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PENTRU TIMPUL LIBER
În 1836 profesorul Poenaru
propune
efectuarea
primelor
Petrache Poenaru (1799 – 1875),
observaţii meteorologice sistematice
inventatorul stiloului, a fost secretar
pentru determinarea temperaturii,
al lui Tudor Vladimirescu şi este
presiunii şi umezelii aerului.
acreditat ca fiind autorul steagului
tricolor în forma actuală.
În calitate de director general al
şcolilor
din
Ţara
Românească,
După
înăbuşirea
mişcării
înfiinţează şcoli publice săteşti.
pandurilor, scapă de persecuţii şi
pleacă la Viena şi Paris pentru studii.
După
Unirea
Principatelor
Petrache Poenaru concepe textul
La 25 mai 1827 i se eliberează
Legii instrucţiunii publice (1864).
Brevetul
francez
3208
pentru
„Condei purtăreţ fără sfârşit,
În 1870, ca o recunoaştere a
alimentându-se el însuşi cu activităţii sale, este ales membru al
Academiei Române.
cerneală”, stiloul de astăzi.
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POSTUL DE
POLIŢIE CRISTEŞTI
INFORMEAZĂ

„Români care au schimbat lumea”

În
1832,
revine
în
Ţara
Românească, devenind profesor de
Selectate de Mihai Dăscăliţa,
matematică şi fizică la Liceul Sfântul
bibliotecar
Sava şi apoi director al acestei şcoli.

SFATURI PRACTICE
Aspirina
Scoarţa de salcie este
bogată în salicină – un
analgezic
şi
antitermic
natural.

Pisaţi 5 – 6 tablete de
aspirină şi amestecaţi cu ½
linguriţă de suc de lămâie şi
apă. Aplicaţi pasta obţinută
pe bătătura de la picioare,
înfăşuraţi zona cu un prosop
cald şi acoperiţi-l cu o pungă
de plastic. După 10 minute
îndepărtaţi prosopul şi frecaţi
bătătura cu o piatră ponce.

În anul 300 î. Cr.,
Hipocrate folosea scoarţa de
salcie contra migrenelor şi
durerii. Băştinaşii americani
foloseau plante ce conţineau
Eliminaţi
mătreaţa.
salicină
pentru
tratarea
simptomelor de răceală şi Amestecaţi două tablete de
aspirină cu cantitatea de
gripă.
şampon care o folosiţi la o
În 1889, un chimist al spălare a părului. Tamponaţi
companiei germane Bayer, părul cu acest amestec.
Felix Hoffmann, a obţinut un Lăsaţi amestecul 1 – 2
compus
derivat,
acidul minute să acţioneze, apoi
acetilsalicilic, cunoscut sub clătiţi bine şi spălaţi părul cu
numele de aspirină.
apă şi şampon.
Trataţi-vă
bătăturile.

Huliganism feminin
Moisii Tatiana de 45 de ani,
din satul Homiţa, a săvârşit acte de
huliganism în zilele de 23 şi 25
octombrie 2008. Pentru prima faptă
a fost amendată cu 500 de lei, iar
pentru cea de a doua cu 200 de lei,
conform Legii nr. 61/1991.
Scandalagiul satului
Buciumanu
Neculai
zis
„Cherpecul” de 53 de ani, din
Cristeşti, a provocat scandal şi, în
baza Legii 61/1991, a fost amendat
cu suma de 400 de lei.
Fugarul prins
A fost prins şi depus în
Penitenciarul Iaşi, pentru trei luni,
numitul Drăguşanu Neculai din
satul Homiţa, care a refuzat să
plătească pensia de întreţinere
pentru copiii minori.
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Agent şef, Ovidiu Toma

GLUMA LUNII OCTOMBRIE
TELEFOANE UTILE :

Doi pescari între ei:
- Azi dimineaţă am dat cu banul să
văd dacă mă duc cu nevastă-mea la
biserică sau vin la pescuit.
- Şi văd că ţi-a ieşit să vii cu noi la
pescuit.
- Da, însă a trebuit să dau de 7 ori.

