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INFORMARE
privind activitatea Compartimentului de asistenţă socială pentru perioada ianuarie – mai 2009

C

ompartimentul
de asistenţă socială din cadrul
Primăriei comunei Cristeşti desfăşoară
anual o diversitate de lucrări
specifice.
Aplicarea
prevederilor
Legii 416/200, modificată şi
completată
cu
Legea
115/2006, s-a concretizat la
finele anului 2008 cu 292 de
familii şi persoane singure
beneficiare de ajutor social
şi un număr de 45 familii şi
persoane singure cu dosare
intocmite care se aflau pe
lista de aşteptare. După
efectuarea anchetelor so-

ciale, pentru lunile ianuarie,
februarie şi martie 2009 au
rămas in plată 257 de familii
şi persoane singure, iar în
luna aprilie au rămas în
plată 245 de familii şi persoane singure. Pentru lunile
ianuarie, februarie şi martie
s-a achitat suma de 71.000
de lei, iar pentru luna aprilie
s-a achitat 21.000 de lei.
Pentru unele familii şi persoane singure care nu au
efectuat volumul de muncă
stabilit sumele au fost diminuate sau au fost excluşi
de la plată.
(Continuare în p 3)
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HOTĂRÂRE RESPINSĂ
Consiliul Local al comunei Cristeşti,
judeţul Iaşi, a respins, cu 12 voturi,
Proiectul de hotărâre prin care se
prevedea diminuarea cheltuielilor
pentru personalul din învăţământ cu
suma de 130.000 de lei in trimestrul
al doilea al anului 2009.

HOTĂRÂREA C.L. NR. 23
Art. 1 Se sancţionează pe raza comunei
Cristeşti, judeţul Iaşi, următoarele fapte:
a. Abandonarea deşeurilor menajere de orice
fel precum şi a ambalajelor pe spaţiile verzi, căi
de comunicaţii, locuri publice, precum şi la
marginea suprafeţelor agricole constituie
contravenţie şi se sancţionează cu amendă de
1.000 de lei pentru persoane fizice şi cu
5.000 de lei pentru persoane juridice;
(Continuare în p 2)

ATENŢIONARE !
Vă reamintim că începând cu data de 16 iulie 2009 se închid gropile de gunoi de pe raza comunei
Cristeşti. Cetăţenii sunt rugaţi să depoziteze deşeurile în gospodărie până când se va organiza sistemul
comunal de colectare. Cei care vor depozita deşeurile pe terenurile din câmp, chiar dacă sunt proprietate privată sau publică, pe spaţii verzi, pe căile de acces din intravilan şi extravilan, vor fi sancţionaţi, conform HCL nr. 23/2009, cu amenzi cuprinse între 1.000 şi 5.000 de lei.
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HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI
LOCAL
ADOPTATE ÎN ŞEDINŢA
ORDINARĂ DIN 28.05.2009

S-a aprobat, prin HCL nr. 24,
preluarea prin transfer, fără plată, de
la Inspectoratul pentru Situaţii de
Urgenţă „Mihail Grigore Sturdza” din
Iaşi, bunuri materiale cu care a fost
dotat Serviciul Voluntar pentru Situaţii
de Urgenţă din comuna Cristeşti.
HCL nr. 26. adoptată cu 12 voturi, a
aprobat Planul Urbanistic Zonal pentru
construirea imobilului „Farmacie” pe
suprafaţa de teren concesionată în
curtea Dispensarului Uman Cristeşti,
conform documentaţiei depuse la
Primăria Cristeşti.
Prin HCL nr. 27 s-a hotărât, cu 12
voturi pentru, modificarea articolului
18, alin. (1) al Hotărârii nr. 52/2008 a
Consiliului Local Cristeşti. Acest
articol va avea următoarea formulare:
Art. 18 (1) Se instituie Taxa pentru
eliberarea autorizaţiei de foraje sau
excavări pentru exploatările de carieră
şi balastiere de pe raza comunei, în
cuantum de 3 lei pentru fiecare metru
pătrat sau fracţiune de metru pătrat
afectat de operaţiunile de exploatări
de carieră sau balastieră pe raza
comunei Cristeşti.
Prin hotărârea nr. 25 s-a stabilit ca
preşedinte de şedinţă, pentru lunile
iunie, iulie, august 2009, domnul
consilier Oneaga Cătălin.
Secretarul comunei,
Ovidiu Butnariu.
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ŞEDINŢA CONSILIULUI LOCAL DIN 28.05.2009
Consilieri prezenţi : Buciumanu Vasile, Chiperi
Dumitru, Ciobanu Mircea, Dăscăliţa Constantin,
Doroftei Gheorghe, Gurzun C-tin, Hărmănescu
Maria-Daniela, Istrate Dănuţ-Ioan, Mercore Dragoş,
Oneaga Cătălin, Pintili Vlad-Mihai, Timofte Dumitru.
Preşedinte de şedinţă : Maria-Daniela Hărmănescu

