
PUBLICAȚIE LUNARĂ A COMUNEI MIROSLAVA

Primăria Comunei Miroslava va 
depune o cerere de finanțare în 
valoare de aproximativ 15 
milioane de euro, sumă la care 
se adaugă și TVA. Fondurile 
urmează a fi asigurate prin 
intermediul Planului Național de 
Redresare și Reziliență (PNRR) 
- Componenta 1 
„Managementul apei” și vor fi 
utilizate pentru extinderea 
sistemului de canalizare pe 123 
de străzi din toate cele 13 sate 
ale comunei. 
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Cel mai important proiect de investiții din istoria comunei 

Proiecte de canalizare 
în valoare de 15 
milioane de euro

Informația de 
MIROSLAVA

NOIEMBRIE 2022 Numărul 58 Tiraj 6.000 exemplare

Anul viitor vor fi realizate 
primele piste pentru 

bicicliști! 
Vineri, 4 noiembrie, Primăria Co-

munei Miroslava a depus la 
Administraţia Fondului pentru 
Mediu o cerere de finanțare în val-
oare de 7,5 milioane de lei în ved-
erea realizării de piste pentru 
bicicliști. Valoarea totală a 
investiției este estimată la aproxi-
mativ zece milioane lei.Data limită 
până la care candidaţii pot depune 
actele pentru dosarul de concurs 
este de 04.11.2022. 

Școala Gimnazială „Colonel 
Constantin Langa” - 
ȘCOALA VIITORULUI! 

Joi, 10 noiembrie, în Sala Verdi 
din cadrul Congress Hall Miroslava, 
Școala Gimnazială „Colonel Con-
stantin Langa” Miroslava a organi-
zat seminarul „Parteneriat pentru 
școala viitorului!”. Evenimentul și-
a propus să provoace mediul de 
afaceri local și să lanseze o colabo-
rare între companiile și instituțiile 
de învățământ din comună. 

A fost activat 
Comandamentul de iarnă 
În urma avertizărilor meteorolog-

ice, la mijlocul lunii noiembrie 
lanivelul Comunei Miroslava a fost 
activat comandamentul de iarnă. În 
stocuri se află deja 300 de tone de 
nisip, 500 de tone de sare și cinci 
tone de combustibili (motorină). 
Parcul auto pentru intervenție este 
format din patru utilaje proprii (in-
clusiv utilajul multifuncțional UNI-
MOG achiziționat în acest an) și 
cinci utilaje închiriate. Dacă va fi 
nevoie, numărul acestora va fi su-
plimentat.
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Miercuri, 16 
noiembrie, a fost 
inaugurată cea de-a 
doua creșă din 
Comuna Miroslava. 
La eveniment au 
participat 
reprezentanții 
primăriei, personalul 
didactic, nedidactic 
și auxiliar al 
structurii și, nu în 
ultimul rând, copiii 
care vor frecventa 

creșa și părinții 
acestora. Unitatea 
de învățământ 
antrepreșcolar va 
funcționa în vechea 
școală din Ciurbești 
și va fi formată din 
două grupe a câte 
20 de copii, 
organizate ierarhic 
în funcție de vârsta 
copiilor. 
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A fost inaugurată 
a doua creșă din 

comună
Luni, 21 noiembrie 2022, Primăria Comunei Miroslava a orga-

nizat Simpozionul aniversar „Dimitrie Anghel (1872-2022)”. Eve-
nimentul s-a desfășurat în anul în care se împlinesc 150 de ani de 
la nașterea poetului și prozatorului din Cornești, fiind inițiat și 
moderat de acad. prof. dr. Liviu Pendefunda. Pe 3 noiembrie, con-
silierii locali au aprobat acordarea (post-mortem) a titlului de 
Cetățean de Onoare „poetului florilor”. 
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Simpozion aniversar dedicat 
poetului Dimitrie Anghel

Ștefan Lătescu, în ring la K-1 
World Grand Prix 

Sâmbătă, 3 decembrie, la Osaka (Japonia), luptătorul 
miroslăvean Ștefan Lătescu va concura în cadrul K-1 World 
Grand Prix. Primul său advers va fi campionul mondial Mah-
moud Sattari, neînvins la profesioniști. 
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În luna octombrie 2022, 
la Oficiul de Stare Civilă 
al Comunei Miroslava 
s-au înregistrat șase 
certificate de naștere, 
13 certificate de 
căsătorie și zece 
certificate de deces. 

Nașteri 
l Crăițoiu Sonia-Riana 
l Foskolos Paris 
l Radu Luca-Dumitru 
l Cheșcu Bianca-Victoria 
l Ajidaucei Georgia 
l Simon Julia-Andreea 

Căsătorii 
l Luchian Alexandru-Gabriel 

și Cataramă Teodora 
l Antoche Mihăiță și Cordun 

Elena-Tincuța 
l Apostu Corneliu și Mollova 

Gyulver Mesutova 
l Plutariu Andrei-Octavian și 

Ștefan Iulia-Alexandra 
l Andrieș Florin-Lucian și 

Gavrilă Maria-Mirabela 
l Calancea Petru și Chiriac 

Nicoleta 
l Șerban Florin și 

Băhărniceanu Iulia-Cătălina 
l Matei Constantin-Alin și 

Lupușoru Oana-Iuliana 
l Radu Alexandru și Cristian 

Petronela 

l Lupu Petru și Fînariu 
Mihaela 

l Toporoceanu Ioan și Corlat 
Andreea-Vasilica 

l Pohila Grigore și Gîrjev 
Elena 

l Drenceanu Constantin și 
Vranciu Petronela-Mihaela 

Decese 
l Barbacaru Rucsanda - 1928 
l Tanana Iulian-Mihai - 1983 
l Crudu Elena - 1949 
l Gheorghițe Elena - 1932 
l Mihalache Margareta - 1938 
l Moroșanu Vasile – 1961 
l Dumitrache Costache – 

1951 
l Munteanu Aglaia – 1932 
l Petrică Mihai – 1965 
l Muscalu Petrică - 1956

Reunit în ședință ordinară în 
ziua de 5 octombrie 2022, 
Consiliul Local al Comunei 
Miroslava a votat și aprobat 
următoarele normative locale: 

l Hotărârea nr. 266 privind aprobarea 
contractării și garantării unei finanțări 
rambursabile interne în valoare de 
10.000.000 lei. 

l Hotărârea nr. 267 privind modificarea 
și completarea Hotărârii Consiliului 
Local al comunei Miroslava nr.106/ 
14.04.2022 privind aprobarea docu -
mentației tehnico-economice (faza 
Notă de fundamentare) și a indicato-
rilor tehnico-economici pentru proiec-
tul: „Realizarea unui sistem de moni-
torizare și siguranță a spațiului public 
(sisteme inteligente de management 
urban/local) în comuna Miroslava, 
județul Iași”. 

 
Reunit în ședință de îndată în 
ziua de 10 octombrie 2022, 
Consiliul Local al Comunei 
Miroslava a votat și aprobat 
următoarele normative locale: 

l Hotărârea nr.268 privind exproprierea 
pentru cauză de utilitate publică a 
terenului în suprafață de 44 m.p., deținut 
de către doamna ROMEDEA 
GABRIELA 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 
lucrării de utilitate publică de interes 
local la obiectivul de investiție: “MOD-
ERNIZARE STRA DA LAȚCU VODĂ, 
SAT VALEA ADÂNCĂ, COMUNA 
MIROSLAVA, JUDEȚUL IAȘI”. 

l Hotărârea nr.269 privind exproprierea 
pentru cauză de utilitate publică a 
terenului în suprafață de 44 m.p., deținut 
de către domnul IVANUSCA DAN în 
cota de 7284/120000, situat în locali-
tatea 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: “MODERNIZARE STRA DA 
LAȚCU VODĂ, SAT VALEA 
ADÂNCĂ, COMUNA MIROSLAVA, 
JUDEȚUL IAȘI”. 

