JUDEłUL IAŞI
CONSILIUL LOCAL CRISTEŞTI

HOTĂRÎREA NR. 1
Pentru constatarea vacanŃei unui mandat de consilier local
Consiliul Local al comunei Cristeşti, judeŃul Iaşi, întrunit în
şedinŃă ordinară în data de 28.01.2010,
Avînd în vedere Cererea, înregistrată sub nr. 159/21.01.2010,
prin care domnul Gurzun Constantin îşi prezintă demisia din funcŃia de
consilier local al comunei Cristeşti,
Avînd în vedere raportul secretarului comunei Cristeşti,
Avînd în vedere avizul Comisiei pentru administraŃie publică
locală, urbanim şi juridică din cadrul Consiliului Local Cristeşti,
În temeiul art. 9, alin. 2, lit. a), alin. 3 şi art. 10 din Lg.
393/2004, privind statutul aleşilor locali, cu modificările ulterioare,
În temeiul art. 45 şi art. 115 din Lg. 215/2001, privind
administraŃia publică locală, republicată, cu modificările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se ia act de demisia domnului Gurzun Constantin din
funcŃia de consilier local în cadrul Consiliului Local Cristeşti şi se
declară vacant locul de consilier local atribuit Partidului Democrat –
Liberal ca urmare a alegerilor locale din anul 2008.
Art. 2. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărîre
Prefectului jud. Iaşi, pentru controlul legalităŃii, Consiliului JudeŃean
Iaşi, Partidului Democrat – Liberal şi domnului Gurzun Constantin şi
va afişa prezenta pe pagina de internet şi la sediul instituŃiei.
Astăzi 28.01.2010

Preşedinte de şedinŃă
VASILE – SORIN ISTRATE

CONTRASEMNAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR,
OVIDIU CONTANTIN BUTNARIU

JUDEłUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CRISTEŞTI

HOTĂRÂREA

Nr. 2 din 28 ianuarie 2010

HOTĂRÂRE
Privind alegerea Viceprimarului comunei Cristeşti
Consiliul Local al comunei Cristeşti, judeţul Iaşi, întrunit în data de 28
ianuarie 2010,
Avînd în vedere că prin hotărîrea nr. 64 din 17.12.2009 s-a constatat
încetarea madatului viceprimarului comunei ca urmare a demisiei,
Avînd în rezultatele procedurii de vot pentru alegerea viceprimarului
comunei Cristeşti consemnate în procesul verbal al şedinţei de consiliu,
În temeiul prevederilor art. 57, alin. 3 din Lg. 215/2001, privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 11 din Regulamentul de organizare şi
funcţionare a consiliilor locale aprobat prin Ordonanţa nr. 35/2002, cu
modificările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 45 şi următoarele din Lg. 215/2001, privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se declară Viceprimar ales al comunei Cristeşti, judeţul Iaşi, pentru
perioada rămasă din legislatura 2008 – 2012 domnul VASILE BUCIUMANU.
Art. 2. Secretarul comunei va înainta copie de pe prezenta Prefectului
judeţului Iaşi, pentru controlul legalităţii, Primarului comunei, compartimentelor
de specialitate din cadrul Primăriei Cristeşti, persoanelor nominalizate, instituţiilor
publice de pe raza comunei şi va proceda la popularizare prin afişare la sediul
primăriei şi pe pagina de internet a instituţiei.
Astăzi 28.01.2010
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
VASILE – SORIN ISTRATE

CONTRASEMNAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR,
OVIDIU CONSTANTIN BUTNARIU

JUDEłUL IASI

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CRISTESTI

HOTĂRÂREA

Nr. 3 din 28 ianuarie 2010

HOTĂRÂRE
pentru aprobarea repartizării sumelor disponibile în cadrul
Fondului de rulment aflat la dispoziţia consiliului local
Consiliul Local al comunei Cristesti, judetul Iaşi, întrunit in sedinţă
ordinara in data de 28.01.2010,
Avind in vedere Nota de fundamentare si proiectul de hotarire
propuse de Primarul comunei Cristesti;
Avind in vedere afisarea notei de fundamentare si a proiectului de
hotarire, in aplicarea prevederilor art. 6 din Lg. 52/2003, privind transparenţa
decizională in administraţia publică, sub nr. 4787/21.12.2009;
Avind in vedere Lg. 273/2006, privind finantele publice locale, cu
modificările ulterioare;
Avind in vedere avizul Comisiei de buget finanţe din cadrul
consiliului local;
Avînd în vedere Programul Strategic de dezvoltare a comunei pentru
perioada 2008 – 2013 şi obiectivele înscrise în acesta;
În temeiul art. 44, art. 45 şi art. 115 din Lg. 215/2001, privind
administratia publica locala, republicată, cu modificările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se repartizează, din cadrul fondului de rulment constituit, în anul
2010 suma de 25.000 lei pentru :
- Finalizarea investiţiei « Reparaţie capitală Şcoala Homiţa » realizare sistem de alimentare cu energie electrică în regim trifazic.
Art. 2. Prin grija secretarului comunei se vor inainta copii de pe prezenta
Prefectului judetului Iasi, pentru controlul legalitatii, Primarului comunei, DGFP
Iasi, Trezoreriei Pascani, unitatilor subordonate din punct de vedere bugetar;
popularizarea se va efectua prin afişarea hotărîrii pe pagina de internet a comunei
şi la sediul instituţiei.
Astăzi 28.01.2010
PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ
VASILE – SORIN ISTRATE

CONTRASEMNAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR,
OVIDIU CONSTANTIN BUTNARIU

JUDEłUL IASI

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CRISTESTI

HOTĂRÂREA

Nr. 4 din 28 ianuarie 2010

HOTĂRÂRE
pentru aprobarea Regulamentului de Organizare şi FuncŃionare
a Primăriei Cristeşti ( R.O.F. )
Consiliul Local al comunei Cristeşti, judeŃul Iaşi, întrunit în
şedinŃă ordinară în data de 28.01.2010,
Avînd în vedere Proiectul de hotărîre şi Proiectul de Regulament,
formulate de Primarul comunei Cristeşti, şi supunerea acestora dezbaterii
publice prin afişare la sediul Primăriei Cristeşti cu procesul – verbal de
afişare nr. 1750/28.05.2006, prin afişare pe pagina de internet a instituŃiei şi
prin discutarea în cadrul Grupului de IniŃiativă CetăŃenească,
Avînd în vedere raportul secretarului comunei Cristeşti şi avizul
consultativ al Comisiei paritare constituite în cadrul instituŃiei,
Avînd în vedere avizele favorabile ale comisiilor de specialitate
din cadrul Consiliului Local Cristeşti,
Avînd în vedere prevederile Lg. 53/2003, Codul Muncii, cu
modificările ulterioare,
În temeiul art. 36, alin. 3, lit. b), art. 44, art. 45 şi art. 115 din Lg.
215/2001, privind administraŃia publică locală, republicată,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă Regulamentul de Organizare şi FuncŃionare a
Primăriei Cristeşti, judeŃul Iaşi, constituit în Anexa la prezenta hotărîre.
Art. 2. Regulamentul de Organizare şi FuncŃionare va fi adus la
cunoştinŃa personalului din cadrul Aparatului de specialitate al primarului
iar respectarea acestuia se va constitui în obligaŃie de serviciu.
Art. 3. Secretarul comunei va înainta copii de pe prezenta Prefectului
judeŃului Iaşi, pentru controlul legalităŃii, Primarului comunei, şi va proceda
la afişarea hotărîrii şi a Anexei la sediul Primăriei Cristeşti şi pe pagina de
internet a instituŃiei.
Astăzi 28.01.2010
Preşedinte de şedinŃă,
Vasile – Sorin ISTRATE

CONTRASEMNAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR,
OVIDIU CONSTANTIN BUTNARIU

JUDEłUL IASI

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CRISTESTI

HOTĂRÂREA

Nr. 5 din 28 ianuarie 2010

HOTĂRÂRE
pentru aprobarea Codului de Conduită pentru funcţionarii publici şi pentru personalul
contractual din cadrul Primăriei Cristeşti
Consiliul Local al comunei Cristeşti, judeŃul Iaşi, întrunit în şedinŃă
ordinară în data de 28.01.2010,
Avînd în vedere Proiectul de hotărîre şi Proiectul de Cod de Conduită,
formulate de Primarul comunei Cristeşti, şi supunerea acestora dezbaterii publice prin
afişare la sediul Primăriei Cristeşti cu procesul – verbal de afişare nr. 4788/22.12.2009,
prin afişare pe pagina de internet a instituŃiei şi prin discutarea în cadrul Grupului de
IniŃiativă CetăŃenească,
Avînd în vedere raportul secretarului comunei Cristeşti şi avizul
consultativ al Comisiei paritare constituite în cadrul instituŃiei,
Avînd în vedere avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul
Consiliului Local Cristeşti,
Avînd în vedere prevederile Lg. 7/2004, republicată privind Codul de
conduită a funcţionarilor publici, precum şi ale Lg. 477/2004, privind Codul de conduită a
personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice,
În temeiul art. 36, alin. 3, lit. b), art. 44, art. 45 şi art. 115 din Lg.
215/2001, privind administraŃia publică locală, republicată,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă Codul de Conduită pentru funcţionarii publici şi pentru
personalul contractual din cadrul Primăriei Cristeşti, judeŃul Iaşi, constituit în Anexa la
prezenta hotărîre.
Art. 2. Codul de conduită va fi adus la cunoştinŃa personalului din cadrul
Aparatului de specialitate al primarului iar respectarea acestuia se va constitui în
obligaŃie de serviciu.
Art. 3. Secretarul comunei va înainta copii de pe prezenta Prefectului judeŃului
Iaşi, pentru controlul legalităŃii, Primarului comunei, şi va proceda la afişarea hotărîrii
şi a Anexei la sediul Primăriei Cristeşti şi pe pagina de internet a instituŃiei.

Astăzi 28.01.2010
Preşedinte de şedinŃă,
Vasile – Sorin ISTRATE

CONTRASEMNAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR,
OVIDIU CONSTANTIN BUTNARIU

JUDEłUL IASI

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CRISTESTI

HOTĂRÂREA

Nr. 6 din 28 ianuarie 2010

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL
privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice în anul 2010
Consiliul Local al comunei Cristeşti, judeţul Iaşi, întrunit în şedinţă ordinară în
data de 28.01.2010,
Avînd în vedere Referatul secretarului comunei Cristeşti, prin care s-a propus
Planul de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2010,
Avînd în vedere Nota de fundamentare şi Proiectul de hotărîre formulate de
Primarul comunei şi îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 6 din Lg. 52/2003, privind
transparenta decizionala in administratia publica, prin afişarea acestora la sediul Primăriei
Cristeşti sub nr. 4404/06.11.2009,
Avînd în vedere Avizul favorabil acordat de Agenţia Naţională a Funcţionarilor
Publici cu nr. 1915127/23.12.2009,
Avînd în vedere avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului
Local Cristeşti,
Avînd în vedere prevederile Lg. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici,
republicată, cu modificările ulterioare,
În temeiul prevederilor Ordinului nr. 7660/2006 al Preşedintelui Agenţiei
Naţionale a Funcţionarilor Publici,
În temeiul prevederilor art. 36, alin. 3, lit. b), art. 45 şi 115 din Lg. 215/2001,
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice din cadrul Primăriei
comunei Cristeşti, conform anexei 1 la prezenta hotărîre, care face parte integrantă din
aceasta.
Art. 2. Secretarul comunei va înainta copii de pe prezenta Prefectului jud. Iaşi,
pentru controlul legalităţii, Primarului comunei, Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor
Publici, compartimentelor de specialitate din cadrul Primariei Cristeşti, şi va proceda la
afişare pe pagina web şi la sediul instituţiei.
Astăzi 28.01.2010

