
PUBLICAȚIE LUNARĂ A COMUNEI MIROSLAVA

Joi, 20 octombrie 2022, în Sala Verdi 
din cadrul Congress Hall Miroslava, s-a 
desfășurat prima ediție a Simpozionului 
Științific „Principesa Olga Sturdza - O 
viață în slujba lui Dumnezeu și a Pa-
triei”. Evenimentul a fost organizat de 
Primăria Comunei Miroslava, la o zi 
după ce consilierii locali au aprobat con-
ferirea, post-mortem, a titlului de 
Cetățean de Onoare al Comunei Miro-
slava „mamei orfanilor de război”. Di-
ploma de Cetățean de Onoare a fost în-
mânată Alteței Sale Prințul Dimitrie 
Sturdza, nepotul Olgăi Sturdza. În cadrul 
aceluiași eveniment, prof. Dumitru Con-
stantin (Dan) Bunea, fost director al Li-
ceului Tehnologic Agricol „Mihail Ko-
gălniceanu” Miroslava, a primit o Di-
plomă de Excelență „în semn de înaltă 
prețuire pentru prestigioasa activitate di-
dactică și pentru meritele deosebite în 
promovarea culturii și a artei”. Simpo-
zionul științific a fost precedat de o 
slujbă de pomenire a prințesei la Biserica 
„Nașterea Maicii Domnului” din Miro-
slava. În aceeași zi, unitatea de 
învățământ menționată a sărbătorit îm-
plinirea a 191 de ani de activitate. 
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Act de reparație istorică 

Prințesa Olga Sturdza,  
Cetățean de Onoare al Comunei 

Miroslava (post-mortem)
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Angajări la Creșa Miroslava 
Creșa Miroslava organizează 

concurs pentru ocuparea a nouă 
posturi vacante. Printre acestea se 
numără șase posturi de îngrijitor și 
un post de administrator financiar. 
Data limită până la care candidaţii 
pot depune actele pentru dosarul de 
concurs este de 04.11.2022. 

Încep lucrările la sala de 
sport din Cornești 

La mijlocul lunii octombrie a fost 
semnat contractul de execuție a 
lucrărilor la sala de sport din 
Cornești. Aceasta va fi realizată în 
spatele Centrului de zi pentru copii 
Cornești. Compania care a câștigat 
licitația aferentă este Conedil Iași 
SRL, sala de sport urmând a fi 
construită în maximum 12 luni. Val-
oarea contractului este de 3,26 mil-
ioane lei, fondurile fiind asigurate 
prin intermediul Programului 
Operațional Regional. În scurt timp 
urmează a fi semnat și contractul de 
execuție a lucrărilor la sala de sport 
din Uricani (în curtea bazei 
sportive). 

Măsuri de prevenire a 
incendiilor în sezonul rece 
Informația de Miroslava vă 

prezintă ce acțiuni trebuie efectuate 
în perioada sezonului rece pentru 
buna exploatare a sobelor cu acu-
mulare de căldură (din teracotă sau 
cărămidă), a sobelor fără acumulare 
de căldură (metalice) și a coşurilor 
şi burlanelor pentru evacuarea fu-
mului.
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Sportivul Lucian Popa 
confirmă și la Campionatul 
Mondial de Fitness din Coreea 
de Sud. Preparatorul fizic al 
Științei Miroslava s-a clasat al 
treilea și a obținut medalia de 
bronz la categoria Men’s Fitness 

Open. Totodată, alături de 
sportiva Narcisa Martin, Lucian 
a mai obținut o medalie de 
bronz, la categoria Fit Pairs - 
Open. 
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Lucian Popa, medaliat 
cu bronz la Campionatul 

Mondial de Fitness

Primăria Comunei Miro-
slava continuă investițiile 
în infrastructura rutieră. Vi-
zate sunt 14 artere rutiere, 
din care șase în satul Valea 
Ursului, patru în satul 

Valea Adâncă și câte una în 
satele Ciurbești, Cornești, 
Uricani și Miroslava. 
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Lucrări de modernizare pe 
14 străzi din comună
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La exploatarea sobelor cu acumulare 
de căldură (din teracotă sau cărămidă): 
l sobele cu acumulare de căldură (din 

teracotă sau cărămidă) vor fi prevă-
zute cu fundaţii proprii şi nu vor fi 
amplasate direct pe pardoseală com-
bustibilă sau pe grinzi de lemn; 

l materialele sau elementele combus-
tibile situate în faţa focarelor şi ce-
nuşarelor trebuie așezate la distanţă 
de minimum 1,25 metri faţă de aces-
tea; 

l în încăperile în care sunt amplasate 
sobele se interzice depozitarea mate-
rialului combustibil peste consumul 
necesar pentru 24 de ore; 

l se interzice depozitarea materialului 
combustibil deasupra sobelor; 

l înainte de utilizarea sobelor şi coşu-
rilor de fum trebuie verificate amă-
nunţit, reparate şi curăţate; 

l nu se admite utilizarea sobelor fără 
uşiţe la focare şi cenuşare, defecte 
sau izolate necorespunzător faţă de 
elementele combustibile ale clădiri-
lor; 

l în timpul funcţionării sobelor care 
utilizează combustibil solid, uşiţele 
focarului şi cenuşarului trebuie men-
ţinute închise şi nezăvorâte; 

l este strict interzisă aprinderea focu-
lui în sobe prin turnare ori stropire cu 
benzină, petrol sau alte lichide com-
bustibile; 

l se interzice uscarea hainelor sau a 
altor materiale combustibile pe sobe 
sau în imediata apropiere a lor; 

l nu se admite folosirea lemnelor mai 
lungi decât vatra focarului sobelor 
sau a cărbunilor cu o putere calori-
fică mai mare decât cea stabilită de 
producătorul echipamentului de în-
călzire; 

l sobele vor fi supravegheate perma-
nent pe timpul funcţionării; 

l cenuşa rezultată se evacuează perio-
dic într-un loc stabilit şi amenajat în 
acest scop, fără pericol de incendiu 
şi numai după ce se sting complet 
resturile de jar; 

l se interzice funcţionarea sobelor su-
praîncălzite. 

La exploatarea sobelor fără acu-
mulare de căldură (metalice): 
l distanţa dintre sobe sau burlane şi 

materialele combustibile învecinate 
va fi de cel puţin un metru, iar faţă 
de cele greu combustibile de 70 cen-
timetri; 

l la sobele cu înălţimea picioarelor de 
cel puţin 25 centimetri, pardoselile 
de sub acestea trebuie protejate 
printr-un strat izolator de cărămidă 
plină, având grosimea de 6 centi-
metri, cu mortar de argilă sau prin 
două straturi de pâslă îmbibată cu so-
luţie de argilă ori cu alt material in-
combustibil; 

l postamentele termoizolatoare trebuie 
să depăşească perimetrul sobelor cu 
25 centimetri, iar în faţa focarului cu 
50 centimetri; 

l sobele fără picioare sau picioare mai 
scurte de 25 centimetri trebuie izo-
late de pardoselile combustibile 
printr-un postament format din două 
rânduri de cărămidă. 

La exploatarea coşurilor şi burla-
nelor pentru evacuarea fumului: 
l coşurile de fum vor fi obligatoriu veri-

ficate, curăţate şi reparate premergător 
sezonului rece şi ori de câte ori este ne-
voie; 

l coşurile de fum trebuie prelungite de-
asupra acoperişului cu 50-80 centi-
metri; 

l în podurile caselor, coşurile de fum vor 
fi obligatoriu tencuite pentru a nu pre-
zenta fisuri prin care ar putea pătrunde 
scântei (care pot fi surse de aprindere); 

l coşurile de fum se vor izola faţă de ele-
mentele combustibile ale planşeelor 
prin îngroşarea zidăriei de cărămidă a 
coşurilor cu 25 centimetri; 

l în spaţiul dintre coşuri şi planşee se re-
comandă introducerea unui strat de 
materiale incombustibile; 

l la trecerea prin acoperişuri trebuie păs-
trată o distanţă de cel puţin 10 centi-
metri între faţadele exterioare ale zidă-
riilor coşurilor şi elementele combus-
tibile ale acoperişurilor; 

l coşurile de fum vor fi prevăzute cu 
uşiţe pentru curăţare; 

l coşurile aflate în apropierea materia-
lelor combustibile sau situate pe aco-
perişuri combustibile vor fi prevă-
zute cu site sau grătare pentru reţine-
rea scânteilor; 

l se interzice încastrarea elementelor 
combustibile ale acoperişurilor/plan-
şeelor în coşurile de evacuare a fu-
mului. 