Reunit în ședință de îndată în 
ziua de 19 octombrie 2022, 
Consiliul Local al Comunei 
Miroslava a votat și aprobat 
următorul normativ local: 

l Hotărârea nr.270 privind conferirea 
titlului de Cetățean de Onoare al co-
munei Miroslava, post-mortem, 
prințesei Olga Sturdza. 

 
Reunit în ședință ordinară în 
ziua de 28 octombrie 2022, 
Consiliul Local al Comunei 
Miroslava a votat și aprobat 
următoarele normative locale: 

l Hotărârea nr.271 privind desemnarea 
reprezentantului Consiliului Local al 
comunei Miroslava, județul Iași în 
Comisia pentru Evaluarea și Asigu-
rarea Calității în Învățământul Preuni-
versitar al Liceului Tehnologic Agricol 
”Mihail Kogălniceanu”-sat Miroslava, 
în anul școlar 2022-2023. 

l Hotărârea nr.272 privind desemnarea 
reprezentantului Consiliului Local 
Miroslava, județul Iași în Consiliul de 
Administrație al Liceului Teoretic 
”EVISS”-sat Valea Adâncă, în anul 
școlar 2022-2023. 

l Hotărârea nr.273 privind acordarea cu 
titlu gratuit a dreptului de uz și a drep-
tului de servitute către S.C. DELGAZ 
GRID S.A. asupra terenului în 
suprafață de 102 m.p., aparținând 
domeniului public al comunei 
Miroslava, în vederea executării 
lucrării proiectului nr.76/2022: 
”Îmbunătățire nivel tensiune în rețeaua 
JT aferentă PT 1 Valea Ursului zona 
străzilor Mărului, Codrilor, Primăverii, 
Sofia, Pădurii, Cerbului și Beciul Dom-
nesc”. 

l Hotărârea nr.274 privind acordarea cu 
titlu gratuit a dreptului de uz și a drep-
tului de servitute către S.C. DELGAZ 
GRID S.A. asupra terenului în 
suprafață de 684 m.p., aparținând 
domeniului public al comunei 
Miroslava, în vederea executării 
lucrării proiectului nr.78/2022: 
”Întărire rețea în vederea alimentării cu 
energie electrică Școala Gimnazială 
”Colonel Constantin Langa”, comuna 
Miroslava, str. Mihail Kogălniceanu 
nr.38A-beneficiar comuna Miroslava, 
județul Iași”. 

l Hotărârea nr.275 privind modificarea, 
completarea și actualizarea domeniului 
privat al comunei Miroslava-Anexa 
nr.1 la Hotărârea Consiliului Local al 
comunei Miroslava, județul Iași 
nr.12/27.01.2022, în sensul trecerii în 

domeniul privat al comunei Miroslava 
a terenului în suprafață de 1525 m.p.. 

l Hotărârea nr.276 privind aprobarea 
rectificării bugetului de venituri şi 
cheltuieli pentru anul 2022 al S.C. 
SERVICII PUBLICE MIROSLAVA 
S.R.L., cu sediul social în sat Balciu, 
str. Principală nr.2A, comuna 
Miroslava, județul Iași. 

l Hotărârea nr.277 prin care Consiliul 
Local al comunei Miroslava își 
însușește Hotărârea Adunării Generale 
a Asociatului Unic nr.23/07.10.2022 
privind modificarea și completarea Or-
ganigramei și a Statului de funcții ale 
societății Servicii Publice Miroslava 
S.R.L. 

l Hotărârea nr.278 privind aprobarea 
alocării sumei de 30.000 lei din bugetul 
local în vederea acordării unor premii 
familiilor care aniversează 50 de ani de 
căsătorie neîntreruptă, în anul 2022 și 
au domiciliul stabil în comuna 
Miroslava, județul Iași. 

l Hotărârea nr.279 privind concesion-
area fără licitație publică a spațiului-
dispensar uman sat Miroslava, 
aparținând domeniului public al co-
munei Miroslava, către Cabinet Med-
ical de medicină de familie Dr. 
Lupașcu Georgeta și stabilirea 
redevenței anuale după primii 5 ani de 
concesiune pentru exploatarea 
spațiului.  

l Hotărârea nr.280 privind aprobarea 
Planului de acțiune pentru prevenirea 
și combaterea înzăpezirii, înghețului, 
alunecușului și a altor fenomene mete-
orologice periculoase specifice sezonu-
lui rece 2022-2023 în comuna 
Miroslava, județul Iași. 

l Hotărârea nr.281 privind încetarea 
contractului de concesiune nr.14435/ 
14.05.2018, încheiat între Unitatea Ad-
ministrativ-Teritorială comuna Miros -
lava, judetul Iași și Chimir Gheorghe, 
ca urmare a acordului părților. 

l Hotărârea nr.282 privind participarea 
Unității Administrativ-Teritorială co-
muna Miroslava, județul Iași la Progra-
mul privind realizare a pistelor pentru 
biciclete și aprobarea Devizului Gen-
eral al proiectului de investitie: „Re-
alizare de piste pentru bicicliști în co-
muna Miroslava, judeţul Iaşi”. 

l Hotărârea nr.283 privind trecerea în 
domeniul public al Unității Administra-

tiv-Teritorială comuna Miroslava, 
județul Iași a unor terenuri și elemente 
de identificare topo-cadastrale. 

l Hotărârea nr.284 privind modificarea, 
completarea și actualizarea Anexei 
privind achizițiile directe la Programul 
anual al achizițiilor publice pentru anul 
2022, aprobată prin Hotărârea Consili-
ului Local al comunei Miroslava 
nr.290/21.12.2021. 

l Hotărârea nr.285 privind aprobarea 
schimbului de terenuri între Unitatea 
administrative-Teritorială comuna 
Miroslava și domnul Bandac Bogdan-
Neculai și însușirea de către Consiliul 
Local al comunei Miroslava a rapor-
turilor de evaluare imobiliară privind 
terenurile ce fac obiectul prezentei 
hotărâri. 

l Hotărârea nr.286 privind rectificarea 
Bugetului de venituri și cheltuieli pe 
anul 2022 la nivelul Unității Adminis-
trativ-Teritorială comuna Miroslava, 
judeţul Iaşi. 

l Hotărârea nr.287 privind trecerea din 
domeniul public al Unității Administra-
tiv-Teritorială comuna Miroslava, 
județul Iași și administrarea Consiliului 
Local al comunei Miroslava în dome-
niul public al Județului Iași și adminis-
trarea Consiliului județean Iași a imo-
bilului C2 corp anexă școală cu 
suprafața construită de 156,54 m.p. și 
a imobilului C3 cantină cu suprafața 
construită de 495,83 m.p. (părți com-
ponente a Palatului Sturdza) în vederea 
includerii în finanțarea Consiliului 
Județean Iași pentru lucrări de restau-
rare și consolidare. 

l Hotărârea nr.288 privind aprobarea 
vânzării și a prețului de vânzare a 
terenului în suprafață de 11.994 m.p., 
parcelele 2A și 1CC, tarlaua 14, cate-
goria de folosință ”curți construcții” și 
”arabil”, situat în intravilan conf. PUG 
sat Brătuleni, str. Basarabia nr.8, co-
muna Miroslava, județul Iași, înscris în 
cartea funciară nr. 68479 a localității 
Miroslava, județul Iași, identificat cu 
număr cadastral 68479, către societatea 
TOP MASTER LTD S.R.L.. 

l Hotărârea nr.289 privind modificarea 
și completarea Hotărârii Consiliului 
Local al comunei Miroslava nr.188/ 
31.08.2021 privind mandatarea dom-
nului Lisoschi Mihăiță-Costel, vicepri-
mar al comunei Miroslava, județul Iași 
pentru a semna la birou notarial în nu-
mele primarului comunei Miroslava-
Niță Dan și pentru Unitatea Adminis-
trativ-Teritorială comuna Miroslava, 
județul Iași contractele de donație, con-
tractele de schimb, contractele de vân-
zare-cumpărare, contractele de 
alipire/dezlipire ce urmează a fi 
încheiate la nivelul comunei.

