
PUBLICAȚIE LUNARĂ A COMUNEI MIROSLAVA

Primăria Comunei Miroslava a 
demarat proiectul de amenajare 
a unui parc de agrement în zona 
lacului Ezăreni. Până în prezent 
a fost realizată tema de 
proiectare, în etapa următoare 
urmând a fi realizate studiul de 
fezabilitate și alte studii tehnice. 
După parcurgerea acestei etape 
vor putea fi estimate suma și 
durata de realizare a investiției. 
Terenul supus studiului se află 
în domeniul public al comunei și 
are o suprafață de 183.670 metri 
pătrați. 
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Zonă de agrement în jurul lacului Ezăreni

Informația de 
MIROSLAVA

DECEMBRIE 2022 Numărul 59 Tiraj 6.000 exemplare

La numai 20 de ani, 
Ştefan Lătescu scrie 
istorie pentru 
kickboxing-ul din 
România. Sâmbătă, 3 
decembrie, în Gala K-1 
World Grand Prix de la 
Osaka, în fața a zece mii 
de japonezi, Golden Boy 
l-a făcut knock-out în 
repriza a doua pe 
campionul iraniano-
japonez Mahmoud 
Sattari. Înainte de acest 
meci, asiaticul era 
neînvins în carieră, cu 20 
de victorii în 20 de 
meciuri. 
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Lătescu l-a făcut KO 
pe campionul K-1!

Marți, 13 decembrie, primarul Dan 
Niță a semnat contractele de 
finanțare pentru primele proiecte ale 
comunei finanțate prin intermediul 
Planului Național de Redresare și 
Reziliență (PNRR). Este vorba despre 
proiectele privind achiziționarea de 
microbuze electrice pentru dotarea 
serviciului de transport public local 
în comună (1.464.503,25 lei), 
respectiv digitalizarea în format GIS 
a documentelor de amenajare a 
teritoriului și urbanism (556,511,24 
lei). În scurt timp va urma semnarea 
contractului pentru al treilea proiect 
aprobat: realizarea unui sistem de 
monitorizare și siguranță a spațiului 
public. 
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Au fost semnate contractele 
pentru primele proiecte 

finanțate prin PNRR



2 Informaţia de Miro slavaUTILE

Reunit în ședință extraordinară 
în ziua de 3 noiembrie 2022, 
Consiliul Local al Comunei 
Miroslava a votat și aprobat 
următoarele normative locale: 

l Hotărârea nr.290/03.11.2022 pri vind 
alegerea preşedintelui de şedinţă al Con-
siliului Local al comunei Miroslava, 
pentru lunile noiembrie-decembrie 2022, 
respectiv ianuarie 2023. 

l Hotărârea nr.291/03.11.2022 pentru 
aprobarea Planului Urbanistic Zonal: 
MODIFICARE INDICATORI UR BA -
NISTICI ÎN VEDEREA CONSTRUIRII 
UNUI PARC LOGISTIC, conform Aviz 
de oportunitate nr. 18/28.10.2019, 
terenul fiind situat în sat Brătuleni., co-
muna Miroslava, județul Iași, compus 
din parcelele cu următoarele numere 
cadastrale: 73764, 77783, 95052, 94928 
(re zultate în urma alipirii / convertirii 
NC vechi)-beneficiar S.C. PROINVEST 
GROUP S.R.L.. 

l Hotărârea nr.292/03.11.2022 pentru 
aprobarea Plan Urbanistic Zonal: MOD-
IFICARE INDICATORI URBANIS-
TICI UTILIZARE FUNC ȚIONALĂ 
ZONA A1 ÎN VEDEREA CONSTRU-
IRII UNUI PARC LOGISTIC ȘI DE 
PRODUCȚIE, SERVICII, BIROURI ȘI 
GOSPO DĂRIE APĂ, conform Aviz de 
oportunitate nr.7/14.02.2022, pe terenul 
în suprafață totală de 273606,00 m.p., 
situat în sat Brătuleni, comuna 
Miroslava, județul Iași, beneficiar S.C. 
SYNERGY LOGISTIC MI ROSLAVA 
S.R.L. 

l Hotărârea nr.293/03.11.2022 pri vind 
aprobarea traseelor și stațiilor de Trans-
port Public Metropolitan în comuna 
Miroslava. 

l Hotărârea nr.294/03.11.2022 pri vind 
însușirea de către Consiliul Local al co-
munei Miroslava a Hotărârii Consiliului 
Județean Iași nr.396 din data de 25 oc-
tombrie 2022 și aprobarea trecerii 
terenului în suprafață de 20.000 m.p., 
identificat cu număr cadastral 96512, sit-
uat în sat Brătuleni, comuna Miroslava, 
județul Iași, din domeniul public al 
județului Iași în domeniul public al 
Unității Administrativ-Teritorială co-
muna Miroslava și administrarea Consil-
iului Local al comunei Miroslava. 

l Hotărârea nr.295/03.11.2022 privind 
trecerea din domeniul public al Unității 
Administrativ-Teritoriale comuna 
Miroslava în domeniul privat al acesteia, 
a terenului în suprafață de 20.000 m.p., 
identificat cu număr cadastral 96512, sit-
uat în sat Brătuleni, comuna Miroslava, 
județul Iași. 

l Hotărârea nr.296/03.11.2022 pentru 
aprobarea Planului Urbanistic Zonal : 
ANSAMBLU REZIDENȚIAL: LOCU -
INȚE COLECTIVE, CENTRU DE 
CARTIER (BISERICĂ, GRĂDINIȚĂ, 
SPAȚII COMERCIALE, CABINETE 
MEDICALE, SPAȚII DE RECREERE, 
SPAȚII DE SERVIRE) privind terenul 
în suprafață totală de 118955 m.p., situat 
în intravilan sat Valea Adâncă, comuna 
Miroslava, compus din parcelele cu 
următoarele numere cadastrale: 75050, 
93982, 93985, 93938, 94015,beneficiari 
Haucă Teodor și Haucă Mariana. 

l Hotărârea nr.297/03.11.2022 privind 
conferirea titlului de Cetățean de Onoare 
al comunei Miroslava, post-mortem, 
scriitorului Dimitrie Anghel. 

