RAPORTUL PRIMARULUI COMUNEI MIROSLOVESTI
Privind activitatea din anul 2009

Miroslovesti 2010
Cuvant inainte
Prin acest material incercam sa
inbunatatim in fiecare an calitatea
si eficienta muncii noaste. Publicarea
“Raportului Primarului Comunei
Miroslovesti privind
activitatea pe anul 2010” este un gest
normal , in contextul preocuparilor
pentru
o reala deschidere si transparenta a
institutiei noastre. Lucrarea de fata reprezinta unul dintre
instrumentele prin care primaria Miroslovesti pune la dispozitia
cetatenilor date concrete despre activitatea noastra, despre relatia
cu cetatenii.
Raportul contine informatii despre activitatea Primariei , a
Consiliului Local Miroslovesti precum si o dare de seama privind
starea economica si sociala a satelor care formeaza comuna
Miroslovesti.
Consider ca datele prezentate in raport pot oferi cetatenilor
comunei o imagine generala asupra activitatii noastre in anul 2009,
asupra modului si eficientei rezolvarii problemelor comunitatii
locale.
Ionut Gospodaru

Starea economica si sociala a comunei Miroslovesti

1.Localizare
Comuna Mirosloveşti este situată în
sud-estul Podişului Sucevei
(Podişul Fălticenilor), ocupând
jumătatea sudică a interfluviului
Siret-Moldova şi în nord-vestul
judeţului Iaşi. Este străbătută de la
nord la sud de şoseaua europeană E
85 şi se află la 36 km distanţă de
oraşul Roman şi 38 km de oraşul Fălticeni. Din anul 2004, comuna
noastra are cu un sat mai puţin;
satul Ciohorăni devenit el
insusi comuna in urma unui
referendum. Prin urmare,
comuna noastră, cu satele
Mirosloveşti, Soci, Verşeni şi
Miteşti, însumează acum un
număr de 4922 de locuitori.

2. Repere istorice
Mirosloveşti – prima atestare documentară datează din sec al XV –
lea , 24 septembrie 1429 / 6937.
Documentul atestator e un act de donaţie din timpul
domnitorului Moldovei Alexandru cel Bun.
Numele satului provine de la un boier Miroslav, mentionat în
Uricul din 4 noiembrie 1493(7001).
Mai sugestiv este documentul din 20 mai 1598(7106) când
Ieremia Movila întăreşte jumate din satul Mirosloveşti pe
Moldova, cumpărat de la nepoţii lui Miroslav (V. Chirica si M.

Tanasache, “Repertoriu arheologic al judeţului Iaşi”,vol I, pag
241).
Pe teritoriul actual al satului a existat şi o altă obşte sătească
numită Năvrăpeşti, atestată pentru prima oara în actul de vânzarecumpărare din 18 iulie 1603 (7011).
Denumirea satului vine de la boierul Năvrăpescu, atestat de
actul de vânzare-cumpărare din 10 iulie 1617(7125):
“Năvrăpescu având mărturie pe Toma Brut
cumpăra o jumătate din satul Vorontoreşti”(Serafim Ionescu
“Dicţionarul geografic al
judeţului Iaşi “, Uricul VII,
1894, pag 248. Comunităţile
de străromâni care au precedat
satele atestate trăiau în bordeie
cu câte o singură încăpere,
pătrată sau dreptunghiulară,
fiecare ocupând o suprafaţă
cuprinsă între 12 şi 16 m.
Bordeiele nu aveau tavan, acesta fiind suplinit de cele două planuri
ale acoperişului “în două ape”. Pereţii bordeielor erau din
împletituri de nuiele, lutuite şi susţinute de furci, care sprijineau şi
acoperişul. Aceste îmletituri de
nuiele lipseau în cazul când
bordeiul era îngropat, acoperişul
acestuia făcând corp comun cu
marginile gropii. Pentru obţinerea
acoperişului, se făcea o
îngrăditură de bârne sau pari,
având capetele împreunate câte
două pe o grindă longitudinală.
Peste acest schelet se aşezau paie
de grâu, stuf sau iarbă şi bolovani
plaţi pentru fixare. În unul din
pereţii bordeiului era cotlonit
cuptorul sau vatra de lut, întărită
la margine cu bolivani.

Multe din aceste locuinţe străvechi erau amplasate pe acelaşi
aliniament, ceea ce presupune existenţa unei poteci. Despre acest
tip de comunităţi umane, care vor fi având aşezările săteşti în
teritoriul comunei, se presupune că aveau structurile economice,
demografice şi social-politice specifice obştii săteşti. Prezenţa lor
într-o regiune sau alta a fost condiţionată de o serie de factori
geografici şi bineînţeles de factori social-istorici. Toate aceste
condiţii erau îndeplinite pentru vieţuirea comunităţilor umane şi în
spaţiul geografic miroslăveştean.
Locuinţa – de la arhaic la modern

3.Cadrul natural şi calitatea factorilor de mediu
3.1 Cadrul natural
Monografic, relieful comunei
prezintă o treaptă joasă de luncă
terasată, cu lăţimi de 1-4 km, ale
cărei altitudini descresc de la 255 m
(Soci) până la 235 m (Miteşti) şi un
versant mai accentuat către partea
superioară şi, îndeosebi, la nord de
Mirosloveşti, şi mai domol, ori larg
terasat, spre sud şi sud-est.

3.2 Reţeaua hidrografică
Apele de suprafaţă aparţin în întregime bazinului hidrografic
Moldova, sectorul inferior. Artera principală - râul Moldova -,
care parcurge 12 km în linie dreaptă şi cca 16 km în curs meandrat
pe teritoriul comunei, are ca afluenţi câteva pâraie pe partea stângă
care drenează versantul vestic al interfluviului Moldova – Siret.
Din amonte în val principalele
pâraie sunt:
- pârâul Bârgău (Silişte),
lung de 6,2 km, care
străbate satul Soci;
- Inaţ (Enaţ) şi curge prin
satul Mirosloveşti;
- pârâul Gruiu (Parc), lung
de 6,3 km, care are izvorul
sub dealul Parcului şi curge
în partea sudică a satului Mirosloveşti;
- pârâul Ciohoranca (Pietroaia/Pietrari), lung de 11 km cu
obârşia sub Dealul Parcului, care curge prin satul Ciohorăni;
- pârâul Topoliţa (36 km lungime) singurul afluent pe malul
drept vine din Subcarpaţii Moldovei şi străbate doar 2 km
teritoriul comunei.