Hotărâri ale Consiliului Local al Comunei Miroslava din luna octombrie 2022

Datele înregistrate la Oficiul de Stare Civilă în luna octombrie 2022
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Vineri, 4 noiembrie, Primăria Comunei 
Miroslava a depus la Administraţia Fondu-
lui pentru Mediu o cerere de finanțare în 
valoare de 7,5 milioane de lei în vederea 
realizării de piste pentru bicicliști. În cazul 
comunelor cu peste 5.001 locuitori (catego-
rie în care se încadrează și Comuna Miro-
slava) maximul finanțării nerambursabile 
care se poate obține este de 7,5 milioane lei. 
Valoarea totală a investiției este estimată la 
aproximativ zece milioane lei. 

Solicitarea a fost efectuată în cadrul Pro-
gramului privind realizare a pistelor pentru 
biciclete, desfășurat de Ministerul Mediu-
lui, Apelor și Pădurilor, prin Administraţia 
Fondului pentru Mediu. Participarea Co-
munei Miroslava la acest Program și devi-
zul general al proiectului au fost aprobate 
în ședința Consiliului Local de vineri, 28 
octombrie 2022. Scopul Programului îl re-
prezintă îmbunătațirea calității mediului 
prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de 
seră, prin stimularea utilizării transportului 
nepoluant, concomitent cu reducerea trafi-
cului motorizat, principalul său obiectiv 

fiind dezvoltarea infrastructurii velo în Ro-
mânia prin finanțarea pistelor de biciclete. 
Se finanțează realizarea de piste pentru bi-
ciclişti pe partea carosabilă sau acostament, 
realizarea de piste pentru biciclişti pe am-
plasament nou (altul decât drum carosabil, 
acostament sau trotuar), respectiv realizarea 

de piste pentru biciclişti în cadrul trotuare-
lor. 

Detalii despre proiectul depus 
Pistele de biciclete vor avea câte un sens 

pe ambele părţi ale străzii (câte unul pentru 

fiecare sens de circulaţie) pe toată lungimea 
traseului. Ele vor fi delimitate cu 
marcaje/borduri și indicatoare rutiere. 
Lățimea unei benzi va fi de minimum 1,5 
metri. Traseele vor fi prevăzute cu spaţiu de 
depozitare pentru biciclete. Lungimea to-
tală a celor trei trasee prevăzute în cadrul 
proiectului este de 8,4 kilometri. Primăria 
are în vedere extinderea pistei de biciclete 
din zona sensului giratoriu spre Valea Ur-
sului până la intrarea în Pădurea Uricani (la 
barieră). 

Traseele prevăzute  
în cadrul proiectului 

Traseul I: Miroslava (strada Constantin 
Langa/DJ 248A) - Valea Ursului (strada 
Principală) - Vorovești (strada Prof. Dumi-
tru Pricop) 

Traseul II: Miroslava (strada Prof. Anton 
Nițu) - Balciu (strada Principală) 

Traseul III: Miroslava (strada Stadionu-
lui) - Miroslava (strada Horia Hulubei) 

Important! 
Primăria Comunei Miroslava are în im-

plementare și alte proiecte de dezvoltare și 
modernizare a infrastructurii rutiere, mai 
multe dintre acestea având prevăzute și rea-
lizarea de piste pentru bicicliști. În funcție 
de necesități, se are în vedere declanșarea 
mai multor proceduri de expropriere.

Anul viitor vor fi realizate 
primele piste pentru bicicliști!

Intersecție 
dirijată în 

zona Cinci 
Drumuri 

Începând de miercuri, 9 noiembrie 
2022, a fost deschisă circulației 
intersecția dirijată a străzilor Livezilor, 
Bazei, Principală, Costea Vodă și 
Cornești din satul Valea Adâncă. Aceasta 
este necesară în contextul extinderii 
transportului metropolitan începând cu 
data de 1 ianuarie 2023, respectiv pentru 
fluidizarea și siguranța traficului. De-
mersul are avizul Inspectoratului de 
Poliție Județean Iași - Serviciul Rutier 
(nr. 181/2022). 

Fluxul pietonal va fi asigurat prin 
înființarea de trotuare pietonale și treceri 
pentru pietoni semnalizate corespunză-
tor. Totodată, intersecția va fi iluminată, 
iar scuarurile de interzicere vor fi delimi-
tate prin mijloace auxiliare (stâlpi meta-
lici, stâlpi de cauciuc etc.). Suplimentar: 
l pe strada Bazei va fi instituit sens 

unic de circulație (sensul de mers 
dinspre sensul giratoriu către strada 
Veche); 

l pe strada Costea Vodă va fi instituit 
sens unic de circulație (sensul de 
mers din intersecția cu strada Debar-
caderului către sensul giratoriu); 

l pe același suport cu indicatoarele ru-
tiere de tip A22 (Presemnalizare tre-
cere pietoni) și C29 (Limitare de vi-
teză) vor fi montate indicatoarele ru-
tiere de tip A18 (Denivelări pentru li-
mitarea vitezei); 

l la o distanță de minimum cinci metri 
de trecerile pentru pietoni vor fi mon-
tate limitatoare de viteză din cauciuc 
de timp bumper. 

Important! 
Rugăm toți participanții la trafic să 

respecte regulile de circulație și 
semnificația indicatoarelor rutiere, 
pentru a nu pune în pericol pe ceilalți 
participanți la trafic. Vă mulțumim 
pentru înțelegere!

Primăria Comuna Miroslava intențio -
nează să demareze reabilitarea și modern-
izarea străzii Albinelor din satul Valea Ursu-
lui. Lucrările (asfaltare și amenajare alei 
pietonale) sunt incluse în etapa a II-a a 
lucrării de investiție „Reabilitare și modern-
izare drumuri de interes local în satele Valea 
Adâncă, Valea Ursului și Vorovești din Co-
muna Miroslava, Județul Iași”. 

În acest sens, joi, 10 noiembrie, primăria 
a organizat o întrevedere cu titularii dreptu-
lui de proprietate sau altui drept real asupra 
imobilelor situate pe strada Albinelor și dru-
murile de exploatare DE 2036/100/1 și DE 

2036/100/2 din satul Valea Ursului, precum 
și asupra căilor de acces care se 
intersectează cu strada Albinelor (străzile 
Principală, Balanței, Petalelor, Livada 
Veche, Plevnei, Privighetorilor, Oglinzilor, 
Mărului, Plopilor, Mihai Eminescu și 
Zânelor din satul Valea Ursului, respectiv 
strada Ion Viteazul din satul Vorovești). În-
trevederea a avut ca scop prezentarea 
modalităților prevăzute de lege prin care 
bunurile imobile (terenuri) pot intra în 
domeniul public/privat al comunei 
(renunțare la dreptul de proprietate, donație, 
expropriere), respectiv prezentarea listei 

suprafețelor proprietate privată a per-
soanelor fizice și juridice necesare realizării 
investiției. 

Mulțumim persoanelor care au participat 
la întrevedere. Totodată, pentru o îndrumare 
cât mai exactă în privința procedurii care tre-
buie urmată, rugăm toate persoanele aflate 
în această situație să trimită pe email 
(investiții@primariamiroslava.ro sau direc-
tor.executiv@primariamiroslava.ro) docu-
mentele de proprietate scanate și datele de 
contact (nume, prenume, număr telefon fix, 
număr telefon mobil etc.). Vă mulțumim 
pentru sprijin! 