IMPORTANT! 
l Potrivit Hotărârii de Guvern nr. 

537/2007 privind stabilirea şi sanc-
ţionarea contravenţiilor la normele 
de prevenire şi stingere a incendiilor, 
constituie contravenţie şi se sancţio-
nează cu amendă de la 500 lei la 
1.000 lei: 

l Folosirea sobelor şi a altor mijloace 
de încălzire cu defecţiuni, improvi-
zaţii sau în condiţii care nu asigură 
protecţia la foc, potrivit reglementă-
rilor tehnice, faţă de materialele şi 
substanţele combustibile din spaţiul 
în care sunt utilizate; 

l neexecutarea verificării/reparării/cu-
răţării periodice, cel puţin o dată pe 
an, a coşurilor pentru evacuarea fu-
mului, respectiv nerealizarea ele-
mentelor de izolare termică a aces-
tora. 

l Art. 85 din Ordinul Ministerului 
Administrației și Internelor nr. 
163/2007 pentru aprobarea Norme-
lor generale de apărare împotriva in-
cendiilor 
1. Produsele, materialele şi substan-

ţele combustibile se amplasează la dis-
tanţă de siguranţă faţă de sursele de căl-
dură ori se protejează astfel încât să nu 
fie posibilă aprinderea lor. 

2. Se interzice folosirea sobelor şi a 
altor mijloace de încălzire defecte, cu 
improvizaţii, supraalimentate cu com-
bustibili sau nesupravegheate, precum 
şi aprinderea focului utilizându-se li-
chide inflamabile. 

3. Verificarea, repararea, izolarea ter-
mică şi curăţarea periodică a coşurilor 
de evacuare a fumului sunt obligatorii.

Măsuri de prevenire a incendiilor în sezonul rece

Angajări la Creșa Miroslava 
Creșa Miroslava organizează concurs pentru ocuparea următoarelor 

posturi contractual vacante (aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 
286/2011, modificată şi completată de Hotărârea de Guvern nr. 
1027/2014): 
l îngrijitor - 6 posturi vacante, pe o perioadă determinată de un an; 
l administrator financiar - 1 post vacant, pe o perioadă determinată 

de un an; 
l asistent medical - 1 post vacant, pe o perioadă determinată de un 

an; 
l femeie de serviciu - 1 post vacant, pe o perioadă determinată de un 

an. 
Condiţii specifice de participare la concurs: 

l pentru postul de îngrijitor: nivelul studiilor - medii (nu necesită ve-
chime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului); 

l pentru postul de asistent medical: nivelul studiilor - de specialitate 
(minim 3 ani vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării 
postului); 

l pentru postul de administrator financiar: nivelul studiilor - supe-
rioare (minim 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare ocu-
pării postului). 
Concursul se va desfășura la sediul instituției (comuna Miroslava, 

satul Balciu, str. Principală, nr. 2A), după cum urmează: proba scrisă 
în data de 14.11.2022, ora 10.00, respectiv interviul în data de 
15.11.2022, ora 10.00. Data limită până la care candidaţii pot depune 
actele pentru dosarul de concurs este de 04.11.2022, la sediul 
instituției. Detalii la: 0748.175.522 (secretariat).



3Informaţia de Miro slava CULTURĂ - EDUCAȚIE

Joi, 20 octombrie 2022, în Sala Verdi din 
cadrul Congress Hall Miroslava, s-a 
desfășurat prima ediție a Simpozionului 
Științific „Principesa Olga Sturdza - O viață 
în slujba lui Dumnezeu și a Patriei”. Eve-
nimentul a fost organizat de Primăria Co-
munei Miroslava, la o zi după ce consilierii 
locali au aprobat conferirea, post-mortem, 
a titlului de Cetățean de Onoare al Comunei 
Miroslava „mamei orfanilor de război”. 
„Astăzi sărbătorim Ziua Liceului Tehnolo-
gic Agricol «Mihail Kogălniceanu» Miro-
slava, instituție de învățământ care a fost 
susținută și dezvoltată de prințesa Olga 
Sturdza. De aceea am decis ca în ziua de 
20 octombrie să organizăm prima ediție a 
acestui eveniment dedicat «mamei orfani-
lor de război». Mulțumesc consilierilor lo-
cali pentru faptul că au votat acest proiect, 
distincția reprezentând un semn de înaltă 
prețuire și o reparație istorică față de cea 
mai importantă personalitate care a activat 
în comuna noastră în secolul trecut”, a de-
clarat primarul Dan Niță. 

Diploma de Cetățean de Onoare a fost în-
mânată Alteței Sale Prințul Dimitrie Stur-
dza, nepotul Olgăi Sturdza. „Sunt foarte 
emoționat pentru că bunica mea, alături de 
Regina Maria, a fost un exemplu pentru 
toate femeile din România. Deși a avut 
multe necazuri, ea nu a pierdut speranța. 
Totdeauna a crezut în Dumnezeu, a crezut 
că binele va învinge răul. Deși recent a fost 
o criză financiară, apoi pandemie, iar acum 
război, tinerii nu trebuie să piardă speranța 
că va fi mai bine. Depinde de ei dacă au pu-
terea de a crede în viitor. Propria voință și 
credința în Dumnezeu reprezintă cel mai 
bun sprijin”, a afirmat Alteța Sa. 

În cadrul aceluiași eveniment, prof. Du-
mitru Constantin (Dan) Bunea, fost director 

al Liceului Tehnologic Agricol „Mihail Ko-
gălniceanu” Miroslava, a primit o Diplomă 
de Excelență „în semn de înaltă prețuire 
pentru prestigioasa activitate didactică și 
pentru meritele deosebite în promovarea 
culturii și a artei”. Totodată, Marius Dangă, 
vicepreședinte al Consiliului Județean Iași, 
a salutat acțiunea primăriei și a precizat că, 
la finalul procesului de reabilitare inițiat de 
instituția pe care o reprezintă, Palatul Stur-
dza de la Miroslava va reintra în circuitul 
turistic. 

Sesiunea de comunicări științifice a fost 
susținută de Laura Guțanu, publicistă și 
specialistă în cadrul Bibliotecii Central 
Universitare „Mihai Eminescu” din Iași, 
Sorina Dănăilă, doctor în filologie și profe-
soară la Colegiul Naţional „Mihai Emi-
nescu” din Iași, respectiv Cătălin 
Botoșineanu, doctor în istorie, arhivist și 
fost director al Arhivelor Naționale Iași. 

Manifestarea a mai inclus o prezentare 
de fotografii și documente de arhivă, foto-
grafii de la omagiul adus la mormântul 
prințesei (în Franța), un moment artistic 
susținut de Constantin Avădanei, actor la 
Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din 
Iași, și un mesaj din partea liceului miroslă-
vean, transmis de către eleva Ecaterina Ge-
orgiana Capracea. La eveniment au mai 
participat consilieri locali, reprezentanți ai 
Inspectoratului Școlar Județean, cadre di-
dactice și elevi ai Liceului Tehnologic Agri-
col „Mihail Kogălniceanu” Miroslava, 
mass-media etc. 

Simpozionul științific a fost precedat de 
o slujbă de pomenire a prințesei la Biserica 
„Nașterea Maicii Domnului” din Miro-
slava, oficiată de pr. protopop Mihail Roșu 
și pr. paroh Mihai Rusu.

Prințesa Olga Sturdza, Cetățean de Onoare 
(post-mortem) al Comunei Miroslava
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La mijlocul lunii octom-
brie, primarul Dan Niță a 
semnat contractul de 
execuție a lucrărilor la sala 
de sport din Cornești. 
Aceasta va fi realizată în ca-
drul Școlii Gimnaziale „Di-
mitrie Anghel” Cornești, 
mai exact în spatele Centru-
lui de zi pentru copii 
Cornești. Compania care a 
câștigat licitația aferentă este 
Conedil Iași SRL, sala de 
sport urmând a fi realizată în 
maxim 12 luni de la data or-
dinului de începere a lucră-
rilor. Valoarea contractului 
este de aproximativ 3,26 mi-
lioane lei (cu TVA), fondu-
rile fiind asigurate prin inter-
mediul Programului 
Operațional Regional (POR) 
2014-2020. 