3.3 Clima şi agenţii atmosferici
Arealul comunei Mirosloveşti, situat în partea vestică a Podişului
Moldovei, la contactul cu Subcarpaţii Moldovei şi în calea
barajului orografic al Carpaţilor Orientali faţă de circulaţia maselor
de aer mai umede (oceanice) şi dominarea circulaţiei maselor de
aer estice şi nordice, poate fi considerat ca avand un climat
temperat-continental de tranziţie, de la cel temperat
continental est-european excesiv către climatul temperatcontinental central european. În acest context, aici se resimt masele
de aer est-continentale, cele subbaltice, favorizate de culoarul
Siretului şi cele fohnizate care coboară pe versanţii estici ai
Carpaţilor Orientali.
Pentru aprecierea valorilor principalilor parametri meteorologici
s-a procedat la interpolarea acestora între staţiile meteorologice
Fălticeni şi Roman, situate între extremităţile nordice şi sudice ale
Podişului Fălticenilor.
Iernile sunt în general, moderate iar verile calde şi uneori foarte
călduroase. Îngeţurile ating frecvenţa maximă (28-30 zile) în
ianuarie-februarie. Începutul şi sfârşitul anotimpului de iarnă,
marcate de trecerea temperaturii medii zilnice a aerului prin
valoarea de 0 grade, se produc în prima decadă a lunilor decembrie
şi respectiv martie. Zilele de vară se produc de la începutul lui
aprilie până la sfârşitul lui octombrie, înregistrându-se frecvenţa
cea mai mare (16-20 zile) în iulie şi august.
Precipitaţiile atmosferice au valori medii anuale între 550-600
mm/an, cu maxime în iunie (80-90 mm) şi minime în februarie
(20-25 mm). În intervalul mai-iunie se înregistrează cele mai multe
zile cu ploi iar precipitaţiile abundente, cu caracter torenţial, cad,
de obicei, în perioada iunie-iulie (29 iulie 1991-95l/m în 24 ore).

3.4 Solurile
Privit ca înveliş geografic care reflectă acţiunea tuturor celorlalţi
factori ai mediului natural, inclusiv a activităţii biogene, solurile
reprezintă, pentru un spaţiu locuit de vremuri stăvechi, una din
principalele bogăţii puse la dispoziţie de natură. Continua lui
folosire, de către populaţie în agricultură, a introdus pe parcursul
timpului noi aspecte, care i-au mărit sau micşorat productivitatea
naturală.
În arealul comunei sunt răspândite cele două categorii de soluri –
zonale şi intrazonale.
Solurile zonale au cea mai mare extindere ocupând întregul
spaţiu interfluvial, inclusiv terasele de versant.
Ca tipuri genetice zonale de soluri, pe teritoriul comunei s-au
indentificat:
1. soluri brune-cenuşii de pădure – ocupă suprafeţe destul de
întinse, pe formele de relief cele mai înalte. Sunt soluri cu
reacţie puternic acidă, cu conţinut mediocru de humus şi azot,
slab aprovizionate cu fosfor şi potasiu având o fertilitate
mulţumitoare.
2. soluri cenuşii de pădure – s-au format pe luturile loessoide cu
conţinut mediocru în humus
şi azot, puternic saturate în
baze.
Ca tipuri intrazonale de
soluri menţionăm :
 soluri aluvionare de
luncă – foarte bune
pentru cultura cerealelor
;
 cernoziomurile levigate de luncă – foarte bune pentru cultura
legumelor datorită şi aportului apei freatice;
 lăcoviştile – se găsesc pe suprafeţe reduse utilizate doar ca
fâneaţă;
Se întâlnesc şi soluri neevoluate genetic: solurile crude, solurile
aluviale, solurile erodate, solurile schelet.

3.5 Vegetaţia şi fauna
Fauna ţinutului la care ne referim, de altfel ca şi aceea a oricărei
regiuni, este foarte diversificată şi bogată. Unele animale au o
organizaţie relativ simplă, altele mai complexă, unele trăiesc
libere, altele duc o viaţă parazitară.
În pământ, pe pământ, în apă, pe apă, pe subteran anorganic sau
organic, elementele faunistice sunt întâlnite pretutindeni. Un grup
de animale inferioare, numeros care reprezintă interes sunt:
1. Viermii – care duc o viaţă liberă sau parazitară pe uscat sau
în apă. Dintre cei tereştri amintim râmele, adevărate „pluguri
biologice” care afânează solul, contribuie la aerisirea lui, la
reminerarizarea materialelor organice moarte şi la
îmbogăţirea lui cu diferite substanţe chimice.
2. Insectele – trăiesc în frunzarul pădurilor, pe sub pietre, pe
sub coaja copacilor şi au un deosebit rol în transformarea
substanţelor organice, în îmbogăţirea pământului cu substanţe
humice.
3. Peştii – sunt vertebrate inferioare, de talie mică şi fără prea
multă
importanţă
economică,
aşa cum
este moina,
porcuşorul,
zvârluga,
cleanul,
ştiuca, etc.
4.
Broaştele, se întâlnesc în bazine acvatice şi în lungul
pâraielor. În locurile umbrite, stau ascunse în timpul zilei
broaştele râioase verzi şi brune, care consumă multe insecte
dăunătoare culturilor.
5. Reptilele – sunt reprezentate în teritoriu prin şopârle:
guşterul sau şopârla verde, şopârla de câmp, năpârca şi
şarpele de casă.