Primărie : 0232716174

Constantin Dăscăliţa

0232716201

Ovidiu Butnariu

0232716174

Simona Baltag

0232716293

Daniela Toma

0232716293

Adriana Spiridonică

0232716178

L

SCHIMB DE EXPERIENŢĂ

a
invitaţia
Primarului
comunei
Biberbach,
regiunea Amstetten din
Austria,
din
comuna
Cristeşti au plecat într-un
schimb de experienţă Constantin-Ovidiu
Butnariu, secretarul Consiliului Local şi
Constantin Dăscăliţa, consilier local.

arendare a terenurilor agricole.

Excursia s-a desfăşurat în perioada
13 – 17 octombrie 2008 cu autocarul pus
la dispoziţie de patronul austriac
grupului
de
reprezentanţi
ai
comunităţilor locale din judeţele Bacău,
Vaslui, Iaşi şi Neamţ, unde SC AGRO
FORTIS s.r.l. a încheiat contracte de

şi a apelor uzate în vederea folosirii lor
pentru producerea de energie electrică,
energie termică, gaze naturale (biogaz) şi
îngrăşăminte naturale.

S-au vizitat în comuna Biberbach şi
în împrejurimi : Primăria, Grădiniţa,
Şcoala primară, Şcoala de muzică,
Centrala termică, Baza sportivă a
comunei, Catedrala catolică, Depozitul de
containere pentru deşeuri, Remiza PSI,
Ferma de creştere a păsărilor pentru ouă,
Cheltuielile de transport, cazare, Staţia de epurare a apelor uzate, Staţia
masă şi deplasările din interiorul regiunii de compactare a deşeurilor, centrul
vizitate au fost suportate de firma SC Vienei.
AGRO FORTIS s.r.l. cu sediul în Piatra
Gazdele ne-au informat şi ne-au
Neamţ, administrată de dl. Alfred, fiul prezentat în detaliu modul cum au
Primarului din Biberbach.
realizat colectarea selectivă a deşeurilor

INVESTIŢII NOI

Fax

: 0232716293

Poliţia

: 0232716172

Dispensar
: 0232716173

Tehnician
veterinar : 0232733501
Şcoala

: 0232716178

Casa parohială

:

0232716212

URGENŢE :
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NEGLIJENŢA PRODUCE PAGUBE

În luna octombrie 2008 au început
lucrările de execuţie a investiţiei
„Grădiniţă cu cinci săli de clasă” în
satul de centru al comunei, amplasată
pe terenul fostei grădiniţe care a fost
demolată. Lucrarea a fost contractată
de SC A.G. SAN INVEST s.r.l. din
Târgu Neamţ, prin licitaţie organizată
Cu pompierii voluntari din comună şi
de Inspectoratul Şcolar al Judeţului cu ajutorul cetăţenilor din sat s-a evitat
Iaşi.
extinderea incendiului la locuinţele din jur.

Mihai Antonia, şef serviciu SVSU
Lucrările se vor termina, conform
Cristeşti
contractului, în luna septembrie 2009.
Vizitaţi site-ul comunei pe adresa :

PAGINI REALIZATE DE CONSTANTIN DĂSCĂLIŢA

C-tin Dăscăliţa, consilier local

În seara zilei de 01 noiembrie 2008, la
locuinţa familiei Aurica Măndiuc din satul
Hereşti, comuna Cristeşti, a izbucnit un
incendiu la depozitul de furaje, distrugând
aproximativ 20 de tone de furaje şi fânăria.
Pentru stingerea incendiului şi evitarea
propagării lui la locuinţă şi anexe s-a
intervenit cu trei autospeciale de la I.S.U.
Paşcani.

0232716170

uman
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HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL
ŞEDINŢA DIN 30 OCTOMBRIE 2008
Consilieri prezenţi : Buciumanu Vasile, Chiperi D-tru, Ciobanu Mircea, Dăscăliţa C-tin, Doroftei
Gheorghe, Hărmănescu Maria-Daniela, Istrate Dănuţ-Ioan, Istrate Vasile-Sorin, Mercore Dragoş, Oneaga Cătălin, Pintili Vlad-Mihai, Timofte Dumitru.
Preşedinte de şedinţă : Dumitru Timofte

