
Comuna  Deleni 
 

     Comuna Deleni este situată în partea de nord vest a 

județului Iași. Ca poziție geografică se găsește așezată în zona 

riftului care desparte Podișul Sucevei de Câmpia Moldovei. 

Din intersecția văii râului Bahlui și șesul Câmpiei Moldovei 

pornește Dealul Holm. Acesta desparte cele două forme de 

relief și constituie loc de așezare a localităților care formează 

Comuna  Deleni. Comuna are în componență 6 localități dintre 

care 5 sunt unite unele de altele și le desparte o stradă, iar cel 

de-al 6-a este la o depărtare de 11 km de comună și este așezat 

în partea de răsărit în zona de cîmpie. Denumirea localităților 

este după cum urmează și după ordine în care sunt așezate: 

Feredeni, Maxut, Poiana, Deleni (reședința), Slobozia,  iar satul mai izolat Leahu-Nacu. 

      Întinderea comunei este de 15119 ha din care în jur de 6900 ha cu vegetație forestieră.  

Aceasta face parte din pădurea mare care se întinde și în județele învecinate Suceava , 

Botoșani și Neamț.   

      Comuna Deleni este administrată de un primar și un consiliu local compus din 17 

consilieri. Primarul, Dumitru Prigoreanu, de la Partidul Național Liberal, este în funcție 

din 2008. Începând cu alegerile locale din 2020. 

     Pornind de la necesitatea dezvoltării și consolidării parteneriatului strategic special și 

privilegiat dintre comuna Deleni , jud Iași, România și comuna Lozova, r-nul Strășeni,  

Republica Moldova, conferit de comunitatea de limbă, istorie, cultură și tradiții au încheiat 

un Acord/Protocol de înfrățire și Parteneriat fiind denumite ”Părți” în anul 2017. 

      Înfrățirea constă în schimburi de informații și experiență în domenii precum administrația 

locală, educația, cultura, cercetarea, comerțul, industria, telecomunicațiile, transportul, 

agricultura, medicina, turismul, sportul, asistența socială, protecția civilă și siguranța 

persoanelor și altele, folosind forme moderne de colaborare, specifice stadiului actual de 

dezvoltare prin care trec statele noastre. 
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