6. Păsările – constituie una din cele mai numeroase şi mai
cunoscute grupe de animale. Cântecul, penajul colorat,
obiceiurile, daunele şi mai ales foloasele le-au menţinut
mereu în atenţia oamenilor. Pe luciul apelor se pot vedea:
corcodelul mare, raţa sălbatică, lişiţa, nagâţul, stârcul pitic.
Răpitoarele de zi şi de noapte sunt astăzi foarte puţine şi ocrotirea
lor se impune cu multă seriozitate. Dintre ele amintim: uliul
porumbar, şorecarul, cucuveau şi huhurezul mic. Din marea
familie a ciorilor amintim: cioara de semănătură, stăncuţa, ţarca,
gaiţa.
Pe sub streşinele caselor, prin livezi şi grădini îşi fac cuiburile
vrăbile mâncăcioase şi gălăgioase. În pâlcurile de pădure, zăvoaie
se află o serie de specii cunoscute mai ales pentru cântecul lor:
mierla, grangurele, privighetoarea, etc. La sosirea primăverii apare
şi barza albă, trec spre nord cocorii, iar toamna se aud ciocârlanii.
7. Mamiferele – sunt reprezentate prin rozătoare: iepurele
sălbatic, hârciogul, popândăul şi carnivore: vulpea, dihorul,
bursucul. Viaţă subpământeană duc cârtiţa, ariciul.
Comuna Mirosloveşti deţine
păduri pe o distanţă de 436 ha, iar
în aceste păduri creşte o mulţime de
soiuri de ciuperci gustoase, căutate
de locuitori pentru hrana lor.
Plantele medicinale cele mai
întâlnite sunt adunate de locuitori şi
întrebuinţate la vindecarea
diferitelor boli. Floarea de tei, izma,
coada şoricelului, lumânărica etc.
sunt întrebuinţate mai toate ca diuretice, în bolile de stomac şi
răceli rebele. Toate acestea, precum şi altele ce nu sunt enumerate
aici, cresc în pădurile comunei Mirosloveşti.

ANALIZA SITUAŢIEI CURENTE
GESTIONAREA FINANTELOR PUBLICE LOCALE
Obiectivul principal in gestionarea finantelor publice a vizat
in primul rand corectitudinea in ce priveste stabilirea masei
impozabile, respectiv, a taxelor locale datorate de populatie si
efectuarea angajamentelor de plata in acele domenii care au fost
prioritare si considerate de maxima importanta pentru comunitate.
Astfel, pentru buna functionare a compartimentului
financiar-contabil a fost achizitionat un program informatic care
permite un mod de lucru eficient si bine organizat pentru operarea
datelor, calcularea sumelor datorate de contribuabili. De asemeni sa intocmit un numar de 1814 dosare cu evidenta fiecarui
contribuabil in care au fost cuprinse documentele necesare stabilirii
masei impozabile.
Taxele locale in anul 2009 au ramas la aceleasi nivel ca in
anul precedent. Pentru a incuraja cresterea nivelului de incasare a
fost acordata o bonifictie 10 % pentru contribuabilii care au platit
integral impozitul pana la 31 martie 2009. Pentru anul 2009
Bugetul local al comunei Miroslovesti a avut prevazuta suma de
5.532.570 lei din care la venituri cu un procent de realizare 89%,
respectiv 87% la platile efectuate pentru cheltuieli.
Evaluarea şi examinarea comunei Mirosloveşti se va face pe şase
domenii esenţiale. Acestea sunt cuprinse în priorităţile
operaţionale ale Planului Naţional de Dezvoltare 2007-2013, care
reprezintă “documentul de planificare strategică şi programare
financiară multianuală, aprobat de Guvern şi elaborat într-un larg
parteneriat, care va orienta dezvoltarea socio-economică a
României în conformitate cu Politica de Coeziune a Uniunii
Europene” (sursa: sinteza PND 2007-2013).
Pentru o analiză mai detaliată a celor 6 domenii s-a împarţit
fiecare în diverse categorii, după cum urmează:

DOMENII
1. Agricultura, silvicultura şi
dezvoltare rurala

CATEGORII
Agricultura
Producţia vegetală
Zootehnia
Silvicultura
Pomicultura
Piscicultura
Viticultura
Legumicultura

2. Infrastructura şi Mediu

Infrastructura de transport
Infrastructura de utilităţi
Sănătate
Mediu

3. Economic

Comerţ
Servicii

4. Turism

Turism

5. Educaţie şi cultură

Învăţământ
Cultura

6. Resurse Umane

Populaţia
Piaţa muncii
Servicii Sociale

1.

Agricultura, silvicultura şi dezvoltare rurala

1.1 Agricultura
Suprafaţa totală a comunei este de 5279 ha. Codiţiile geografice
şi climaterice favorabile zonei au determinat locuitorii să practice o
serie de activităţi predominant agricole cum ar fi cultivarea
plantelor şi creşterea animalelor.
CATEGORIA

SUPRAFAŢA
(ha)

Teren arabil

3338

Păşune

1053

Pădure

436

Livezi

14

Luciu de apă

438

Suprafaţă totală

5279

Cea mai mare suprafaţă teritorial-administrativă a
comunei este ocupată de terenul arabil.
Suprafaţa administrativ teritorială a comunei Mirosloveşti

14
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Te re n a ra b il
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P ă d u re

1053
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Principala activitate care se derulează pe teritoriul administrativ
al comunei Mirosloveşti este legată de agricultură.

1.2 Producţia vegetală

În comuna Mirosloveşti se
cultivă în special grâu, porumb
după cum reiese din tabelul de
mai jos:

Cultura

Suprafete

Suprafeţe ce

Cantitatea

cultivate

ar putea fi

de produs

anul trecut

cultivate (ha)

obţinută la

(ha)

ha

Grâu

900

1000

2600

Porumb

1020

1000

3100

Floarea

315

350

2300

Rapiţă

120

200

2400

Orz

25

50

Orzoaică

250

200

1800

Cartofi

100

100

12500

Legume

75

75

21000

Culturi

533

363

11000

soarelui

Ovăz

Furajere

Distribuţia acestora este prezentată în graficul de mai jos:
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1.3 Zootehnia
Locuitorii comunei
Mirosloveşti se
îndeletnicesc şi cu
creşterea animalelor
din gospodării doar
pentru consum
propiu.
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Efectivul de animale pe categorii în comuna Mirosloveşti se
prezintă astfel:
CATEGORIA

Numar

Păsări

20500

Bovine

1340

Caprine

410

Ovine

2800

Porcine

2700

Cabaline

340

Familii de albine

145

Distribuţia acestora este prezentată în graficul de mai jos:
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1.4 Silvicultura
Zona împadurită deţinută de comuna Mirosloveşti se întinde pe o
suprafata de 436 ha, aceasta asigurând producţia de plante
medicinale, fructe de pădure şi ciuperci.

1.5 Pomicultura
În comuna Mirosloveşti sectorul
pomicol nu este foarte dezvoltat
ocupând o suprafaţă de 14 ha,
existând în mare parte doar în
gospodăriile oamenilor pentru
consum propriu. Soiurile
predominante sunt: meri 8 ha, peri 3
ha, pruni 3 ha.
1.6 Piscicultura
Localitatea este străbătută de râul Moldova, care intră pe
teritoriul comunei prin satul Soci la nord, străbăte terenul
extravilan al satului Mirosloveşti, apoi ajunge la periferia satului
Verseni şi Miteşti străbatându-le prin partea lor vestică.
1.7 Viticultura
Sectorul viticol în comuna Mirosloveşti nu este dezvoltat,
cultivându-se în gospodăriile localnicilor pe suprafeţe mici, doar
pentru consum propriu.
1.8 Legumicultura
Sectorul legumiculturii este slab dezvoltat cultivându-se doar
pentru consum propiu.