Întrevedere pe tema modernizării  
străzii Albinelor din Valea Ursului

Au început 
lucrările de 
asfaltare a 

străzii 
Arțarului din 
Valea Ursului 
La începutul lunii noiembrie a înce-

put asfaltarea străzii Arțarului din satul 
Valea Ursului. Până în prezent (25 no-
iembrie - n.r) au fost turnate ambele 
straturi de asfalt, urmând a fi realizate 
șanțurile și acostamentele. Lucrările 
sunt realizate de SC Mecon Iași SRL, 
contractul având o valoare de aproxi-
mativ 1,33 milioane lei.  

Artera rutieră menționată are o lun-
gime de 1.361 metri, la finalul lucrări-
lor urmând să aibă o lățime de patru 
metri și, pe toată lungimea sa, acosta-
mente 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 sem-
nalizarea rutieră.

Branșamente pentru  
persoanele defavorizate

Primăria Comunei Miroslava vine în aju-
torul persoanelor defavorizate social. Astfel, 
pentru îmbunătățirea condițiilor de viață și a 
condițiilor igienico-sanitare ale populației, 
vor fi realizate mai multe branșamente la 
rețeaua de apă potabilă și racorduri la rețeaua 
de canalizare. 

Solicitările au fost depuse din anul 
2018 până în prezent, fiind înregistrate 63 
de astfel de cereri. În urma verificării în 
teren, vor fi luate în calcul doar 34 de 
solicitări de branșament la rețeaua de apă 
potabilă și/sau rețeaua de canalizare. Este 
vorba despre zece locuințe din satul Pros-
elnici, cinci din satul Miroslava, cinci din 

satul Balciu, patru din satul Cornești, 
patru din satul Uricani, trei din satul 
Ciurbești, respectiv câte unul din satele 
Valea Adâncă, Vorovești și Valea Ursului. 
Valoarea totală a lucrărilor este de 
249.900 lei, iar durata de realizare a aces-
tora este de trei luni. 

Legea nr. 116/2002 privind prevenirea și 
combaterea marginalizării sociale prevede 
faptul că, pentru persoanele cu venituri re-
duse, administrațiile publice locale au 
obligația de a asigura accesul persoanelor și 
familiilor marginalizate la serviciile publice 
de strictă necesitate (apă, energie electrică, 
gaze naturale etc.).
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Primăria Comunei Miroslava va 
depune o cerere de finanțare în valoare 
de aproximativ 15 milioane de euro, 
sumă la care se adaugă și TVA. Fondurile 
urmează a fi asigurate prin intermediul 
Planului Național de Redresare și 
Reziliență (PNRR) - Componenta 1 
„Managementul apei” și vor fi utilizate 
pentru extinderea sistemului de 
canalizare pe 123 de străzi publice din 
toate satele comunei. Mai exact, este 
vorba despre străzile care nu au fost in-
cluse în proiectele de acest gen finanțate 
prin intermediul Programului 
Operațional Infrastructură Mare și al Pro-
gramului Național de Investiții „Anghel 
Saligny”. „Extinderea canalizării prin 
intermediul finanțării din cadrul Planu-
lui Național de Redresare și Reziliență 
este cel mai mare proiect de investiții din 
istoria Comunei Miroslava. Prin inter-
mediul acestuia și al proiectelor 
finanțate prin Programului Operațional 
Infrastructură Mare și Programului 
Național de Investiții «Anghel Saligny» 
reușim să rezolvăm această mare 
problemă. Practic, în aproximativ trei 
ani vor echipate cu această utilitate toate 
străzile publice din comună”, a declarat 
primarul Dan Niță. 

Extindere canalizare prin PNRR 
- listă străzi pe sate 

Balciu (5):  
l Principală + drumul comunal DC28 
l Prunilor 
l Dealul Nucului + drumul de ex-

ploatare DE 2810 
l Fundăturii  
l Drenurilor + teren arabil A2762/1 
 

Brătuleni (10):  
l Bahlui 
l Pârâului 
l Bisericii 
l Recea - drumul sătesc DS 91 
l Recea - drumul sătesc DS 40 
l Ponoare 
l Principală 
l Industriilor 
l Drumul sătesc 757/1 
l Drumul sătesc 41/5-391/5 

Cornești (5): 
l Sălciilor 
l Câmpiei (două artere) 
l Înfundată 
l drum public (Tarlaua T 50, parcela P 

2261/51)  

Ciurbești (9): 
l Bisericii 
l Izvoarelor 
l Căminului 

l Iazului 
l Două parcele din pășune 
l Imașului  
l Profesor Neculai Hârțan 

l drum public (Tarlaua T 78, parcela P 
3735/51) 

 
Dancaș (1):  

l Școlii 
 

Găureni (6):  
l Beldiman 
l Bisericii 
l Antonie Ruset Vodă 
l Zăvoi 
l Drumul sătesc 125/2 
l Drumul de exploatare DE 2047 
 

Horpaz (4):  
l Constantin Dascălu 
l Independenței  
l Eroilor 
l Drumul de exploatare DE 3127/83/4/ 

50 
 

Miroslava (3):  
l Ioan Potcoavă Vodă - drum sătesc DS 

672  
l Drumul de exploatare DE 1511/101 
l Drumul de exploatare DE 1327 
 

Proselnici (17):  
l Cristofor Columb 
l Cocorilor 
l Învățător Cernescu Vasile 
l Islazului 
l Pădurii 
l Văratici 
l Belcia 
l Movilă 
l Siliște 
l Mărului 
l Prunului 
l Conacului 
l Theodor Palade 
l Sfântu Nicolaie 
l Verde 
l Tei 
l Salcâm 
 

Uricani (28) 
l Ponoare 
l Drumul sătesc DS 126/1 
l Drumul de exploatare DE 1159 
l Via Mare 
l Erou Craus Clemente 
l Podgoriei 

l Preot Țurcanu 
l Petrache Mertic 
l Fundac Călcâi 
l Salcâmilor 
l Învățător Miron Lupescu 
l Drumul de exploatare DE 1965 + dru-

mul de exploatare DE 1906 
l Pădurii 
l Fântânii 
l Drumul vicinal 959-973 
l Drumul sătesc DS 771 
l Drumul sătesc DS 757/1 
l Cameliei 
l Cetățuii 
l Nichita Stănescu 
l Cocorilor 
l Cărturarilor 
l Macului 
l Nufărului 
l Miron Barnovschi 
l Eroilor 
l Drumul de exploatare DE 1209 + dru-

mul de exploatare DE 1217 
l Nucilor 
 

Valea Adâncă (20):  
l Gloriei 
l Barbu Lăutaru 
l Școlii 
l Oborului 
l Lunca Bahlui 
l Imașului + drumul de exploatare DE 

2953/100 + drumul de exploatare DE 
2953/101 

l Gospodarilor 
l Ioan Joldea Vodă 
l Caisului 
l Profesor Constantin Martiniuc 
l Cornești 
l Livezilor 
l Mircea Eliade 
l Ezăreni 
l Văii 
l Mihai Viteazul 
l Alexandru Ioan Cuza 
l Alexandru Lăpușneanu 
l Veseliei 
l Debarcaderului 
 

Valea Ursului: conductă de refulare 
 
Vorovești (15):  

l Focșoaia 

l Serelor 
l Siliște 
l Pârâului 
l Livezilor 
l Stânii 
l Mărului 
l Bisericii 

l Haznalei 
l Cicoarei 
l Părului 
l Prunilor 
l Principală 
l Viilor 
l Castanilor

Ghidul de finanțare pentru 
proiectele finanțate prin Componenta 
1 „Managementul apei” din cadrul 
PNRR prevede că: 
l alocarea financiară totală acordată 

pentru extinderea rețelelor de 
distribuție apă și a rețelelor de 
canalizare în aglomerările mai mari 
de 2.000 de locuitori echivalenți 
este de 780.000.000 euro, echiva-
lentul a 3.837.210.000 lei; 

l valoarea maximă eligibilă a unui 
proiect de extindere a rețelelor de 
apă uzată este de 15.000.000 euro 
(fără TVA), echivalent a 73.792.500 
lei, și corespunde unui cost unitar 
de 218.400 euro/kilometru, echiva-
lent a 1.074.418,80 lei/kilometru 
(fără TVA); 

l cheltuielile neeligibile vor fi supor-
tate integral de către beneficiarul 
finanțării; 

l indiferent de momentul depunerii 
tuturor documentelor aferente 

contractării, toate procedurile de 
achiziții trebuie finalizate (contracte 
de achiziție semnate) până la 
sfârșitul anului 2023. 