HOTĂRÂREA NR. 23
(continuare din p. 1)

b. Neîntreţinerea curăţeniei
stradale şi a zonelor aferente
căilor
de
comunicaţii
prin
necurăţarea pomlor de crengile
care umbresc sau împiedecă
buna circulaţie pe drumul public,
precum şi libera vedere la
indicatoarele rutiere constituie
contravenţie şi se sancţionează
cu amendă de 50 de lei pentru
persoane fizice şi 500 de lei
pentru persoane juridice;
c. Neluarea măsurilor pentru
decolmatarea şanţurilor precum
şi a subtraversărilor din zona
podurilor şi podeţelor aferente
proprietăţii
constituie
contravenţie şi se sancţionează
cu amendă de 500 de lei pentru
persoane fizice şi 2000 de lei
pentru persoane juridice;
d. Blocarea drumurilor publice,
inclusiv a căilor de acces spre
tarlale, precum şi a şanţurilor,
prin depozitarea de materiale de
construcţie,
deşeuri,
etc.,
constituie contravenţie şi se

sancţionează cu amendă de
500 de lei pentru persoane
fizice şi 5.000 de lei pentru
persoane juridice.
Art. 2 Contravenţiile stabilite la
articolul 1 se constată de către
Primar sau împuterniciţii acestuia
şi de către personalul Postului de
Poliţie Cristeşti, în condiţiile şi
prin
aplicarea
strictă
a
prevederilor O.G. 2/2001, privind
regimul juridic al contravenţiilor.
Împuterniciţii primarului vor fi
stabiliţi prin dispoziţia Primarului
comunei Cristeşti.
Sumele provenite din aplicarea
sancţiunilor
contravenţionale
pentru faptele prevăzute în
prezenta hotărâre se fac integral
venit
la
bugetul
comunei
Cristeşti.
Hotărârea a fost adoptată cu 11
voturi pentru şi un vot contra
(Ciobanu Mircea), în şedinţa
ordinară a Consiliului Local
Cristeşti din 28 mai 2009.

ŞEDINŢA ORDINARĂ A CONSILIULUI
LOCAL AL COMUNEI CRISTEŞTI
24 iunie 2009, ora 13,00.
Pe ordinea de zi :
a. Raportul Compartimentului contabilitate;
b. Aprobarea taxelor şi impozitelor pentru anul 2010
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INFORMARE
(continuare din p. 1)

Lunar
sunt
actualizate
tabelele,
pentru
Casa
de
Asigurări de Sănătate, cu
membrii familiilor şi persoanele
singure care depăşesc vârsta de
18 ani.
Pentru familiile cu copii minori
s-au întocmit dosare de alocaţii,
după cum urmează: pentru
acordarea
alocaţiei
complementare şi de susţinere,
conform OUG 105/2003, s-au
întocmit 29 de dosare noi, 24 de
dosare
pentru
modificarea
cuantumului de plată şi 30 de
dosare pentru încetarea plăţii
către familiile ale căror copii au
depăşit vârsta de 18 ani; pentru
acordarea alocaţiei de stat s-au
întocmit 17 dosare; pentru
acordarea banilor de trusou
copiilor nou născuţi s-au întocmit
17 dosare; pentru acordarea
alocaţiei nou născuţilor s-au
întocmit 17 dosare; pentru
acordarea
indemnizaţiei
de
creşterea copiilor până la vârsta
de 2 ani s-au întocmit 3 dosare.
Lunar se întocmesc rapoarte
pentru Direcţia de Muncă şi
Protecţie Socială, D.G.A.S.P.C.
Iaşi,
Consiliul
Judeţean,
Prefectură.
La cererea Poliţiei şi a
Judecătoriilor s-au întocmit 34
de anchete sociale pentru
procese de divorţ, mărirea
pensiei alimentare sau infracţiuni

comise de minori.
În permanenţă se întocmesc
anchete
sociale
şi
se
monitorizează cele 16 persoane
cu handicap grav cu drept de
asistent personal şi cele 42 de
persoane cu handicap de gradul
al doilea.
Se fac demersuri să se obţină
aprobările necesare unei operaţii
în străinătate pentru cetăţeanul
Mandea Alin, care a fost victima
unui accident în urmă cu doi ani.
Periodic se fac reevaluări
pentru cei cinci copii din comună
care se află internaţi în şcoli
speciale (2 la Şcoala Specială
din Paşcani şi 3 la Grupul Şcolar
Bivolărie din Suceava).
Colaborăm cu instituţiile din
comună; Şcoală, Biserică, Poliţie
în vederea rezolvării unor cazuri
privind persoane aflate în
dificultate sau comportamentul
deviant al unor copii minori.
Colaborăm cu unele fundaţii. De
curând, împreună cu Fundaţia
PRO-WOMEN se desfăşoară în
comuna
noastră
Proiectul
Femei antreprenor în mediul
rural, proiect din care s-a
realizat prima etapă – curs de
operare PC, la care au participat
30 de femei din comună.
Asistent social,
Constantin Mercore

TELEFOANE UTILE
Primăria –
secretar, 0232716174
primar, 0232716170
contabil, 0232716293

Şcoală - 0232716178
Dispensar uman - 0232716173
Poliţie - 0232716172
APEL DE URGENȚĂ 112

ŞTIRI PE SCURT
Precipitaţiile
căzute pe
teritoriul comunei Cristeşti
în luna mai 2009 au fost de
70,0 litri pe metrul pătrat.

