
PUBLICAȚIE LUNARĂ A COMUNEI MIROSLAVA

Prin Programul Național de 
Investiții „Anghel Saligny” 

Sistemul de 
canalizare va fi 
extins în șase 

sate din comună

Informația de 
MIROSLAVA

AUGUST 2022 Numărul 55 Tiraj 6.000 exemplare

Parcul auto al comunei s-a 
mărit cu un Unimog modern 

De la mijlocul lunii august, Co-
muna Miroslava are în dotare un 
utilaj multifuncțional de ultimă 
generație. Este vorba despre un au-
tovehicul de tip Mercedes Benz 
Unimog U319 4x4, fabricat în anul 
2022, cu un motor de tip Euro VI - 
E și cu 190 CP. Acesta va putea fi 
utilizat atât la desză pezire, cât și 
pentru  curățenia stra da lă sau 
întreținerea spațiilor verzi. 

A început asfaltarea pe 12 
străzi care au sistem de 

canalizare 
A început modernizarea prin as-

faltare a 12 străzi echipate cu rețea 
de canalizare: străzile Iazului, Cor -
nești și Prunilor din satul Valea A -
dâncă, străzile Emil Racoviță, Ion 
Creangă, Ionel Teodoreanu, Mihail 
Sadoveanu și Primăverii din satul 
Valea Ursului, strada Neculai Hâr -
țan din satul Ciurbești, strada Cipri -
an Porumbescu din satul Cornești, 
legătura dintre strada Eroilor cu 
strada Beldiman din satul Uricani, 
respectiv strada Stadionului din 
satul Miroslava. 

Acțiune de ecologizare a 
Pădurii Uricani, finanțată de 

Ministerul Mediului 
Comuna Miroslava a obținut o 

finanțare de 18.000 de lei acordată 
de Administrația Fondului pentru 
Mediu, în cadrul Programului 
privind ecologizarea zonelor afec-
tate de deșeuri „Curățăm România”. 
Zona care urmează a fi ecologizată 
este pădurea Uricani, proiectul ur-
mând a fi implementat până la mi-
jlocul lunii octombrie. 

Noutăți la Știința Miroslava 
În sezonul 2022/2023, CS Știința 

Miroslava va evolua în seria I a 
Ligii a III-a. Din aceeași serie vor 
mai face parte echipele Dante 
Botoșani, ACS Foresta Suceava, 
Bucovina Rădăuți, ACS Șomuz 
Fălticeni, CSM Ceahlăul Piatra 
Neamț, CSM Bacău, FC Rapid 
Brodoc, CSO Viitorul Darabani și 
echipa secundă a FK Csíkszereda 
Miercurea Ciuc. În prima etapă, 
Știința Miroslava va juca la 
Rădăuți, pe terenul celor de la Bu-
covina.
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PAGINA 8În perioada 8-10 septembrie va 
avea loc a VIII-a ediție a Zilelor Co-
munei Miroslava. Pe parcursul celor 
trei zile, pe scena amplasată în cen-
trul comunei (stadionul Balciu) vor 
urca artiști pentru toate gusturile și 
vor avea loc activități sportive și 
culturale. Vedetele care vor concerta 
în acest an sunt VUNK, Alina Ere-
mia, Nicole Cherry și Lino Golden, 
alături de Margareta Clipa și Viorica 
Macovei. Spre deosebire de celelalte 
ediții, în acest an vor fi organizate 
mici evenimente și în alte zone po-
pulate din comună. 
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Primăria Comunei 
Miroslava a câștigat o 
finanțare de 38 milioane lei 
în vederea extinderii rețelei 
de canalizare. Fondurile 
sunt asigurate prin 
Programul Național de 
Investiții „Anghel Saligny”, 
cererea de finanțare fiind 
depusă în noiembrie 2021. 
Lucrările se vor desfășura 
în satele Găureni, 
Miroslava, Uricani, Valea 
Adâncă, Valea Ursului și 
Vorovești, urmând a fi 
realizate în 24 de luni. „În 
aproximativ trei ani 

canalizarea nu va mai fi o 
problemă în Comuna 
Miroslava. Vom reuși acest 
lucru prin intermediul a trei 
proiecte majore, finanțate 
prin intermediul 
Programului Operațional 
Infrastructură Mare, 
Programului Național de 
Investiții «Anghel Saligny», 
respectiv Programului 
Național de Redresare și 
Reziliență”, a declarat 
primarul Dan Niță. 
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Zilele  
Comunei 
Miroslava 
8-10 septembrie
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În luna iulie 2022, la Oficiul de 
Stare Civilă al Comunei 
Miroslava au fost înregistrate 
șapte certificate de naștere, 
31 certificate de căsătorie și 
șapte certificate de deces. 

