. În plus, au fost rea-
lizate lucrări de modernizare a infras-
tructurii, prin lărgirea străzii adiacente 
și reamenajarea stației de transport în 
comun din zonă. Family Market Miro-
slava este şi un angajator relevant în 
zonă, fiind noul loc de muncă pentru 
140 de persoane. 

Family Market Miroslava: 
l Program: zilnic, orele 09.00-21.00. 

Auchan: zilnic, orele 07.00-22.00 
l Circa 12 milioane de euro investiţie 
l Aproximativ 7.000 metri pătrați su-

prafaţă închiriabilă 
l Peste 7.800 metri pătrați suprafaţă 

construită 
l Areal comercial: 40.000 de locuitori 

în comuna Miroslava; 100.000 de re-
zidenţi din localităţile învecinate 

l Supermarket Auchan - peste 2.000 
metri pătrați, peste 11.000 de pro-
duse, peste 60 de angajați, 8 case 
self check-out 

l 29 de operatori: Auchan, Sinsay, 
Pepco, Agroland, Meat Concept 
Store, La Sibieni, Kosarom, Vascar, 
Mado, La Bottega & La Ciambela, 
Dolciano, Blanca, Cobyul, Papiro, 
Autopit, Dr. Max, Cătina, Teo’s 
Cafe, Saria, Inmedio, Omniclean, 
Lisnic Hair Studio, CEC Bank, Mi-
nier, Schimbu 3, Let’s Play, Praxis 
şi Congress Hall 

l Primul magazin Sinsay din Iaşi – 
peste 1.000 metri pătrați 

l Department store Pepco - îmbrăcă-
minte și încălțăminte, jucării, arti-
cole pentru casă și decorațiuni 

l Sala de evenimente Verdi – capaci-
tate de până la 300 de persoane 

l Spaţii verzi amenajate – peste 4.300 
metri pătrați, 110 arbori, 6.000 de ar-
buşti, gazon 

l Simbolul Family Market: statuia 
„Oda Bucuriei”, realizată de artistul 
Vladlen Babcinețchi 

l 137 locuri de parcare, spaţii pentru 
biciclete, două staţii de încărcare 
pentru maşini electrice 

l 1 milion de euro investiţi în amena-
jarea parcării şi în modernizarea in-
frastructurii 

l 140 de noi locuri de muncă  
l Family Market Miroslava şi Bucium 

– investiţie totală în valoarea de 
peste 23 milioane de euro
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Motto: „Lumina a venit în lume, dar 
oamenii au iubit întunericul mai mult 

decât Lumina, pentru că faptele lor 
erau rele” (Ioan 3,19). 

 
Fiecare perioadă de timp a însemnat o 

luptă împotriva „a ceva”. Renașterea a lup-
tat pentru restaurarea omului, epoca mo-
dernă pentru instaurarea democrației etc., 
dar cea mai interesantă este lupta care se 
duce astăzi – lupta cu rușinea. O dispută pe 
care, de altfel, oamenii, în marea lor majo-
ritate, nu-i acordă nicio importanță, fiind 
hipnotizați de mirajul rapid în care societa-
tea își vinde păcatele la rangul de virtuți. 
Obsesia reușitei în viață pare să fi găsit în 
vremea noastră o soluție atât de simplă: 
perseverează, impune-te! Cum vrei să te 
respecte alții, dacă tu însuți nu te respecți? 
Învinge-ți timiditatea, cauza tuturor nereu -
șitelor! 

Psihologii moderni oferă o mulțime de 
metode de a scăpa de timiditate, aceasta de-
venind o preocupare centrală a pedagogiei 
școlare și a familiilor tinere. Totul pentru a 
cultiva personalitatea copilului, pentru a 
scăpa de frustrarea „comunistă”. Însă, a 
ucide în tine sentimentul rușinii nu în-
seamnă că tu însuți nu vei mai săvârși fapte 
de rușine. Penibilul rezultă tocmai din se-
ninătatea cu care cineva face lucruri je-
nante, convins că face ceva bun. Dimpo-
trivă, noi avem nevoie de sentimentul 
rușinii, pentru a evita să ne facem de râs în 
fața celorlalți. Rușinea este chezășia 
demnității noastre.  