2.

Infrastructura şi mediu
2.1 Infrastructura de transport

Principalele căi de acces în comună sunt: E 85, DJ 208 L.
Oraşe importante apropiate:
● Paşcani la o distanţă de 25 km;
● Roman la o distanţă de 35 km pe DN – E85;
● Iaşi la o distanţă de 90 km.

Distanţa din centrul comunei până la:
-

E 85 – 1 km;
Gară Paşcani – 25 km
Cale ferată industrială Paşcani – 25 km;
Aeroport Iaşi – 105 km;
Benzinărie – 7 km.

Drum asfaltat

Principalele căi de acces în
comuna Mirosloveşti sunt drumul
european E 85 şi drumul judeţean
DJ 208 L. In perioada august –
noiembrie 2008 s-a asfaltat centul
localitatii Mroslovesti pe o
lungime de 3 km.

PIETRUIREA DRUMURILOR DIN COMUNA
In perioada septembrie –
noiembrie 2008 s-a desfasurat o
ampla actine de pietruire a
drumurilor din comuna. S-a avut
in vedere pietruirea drumului ce
strabate centrul satului Soci de
la E-85 si pana la moara Soci,
drum care era cel mai afectat,
circulatia pe acest drum
desfasurandu-se cu greutate. Tot in toamana anului 2008 s-a
refacut drumul care asigura legatura dintre Soci si Miroslovesti in
zona Sohodor. Ulterior s-a intervenit cu utilaje speciale pentru
profilarea si compactarea tuturor drumurilor din comuna. In
primava anului 2009 s-a continuat pietruire in satul Soci pe acele
sectoare care au ramas nepietruite (Tarna , Poiana, Muchie,
precum si 3 km de drum care face legatura satului Soci cu satul
Bratesti - drumul denumit DC110 A).
ACHIZITIONAREA unui BULDOEXCAVATOR In luna
decemrie 2008 s-a reusit achizitionare in rate a unui utilaj
multifunctional. Prin
achizitionarea acestuia s-a
intervenit in perioada iernii
pentru dezapezire, apoi s-au
efectuat o serie de lucrari la
refacerea drumurilor din
comuna, s-au efectuat lucrari
de curatenie a gropilor de
gunoi si refacerea ternului
afectat de deseuri, a fost
folosit in interventiile in caz de incendiu. In luna septemrie s-a
achitat si ultima rata a acestuia. In prioada urmatoare intentionam
achizitionarea si a altor accesorii pentru acest utilaj, de maxima
urgenta fiind lama pentru nivelat, aceasat fiind utila la imprastiat
pamant si nivelat terasamentul drumurilor din comuna.

Infiintarea traseului de transport calatori Verseni - Pascani
(iunie 2008) Prin infiintarea acestui traseu s-a facilitate accesul
rapid al locuitorilor din comuna catre orasul Pascani si localitatile
invecinate. In fiecare sat a fost amplasate cate doua statii – refugii
prevazute cu locuri de stationare pentru calatori.
2.2 Infrastructura de utilitati
Alimentare cu energie electrica
Alimentarea cu energie electrică a comunei Mirosloveşti este
realizată într-un procent de 90%. Toate gospodăriile şi instituţiile
au acces la reţeaua de electricitate.
Alimentare cu apă
Comuna Mirosloveşti a desfăşurat in
anul 2004 prin programul „SAPARD” o
investiţie de 700 000 euro, şi anume
„Înfiinţare sistem de alimentare cu apă a
satelor Mirosloveşti, Soci, Verşeni,
Miteşti şi Ciohorăni, comuna
Mirosloveşti, judeţul Iaşi”. Această investiţie acoperea un procent
de 45% din totalul comunei, restul aprovizionându-se prin fântâni
proprii. Consiliul Local al comunei Mirosloveşti a inceput in
anul 2009 derularea proiectului „Extindere alimentare cu apa
in satele Miroslovesti, Soci, Verseni si Mitesti , construirea
statiei de pompare in satul Miroslovesti si Soci” ce prevede
extinderea conductei de apa pe o lungime de 22 km. Acest
proiect va asigura alimentarea cu apa pentru toate locuintele
din intravilanul localitatilor comunei.
Canalizare
În comuna Mirosloveşti nu există reţea de canalizare şi staţie de
epurare şi tratare a apelor reziduale. În prezent apele uzate se
evacuează în bazine vidanjabile sau latrine uscate.
Consiluiul Local al comunei Mirosloveşti are ca prioritate
proiectul „Înfiinţare sistem canalizare şi staţie de epurare şi tratare
a apelor reziduale în satele Mirosloveşti, Soci, Verşeni şi Miteşti”.

In anul 2009 s-a derulat procedura de organizare a licitatiei pentru
atribuirea acestei lucrari in vederea inceperii executiei.
Alimentarea cu gaze naturale
Un rol deosebit în emanciparea vieţii rurale l-a avut şi
introducertea reţelei de distribuţie şi alimentare cu gaz metan a
localităţilor comunei. Pe vremea regimului comunist, această
resursă naturală era doar apanajul
localităţilor urbane, cei de la ţară
neavând decât şansa de a se
încălzi prin arderea vreascurilor
sau strujenilor. După revoluţia din
decembrie 1989, se părea că vor
dispărea pentru totdeauna
diferenţele majore dintre sat şi
oraş, şansele localnicilor crescând, deoarece conducta magistrală
de gaz metan străbătea şi teritoriul comunei Mirosloveşti.
În prezent pe teritoriul administrativ al comunei Mirosloveşti
există un sistem centralizat de alimentare cu gaz metan în procent
de 60%.
Telefonie, cablu TV si internet
Serviciile de telefonie fixă au o arie de acoperire de 65 %,
telefonia mobilă 96%, existând putine arii neacoperite de semnal.
Recepţia posturilor de televiziune se face prin cablu TV cat si prin
receptoare de semnal transmis prin satelit. Internetul ocupă şi el un
procent de 40% din suprafaţa comunei.