Nașteri 
l Anais-Ioana Gherasim 
l Ionuț-Cătălin Gherasim 
l Eva-Maria Talpeș 
l Victor-Alexandru Verdianu 
l Eliza-Giulia Teodorescu 
l Elias-Ioan Odobașu 
l Dominic-Nicolas Voicu 

Căsătorii 
l Andrei-Radu Răducanu cu Melania-

Elena Lungu 
l Constantin Adonicioae cu Ioana 

Țăruș 
l Bogdan-Gabriel Pralea cu Victoria 

Bălan 
l Dănuț-Mario Obreja cu Mihaela 

Obreja 

l Florin Pintilie cu Ioana-Diana Suman 
l Ștefan-Andrei Manole cu Roxana 

Nichitoaie 
l Petrică-Cristian Cîrcu cu Mădălina-

Consuela Pricop 
l Constantin-Felix Dascălu cu 

Daniela-Mădălina Traciu 
l Gelu Simion cu Simona Soroceanu 
l Andrei-Cristi Todirașcu cu Camelia 

Maria Ganea 
l Alexandru Dorin Gugeanu cu Diana 

Blaga 
l Andrei Lipovanu cu Simona Diaconu 
l Sergiu-Dumitru Molofei cu Claudia 

Lepădatu 
l Cristian Cojocaru cu Eunice Amalia 

Lambă 
l Valentin Solomon cu Lorena-

Geanina Iacob 
l Paul-Daniel Silvestru cu Andra 

Zaharia 
l Gabriel Buchilă cu Diana-Mihaela 

Ciocălău 
l Costică-Marius Nagâț cu Roxana-

Elena Măgirescu 
l Adrian Câcu cu Vasilica Mihaela 

Bobu 

l Florin Nihăilă cu Dorina-Simona 
Ancuța 

l Marian Pârjol cu Simona Semina 
l Cosmin-Damian Ștefănescu cu 

Bianca-Francisca Croitoru 
l Bogdan-Ioan Neculcia cu Elena-

Gabriela Cain 
l Codrin Matei cu Viorica Torodoc 
l Alexandru Zalomir cu Ștefania-

Loredana Tunza 
l Cătălin Ștefănescu cu Mihaela 

Agache 
l Claudiu Tamaș cu Maria Cotia 
l Alexandru Constantin Curcudel cu 

Ana-Maria Coca 
l Dragoș Petrișor Dascălu cu Larisa-

Georgiana Baciu 
l Alex-Radu Lupu cu Alexandra-

Teodora Străteanu 

Decese 
l Florica Ostan 
l Maria Costin 
l Magdalina Vacaru 
l Mihai Albu 
l Tudora Nastasă 
l Elena Radu (domiciliul în Iași) 
l Viorel Ciubotaru

Reunit în ședință ordinară în 
ziua de 27 iulie 2022, Consiliul 
Local al Comunei Miroslava a 
votat și aprobat următoarele 
normative locale: 

l Hotărârea nr.188 privind validarea 
modificărilor intervenite la bugetul 
de venituri și cheltuieli al Comunei 
Miroslava pe anul 2022, dispuse prin 
dispoziția primarului comunei Miro -
slava, județul Iași nr.299/13 iulie 
2022. 

l Hotărârea nr.189 privind trecerea în 
domeniul public al Unității Adminis-
trativ-Teritorială Comuna Miroslava, 
județul Iași a unor bunuri imobile și 
a unor noi elemente de identificare 
topo-cadastrale. 

l Hotărârea nr.190 privind închiri-
erea prin licitație publică deschisă a 
terenului în suprafață de 5973 m.p., 
având număr cadastral 95987, situat 

în tarla 14, intravilan sat Brătuleni, 
Comuna Miroslava, județul Iași pen-
tru depozitare agregate minerale. 

l Hotărârea nr.191 privind predarea 
către Ministerul Dezvoltării, Lucră -
rilor Publice și Administraţiei prin 
Compania Naţională de Investiţii 
„C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi 
asigurarea condiţiilor în vederea 
executării obiectivului de investiţii: 
„Construire creșă mică, sat Horpaz, 
Comuna Miroslava, județul Iași”. 

l Hotărârea nr.192 privind aprobarea 
participării Unității Administrativ-
Teritorială comuna Miroslava, 
județul Iași-prin Consiliul Local al 
Comunei Miroslava, județul Iași, în 
calitate de membru fondator, la con-
stituirea Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară „Iași Infrastructură”. 

l Hotărârea nr.193 privind modifi-
carea și completarea Anexei nr.1 și a 
Anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului 

Local al Comunei Miroslava, județul 
Iași nr.95/31.03.2022 privind Organ-
igrama si Statul de funcții ale Creșei 
Miroslava, județul Iași-instituţie 
publică de subordonare locală. 

l Hotărârea nr.194 privind rectifi-
carea Bugetului de venituri și cheltu-
ieli pe anul 2022 la nivelul Unității 
Administrativ-Teritorială Comuna 
Miroslava, judeţul Iaşi. 

l Hotărârea nr.195 privind aprobarea 
modificării, completării și actua -
lizării Anexei privind achizițiile di-
recte la Programul anual al achi -
zițiilor publice pentru anul 2022, 
aprobate prin Hotărârea Consiliului 
Local al Comunei Miroslava nr.290 
/21.12.2021. 

l Hotărârea nr.196 privind aprobarea 
alocării sumei de 90.000 lei din 
bugetul local în vederea acordării 
unui sprijin financiar Parohiei 

“Nașterea Maicii Domnului” sat 
Miroslava. 

l Hotărârea nr.197 privind respin-
gerea plângerii prealabile formulată 
de către S.C. AGRICOLA MIRO -
SLAVA S.A. (în faliment) - prin 
lichidator judiciar societatea pro -
fesională LICHIDATOR MASTER 
CONSULTING I.P.U.R.L., îm-
potriva Hotărârii Consiliului Local 
Miroslava nr.17/23.01.2014 pentru 
darea în administrare către unitățile 
de învățământ de pe raza Comunei 
Miroslava a bunurilor imobile în care 
își desfășoară activitatea. 

l Hotărârea nr.198 privind aprobarea 
încheierii Acordului de colaborare 
între Unitatea Administrativ-
Teritorială Comuna Miroslava și 
A.V.P.S. Lupul Cenușiu-gestionar 
fond cinegetic pe raza Comunei 
Miroslava.