Important! 
Cele trei proiecte de extindere a sis-

temului de canalizare vor fi de durată 
și vor presupune inclusiv devieri de 
circulație și racordări ale propri -
etăților. Primăria Comunei Miroslava 
roagă insistent locatarii de pe străzile 
incluse în cadrul proiectelor 
menționate să realizeze cât mai repede 
racordarea proprietăților la celelalte 
sisteme de utilități, adică apă potabilă, 
gaze naturale și energie electrică. 
Carosabilul va fi adus la forma inițială 
doar după finalizarea lucrărilor privind 
utilitățile ale tuturor proprietăților de 
pe respectivele străzi. Reamintim 
faptul că legislația în vigoare nu 
permite primăriei să efectueze 
investiții pe străzile private.

Finanțare de maximum 15 milioane euro

Primăria nu este la primul proiect 
depus spre finanțare în cadrul PNRR. 
Până în prezent, administrația publică 
locală a depus și câștigat fonduri pe 
Componenta 10 „Fondul Local” pen-
tru trei proiecte, valoarea totală a celor 
trei investiții propuse fiind de 2,7 mil-
ioane lei (maximul finanțării pe care 
putea să o solicite comuna noastră). 
Ele vizează achiziționarea de mi-
crobuze electrice pentru dotarea servi-
ciului de transport public local în 
comună, digitalizarea în format GIS a 
documentelor de amenajare a teritori-
ului și urbanism, respectiv realizarea 
unui sistem de monitorizare și 
siguranță a spațiului public (sisteme 
inteligente de management 
urban/local). 

Totodată, pe Componenta 3 „Man-
agementul deșeurilor” din cadrul 
PNRR, reprezentanții primăriei au 
depus un proiect de înființare a unui 
centru de colectare prin aport voluntar 
(CAV) a deșeurilor. Valoarea totală a 
investiției este estimată la 3,83 mil-
ioane lei, fără TVA. CAV Miroslava va 
deservi întreaga comună și va asigura 
colectarea separată a deșeurilor care 
nu pot fi colectate în sistem „door-to-
door”, respectiv deșeuri reciclabile și 
biodeșeuri care nu pot fi colectate în 
pubelele individuale, precum și fluxu-

rile speciale de deșeuri (deșeuri volu-
minoase, deșeuri textile, deșeuri din 
lemn, mobilier, deșeuri din anvelope, 
deșeuri de echipamente electrice și 
electronice, baterii uzate, deșeuri per-
iculoase, deșeuri de cadavre animale, 
deșeuri de gradină, deșeuri din 
construcții și demolări). Obiectivul 
urmează a fi implementat în aproxima-
tiv doi ani și va fi construit pe un teren 
cu o suprafață de 2.419,2 metri pătrați, 
situat în extravilanul satului Valea 
Adâncă (zona padocului). Amplasa-
mentul se încadrează în criteriile 
legale privind distanța, precum și cele-
lalte prevederi ale Ordinului Ministru-
lui Sănătății nr. 119/2014 pentru apro-
barea Normelor de igienă și sănătate 
publică privind mediul de viață al 
populației, cu modificările și 
completările ulterioare.

PNRR: Alte trei proiecte aprobate,  
al patrulea în evaluare

Din luna iunie, în comună este imple-
mentat un proiect major de extindere a 
sistemului de canalizare. Acesta este 
finanțat prin intermediul Programul 
Operațional Infrastructură Mare, fiind 
implementat de ApaVital. Lucrările 
vizează satele Balciu, Horpaz, 
Miroslava și Valea Adâncă și sunt in-
cluse în lotul II pentru extinderea sis-
temului de apă și canalizare în Zona 
Metropolitană a Municipiului Iași - 
Zona Sud. În urma licitației organizate, 
constructor a fost desemnat SC Casrep 
SRL, având ca subcontractori SC 
UT4FB Control SRL, SC Rekainstal 
Shop SRL și SC Foraj Dacia MBM 
SRL. Valoarea contractului este de circa 
33,8 milioane lei, durata de execuție 
fiind de 20 de luni de la ordinul de în-
cepere a lucrărilor. În total vor fi realizați 

23.189 metri de rețea de canalizare, 15 
stații de pompare ape uzate, 931 de 
racorduri la proprietăți și 7.229 metri de 
conducte de refulare ape uzate. 

Totodată, la mijlocul lunii august, 
primăria a câștigat o finanțare de 38 
milioane lei în vederea extinderii 
rețelei de canalizare și prin Programul 
Național de Investiții „Anghel 
Saligny”. Cererea de finanțare a fost 
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. La final vor 
fi realizați 31.205 metri de rețea de 
canalizare gravitațională, 13 stații de 
pompare ape uzate, 955 de racorduri 
la proprietăți și 5.353 metri de con-
ducte de refulare ape uzate.

Finanțări pentru canalizare inclusiv  
prin POIM și Programul „A. Saligny”

Cel mai important proiect de investiții din istoria comunei 

Proiecte de canalizare în valoare de 15 milioane de euro
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Miercuri, 16 noiembrie, a fost 
inaugurată cea de-a doua creșă din Co-
muna Miroslava. La eveniment au par-
ticipat reprezentanții primăriei, person-
alul didactic, nedidactic și auxiliar al 
structurii și, nu în ultimul rând, copiii 
care vor frecventa creșa și părinții aces-
tora. Creșa a fost sfințită de către pr. 
Romeo Ungureanu. Primăria a reușit să 
reamanejeze vechea școală din 
Ciurbești, unitatea de învățământ ur-
mând a fi formată din două grupe a câte 
20 de copii, organizate ierarhic în 
funcție de vârsta antepreșcolarilor. 
După o muncă de mai multe săptămâni, 
unitatea de învățământ a fost igienizată 
și dotată (mobilier, obiecte sanitare, 
aparatură electrocasnică, televizoare, 
sistem video etc.). „Educația a fost și va 
fi una dintre prioritățile mele ca primar. 
În ultimii ani am reușit să realizăm mai 
multe proiecte care vizează viitorul țării 
noastre, adică viitorul copiilor noștri. 
Fie că a fost prin intermediul fondurilor 
europene, naționale sau locale, am 

reușit să extindem, modernizăm și 
reabilităm mai multe instituții de 
învățământ. Prin realizarea celei de-a 
doua creșe din comună, au fost preluați 
toți copiii din comună care se aflau pe 
listele de așteptare. Deci toate cererile 
au fost rezolvate și toți copiii vor putea 

frecventa creșele din Miroslava”, a de-
clarat primarul Dan Niță. 

