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D

in luna ianuarie a
anului 2007 s-a
început
balastarea
drumurilor
comunale
în
colaborare
cu
balastiera
„Citadin”, care a pus la
dispoziţie
balastul
şi
mijloacele de transport, şi cu
S.C. Quantum S.R.L., care a
pus
la
dispoziţie
un
autogreder.
În primăvara anului trecut,
cu beneficiarii Legii 416/2001
s-au colectat gunoaiele, s-au
văruit arborii de pe marginea
drumurilor, s-au igienizat
staţiile de autobuz, s-au
decolmatat poduri, podeţe şi
şanţuri.

Hotărâri
meseriaşi din comună şi cu
beneficiari ai Legii 416/2001,
am construit o fosă septică.
Pentru alegerile din 2007
am confecţionat cabine şi am
achiziţionat urne de vot.
În luna decembrie 2007 am
recondiţionat, cu o firmă din
Piatra
Neamţ,
iluminatul
public şi am montat un număr
de 60 de noi lămpi de
iluminat.
În cursul anului 2007, cu
utilaje închiriate de la S.H.
Paşcani şi cu persoane care
beneficiază de prevederile
Legii
416/2001,
am
decolmatat pârâul Cărămizii.

Pentru anul 2008 ne-am
propus
:
Cu personalul disponibil
am
construit
gardul
Balastarea
drumurilor
împrejmuitor de la Primărie, comunale;
s-a amenajat centrul PAPI
Accesarea
fondurilor
(Punctul de Acces Public la
europene
pentru
colectarea
Informaţii),
s-au
făcut
reparaţii
la
Biblioteca deşeurilor;
comunală,
s-a
amenajat
Înfiinţarea serviciului de
arhiva Primăriei din clădirea salubrizare;
anexă
şi
s-a
început
Decolmatarea şanţurilor şi
construcţia
clădirii
cu
destinaţie de vestiare pe pâraielor;
Amenajarea drumurilor de
terenul de fotbal.
La Dispensarul uman, cu acces în tarlale.
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CONSILIUL LOCAL CRISTEŞTI
Consilieri prezenţi : Avasilcăi C-tin, Bîrzu Neculai, Bucovina Neculai, Chiperi Aurel, Chiperi D-tru, Dăscăliţa C-tin, Grădinaru V-le, Gurzun
C-tin, Hărmănescu Ion, Mercore Dragoş, Rusu Ioan, Ţintilă C-tin.

Preşedinte de şedinţă : Neculai Bucovina
HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL CRISTEŞTI ADOPTATE ÎN ŞEDINŢA DIN 25.03.2008

Proiectul de hotărâre pentru scoaterea
din domeniul public a suprafeţei de 234
Proiectul de hotărâre pentru aprobarea
mp şi trecerea ei în domeniul privat al
contractului de mentenanţă şi service
comunei Cristeşti a fost aprobat cu 12
pentru „Programe Software Instituţie” a
voturi pentru.
fost adoptat cu 12 voturi pentru.

HOTĂRÂREA nr. 20

HOTĂRÂREA nr. 21

HOTĂRÂREA nr. 23

Proiectul de hotărâre privind aprobarea
Proiectul de hotărâre pentru aprobarea
utilizării
unor
fonduri
(alocate
„Programului Strategic Multianual al
Dispensarului uman prin HCL nr. 1 din 30
comunei Cristeşti pentru perioada 2008ian. 2008) pentru achiziţionarea unui
2013” a fost adoptat cu 12 voturi pentru.
scaun stomatologic cu dotările aferente,
a fost aprobată cu 11 voturi pentru şi o
HOTĂRÂREA nr. 22
abţinere (Rusu Ioan).

RAPORTUL DE ACTIVITATE AL COMISIILOR DE SPECIALITATE
DIN CADRUL C.L. CRISTEŞTI PENTRU ANUL 2007
Avasilcăi C-tin, Gurzun C-tin
Comisia
pentru şi Mercore Dragoş.
amenajarea teritoriului şi
În şedinţele lor, cele trei
urbanism,
protecţia comisii
au
dezbătut
mediului,
administraţie probleme specifice şi de
publică locală, juridică şi de interes general şi au avizat
disciplină a funcţionat cu proiecte de hotărâri care au
cinci membri : Bîrzu Viorel, fost supuse dezbaterii şi
Dăscăliţa C-tin, Gră-dinaru aprobării plenului consiliului
V-le, Rusu Ioan şi Ţintilă C- local.
tin.
S-au adoptat în anul 2007
Hărmănescu Ion.