*
În comuna Cristeşti a luat fiinţă
„Asociaţia Crescătorilor de Bovine comuna Cristeşti, judeţul
Iaşi”.Primul Consiliu Director al
asociaţiei are următoarea componenţă:
Chiperi Dumitru – preşedinte
Simion Costache – vicepreşedinte
Doroftei Gheorghe – vicepreşedinte
Cîtea Constantin – secretar
Chiperi Aurel - membru

*
Drumul comunal DC 129
(Cristeşti – Homiţa) se află în
curs de reabilitare şi pregătire în
vederea asfaltării.

*
In satul de centru al comunei
Cristeşti au început lucrările de
construcţie a unei farmacii
private şi se continuă lucrările la
Grădiniţa cu cinci săli de clasă.
Vor reîncepe şi lucrările de
modernizare a Şcolii cu clasele
I-IV din satul Homiţa.
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SFATURI PRACTICE
„ROMÂNI CARE AU SCHIMBAT LUMEA”
de Nicu Geese
NICOLAE TECLU
(1839 – 1916)

Tânărul braşovean îşi continuă
studiile, începute în oraşul natal,
absolvind Chimia la Institutul
Politehnic din Viena şi Arhitectura
la Academia de Arte Frumoase
din Műnchen. Devine profesor de
chimie la Braşov (1863-1868), la
Academia de Comerţ din Viena,
apoi docent la Academia de Arte
vieneză (catedra Chimia culorilor),
chimist la Monetăria Statului şi la
Imprimeria Imperială din Viena.
Se ocupă de cercetări în domeniul
chimiei generale şi analitice. Realizează îmbunătăţiri ale pigmenţilor
folosiţi în pictură şi obţine rezultate notabile în domenii ca: electricitatea atmosferică, tehnologia
hârtiei, compoziţia silicaţilor sau
capacitatea de explozie a amestecurilor de gaze. În 1900, la Viena,
inventează şi brevetează becul
Teclu, cu reglare eficientă a
curentului de aer şi gaz, folosit de
atunci în toate laboratoarele din
lume.
Articol selectat de
Mihai Dăscăliţa, bibliotecar

Î

n locul prafului de
copt, puteţi folosi bicarbonat de sodiu,
sare de lămâie şi
mălai.
Pentru a obţine echivalentul unei linguriţe de praf de
copt, amestecaţi ½ linguriţă
bicarbonat de sodiu, ¼ linguriţă de sare de lămâie şi
¼ linguriţă de mălai.
Aceasta din urmă încetineşte reacţia dintre sarea
de lămâie acidă şi bicarbonatul alcalin, pentru ca –
la fel ca praful de copt din
comerţ – pudra obţinută săşi menţină puterea de fermentare mai mult timp.
Cum verificaţi dacă bicar-

bonatul de sodiu este sau
nu expirat?
Turnaţi peste o cantitate
mică de bicarbonat de sodiu
– mai puţin de o linguriţă –
câteva picături de oţet sau
suc de lămâie. Dacă nu
face spumă, înseamnă că a
expirat. De regulă, bicarbonatul păstrat într-o cutie
închisă este valabil 18 luni,
pe când cel dintr-una
deschisă – doar 6 luni.
Omlete mai pufoase
Vreţi să aflaţi secretul
preparării unei omlete mai
aerate? La fiecare 3 ouă
folosite, adăugaţi ½ linguriţă
de bicarbonat de sodiu.

POSTUL DE POLIŢIE CRISTEŞTI
Numitul Măndiuc Vasile
– Cristinel, din satul Hereşti, a fost sancţionat cu
700 de lei, conform Legii
61/1991, pentru acte de
huliganism.
Cojocaru Cătălin, fără
profesie şi fără ocupaţie, a

fost sancţionat, în cursul
lunii mai 2009, de două ori
cu 500 de lei şi respectiv
200 de lei, pentru acte de
huliganism.

Agent şef, Ovidiu Toma

EXPERIMENT ŞTIINŢIFIC
Folosiţi gazul produs în urma amestecării de bicarbonat de sodiu cu oţet pentru a umfla un balon.
Mai întâi, turnaţi ½ cană cu oţet într-o sticlă sau un borcan cu gâtul îngust. Introduceţi o pâlnie într-un
balon obişnuit şi umpleţi-l, prin aceasta, cu 5 linguri de bicarbonat de sodiu. Potriviţi fest gura balonului pe
gura sticlei, apoi ridicaţi cu grijă balonul în poziţie verticală, astfel încât bicarbonatul să se scurgă treptat
în oţetul din sticlă. Sfârâitul şi spuma pe care le puteţi observa sunt de fapt o reacţie chimică între cele
două ingrediente. Rezultatul constă în dioxidul de carbon care se degajă, umflând balonul.
Pagini realizate de Constantin Dăscăliţa
(dascalitaconstantin@gmail.com)