Sala de sport va avea un 
nivel și o suprafață 
desfășurată de 539,70 metri 

pătrați. Aceasta va avea în 
componență: o sală poliva-
lentă (aproximativ 370 metri 
pătrați), un cabinet medical, 
două vestiare, un birou, un 
spațiu tehnic, un spațiu de 
depozitare și patru grupuri 
sanitare (din care unul pen-
tru persoane cu dizabilități). 
Prin proiect vor fi amenajate 
alei pietonale, alei carosabile 
și parcaje. În plus, vor exista 
dotări pentru mai multe ti-
puri de sporturi (bănci, lăzi, 
capre și saltele pentru gim-
nastică, panouri, inele, con-
sole și mingi pentru baschet, 
fileuri și mingi pentru volei, 
mingi de handbal etc.). 

În scurt timp urmează a fi 
semnat și contractul de 
execuție a lucrărilor la sala 
de sport din Uricani. Obiec-
tivul va fi realizat în curtea 
bazei sportive din Uricani, 
urmând a avea aceleași ca-

racteristici ca și sala de sport 
din Cornești.  

Contractele de finanțare 
pentru ambele proiecte au 
fost semnate în februarie 
2022, data de finalizare a 
ambelor proiecte fiind 30 
noiembrie 2023. Valoarea 
totală a proiectelor este de 
4.662.084,62 lei, din care 
ajutorul financiar nerambur-
sabil (Fondul European de 
Dezvoltare Regională + bu-

getul național) este de 
4.269.138,41 lei. Din cauza 
majorării prețurilor la mano-
peră și la principalele mate-
riale de construcție, în data 
de 20 mai 2022, Consiliul 
Local al Comunei Miroslava 
a aprobat devizele actuali-
zate ale celor două obiective 
de investiții, totalul noilor 
valori estimate ale proiecte-
lor fiind de aproximativ 7,5 
milioane lei.

Încep lucrările la sala de sport din Cornești
O delegație din Miroslava, 

prezentă la Forumului 
Economic Chișinău 2022 
La invitația municipalității din 

Chișinău, o delegație a Primăriei Comunei 
Miroslava a participat la primul Forum 
Economic Chișinău - Ediția 2022 „Invest 
in Chișinău” (30 septembrie - 1 octom-
brie). Manifestarea a fost cel mai impor-
tant eveniment de profil din istoria Repu-
blicii Moldova și a adunat peste cinci sute 
de participanți, printre aceștia numărându-
se ambasadori, reprezentanți ai mediului 
de afaceri, ai mediului academic și asocia-
tiv, experți în diferite domenii, investitori 
străini, delegații oficiale ale localităților 
înfrățite și partenere, reprezentanți ai pri-
măriei, mass-media etc. 

Principalele subiecte dezbătute în 
cadrul prestigiosului eveniment au vizat 
Strategia de Dezvoltare a Municipiului 
Chișinău pentru perioada 2020-2030, 
harta investițională a Capitalei Republi-
cii Moldova, dezvoltarea urbană în vi-
ziunea antreprenorilor, Chișinău - Ca-
pitală Europeană Verde, Smart City, 
mobilitatea și turismul urban etc. Pe 
lângă participarea la eveniment, 
reprezentanții Primăriei Comunei Mi-
roslava și cei ai Preturii Botanica, cel 
mai mare sector din Chișinău, au inițiat 
primele demersuri în vederea realizării 
unui acord de cooperare. 

Liceul „Mihail 
Kogălniceanu” Miroslava, 
prezent la Ziua Recoltei 
În perioada 8-9 octombrie 2022, o 

echipă a Liceului Tehnologic Agricol 
„Mihail Kogălniceanu” Miroslava a 
participat la Ziua Recoltei. Evenimentul 
a fost organizat de Universitatea de Şti-
inţele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” 
Iaşi și a adunat peste 50 de producători 
importanți de legume, fructe și prepa-
rate alimentare tradiționale, precum și 
crame celebre. Elevii miroslăveni, 
coordonați de Catedra Tehnică din ca-
drul liceului, s-au prezentat cu produse 
de patiserie („vedetele” fiind fursecurile 
cu lavandă din producția proprie), ames-
tecuri de condimente, uleiuri aromati-
zate (cimbru, usturoi, ardei iute etc.) și 
consacrata dulceață de ardei iute. 

Propunerea de trasee  
de transport public de  

la 1 ianuarie 2023 
Primăria Comunei Miroslava aduce 

la cunoștința publicului propunerile de 
trasee și stații de transport public me-
tropolitan în Comuna Miroslava de la 1 
ianuarie 2023. Fiind propuneri, acestea 
pot suferi modificări. 

Lista traseelor propuse este următoa-
rea: 

1. Traseul Iași (Podu Roș) - Miro-
slava - Valea Ursului - Vorovești și retur  

2. Traseul Iași (Tehnopolis) - Horpaz 
(Str. Principală - Str. Unirii - Str. Nouă) 
- Ciurbești (Str. Principală); retur 
Ciurbești (Str. Principală) - Horpaz (Str. 
Nouă) - Iași (Tehnopolis) 

3. Traseul Iași (Tehnopolis) - Horpaz 
(Str. Principală - Str. Bisericii) - Dancaș 
(Str. Principală) și retur 

4. Traseul Brătuleni (METRO - Parcul 
Industrial – centru sat) - Vorovești - Valea 
Ursului - Uricani - Brătuleni (METRO) 

5. Traseul Primăria Comunei Miro-
slava - Cornești - Proselnici și retur 

6. Traseul Iași (Tehnopolis) - Valea 
Adâncă (Str. Principală - 5 Drumuri - 
Str. Livezilor) - Balciu (Str. Dealu Nu-
cului - Str. Biserica Sfântul Nicolae - 
Str. Viei) - Valea Adâncă (Str. Pepinie-
rei) - Iași (Tehnopolis)

PE SCURT

Constructorii interesați de efectarea 
de lucrări funerare în cadrul cimitirului 
din Valea Adâncă, obiectiv administrat 
de Servicii Publice Miroslava, trebuie 
să depună la sediul societății (strada 
Principală, nr. 2A, satul Balciu, Co-
muna Miroslava) un dosar ce va 
conține următoarele documente: 
l cerere adresată administratorului 

societății, prin care solicită agreerea 
în vederea executării de lucrări fu-
nerare în cadrul cimitirului pentru o 
perioadă de un an; 

l certificatul de înregistrare; 
l statutul firmei; 
l certificat constatator ONRC (la zi); 
l lista cu personalul angajat, califică-

rile și copiile de pe actele de identi-
tate; 

l extrasele din REVISAL ale con-
tractelor de muncă ale angajaților; 

l experiența similară (minimum cinci 
contracte de lucrări conform obiectu-
lui descris, însoțite de recomandări). 

Un criteriu important de selecție 
îl va constitui experiența și buna 
reputație a firmei (colaborări simi-
lare). În acest sens, în cererea adre-
sată administratorului menționați 
experiența similară a societății dum-
neavoastră/colaborări, administrați -
ile cimitirelor respective și infor -
mațiile de contact ale acestora (se 
vor atașa contracte și recomandări). 
Firmele care îndeplinesc cumulativ 
condițiile pentru a executa lucrări fu-
nerare în cimitir vor fi anunțate ulte-
rior în vederea achitării tarifului co-
respunzător și finalizării procedurii 
de agreere. Cuantumul acestui tarif 
este de 1.000 lei/an pentru fiecare 
firmă și se va achita integral înainte 
de încheierea convenției de colabo-
rare. 

Informații suplimentare la telefon 
0755.034.292 (de luni până vineri, în 
intervalul orar 07:30 - 16:00) sau pe e-
mail serviciipublicemiro@yahoo.com.

Lucian Popa, medaliat 
cu bronz la Campionatul 

Mondial de Fitness 
Sportivul Lucian Popa confirmă și la Campionatul 

Mondial de Fitness din Coreea de Sud. Preparatorul fizic 
al Științei Miroslava s-a clasat al treilea și a obținut me-
dalia de bronz la categoria Men’s Fitness Open. Totodată, 
alături de sportiva Narcisa Martin, Lucian a mai obținut 
o medalie de bronz, la categoria Fit Pairs - Open. La eve-
nimentul menționat, delegația României a obținut zece 
medalii, din care una de aur, patru de argint și cinci de 
bronz. 