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
VASILE – SORIN ISTRATE

CONTRASEMNAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR,
OVIDIU CONSTANTIN BUTNARIU

JUDEłUL IASI

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CRISTESTI

HOTĂRÂREA

Nr. .............. din 28 ianuarie 2010

HOTĂRÂRE
privind aprobarea scoaterii din functiune si casarea unor bunuri aflate in
patrimoniul Comunei Cristeşti
Consiliul Local al Comunei Cristeşti întrunit in sedinta ordinara din data de
28.01.2010,
Avînd în vedere Procesele verbale ale Comisiei de inventariere şi casare
nominalizată pentru bunurile Primăriei Cristeşti, precum şi Nota de fundamentare şi
Proiectul de hotărîre depuse de Viceprimarul comunei Cristeşti prin care se propune
casarea unor mijloace fixe aflate în stare de degradare avansată sau cu norma de
casare depăşită,
Avînd în vedere referatul compartimentului financiar contabil din cadrul
Primăriei Cristeşti,
Văzînd avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget,
finante si administrarea domeniului public si privat al comunei,
În conformitate cu dispozitiile Cap. III pct. 21, 22 din H.G. nr. 909/1997
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind
amortizarea capitalului imobilizat în active corporale si necorporale, modificata si
completata prin O.G. nr. 54/1997, cu modificările ulterioare,
Avînd în vedere Hotărîrea nr. 22/22.07.1999 a Consiliului Local Cristeşti şi
H.G. 1354/2001, pentru atestarea domeniului public al municipiilor, oraşelor şi
comunelor din judeţul Iaşi,
În temeiul prevederilor art. 10, alin. 2 din Lg. 213/1998, privind proprietatea
publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările ulterioare, prevederilor O.G.
112/2000, pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune şi casare a
activelor din domeniul public al statului sau al unităţilor administrativ – teritoriale,
aprobată prin Lg. 246/2001, precum şi ale art. 45, alin. 3 din Lg. 215/2001, privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările ulterioare,

HOTARASTE:
Art.1. Se aproba scoaterea din functiune si casarea unor bunuri
aflate in patrimoniul Comunei Cristeşti, conform anexelor nr.1 si 2 care fac parte
integranta din prezenta hotarare.

Art .2. Primarul comunei Cristeşti si compartimentul contabilitate vor
asigura executarea prevederilor prezentei hotarari.
Art. 3. Secretarul comunei va înainta copii de pe prezenta
Prefectului jud. Iaşi, pentru controlul legalităţii, Primarului comunei,
Consiliului Judeţean Iaşi, persoanelor nominalizate, compartimentelor din cadrul
Primăriei Cristeşti şi va proceda la afişare pe pagina web a instituţiei şi la sediul
Primăriei Cristeşti.
Astăzi 28.01.2010
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

VASILE – SORIN ISTRATE

CONTRASEMNAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR,
OVIDIU CONSTANTIN BUTNARIU

JUDEŢUL IAŞI
CONSILIUL LOCAL CRISTEŞTI

HOTĂRÎREA NR. 8
pentru aprobarea sumelor ncesare pentru amenajarea unui ansamblu
monumental şi a parcului de joacă şi recreere pentru copii

Consiliul Local al comunei Cristeşti, judeţul Iaşi, întrunit în şedinţă
ordinară în data de 28.01.2010,
Avînd în vedere existenţa unei plăci memoriale pentru cinstirea eroilor
martiri din al doilea război mondial originari din comuna Cristeşti
Avînd în vedere Nota de Fundamentare şi Proiectul de hotărîre
formulate de Primarul comunei Cristeşti prin care propune amenajarea
parcului de joacă şi a unui ansamblu monumental în zona terenului viran din
faţa Postului de Poliţie Cristeşti,
Avînd în vedere îndeplinirea condiţiilor de transparenţă decizională
prevăzute de Lg. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia
publică, prin afişarea proiectului de hotărîre la sediul Primăriei Cristeşti sub
nr. 4678/09.12.2009,
Avînd în vedere Hotărîrea nr. 22/1999 Consiliului Local Cristeşti şi H.G.
1354/2001, pentru atestarea domeniului public al municipiilor, oraşelor şi
comunelor din judeţul Iaşi,
Avind in vedere Lg. 273/2006, privind finantele publice locale, cu
modificările ulterioare;
Avind in vedere avizul Comisiei de buget finanţe din cadrul consiliului
local;
În temeiul art. 44, art. 45 şi art. 115 din Lg. 215/2001, privind
administratia publica locala, republicată, cu modificările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se acordă aviz de principiu favorabil pentru amenajarea
unui”Ansamblu Monumental” şi a Parcului de joacă şi recreere pentru copii pe
terenul în suprafaţă 1000 mp proprietate publică a comunei Cristeşti, situat în
faţa Postului de Poliţie Cristeşti.
Art. 2. Pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor art. 1. se
repartizează, din cadrul fondului de rulment constituit în afara bugetului
consolidat al comunei, în anul 2010 suma de 15.000 lei.

