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BÎRNOVA DE AZI,
BÎRNOVA DE MÂINE
În cadrul primei ședințe de
Gospodărire prin
Consiliu Local din acest an,
primarul Mihai Balan și-a
SC Servicii Publice
prezentat în fața colegilor
Bîrnova SRL
de plen raportul de
activitate după șase luni
Reprezentanții primăriei
de mandat. Eicientizarea
Bîrnova fac un apel către
administrativă, deschiderea
localnicii comunei și le
primăriei înspre nevoile
propun să solicite serviciile
oamenilor, atragerea de
societății Servicii Publice
fonduri nerambursabile și
Bîrnova SRL, îniințată cu
sprijinirea micilor
scopul de a gospodări așa
întreprinzători au fost
cum se cuvine comuna, fără
câteva dintre direcțiile
o descentralizare a
promovate în aceste prime
serviciilor. Astfel, au fost
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Mai multe drumuri sătești din
comuna Bîrnva vor i modernizate prin fonduri naționale,
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” Coninuăm ceea ce am început! ”

Rezumatul bilanțului primarului Mihai Balan la șase luni de mandat
În cadrul primei ședințe de Consiliu Local din acest an, primarul Mihai Balan și-a
prezentat în fața colegilor de plen raportul de activitate după șase luni de mandat. Acesta
a ținut să aducă mulțumiri consilierilor locali care i-au susținut proiectele propuse și au
înțeles că, dincolo de orgolii și culori politice, dezvoltarea comunei Bîrnova și bunăstarea
localnicilor reprezintă cel mai important obiectiv asumat. Eicientizarea administrativă,
deschiderea primăriei înspre nevoile oamenilor, atragerea de fonduri nerambursabile și
sprijinirea micilor întreprinzători au fost câteva dintre direcțiile promovate în aceste prime
șase luni de activitate.
Conform datelor prezentate în raportul de activitate, dintre proiectele majore desfășurate,
menționăm:
1. Finalizarea proiectului
“Extinderea sistemului de canalizare în zona limitrofă a
orașului Iași - partea a-II-a CL 15”, derulat prin A.R.S.A.C.I.S. (Asociația Regională a
Serviciilor de Apă Canal Iași).
Valoarea proiectului a fost de 20 milioane de lei (co-inanțare prin Fondul de
Coeziune-Programul Operaţional Sectorial – Mediu) și s-a derulat pe o perioadă de 36
de luni. Aproximativ 2200 de gospodării au fost racordate la sistemul de canalizare.
În prezent, lucrări de extindere a rețelei de alimentare cu apă se desfășoară în satele
Todirel, Pietrărie și Vișan.
2. Modernizarea iluminatului public stradal prin montarea de lămpi economice tip LED în satele
Păun și Cercu.
3. Semnarea contractelor de extindere rețea distribuție energie electrică cu SC E-ON

Vișan) și

Primarul Mihai Balan a dat asigurări că investițiile
nu se vor opri, ba dimpotrivă.

4. Reabilitarea și modernizarea rețelei de drumuri sătești, dar și atragerea de fonduri de la

”Căutăm soluții de inanțare pentru mai multe
proiecte. Așteptăm ghidurile pentru a vedea ce
fonduri europene putem accesa pe obiectivele
importante. E păcat să nu proităm de banii pe care
Uniunea ni-i pune la dispoziție, mai ales în situația în care
avem atât de multe de îmbunătățit în comună și, după cum
știți, banii de care beneiciem prin diverse alocări nu sunt
chiar suicienți pentru tot ceea ce ne-am propus să facem”, a

Distribuție pe str. Barnovschi Vodă (sat Bîrnova), str. Valea Viilor (sat
str. Tineretului (sat Păun).

Consiliul Județean pentru drumurile județene DN24A - Bîrnova (5,4km) - DJ247A și Păun - Tomești
(2km) - DJ248B.
5. Demararea procedurilor pentru construcție after-school, grădiniță și centru sportiv,
investiții în Căminul Cultural Bîrnova și sediul primăriei.
6. Îniințarea SC Servicii Publice Bîrnova SRL.
7. Dotarea Serviciului Administrativ, Gospodărire, Igienizare, Pază Comunală, Întreţinere şi
Deszăpezire Drumuri cu: autoutilitară 4x4, buldoexcavator, autogreder, lame deszăpezire.
8. Realizarea “Strategiei de Dezvoltare Locală a Comunei Bîrnova, județ Iași pentru perioada
2016-2020”.
9. Asigurarea siguranței și ordinii publice prin dotarea Poliției Locale Bîrnova și implicarea în
programe de protecție socială pentru sprijinirea familiilor cu situații sociale precare, intervenții pentru
preșcolari și elevi - (extinderea subvențiilor de transport pentru toți elevii claselor 0-XII din comună
care învață în Iași, instrumente de sprijin pentru îmbrăcăminte, încălțăminte, rechizite, alimente),
încheierea unor parteneriate educaționale de prevenire a abandonului școlar.
10. Susținerea activităților și evenimentelor cultural-artistice.