Suntem mândri de tine, Lucian! Succes în decembrie, 
la Campionatul Mondial de Fitness Challenge din Tehe-
ran!

Anunț pentru cei care  
vor să efectueze lucrări în 
cimitirul din Valea Adâncă

Comuna Miroslava va avea trei noi 
parcuri de joacă. Acestea vor fi amena-

jate în satele Valea Adâncă (în curtea 
Grădiniței Valea Adâncă), Valea Ursu-

lui (lângă Biserica „Pogorârea Sfântu-
lui Duh”) și Uricani (în curtea Şcolii 
Gimnaziale „Miron Barnovschi”), 
lucrările urmând a se finaliza în maxi-
mum două luni. Furnizarea echipa-
mentelor și montajul acestora vor fi 
efectuate de Lavitex Prod SRL, val-
oarea contractului fiind de 316.316,28 
lei (cu TVA).  

Parcul de joacă din Valea Adâncă 
va avea o suprafață de 100 metri 
pătrați și va fi format dintr-un com-
plex de joacă, un balansoar pe arcuri, 
o hintă din lemn și un carusel și mul-
tiple figurine. Fiecare dintre celelalte 
două parcuri va avea o suprafață de 
240 metri pătrați și va fi format 
dintr-un complex de joacă, un tobo-
gan cu platformă și figurine, un bal-
ansoar pe arcuri, un carusel, două 
hinte (cu două locuri și scaun cu 
protecție), o căsuță în formă de 
ciupercă, patru bănci de lemn pe 
cadru metalic, două coșuri de gunoi 
și multiple figurine.

Trei noi parcuri de joacă
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Primăria Comunei Miroslava 
continuă investițiile în infrastructura 
rutieră. Vizate sunt 14 artere rutiere, din 
care șase în satul Valea Ursului, patru 
în satul Valea Adâncă și câte una în 
satele Ciurbești, Cornești, Uricani și 
Miroslava. 

Modernizare prin  
asfaltare a 12 străzi echipate 

cu rețea de canalizare 
Miercuri, 5 octombrie, în cadrul unei 

ședințe de îndată, Consiliul Local al 
Comunei Miroslava a aprobat în una-
nimitate oportunitatea și necesitatea 
contractării și garantării unei finanțări 
rambursabile de zece milioane de lei. 
Consilierii locali au înțeles importanța 
demersului și au votat în mod respons-
abil, dovedind, încă o dată, că sunt o 
adevărată echipă. Fondurile vor fi uti-
lizate pentru modernizarea prin as-
faltare a 12 străzi echipate cu rețea de 
canalizare. Pe lângă asfaltare, lucrările 
vor implica și relocarea unor rețele 
electrice, trasarea de marcaje rutiere și 
aducerea la cotă a branșamentelor de 
gaze naturale, respectiv a căminelor de 
apă și canalizare. Lungimea totală a 
străzilor care vor fi modernizate este de 
10,642 kilometri. 

Lista străzilor care  
vor fi modernizate 

Satul Valea Adâncă 
l Strada Iazului 
l Strada Cornești (prelungirea de la 

cimitir până la drumul comunal 
DC28 - zona padoc) 

l Strada Prunilor (din intersecția cu 
strada Bazei până la intersecția cu 
strada Școlii) 
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 

Începe reabilitarea și 
modernizarea străzii Arțarului 

din satul Valea Ursului 
Vineri, 7 octombrie, a fost semnat 

contractul de execuție a lucrărilor din 
cadrul proiectului de reabilitare și mod-
ernizare a străzii Arțarului din satul 

Valea Ursului. Licitația aferentă a fost 
câștigată de SC Mecon Iași SRL, con-
tractul având o valoare de aproximativ 
1,33 milioane lei. Durata estimată a 
lucrărilor este de trei luni. 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, aducerea la cotă a căminelor 
de utilități și semnalizarea rutieră.  

Strada menționată a fost pietruită 
printr-un proiect finanțat prin inter-
mediul Programului Național de Dez-
voltare Rurală, în prezent fiind greu 
practicabilă. Prin reabilitarea și mod-
ernizarea acesteia se urmăresc flu-
idizarea traficului, îmbunătățirea acce-

sului localnicilor la proprietăți, sporirea 
siguranței circulației și reducerea 
poluării mediului (prin reducerea nox-
elor și a zgomotului). Totodată, strada 
este importantă pentru pasionații de 
drumeții și ciclism pentru că reprezintă 
o cale de acces în Pădurea Uricani. 

Exproprieri pentru 
modernizarea străzii Lațcu 

Vodă din satul Valea Adâncă 
Primăria a demarat proiectul de 

modernizare a străzii Lațcu Vodă din 
satul Valea Adâncă. Licitația de 
execuție a lucrărilor a fost câștigată de 
SC Enviro Construct SRL, valoarea 
contractului fiind de 960.044,40 lei. În 
vederea modernizării arterei rutiere 
menționate a fost realizată exproprierea 
a două terenuri. Suprafața totală a imo-
bilelor expropriate este de 366 metri 
pătrați, acestea fiind proprietate privată 
a mai multor persoane fizice. Decizia a 
fost aprobată de consilierii locali în 
ședința din 30 mai 2022. Concret, su-
puse exproprierii au fost două terenuri 
din intravilanul localității menționate, 
primul având o suprafață de 322 metri 
pătrați, iar al doilea având o suprafață 
de 44 metri pătrați. 

Lucrările trebuie finalizate în maxi-
mum șase luni. 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 va realiza prin 
intermediul intersecției cu strada 
Principală.  

Prin modernizarea străzii Lațcu Vodă 
va fi asigurat accesul locuitorilor la dru-
mul județean DJ248, unul dintre prin-
cipalele obiective ale proiectului fiind 
descongestionarea traficului din zonă. 
Totodată, se va asigura accesul ve-
hiculelor pentru situații de urgență.

Lucrări de modernizare pe 14 străzi din comună

Miroslava, partener într-un proiect 
european privind transparența în 

administrația publică
Luni, 17 octombrie, în Sala Verde a 

Instituției Prefectului Județului Iași, a 
avut loc conferința de presă organizată 
cu ocazia lansării proiectului-pilot 
„Harta Administrației Incluzive (HAI) - 
Simplificare și transparență în colabo-
rarea cu ONG-urile active în comuni-
tate”. Implementat de Asociația Clubul 
Sportiv ENDURANCH, proiectul are ca 
parteneri pentru dezvoltare locală Co-
munele Miroslava și Aroneanu. La 
eveniment au participat Raluca Filip, 
președinte al organizației menționate, 
Marius Pârciu, consilier personal al pri-
marului Comunei Miroslava, și Petru-
Bogdan Cojocaru, prefect al Județului 
Iași. 

Valoarea totală a proiectului este de 
170.000 lei, finanțarea fiind asigurată de 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Pub-
lice și Administrației, în calitate de Au-
toritate de Management pentru Progra-
mul Operațional Capacitate Admi -
nistrativă. Perioada de implementare a 
acestuia este de 14 luni. Primul obiectiv 

specific al proiectului este dezvoltarea 
competențelor de comunicare și de 
relaționare a administrației publice lo-
cale cu organizațiile neguvernamentale 
din acea comunitate, prin crearea și 
testarea - în comun - a unui instrument 
de modernizare a administrației publice 
locale, „Harta administrației incluzive”. 
Al doilea obiectiv specific este uti-
lizarea, promovarea și multiplicarea 
utilizării instrumentului creat în comun 
de către reprezentanți ai autorității pub-
lice locale și organizațiile neguverna-
mentale dintr-o comunitate, în vederea 
consolidării dialogului civic în cât mai 
multe comunități locale.

Sistem de monitorizare a  
intersecțiilor din comună

Primăria Comunei Miroslava va realiza 
un sistem de monitorizare și siguranță a 
spațiului public. Acesta va fi format din sis-
teme inteligente de management urban/local 
și va fi implementat în toată comuna. Valoa-
rea totală a proiectului este estimată la apro-
ximativ 500.000 de lei, finanțarea urmând să 
fie asigurată prin Planul Național de Redre-
sare și Reziliență, Componenta 10 - Fondul 
local. 