Hotărâri ale Consiliului Local al Comunei Miroslava din luna iulie 2022

Datele înregistrate la Oficiul de Stare Civilă în luna iulie 2022
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Zilele Comunei Miroslava au ajuns 
la cea de a VIII-a ediție. În fiecare an 
(excepțând anii pandemici), la jumăta-
tea lunii septembrie, comunitatea din 
satele Miroslavei îmbracă haine de săr-
bătoare. În acest an, sărbătoarea comu-
nei se va desfășura în perioada 8-10 
septembrie. Pe parcursul celor trei zile, 
pe scena amplasată în centrul comunei 
vor urca artiști pentru toate gusturile și 
vor avea loc activități sportive și cultu-
rale. Din respect pentru locuitorii din 
zonă, în fiecare zi programul artistic se 
va încheia la ora 22.00. 

Deschiderea oficială va avea loc joi, 
8 septembrie, la Family Market. În 
aceeași zi oaspeții vor vizita principa-
lele obiective din comună. În jurul 
prânzului, la stadionul Balciu se va des-
chide zona de alimentație publică, seara 
atmosfera urmând a fi animată de Alina 
Eremia, Ribana Band, Beatrice Duca și 
Ansamblul Ciurbeștenii. 

Vineri, 9 septembrie, programul va 
începe cu o serie de concursuri sportive 
și manifestări educaționale. Momentele 
dedicate (în special) copiilor vor fi du-
blate de cele de animație și magie. 
Seara vor încânta publicul Margareta 
Clipa, Viorica Macovei, Aurel Niamțu, 
Zenovia Olaru, Loredana Colotin, 
Mura Turcu și Ansamblul de dansuri 
„Floare de Bujor”. 

Sâmbătă, 10 septembrie, programul 
artistic va debuta cu un moment de 
dans realizat de Quasar Dance și va 
continua cu artiștii locali Teodora Ciu-
botariu, Andra Andriucă și Paul Tihan. 
Serbările comunei se vor încheia cu re-
citalurile vedetelor VUNK, Lino Gol-
den și Nicole Cherry, precum și cu un 
scurt program de artificii. „În perioada 
8-10 septembrie sărbătorim Zilele Co-
munei Miroslava. Timp de trei zile vor 
avea loc activități sportive și culturale, 
precum și mult așteptatele concerte. 
Spre deosebire de celelalte ediții, în 

acest an vom organiza mici evenimente 
și în celelalte zone ale comunei. 
Mulțumim agenților economici care ne 
sunt alături. Îi așteptăm pe toți miroslă-
venii și pe locuitorii din zonele înveci-
nate”, a declarat primarul Dan Niță.

8-10 septembrie 

Zilele Comunei Miroslava

În cadrul ședinței Consiliului Local 
de astăzi, 27 iulie 2022, mai mulți spor-
tivi și antrenori din Comuna Miroslava 
au fost recompensați pentru rezultatele 
deosebite obținute la competițiile 
naționale și internaționale. Astfel, An-
drei Trofin (12 ani), Alexandra Tanana 
(12 ani) și Luca Drăncianu (10 ani), 
elevi de la Școala Gimnazială ,,Dimitrie 
Anghel” din Cornești, au excelat la 
Campionatul Național Outdoor de Tir 
cu Arcul - categoria Copii U13, proba 
arc olimpic (9-10 iulie 2022). Astfel, la 
băieți, Andrei Trofin și-a adjudecat, 
pentru a treia oară consecutiv, titlul de 
campion național, iar Luca Drăncianu s-
a clasat pe locul al ll-lea. La fete, Ale-
xandra Tanana a ocupat locul al treilea. 
Totodată, la echipe mixte, tandemul An-
drei Trofin - Alexandra Tanana a ocupat 
prima poziție. Cei trei copii sunt 
antrenați de soții Constantin și Mihaela 
Frai, fac parte din lotul național de ju-
niori și se pregătesc în vederea obținerii 
locurilor cotă pentru participarea la Jo-

curile Olimpice pentru Tineret 2026, 
eveniment ce se va desfășura în Dakar 
(Senegal). 

În cadrul aceluiași eveniment a fost 
recompensat și luptătorul Ștefan Lă-
tescu. Pe 9 iulie, la cea de-a XII-a ediție 
a Galei Senshi (Varna), acesta a devenit 
campion la categoria super cruiser. 
„Golden Boy” l-a învins prin knockout 
pe canadianul Olivier Langloise Ross. 
Luptătorul din satul Proselnici a oferit și 
knockout-ul serii. 