menționat la inal, primarul Mihai BALAN.

Amenjarea unor noi parcuri de joacă pentru copii
în satele din comună, continuarea proiectului de
extindere a rețelei de alimentare cu apă,
reabilitarea și modernizarea Căminului Cultural sau
constuirea unei săli de sport moderne sunt
câteva dintre imediatele priorități ale primăriei
pentru lunile care urmează.

Gospodărire prin SC Servicii Publice Bîrnova SRL
Reprezentanții primăriei Bîrnova fac un apel către localnicii comunei și le propun să solicite serviciile
societății Servicii Publice Bîrnova SRL. Societate de drept privat și interes local, SC Servicii Publice
Bîrnova SRL a fost îniințată în luna septembrie 2016 de către primăria Bîrnova cu scopul de a
gospodări așa cum se cuvine comuna, fără o descentralizare a serviciilor. Astfel, au fost create 14
noi locuri de muncă.

”Am hotărât să găsim o soluție pentru ca banii pe care primăria i-ar i dat altor irme private pentru astfel de
servicii să rămână la noi. Până în prezent, angajații societății și-au făcut treaba în mod corespunzător și creștem.
Învățăm și noi, pentru că e ceva nou. Cel mai important lucru rămâne economia făcută, dar și faptul că am reușit
să creăm câteva locuri de muncă”, au precizat surse din primărie.
Conform bilanțului provizoriu, până în prezent, SC Servicii Publice Bîrnova SRL a desfășurat
activități de întreținere și amenajare a spațiilor verzi, a realizat iluminatul festiv speciic sărbătorilor
de iarnă și s-a ocupat de deszăpezire. De asemenea, de activitatea SC Servicii Publice Bîrnova
SRL se leagă și amenajarea stațiilor de călători, montarea coșurilor de gunoi și a bannerelor de
responsabilizare a localnicilor cu mesaje civice de genul ”Păstrați curățenia în comuna noastră”.
Un autogreder și un buldoexcavator au fost achiziționate pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu a
personalului angajat.
Pentru îmbunătățirea serviciilor oferite, SC Servcii Publice Bîrnova SRL vă pune la dispoziție
următorul număr de telefon: 0751 768 771 pe care îl puteți apela cu încredere pentru a transmite
sugestiile sau reclamațiile dumneavoastră.

E oicial! Drumul județean DJ 247A
Bîrnova - DN 24 va i reabilitat

La începutul lunii februrie, Consiliul
Județean Iași a semnat contractele privind
proiectarea și reabilitarea a două drumuri
județene cu probleme, DJ 248B Budeşti Hadâmbu şi DJ 247A Bîrnova - DN 24.

„Mă bucur că am reuşit să semnăm aceste
contracte. Aşa cum am airmat şi în vara anului
trecut, la preluarea mandatului, trebuie să
facem tot ce ne stă în putinţă pentru a ne promova
eicient obiectivele turistice importante, iar cele
două mănăstiri, Bîrnova şi Hadâmbu, se numără printre acestea. Sunt două
drumuri foarte tranzitate şi avem nevoie de o infrastructură rutieră bine pusă la punct
pentru a putea atrage turiştii să viziteze judeţul“, a declarat preşedintele
Consiliului Județean Iași, Maricel POPA.
Potrivit contractului, suma de 10.3 milioane lei va i alocată pentru
reabilitarea și modernizarea unui tronson de 5.4 km de drum (ieșire
DN 24 spre Bîrnova până la pădure, lângă Centrul de Mediu Bîrnova).
Autoritățile au un termen de 8 săptămâni pentru realizarea proiectului
tehnic, urmând ca execuția lucrărilor să se facă în maxim 9 luni de la
data obținerii autorizației de execuție.