 
Reunit în ședință ordinară în 
ziua de 29 noiembrie 2022, 
Consiliul Local al Comunei 
Miroslava a votat și aprobat 
următoarele normative locale: 

l Hotărârea nr.298/29.11.2022 privind 
încetarea de drept a contractului de con-
cesiune nr.17355/07.06.2018, încheiat 

între comuna Miroslava, judetul Iași și 
Cocoveică Roxana-Mihaela. 

l Hotărârea nr.299/29.11.2022 privind 
modificarea, completarea și actualizarea 
domeniului privat al comunei Miro-
slava-Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliu-
lui Local al comunei Miroslava, județul 
Iași nr.12/ 27.01.2022, în sensul trecerii 
în domeniul privat al comunei Miroslava 
a unor suprafețe de teren rezultate în 
urma dezmembrării suprafetei de teren 
de 4000 m.p. cu număr cadastral 90396 
și a alipirii terenurilor de 5000 m.p.-
număr cadastral 85641, respectiv de 
7000 m.p.-număr cadastral 85642 . 

l Hotărârea nr.300/29.11.2022 privind 
aprobarea prelungirii duratei contractu-
lui de concesiune nr. 35841/15.11.2017, 
încheiat între comuna Miroslava și Com-
pania Națională Poșta Română S.A. pe 
o perioadă de 2 ani și 6 luni, a stabilirii 
redevenței anuale și a încheierii actului 
adițional la contract. 

l Hotărârea nr.301/29.11.2022 privind 
stabilirea de către Consiliul Local al co-
munei Miroslava a unor fapte ce consti-
tuie contravenții în domeniul protecției 
mediului, ordinii și liniștii publice și dis-
ciplinei în construcții, săvârșite de către 
persoanele fizice și persoanele juridice 
pe raza Unității Administrativ-Teritorială 
comuna Miroslava și care nu sunt stabi-
lite prin legi, ordonanţe sau hotărâri ale 
Guvernului, precum și aprobarea 
sancțiunilor aplicabile ca urmare a 
săvârșirii acestor fapte contravenționale. 

l Hotărârea nr.302/29.11.2022 pentru în-
dreptarea erorii materiale strecurată în 
conținutul Hotărârii Consiliului Local al 
comunei Miroslava, județul Iași 
nr.225/30.09.2022, în sensul înscrierii 
corecte a numărului cadastral aferent te-
renului în suprafață de 85 m.p., 
aparținând domeniului privat al comunei 
Miroslava, situat în intravilan sat Valea 
Adâncă, tarla 6, parcela 127/1 și parcela 
1346/1. 

l Hotărârea nr.303/29.11.2022 pentru 
modificarea și completarea Hotărârii 
Consiliului Local al comunei Miroslava 
nr.6/27.01.2022 privind aprobarea orga-
nizării în anul școlar 2022-2023 a rețelei 
scolare din învăță mântul preuniversitar 
de pe raza Unității Administrativ-Terito-
riale Miroslava, județul Iași, în sensul in-
cluderii unor noi unități de învă țământ 
de pe raza comunei. 

l Hotărârea nr.304/29.11.2022 privind 
validarea modificărilor intervenite la bu-
getul de venituri și cheltuieli al comunei 
Miroslava pe anul 2022, dispuse prin 
dispoziția primarului comunei Miro-
slava, județul Iași nr.539/08.11.2022. 

l Hotărârea nr.305/29.11.2022 privind 
acordarea unui sprijin financiar în cuan-
tum de 8500 lei pentru achiziționarea 
costumelor de scenă ale copiilor din 
corul DoReMi Miroslava din cadrul 
Asociației Muzicale DOREMI. 

l Hotărârea nr.306/29.11.2022 pentru 
trecerea în domeniul public al Uni tății 
Administrativ-Teritorială comuna Miro-
slava, județul Iași a unor terenuri și ele-
mente de identificare topo-cadastrale. 

 lHotărârea nr.307/29.11.2022 privind 
modificarea, completarea și actualizarea 
Anexei privind achizițiile directe la Pro-
gramul anual al achi zițiilor publice pen-
tru anul 2022, aprobată prin Hotărârea 
Consiliului Local al comunei Miroslava 
nr.290 /21.12.2021. 

l Hotărârea nr.308/29.11.2022 privind 
rectificarea Bugetului de venituri și chel-
tuieli pe anul 2022 la nivelul Unității Ad-
ministrativ-Teritorială comuna Miro-
slava, judeţul Iaşi. 

l Hotărârea nr.309/29.11.2022 pentru 
modificarea și completarea Hotărârii 
Consiliului Local al comunei Miroslava, 
județul Iași nr.293/03.11.2022, în ceea ce 
privește stațiile de Transport Public Me-
tropolitan în comuna Miroslava . 

l Hotărârea nr.310/29.11.2022 pentru în-
dreptarea erorii materiale strecurată în 
conținutul art.1 din Hotărârea Consiliu-
lui Local al comunei Miroslava 
nr.244/30.09.2022 privind aprobarea 
documentației tehnico-economice faza 
Studiu de Fezabilitate și a indicatorilor 
tehnico-economici ai obiectivului de 
investiție „AMENAJARE STRADA 
SCOLII DIN SAT MIROSLAVA SI 
STRADA PROF. NECULAI HARTAN 
DIN SAT CIURBESTI CU ALEI PIE-
TONALE SI PISTE PENTRU BICI-
CLETE, COMUNA MIROSLAVA, JU-
DETUL IASI”- VARIANTA I în vederea 
declanșării procedurii de expropriere 
pentru cauză de utilitate publică. 

l Hotărârea nr.311/29.11.2022 privind 
aprobarea documentației tehnico-econo-
mice faza PTh și a indicatorilor tehnico-
economici ai obiectivului de investiție: 
„Extindere rețea de iluminat public stra-
dal în comuna Miroslava pe str. Morari-
lor, str. Co șarilor, str.Mărului, str.Pruni-
lor din sat Valea Adâncă”. 