Proiectul propus are ca scop telesuprave-
gherea zonelor aglomerate și integrarea cu 
dispeceratele și sistemele 112, Poliție și ser-
vicii de urgență. Pentru început astfel de sis-
teme vor fi instalate în principalele intersecții 

din comună, în funcție de suma care va fi 
aprobată urmând a fi montate și în alte zone.

Primăria continuă extinderea rețelei 
de iluminat public stradal. Următoarele 
lucrări vor fi realizate în satul Valea 
Adâncă, mai exact pe străzile Morarilor 
(550 metri), Coșarilor (550 metri), Mă-
rului (100 metri) și Prunilor (1.100 
metri). Compania care va efectua extin-
derea sistemului de iluminat public este 

SC Elbi Energy Projects SRL. Valoarea 
totală a investiției este de aproximativ 
535.000 lei (cu TVA), fondurile fiind 
asigurate din bugetul local. Lucrările vor 
fi demarate în cursul lunii noiembrie, 
durata de realizare a acestora fiind de 
trei luni de la emiterea ordinului de în-
cepere.

Iluminatul public stradal se extinde 
pe patru străzi din Valea Adâncă
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Reunit în ședință de îndată în 
ziua de 14 septembrie 2022, 
Consiliul Local al Comunei 
Miroslava a votat și aprobat 
următoarele normative locale: 

l Hotărârea nr.217 privind modificarea 
HCL Miroslava nr. 132/30 mai 2022 pri-
vind declanșarea procedurii de expro-
priere pentru cauză de utilitate publică a 
terenurilor, în suprafață totală de 366,00 
mp și edificate, proprietate privată a unor 
persoane fizice, afectate de coridorul de 
expropriere al lucrării de utilitate publică 
de interes local la obiectivul de investiție 
“MODERNIZARE STRADA LAȚCU 
VODĂ, SAT VALEA ADÂNCĂ, CO-
MUNA MIROSLAVA, JUDEȚUL IAȘI”, 
în sesnsul rectificării Anexei nr. 2 – „Lista 
proprietarilor ai căror imobile sunt afec-
tate de coridorul de expropriere și sumele 
individuale aferente despăgubirilor”. 

l Hotărârea nr.218 privind aprobarea mo-
dificării și completării anexei nr. 3 – Ca-
ietul de sarcini aferent Hotararii Consiliu-
lui Local nr. 247/28.10.2021 și aprobarea 
modelului contractului de delegare a ge-
stiunii Serviciului de Iluminat Public al 
UAT Comuna Miroslava, Judetul Iași. 

l Hotărârea nr.219 privind trecerea din 
domeniul public al UAT Comuna Miro-
slava, judetul Iași în domeniul public al 
JUDEȚULUI IAȘI a imobilului Palatul 
Sturdza – monument istoric cod IS-II-m- 
B- 04204 , NC 2779-C1, nivel P+2, parter 
cu suprafata construita 601,99 mp, supra-
fata utila 343,23 mp si terasa 64,20 mp, 
etaj 1 : suprafata utila 317,45 mp si terasa 
64,20 mp , etaj 2: suprafata utila 64,69 
mp, an constructie 1796 in vederea inclu-
derii in finantarea Consiliului Judetean 
Iași pentru lucrari de restaurare si conso-
lidare. 

l Hotărârea nr.220 privind mandatarea 
Asociației Metropolitane de Transport Pu-
blic Iași pentru încheierea contractului de 
delegare a gestiunii serviciului public de 
transport local in numele Comunei Miro-
slava în conformitate cu prevederile art 17 
alin (1^1) din Legea serviciilor publice de 
transport persoane în unitățile administra-
tiv- teritoriale nr 92/2007. 
 

Reunit în ședință de îndată în 
ziua de 21 septembrie 2022, 
Consiliul Local al Comunei 
Miroslava a votat și aprobat 
următorul normativ local: 

l Hotărârea nr. 221 privind realizarea pro-
iectului PNRR: ,,Înființare centru de co-
lectare prin aport voluntar a deșeurilor în 
comuna Miroslava - CAV Miroslava”. 
 

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

l Hotărârea nr. 222 privind trecerea în do-
meniul public al Unității Administrativ-
Teritorială comuna Miroslava a 
investiției: ”Modernizare strada Debarca-
derului sat Valea Adâncă, comuna Miro-
slava. 

l Hotărârea nr. 223 privind trecerea în do-
meniul public al Unității Administrativ-
Teritorială comuna Miroslava a 
investiției: ”Modernizare și reabilitare DC 
25 în comuna Miroslava, județul Iași”. 

l Hotărârea nr. 224 privind aprobarea 
concesionării prin licitație publică des-
chisă a 78 de loturi de teren, aparținând 

domeniului privat al comunei Miro-
slava, situate în sat Cornești- T72, T74, 
T75 și sat Ciurbești – T78, pentru con-
struire locuințe de către tineri din co-
muna Miroslava și de către specialiști 
care își desfășoară activitatea pe raza co-
munei. 

l Hotărârea nr. 225 privind aprobarea în-
chirierii prin licitație publică deschisă a 
terenului în suprafață de 85 m.p., 
aparținând domeniului privat al comunei 
Miroslava, având număr cadastral 96410, 
situat în intravilan sat Valea Adâncă, tarla 
6, parcela 127/1 și parcela 1346/1, pentru 
exploatare agricolă. 

l Hotărârea nr. 226 privind modificarea și 
completarea Anexelor nr.1, nr.2 și nr.3 la 
Hotărârea Consiliului Local al comunei 
Miroslava nr.133/30 mai 2022 privind 
aprobarea închirierii prin licitație publică 
deschisă a 12 loturi de teren, aparținând 
domeniului public al comunei Miroslava, 
județul Iași, în vederea amplasării de pa-
nouri publicitare. 

l Hotărârea nr. 227 privind încetarea, de 
drept, a contractului de concesiune nr. 
16751/07.06.2017, încheiat între comuna 
Miroslava, judetul Iași și Sonea Violeta-
Ioana. 

l Hotărârea nr. 228 privind încetarea, de 
drept, a contractului de concesiune 
nr.23363/14.09.2015, încheiat între co-
muna Miroslava, judetul Iași și Andruș 
Stela. 

l Hotărârea nr. 229 privind încetarea, de 
drept, a contractului de concesiune 
nr.23365/14.09.2015, încheiat între co-
muna Miroslava, judetul Iași și Andruș 
Viorica 

l Hotărârea nr. 230 privind încetarea con-
tractului de concesiune nr.9102/ 
25.04.2013, încheiat între comuna Miro-
slava, judetul Iași și Constantin Gheorghe, 
ca urmare a acordului părților. 

l Hotărârea nr. 231 privind achiziționarea 
de către Unitatea Administrativ-Terito-
rială comuna Miroslava a unei cantități de 
165 mc de material lemnos, în vederea 
acordării unui sprijin pentru încălzirea 
locuinței în perioada sezonului rece 2022-
2023 persoanelor și/sau familiilor aflate 
în situații de risc din comuna Miroslava. 

l Hotărârea nr. 232 privind acordarea cu 
titlu gratuit a dreptului de uz și a dreptului 
de servitute către S.C. DELGAZ GRID 
S.A. asupra terenului în suprafață de 1 
m.p., aparținând domeniului public al co-
munei Miroslava, pentru amplasarea 
instalațiilor electrice aferente lucrării cu 
nr.209/2022 – “Alimentare cu energie 
electrică punct de lucru din strada 
Asfințitului nr. 11, sat Proselnici, comuna 
Miroslava “. 

l Hotărârea nr. 233 privind acordarea cu 
titlu gratuit a dreptului de uz și a dreptului 

de servitute către S.C. DELGAZ GRID 
S.A. asupra terenului în suprafață de 135 
m.p., ce face parte din domeniul public al 
comunei Miroslava, pentru executarea lu-
crării de ”Alimentare cu energie electrică 
hală prelucrare carne, situată în sat Uri-
cani, str. Ion Neculce nr.4, comuna Miro-
slava, județul Iași aparținând S.C. RA-
IMAR COM S.R.L.”. 