Reclamele pe care le vedem pe stradă, în 
ziare, pe rețelele de socializare sau la tele-
vizor, toate te îndeamnă să fii primul, să fii 
cel mai bun. Sigur, îndată apare întrebarea: 
cum să fie toți „primul”? În tradițiile tuturor 
popoarelor, pentru a deveni primul „e ne-
voie de multă osteneală, trebuie să te umpli 
de calități”. Acum însă, e mult mai simplu. 
Vrei să fii primul? Nicio problemă, cum-
pără bateriile X și cumpără-ți una din 
mașinile care-ți fac cu ochiul în reclame, 
pentru a-ți asigura fericirea și pentru a-ți 
găsi jumătatea la care tu visezi. Dar dacă 
nu-ți ajung banii, nu e totul pierdut; cel 
puțin uită-te la una din emisiunile de la te-
levizor, căci toate îți vor spune că ești pri-
mul! 

Nouă, românilor, această psihologie ne 
este cunoscută de la doamnele cu fuste de 
pe stradă. Numai acestea, pentru a te capta, 
încep să-ți ghicească tot felul de blonde 
care se țin după tine, că ai mulți dușmani de 
care vei scăpa doar cu ajutorul lor și că o 
să-ți vină niște bani din străinătate. Numai 
că, dacă refuzi să le dai bani, te înjură și te 
blestemă („să n-ai parte” și „să nu mai 
ajungi”), ori devii în fața lor un animal nu 
foarte simpatic. Toate aceste laude ale tim-
pului nostru le primim numai dacă 
achiziționăm produsul căruia i se face re-
clamă. Altminteri, rămânem aceeași „ro-
mâni nespălați care am fost și până acum”. 
Sigur că este o traumă psihologică foarte 
puternică! 

Ești gras? Bea sucul Y și toate se vor în-
drăgosti de tine! Nu ai prietenă? Ia-ți o cola 
pentru a avea fantezii cu o fată cu forme 
precum ale sticlei! Ești timid și colegii de 
clasă îți dau bobârnace când te văd? Nu-i 
nimic, dă-te cu aftershave-ul „pentru 
bărbați puternici”! Cum s-ar fi putut vinde 
unei femei normale din România cizmele 
acelea lungi, care ne aduc aminte de pesca-
rii din Deltă, sau cum s-ar fi vândut niște 
hamburgeri de plastilină la prețul la care 
poți să-ți cumperi un pui, dacă nu s-ar fi 
afișat mai întâi panouri pe stradă cu portre-
tul unei tinere frumoase sub care scrie: „Eu 
să spăl și să calc? Eu să mă mulțumesc cu 
puțin? Eu să fiu devreme acasă?” 

Societatea de astăzi crește o generație de 
cumpărători: cumpărători de haine, cumpă-
rători de computere și de gadgeturi, cum-
părători de orice fel de mâncare, doar să fie 
plin frigiderul etc. E nevoie de multă atenție 
pentru a nu ne transforma într-un robot co-
mercial, care cumpără fără discernământ lu-
cruri de care nu are nevoie. Dar mai ales, să 
fim atenți să nu plătim pentru aceste lucruri 
de nimic cu propriile noastre virtuți, cu pro-
pria, adevărata noastră demnitate. 

Pentru a-și vinde marfa, casele de modă 
și cosmetică au lansat complexul fetei fără 
prieten. Vârsta de la care o copilă trebuie să 
simtă acest complex scade, în raport cu 
setea de bani a producătorilor, așa încât, 
fără exagerare, îl putem găsi și la fetițele de 
grădiniță, deși, spun unii, într-o formă ne-
vinovată. Aceste mărfuri s-ar fi vândut în 
proporție mai mică, mă refer la lenjeria in-
timă, ciorapi, bluzițe, fustițe, însă o dată cu 

lansarea acestui complex, ele se vând mai 
bine, mai ales în rândul copilelor care încă 
mai au de susținut examenul de capacitate.  

Pentru că la această vârstă este normal 
ca fetele să nu dispună de foarte mulți bani, 
s-a ajuns la generarea altui complex: cel al 
părinților „încuiați la minte”. De obicei, 
aceștia sunt niște părinți răi care „nu-și lasă 
copiii să-și trăiască viața”. 