Art. 3. Pentru aducerea la îndeplinire a prezentei se mandatează
primarul comunei şi compartimentul contabilitate.
Art. 4. Secretarul comunei va înainta copii de pe prezenta Prefectului
jud. Iaşi, pentru controlul legalităţii, Primarului comunei, Consiliului Judeţean
Iaşi, persoanelor nominalizate, compartimentelor din cadrul Primăriei
Cristeşti şi va proceda la afişare pe pagina web a instituţiei şi la sediul
Primăriei Cristeşti.
Astăzi 28.01.2010
Preşedinte de şedinţă
VASILE – SORIN ISTRATE

CONTRASEMNAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR,
OVIDIU CONSTANTIN BUTNARIU

JUDEłUL IASI

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CRISTESTI

HOTĂRÂREA

Nr. 9 din 28 ianuarie 2010

HOTĂRÂRE
privind aprobarea studiului de oportunitate şi a
procedurilor de închiriere a unui teren din proprietatea comunei

Consiliul Local al comunei Cristesti, judetul Iasi, intrunit in sedinta
ordinara in data de 28.01.2010,
Avînd în vedere cererea depusă cu nr. 4408/06.11.2009 de către
doamna Ulian Cezara - Sidonia prin care solicită închirierea unei suprafeţe de circa
250 mp, din proprietatea publică a comunei, în vederea amenajării unui punct de
panificaţie şi patiserie,
Avînd în vedere Nota de Fundamentare şi Proiectul de hotărîre
formulate de Primarul comunei Cristeşti prin care propune trecerea suprafeţei de
258 mp teren din proprietate publică a comunei în proprietatea privată a comunei,
Avind in vedere studiul de oportunitate comun al compartimentului
pentru gospodărire locală şi al viceprimarului comunei Cristeşti;
Avind in vedere afisarea notei de fundamentare si a proiectului de
hotarire, în data de 10.12.2009, în aplicarea prevederilor art. 6 din Lg. 52/2003,
privind transparenta decizionala in administratia publica;
Avind in vedere avizul favorabil al comisiilor de specialitate din
cadrul consiliului local;
Avînd în vedere Hotărîrea nr. 22/1999 Consiliului Local Cristeşti şi
H.G. 1354/2001, pentru atestarea domeniului public al municipiilor, oraşelor şi
comunelor din judeţul Iaşi,
În temeiul prevederilor art. 10, alin. 2 din Lg. 213/1998, privind
proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările ulterioare,
precum şi ale art. 45, alin. 3 din Lg. 215/2001, privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. (1) Se aprobă trecerea din domeniul public al comunei Cristeşti în
domeniul privat al comunei Cristeşti a suprafeţei de 200 mp teren, amplasat în T
58, Parcela Cp 3323, situat în intravilanul comunei Cristeşti, identificat conform
Planului de amplasare în zonă, ce se constituie în Anexă la prezenta hotărîre,
imobil avînd codul de clasificare 6.4., înscris la poziţia nr. 4 în Inventarul bunurilor
care aparţin domeniului public al comunei Cristeşti aprobat prin Hotărîrea nr.
22/22.07.1999 a Consiliului Local Cristeşti şi prin H.G. 1354/2001, pentru
atestarea domeniului public al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Iaşi.
(2) Se aprobă studiul de oportunitate întocmit în vederea organizării
procedurilor de atribuire prin închiriere a suprafeţei de 258 mp din proprietatea
privată a comunei Cristeşti, conform anexei 1 care face parte integrantă din
prezenta hotărîre.