2.3 Sănătate
În prezent serviciile medicale sunt
asigurate de un dispensar uman şi
un punct farmaceutic. Consiliul
Local Mirosloveşti consideră ca
prioritate pentru perioada 2007 –
2013 construirea unui dispensar
uman.

2.4 Mediu
În comuna Mirosloveşti au fost şi sunt preocupări pentru
protejarea calităţii aerului, apei, solului şi subsolului,
pădurilor şi celorlalte forme de
vegetaţie, a faunei terestre şi acvatice, a
aşezărilor omeneşti.
Una din preocupările majore ale
autorităţilor locale o constituie râul
Moldova, care, în fiecare an, în
perioada viiturilor de primăvară toamnă, inundă şi dislocă o parte din
arabilul din zonă.
In data de 16 iulie 2009, confom conventiilor de aderare la
Uniunea Europeana, s-au inchis gropile de gunoi existente in
localitatile din tara noastra. In acest sens, in comuna
Miroslovesti s-au infiintat 22 de puncte de colectare a
deseurilor menajere. Acestea au fot dotate cu eurocontainere
ce permit colectarea selectiva a deseurilor de la populatie. Prin
contractul incheiat cu o firma licentiata si autorizata pentru
colectarea deseurilor in fiecare zi de joi se ridica toate deseurile
din aceste eurocontainere.
Depozitarea gunoaielor în locuri neamenajate dă un
aspect dezolant adăugându-se toxicitatea unora dintre
materialele aruncate. Intervenţia omului are efecte
negative prin faptul că se accelerează procesul de
eroziune, surpări, prăbuşiri, prin defrişarea vegetatiei
subarboricole şi erbacee, cât şi prin săpăturile făcute
pentru a folosi material în construcţii.

3.

Economic

Activităţi specifice zonei:
●cultivarea pământului;
●creşterea animalelor;

Oportunităţi:
●Agricultura – cu
investiţii în tehnologii
moderne se poate extinde
pomicultura.
●Comerţ şi tranzacţii –
pe malul râurilor
existente sunt amenajate
balastiere existând
materie primă pentru materiale de construcţie.
●Turistic – aşezarea geografică a comunei Mirosloveşti permite
dezvoltarea turismului.

3.1 Comerţ şi servicii
Structura pe ramură a agenţilor economici privaţi este
determinată de activităţile comerciale. În regiune există
posibilitatea ca aceste activităţi să se îndrepte mai mult spre
producţie şi servicii.
Între cei mai importanti întreprinzatori care işi desfasoară
activitatea pe raza localităţii se gasesc:

Denumire

Obiectul de

societate

activitate

S.C.

ASTRAL

TRADING.

Asfalturi şi

Număr

Nume

angajaţi administrator
19

produse de

Asmarandei
Gheorghe

balastieră
S.C.
COMBETON

Produse de
balastieră

21

Comănescu
Constantin

S.C. ISPA ECO
S.R.L.

Achiziţii şi

9

prelucrare lapte

S.C. NICODAN

Brânzeturi şi

2000

preparate din

12

Garofil
Dimcea

lapte

4.

Turism

Pe malurile râului Moldova în zona satelor Soci şi Verşeni se pot
amenaja plaje şi locuri de agrement fiind peisaje naturale
deosebite.
De asemeni, se poate vizita şi o
bisericuţă veche din lemn cu hramul
„Sfânta Parascheva”, care a fost
construită de către meşterii locali,
prin contribuţia sătenilor şi datează,
ca reconstructie pe o fundatie mai
veche, din secolul al XVII-lea. Din
informaţiile transmise se spune că
pentru fundaţia acestei biserici s-ar fi folosit piatra de la vechea
biserică, iar Sfânta Masă din Altar ar fi fost cioplită dintr-un singur
arbore care nu a fost dezrădăcinat.
Deasupra uşii, la intrarea în pronaosul bisericii, este o înscripţie
pe care învăţătorul Gheorghe Bodoaşcă-Irinei a descifrat-o astfel:

În zilele lui Constantin Voievod, luna martie, 24, văleatul 7206.

Stan, Mihai şi Toader – meşteri.
Invatatorul Gelu Hogas reinterpreteaza pisania, aducand o corectura
care diminueaza vechimea monumentului cu cateva decenii.

5.

Educaţie şi cultură

5.1 Învăţământ

Infrastructura de învăţământ
cuprinde trei şcoli şi trei
grădiniţe in care sunt scolarizati
725 de elevi si prescolari. În
prezent Consiliul Local
Mirosloveşti are în curs de
dezvoltare următoarele proiecte:
RK Şcoala Mirosloveşti,
Construire – Grădiniţa
Mirosloveşti, Grădiniţa sat Miteşti. In anul 2009 s-a reusit
punerea in functiune a sistemului de incalzire in Caminul
Cultural Miroslovesti si in sediul Primarie Miroslovesti.
Achizitionarea centralei termice si construirea sistemului
de incalzire la scoala Miroslovesti a facut posibil ca
desfasurarea cursurilor se se faca intr-un singur schimb, in
conditii bune.
In toamna aceluiasi an s-a reusit ca si la Scoala Soci sa
se instaleze sistem de incalzire cu centrala alimentata la gaz
metan, pin acest lucru imbunatatindu-se conditiile de
desfasurare a cursurilor pentru elevi.

5.2 Cultura si cultele
Cultura reprezintă un
domeniu prioritar în sistemul
de organizare a vieţii social –
economice. La nivel local
comuna Mirosloveşti
beneficiază de două cămine
culturale.

In anul 2009 la Caminul Cultural
Miroslovesti s-au efectuat lucrari de
renovare deoarece acesta nu se putea
utiliza, fiind intr-un stadiu avansat de
degradare.

De asemeni locuitorii comunei Mirosloveşti au 3 lăcaşe de cult
pentru regenerarea mediului spiritual şi valorificării acestuia.

CONSTRIURE GARD - BISERICA SF “TREIME”
MIROSLOVESTI . In luna decembrie 2008, prin contributia
Consiliului Local Miroslovesti, s-a achizitionat gardul la
Biserica Sfanta Treime din satul Miroslovesti. In momentul de
fata la aceasta biserica sunt incepute lucrari la mai multe obiective
de catre cetatenii localitatii : construire Casa de Pomenire,
construire Clopolnita, amenajarea de alei pentru acces in curte
bisericii, construire grup sanitari- fapt ce a facut imposibil si
asigurarea finantarii cheltuielilor pentru construirea gardului de
catre localnici.