Dar cel mai „interesant” este când vân-
zătorii de mărfuri stranii țin predici reli-
gioase. Aceste predici ajung la inima tutu-
ror tinerilor mai rapid decât cele ale Sf. 
Apostol Pavel. Aceștia „propovăduiesc în 
numele lui Dumnezeu” pretutindeni pentru 
a-și putea face reclamă: „Dumnezeu ne-a 
creat atât de minunați. El ne-a făcut bărbat 
și femeie și a sădit în noi atracția carnală. 
El ne-a poruncit să ne iubim – Dumnezeu 
Însuși este dragoste! Iubiți-vă cât sunteți ti-
neri, cumpărând prezervativele cutare și 
contraceptivele cutare. Și, ca dragostea 
voastră să nu se stingă niciodată, cumpără-
i iubitei această trusă de machiaj. Începe 
chiar acum, tinerețea nu ține veșnic!...”  

De fapt, lucrurile stau puțin altfel, firea 
umană ne-o spune. Deși pofta a biruit și a luat 
locul minții, totuși ne dăm seama că nu-i 
chiar bine ceea ce facem. Astfel, de unde pa-
nica studentei căreia i s-a spus că i-au venit 
părinții neanunțați și sunt pe hol, iar în patul 
ei nestrâns mai este cineva? Când a fost să se 
săvârșească păcatul, pofta a alungat rușinea, 
iar când vine timpul să ne mărturisim, să dăm 
o explicație, rușinea se îmbățoșează.  

„Ceea ce ne călăuzește spre virtute este 
sentimentul rușinii, care după părerea 
Sfinților Părinți, este glasul Duhului Sfânt 
din noi. Rușinea nu este prezentă la copii, 
atâta timp cât aceștia se află în starea de 

inocență fericită, care este dincolo de vir-
tute. Ea apare însă, odată cu primele mișcări 
spre păcat, când copilul află ce este binele 
și răul”. Fetița, care până mai ieri îți sărea 
în brațe, mai târziu când conștientizează pă-
catul, roșește și devine foarte tăcută. 
Această rușine este ceea ce o oprește să 
ajungă la păcat, odată cu vârsta, numai dacă 
nu se va potrivi trendului vremii, care o în-
deamnă să-și „învingă” timiditatea. Această 
rușine ar fi salvat-o și de alte situații jenante 
și chiar tragice, redând-o nevătămată viitoa-
rei sale familii, copiilor și soțului. „Rușinea 
femeii oprește rușinea”, spunea unul din 
părinții pustiei.  

Lupta cu rușinea este lupta cu noi înșine. 
Să nu ne închipuim că dacă rămânem fără 
un picior sau fără ochi ne numim 
handicapați, iar dacă lăsăm să ni se distrugă 
unul din sentimentele de bază ale ființei 
noastre, vom fi altfel. Tot handicapați ne 
vom numi, dar niște handicapați 
monstruoși, de care nu va mai vrea nimeni 
să se îngrijească.  

Să luptăm cu rușinea pe care o simțim 
atunci când nu reușim să părem ceea ce am 
fi vrut în fața celorlalți. Aceasta este o 
rușine păcătoasă, izvorâtă din mândrie. Să 
luptăm cu rușinea care ne vine atunci când 
trebuie să mergem la duhovnic să ne măr-
turisim păcatele de care nu ne-am rușinat 
când le făceam. Să luptăm cu rușinea veni-
noasă care ne sufocă atunci când trebuie să 
spunem celuilalt: „iartă-mă, nu am avut 
dreptate”. Dar, înainte de a lupta cu rușinea, 
să încercăm să filtrăm, pe cât putem, păca-
tele acestei societăți comerciale, așa-zis 
moderne. 

Preot Gabriel Merișescu 
(Parohia Miroslava III)

Generația consumeristă între dezinhibare și rușine

Seceta şi temperaturile ridicate din ultima perioadă au 
dus la scăderea nivelului apei din pânza freatică, fapt care 
a determinat companiile de apă din mai multe zone ale 
ţării să raționalizeze furnizarea serviciului de distribuție 
apă potabilă către consumatori. Agenţia Naţională de 
Meteorologie anunţă continuarea perioadei caniculare, 
motiv pentru care operatorul regional de apă și canali-
zare, ApaVital, recomandă tuturor consumatorilor să 
consume în mod raţional apa potabilă. 