l Hotărârea nr.312/28.11.2022 pentru 
modificarea și completarea art.1 din Ho-
tărârea Consiliului Local al comunei Mi-
roslava nr.180/24.09.2020 privind sus-
pendarea acordării Avizelor de Oportu-
nitate în scopul elaborării P.U.Z.și 
R.L.U. și/sau aprobării de noi 
documentații P.U.Z. la nivelul comunei 
Miroslava, județul Iași, până la intrarea 
în vigoare a noului Plan Urbanistic Ge-
neral al comunei. 

l Hotărârea nr.313/29.11.2022 pentru 
trecerea în domeniul public al Unității 
Administrativ-Teritorială comuna Miro-
slava, județul Iași a obiectivelor de 
investiții: „Iluminat public în incinta 
Parcului Industrial I, sat Brătuleni, com. 
Miroslava, judeţul Iaşi” și „Iluminat pu-
blic în incinta Parcului Industrial II, sat 
Brătuleni, com. Miroslava, judeţul Iaşi”. 

l Hotărârea nr.314/29.11.2022 privind 
aprobarea vânzării fără licitație publică 
deschisă și a prețului de vânzare a tere-
nului în suprafață de 607 m.p., identificat 
cu număr cadastral 77339, tarlaua 72, in-
tabulat în Cartea Funciară nr.77339 Mi-
roslava, apar ținând domeniului privat al 
comunei, situat în intravilan conform 
Planului Urbanistic General localitatea 
Cornești, str. Ciprian Porumbescu nr. 26, 
comuna Miroslava, județul Iași, către 
COȘULEANU ADRIANA. 

 lHotărârea nr.315/29.11.2022 pentru 
modificarea și completarea, art.2, art.3 și 
a Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului 
Local al comunei Miroslava 
nr.221/21.09.2022 privind realizarea 
proiectului PNRR.: ,,Înfiin țare centru de 
colectare prin aport voluntar a deșeurilor 
în comuna Miroslava - CAV Miroslava”. 

l Hotărârea nr.316/29.11.2022 pentru 
modificarea și completarea articolului 4 
din Hotărârea Consiliului Local al comu-
nei Miroslava nr.288/28 octombrie 2022, 
în sensul modificării modalității de achi-
tare a prețului aferent vânzării terenului 
în suprafață de 11.994 m.p., parcelele 2A 
și 1CC, tarlaua 14, înscris în cartea fun-
ciară nr. 68479 a localității Miroslava, 
județul Iași, identificat cu număr cadas-
tral 68479, către societatea TOP MAS-
TER LTD S.R.L.. 

l Hotărârea nr.317/29.11.2022 privind 
îndreptarea unor erori materiale strecu-
rate în conținutul Hotărârii Consiliului 
Local al comunei Miroslava 
nr.292/03.11.2022. 

l Hotărârea nr.318/29.11.2022 privind 
aprobarea achiziționării de către Unita-
tea Administrativ-Teritorială comuna 
Miroslava a unei cantități suplimentare 
de 33 mc 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 Mi-
roslava a căror cereri au rămas 
nesoluționate. 

l Hotărârea nr.319/29.11.2022 privind 
aprobarea încheierii Protocolului de co-
laborare între Ministerul Muncii și 
Solidarității Sociale (MMSS) și Unitatea 
Administrativ-Teritorială comuna Miro-
slava, având ca obiect asigurarea colabo-
rării interinstituționale în cadrul proiec-
tului „HUB de Servicii MMSS-SII 
MMSS”, cod MySmis 130963, precum 
și aprobarea Declarației pe propria răs-
pundere. 

l Hotărârea nr.320/29.11.2022 privind 
aprobarea solicitării de trecere a terenu-
lui în suprafață de 8373 m.p. (n.r. com-
pus din: suprafața de 7715 m.p. înscrisă 
în Cartea Funciară nr.78241, suprafața 
de 250 m.p. înscrisă în Cartea Funciară 
nr.78242 și suprafața de 408 m.p. în-
scrisă în Cartea Funciară nr.78240) din 
domeniul public al statului și administra-
rea Universității de Științele Vieții Ion 
Ionescu de la Brad Iași în domeniul pu-
blic al comunei Miroslava și administra-
rea Consiliului Local al comunei Miro-
slava, pentru realizarea obiectivului de 
investiție: „SUPRALĂRGIRE BRETEA 
DE LEGĂTURĂ ÎNTRE ȘO SEAUA 
DE CENTURĂ VO DN28D ȘI DC28, 
COMUNA MIROSLAVA, JUDEȚUL 
IAȘI”. 

l Hotărârea nr.321/29.11.2022 pentru 
aprobarea Planului Urbanistic Zonal : 
SCHIMBARE ZONĂ DE FUNCȚI U -
NE DIN A2 ÎN L1a privind terenul în 
suprafață de 3466 m.p., situat în intravi-
lan sat Valea Adâncă, comuna Mirosla -
va, județul Iași, având număr cadastral 
72157, Carte Funciară nr.72157 Miro-
slava- proprietari ANUȘCA GABRIEL 
și DIMITRIU SIMONA-MIHAELA. 

l Hotărârea nr.322/29.11.2022 pentru 
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-instituţie publică de subor-
donare locală, modificate și completate 
prin Hotărârea Consiliului Local al co-
munei Miroslava nr.193/27.07.2022 și 
prin Hotărârea Consiliului Local 
nr.245/30.09.2022, ca urmare a reorga-
nizării activității unității de educaţie tim-
purie antepreşcolară. 

l Hotărârea nr.323/29.11.2022 privind 
aprobarea grilei de salarizare pentru per-
sonalul din cadrul Creșei Miroslava-cu 
sediul în sat Balciu, str. Principală nr.2A, 
comuna Miroslava, județul Iași.