l Hotărârea nr. 234 privind aprobarea vân-
zării fără licitație publică deschisă și a 
prețului de vânzare a terenului în 
suprafață de 5.000 m.p., parcela 1A, tar-
laua 14, categoria de folosință arabil, si-
tuat în intravilanul satului Brătuleni, str. 
Principală nr.76, comuna Miroslava, 
județul Iași, înscris în cartea funciară nr. 
82150 a localității Miroslava, județul Iași, 
identificat cu număr cadastral 82150, 
către societatea DEME MACARALE 
S.R.L. 

l Hotărârea nr. 235 privind aprobarea în-
chirierii prin licitație publică deschisă a 
terenului în suprafață de 2000 m.p., 
aparținând domeniului privat al comunei 
Miroslava, având număr cadastral 90616, 
situat în intravilan conform Planului Ur-
banistic General sat Brătuleni, tarlaua 14, 
parcela 1A, pentru construirea unui centru 
de reparații casete de direcții auto. 

l Hotărârea nr. 236 privind modificarea, 
completarea și actualizarea Anexei pri-
vind achizițiile directe la Programul anual 
al achizițiilor publice pentru anul 2022, 
aprobată prin Hotărârea Consiliului Local 
al comunei Miroslava nr.290/ 21.12.2021. 

l Hotărârea nr. 237 privind modificarea și 
completarea Hotărârii Consiliului Local 
al comunei Miroslava nr.270/25.11.2021 
privind aprobarea Studiului de fezabilitate 
și a indicatorilor tehnico-economici ai 
obiectivului de investiție “Extindere sis-
tem de canalizare în comuna Miroslava, 
județul Iași”, depus în cadrul Programului 
Național de Investiții "Anghel Saligny". 

l Hotărârea nr. 238 privind validarea mo-
dificărilor intervenite la bugetul de veni-
turi și cheltuieli al comunei Miroslava pe 
anul 2022, dispuse prin dispoziția prima-
rului comunei Miroslava, județul Iași 
nr.393/22.09.2022. 

l Hotărârea nr. 239 privind aprobarea, în-
cepând cu 01 octombrie 2022, a tarifelor 
și a taxelor instituite de către societatea 
Servicii Publice Miroslava S.R.L., pentru 
serviciile și activitățile ce fac obiectul 
Contractului de delegare a gestiunii 
nr.25237/13.04.2022, tarife și taxe inde-
pendente de cele ce fac obiectul delegării 
de gestiune și care nu intră sub incidența 
prevederilor pct .4.2. din contract . 

l Hotărârea nr. 240 privind acordarea cu 
titlu gratuit a dreptului de uz și a dreptului 
de servitute către S.C. DELGAZ GRID 
S.A. asupra terenului în suprafață de 1080 

m.p., aparținând domeniului public al co-
munei Miroslava, în vederea executării 
lucrării proiectului nr.94/2021: ”Întărire 
rețea în vederea alimentării cu energie 
electrică locuințe P+2E+M, beneficiar 
Dur Construct ICD S.R.L., sat Valea 
Adâncă, comuna Miroslava, județul Iași”. 

l Hotărârea nr. 241 privind aprobarea vân-
zării prin licitație publică deschisă și a 
prețului de vânzare a terenului în 
suprafață de 2327 m.p., situat în sat Mi-
roslava, tarlaua 58, identificat cu număr 
cadastral 86109, aparținând domeniului 
privat al comunei Miroslava, județul Iași, 
înscris în Cartea Funciară nr.86109. 

l Hotărârea nr. 242 privind înfiintare: 
Creșa Ciurbești, în sistem public, situată 
în sat Ciurbești, comuna Miroslava, 
județul Iași, structură fără personalitate ju-
ridică, arondată Creșei Miroslava- institu-
ţie publică de subordonare locală, cu per-
sonalitate juridică, având domiciliul fiscal 
în sat Balciu, str. Principală nr.2A, co-
muna Miroslava, județul Iași și schimba-
rea destinației clădirii: din ” Școala 
Ciurbești, str. Principală, sat Ciurbești, co-
muna Miroslava, județul Iași”, cu număr 
cadastral 62231-C1 în ”Creșa Ciurbești”. 

l Hotărârea nr. 243 privind respingerea 
plângerii prealabile formulată de către 
Apopi Alexandru, cu domiciliul în sat Mi-
roslava, str. Neculai Zaharia nr.1, comuna 
Miroslava, județul Iași împotriva Hotărâ-
rii Consiliului Local al comunei Miro-
slava nr.202/24.08.2022 privind aproba-
rea vânzării și a prețului de vânzare a te-
renului în suprafață de 2500 m.p., identi-
ficat cu număr cadastral 68544, tarlaua 
54, intabulat în Cartea Funciară nr.68544 
Miroslava, aparținând domeniului privat 
al comunei, situat în intravilan sat Miro-
slava, str. Neculai Zaharia nr. 1, comuna 
Miroslava, județul Iași, către Apopi Ale-
xandru. 

l Hotărârea nr. 244 privind aprobarea 
documentației tehnico-economice faza 
Studi de Fezabilitate și a indicatorilor teh-
nico-economici ai obiectivului de 
investiție : “AMENAJARE STRADA 
SCOLII DIN SAT MIROSLAVA SI 
STRADA PROF. NECULAI HARTAN 
DIN SAT CIURBESTI CU ALEI PIETO-
NALE SI PISTE PENTRU BICICLETE, 
COMUNA MIROSLAVA, JUDETUL 
IAȘI”- VARIANTA I în vederea declan -
șării procedurii de expropriere pentru 
cauză de utilitate publică. 

l Hotărârea nr. 245 privind modificarea 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 Organigrama si Statul de funcții 
ale Creșei Miroslava, județul Iași-institu-
ţie publică de subordonare locală, modi-
ficate și completate prin Hotărârea Con-
siliului Local al comunei Miroslava 
nr.193/27.07.2022. 

l Hotărârea nr. 246 privind exproprierea 
pentru cauză de utilitate publică a terenu-
lui în suprafață de 322 m.p. și a edificate-
lor aferente (gard din plasă pe stâlpi din 
țeavă), deținute de către domnul BALA-
SANIAN OVANEZ, situate în localitatea 
Valea Adâncă, Strada Lațcu Vodă nr.54, 
comuna Miroslava, județul Iași, având 
număr cadastral 570/1-1245, înscris în 
Cartea Funciară nr. 73089 UAT Miro-
slava, imobile afectate de coridorul de ex-
propriere al lucrării de utilitate publică de 
interes local la obiectivul de investiție: 
“MODERNIZARE STRADA LAȚCU 
VODĂ, SAT VALEA ADÂNCĂ, CO-
MUNA MIROSLAVA, JUDEȚUL IAȘI” 

l Hotărârea nr. 247 privind exproprierea 
pentru cauză de utilitate publică a terenu-
lui în suprafață de 44 m.p., deținut de 
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către domnul LUCA EUGEN în cota de 
607/10000, situat în localitatea Valea 
Adâncă, strada Lațcu Vodă nr.80A, co-
muna Miroslava, județul Iași, având 
număr cadastral 77896, înscris în Cartea 
Funciară nr.77896 Unitatea Administrativ 
Teritorială comuna Miroslava, imobil 
afectat de coridorul de expropriere al lu-
crării de utilitate publică de interes local 
la obiectivul de investiție: “MODERNI-
ZARE STRADA LAȚCU VODĂ, SAT 
VALEA ADÂNCĂ, COMUNA MIRO-
SLAVA, JUDEȚUL IAȘI” 

l Hotărârea nr. 248 privind exproprierea 
pentru cauză de utilitate publică a terenu-
lui în suprafață de 44 m.p., deținut de 
către doamna LUCA ALINA în cota de 
607/10000, situat în localitatea Valea 
Adâncă, strada Lațcu Vodă nr.80A, co-
muna Miroslava, județul Iași, având 
număr cadastral 77896, înscris în Cartea 
Funciară nr.77896 Unitatea Administrativ 
Teritorială comuna Miroslava, imobil 
afectat de coridorul de expropriere al lu-
crării de utilitate publică de interes local 
la obiectivul de investiție: “MODERNI-
ZARE STRADA LAȚCU VODĂ, SAT 
VALEA ADÂNCĂ, COMUNA MIRO-
SLAVA, JUDEȚUL IAȘI”. 