Facem și noi un apel la spiritul civic al cetățenilor din 
Comuna Miroslava și recomandăm evitarea udatului ex-
cesiv al grădinilor şi culturilor agricole și utilizarea apei 
potabile NUMAI pentru igiena personală şi în scop me-
najer. Ținem permanent legătura cu operatorul regional 
de apă și canalizare pentru a găsi cele mai bune soluții 
pentru toți cetățenii comunei. Pentru informații supli-
mentare sau sesizări, utilizatorii pot suna la numărul de 
telefon 0232.969.

Apel la un consum rațional al apei potabile
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Sâmbătă, 9 iulie 2022, parcul Pa-
latului Sturdza din Miroslava a găz-
duit un eveniment deosebit intitulat 
„Cămașa tradițională - MândrIA sa-
tului moldovenesc˝. Manifestarea a 
fost organizată de Asociația Femei-
lor din Mediul Rural „Olga Sturdza˝ 
și a atras peste 60 de participanți. 
„Invitații au admirat peste 40 de 
piese vestimentare vechi de aproxi-
mativ un secol. Este vorba despre ii 
și cămăși cusute, aduse din toate 
județele Moldovei, dar și din Repu-
blica Moldova. Oaspeții au fost 
primiți cu «un dulceț» și alte 
bunătăți tradiționale moldovenești 
și au ascultat cu multă emoție 
poveștile comorilor scoase «de la 
bună păstrare». Sufletul bunilor și 
străbunilor noștri a ajuns la noi să 
ne îndrume și să ne dea putere în 
aceste vremuri”, au declarat 
reprezentanții asociației.  

MândrIA 
satului 

moldovenesc, 
prezentată la 

Palatul 
Sturdza

Sute de saci de 
deșeuri, strânse 
din zona Valea 

Miroslavei 
Vineri, 15 iulie, angajații Servicii Pu-

blice Miroslava au efectuat o acțiune de 
ecologizare în zona Valea Miroslavei 
(canalul ANIF). Aceștia au muncit timp 
de zece ore și au colectat aproximativ 
270 de saci de deșeuri menajere, la care 
s-au adăugat spoilere, portiere, cauciu-
curi și deșeuri de construcții. 
Reprezentanții Compartimentului Mediu 
din cadrul primăriei și cei ai Poliției Lo-
cale Miroslava vor continua acțiunile de 
depistare a persoanelor care depozitează 
deșeuri pe domeniul public. 

Apelăm la spiritul civic al miroslăve-
nilor pentru a proteja mediul înconjură-
tor. Totodată, rugăm să ajute Poliția Lo-
cală Mediu în vederea descoperirii 
făptașilor prin transmiterea de dovezi 
foto și/sau video. Acestea pot fi trimise 
prin intermediul aplicației de sesizări a 
primăriei: https://miroslava.cityon.ro/Se-
sizari.

Luni, 27 iunie 2022, a avut loc 
sfințirea monumentului comemorativ 
al profesorului Constantin Timu, fost 
director a Liceului Tehnologic Agricol 
„Mihail Kogălniceanu” Miroslava. 
Slujba de sfințire a fost oficiată de către 
părintele Mihai Rusu, preotul paroh al 
Bisericii Adormirea Maicii Domnului 
din Miroslava, la eveniment fiind 
prezenți profesori ai liceului și prieteni 
ai profesorului, printre aceștia din urmă 
numărându-se și primarul Dan Niță. 
Inițiatorul proiectului a fost prof. dr. 
ing. Cezar Cioran, împreună cu dr. ing. 
Leonard Stafie, respectiv Petrică și Iu-
lian Cucutianu. „Îmi este foarte greu să 
accept că nu mai este printre noi. Pro-
fesorul Timu era plin de viață, vesel, 
mereu înconjurat de copii, având o 
relație cu elevii la care fiecare dintre 
noi a visat. Se supăra rar pe elevi. Își 
dorea implicarea acestora în disciplina 
pe care o preda. Spunea că matematica 
nu este o știință imposibilă și că dacă 
înveți sistematic, sigur vei obține rezul-
tate. De multe ori se întâmpla să le dea 
bani copiilor care rămâneau în cămin 
sau celor veniți din Basarabia, pentru 
care avea o simpatie deosebită. A fost 
ca un tată pentru ei, încerca să le su-
plinească căldura căminului părintesc. 
De fiecare dată mă impresiona 
prezența absolvenților în preajma sa. 
Veneau să-l vadă, să povestească cum 
le merge sau realmente să mai vor-
bească. Era foarte fericit când îi vedea. 
Acolo unde se afla profesorul Timu era 
voie bună, veselie și seriozitate. A fost 
unul dintre cei mai iubiți și apreciați 
diriginți. Era sufletul tuturor activi -
tăților școlare.  Împreună cu el am trăit 