Pentru performanţele obţinute, sporti-
vii și antrenorii au primit câte o diplomă 
de excelență și o mică sumă. „La 
sfârșitul lunii iulie, în cadrul ședinței 
Consiliului Local, am premiat mai mulți 
sportivi și antrenori din Comuna Miro-
slava pentru rezultatele deosebite 
obținute la competițiile naționale și 
internaționale. Felicit tinerii merituoși, 
precum și antrenorii și părinții lor. Sunt 
mândru de ei și le urez succes la viitoa-
rele competiții”, a declarat primarul Dan 
Niță. 

Primăria Comunei Miroslava răsplătește performanța!

Vunk

Nicole Cherry

Cornel Ilie și Alina Eremia

Lino Golden
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Primăria Comunei Miroslava a câștigat 
o finanțare de 38 milioane lei în vederea 
extinderii rețelei de canalizare. Fondurile 
sunt asigurate prin Programul Național de 
Investiții „Anghel Saligny”, cererea de 
finanțare fiind depusă în noiembrie 2021. 
Lucrările se vor desfășura în satele Gău-
reni, Miroslava, Uricani, Valea Adâncă, 
Valea Ursului și Vorovești, urmând a fi 
realizate în aproximativ doi ani. „În apro-
ximativ trei ani canalizarea nu va mai fi o 
problemă în Comuna Miroslava. Vom 
reuși acest lucru prin intermediul a trei 
proiecte majore, finanțate prin interme-
diul Programului Operațional Infrastruc-
tură Mare, Programului Național de 
Investiții «Anghel Saligny», respectiv Pro-
gramului Național de Redresare și 
Reziliență. Primul proiect, realizat de 
ApaVital, este deja în desfășurare. În 
cazul celui de-al doilea proiect urmează 
ca în cel mult două luni să semnăm con-
tractul de finanțare și să dăm ordinul de 
începere a lucrărilor. Sperăm să obținem 
finanțarea cât mai repede și pentru cel de-
al treilea proiect”, a declarat primarul 
Dan Niță. 

PROGRAMUL OPERAȚIONAL 
INFRASTRUCTURĂ MARE 

Primul proiect de acest fel este deja în 
desfășurare și vizează satele Balciu, Hor-
paz, Miroslava și Valea Adâncă. Acesta 
este realizat de ApaVital, prin Programul 
Operațional Infrastructură Mare. Valoarea 
contractului este de circa 33,8 milioane 
lei, durata de execuție fiind de 20 de luni 
de la ordinul de începere a lucrărilor. În 
total vor fi realizați 23.189 metri de rețea 
de canalizare, 15 stații de pompare, 931 
de racorduri și 7.229 metri de conducte de 
refulare ape uzate. 

Sistemul de canalizare va fi 
extins în șase sate din comună 

De la mijlocul lunii august, Comuna Miroslava are în dotare 
un utilaj multifuncțional de ultimă generație. Este vorba despre 
un autovehicul de tip Mercedes Benz Unimog U319 4x4, fa-
bricat în anul 2022, cu un motor de tip Euro VI - E și cu 190 
CP. Acesta va putea fi utilizat atât la deszăpezire, cât și pentru 
curățenia stradală sau întreținerea spațiilor verzi. Utilajul a fost 
livrat de către SC CTE Solution - Utilaje Specializate SRL și 
va completa parcul auto al Servicii Publice Miroslava. Valoa-
rea totală a contractului a fost de 1.901.620 lei. 

Autovehiculul multifuncţional este dotat cu echipamente 
pentru mai multe tipuri de lucrări: 
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 mecanism 
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 încli-

nare stânga - dreapta, cu lățimea de minim 2,5 metri; 
l echipament de împrăștiat soluție degivrantă, cu volum total 

de minimum 2.500 litri.

Parcul auto al comunei s-a mărit cu un Unimog modern
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PROGRAMUL NAȚIONAL DE 
INVESTIȚII „ANGHEL SALIGNY” 
Proiectul desfășurat prin Programul 

Național de Investiții „Anghel Saligny” va 
însemna efectuarea de lucrări în satele 
Găureni, Miroslava, Uricani, Valea 
Adâncă, Valea Ursului și Vorovești. La 
licitația pentru achiziția serviciilor de pro-
iectare și execuție lucrări au depus oferte 
cinci asocieri de firme, procedura aflându-
se în etapa finală a evaluării tehnico-eco-
nomice. La final vor fi realizați 31.205 
metri de rețea de canalizare gravitațională, 
5.353 metri de conducte de refulare și 13 
stații de pompare ape uzate. 

PROGRAMUL NAȚIONAL DE 
REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ 

Al treilea proiect urmează a fi realizat 
prin intermediul Programului Național de 
Redresare și Reziliență și vizează extin-

derea sistemului de canalizare pe străzile 
din celelalte zone aglomerate care nu au 
fost incluse în primele două proiecte.  