REINFIINTARE FORMATRII
DE DANSURI SI OBICEIURI
Comuna Miroslovesti este
recunoscuta prin traditiile si obiceiurile
pastrate din strabuni. Sunt reprezentative
pentu aceasta zona Dansurile batranesti
: ” Ciofu”, “Munteneasca”, “Sarba in
doua parti”, “Nunta de la Soci”,
“formatiile obiceiurilor de iarna” : “Capra si caiutii de la
Miroslovesti”, “Mascatii de la Verseni.
Renovarea Caminului Cultural Mitesti si utilizarea

spatiului excedentar pentru
gradinita Mitesti . In anul 2008 au
inceput lucrarile pentru construirea
unei gradinite noi in satul Mitesti,
acest fapt ducand la imposibilitatea
desfasurarii cursurilor pentru copiii
inscrisi la grupa de gradinita
datorita lipsei spatiului. Avand in
vedere ca in imediata apropiere a
fostului spatiu ce a fost destinat gradinitei Mitesti se afla
Caminul Cultural Mitesti, s-a luat decizia ca in noul scolar
2009-2010 cursurile copiilor inscrisi la gradinita sa se

desfasoare in incinta Caminului Cultural Mitesti. Pentru
aceasta a fost nevoie se se amenajeze cele doua camere care
existau la intrarea in cladirea respectiva, lucrare finalizata
la inceputul lunii octombrie.

Evenimente locale:
Lansarea cărţii
“MONOGRAFIA COMUNEI
MIROSLOVEŞTI - despre
oameni şi locuri”, tiparită de
Editura “Emia”, Deva, 2004 şi
realizata de un colectiv de cadre
didactice de la şcoala
Mirosloveşti.
Lansarea cărţii a fost pe data de
9 mai 2004, prilej cu care au fost
invitaţi şi prezenţi peste 300 de fii ai satului (comunei) , numeroase
personalităţi culturale si politice. S-a acordat pentru prima oara
titlul de Cetatean de Onoare unor personalitati descinse din satele
comunei.

“Sezatoarea” sau “claca la sat”
- Pe data de 9 martie 2009 s-a organizat un eveniment cultural
deosebit in viata comunitatii .
“Sezatoarea” sau “claca la sat”
a fost o manifestare organizata
de Consiliul Local Miroslovesti
in colaborare cu Centrul Judetean
pentru Conservarea si
Promovarea Culturii Traditionale
Iasi.

Ziua Fiilor Satului.
- La 12 iulie 2009 Primaria Miroslovesti a organizat Ziua Fiilor
Satului. Cu aceasta ocazie s-a
sarbatorit 145 de ani de la
infiintarea comunei si 580 de
ani de la prima atestare
documentara a localitatii. In
acest context a fost tiparita editia
a doua –revizuita – a Monografiei
Comunei Miroslovesti.

Balciul de la Miroslovesti
-In fiecare an de Rusalii ( Duminica
Mare) se sarbatoreste Hramul Bisericii
Sfanta Treime Miroslovesti. Din anul
2007 s-a reluat organizarea Balciului de
la Miroslovesti , eveniment organizat in
aceeasi zi cu Hramul Bisericii. Locul de
organizare in ultimii ani: “La Budaie”.

-

Sfintirea „Monumentului Eroilor” Soci
La 23 august 2009 s-a sfintit
monumentul ridicat in localitatea
Soci in memoria eroilor cazuti in
luptele desfasurate pe linia frontului
Boureni- Soci in cel de-al Doilea
Razboi Mondial. La acest eveniment
a participat un sobor de 23 de preoti,
slujba fiind oficiata de parintele
protopop Pavel Postolache.

SERBAREA POMULUI DE IARNA In fiecare an, in luna
decembrie, copiii asteapta cu
nerabdare sosirea lui Mos
Craciun. Finalizarea lucrarilor
de renovare a Caminului
Cultural Miroslovesti a facut
posibila organizarea acestui
eveniment in incinta caminului.
Copiii au primit daruri dulci din
partea Primariei si un frumos
spectacol sustinut de artistii
Teatrului Luceafarul din Iasi „Craciunul jucariilor”.

Parada alaiurilor legate de obiceiuri de iarna
Ajunul Anului Nou– Primaria Miroslovesti
Anual, pe data de 31 decembrie, locuitorii din comuna vin cu mic
cu mare la sediul Primariei pentru a
vedea formatiile si alaiurile legate de
obiceiuri de iarna din comuna. Editia
din anul 2009 a fost una deosebita
datorita numarului mare de
participanti, atat spectatori cat si
alaiuri. Au fost prezente formatii din
satul Soci - Irozii, Alaiul Cerbului -,
din Verseni nu puteau sa lipseasca
Mascatii. Alaiul Caprelor de la
Miroslovesti au prezentat un
spectacol frumos locuitorilor din comuna, acestia bucurandu-se de
aplauzele spectatorilor la fel de mult ca si dupa progamele
prezentate la festivalurile de la Vatra Dornei, Iasi , Bistrita si
Nasaud.

Cooperare internationala
Vizita delegatie din Germania
In data de 22 Septembrie 2009 a
sosit la Iasi delegatia Germana
constituita din Dr. Wofgang Milch
– Subsecretar de Stat in cadrul
Ministerului Agriculturii &
Mediului (MLU) Sachsen-Anhalt,
Dl. Mathias Willenbockel – Sef Serviciu Cooperare Internationala
MLU Sachsen-Anhalt, Dl Dr. Michael Ermrich – Presedintele
Consiliului Judetean Harz (Sachsen-Anhalt), Dna Erika
Tholotowski – Primarul comunei Niedere Börde, Dl Dr. Helmut
Ohme – Director executive al Societatii Germano-Romane
Sachsen-Anhalt/Iasi, Dna Dr. Gerda Patze si Dl Karl-Heinz Pasch
de la firma EnDI AG din Halle – Saale.
Scopul vizitei a avut in vedere Declaratia Comuna referitoare
la Conlucrarea Regionala dintre Ministerul Agriculturii si Mediului
al landului Sachsen-Anhalt si Consiliul Judetian Iasi (2004) si de a
reinoi si extinde contactele la nivelul judetului, precum si de a
discuta Planul de Actiune Comun ce va fi derulat de Ministerul
german si Consiliul Judetian Iasi in perioada 2009-2010.
Delegatia a sosit marti 22 septembrie pe aeroportul din Iasi de
unde oaspetii au fost condusi la Casa de Oaspeti “Sf. Nicolae”,
apoi la Centrul Cultural German, ziua incheindu-se seara la ora 19
cu o cina. Miercuri 23 septembrie delegatia a inceput ziua cu o
deplasare la sediul Consiliului Judetean Iasi, unde a avut loc o
conferinta de presa, apoi o vizita la S.C. Agroindustriala Bucium
Iasi.
Profitand de acest eveniment s-a realizat in paralel un
program de vizita in comuna Miroslovesti organizat de domnul
Ionut Gospodaru, primarul comunei si membrii Consiliului Local.
delegatia formata din Dl. Mathias Willenbockel – Sef Serviciu
Cooperare Internationala MLU Sachsen-Anhalt) si Dna Erika
Tholotowski – Primarul comunei Niedere Börde a fost preluata din
Iasi programul continuand cu vizitarea Castelului si Manastirii de