HOTĂRÂREA nr. 74

Aparatului
de
lucru
al de voturi alocarea sumei de
Primarului
comunei
Cristeşti
25.868 de lei din bugetul local
S-a aprobat cu unanimitate
pentru
finanţarea
valorii
de
voturi
suplimentarea pentru anul 2009.
tichetelor
cadou
ce
se
vor
HOTĂRÂREA nr. 77
spaţiului
atribuit
prin
acorda cadrelor didactice de la
concesiune către Cabinetul
S-a aprobat cu unanimitate Şcoala de Arte şi Meserii
medical
individual de voturi cesiunea (cedarea)
Cristeşti în perioada octombrie
stomatologic dr. Vintea Ana- drepturilor
şi
obligaţiile – decembrie 2008.
Maria, din spaţiul excedent al asumate de către SC SAER
HOTĂRÂREA nr. 80
Dispensarului
uman
din s.r.l.
Oradea
în
cadrul
Cristeşti, format din două contractului
nr.
S-a aprobat cu unanimitate
camere şi un hol de acces, în 4014/04.12.2007,
către de voturi un ajutor de urgenţă
suprafaţă totală de 34,7 mp, „Energia în natură s.r.l.”, cu în valoare de 500 de lei.
pentru o perioadă de 15 ani în menţinerea valabilităţii şi a
HOTĂRÂREA nr. 81
vederea
amenajării
unui condiţiilor tuturor prevederilor
laborator de tehnică dentară.
S-a aprobat cu unanimitate
contractuale.
de voturi alocarea din bugetul
HOTĂRÂREA nr. 75
HOTĂRÂREA nr. 78
local a sumei de 3.000 de lei
S-a aprobat cu unanimitate
S-a aprobat cu unanimitate pentru redactarea, editarea şi
de
voturi
suplimentarea de
voturi
Studiul
de tipărirea unei reviste şcolare
Bugetului de venituri şi oportunitate şi Caietul de pe teme de istorie locală şi a
cheltuieli al comunei Cristeşti, sarcini întocmite în vederea sumei de 3.000 de lei pentru
judeţul Iaşi pentru anul 2008 organizării procedurilor de amenajarea şi dotarea unui
cu suma de 105 mii de lei, la atribuire în concesiune a Cabinet de limbă franceză în
capitolul „cheltuieli pentru suprafeţei de 100 mp din incinta Şcolii de Arte şi
personalul din învăţământ”.
proprietatea publică a comunei Meserii Cristeşti în care
HOTĂRÂREA nr. 76
Cristeşti în vederea construirii urmează
să-şi
desfăşoare
activitatea Clubul elevilor
S-a aprobat cu unanimitate unei Farmacii.
francofoni.
HOTĂRÂREA nr. 79
de voturi Planul de ocupare a
funcţiilor publice din cadrul
Comuna
Cristeşti
este
membră a Asociaţiei de
Dezvoltare
Intercomunitară
(ADI) împreună cu localitatea
Tătăruşi, din judeţul Iaşi.

S-a aprobat cu unanimitate

ŞTIRI PE
SCURT

Cristeşti şi Tătăruşi şi a
imobilelor proprietate privată de
pe întreg teritoriul celor două
comunităţi.

Valoarea totală a proiectului
Creşterea este de 4.000.000 de lei, adică
Cele două comune au iniţiat Sectorial
Economice 40 de miliarde.
un proiect finanţat cu fonduri Competitivităţii
(POSCCE)
în
vederea
nerambursabile
din
cadrul
Agent de dezvoltare locală,
Programului
Operaţional reprezentării în format digital a
patrimoniului
comunelor Daniela Toma
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Elevii din Cristeşti cercetează istoria
locurilor natale