IMPORTANT! 
Cele trei proiecte vor fi de durată și vor 

presupune inclusiv devieri de circulație și 
racordări ale proprietăților. Primăria Co-
munei Miroslava roagă insistent locatarii 
de pe străzile incluse în cadrul proiectelor 
menționate să realizeze cât mai repede ra-
cordarea proprietăților la celelalte sisteme 
de utilități, adică apă potabilă, gaze natu-
rale și energie electrică. Carosabilul va fi 
adus la forma inițială doar după finaliza-
rea lucrărilor privind utilitățile ale tuturor 
proprietăților de pe respectivele străzi.

De puțin timp au fost dema-
rate lucrările de modernizare 
prin asfaltare a 12 străzi echi-
pate cu rețea de canalizare. 
Este vorba despre străzile Ia-
zului, Cornești și Prunilor din 
satul Valea Adâncă, străzile 
Emil Racoviță, Ion Creangă, 
Ionel Teodoreanu, Mihail Sa-
doveanu și Primăverii din satul 
Valea Ursului, strada Neculai 
Hârțan din satul Ciurbești, 
strada Ciprian Porumbescu din 
satul Cornești, legătura dintre 
strada Eroilor cu strada Beldi-
man din satul Uricani, respec-
tiv strada Stadionului din satul 
Miroslava. 

Deși primăria a solicitat rea-
lizarea tuturor racordurilor 
proprietăților la sistemul de ca-
nalizare, nu toți proprietarii s-
au conformat. Din acest motiv, 
lucrările de asfaltare vor fi sis-
tate până la efectuarea acestora 
racorduri. Conform Legii nr. 

241/2006 privind serviciul de 
alimentare cu apă și de canali-
zare, utilizatorii (persoane fi-
zice sau juridice), inclusiv cei 
care au sisteme proprii de ali-
mentare cu apă, au obligația de 
racordare la sistemele publice 
de canalizare existente sau nou 
înființate. 

Lucrările incluse în acest 
proiect sunt efectuate de SC 
Danlin XXL SRL (lider), SC 
Electroaxa SRL, SC Mihoc 
Oil SRL și SC Hidroterm 
SRL. Valoarea contractului 
este de circa 24,38 milioane 
lei, durata contractului fiind de 
48 de luni. Pe lângă asfaltare, 
lucrările vor implica și reloca-
rea unor rețele electrice, trasa-
rea de marcaje rutiere și adu-
cerea la cotă a branșamentelor 
de gaze naturale. Lungimea to-
tală a străzilor care vor fi mo-
dernizate este de 10,642 kilo-
metri.

A început asfaltarea pe 12 străzi care au sistem de canalizare
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Având în vedere unele modificări surve-
nite în desfășurarea activității, Direcţia Lo-
cală de Evidenţă a Persoanelor (DLEP) Iaşi 
transmite următoarele informații/recoman-
dări: 

A. MODALITĂȚI DE DEPUNERE A 
CERERII PENTRU ACTUL DE IDEN-
TITATE 

Accesul pentru depunerea cererii pentru 
eliberarea actului de identitate se face 
DOAR pe bază de programare (nu se mai 
eliberează bonuri de ordine). 

Modalitățile de programare sunt urmă-
toarele: 

1. ONLINE pe siteul www.dlep-iasi.ro  
- Programarea online este valabilă doar 

dacă aceasta a fost confirmată din emailul 
primit. 

- Înainte de prezentarea la ghișeu să se 
citească cu atenție lista actelor necesare. 

- În cazul în care aveți o programare, dar 
nu vă puteți prezenta, recomandăm anula-
rea acesteia din emailul primit. 

2. TELEFONIC la nr. 0747.227.968 
(între 08:45-09:30). Programările sunt va-
labile DOAR PENTRU ZIUA ÎN CURS și 
se fac în limita intervalelor disponibile. 

3. Prin intermediul STAȚIEI MOBILE 
care va veni în comuna dumneavoastră în-
cepând cu luna septembrie 2022. Deplasa-
rea echipei mobile se poate face doar la so-
licitarea autorității publice locale. 

PENTRU SOLUȚIONAREA UNOR 
CAZURI DEOSEBITE (motive medicale, 
deplasare urgentă în altă localitate/în alt stat, 
susținerea unor concursuri, operațiuni nota-
riale/bancare, alte motive justificate) se 
poate face PROGRAMARE LA NUMĂ-
RUL DE TELEFON 0735.531.609 (luni-
joi, între 10:00-13:00), iar cererea se depune 
la sediul Direcției Județene de Evidență a 
Persoanelor din Municipiul Iași (șos. Bu-
cium, nr. 80), cu mențiunea că, la momentul 
prezentării în ghișeu, este necesară prezen-

tarea documentelor care justifică situația de-
osebită în care se află persoana în cauză. 

B. CERTIFICATELE DE STARE CI-
VILĂ PLASTIFIATE ORI MODIFI-
CATE SAU COMPLETATE FĂRĂ 
DREPT SUNT NULE 

În conformitate cu prevederile art. 10, 
alin. (9) din Legea nr. 119/1996 cu privire 
la actele de stare civilă (republicată): „Se 
interzice modificarea sau completarea fără 
drept ori plastifierea certificatelor de stare 
civilă. Certificatele de stare civilă plasti-
fiate ori modificate sau completate fără 
drept sunt nule. Nulitatea se constată de 
către ofiţerii de stare civilă, funcţionarii din 
cadrul Direcției pentru Evidența Persoane-
lor și Administrarea Bazelor de Date sau 
din cadrul serviciilor publice comunitare de 
evidenţă a persoanelor ori ofiţerii de stare 
civilă din cadrul misiunilor diplomatice şi 
oficiilor consulare de carieră ale Româ-
niei”. 