Hotărâri ale Consiliului Local al Comunei Miroslava din luna noiembrie 2022
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Primăria Comunei Miroslava a de-
marat proiectul de amenajare a unui 
parc de agrement în zona lacului Eză-
reni. Până în prezent a fost realizată 
tema de proiectare, de etapa următoare 
a proiectului urmând a se ocupa Kalans 
Concept SRL. Pe lângă studiul de feza-
bilitate, societatea va trebui să realizeze 
următoarele documentații: studiu topo-
grafic, studiu geotehnic, studiu stabili-
tate locală, studiu hidrologic, studiu 
peisagistic, studiu dendrologic, studiu 
privind posibilitatea utilizării unor sis-
teme alternative de eficiență ridicată. 
Totodată, va trebui să întocmească 
documentațiile de obținere a avizelor și 
să obțină avizele solicitate în certifica-
tul de urbanism. Valoarea contractului 
este de 265.000 lei, durata de realizare 
a serviciilor fiind de 90 de zile de la în-
cheierea contractului. 

După parcurgerea acestei etape vor 
putea fi estimate suma și durata de rea-
lizare a investiției. Terenul supus stu-
diului se află în domeniul public al co-
munei și are o suprafață de 183.670 
metri pătrați, din care 171.909 metri 
pătrați în intravilanul satului, iar 11.761 
metri pătrați în extravilanul Comunei 
Miroslava. Proiectul va corela soluţiile 
tehnice cu condiţionările urbanistice, de 

protecţie a mediului şi de patrimoniu. 
„Locuitorii comunei noastre au nevoie 
de o zonă de agrement. Este un proiect 
major, pe care l-am demarat în urmă cu 
mai multe luni, și credem că va fi un ex-
celent loc de recreere pentru toate ca-
tegoriile de vârstă. În plus, datorită 
biodiversității sale, va putea fi folosit 
inclusiv ca loc de desfășurare a 
activităților școlare. Realizarea aces-
tuia va însemna și creșterea supra -
fețelor verzi din comună prin reconver-
sia terenului abandonat și neutilizat. 
Așadar, soluțiile tehnice adoptate vor fi 
ecologice, dar și economice, pentru a 
diminua costurile investiției. Totodată, 
stabilizarea și înfrumusețarea întregii 
văi vor fi realizate prin păstrarea ele-
mentelor naturale, pentru a nu concura 
cu zona împădurită. Credem că această 
zonă de agrement va atrage vizitatori 
din toată Zona Metropolitană”, a de-
clarat primarul Dan Niță. 

Rezultate propuse 
Conform documentului menționat, 

studiile tehnice vor analiza amenajarea 
de: 
l căi de acces, parcare auto și spațiu 

pentru parcare biciclete;  

l rețele de alei pietonale și piste de bi-
ciclete; 

l foișor pentru evenimente în aer liber;  
l scenă și gradene; 
l umbrare mobilate cu bănci (cu și fără 

spătar), mese și scaune fixe pentru 
jocuri statice (șah, table etc.); 

l mese acoperite/neacoperite din beton 
mozaicat pentru tenis de masă; 

l locuri de joacă pentru copii; 
l zonă pentru skateboard și pistă pen-

tru role; 
l zonă de fitness;  
l amenajări peisajere (inclusiv zonă de 

picnic); 
l ponton pe malul lacului Ezăreni; 
l podețe peste pârâie/văi; 
l fântână arteziană; 
l plantări de material dendrologic de 

calitate; 
l anexe și dotări specifice acestor pro-

grame (toaletă publică, puncte de co-
lectare gunoi, cișmea de grădină, sis-
teme de supraveghere video, sisteme 
de iluminat public ornamental și îm-
prejmuire pentru a împiedica accesul 
animalelor). 

Scurtă descriere tehnică a 
proiectului 

Conform documentației realizate, 
aleile pietonale și pista de biciclete vor 
fi realizate din dale prefabricate (așezate 
în pat de nisip și borduri din beton), 
treptele din bușteni de lemn și dale pre-
fabricate, iar platformele pietonale din 

calupuri de piatră, dale prefabricate și 
piatră naturală (toate așezate în pat de 
nisip). Terasările care preiau denivela-
rea longitudinală vor fi realizate cu 
șiruri succesive de bușteni, împletituri 
de nuiele, taluzări naturale și casete pre-
fabricate (adică elemente care să per-
mită creșterea plantelor) și vor fi conso-
lidate cu plantație joasă (iarbă). Parcă-
rile vor avea îmbrăcăminte din dalaj cu 
goluri, care permite creșterea gazonului, 
iar bordurile la aceste elemente vor fi 
realizate din elemente prefabricate. 

Totodată, fântâna decorativă și cur-
sul de apa vor fi aprovizionate cu apă 
pluvială, iar apa provenită din fântânile 
forate va fi tratată printr-un sistem de 
recirculare și filtrare. Cascadele de pe 
parcurs vor fi amenajate cu bușteni din 
lemn, împletituri din crengi și pietre de-
corative. Podețele peste pâraie vor fi 
realizate din structură de lemn, iar ame-
najările de lângă apă vor fi completate 
cu platforme și terase din lemn, pergole 
și grilaje decorative de lemn. 

Mobilierul urban va avea structură 
metalică, elementele din lemn și mate-
rial plastic urmând a fi distribuite unitar 
pentru întreg ansamblul. Împrejmuirea 
de-a lungul căii de acces auto va fi rea-
lizată din gard viu, pentru a nu deranja 
vizual și pentru a împiedica accesul au-
tovehiculelor/animalelor pe pajiște. Pe 
toata suprafața verde va fi prevăzută o 
instalație de irigat calculată și dimen-
sionată în funcție de vegetație, climă și 
caracteristicile solului. 

Zonă de agrement în jurul lacului Ezăreni
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Joi, 15 decembrie, primarul Dan 
Niță a participat la cea de-a IX-a ediție 
a Galei Excelenței în Educație, cel mai 
important eveniment al Inspectoratului 
Școlar Județean (ISJ) Iași. Elevii 
olimpici ieșeni şi profesorii acestora au 
fost premiaţi în cadrul prestigioasei 
manifestării inițiate în anul 2012.  