Ş

coala de Arte şi Meserii din
Cristeşti este parte dintr-un
proiect amplu, cu Liceul Teoretic
„Miron Costin” din Paşcani,
Şcoala „Garabet Ibrăileanu” din TârguFrumos, Şcoala „Ştefan cel Mare” din
Cotnari, care are scopul de a forma elevilor
deprinderi de cercetare a istoriei locale pe
baza documentelor, a mărturiilor şi a
descoperirilor arheologice, de a le insufla
dragostea şi respectul faţă de istoria
naţională.
Joi, 30 octombrie 2008, la şcoala din
Cristeşti s-a desfăşurat o activitate cu tema
„Fir întors – redescoperirea istoriei
locale” la care a participat un grup de 10
elevi ai Şcolii Todireşti.
În cadrul acestei întâlniri elevii din
Cristeşti au prezentat oaspeţilor date despre
istoria localităţilor Cristeşti, Hereşti şi
Homiţa, au prezentat şi au interpretat două
documente inedite : actul de căsătorie al
Valeriei Micle cu Dimitrie P. Sturdza,
descoperit în arhiva Primăriei din Cristeşti,
şi manuscrisul olograf al unui cetăţean din
Cristeşti, Bârgăoanu Constantin, care timp
de patru ani şi două luni a fost prizonier în
Lagărul de la Donbas.
Gazde şi oaspeţi au vizitat virtual
bisericile din comună, edificii care fac parte
din patrimoniul spiritual şi material al
comunităţii.
Cei zece elevi de la şcoala din Todireşti
au oferit gazdelor ceramică tip Cucuteni,
descoperită pe teritoriul comunei Todireşti.
prof., Simona Chihaia

S.V.S.U. CRISTEŞTI VĂ RECOMANDĂ
Supravegheaţi focul, indiferent dacă este în locuinţă sau afară !
Nu folosiţi aparatură electrică defectă sau cu improvizaţii !
Nu fumaţi în locuri cu pericol de explozie şi incendiu, în pat
înainte de culcare sau în poduri !
Verificaţi, reparaţi şi curăţaţi coşurile de fum !
Nu folosiţi instalaţii de încălzire improvizate !
Respectaţi distanţa de protecţie dintre sobe şi materialele
combustibile şi amplasaţi în faţa sobelor o cutie metalică pentru
lemne !
Nu folosiţi buteliile cu gaz lichefiat fără regulator!
Nu depozitaţi combustibili sau materiale uşor inflamabile în
podurile clădirilor !
Nu folosiţi afumători improvizate amplasate lângă materiale
combustibile sau depozite de nutreţ !
Nu lăsaţi nesupravegheat focul deschis în preajma depozitului de
nutreţ sau lângă materiale combustibile!
ŞTIAŢI CĂ…
În „Repertoriul arheologic al judeţului
consemnate date despre istoria comunei Cristeşti.

Iaşi”

sunt

Vasile Chirica şi Marcel Tanasachi prezintă o hartă a comunei cu
precizări privind descoperirile arheologice care atestă existenţa
satelor Cristeşti, Hereşti şi Homiţa din secolele al XIV-lea.
Sunt prezentate date şi despre satele dispărute în timp :Leţcani şi
Dobruleşti.
Despre Cristeşti
La 04.11.1493, Ştefan cel Mare întăreşte Nastasiei satul Cîrsteşti
pe Moldova, ocina bunicului ei, Cîrstea. Se apreciază că satul este mai
vechi cu trei generaţii, deci ar data de la sfârşitul secolului al XIV-lea.
Despre Hereşti
La 04.11.1493, Ştefan cel Mare întăreşte satul Hireşti (Hereşti) în
hotar cu Cîrsteşti. O altă denumire a satului – Ruşii – este
consemnată în „Dicţionarul Suceava” la pagina 151.
Despre Homiţa

CALENDARUL LUNII
NOIEMBRIE
Joi 20 noiembrie 2008, ora
13,00 va avea loc şedinţa
ordinară a Consiliului Local
al comunei Cristeşti.
Precipitaţiile
din
luna
octombrie 2008 au fost de 45,5
litri pe metrul pătrat.

La 10.09.1606 este vândută o parte din satul Homiţa.
Despre Leţcani
Lăţcani, fost sat în comuna Cristeşti. La 28.03.1528 Petru Rareş
întăreşte satul Lăţcani pe Moldova, având privilegiu de la Alexandru
cel Bun.
Despre Dobruleşti
Fost sat care a fost întărit la 26.05.1580.
Pe teritoriul satului Cristeşti au fost descoperite monede romane
şi feudale, aflate în colecţia Biţa Traian din Paşcani. S-au descoperit
fragmente de vase, unelte şi alte vestigii care se găsesc expuse în
muzeul satului din Topile, comuna Valea Seacă.
Extrase de prof. C-tin Dăscăliţa