Investiții constante în unitățile 
de învățământ 

În perioada 2016 - 2022, în domeniul 
infrastructurii școlare, Primăria Co-

munei Miroslava a realizat următoarele 
proiecte: 
l Extindere și modernizare Școala 

Gimnazială „Col. Constantin Langa” 
Miroslava - 9,44 milioane lei 

l Extindere grădiniță și construire 
creșă în cadrul Școlii Gimnaziale 
„Col. Constantin Langa” - 4 mil-
ioane lei 

l Modernizare Școala Primară Prosel-
nici - 1,45 milioane lei 

l Extindere și modernizare Școala 
Primară Ciurbești - 1,1 milioane 
lei 

l Modernizare Grădinița cu Program 
Normal Horpaz - 1,2 milioane lei 

l Reabilitare, modernizare și compar-
timentare Școala Gimnazială „Miron 
Barnovschi” Uricani - 1,76 milioane 
lei 
Totalul investițiilor în educație în ul-

timii șase ani a fost de aproximativ 19 
milioane lei, la care se adaugă cheltu-
ielile curente.

A fost inaugurată a doua creșă din comună

În lunile octombrie și noiembrie, 
elevii și profesorii de la Liceul Tehno-
logic Agricol „Mihail Kogălniceanu” 
din Miroslava au participat la două 
schimburi de experiență. Prima 
acțiune a avut loc în regiunea Sardinia 
(Italia), în perioada 24-28 octombrie, 
și a fost organizată în cadrul proiectu-
lui proiectului Erasmus+ Water as the 
treasure of future”, pe care liceul din 
comuna noastră îl coordonează cu suc-
ces. Din delegație au făcut parte patru 
elevi și două cadre didactice (Mihai 
Cantemir și Ana Maria Dumitrescu, 
directorul, respectiv coordonatorul 
programelor europene din cadrul 
unității de învățământ). Pe lângă 
îmbunătățirea competențelor sociale și 
lingvistice, reprezentanții liceului 
miroslăvean au avut ocazia să par-
ticipe la mai multe acțiuni care au 
vizat importanța apei în viața planetei, 
factorii climatici naturali și umani care 
conduc la scăderea resursei de apă, 
modalitățile și eforturile comune pen-
tru a păstra rezervele naturale de apă. 
Au fost vizitate Compania de îmbute-
liere apă ,,Santa Lucia” din Bonorva, 
vechiul baraj și lacul artificial 
Omodeo, izvoarele de apă San 
Leonardo, fântâna sacră nuragică. 
Gazdele întâlnirii au fost profesori și 
elevi din instituția Istituto di Istrutione 
Superiore „Sebastiano Satta”. 

A doua deplasare a avut loc în 
Mažeikiai (Lituania), în perioada 14-

18 noiembrie, fiind organizată în 
cadrul proiectului Erasmus+ „Educa-
tional Approaches to Strengthening 
Vocational Schools’ Readiness for 
Digital Learning” (Abordări 
educaționale în vederea consolidării 
pregătirii școlilor vocaționale pentru 
învățarea digitală). Cei doi profesori 
(prof. Ana Maria Dumitrescu, și prof. 
Casiana Petrescu, coordonator, respec-
tiv membru în cadrul proiectului) și cei 
doi elevi au participat la un program 
de schimb de experiență ce a avut ca 
scop creșterea și îmbunătățirea 
competențelor digitale necesare în sis-
temul de învățământ actual, utilizarea 
instrumentelor TIC în proiectarea 
diferitelor experimente virtuale sau 
simulări de procese reale, elaborare de 
materiale în format electronic etc. 
Participanții au avut prilejul de a vizita 
laboratoarele de producție ale școlii 
gazdă, Mazeikiu Politechnikos 
Mokykla, prototipuri de mașini și 
scutere electrice concepute de 
studenții Universității Šiaulių 
Valstybinė, Muzeul de chihlimbar din 
Palanga, Hill of Crosses și un labora-
tor de producție a produselor de patis-
erie tradiționale lituaniene. 

La ambele acțiuni au fost prezente 
și delegații ale unităților de învățământ 
partenere, respectiv din Grecia, Turcia, 
Portugalia sau Polonia.

Schimb de experiență în Italia și 
Lituania pentru liceenii miroslăveni

Joi, 10 noiembrie, în Sala Verdi din 
cadrul Congress Hall Miroslava, Școala 
Gimnazială „Colonel Constantin Langa” 
Miroslava a organizat seminarul 
„Parteneriat pentru școala viitorului!”. 
Evenimentul și-a propus să provoace 
mediul de afaceri local și să lanseze o 
colaborare între companiile și instituțiile 
de învățământ din comună. „Suntem o 
școală care promovează educația de cal-
itate, într-un mediu sigur și prietenos, cu 
șanse egale pentru toți copiii. Ne prop-
unem ca până în anul 2025 să devenim 
un adevărat centru de excelență. Pentru 
aceasta avem nevoie de dotări care core-
spund celor mai înalte standarde. 
Mediul de afaceri poate fi un partener 
real al școlii și poate să se implice activ 
în educația copiilor din comună. A fost 
primul pas pentru a realiza, împreună, 
școala viitorului. Ne bucurăm că oa-
menii de afaceri au răspuns afirmativ 
provocării noastre”, a declarat prof. Au-
rora Diana Deliu, directorul Școlii Gim-

naziale „Colonel Constantin Langa” 
Miroslava. 

La eveniment au participat 
reprezentanți ai mediului de afaceri 
local, Primăriei Comunei Miroslava, 
Consiliului Local Miroslava, Inspec-
toratului Școlar Județean, Miroslava In-
dustrial Parc, Asociației Grupul de 
Acțiune Locală „Stejarii Argintii”, 
Asociației Părinților „Școala Gimnazială 
Miroslava”. Asociației Române de 
Literație, Asociației „Împreună pentru 
Miroslava” etc.

Școala Gimnazială „Colonel Constantin Langa” 
face un pas către ȘCOALA VIITORULUI

Concurs de 
decorare a sălilor 

de clasă de la liceu
Liceul Tehnologic Agricol ,,Mihail 

Kogălniceanu” din Miroslava 
organizează a IV-a ediție a Concursului 
,,Crăciunul în clasa mea”. Elevii sunt 
invitați să-și decoreze clasele într-un 
mod cât mai special, astfel încât să 
aducă spiritul sărbătorilor de iarnă în 
liceu. Se va lua în considerare dacă 
sălile de clasă sunt decorate cu orna-
mente luminoase și decorațiuni speci-
fice. Acestea pot fi realizate manual (din 
hârtie, lemn, conuri de brad etc.) sau pot 
fi achiziționate din comerț. Data limită 
de înscriere este 16 decembrie. Pre-
mierea se va face marți, 20 decembrie, 
într-un cadru festiv. 

Urăm elevilor mult succes și cât mai 
multă creativitate!
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În urma avertizărilor meteorologice, la mijlocul 
lunii noiembrie lanivelul Comunei Miroslava a fost 
activat comandamentul de iarnă. În stocuri se află 
deja 300 de tone de nisip, 500 de tone de sare și cinci 
tone de combustibili (motorină). Parcul auto pentru 
intervenție este format din patru utilaje proprii (in-
clusiv utilajul multifuncțional UNIMOG 
achiziționat în acest an) și cinci utilaje închiriate. 
Dacă va fi nevoie, numărul acestora va fi suplimen-
tat. Activitățile de deszăpezire, respectiv de preve-
nire și combatere a poleiului, vor fi efectuate de 
către lucrătorii Servicii Publice Miroslava. Pe lângă 
aparatul intern al primăriei, aceștia vor fi sprijiniți 
de Poliția Locală și Serviciul Voluntar pentru Situații 
de Urgență. Prioritate vor avea principalele artere de 
circulație și traseele de transport în comun, iar ulte-
rior străzile secundare. Conform legislației în vi-
goare, primăria nu poate acționa pe drumurile pri-
vate! 