multe momente frumoase: proiectele, 
excursiile de studiu, simpozioanele, 
participările la concursuri naționale și 
medaliile obținute de elevi, activitățile 
de la ferma didactică, Zilele Porților 
Deschise, sărbătorile câmpenești, pri-
mirea musafirilor din diferite țări, lan-
sările de carte, donațiile de carte, spec-
tacolele și multe altele”, a declarat 
prof. Silvia Nedelciuc. 

Scurt CV 
Profesorul Constantin Timu s-a năs-

cut în data de 15 noiembrie 1964, în 
Comuna Ciocănești - Județul Suceava. 
A absolvit școala generală din localita-
tea natală, iar cursurile liceale la Cole-
giul Național „Dragoș Vodă” din Câm-

pulung Moldovenesc (profilul matema-
tică-fizică). După efectuarea stagiului 
militar, a urmat cursurile Facultății de 
Matematică din cadrul Universității 
„Alexandru Ioan Cuza” din Iași, pe 
care a absolvit-o în anul 1988. După fa-
cultate, timp de doi ani, a activat la mai 
multe unități de învățământ din 
Județele Vaslui și Iași (Deleni, Rebri-
cea, Lețcani, Liceul Teoretic „Alexan-
dru Ioan Cuza” Iași, Colegiul Național 
„Vasile Alecsandri” Iași). În anul 1990 
a ajuns la Miroslava, unde a fost profe-
sor de matematică la Liceul Tehnologic 
Agricol „Mihail Kogălniceanu” timp 
de 31 de ani. În ultimii ani de viață a 
fost director adjunct și apoi director al 
unității liceale miroslăvene. A decedat 
pe 24 iunie 2021.

In Memoriam - Prof. Constantin Timu

O delegație a orașului Dondușeni (Republica Mol-
dova), condusă de primarul Ivan Belciug, a efectuat joi, 
14 iulie 2022, o vizită de lucru în Comuna Miroslava. 
Membrii delegației au participat la inaugurarea Family 
Market Miroslava, având cuvinte de laudă în privința 
investiției. 

Ca schimb de bune practici, reprezentanții orașului din 
Nordul Republicii Moldova au realizat o vizită de studiu 
la Creșa Miroslava. Primarul Ivan Belciug a lansat o 
invitație directorului creșei, Alina Bucur, pentru a parti-
cipa la un schimb de experiență în unitățile de învățământ 
preșcolare din Dondușeni. Pe tot parcursul zilei, delegația 
a fost însoțită de consilierul local Gheorghiță Iftimie.  

Comuna Miroslava și Orașul Dondușeni (Raionul 
Dondușeni) au semnat un acord de cooperare transfron-
talieră în 2018, anul Centenarului.

Delegație a Orașului Dondușeni, în vizită la Creșa Miroslava

Echipa Liceului Tehnologic Agricol „Mihail Kogălni-
ceanu” Miroslava a obținut locul II la etapa națională a 
Concursului Național de Proiecte de Mediu. Aceasta a par-
ticipat cu proiectul „Agricultura viitorului”, axat pe cerce-
tarea dezvoltării culturilor de legume în sistem acvaponic. 

Evenimentul, aflat la ediția a XII-a, s-a desfășurat la Ta-
bară Muncel și a atras reprezentanți de la 19 licee și 12 
școli gimnaziale din întreaga țară. Concursul s-a adresat 
elevilor cu vârsta cuprinsă între 13 și 18 ani, din 
învățământul gimnazial și liceal și de la Palatele și Clubu-
rile Copiilor.  

Felicitări elevelor Maria Butu, Emilia Pitac, Dorina 
Roșca și Irina Eduțanu, precum și profesorilor coordona-
tori!