Prezent la eveniment, primarul Dan 
Niță a felicitat conducerea ISJ și a 
menționat despre eforturile pe care le 
face administrația publică din 
Miroslava în domeniul educației. 
Acesta a primit o Diplomă de 
Excelență „pentru parteneriatul con-
stant cu școala ieșeană și susținerea 
necondiționată a calității educației, a 
responsabilității și a performanței”, 
Primăriei revenindu-i un Premiu de 
Excelență în calitate de „partener pri -
vilegiat al școlii ieșene”. „Rolul nostru, 
al celor care activăm în administrația 
publică, este de a asigura cadrul nece-
sar desfășurării activităților școlare în 
cele mai bune condiții. În ultimii ani, în 
Comuna Miroslava au fost realizate 
investiții importante, prin care s-a 
îmbunătățit infrastructura de educație 
și, implicit, a crescut și actul 
educațional. Acest lucru se observă și 
prin rezultatele tot mai bune ale 
elevilor, dar și prin numărul crescut de 
cereri de înscriere la unitățile de 
învățământ din Miroslava. Pe această 
cale felicit Inspectoratul Școlar 
Județean Iași și pe doamna inspector 
general Luciana Antoci pentru modul 
în care duc mai departe tradiția în 
excelență a școlii ieșene!”, a declarat 
primarul Comunei Miroslava.  

Investiții constante în 
domeniul educației 

În perioada 2016 - 2022, în domeniul 
infrastructurii școlare, Primăria Co-
munei Miroslava a realizat proiecte de 

aproximativ 19 milioane lei. Cele mai 
importante dintre acestea sunt: 
l Extindere și modernizare Școala 

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

l Extindere grădiniță și construire 
creșă în cadrul Școlii Gimnaziale 
„Colonel Constantin Langa” - 4 
milioane lei 

l Modernizare Școala Primară Pros-
elnici - 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

Primarul Dan Niță, premiat la 
Gala Excelenței în Educație

Vineri, 16 decembrie, Congress Hall Miro-
slava a găzduit evenimentul „Magia Crăciunu-
lui”. Cei 60 de copii înscriși de la unitatea de 
învățământ din Miroslava și cei 40 de copii de 
la unitatea de învățământ antepreșcolar din 
Ciurbești i-au bucurat pe părinții și bunicii 

prezenți cu mai multe colinde, urături și alte 
cântecele de sezon. Nu a lipsit nici Moș Cră-
ciun, care a împărțit dulciuri și cadouri celor 
care au pășit în lumea magică a sărbătorilor de 
iarnă. La eveniment a participat și primarul Dan 
Niță. 

Creșa Ciurbești, cea mai 
recentă investiție în 
educația copiilor din 

Miroslava 
Creșa Ciurbești este cea mai nouă 

investiție a primăriei în domeniul 
infrastructurii educaționale. Inaugu -
rată pe data de 16 noiembrie, uni-
tatea de învățământ este formată din 
două grupe a câte 20 de copii, orga-
nizate ierarhic în funcție de vârsta 
antepreșcolarilor. Amplasată în 
vechea școală din localitatea men -
ționată, noua creșă a fost igienizată 
timp de mai multe săptămâni și 
dotată (mobilier, obiecte sanitare, 
aparatură electrocasnică, televi-
zoare, sistem video etc.).

Joi, 15 decembrie, benefi-
ciarii de la Centrul de Zi pen-
tru Copii Cornești au participat 
la o activitate în cadrul progra-
mului educațional ,,De-a Arhi-
tectura Mini” (Asociația de-a 
arhitectura). Sprijiniți de arhi-
tectul Ana-Maria Savescu, 

copiii au realizat decorațiuni 
de Crăciun sub forma unor 
brăduți în care au fost montate 
instalații de iluminat. La final, 
toate creațiile au fost oferite 
drept cadou copiilor. Astfel de 
acțiuni vor continua și anul vi-
itor.

Brăduți pentru copiii de la 
Centrul de Zi din Cornești

Magia Crăciunului,  
adusă de copiii de la creșe
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Marți, 13 decembrie, primarul Dan 
Niță a semnat contractele de finanțare 
pentru primele proiecte ale comunei 
finanțate prin intermediul Planului 
Național de Redresare și Reziliență 
(PNRR). Este vorba despre proiectele 
privind achiziționarea de microbuze 
electrice pentru dotarea serviciului de 
transport public local în comună 
(1.464.503,25 lei), respectiv digitaliza-
rea în format GIS a documentelor de 
amenajare a teritoriului și urbanism 
(556,511,24 lei). În scurt timp va urma 
semnarea contractului și pentru al trei-
lea proiect aprobat: realizarea unui sis-
tem de monitorizare și siguranță a 
spațiului public (sisteme inteligente de 
management urban/local). Cele trei so-
licitări au fost depuse pe Componenta 
C10 - Fondul Local din cadrul PNRR, 
una dintre cele mai așteptate măsuri de 
finanțare pentru autoritățile locale din 
România.  

Reamintim că joi, 22 septembrie, 
primăria a mai depus un proiect spre 
finanțare prin PNRR. Este vorba despre 
cel care vizează înființarea unui centru 
de colectare prin aport voluntar (CAV) 
a deșeurilor. Valoarea totală a inves -
tiției este de 3,83 milioane lei (fără 
TVA), solicitarea fiind depusă pe Com-
ponenta C3 - „Managamentul deșeuri -
lor”. CAV Miroslava va deservi în-
treaga comună și va asigura colectarea 
separată a deșeurilor care nu pot fi co-
lectate în sistem „door-to-door”, res-
pectiv deșeuri reciclabile și biodeșeuri 
care nu pot fi colectate în pubelele in-
dividuale, precum și fluxurile speciale 
de deșeuri (deșeuri voluminoase, 
deșeuri textile, deșeuri din lemn, mobi-
lier, deșeuri din anvelope, deșeuri de 
echipamente electrice și electronice, 
baterii uzate, deșeuri periculoase, 
deșeuri de cadavre animale, deșeuri de 
gradină, deșeuri din construcții și de-
molări). Obiectivul urmează a fi imple-
mentat în aproximativ doi ani și va fi 

construit pe un teren cu o suprafață de 
2.419,2 metri pătrați, situat în extravi-
lanul satului Valea Adâncă (zona pado-
cului). Amplasamentul se încadrează în 
criteriile legale privind distanța, pre-
cum și celelalte prevederi ale Ordinului 
Ministrului Sănătății nr. 119/2014 pen-
tru aprobarea Normelor de igienă și să-
nătate publică privind mediul de viață 
al populației, cu modificările și com-
pletările ulterioare. 