„Alocarea acestor fonduri este extrem de importantă pentru noi. Ușor-ușor,
facem lucrurile așa cum am promis. Beneiciarii sunt localnicii, oamenii din
Bîrnova care, nu de puține ori, ne-au atras atenția asupra stării drumurilor.
Câștigată e comunitatea, în primul rând, responsabilitatea noastră iind aceea
de a găsi soluții adecvate dezvoltării comunei”, a spus primarul comunei,

Mihai BALAN.
Alocarea fondurilor necesare reabilitării și modernizării drumului
județean DJ 247A reprezintă și un rezultat al eforturilor și insistențelor
primarului Mihai Balan de a cere Consiliului Județean, în repetate
rânduri, să aibă în vedere nevoia urgentă de a interveni cu reparații pe
acest drum alat într-o stare continuă și avansată de degradare.
A.G.

Noi invesiții în drumurile din comună

Mai multe drumuri sătești din comuna Bîrnova vor i modernizate
prin fonduri naționale, susțin reprezentanții primăriei. Potrivit
acestora, la începutul lunii februarie, AFIR (Agenția pentru
Finanțarea Investițiilor Rurale) a trimis o notiicare primăriei
Bîrnova prin care se notiica faptul că s-a aprobat cererea de
inanțare pentru proiectul ”Modernizare drumuri locale în comuna
Bîrnova”.
”Conform înștiințării primite, suntem
așteptați să semnăm contractul de
inanțare pentru proiectul ”Modernizare
drumuri locale în comuna Bîrnova”. E o
investiți majoră pentru Bîrnova, o investiție
de care chiar aveam nevoie. Trebuie să
ne grăbim cu avizele și celelalte chestiuni
tehnice solicitate pentru face cât mai
repede restul formalităților pe care legea
le impune în aceste situații”, ne-au declarat surse din primărie.
Primăria a primit un termen de 6 luni pentru întocmirea
documentației necesare începerii lucrărilor. După inalizarea
procedurilor care au în vedere realizarea proiectului tehnic și
obținerea avizelor necesare, primăria va putea demara procedura
licitației publice pentru a stabili cine va executa lucrările, așa cum
prevede legislația în vigoare.
Fondurile alocate acestor investiții provin de la Ministerul
Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin PNDR (Programul Național
de Dezvoltare Rurală).
A.G.

Consiliul Local Bîrnova a dezbătut 20 de proiecte în prima ședință ordinară din 2017
Pe 31 ianuarie 2017, consilierii locali au fost
convocați pentru prima ședință ordinară din
acest an. Pe ordinea de zi s-au alat 20
de proiecte de hotărâre inițiate și propuse
spre adoptare de către primarul comunei,
Mihai Balan. Potrivit proiectelor înscrise pe
ordinea de zi, principalele investiții din acest
an vor i direcționate către:
- construcția și dotarea unui after school,
unei grădinițe și a unui centru sportiv;
- modernizarea drumurilor de interes local;
- construirea unei săli de sport în comună;
- reabilitarea și modernizarea sistemului
de iluminat public stradal prin achiziționarea și montarea lămpilor de tip LED în satele
Păun și Cercu;
- îniințarea unei piețe locale;
- construire sediu nou de primărie.

”Într-adevăr, avem în plan mai multe proiecte
care au ca obiectiv dezvoltarea socială și
economică a comunei Bîrnova. Poziția din
imediata apropiere a Iașului trebuie valoriicată
prin toate mijloacele. Trebuie să ținem cont de
nevoile oamenilor și să facem în așa fel încât să
găsim o soluție la iecare problemă pe care ei o
au. Am început anul cum nu se poate mai bine,
întrucât ni s-au aprobat inanțările pentru câteva
sectoare de drumuri, inclusiv de la Consiliul
Județean. E un fapt care mă bucură și mă
obligă să duc mai departe ceea ce le-am promis
localnicilor”, a spus primarul, Mihai BALAN.

Pe lângă proiectele deja enunțate, în cadrul
ședinței de Consiliu Local, primarul Mihai
Balan a supus atenției și votului consilierilor
și ”Strategia de Dezvoltare Locală a comunei
Bîrnova pentru perioada 2016-2020”.
De asemenea, acesta a prezentat colegilor de
plen Raportul de activitate care marchează 6
luni de mandat în fruntea primăriei.