la Miclauseni, primirea
delegatiei la Primaria
Miroslovesti unde a avut loc
intalnirea cu reprezentantii
principalelor institutii din
comuna si prezentarea
comunei. In jurul orei 12:00
delegatia insotita de membrii
Consiliului Local in frunte cu
domnul primar Ionut Gospodaru au facut o vizita la Scoala din
Miroslovesti unde a fost prezentat un program artistic, apoi au
vizitat pe rand, Biserica din lemn ce face parte din patrimoniul
comunei, o gospodarie taraneasca din comuna. In partea a doua a
zilei delegatia a vizitat stana din satul Miroslovesti iar apoi s-a
servit masa in cadru natural fiind preparate produse traditionale
romanesti.Ziua s-a incheiat cu revenirea delegatiei la Primarie si o
masa traditionala apoi aceasta a fost condusa la Iasi, urmand ca
vineri 25 septembrie sa plece spre Germania. In urma acestei
vizite s-a avut in vedere descoperirea acelor domenii in care cele
doua localitati pot coopera. S-a stabilit ca in anul urmator o
delegatie din comuna Miroslovesti sa viziteze comuna Niedere
Borde unde de asemenea se vor identifica acele oportunitati pentru
ca oamenii de afaceri din cele doua localitati sa incheie acorduri de
cooperare.
Oaspeti de peste Prut
Comuna Miroslovesti a reusit in 2009
sa lege legaturi spirituale, culturale cu
fratii de peste Prut . Astfel au poposit pe
meleagurile noastre o serie de renumiti
oameni de cultura din Basarabia: conf.
univ.Vasile Soimaru, poetul Nicolae
Dabija, artista emerita Ninela Caranfil,
scriitorii si publicistii Vlad Pohila si
Nicolae Rusu etc. . Cel care a facut
posibila aceasta colaborare a fost dr. Vasiel Soimaru – om de
cultura din Basarabia ale carui origini, prin stramosi, sunt din
Miroslovesti.

6.

Resurse Umane

6.1 Populaţia
Comuna Mirosloveşti are 4922 de locuitori, iar structura
populaţiei este reprezentată în tabelul de mai jos:
Nr.

Categorie

Număr de

Ctr.

populaţie

persoane

1

Copii

822

2

Populaţie activă

2280

3

Pensionari

1872

4
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18
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6.2 Piaţa muncii
În comuna Mirosloveşti piaţa muncii este evidenţiată prin
prezenţa diverselor specializări după cum reiese din graficul de
mai jos:
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6.3 Servicii sociale/ Asociatii / Fundatii / Institutii
Consiliul Local şi Primarul comunei Mirosloveşti, ca autorităţi
publice locale, au datoria de a crea condiţiile necesare de aplicare
şi derulare a programelor sociale.
Pentru aceasta, administraţia locală, dispune de un compartiment
specializat de asistenţă socială, unul din angajatii Primariei avand
atribuţii de asistent social. Prin acest compartiment se asigura
asistenta persoanelor cu probleme sociale : beneficiarii de ajutor
social, persoanelor cu handicap, beneficiarilor de alocatii (de stat ,
complementara), beneficiarilor de ajutoare de incalzire. Activitatile
desfasurate de Compartimentul de asistenta sociala din cadrul
Primariei Miroslovesti, judetul Iasi, desfasurate in perioada
ianuarie-decembrie a anului 2009, s-au bazat cu preponderenta pe
indentificarea nevoilor sociale individuale si de grup, consiliere
despre drepturile si obligatiile persoanelor si familiilor
defavorizate de pe raza comunei. Activitatile au un caracter primar
si se refera la acordarea de prestatii sociale conform legislatiei in
vigoare cu privire la asistenta sociala. Acodarea prestatiilor sociale
are la baza legislatia in domeniu si anume:
- Legea 416/2001, privind venitul minim garantat modificata si
completata de Legea 115/2006,

-

OUG 105/2003, privind alocatia complementara familiala si
de sustinere ,
- alocatia de stat conform Legii 61/1993 modificata de OUG
44/2006, sustinerea familiei
in vederea cresterii
copilului in varsta de pana
la 2 ani prin OUG
148/2005,
- acordarea de ajutoare
pentru incalzirea locuintei,
acordate conform OUG
5/2003 completata si
modificata de OUG
57/2006, respectiv OG 107/2006,
- plata asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav,
conform Legii 448/2006 .
Referitor la Legea 416//2001 la sfarsitul anului 2009, la
Compartimentul de asistenta sociala aveau depuse cereri si erau in
plata, pentru acordarea ajutorului social un numar de 55 de
familii. Pentru aceste familii s-au intocmit anchete sociale in luna
ianuarie 2010, conform prevederilor art 14.1 din Legea 115/2006.
Alte activitati desfasurate de compartimentul de asistenta sociala
din cadrul Primariei Miroslovesti au fost:
- Primirea si inregistrarea unui numar de 805 cereri in perioada
ianuarie- martie-2009 privind acordarea de ajutoare pentru
incalzirea locuintei cu lemne , carbuni, combustibili petrolieri
si a unui numar de 503 cereri
privind acordarea de
ajutoare pentru incalzirea
locuintei cu gaze naturale,
conform OG 107/2006,
emiterea dispozitiilor de
acordare-neacordare,
intocmirea documentatiei
necesare privind plata acestor
drepturi pentru beneficiarii
acestor drepturi de pe raza comunei Miroslovesti, judetul Iasi;
- S-au efectuat un numar de 55 anchete sociale o data la 6 luni
pentru beneficiarii Legii 416/2001, modificata si completata de