Înființarea CAV Miroslava va consta 
în lucrări precum: 
l platformă carosabilă pentru ampla-

sarea containerelor de tip ab-roll 
pentru deșeuri și circulația autoturis-
melor cetățenilor care aduc deșeuri, 
respectiv a camioanelor (cap tractor) 

care aduc/ridică containerele de mai 
sus; 

l platformă betonată pentru amplasa-
rea containerelor de tip baracă; 

l canalizare pentru colectarea apelor 
pluviale; 

l zonă verde cu gazon și plantație pe-
rimetrală de protecție; 

l copertină pe structură metalică 
ușoară pentru protecția containerelor 
deschise; 

l împrejmuire a amplasamentului cu 
gard din panouri bordurate prinse pe 
stâlpi rectangulari din oțel, cu poartă 
de acces culisantă (acționare ma-
nuală); 

l în zona de acces principal se va 
monta un cântar carosabil pentru ca-
mioane (cap-tractor).

Au fost semnate contractele pentru 
primele proiecte finanțate prin PNRR

Șapte stații moderne  
de transport 

Primăria a demarat un proiect de 
amenajare a stațiilor mijloacelor de 
transport în comun. Demersul a fost 
inițiat la solicitările cetățenilor efectuate 
începând cu primele luni ale acestui an. 
Confecționarea, furnizarea, livrarea și 
montajul sunt realizate de societatea 
Ambra Sign, valoarea totală a contrac-
tului fiind de aproximativ 125.000 lei 
(cu TVA). Fiecare dintre primele șapte 
ansambluri de acest gen va avea dimen-
siunile de 4.000x1.500x 2.450 mili-
metri, iar structura de rezistență va fi 
realizată din fundații de beton pe care se 
vor prinde stâlpii din țeavă de oțel. 
Acoperișul va fi placat cu dibond, iar 
pereții laterali vor fi realizați din poli-
carbonat compact. Prin sudură pe struc-
tura metalică a stației, sub copertină vor 
fi montate băncuțe metalice cu șezutul 
din lemn protejat cu lac. Sistemele de 
iluminat vor avea câte două corpuri led. 

Astfel de structuri vor fi amenajate 
în: 
l Ciurbești: strada Principală cu 

strada Parcului 
l Uricani: strada Bisericii cu strada 

Eroilor 
l Valea Ursului: strada Principală (bi-

serică) 
l Vorovești: strada Profesor Dumitru 

Pricop (rondul nou) 
l Miroslava: 
- strada Constantin Langa (semafor - 

sensul de mers spre Voinești) 
- DTL/dispensar 
- intersecție strada Viilor 

Ajutor important al 
locuitorilor străzii Albinelor 

din Valea Ursului 
Reprezentanții primăriei felicită lo-

cuitorii de pe strada Albinelor din satul 
Valea Ursului și străzile adiacente* 
acesteia pentru spiritul civic de care dau 
dovadă. Ajutorul pe care îl oferă prin 
donația/renunțarea la dreptul de pro-
prietate a porțiunilor de terenuri nece-
sare realizării modernizării acestei ar-
tere rutiere duce la scurtarea timpului 
de realizare a investiției. 

Aceeași situație se regăsește și în 
cazul străzilor private sau publice, dar 
înguste: primăria poate demara întoc-
mirea documentației tehnice pentru un 
obiectiv de investiții în infrastructură 
(asfaltare, majorarea lățimii străzii, apă 
potabilă, canalizare etc.) numai după ce 
calea de acces este 100% parte a dome-
niului public. Ulterior, după obținerea 
avizelor și autorizațiilor necesare, poate 
accesa un program de finanțare dispo-
nibil și pentru care îndeplinește 
condițiile de eligibilitate. 

Pentru o îndrumare cât mai exactă în 
privința procedurii care trebuie urmată, 
rugăm toate persoanele aflate în această 
situație să trimită email la investi -
ții@primariamiroslava.ro sau director. 
executiv@primariamiroslava.ro, men -
ționând datele de contact (nume, pre-
nume, număr telefon fix, număr telefon 
mobil etc.). 

 
* drumurile de exploatare DE 2036/100/1 

și DE 2036/100/2 din satul Valea Ursului și 
căile de acces care se intersectează cu strada 

Albinelor (străzile Principală, Balanței, Peta-
lelor, Livada Veche, Plevnei, Privighetorilor, 

Oglinzilor, Mărului, Plopilor, Mihai Emi-
nescu și Zânelor din satul Valea Ursului, res-

pectiv strada Ion Viteazul din satul Vorovești)

PE SCURT

La începutul lunii decembrie a fost 
semnat contractul de execuție a lucrări-
lor la sala de sport din Uricani. Aceasta 
va fi realizată în curtea bazei sportive din 
localitatea menționată. Compania care a 
câștigat licitația aferentă este Prima Con-
struct SRL Iași, sala de sport urmând a 
fi construită în maxim 12 luni de la data 
ordinului de începere a lucrărilor. Valoa-
rea contractului este de aproximativ 2,93 
milioane lei (cu TVA), fondurile fiind 
asigurate prin intermediul 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 polivalentă (aproximativ 370 
metri pătrați), un cabinet medical, două 
vestiare, un birou, un spațiu tehnic, un 
spațiu de depozitare și patru grupuri sa-
nitare (din care unul pentru persoane cu 
dizabilități). Prin proiect vor fi amena-

jate alei pietonale, alei carosabile și par-
caje. În plus, vor exista dotări pentru mai 
multe tipuri de sporturi (bănci, lăzi, 
capre și saltele pentru gimnastică, pa-
nouri, inele, console și mingi pentru bas-
chet, fileuri și mingi pentru volei, mingi 
de handbal etc.). 