”Pe lângă aceste investiții majore, țin să îi anunț
pe oameni că Primăria va deveni un partener de
nădejde pentru micii întreprinzători de la noi din
comună. Sunt un om al dialogului, iar ușa biroului
meu e mereu deschisă pentru cei care vin cu propuneri
prin care comuna se poate dezvolta. De asemenea,

ne propunem ca, în acest an, să ne implicăm și mai
activ în evenimentele cultural-artistice care vor avea loc în
comună pentru că înțeleg cât e de important să avem
o identitate a noastră în care să credem și pe care să o
promovăm și în exterior”, a completat primarul

Mihai BALAN.
Primăria așteaptă ca Parlamentul să adopte
bugetul general de stat pe anul 2017 pentru a
putea întocmi și supune la vot, în Consiliu, bugetul
local. În acest sens, până la date concrete, planul
de achiziții pe anul în curs a fost întocmit în baza
proiecțiilor inanciare din anii anteriori, urmând a
i completat ulterior, în funcție de sumele alocate
de către Guvern.
A.G.

Până în 44 000 euro pentru românii care își vor deschide mici afaceri
Guvernul a adoptat la sfârșitul lunii ianuarie o ordonanță de urgență prin care îi încurajează
pe români să își deschidă o afacere. Potrivit Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și
Antreprenoriat, Programul Start-Up Nation România va debuta la 1 mai și se referă la irmele
care vor i îniințate după intrarea în vigoare a ordonanței. Finanțarea a aproximativ 10 000 de
start-up-uri este obiectivul asumat de Guvern pentru anul 2017.
Beneiciarii acestor granturi vor trebui să angajeze minim 2 salariați cu contract de muncă pe
perioadă nedeterminată și să-i mențină în activitate cel puțin 3 ani.
Acționarii care dețin mai multe societăți nu pot aplica în cadrul acestei scheme de minimis
decât cu o singură societate. Obiectul inanțării vizează achiziționarea de echipamente
tehnologice de producție, investiții în active necorporale, echipamente IT, achiziționarea
de spații de lucru, achiziționarea de instalații sau echipamente speciice pentru reducerea
consumului de energie sau de încălzire a spațiului de desfășurare a activității ș.a.
Pentru mai multe detalii privind condițiile pe care societățile trebuie să le îndeplinească, vă
sugerăm să accesați site-ul Guvernului, www.gov.ro .

Primăria Bîrnova, parte a Protocolului de parteneriat social

În toamna anului trecut, primăria Bîrnova, Postul de poliţie comunal Bîrnova, Şcoala Coordonatoare Bîrnova,
Cabinetul Medical Individual Dr. Jurcă Liliana, Cabinetul Medical Individual Dr. Covaliu Lidia și Asociaţia Umanitară
Româno-Italiană ”II Chicco” au semnat protocolul de parteneriat social prin care se urmărește implicarea
instituțiilor publice, culturale și educative și a organizațiilor non-guvernamentale în acțiunile cu caracter și impact
social a tinerilor și nu numai. În acest sens, părțile s-au pus de acord cu privire la obligațiile prin care vor contribui la
îndeplinirea scopului protocolului - implementarea corectă a reglementărilor legislației speciice asistenței sociale.

”Protocolul încheiat înseamnă o mai bună gestionare a cazurilor sociale cu care ne confruntăm. O evidență corect
întocmită a beneiciarilor de ajutorul minim garantat sau a cazurilor de familii mono-parentale alate în situații defavorizte ne arată exact unde trebuie să intervenim
pentru a preîntâmpina situațiile în care copiii renunță la școală sau ajung în centre instituționalizate”, a spus primarul Mihai BALAN.

Conform prevederilor protocolului, primăria își asumă promovarea activităților cu caracter social prin tipărirea mai multor materiale deinformare. Totodată, primăria acordă suport și asistență gratuită familiilor care solicită ajutorul, păstrând conidențialitatea cazurilor și solicitărilor.

”E important ca familillie alate în astfel de cazuri nedorite să înțeleagă că trebuie să colaboreze cu noi. Nu doar protocolul ne obligă să acționăm, ci mai ales
conștiința și dorința noastră de a proteja, de a veni în sprijinul celor alați în nevoie”, a completat primarul comunei.