-

-

-

-

-

Legea 115/2006, o data la 6 luni pentru beneficiari (familii si
persone singure);
Intocmirea lunara a fisei de calcul si a statului de plata pentru
beneficiarii Legii 416/2001 modificata si completata;
Intocmirea pe parcursul anului 2009 a unui numar de 44
dosare alocatii de stat pentru copii, conform Legii 61/1993
modificata de OUG 44/2006;
Intocmirea unui numar de 34 dosare alocatii nou-nascuti;
Intocmirea unui numar de 34 dosare pentru beneficiarii
trusoului de nou-nascut;
Intocmirea unui numar de 70 dosare de alocatii
complementare familiale si a unui numar de 16 dosare
alocatie de sustinere pentru familia monoparentala;
Intocmirea la 6 luni a unui numar de aproximativ 80 anchete
sociale pentru beneficiarii de alocatie de sustinere pentru
familia monoparentala si a unui numar de 350 anchete pentru
beneficiarii de alocatie complementara aflati in baza de date a
Compartimentului de asistenta sociala precum si verificarea
respectarii depunerii de catre beneficiarii acestor prestatii ,a
adeverintelor de elev si a documentelor justificatoare a
veniturilor familiei in termenele stabilite, conform legii;
Intocmirea a 12 dosare pentru indemnizatie crestere copil 0-2
ani, conform OUG 148/205 pentru un numar de 12 beneficiari
si a unui dosar pentru prelungire indemnizatie crestere copil 0-3
ani, pentru un beneficiar persoana cu handicap ce a nascut un
copil sanatos, conform
Legii 448/2006;
Intocmirea semestriala a
unui numar de 12 anchete
sociale pentru copii de pe
raza comunei Miroslovesti
care se afla in centrele de
plasament, cu propuneri de
mentinere a masurii de
ocrotire sociala sau
reintegrare in familie.
Lunar, Compartimentul de asistenta sociala intocmeste
urmatoarele situatii pentru D.G.A.S.P.C.Iasi si A.J.P.S Iasi:

- rapoarte lunare privind activitatea asistentului maternal
profesionist pentru 5 asistenti maternali care au in ingrijire un
numar de 8 copii;
- raport de evaluare lunara pentru 2 plasamente familiale de pe
raza comunei Miroslovesti .
- adresa cu privire la persoanele cu handicap decedate de pe raza
comunei Miroslovesti, pe luna anterioara;
- evaluarea semestriala a persoanei cu handicap grav pentru un
numar de 32 beneficiari(25 beneficiari de as. personal si 5
beneficiari de indemnizatie);
- trimestrial s-a intocmit situatia statistica cu privire la copii ai
caror parinti au plecat la munca in strainatate , care sunt in
situatii de risc ;
- lunar transmite la A.J.P.S. Iasi raportul statistic privind
aplicarea Legii 416/2001 modificata si completata;
- s-au intocmit un numar de 12 anchete sociale solicitate de catre
judecatorii cu privire la diverse cauze (divort, incredintare
minori, plata pensiei alimentare);
- s-au intocmit 5 anchete sociale pentru minorii cu handicap grav
pentru prezentarea acestora Comisiei de evaluare a persoanelor
cu handicap pentru copii, in vederea acordarii drepturilor
conform Legii 448/2006;
- lunar s-a distribuit lapte praf pentru o medie de 20 copii 0-1 an
apartinand de 3 cabinete ale medicilor de familie .
- in vederea imbunatatirii socio-materiale a beneficiarilor Legii
416/2001 modificata si completata s-au angajat un numar de 10
someri neindemnizabili, din randul acelor beneficiari care se
aflau in evidenta A.L.O.F.M. Pascani, conform Legii 76/2002
art.78, privind sistemul asigurarilor de somaj si stimularea
fortei de munca pe o perioada de 8 luni;
- s-au monitorizat si consiliat un numar de 2 familii de pe raza
comunei, care au minori in plasament familial;
- pe parcursul anului 2009, s-au luat masuri de ocrotire asupra a 5
minori de pe raza comunei, ce se aflau in situatie de risc, prin
internarea in centre de plasament, in regim de asistenta maternala
sau plasament.
In total, in jur de 4500 de persoane din comuna beneficiaza de
diverse forme de protectie sociala .

Activitate Consiliul Local Miroslovesti, Aparatul de
Specialitate Al Primarului Comunei Miroslovesti

HOTĂRÂRI ALE CONSILIUL LOCAL MIROSLOVEŞTI
EMISE ÎN ANUL 2009
Au fost iniţiate un număr de 98 de proiecte de hotărâri de
către primarul comunei Mirosloveşti şi au fost adoptate 98 de
hotărâri .
Au fost emise un număr de 2003 de dispoziţii .

Legea nr. 18 / 1991, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare
1. Au fost înregistrate un număr de 434 de cereri de
reconstituire a dreptului de proprietate în conformitate cu
prevederile Legii nr.247 /2005;
2. Au fost depuse un număr de 286 de dosare la Comisia
Judeţeană de Fond Funciar Iaşi;.
3. Au fost emise un număr de 64 de hotărâri individuale de
validare sau invalidare de către Comisia Judeţeană de fond
Funciar;
4. Au mai rămas un număr de 90 de dosare de depus la Comisia
Judeţeană de Fond Funciar Miroslovesti.
SITUAŢIA AUTORIZAŢIILOR DE CONSTRUIRE ŞI A
CERTIFICATELOR DE URBANSISM EMISE ÎN ANUL 2009

1. Autorizaţii de construire - 10 ;
2. Certificate de Urbanism - 45 ;
Starea Civilă
1. Au fost înregistrate un numar de 3 naşteri ;
2. Au fost înregistrate un număr de 18 căsătorii ;
Au fost înregistrate un număr de 45 de acte de deces.

Dinamica populatiei in ultima perioada se caracterizeaza prin
doua componente:
 Sporul natural este in continua
descrestere datorita
imbaranirii populatiei – in
prezent acesta fiind negativ
un numar de ….. personae
decedate raportate la …… noi
nascuti.
 migrarea tinerilor spre mediul
urban dar, mai ales spre
Europa Occidentala :Italia, Spania, Grecia Irlanda.
Stuctura etnica:
Romani 4610
Romi
312
In ce priveste religia, marea majoritate a locuitorilor sunt
crestini ortodocsi: 4721, crestini dupa evanghelie: 44, crestini
penticostali: 157.
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