Reamintim faptul că la mijlocul lunii 
octombrie a fost semnat și contractul de 
execuție a lucrărilor la sala de sport din 
Cornești. Aceasta va fi realizată în ca-
drul Școlii Gimnaziale „Dimitrie An-
ghel” Cornești, mai exact în spatele Cen-
trului de zi pentru copii Cornești.

În primăvară încep lucrările 
la sala de sport din Uricani

Atenție la 
sensurile unice 
din zona Cinci 

Drumuri! 
Reamintim faptul că începând de 

miercuri, 9 noiembrie, a fost deschisă 
circulației intersecția dirijată a străzilor 
Livezilor, Bazei, Principală, Costea 
Vodă și Cornești din satul Valea Adâncă. 
Printre măsurile luate pentru asigurarea 
fluxurilor pietonale și rutiere se numără 
instituirea sensului unic de circulație pe 
strada Bazei (sensul de mers dinspre 
sensul giratoriu către strada Veche), res-
pectiv pe strada Costea Vodă (sensul de 
mers din intersecția cu strada Debarca-
derului către sensul giratoriu). 

Rugăm toți participanții la trafic să 
respecte regulile de circulație și 
semnificația indicatoarelor rutiere (con-
form Ordonanței de Urgență nr. 
195/2002 privind circulația pe drumu-
rile publice), pentru a nu pune în pericol 
pe ceilalți participanți la trafic. Vă 
mulțumim pentru înțelegere!
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La numai 20 de ani, Ştefan Lătescu 
scrie istorie pentru kickboxing-ul din 
România. Sâmbătă, 3 decembrie, în 
Gala K-1 World Grand Prix de la 
Osaka, îsn fața a zece mii de japonezi, 
Golden Boy l-a făcut knock-out în re-
priza a doua pe campionul iraniano-ja-
ponez Mahmoud Sattari. Înaintea aces-
tui meci, asiaticul era neînvins în ca-
rieră, cu 20 de victorii în 20 de meciuri. 

Deşi cotat cu a doua şansă, Lătescu 
a luptat extrem de matur, iar după o 
primă repriză de tatonare, în cea de-a 
doua l-a trimis la podea de două ori pe 
Sattari, care nu s-a mai putut ridica. 
„Acesta este trofeul pentru început, iar 
de aici începe Era Lătescu în K-1. Sunt 
foarte fericit, nu pot descrie în cuvinte 
sentimentul pe care îl trăiesc. Am 
obținut o victorie uriașă într-o promoție 
legendară pentru K-1. Vă mulțumim că 
mă susțineți și că sunteți alături mereu. 
M-am încălzit mai greu puțin în acest 
meci, dar după aceea s-a văzut. E o 
senzație unică, pe care nu o pot com-
para cu nimic. După zece ani în care 
am muncit enorm alături de antrenorul 
meu Mihai Constantin, am reușit îm-
preună o parte din visul nostru. Mer-
gem împreună mai departe. În curând 

vom fi cei mai buni din lume în această 
promoție. Mulțumesc lui Dumnezeu că 
a făcut totul posibil, iar eu vă promit că 
am să muncesc mult mai mult și voi de-
veni din ce in ce mai bun”, a declarat 
Ștefan Lătescu.  

Promoţia japoneză a avut numai cu-
vinte de laudă la adresa românului, iar 
fanii niponi au cerut cu insistenţă pe 

Twitter ca Lătescu să revină cât mai cu-
rând în ringul K-1. Aceştia chiar au pro-
pus un meci cu vedeta locală Kyotaro, 
omul care i-a învins în trecut pe Gok-
han Saki şi Jerome le Banner. Ultima 
participare a unui sportiv român în gala 
menționată a fost în 2012. Atunci, Că-
tălin Moroşanu îl învingea la Tokyo pe 
Paul Slowinski. 

De menționat că, înainte de a fi se-
lectat pentru meciul de la Osaka, Lă-
tescu, cel mai tânăr campion naţional la 
box olimpic din istorie şi câştigător al 
Cupei DFS Tellur, a avut anul acesta o 
serie de patru victorii consecutive.  

Felicitări, Ştefan! Felicitări și antre-
norului Mihai Constantin!

Victorie imensă 

Lătescu l-a făcut KO pe campionul K-1!

Comuna Miroslava s-a remarcă tot 
mai mult prin sportivii angrenați în 
competițiile de fitness și culturism. 
Astfel, în perioada 7-11 decembrie, 
Andrei Apetrei, sportiv legitimat la 
Știința Miroslava, și antrenorul său, 
multiplul campion mondial Lucian 
Popa, au participat la Campionatul 
Mondial de Fitness Challenge Mas-
culin din Teheran (Iran). La final cei 
doi s-au întors cu mai multe medalii. 

Andrei a reușit să-și depășească profe-
sorul, devenind campion mondial la 
proba Individual - Silver level. 
Totodată, s-a clasat pe locul IV la 
proba Dublu Masculin - Silver level, 
locul II la proba Echipe - Gold level și 
locul II la proba Echipe - Silver level. 
Lucian a obținut medalia de bronz la 
proba Individual - Silver Level și s-a 
clasat pe locul IV la proba Dublu Mas-
culin - Silver level, locul II la proba 
Echipe - Gold level și locul II la proba 
Echipe - Silver level. 

Cupa României Fitness 
Challenge, dominată categoric 

de sportivii noștri 
Joi, 15 decembrie, au venit vești 

foarte bune de la Reghin. Multiplul 
campion mondial Lucian Popa, alături 
de elevii săi, Ștefan Lătescu, Andrei 
Apetrei și Andrei Eric Doroftei (toți 
trei legitimați la Stiinta Miroslava), s-
au clasat pe primele poziții la Cupa 
României Fitness Challenge. Astfel, la 
Juniori, primul loc pe podium a fost 
ocupat de luptătorul Ştefan Lătescu, 
recent întors de la Gala K-1 World 
Grand Prix. Pe poziția secundă s-a sit-
uat tânărul Andrei Eric Doroftei. La 
Seniori, Lucian Popa a confirmat din 
nou că este cel mai bun culturist din 
țară. De altfel, Lucian, care este și 
antrenorul celor trei, a fost și princi-
pala imagine a afișului competiției. O 
altă bucurie este faptul că Andrei Ape-
trei s-a clasat al doilea. 