„Agricultura viitorului” - locul II la  
Concursul Național de Proiecte de Mediu
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Lucrările la sălile de sport din 
Cornești și Uricani vor începe în 
această vară. Primăria Comunei Miro-
slava a reluat licitațiile pentru cele 
două obiective, în cazul fiecărei dintre 
proceduri depunând oferte câte două 
firme. După finalizarea evaluărilor teh-
nică și financiară, urmează declararea 
firmelor câștigătoare, semnarea con-
tractelor aferente și emiterea ordinului 
de începere a lucrărilor. 

Proiecte de 7,5 milioane lei 
Fondurile pentru realizarea celor 

două săli de sport sunt asigurate prin 
Programul Operațional Regional 
(POR) 2014-2020. Cererile de 
finanțare pentru ambele proiecte au 
fost depuse în iulie 2018, contractele 
de finanțare fiind semnate în urmă cu 
aproximativ patru luni. La scurt timp 
au fost organizate licitațiile de execuție 
a lucrărilor. Majorarea prețurilor la ma-
noperă și la principalele materiale de 
construcție au condus la situația ca la 
prima procedură organizată să nu se 
prezinte niciun operator economic. În 
data de 20 mai 2022, Consiliul Local 
al Comunei Miroslava a aprobat devi-

zele actualizate ale celor două obiec-
tive de investiții, procedura fiind re-
luată. Totalul noilor valori estimate ale 
proiectelor este de aproximativ 7,5 mi-
lioane 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. Termenul de reali-
zare a celor două proiecte este 30 no-
iembrie 2023. 

Ce se va construi 
Fiecare dintre cele două săli de sport 

va avea un nivel și o suprafață 

desfășurată de 539,70 metri pătrați. 
Acestea vor avea în componență: o sală 
polivalentă (aproximativ 370 metri 
pătrați), un cabinet medical, două ve-
stiare, un birou, un spațiu tehnic, un 
spațiu de depozitare și patru grupuri sa-
nitare (din care unul pentru persoane 
cu dizabilități). Prin proiect vor fi ame-
najate alei pietonale, alei carosabile și 
parcaje. Ambele obiective vor fi dotate 
corespunzător pentru mai multe tipuri 
de sporturi (bănci, lăzi, capre și saltele 
pentru gimnastică, panouri, inele, con-
sole și mingi pentru baschet, fileuri și 
mingi pentru volei, mingi de handbal 
etc.).

Încep lucrările la sălile de  
sport din Cornești și Uricani

Luptătorul Ștefan Lătescu a 
făcut senzație la Varna 

Sâmbătă, 9 iulie 2022, în cadrul The SENSHI International 
Fight Show, eveniment desfășurat la Varna (Bulgaria), multi-
plul campion național de box Ștefan Lătescu a devenit cam-
pionul Senshi la categoria super cruiser. Acesta l-a învins prin 
knockout pe canadianul Olivier Langloise Ross. De altfel, lup-
tătorul din satul Proselnici a oferit și knockout-ul serii. 

„Golden Boy” este campion mondial de kickboxing ISKA 
la super grea, centura mondială la Judgement Day 81 kilo-
grame, vicecampion mondial la muay thai Bangkok (Thai-
landa) și premiul de cel mai tehnic sportiv din campionat 81 
kilograme. În 2020 a cucerit medalia de aur la Campionatul 
Național de box pentru seniori la categoria de greutate +91 ki-
lograme. 

Felicitări, Ștefan!

Andrei Trofin (12 ani), Alexandra Tanana (12 
ani) și Luca Drăncianu (10 ani), elevi ai Școlii 
Gimnaziale „Dimitrie Anghel” din Cornești, au 
obținut performanțe deosebite la Campionatul 
Național Outdoor de Tir cu Arcul - categoria 
Copii U13, proba arc olimpic. La băieți, Andrei 
Trofin și-a adjudecat, pentru a treia oară consecu-
tiv, titlul de campion național, Luca Drăncianu 
clasându-se pe locul al ll-lea, în timp la fete, Ale-
xandra Tanana a ocupat locul al treilea. Totodată, 
la echipe mixte locul I a fost ocupat de tandemul 
Andrei Trofin - Alexandra Tanana. Cel mai im-
portant eveniment național în domeniu s-a 
desfășurat în perioada 9 - 10 iulie 2022, fiind găz-
duit de Hipodromul Ploiești. Organizatori au fost 
Federaţia Română de Tir cu Arcul în parteneriat 
cu Primăria Municipiului Ploieşti şi CSM Ploieşti. 