Având în vedere avertizărilor meteorologice și 
pentru a nu încurca viitoarele operațiuni de desză-
pezire, primăria face apel la toți posesorii de auto-
vehicule să le parcheze în curți sau pe locurile de 
parcare amenajate, nu pe carosabil. Mașinile parcate 
neregulamentar nu fac decât să reducă viteza utila-
jelor de deszăpezire, să crească timpul de 
intervenție, să reducă spațiul de întoarcere/manevră 
a utilajelor și, implicit, să crească costurile 

operațiunilor. În acest sens, Poliția Locală Miroslava 
- Compartimentul Circulație a început distribuirea 
de fluturași în zonele în care în anii trecuți s-au în-
registrat astfel de blocaje (satele Miroslava, Valea 
Adâncă, Horpaz și Ciurbești). Proprietarii autovehi-
culelor care nu se conformează solicitării vor fi 
sancționați cu amendă de la 200 la 1.500 de lei, con-
form prevederilor Hotărârii Consiliului Local Miro-
slava nr. 208/2018. 

Tot de la mijlocul lunii noiembrie a început de-
montarea limitatoarelor de viteză. Pe această cale 
atenționăm toți conducătorii auto să-și echipeze în 
mod corespunzător autovehiculele. Prevederile le-
gale în vigoare interzic circulația autovehiculelor pe 
drumurile publice acoperite cu zăpadă, gheață sau 
polei, fără a fi dotate cu anvelope de iarnă. Toate 
cele patru anvelope trebuie să fie de iarnă, nu mixte 
sau pentru toate anotimpurile. 

Vă mulțumim pentru cooperare!

A fost activat 
Comandamentul de iarnă

Pe 3 noiembrie, în cadrul unei ședințe extraordinare, 
Consiliul Local al Comunei Miroslava a aprobat, în una-
nimitate, traseele de transport metropolitan care vor fi in-
troduse începând cu data de 1 ianuarie 2023 pe raza co-
munei. Acestea au fost stabilite inclusiv în funcție de su-
gestiile transmise de către cetățeni.  

Lista traseelor aprobate 
1. Iași (Podu Roș) - Miroslava - Valea Ursului - Vorovești 

și retur 
2. Iași (Tehnopolis) - Horpaz (strada Nouă) - Ciurbești 

(strada Principală) și retur 
3. Iași (Tehnopolis) - Horpaz (strada Principală) - Dancaș 

(strada Pădurii) - drumul comunal DC28 și retur 
4. Metro - Brătuleni (Parcul Industrial) - Brătuleni (strada 

Principală) - Vorovești (strada Principală) - Vorovești 
(rondul nou) și retur 

5. Miroslava (primărie) - Cornești - Proselnici și retur 
6. Iași (Tehnopolis) - Valea Adâncă (strada Principală) - 

Valea Adâncă (Cinci Drumuri) - Valea Adâncă (strada 
Livezilor) - Balciu (vulcanizare) - Miroslava (parc 
joacă) - Miroslava (primărie) și retur 

7. Iași (Biserica „Înălțarea Domnului”) - Iași (aleea 
Tudor Neculai) - Valea Adâncă (strada Tudor Neculai) 
- Valea Adâncă (strada Veche) - Balciu (strada Bise-
rica „Sf. Nicolae”) - Miroslava (strada Constantin Ma-
vrocordat) - Miroslava (strada Constantin Langa) - 
Miroslava (strada Ioan Vodă cel Viteaz) - Valea 
Adâncă (strada Pepinierii) - Valea Adâncă (aleea Valea 
Adâncă) - Iași (Biserica „Înălțarea Domnului”) 

8. Metro - Uricani - Găureni - Miroslava (strada 
Mioriței) și retur

Au fost stabilite 
traseele de 
transport 

metropolitan

Apavital a anunțat demararea procedurii de licitație 
pentru montarea unui rezervor de apă potabilă de 1.000 
metri cubi, în cadrul investiției „Eficientizarea siste-
mului de distribuție a apei potabile în Comuna Miro-
slava, Județul Iași”. Valoarea totală estimată a contrac-
tului este de 903.126,02 lei. Concret, de acești bani vor 
fi efectuate lucrări de terasamente și construcții 
fundații, cămine vane, instalații hidraulice, împrejmuire 
incintă, respectiv instalații electrice, rezervorul urmând 
a fi montat în satul Horpaz (zona La catolici). Proiectul 
vine în sprijinul locuitorilor afectați din cauza debitului 
scăzut al apei în perioada sezonului cald.

Pe raza Fondului de Vânătoare 26 Valea Lupului a fost 
confirmat un caz de pestă porcină africană (PPA). Co-
muna Miroslava se află în zona afectată. Mai exact, satele 
Miroslava, Brătuleni, Vorovești, Uricani, Valea Ursului, 
Găureni și Balciu sunt incluse în zona infectată (este de-
limitată de un cerc cu raza de 8 kilometri din locul în care 
a fost găsit mort mistrețul diagnostic ca fiind pozitiv la 
PPA), iar satele Valea Adâncă, Horpaz, Dancaș, Cornești, 
Ciurbești și Proselnici sunt incluse în zona tampon (se 
află în cercul de 5 kilometri în jurul zonei infectate). 

În vederea eradicării PPA la mistreți, Direcția Sanitară 
Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Iași 
a transmis un plan de măsuri. Printre acestea se numără 
următoarele dispoziții: 

- este interzisă circulația animalelor domestice de 
orice fel (ovine, caprine, bovine, porcine, cabaline etc.) 
prin incinta pădurilor (inclusiv transhumanța); 

- vânătoarea organizată în zonele afectate și în afara 
lor se realizează cu vânători autorizați, personal silvic, 
personal de vânătoare angajat și cu alte categorii de per-
sonal, care vor fi instruite în acest sens de personalul abi-
litat; 

- toate persoanele care intră în contact cu porcii săl-
batici trebuie să schimbe hainele și încălțămintea cu care 
au efectuat deplasări în fondurile de vânătoare; 

- este interzisă creșterea și întreținerea suinelor în stâni 
și cantoane; 

- nicio parte dintr-un porc sălbatic sacrificat sau găsit 
mort și niciun material sau echipament care ar putea fi 
contaminat de virusul PPA nu trebuie introdus într-o 
exploatație de porcine. 

Totodată, exploatațiile comerciale (fermele) pentru 
creșterea porcilor, atât din zona afectată, cât și din zona 
neafectată, trebuie: 

- să respecte regimul de biosecuritate a unităților, 
conform Ordinului Președintelui Autorității Naţionale 
Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor și 
al Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale 
20/195/2018 (împrejmuirea corectă, dezinfector rutier 
și pietonal, vestiar-filtru, echipament de protecție obli-
gatoriu); 

- să respecte condițiile privind angajarea personalului 
muncitor și circulația persoanelor în fermă (angajați 
permanenți cu carnetele de sănătate vizate la zi, fără a 
crește porci la domiciliu sau în altă locație și fără a intra 
în contact cu alți porci sau porci mistreți; accesul vizita-
torilor se va face, dacă este cazul, numai cu respectarea 
regimului de filtru); 

- să controleze circulația vehiculelor, furajelor, produ-
selor și altor obiecte în și din fermele de porci.

Rezervor de apă 
potabilă în Horpaz

Lucrătorii de la Servicii Publice Miroslava au efec-
tuat o amplă acțiune de igienizare în zona „La catolici” 
din satul Miroslava. Fiind o zonă abruptă, aceasta a 
implicat inclusiv intervenții asemănătoare alpinismu-
lui utilitar. 

Apelăm la spiritul civic al concetățenilor pentru a 
proteja mediul înconjurător. Totodată, îi rugăm să 
ajute Poliția Locală Miroslava prin transmiterea de do-
vezi foto-video și alte detalii care ar putea duce la des-
coperirea făptașilor. Acestea pot fi trimise prin inter-
mediul aplicației de sesizări a primăriei: miroslava.ci-
tyon.ro/sesizari.