Solicitarea eliberării certificatelor de 
stare civilă DUPLICAT se poate face la pri-
măria care are în păstrare registrele în care 
au fost înregistrate actele sau la primăria lo-
cului de domiciliu sau reşedinţă. 

C. RECOMANDĂRI  
- Rugăm cetățenii să verifice din timp 

perioada de valabilitate a actului de identi-
tate. Cererea pentru un nou act se poate de-
pune cu până la șase luni înainte de expira-
rea valabilității. 

- După depunerea cererii se poate veri-
fica online pe site dacă aceasta a fost 
soluționată, astfel încât să se prezinte pen-
tru eliberarea actului având certitudinea că 
acesta este emis. 

- Persoanelor care își schimbă numele în 
urma căsătoriei le recomandăm să-și facă 
programare pentru un nou act de identitate 
imediat după oficiere, deoarece la data în-
cheierii căsătoriei actul de identitate se in-
validează prin tăierea colțului. 

- Taxele pentru actul de identitate se pot 
achita online pe platforma ghiseul.ro cu 
card bancar, prin SMS sau în numerar (di-
rect la sediul nostru). 

- Nu se primesc cereri pentru cartea elec-
tronică de identitate. 

- În cazul solicitării actului de identitate 
pentru minor nu mai este necesară 
adeverința de ROL, dovada adresei de do-
miciliu fiind domiciliul înscris în actul de 
identitate al părintelui. 

D. PENTRU ROMÂNII AFLAȚI ÎN 
STRĂINĂTATE 

Cetăţenii români aflaţi în străinătate pot 
obţine un nou act de identitate, fără a mai 
veni în ţară, pe baza unei PROCURI SPE-
CIALE eliberată de AMBASADĂ sau 
CONSULAT. Solicitarea se poate face cu 
până la șase luni înainte de expirarea pe-
rioadei de valabilitate. 

Astfel, în conformitate cu prevederile 
Hotărârii de Guvern nr. 295/2021, art. 43, 
cetăţeanul român cu domiciliul în Româ-
nia, aflat temporar în străinătate, poate 

solicita eliberarea actului de identitate 
prin împuternicit, pe bază de procură spe-
cială autentificată la misiunile diploma-
tice ori oficiile consulare de carieră ale 
României din statul respectiv. În cuprin-
sul procurii speciale trebuie să se regă-
sească, în mod obligatoriu, scopul pentru 
care aceasta a fost dată, respectiv depu-
nerea cererii şi ridicarea actului de iden-
titate, precum şi motivul/motivele pentru 
care se solicită actul de identitate. Depu-
nerea cererii şi a documentelor necesare 
pentru eliberarea primului act de identi-
tate nu se poate realiza în baza unei pro-
curi speciale. 

În vederea sprijinirii locuitorilor în rea-
lizarea programărilor online vă recoman-
dăm să ne comunicați o adresă de email ofi-
cială de pe care să puteți iniția și confirma 
programările online. 

Pentru alte informații privind actele ne-
cesare, programul de lucru cu publicul, pro-
gramări online etc., siteul oficial al DLEP 
Iași este www.dlep-iasi.ro.

Noutăți privind actele de stare civilă

Primăria Comunei Miroslava a sesizat Secția 4 
Poliție Rurală Miroslava în vederea identificării și 
sancționării persoanelor care au abandonat deșeuri 
la ieșirea din satul Ciurbești (spre Dealul Bârca). 
Concret, la mijlocul lunii iulie, în zona 
menționată, pe mai mulți kilometri au fost 
împrăștiați zeci de saci cu deșeuri. Conform 
Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 92/2021 
privind regimul deșeurilor, abandonarea 
deșeurilor, eliminarea deșeurilor în afara spațiilor 
autorizate în acest scop și incendierea deșeurilor 
de orice fel este interzisă. Faptele reprezintă 
contravenție și se pedepsesc cu amendă de până la 

20.000 lei, pentru persoanele fizice, și până la 
70.000 lei, pentru persoanele juridice. 

Lucrători ai operatorului de salubritate Girexim 
Universal SA, sprijiniți de Servicii Publice Miroslava, 
au ridicat deșeurile aruncate. Reprezentanții primăriei 
analizează posibilitatea montării de camere video la 
intrările și ieșirile din fiecare sat din comună. Pe 
această cale face, apel la spiritul civic al miroslăvenilor 
pentru a proteja mediul înconjurător. Totodată, rugăm 
să ajute Poliția Locală Mediu în vederea descoperirii 
făptașilor prin transmiterea de dovezi foto și/sau video. 
Acestea pot fi trimise prin intermediul aplicației de se-
sizări a primăriei: https://miroslava.cityon.ro/ Sesizari.