Art. 2. Se aprobă proiectul de contract de închiriere conform anexei 2
care face parte integrantă din prezenta hotărîre.
Art. 3. Se aprobă Documentaţia de licitaţie şi Regulamentul privind
desfăşurarea procedurilor de licitaţie şi atribuire prin închiriere a suprafeţei de 258
mp din proprietatea privată a comunei Cristeşti, documentaţii ce se constituie în
anexa 3 la prezenta hotărîre.
Art. 4. Se mandatează primarul comunei Cristeşti pentru derularea
tuturor operaţiunilor legale pentru atribuirea în închiriere a suprafeţei de 258 mp
din proprietatea privată a comunei Cristeşti şi încheierea contractului de închiriere.
Art. 5. Copii de pe prezenta hotarire se vor inainta Prefectului
judetului Iasi, pentru controlul legalitatii, Directiei Patrimoniu din cadrul
Consiliului Judetean Iasi, compartimentelor din cadrul Primariei Cristesti,
Primarului comunei Cristesti, si se va face publică prin afisare in locurile special
amenajate.
Astazi 28.01.2010

PRESEDINTE DE SEDINŢĂ,

VASILE – SORIN ISTRATE

CONTRASEMNAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR,
OVIDIU CONSTANTIN BUTNARIU

JUDEłUL IASI

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CRISTESTI

HOTĂRÂREA

Nr. 10 din 28 ianuarie 2010

HOTĂRÂRE
privind aprobarea cheltuielilor de carburant pentru autoturismul din
dotarea Primăriei Cristeşti
Consiliul Local al comunei Cristesti, judetul Iasi, întrunit in sedinta
ordinara in data de 28.01.2010;
Avind in vedere existenţa în administrarea Consiliului Local Cristeşti unui
autoturism;
Avind in vedere raportul compartimentului financiar contabil din cadrul
Primariei Cristesti, pentru necesitatea aprobării cotei de consum de carburanţi ;
Avind in vedere Proiectul de hotarire formulat de Primarul comunei
Cristesti, prin care se propune aprobarea unei cote lunare de consum de carburant, şi
îndeplinirea prevederilor art. 6 din Lg. 52/2003, privind transparenţa decizionala in
administratia publica, prin afişarea la sediul Primăriei Cristeşti în data de 29.12.2009;
Avind in vedere avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul
consiliului local;
Avînd în vedere prevederile O.G. 80/2001, cu modificările ulterioare,
privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile şi instituţiile publice;
In temeiul art. 36, alin. 4, lit. a) din Lg. 215/2001, privind administratia
publica locala, republicată, cu modificările ulterioare;
In temeiul art. 45 şi 115 din Lg. 215/2001, privind administratia publica
locala, republicată, cu modificările ulterioare,
HOTARASTE:
Art. 1. Se aloca, în cursul anului 2010, lunar, 200 litri carburant, normă de
consum pentru autoturismul proprietate a comunei Cristeşti ce deserveşte Consiliul
Local Cristeşti şi Primăria comunei Cristeşti.
Art. 2. De aducerea la indeplinire a acestei dispozitii vor raspunde
contabilul primariei si primarul comunei.
Art. 3. Prin grija secretarului comunei se vor inainta copii de pe prezenta
Prefectului judetului Iasi, pentru controlul legalităţii, Primarului comunei, persoanelor
nominalizate, compartimentelor din cadrul primariei, şi se va asigura publicitatea
hotărîrii prin afişare la sediul instituţiei şi pe pagina de internet.
Astăzi 28.01.2010