(Extras

din
Rapoartele
Comisiilor de specialitate)
Cei treisprezece consilieri
locali
şi-au
desfăşurat
activitatea în trei comisii de
specialitate :
Comisia pentru buget,
finanţe şi agricultură a
funcţionat o perioadă de timp
cu patru membri datorită
plecării d-lui consilier Apetri
Cătălin. În prezent este
compusă
din
cinci
consilieri : Bîrzu Neculai,
Bucovina Neculai, Chiperi Dtru,
Chiperi
Aurel
şi

Comisia
pentru
învăţământ, cultură, sănătate
şi sport a funcţionat o
perioadă de timp cu doi
membri datorită demisiei
consilierului
Ciobanu
Mircea. În prezent este
compusă din trei consilieri :

un număr de 74 de hotărâri
din care doar cinci, la
cererea Prefecturii Iaşi, au
fost reformulate şi apoi
aprobate
în
şedinţele
ordinare
ale
consiliului
local. N-au fost cazuri în care
hotărârile să fie respinse de
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acordat ajutoare materiale interes public (clădire anexă
Principalele
domenii unor familii cu probleme în curtea Primăriei, gardul
de împrejmuire a Primăriei,
deosebite de sănătate.
vizate de H.C.L. au fost :
4. Hotărâre de înfiinţare a vestiare pe terenul de fotbal,
1. Aprobarea bugetului
etc.)
local şi rectificări bugetare Clubului Sportiv „Moldova
Toate hotărârile C.L. au
necesare
realizării
unor Cristeşti” cu mai multe secţii
fost
aprobate
în
urma
sportive.
lucrări de investiţii.
dezbaterilor
în
plen,
la
care
5. Hotărâre prin care s-a
2. Hotărâri prin care s-au
locali
şi-au
aprobat editarea pe plan consilierii
aprobat
realizarea
unor
al
unui
buletin prezentat punctul de vedere,
studii de fezabilitate şi local
informativ (Jurnal Sătesc) aducând amendamente de
proiecte de investiţii :
prin intermediul căruia să fie câte ori a fost necesar.
a.
Reparaţii
capitale informaţi cetăţenii comunei Hotărârile au fost puse în
prin
grija
(Primăria, Sala Polivalentă, despre activitatea Consiliului practică
primarului
Constantin
Şcoala Homiţa);
Local, activitatea Primăriei
Bolohan,
împreună
cu
b. Reabilitări termice cu şi activitatea altor instituţii salariaţii
Primăriei.
încălzire centralizată pe bază din comună.
Majoritatea s-au finalizat, iar
de gaze naturale (SAM
6. Hotărâri prin care s-au altele sunt in curs de
Cristeşti, Şcoala Hereşti, creat noi servicii în cadrul finalizare.
Grădiniţa de centru);
Primăriei
(Serviciul
de
Întreaga
activitate
a
urbanism,
Serviciul
Voluntar
c. Reparaţii curente şi
Consiliului
Local
s-a
diverse modernizări (Dispen- pentru Situaţii de Urgenţă, desfăşurat în conformitate cu
sarul
uman,
Biblioteca Serviciul de salubrizare şi Regulamentul
de
a
mediului,
comunală şi Postul de protecţie
Reţeaua
Electronică
a funcţionare, actualizat, prin
Poliţie);
Comunităţii
Locale)
cu grija d-lui secretar Ovidiu
d. Investiţii noi (Drum angajaţi care au ocupat Butnariu, conform Legii 215.
vicinal şi pod; Sală de sport; posturile
prin
concurs Majoritatea consilierilor au
Azil de bătrâni; Aducţiune de organizat
de
Primăria fost prezenţi la şedinţele de
apă, canalizare şi staţie de Cristeşti şi Serviciul de plen - puţini au lipsit şi
epurare în colaborare cu Resurse Umane din cadrul atunci motivat - au participat
la
dezbateri,
au
făcut
localităţile din Asociaţia Consiliului Judeţean Iaşi.
propuneri constructive fără
comunelor din N-V judeţului
7. Hotărâri prin care s-a să facă partizanat politic,
Iaşi; Modernizarea DC 129
aprobat realizarea în regim dovedind că sunt interesaţi
Cristeşti-Tătăruşi).
propriu a unor obiective de de problematica comunei şi
3. Hotărâri prin care s-au
(continuare din pagina 2)