Primăria a sesizat Poliția din 
cauza abandonării de deșeuri

Vă informăm că în pe-
rioada 12-16 septembrie, 
operatorul de salubritate de 
pe raza Comunei Miroslava, 
SC Girexim Universal SA, 
va colecta deșeurile volumi-
noase de la populație. Prin 
deșeuri voluminoase se 
înțelege: piese de mobilier, 
saltele, covoare, uși, obiecte 
de mari dimensiuni de 
folosință îndelungată etc. 

Populația care locuiește la 
bloc este rugată să depună 
deșeurile voluminoase în 
punctele de precolectare ex-
istente pentru deșeurile 
menajere reziduale, iar 
populația care locuiește la 
case să le depună în fața 
porții. Acțiunile vor avea loc 
în zilele de colectare a 
deșeurilor menajere stabilite 
pentru fiecare localitate.

Colectare deșeuri 
voluminoase
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Stop abandon! Fii 
responsabil! 

Abandonul animalelor este o problemă 
din ce în ce mai importantă în țara noastră, 
fiind una dintre principalele cauze ale 
existenței și creșterii numărului de câini co-
munitari. Potrivit legislației în vigoare, aban-
donul constă în lăsarea unui animal aflat în 
proprietatea și îngrijirea omului, pe dome-
niul public, fără hrană, adăpost și tratament 
medical. Acest lucru este interzis, la fel ca și 
despărțirea puilor de mamă până la vârsta de 
minimum opt săptămâni de viață. Compor-
tamentele mai sus menționate reprezintă 
contravenții și conform legii se sancționează 
cu amenzi de până la 3.000 de lei. 

 
Informații suplimentare (Adăpostul 

pentru câini fără stăpân Miroslava): 
l www.facebook.com/adapostmiroslava 
l www.instagram.com/adapostmiroslava 
l 0746.396.051

Comuna Miroslava a obținut o 
finanțare de 18.000 de lei acordată de 
Administrația Fondului pentru Mediu, 
în cadrul Programului privind ecologi-
zarea zonelor afectate de deșeuri 
„Curățăm România”. Finanţarea se 
acordă în cuantum de 100% din valoa-
rea totală eligibilă a proiectului, suma 
fiind maximul pe care unitatea adminis-
trativ-teritorială putea să-l obțină con-
form ghidului de finanțare. Primarul 
Dan Niță a semnat contractul de 
finanțare joi, 18 august. Cu fondurile 
obținute pot fi achiziționați saci de co-
lectare deșeuri, măști de protecție, 
mănuși de unică folosință, dezinfectanți 
etc. Zona care urmează a fi ecologizată 
este pădurea Uricani, acțiunea urmând 
a se desfășura sâmbătă, 17 septembrie, 
ora 9.00. 

Campania se derulează cu sprijinul 
Asociației Comunelor din Romania, 
Asociației Orașelor din România, 
Asociației Municipiilor din România, 
precum și prin implicarea Companiilor 
Naționale - Compania Națională de Ad-
ministrare a Infrastructurii Rutiere, 
Compania Națională de Căi Ferate și a 
instituțiilor din subordinea/coordonarea 
Ministerului Mediului, Apelor și Pădu-

rilor - Administrația Fondului pentru 
Mediu, Administrația Națională „Apele 
Române”, Regia Națională a Pădurilor 
- Romsilva, Garda Naţională de Mediu, 
Agenția Națională pentru Protecția Me-
diului și Administrația Rezervației 
Biosferei Delta Dunării. 

Pe lângă Miroslava, în cadrul Pro-
gramului privind ecologizarea zonelor 
afectate de deșeuri „Curățăm România” 
vor mai avea loc acțiuni asemănătoare 
în alte 98 de localități din țară. Valoarea 
totală a celor 99 de dosare acceptate 
este de 930.414,57 lei. Au fost eligibile 

proiectele care au ca scop ecologizarea 
zonelor afectate de poluarea cu deşeuri 
(plastic, metal, deşeuri de echipamente 
electrice şi electronice, sticlă, hârtie, 
cartoane, lemn, cauciuc, materiale tex-
tile, baterii şi acumulatori, anvelope), 
inclusiv a gospodăriilor, zonelor de pro-
tecţie din jurul lacurilor naturale, lacu-
rilor de acumulare, cursurilor de apă, 
digurilor, canalelor, barajelor şi a altor 
lucrări hidrotehnice, câmpurilor, pădu-
rilor de pe raza teritorială a unităților 
administrativ-teritoriale/asociațiilor de 
dezvoltare intercomunitară.

Acțiune de ecologizare a Pădurii 
Uricani, finanțată de Ministerul Mediului

Elevii din Comuna Miroslava au be-
neficiat de o tabără de vară. A doua 
ediție a taberelor de vară #GOSUM-
MER, parte a proiectului „Investim în 
educația incluzivă”, s-a desfășurat pe 
parcursul lunilor iulie și august, benefi-

ciari fiind aproximativ trei sute de elevi 
ai școlilor gimnaziale din Cornești, Mi-
roslava, Uricani și Horlești. Cele patru 
tabere au vizat copii între 4 și 16 ani, în 
total fiind implicați 23 de voluntari și 
patru membri ai echipei proiectului. Par-

ticiparea a fost gratuită, apa și gustările 
fiind asigurate de către organizatori. 
Activitățile au fost concepute de psiho-
logi, asistenți sociali și voluntari cu 
experință în animație socio-educativă, 
fiecare tabără fiind construită în jurul 
unei teme (de exemplu: Superheroes, 
Fiesta etc.). Structura unei zile a cuprins: 
activități de dans, activități recreative 
(jocuri de echipă) și ateliere de creație. 