Presedinte de sedinta,
VASILE – SORIN ISTRATE

Contrasemnat pentru legalitate
SECRETAR,
OVIDIU CONSTANTIN BUTNARIU

JUDEłUL IASI

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CRISTESTI

HOTĂRÂREA

Nr. 11 din 28 ianuarie 2010

HOTĂRÂRE
privind aprobarea cheltuielilor de carburant pentru autoturismul din
dotarea Primăriei Cristeşti
Consiliul Local al comunei Cristesti, judetul Iasi, întrunit in sedinta
ordinara in data de 28.01.2010;
Avind in vedere existenţa în administrarea Consiliului Local Cristeşti unui
autoturism;
Avind in vedere raportul compartimentului financiar contabil din cadrul
Primariei Cristesti, pentru necesitatea aprobării cotei de consum de carburanţi ;
Avind in vedere Proiectul de hotarire formulat de Primarul comunei
Cristesti, prin care se propune aprobarea unei cote lunare de consum de carburant, şi
îndeplinirea prevederilor art. 6 din Lg. 52/2003, privind transparenţa decizionala in
administratia publica, prin afişarea la sediul Primăriei Cristeşti în data de 29.12.2009;
Avind in vedere avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul
consiliului local;
Avînd în vedere prevederile O.G. 80/2001, cu modificările ulterioare,
privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile şi instituţiile publice;
In temeiul art. 36, alin. 4, lit. a) din Lg. 215/2001, privind administratia
publica locala, republicată, cu modificările ulterioare;
In temeiul art. 45 şi 115 din Lg. 215/2001, privind administratia publica
locala, republicată, cu modificările ulterioare,
HOTARASTE:
Art. 1. Se aloca, în cursul anului 2010, lunar, 200 litri carburant, normă de
consum pentru autoturismul proprietate a comunei Cristeşti ce deserveşte Consiliul
Local Cristeşti şi Primăria comunei Cristeşti.
Art. 2. De aducerea la indeplinire a acestei dispozitii vor raspunde
contabilul primariei si primarul comunei.
Art. 3. Prin grija secretarului comunei se vor inainta copii de pe prezenta
Prefectului judetului Iasi, pentru controlul legalităţii, Primarului comunei, persoanelor
nominalizate, compartimentelor din cadrul primariei, şi se va asigura publicitatea
hotărîrii prin afişare la sediul instituţiei şi pe pagina de internet.
Astăzi 28.01.2010

Presedinte de sedinta,
VASILE – SORIN ISTRATE

Contrasemnat pentru legalitate
SECRETAR,
OVIDIU CONSTANTIN BUTNARIU

JUDEłUL IASI

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CRISTESTI

HOTĂRÂREA

Nr. 12 din 28 ianuarie 2010

HOTĂRÂRE
privind aprobarea închirierii unor spaţii în vederea amenajării
unui birou notarial

Consiliul Local al comunei Cristesti, judetul Iasi, intrunit in sedinta
ordinara in data de 28.01.2010,
Avînd în vedere cererea depusă în data de 28.12.2009 de către
domnul Isachi Dragoş prin care solicită închirierea provizorie a unor spaţii din
cadrul Primăriei Cristeşti pentru amenajarea unui birou notarial,
Avînd în vedere Ordinul nr. 3406/ C / 18.12.2009 al Ministerului
Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti privind numirea domnului Isachi Dragoş ca
Notar Public cu sediu al Biroului Notarial în comuna Cristeşti.
Avind in vedere Nota de fundamentare si Proiectul de hotarîre
întocmite de Primarul comunei Cristesti, prin care se atestă necesitatea unui
birou notarial în comună şi rolul acestuia în uşurarea demersurilor legale ale
cetăţenilor comunei,
Avind in vedere referatul comun al compartimentului pentru
gospodărire locală şi al viceprimarului comunei Cristeşti;
Avind in vedere afisarea notei de fundamentare si a proiectului de
hotarire in aplicarea prevederilor art. 6 din Lg. 52/2003, privind transparenta
decizionala in administratia publica;
Avînd în vedere că acest spaţiu este neutilizat, precum şi necesitatea
şi utilitatea publică a existenţei unui birou notarial în localitate la dispoziţia
comunităţii,
Avind in vedere avizul favorabil al comisiilor de specialitate din
cadrul consiliului local;
In temeiul art. 36, alin. 5, lit. a), art. 44, art. 45, art. 123 şi art. 124
din Lg. 215/2001, privind administratia publica locala, republicată, cu
modificările ulterioare,

HOTARĂŞTE:
Art. 1. Se aproba închirierea unui spaţiu, format din o încăpere şi
hol de acces aferent , în suprafaţă totală de 40 mp, pentru amenajarea unui Birou
Notarial Public, pentru o perioadă de 5 ani.
Art. 2. In executarea prevederilor art. 1 preţul închirierii şi
modalităţile de plată se calculează strict în conformitate cu prevederile
61/17.12.2009.

Art. 3. Copii de pe prezenta hotarire se vor inainta Prefectului
judetului Iasi, pentru controlul legalitatii, Directiei Patrimoniu din cadrul
Consiliului Judetean Iasi, compartimentelor din cadrul Primariei Cristesti,
Primarului comunei Cristesti, si se va face publica prin afisare in locurile special
amenajate.
Astazi 28.01.2010

PRESEDINTE DE SEDINTA,
VASILE – SORIN ISTRATE

VIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR,
OVIDIU CONSTANTIN BUTNARIU