Cei trei copii activează la Clubul Sportiv Mu-
nicipal Iași, fiind antrenați de Constantin și Mi-
haela Frai. Andrei Trofin și Alexandra Tanana, 
având vârsta necesară, fac parte din lotul național 
de juniori și se pregătesc în vederea obținerii lo-
curilor cotă pentru participarea la Jocurile Olim-
pice pentru Tineret 2026, eveniment care se va 
desfășura în Dakar (Senegal). 

Felicitări copiilor și antrenorilor! Drept la 
țintă! 

Micii sportivi 
miroslăveni, 
felicitați de 

primarul Dan Niță 
În cadrul ședinței Consiliului Local din 

30 iunie, primarul Dan Niță a felicitat 
membrii echipei de fotbal care a reprezen-
tat Comuna Miroslava în cadrul 
competiției Cupa Satelor. Astfel, antreno-
rul Bogdan Iordache și fotbaliștii pe care 
i-a coordonat (Ștefan Ceaușu, Sebastian 
Voinescu, Lucas Malachia, Alexandru 
Giantău, Mihăiță Procovanu, Eduard Diac, 
Maximus Tăzlăoanu, Teodor Tărsănaru, 
Radu Crivoi, Rareș Vechiu, Ionuț Hriscu, 
Eric Daraban, Rykardo Dobroșenschi, 
Ștefan Butnaru, Cosmin Bauman, David 
Axente, David Pătrașcu, Darius Blohat, 
Iustin Rîntar, Octavian Blindaru, Paul 
Lambă, Vlad Beșleagă, Călin Simion și 
Narcis Tanana) au primit diplome de 
excelență pentru merite deosebite în do-
meniul sportului. Fiecare fotbalist a primit 
și câte un trening. 

Reamintim faptul că echipa Comunei 
Miroslava este 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 Sa-
telor. 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 Miro-
slava (Iași), Mârșani (Dolj), Șura Mare 
(Sibiu), Bucșani (Dâmbovița), Ulmeni 
(Călărași), Cumpăna (Constanța), Șanț 
(Bistrița-Năsăud) și Dumbrăvița (Timiș). 
Înainte de a ajunge la faza națională, tinerii 
fotbaliști din Miroslava au participat cu su-
cees la faza pe județ, iar ulterior au câștigat 
și etapa pe Regiunea Moldovei. 

Cupa Satelor este cel mai amplu proiect 
de scouting în mediul rural, iar echipele 
participante sunt mixte. Competiția 
națională U13 este organizată de Federația 
Română de Fotbal cu sprijinul Kaufland 
România și dedicată tinerilor practicanți ai 
fotbalului din mediul rural. Echipele par-
ticipante reprezintă satele și comunele din 
România.

De la sfârșitul lunii iunie, antrenorul 
Științei Miroslava este Tibor Selymes, 
fostul jucător al Echipei Naționale a Ro-
mâniei. Fostul internațional i-a coordo-
nat pe alb-albaștri în cantonamentul 
efectuat la Vatra Dornei, de la mijlocul 
lunii iulie revenind la baza din Uricani. 
Antrenamentele au fost realuate, echipa 
disputând și un amical cu Aerostar 
Bacău, meci încheiat cu scorul de 4-4. 

În paralel, Stadionul „Uricani” a fost 
supus omologării sportive și verificării 
din punct de vedere al respectării 
condițiilor de siguranță pentru sezonul 
2022/2023. Comisia de omologare din 
cadrul Federației Române de Fotbal a 
verificat minuțios fiecare detaliu din ca-
drul bazei sportive de la poalele Urica-
niului, procesul derulându-se fără pro-
bleme.

Trei elevi din Miroslava, pe podium la 
Campionatul Național Outdoor de Tir cu Arcul

Andrei Trofin (locul I), Luca Drancianu (locul II) si prof. Constantin Frai

Cei trei sportivi, alaturi de prof. Mihaela Frai

Tibor Selymes, noul antrenor al Științei Miroslava