Proiectul „Investim în educația inclu-
zivă” este implementat de către Fundația 
„Alături de Voi” România, în parteneriat 
cu Fundația Star Hope România, 
Asociația Română de Literație și 
Asociația GAL Stejarii Argintii, în ca-
drul Apelului „Educație incluzivă pentru 
copii și tineri în situații de risc”, din ca-
drul Programului „Dezvoltare locală, re-
ducerea sarăciei și creșterea incluziunii 
romilor”, program finanțat din Grantu-
rile SEE și Norvegiene 2014-2021 și ad-
ministrat de Fondul Român de Dezvol-
tare Socială. 

Tabără de vară pentru elevii miroslăveni

Miercuri, 27 iulie 2022, a 
avut loc serbarea de final de an 
antepreșcolar a primei serii de 
copii de la Creșa Miroslava. Pe 
ritmuri de muzică, „absolvenții” 
și-au luat rămas bun de la edu-
catoare, urmând ca din toamnă 
să meargă la grădiniță. Fiecare 
copil a primit câte o diplomă, o 
tocă și un pachețel cu dulciuri, 
părinților fiindu-le înmânate 
fișele cu activitățile efectuate pe 
parcusul anului. Evenimentul a 
fost organizat de către directorul 

unității de învățământ, Alina 
Bucur, și personalul auxiliar al 
creșei. 

În altă ordine de idei, în luna 
august, timp de aproximativ două 
săptămâni în instituția de 
învățământ antepreșcolar au avut 
loc acțiuni de curățenie și igieni-
zare. După efectuarea repara -
țiilor, muncitorii au șlefuit și dat 
cu var fiecare încăpere din uni-
tate. Totodată, personalul creșei 
a înfoliat mobilierul și a igienizat 
materialul didactic și jucăriile.

Final de an antepreșcolar la Creșa Miroslava
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În sezonul 2022/2023, CS Știința Mi-
roslava va evolua în seria I a Ligii a III-
a. Din aceeași serie vor mai face parte 
echipele Dante Botoșani, ACS Foresta 
Suceava, Bucovina Rădăuți, ACS Șomuz 
Fălticeni, CSM Ceahlăul Piatra Neamț, 
CSM Bacău, FC Rapid Brodoc, CSO Vii-
torul Darabani și echi pa secundă a FK 
Csíkszereda Miercurea Ciuc. Turul cam-
pionatului va începe sâmbătă, 27 august, 
și se va încheia sâmbătă, 22 octombrie. 

În prima etapă, Știința Miroslava va juca 
la Rădăuți, pe terenul celor de la Buco-
vina. 

La finalul celor 18 jocuri tur-retur, 
primele patru clasate vor juca în play-off, 
iar ultimele șase în play-out. Ocupantele 
primelor două locuri din play-off se vor 
califica în semifinalele pentru barajul de 
promovare în Liga a II-a, unde vor în-
tâlni primele două clasate din seria a II-
a. 

Victorie în primul tur  
al Cupei României 

Miercuri, 17 august, trupa antrenată de 
Tibor Selymes a disputat primul joc oficial 
din sezonul 2022/2023. Știința s-a deplasat 
la Pașcani, pentru întâlnirea din prima fază 
a Cupei României Betano, în compania 
formației locale, CSM. Echipa noastră a 
câștigat cu scorul de 2-1, după un meci do-
minat clar de alb-albaștri. Golurile Științei 

au fost înscrise de Abraham Ayemantey 
(minutul 1), jucător care a evoluat și la Aca-
demica Clinceni și FC Buzău, și Giani Un-
ghianu (minutul 68), oaspeții marcând prin 
Paul Ungureanu (minutul 41). Știința va 
evolua în faza a II-a a Cupei României Be-
tano miercuri, 31 august, adversara urmând 
să fie stabilită în perioada următoare. 

Mult succes alb-albaștrilor în ambele 
competiții!

Noutăți la Știința Miroslava

BucătărieRomâneascăContemporanăLa Comandă
Pe gustulfamiliei tale!
Ciorbe ◯ Fel principal◯ Ceaune ◯ Deserturi

Livrarea doua zi

Mâncare la oalã,
recomandat

pentru 4+ serviri

0772 006 539

Campionul 
mondial 

 Lucian Popa, 
preparator fizic 

la Știința 
Miroslava 

Sportivul Lucian Popa este noul 
preparator fizic al Științei Miroslava. 
CV-ul său este impresionant, fiind de 
cinci ori campion mondial de fitness și 
câștigător în multiple competiții euro-
pene și naționale. Tânărul sportiv sta-
bilit în Uricani va participa în luna no-
iembrie la Campionatul Mondial de 
Fitness, iar în decembrie la Campiona-
tul Mondial de Fitness Challenge. 

Bine ai venit în echipă, Lucian! 
Mult succes!