Acțiune de igienizare 
în satul Miroslava

Măsuri care trebuie respectate pentru a preveni 
răspândirea pestei porcine africane
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Luni, 21 noiembrie 2022, Primăria 
Comunei Miroslava a organizat Sim-
pozionul aniversar „Dimitrie Anghel 
(1872-2022)”. Evenimentul s-a 
desfășurat în anul în care se împlinesc 
150 de ani de la nașterea poetului și 
prozatorului din Cornești, fiind inițiat 
și moderat de acad. prof. dr. Liviu Pen-
defunda. „Poetul florilor” a fost desem-
nat (post-mortem) Cetățean de Onoare 
al Comunei Miroslava în ședința Con-
siliului Local din data de 3 noiembrie. 
Astăzi, viceprimarul Mihăiță-Costel 
Lisoschi a înmânat distincția prof. Mi-
haela Roibu, directorul școlii care 
poartă numele scriitorului. 

Biografia lui Dimitrie Anghel a fost 
prezentată de către prof. Monica 
Manoilă (Școala Gimnazială „Dimitrie 
Anghel” Cornești), bibliografia poetu-
lui simbolist de către prof. Carmen 
Oana Dumitriu (Școala Gimnazială 
„Colonel Constantin Langa” 
Miroslava), iar influențele franceze în 
opera acestuia de către prof. Aurora 
Diana Deliu, directorul Școlii Gim-
naziale „Colonel Constantin Langa” 
Miroslava. Invitați speciali au fost scri-
itorul Emilian Marcu și prof. univ. dr. 
Doru Scărlătescu (Universitatea 
„Alexandru Ioan Cuza” din Iași). 

Au recitat poezii (din opera „poetu-
lui florilor”, dar și creații proprii): 

- Vlăduț Albu, Diana Andrei, Andrei 
Fronea, Robert Lupu, Iuliana Lanbă, 
Paula Roșca și Larisa Oprea (Școala 
Gimnazială „Dimitrie Anghel” 
Cornești); 

- Anastasia Vacaru, Bianca Vacoș, 
Darius Bursuc, Dănuț Joacăbine, David 
Gheț, Daria Negru, Miruna Mihalache, 
Maria Chirilă și Leonard Silion (Școala 
Gimnazială „Colonel Constantin 
Langa” Miroslava); 

- Ecaterina Pop, Elena Pop, Alessan-
dra Viorică și Alexandru Cărăușu (Cena-

clul literar „Dimitrie Anghel” - coordo-
nator acad. prof. dr. Liviu Pendefunda). 

Parteneri ai evenimentului au fost 
Family Market, TeleMoldova Plus și 
AgentiadeCarte.ro. 

Scurtă bibliografie 
Dimitrie Anghel este unul dintre cei 

mai importanți reprezentanți ai sim-

bolismului în literatura română, în lit-
eratura română marcând trecerea spre 
poezia şi proza modernă. A avut o 
predilecție pentru „patosul tradiţional al 
naturii” şi pentru „obsesia senti-
mentelor stranii”. În poezie a îmbinat 
simbolismul cu notele romantice, iar în 
proză a dat dovadă de înzestrare 
picturală, eleganță a stilului și vervă 
polemică. A debutat editorial cu „Tra-
duceri” din Paul Verlaine, în 1903. Au 
urmat volumele de versuri „În grădină” 
(1905), „Legenda funigeilor” (1907), 
„Cometa” (1908), „Caleidoscopul lui 
A. Mirea” (1908), „Carmen saeculare” 
(1909) și „Fantazii” (1909), cele mai 
multe scrise în colaborare cu poetul 
Ștefan Octavian Iosif. A scris și volume 
de proză, între care amintim: „Cireșul 
lui Lucullus” (1910), „Povestea celor 
necăjiți” (1911), „Fantome” (1911), 
„Oglinda fermecată” (1912), „Triumful 
vieții” (1912) și „Steluța” (1913). A 
mai tradus din Henrik Ibsen, Victor 
Hugo, Alexandre Dumas-tatăl, 
Friedrich Halm, Theodore de Banville, 
Charles Guérin, Henry Bataille, Henri 
de Régmier și Moschus, precum și din 
folclorul italian și spaniol.

Simpozion aniversar dedicat 
poetului Dimitrie Anghel

Sâmbătă, 3 decembrie, la Osaka (Japonia), luptătorul 
miroslăvean Ștefan Lătescu va concura în cadrul K-1 
World Grand Prix. Primul său advers va fi campionul 
mondial Mahmoud Sattari, neînvins la profesioniști. 

„După zece ani de muncă, sacrificii și cantonamente, 
visul meu s-a îndeplinit: voi lupta în K-1 Grand Prix 
Japonia, cea mai puternică promoție. Am fost contactat 
de către staff-ul din Japonia, care mi-a confirmat faptul 
că voi lupta în gala din Osaka împotriva campionului 
Mahmoud Sattari. La cele 90 de kilograme ale sale, 
cred că îl voi fugări mult. Este neînvins, este un 
luptător puternic. Are tehnică, are viteză, este și boxer, 
deci este ce-mi place mie. Să știu că voi fi în ringul 
unde urcă cei mai buni luptători, într-o promoție pe 
care o vedeam doar la televizor, este ceva de 
nedescris”, a declarat Ștefan Lătescu. 

Ștefan a fost de acord să lupte la categoria de greu-
tate 90 kilograme, una care îi este mult mai familiară 
campionului iranian în vârstă de 31 de ani. Multiplu 
campion național la box, sportivul nostru are deplină 
încredere că va avea suficientă putere și la 90 de kilo-
grame, după ce în octombrie, la Iași, l-a demolat pe 
olandezul Sam Tevette. „Nu este exclus să fiu deja în 
categorie când plecăm spre Japonia. Mă simt bine 
pregătit, am lucrat intens și cu preparatorul fizic Lu-
cian Popa. M-am antrenat câteva zile și cu fostul 
pugilist Bogdan Dinu. Abia aștept marele meci. Nu am 
avut probleme cu diferența de fus orar nici când am 
concurat în Thailanda. Voi fi foarte concentrat la 
meciul cu Sattari. Va fi cel mai dificil adversar pe care 
l-am întâlnit până acum. Are însă și puncte slabe, pe 
care sper să le pot exploata pentru a încheia anul cu o 
victorie mare. Mulțumesc Comunei Miroslava pentru 
sprijin. Hai România!”, a mai spus luptătorul pregătit 
de antrenorul Mihai Constantin. Ștefan Lătescu va îm-
plini 22 de ani pe 25 decembrie, are 1,87 metri și 
activează la clubul Scorpions Iași. 

Succes, Golden Boy!

Ștefan Lătescu, în ring la K-1 World Grand Prix

Andrei Apetrei, medalie 
de argint la 

Campionatul Mondial 
de Fitness Challenge
În perioada 2-7 noiembrie, în localitatea 

spaniolă Santa Susanna (Spania), a avut loc Cam-
pionatul Mondial de Fitness Challenge Feminin. 
Andrei Apetrei, sportiv legitimat la Știința 
Miroslava, a concurat alături de Camelia Ștefan, la 
categoria Fitness Challenge Mixed Pairs. Sâmbătă, 
cei doi au reușit să obțină medalia de argint la 
echipă mixtă Silver level și medalia de bronz la 
Gold level. Ieri, alături de echipa României Fitness 
Challenge, cei doi sportivi au câștigat două medalii 
de aur, doborând recordul mondial la Silver level 
si Gold level, iar echipa noastră națională devenind 
campioană mondială. 

În perioada 7-11 decembrie, Andrei Apetrei și 
antrenorul său, multiplul campion mondial Lucian 
Popa, vor participa la Campionatul Mondial de Fit-
ness Challenge Masculin din Teheran. Felicitări, 
Andrei! Felicitări, Lucian!