ŞTIAŢI CĂ...
Sâmbătă 12 aprilie 2008, în sala « Grădinari »
Pe Drumul Comunal 129 Cristeşti-Tătăruşi au
din Iaşi se va desfăşura faza judeţeană a început lucrările de decolmatare a şanţurilor şi
de balastare a părţii carosabile (vezi imaginile
concursului de atletism.
din Jurnal).
Şcoala de Arte şi Meserii din Cristeşti va
participa cu un lot de şase elevi : trei fete şi trei
In comuna Cristeşti se va organiza un curs de
băieţi, selectaţi şi antrenaţi de dl. profesor Ionuţ specializare pentru crescătorii de animale.
Ungureanu .
Informaţii la d-l ing. Dumitru Chiperi.
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Amuzament ştiinţific
Hârtia „vrăjită”
Aţi auzit, desigur, adesea despre dresură de
câini, de maimuţe, de lei, de elefanţi, ba…chiar
şi de pureci, dar de „hârtie dresată” aveţi
cunoştinţă? Probabil că nu; şi, totuşi, o astfel de
«vrăjitorie» poate fi executată cu cea mai mare
uşurinţă, chiar de către un copil.

palma deschisă a uneia dintre mâini şi
aşteptaţi… După câteva secunde… hârtia
prinde «viaţă» ! Toţi vor putea observa cum ea
începe să se ridice de la un capăt, ori de la
amândouă, pe lungime sau pe lăţime, după
care se va răsuci şi va căuta să se
rostogolească în afara palmei. Atunci o veţi
prinde în palma deschisă a celeilalte mâini,
unde hârtia va continua să execute noi mişcări
amuzante şi enigmatice. Dacă s-a ondulat, o
puteţi aşeza pe palmă cu partea ovală în sus:
imediat se va întinde, pentru ca, în scurt timp,
să se onduleze în sens invers, spre mirarea şi
hazul celor din jur.

Alegeţi o bucată de hârtie semipergament şi
decupaţi din ea un dreptunghi cu dimensiunile
de 10/4 cm. Pe ea puteţi desena ceva… cât mai
fantezist, ori puteţi scrie nişte «formule magice»
în diferite culori, orice vă dă prin minte, fiindcă
Pentru ca experienţa să vă reuşească şi mai
rolul lor este numai să păcălească pe cei care
bine, ţineţi pumnul strâns până în momentul
vor să asiste la scamatoria dumneavoastră.
când deschideţi palma spre a primi hârtia. În
Păstraţi această bucăţică de hârtie între filele acest fel, mâna va fi uşor umedă, fapt care
unui carneţel din buzunar şi, când vi se oferă ajută ca mişcările să fie mai ample şi mai
prilejul, faceţi o demonstraţie asupra… spectaculoase.
neobişnuitelor calităţi cu care aţi înzestrat-o
Încercaţi experienţa aceasta cu diferite sorturi
printr-un «îndelungat dresaj şi influenţe fizicode hârtie, unele dintre ele fiind deosebit
chimice speciale».
« înzestrate » pentru această uşoară şi
După ce aţi terminat prezentarea aceasta amuzantă scamatorie.
amuzantă, aşezaţi dreptunghiul de hârtie pe

LUCRĂRI PE DRUMUL COMUNAL
CRISTEŞTI-TĂTĂRUŞI

HULIGANII
Şi în comuna noastră avem huligani!
Pentru fapte de huliganism au fost
sancţionaţi cu amendă contravenţională :
Cercelaru Spiridon cu 200 de lei
Se balastează DC 129 CristeştiTătăruşi

Brânzea Gheorghe

cu 200 de lei

Maftei Marcel

cu 300 de lei.

Este cercetat penal, pentru lovirea tatălui
său, numitul Brânzea Gheorghe.
Ovidiu Toma, lucrător de poliţie
COLEGIUL DE REDACŢIE :

Se modernizează drumurile
comunale
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