Felicitări, băieți! Toți miroslăvenii 
vă felicită!

Vineri, 9 decembrie, Știința 
Miroslava a intrat în pauza de iarnă. 
Jucătorii noștri vor relua antrena-
mentele pe data de 23 ianuarie, dar 
echipa antrenată de Tibor Selymes se 
va reîntâlni cu suporterii în mod oficial 
abia în luna martie. Atunci Liga a III-
a va continua cu ultimele trei partide 
din campionatul regular, urmate de 
play-off sau play-out. După 15 etape, 
formația noastră se află pe poziția a 
VI-a. Alb-albaștrii au acumulat 22 de 
puncte din șapte victorii, un egal și 
șapte înfrângeri, având un golaveraj de 
+1 (19 goluri marcate și 18 goluri 
primite). 

Rezultatele de la finalul anului 
l 26 noiembrie | Știința Miroslava - 

Csikszereda II Miercurea Ciuc 1-0 
(Abraham) 

l 29 noiembrie | Știința Miroslava - 
CSS Unirea Iași 2-0 (amical) (Costin, 
Alima) 

l 3 decembrie | Ceahlăul Piatra Neamț 
- Știința Miroslava 2-1 
(Petre, Acasandrei / Cazacu) 

l 8 decembrie | Politehnica Iași - 
Știința Miroslava 5-1 (Gău, Cracea, 
Fărcaș, Finica, Hrib - penalty / Burcă 
- autogol) (amical) 

Ultimele trei meciuri în martie 
Pentru alb-albaștri, ultimele trei meci-

uri din sezonul regular se vor desfășura 
după următorul program: 

11 martie 2023: Știința Miroslava - 
Dante Botoșani 

18 martie 2023: Foresta Suceava - 
Știința Miroslava 

25 martie 2023: Știința Miroslava - 
Viitorul Darabani

Știinţa Miroslava păstrează 
șanse pentru un loc de play-off

Miroslava, adevărată 
„pepinieră” de culturiști!
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Conform tradiției, Primăria 
Comunei Miroslava a premiat 
cuplurile care în acest an au 
împlinit 50 de ani de căsătorie. 
Cei care au demonstrat că sunt 
un exemplu de iubire, 
încredere, răbdare și 
înțelepciune au fost felicitați și 
premiați de către primarul Dan 
Niță la domiciliu. „Încă de la 
primul mandat de primar am 
decis să premiem cuplurile 
care au dat dovadă de fidelitate 
în cei 50 de ani de căsnicie. 
Fiind o acțiune realizată în 

pragul sărbătorilor de iarnă, 
cred că micul ajutor financiar 
este binevenit, mai ales că 
unele persoane au și probleme 
de sănătate. Acești oameni 
trebuie respectați și felicitați. Ei 
reprezintă un model pentru noi 
toți, un model demn de urmat. 
Tuturor le urăm multă sănătate 
și să ajungă cel puțin la nunta 
de granit! La mulți ani!”, a 
declarat acesta. În anul 2022, în 
Comuna Miroslava au 
sărbătorit nunta de aur 24 de 
cupluri. 

Lista familiilor sărbătorite 
1.   Constantin și Elisabeta Pasat 
2.   Ioan și Maria Horaicu 
3.   Constantin și Vergina Damian 
4.   Sandu și Cornelia Horaicu 
5.   Dumitru și Anghelina Todiriță 
6.   Ioan și Floarea Molocia 
7.   Constantin și Elena Munteanu 
8.   Carmil și Elena Gabor 
9.   Ion și Teodora Jipa 
10. Viorel și Elena Broșteanu 
11.  Mihai și Constanța Anisiei 
12. Bebi și Profira Perju 
13. Alexandru și Zenovia Cuciureanu 

14. Constantin și Maria Miron 
15. Ilie și Adriana Cojocaru 
16. Petru și Elena Tănăsucă 
17. Vasile și Elena Dorobăț 
18. Virgil și Maria Vizu 
19. Constantin și Aurelia Abuhnoaiei 
20. Andrian-Matei și Constanța 

Șchiopu 
21. Gheorghe și Marieana Mertic 
22. Constantin și Viorica Hogaș 
23. Dumitru-Constantin și Florentina 

Bunea 
24. Neculai și Zenovia Constanti-

nescu-Cântălesne

Cuplurile care au sărbătorit  
nunta de aur, felicitate de primărie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aho, aho,  
Copii și frați, 
Stați puțin și nu mânați 
Și cuvântul mi-ascultați: 
 
Am plecat să colindăm 
Pe la case să urăm, 
Plugușorul românesc, 
Obiceiul strămoșesc. 

Vă urăm cum se cuvine 
Pentru anul care vine 
Holde mari cu bobul des 
Și pe creste, și pe șes! 
 
Câte mere în livezi 
Atâtea vite-n cirezi; 
Câtă apă în izvoare 
Atâta lapte-n sistare; 
 
Să ne fie-ndestulată 
Casa toată! Țara toată! 
Ia mai mânați, măi flăcăi! 
Și strigați cu toții, măi! 
Hăi, hăi! 
 

La  Anul  Și  La 
Mulți  Ani!

Urătură

Adoptă un prieten care îți va oferi iubire 
necondiționată și vei simți imediat legătura 
indestructibilă care se va crea între tine și animalul 
salvat. Îți va mulțumi zi de zi și te va face să 
zâmbești chiar și în momentele dificile. 

Totuși, dacă nu eşti pregătit să îi oferi această 
şansă, nu ai suficient timp sau ai alte priorităţi, nu 
îl lua din adăpost pentru ca apoi să îl abandonezi 
şi tu! 

Informații suplimentare la: 
l www.facebook.com/adapostmiroslava 
l www.instagram.com/adapostmiroslava  
l 0746.396.051