l Hotărârea nr. 249 privind exproprierea 
pentru cauză de utilitate publică a terenu-
lui în suprafață de 44 m.p., deținut de 
către doamna LUCA DAMIAN în cota de 
2615/60000, situat în localitatea Valea 
Adâncă, strada Lațcu Vodă nr.80A, co-
muna Miroslava, județul Iași, având 
număr cadastral 77896, înscris în Cartea 
Funciară nr.77896 Unitatea Administrativ 
Teritorială comuna Miroslava, imobil 
afectat de coridorul de expropriere al lu-
crării de utilitate publică de interes local 
la obiectivul de investiție: “MODERNI-
ZARE STRADA LAȚCU VODĂ, SAT 
VALEA ADÂNCĂ, COMUNA MIRO-
SLAVA, JUDEȚUL IAȘI”. 

l Hotărârea nr. 250 privind exproprierea 
pentru cauză de utilitate publică a terenu-
lui în suprafață de 44 m.p., deținut de 
către domnul LUCA IULIAN în cota de 
2615/60000, situat în localitatea Valea 
Adâncă, strada Lațcu Vodă nr.80A, co-
muna Miroslava, județul Iași, având 
număr cadastral 77896, înscris în Cartea 
Funciară nr.77896 Unitatea Administrativ 
Teritorială comuna Miroslava, imobil 
afectat de coridorul de expropriere al lu-
crării de utilitate publică de interes local 
la obiectivul de investiție: “MODERNI-
ZARE STRADA LAȚCU VODĂ, SAT 
VALEA ADÂNCĂ, COMUNA MIRO-
SLAVA, JUDEȚUL IAȘI”. 

l Hotărârea nr. 251 privind exproprierea 
pentru cauză de utilitate publică a terenu-
lui în suprafață de 44 m.p., deținut de 
către domnul IACOB LIVIU și de către 
doamna IACOB MIHAELA în cota de 
2901/60000, situat în localitatea Valea 
Adâncă, strada Lațcu Vodă nr.80A, co-

muna Miroslava, județul Iași, având 
număr cadastral 77896, înscris în Cartea 
Funciară nr.77896 Unitatea Administrativ 
Teritorială comuna Miroslava, imobil 
afectat de coridorul de expropriere al lu-
crării de utilitate publică de interes local 
la obiectivul de investiție: “MODERNI-
ZARE STRADA LAȚCU VODĂ, SAT 
VALEA ADÂNCĂ, COMUNA MIRO-
SLAVA, JUDEȚUL IAȘI”. 

l Hotărârea nr. 252 privind exproprierea 
pentru cauză de utilitate publică a terenu-
lui în suprafață de 44 m.p., deținut de 
către domnul CHELARU MARTIN OVI-
DIU și de către doamna CHELARU 
MARTIN LILIANA în cota de 
2901/60000, situat în localitatea Valea 
Adâncă, strada Lațcu Vodă nr.80A, co-
muna Miroslava, județul Iași, având 
număr cadastral 77896, înscris în Cartea 
Funciară nr.77896 Unitatea Administrativ 
Teritorială comuna Miroslava, imobil 
afectat de coridorul de expropriere al lu-
crării de utilitate publică de interes local 
la obiectivul de investiție: “MODERNI-
ZARE STRADA LAȚCU VODĂ, SAT 
VALEA ADÂNCĂ, COMUNA MIRO-
SLAVA, JUDEȚUL IAȘI”. 

l Hotărârea nr. 253 privind exproprierea 
pentru cauză de utilitate publică a terenu-
lui în suprafață de 44 m.p., deținut de 
către doamna APETREI IULIANA- AU-
RELIA în cota de 4931/120000, situat în 
localitatea Valea Adâncă, strada Lațcu 
Vodă nr.80A, comuna Miroslava, județul 
Iași, având număr cadastral 77896, înscris 
în Cartea Funciară nr.77896 Unitatea Ad-
ministrativ Teritorială comuna Miroslava, 
imobil afectat de coridorul de expropriere 
al lucrării de utilitate publică de interes 
local la obiectivul de investiție: “MO-
DERNIZARE STRADA LAȚCU 
VODĂ, SAT VALEA ADÂNCĂ, CO-
MUNA MIROSLAVA, JUDEȚUL IAȘI”. 

l Hotărârea nr. 254 privind exproprierea 
pentru cauză de utilitate publică a terenu-
lui în suprafață de 44 m.p., deținut de 
către domnul LUCA ADRIAN și de către 
doamna LUCA CĂTĂLINA-IONELA în 
cota de 7284/120000, situat în localitatea 
Valea Adâncă, strada Lațcu Vodă nr.80A, 
comuna Miroslava, județul Iași, având 
număr cadastral 77896, înscris în Cartea 
Funciară nr.77896 Unitatea Administrativ 
Teritorială comuna Miroslava, imobil 
afectat de coridorul de expropriere al lu-
crării de utilitate publică de interes local 
la obiectivul de investiție: “MODERNI-
ZARE STRADA LAȚCU VODĂ, SAT 
VALEA ADÂNCĂ, COMUNA MIRO-
SLAVA, JUDEȚUL IAȘI”. 

l Hotărârea nr. 255 privind exproprierea 
pentru cauză de utilitate publică a terenu-
lui în suprafață de 44 m.p., deținut de 
către doamna MUNTEANU DANA în 
cota de 5812/120000, situat în localitatea 
Valea Adâncă, strada Lațcu Vodă nr.80A, 
comuna Miroslava, județul Iași, având 

număr cadastral 77896, înscris în Cartea 
Funciară nr.77896 Unitatea Administrativ 
Teritorială comuna Miroslava, imobil 
afectat de coridorul de expropriere al lu-
crării de utilitate publică de interes local 
la obiectivul de investiție: “MODERNI-
ZARE STRADA LAȚCU VODĂ, SAT 
VALEA ADÂNCĂ, COMUNA MIRO-
SLAVA, JUDEȚUL IAȘI”. 

l Hotărârea nr. 256 privind exproprierea 
pentru cauză de utilitate publică a terenu-
lui în suprafață de 44 m.p., deținut de 
către domnul CORUT FLORINEL și de 
către doamna CORUT ALINA-NICO-
LETA în cota de 7284/120000, situat în 
localitatea Valea Adâncă, strada Lațcu 
Vodă nr.80A, comuna Miroslava, județul 
Iași, având număr cadastral 77896, înscris 
în Cartea Funciară nr.77896 Unitatea Ad-
ministrativ Teritorială comuna Miroslava, 
imobil afectat de coridorul de expropriere 
al lucrării de utilitate publică de interes 
local la obiectivul de investiție: “MO-
DERNIZARE STRADA LAȚCU 
VODĂ, SAT VALEA ADÂNCĂ, CO-
MUNA MIROSLAVA, JUDEȚUL IAȘI”. 

l Hotărârea nr. 257 privind exproprierea 
pentru cauză de utilitate publică a terenu-
lui în suprafață de 44 m.p., deținut de 
către domnul CIOBANU CRISTIAN și 
de către doamna CIOBANU GINA-DA-
NIELA în cota de 4451/120000, situat în 
localitatea Valea Adâncă, strada Lațcu 
Vodă nr.80A, comuna Miroslava, județul 
Iași, având număr cadastral 77896, înscris 
în Cartea Funciară nr.77896 Unitatea Ad-
ministrativ Teritorială comuna Miroslava, 
imobil afectat de coridorul de expropriere 
al lucrării de utilitate publică de interes 
local la obiectivul de investiție: “MO-
DERNIZARE STRADA LAȚCU 
VODĂ, SAT VALEA ADÂNCĂ, CO-
MUNA MIROSLAVA, JUDEȚUL IAȘI”. 

l Hotărârea nr. 258 privind exproprierea 
pentru cauză de utilitate publică a terenu-
lui în suprafață de 44 m.p., deținut de 
către doamna MUNTEANU ANDREEA 
în cota de 7284/120000, situat în localita-
tea Valea Adâncă, strada Lațcu Vodă 
nr.80A, comuna Miroslava, județul Iași, 
având număr cadastral 77896, înscris în 
Cartea Funciară nr.77896 Unitatea Admi-
nistrativ Teritorială comuna Miroslava, 
imobil afectat de coridorul de expropriere 
al lucrării de utilitate publică de interes 
local la obiectivul de investiție: “MO-
DERNIZARE STRADA LAȚCU 
VODĂ, SAT VALEA ADÂNCĂ, CO-
MUNA MIROSLAVA, JUDEȚUL IAȘI”. 