Unirea Principatelor, marcată la Mărețul Castan al Unirii de la Vișan
Cenaclul ”Castanul Unirii” a marcat și în acest an Unirea Principatelor în satul Vișan, la mărețul Castan al unirii. În hora unirii din 24 ianuarie s-a prins în
acest an, în premieră, conform organizatorilor, și primarul comunei Bîrnova, Mihai Balan.
După intonarea imnului național și momentul depunerii de coroane la micul obelisc unionist, au luat cuvântul prof. univ. dr. Mandache Leocov, fost director
al Grădinii Botanice ”Anastasie Fătu” din Iași, omul care a redescoperit Castanul de la Vișan, membrii Cenaclului și primarul Mihai Balan. Evenimentul a
continuat cu un program artistic pregătit de micii școlari de la Școala din Vișan, penahia unioniștilor ieșeni- eroi ai neamului românesc, săvârșită de părintele
Gabriel Olteanu și hora unirii celor prezenți la manifestații.

”E foarte important să cunoaștem și să prețuim istoria fără de care n-am i o națiune unită. Mă bucur să mă alu astăzi alături de dumneavoastră la această zi de sărbătoare
națională și vă mulțumesc dumneavostră, membrilor Cenaclului ”Castanul Unirii”, pentru inițiativă și invitație. E de datoria noastră să ne îngrijim de memoria înaintașilor
noștri și să facem orice ne stă în putere să valoriicăm bogățiile cu care natura și istoria ne-a binecuvântat chiar aici, la noi în comună. Vă asigur de sprijinul meu în acțiunile
dumneavoastră. La mulți ani, români!”, a transmis, vădit emoționat, primarul comunei Bîrnova, Mihai BALAN.

Castanul de la Vișan a devenit simbol al Unirii Principatelor din 1859 după ce, în 1856, departe de ochii inamicilor, Mihail Kogălniceanu și
Vasile Alecsandri, alături de alți 19 unioniști, și-au dat întâlnire sub un castan, pentru a pune bazele unui proiect și ideal istoric, unirea. Mărturie
stă jurământul lui Vasile Alecsandri: „Sub acest măreţ castan, / Noi jurăm toţi în Unire, / Ca de azi să nu mai ie, / Nici valah nici moldovean.” (25 mai 1856).
Din 2004, Castanul de la Vișani a fost declarat dublu monument al istoriei și al naturii prin hotărârea Consiliului Județean Iași.
A.G.

Campanie de sterilizare
gratuită a câinilor în
comuna Bîrnova

Clubul Sporiv Stejarul Bârnova se pregătește
pentru returul Ligii a IV-a de fotbal și Cupa
României

În perioada 16 - 18 februarie, la Cabinetul
veterinar ERIS
VET
din satul Păun,
comuna Bîrnova, între orele 10-18, se va
desfășura o campanie gratuită de sterilizare a
câinilor, la care vă îndemnăm să participați
pentru a evita ulterioarele posibile sancțiuni pe
care Legea 258/ 2013 le prevede.
Facem precizarea că, la momentul de față,
Primăria discută posibilitatea amenajării unui
padoc printr-un parteneriat public-privat. În
acest sens, există mai multe discuții la nivel
instituțional cu asociațiile și alte primării care
au deja astfel de amplasamente pentru a găsi cea
mai bună variantă pentru problema câinilor
comunitari.
Vă mulțumim și vă așteptăm!

Dacă ai un anunț sau vrei să ne spui ceva, completează formularul de mai
jos și noi ți-l vom publica!
Nume și prenume:
Anunț:
Contact:
* Formularul se depune la sediul Primăriei (Registratură).

Contact: 0374 052 913

Liga a IV-a de fotbal - seniori - își reia etapele competiționale din
12 martie. Suporterii echipei locale de fotbal își vor putea susține
favoriții de-abia în etapa a 20-a a, pe 26 martie, atunci când, pe
teren propriu, Clubul Sportiv Stejarul Bârnova primește vizita
celor de la ASC Flacăra Erbiceni. Meciul va debuta la ora 12.
C.S. Stejarul Bârnova va debuta în deplasare, împotriva celor de
la C.S. Ciurea, de-abia pe 19 martie, ora 12, într-un meci contând
pentru etapa a 19-a a Ligii a IV-a.
Echipa a încheiat pe locul 13 turul competițional.
Până la debutul din retur, vă invităm să iți alături de fotbaliștii
noștri și în Cupa României, în meciul pe care îl vor disputa în
compania echipei Arbitrilor, în Dealul Copoului, pe 5 martie.
A.G.

Redactat și tipărit la comanda Primăriei Bîrnova în 1000 exemplare, conform prevederilor contractului.

Contact: contact@primariabarnova.ro