l Hotărârea nr. 259 privind exproprierea 
pentru cauză de utilitate publică a terenu-
lui în suprafață de 44 m.p., deținut de 
către domnul PODOLEANU CON-
STANTIN și de către doamna PODO-
LEANU MIHAELA-LOREDANA în 
cota de 7270/120000, situat în localitatea 
Valea Adâncă, strada Lațcu Vodă nr.80A, 
comuna Miroslava, județul Iași, având 

număr cadastral 77896, înscris în Cartea 
Funciară nr.77896 Unitatea Administrativ 
Teritorială comuna Miroslava, imobil 
afectat de coridorul de expropriere al lu-
crării de utilitate publică de interes local 
la obiectivul de investiție: “MODERNI-
ZARE STRADA LAȚCU VODĂ, SAT 
VALEA ADÂNCĂ, COMUNA MIRO-
SLAVA, JUDEȚUL IAȘI”. 

l Hotărârea nr. 260 privind exproprierea 
pentru cauză de utilitate publică a terenu-
lui în suprafață de 44 m.p., deținut de 
către domnul CHITIC MIREL-BOG-
DAN în cota de 7273/120000, situat în 
localitatea Valea Adâncă, strada Lațcu 
Vodă nr.80A, comuna Miroslava, județul 
Iași, având număr cadastral 77896, în-
scris în Cartea Funciară nr.77896 Unita-
tea Administrativ Teritorială comuna Mi-
roslava, imobil afectat de coridorul de ex-
propriere al lucrării de utilitate publică de 
interes local la obiectivul de investiție: 
“MODERNIZARE STRADA LAȚCU 
VODĂ, SAT VALEA ADÂNCĂ, CO-
MUNA MIROSLAVA, JUDEȚUL 
IAȘI”. 

l Hotărârea nr. 261 privind exproprierea 
pentru cauză de utilitate publică a terenu-
lui în suprafață de 44 m.p., deținut de 
către doamna CEICOSCHI PETRO-
NELA în cota de 4403/120000, situat în 
localitatea Valea Adâncă, strada Lațcu 
Vodă nr.80A, comuna Miroslava, județul 
Iași, având număr cadastral 77896, în-
scris în Cartea Funciară nr.77896 Unita-
tea Administrativ Teritorială comuna Mi-
roslava, imobil afectat de coridorul de ex-
propriere al lucrării de utilitate publică de 
interes local la obiectivul de investiție: 
“MODERNIZARE STRADA LAȚCU 
VODĂ, SAT VALEA ADÂNCĂ, CO-
MUNA MIROSLAVA, JUDEȚUL 
IAȘI”. 

l Hotărârea nr. 262 privind exproprierea 
pentru cauză de utilitate publică a terenu-
lui în suprafață de 44 m.p., deținut de către 
domnul UNGUREANU BOGDAN-
IOAN în cota de 5812/120000, situat în 
localitatea Valea Adâncă, strada Lațcu 
Vodă nr.80A, comuna Miroslava, județul 
Iași, având număr cadastral 77896, înscris 
în Cartea Funciară nr.77896 Unitatea Ad-
ministrativ Teritorială comuna Miroslava, 
imobil afectat de coridorul de expropriere 
al lucrării de utilitate publică de interes 
local la obiectivul de investiție: “MO-
DERNIZARE STRADA LAȚCU VODĂ, 
SAT VALEA ADÂNCĂ, COMUNA MI-
ROSLAVA, JUDEȚUL IAȘI”. 

l Hotărârea nr. 263 privind exproprierea 
pentru cauză de utilitate publică a terenu-
lui în suprafață de 44 m.p., deținut de 
către domnul DARABANĂ VASILE și 
de către doamna DARABANĂ LENUȚA 
în cota de 7284/120000, situat în localita-
tea Valea Adâncă, strada Lațcu Vodă 
nr.80A, comuna Miroslava, județul Iași, 
având număr cadastral 77896, înscris în 
Cartea Funciară nr.77896 Unitatea Admi-
nistrativ Teritorială comuna Miroslava, 
imobil afectat de coridorul de expropriere 
al lucrării de utilitate publică de interes 
local la obiectivul de investiție: “MO-
DERNIZARE STRADA LAȚCU 
VODĂ, SAT VALEA ADÂNCĂ, CO-
MUNA MIROSLAVA, JUDEȚUL IAȘI”. 

l Hotărârea nr. 264 privind aprobarea 
emiterii Acordului de reabilitare pentru 
accesul pe drumurile aparținând domeniu-
lui public al comunei Miroslava, județul 
Iași, respectiv : DC 1159, DE 695, strada 
Malduri, strada Principală, strada Basara-
bia sat Brătuleni, cu camioane de mare 
tonaj, solicitat de către S.C. Servicii Pu-
blice Miroslava S.R.L. necesar la Agenția 
Națională pentru Resurse Minerale 
București 

l Hotărârea nr. 265 privind modificarea și 
completarea Hotărârii Consiliului Local 
al comunei Miroslava nr.203/24.08.2022, 
în sensul desemnării celui de-al treilea re-
perezentant al Consiliului Local Miro-
slava, județul Iași în Consiliul de Admi-
nistraţie al Școlii Gimnaziale ”Colonel 
Constantin Langa” -sat Miroslava în anul 
școlar 2022-2023.

În luna septembrie 2022, la 
Oficiul de Stare Civilă al 
Comunei Miroslava s-au 
înregistrat un certificat de 
naștere, 26 certificate de 
căsătorie și 11 certificate de 
deces. 

Nașteri 
l Vidmidi Cătălina 

Căsătorii 
l Ghilasă Bogdan-George și Dragomir 

Roxana-Alina 
l Lungu Alin-Ticu și Stroia Silvia-

Giorgiana 
l Bucur Andrei și Pandele Patricia-

Maria 
l Ciobotaru Mihai și Iftimie Gabriela 
l Atodiresei Ovidiu-Constantin și 

Tanasă Elena-Loredana 

l Chiriac Andrei-Ionuț și Varzari 
Ancuța-Alexandra 

l Damian Bogdan și Jalbă Anca-Ioana 
l Șpaiuc Dumitru-Daniel și Tomniuc 

Amalia-Ionela 
l Țacu George și Novac Andra-Lavinia 
l Zelincă Eduard și Mînjescu Mihaela 
l Irimia Daniel și Mămăligă Luminița-

Tincuța 
l Lupu Cosmin-Andrei și Smerea 

Adriana 
l Șleviț Gabriel-Octavian și Bejenaru 

Filofteia 
l Palanciuc Adrian și Smolenschi 

Snejana 
l Rotariu Mihai și Alexandrescu 

Marinela 
l Alexa Vlad și Amarandei Marta-Ionela 
l Bădeliță Liviu și Buză Nicoleta 
l Sabaiduc Florin-Iulian și Neculau 

Petronela 
l Hurduc Theodor-Nathan și Scripcariu 

Ana-Maria 
l Hrubă Florin-Constantin și Perju Elena 

l Sava Alexandru-Vasile și Dobre 
Cristina-Anca 

l Diaconu Codrin-Ionuț și Broșteanu 
Adnana-Georgiana 

l Frunză Emilian-Ilie si Baciu Anca-
Maria 

l Sorohan Constantin-Bogdan și Huțu 
Dănuța 

l Păduraru Cornel-Elvis și Mucedu 
Andreea-Ioana 

l Postolache Constantin și Stupnitska 
Rostyslava 

Decese 
l Druguș Liviu – 1950 
l Frunză Constantina – 1929 
l Archip Maria – 1929 
l Blăgeanu Liviu – 1969 
l Ciobănașu Corneliu – 1951 
l Pascu Mihaela – 1965 
l Butnaru Maria – 1951 
l Șerban Daria-Petronela – 2022 
 lȘtefăniu Ileana – 1951 
 lApostol Costel – 1975 
l Rîznic Doruțu – 1962

Datele înregistrate la Oficiul de Stare Civilă în luna septembrie 2022
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