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S

âmbătă, 20 iunie 2009, în sala de
şedinţe a Consiliului Local Cristeşti,
a avut loc întâlnirea Domnului
prefect Victorel Lupu cu pensionarii
din comuna Cristeşti. La întâlnire au participat
doamna Adriana Grecu, director al Casei
Judeţene de Pensii, domnul Gică Zanet,
director al Oficiului Prefectural Paşcani şi
preşedinţii celor două organizaţii judeţene a
pen-sionarilor.
Continuare în pagina 3

RAPORT DE ACTIVITATE
al Compartimentului Buget – Contabilitate în anul 2008

C

ompartimentul
Buget
–
contabilitate
din
cadrul
Primăriei
comunei Cristeşti,
în anul 2008, a fost alcătuit din:
Puiu Doina – referent
contabil,

Prisecaru Viorica – referent
impozite şi taxe,
Toma Daniela – referent
achiziţii publice,
Leonte Gabriela – casier.

Continuare în pagina 3

SFÂRŞIT DE AN ŞCOLAR
rincipalul obiectiv al conducerii
şcolii la începutul anului şcolar
2008-2009, de care depinde
desfăşurarea în bune condiţii a
procesului instructiv-educativ, a fost
încurajarea competenţei, performanţei,
progresul şcolar şi crearea de cursuri
opţionale care să conducă la pregătirea
individuală şi stimularea valorilor.
Continuare în pagina 2, 4

P

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 24.06.2009
S-a aprobat, prin Hotărârea nr. 30,
Studiile de Fezabilitate întocmite şi
actualizate pentru obiectivele „Sistem
centralizat de alimentare cu apă
pentru comuna Cristeşti, judeţul Iaşi”
şi „Sistem centralizat de canalizare şi
staţie de epurare pentru comuna
Cristeşti, judeţul Iaşi”.
*
Consiliul Local Cristeşti va asigura
partea de co-finanţare care, în
condiţiile legii, va fi necesar să fie
suportată din Bugetul local în cazul
aprobării cererii de finanţare şi să
suporte cheltuielile de întreţinere,
mentenanţă şi gestionare a investiţiei
pe întreaga durată normală de
funcţionare sau pentru o perioadă de
minimum cinci ani de la darea în
exploatare a investiţiei.
*
Prin
Hotărârea
nr.
31
s-a
suplimentat Bugetul de venituri şi
cheltuieli al comunei Cristeşti, judeţul
Iaşi, pentru anul 2009, cu suma de
30.000 de lei pentru Reparaţii Capitale
la Şcoala Homiţa şi cu suma de 33,90
mii de lei pentru cheltuieli sciale în
învăţământ
(plata
contravalorii
cornului şi laptelui)
.
*
Prin Hotărâre nr. 32 s-a aprobat
Graficul şi tematica şedinţelor ordinare
ale Consiliului Local al comunei
Cristeşti, pentru trimestrul al III-lea
2009.
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ŞEDINŢA CONSILIULUI LOCAL DIN 24.06.2009
Consilieri prezenţi : Buciumanu Vasile, Chiperi
Dumitru, Ciobanu Mircea, Dăscăliţa Constantin,
Doroftei Gheorghe, Gurzun C-tin, Istrate Dănuţ-Ioan,
Istrate Vasile-Sorin, Mercore Dragoş, Oneaga Cătălin, Pintili Vlad-Mihai, Timofte Dumitru.
Preşedinte de şedinţă : Cătălin Oneaga

SFÂRŞIT DE AN ŞCOLAR

Ş

coala de Arte şi Meserii din
Cristeşti are o populaţie şcolară de 686 de copii, din
care 524 elevi şi 142 de
preşcolari. La sfârşitul anului şcolar
2008-2009 situaţia şcolară se prezintă astfel :
Învăţământul preşcolar
Au frecventat un număr de 142 de
copii.
Clasele I-IV
Rămaşi înscrişi 227
Promovaţi 223
Repetenţi 4
Cu medii de 9-10 : 114
Clasele V-VIII
Rămaşi înscrişi 237
Promovaţi 209
Corigenţi 15
Repetenţi 7
Neşcolarizaţi 4
Cu situaţie şcolară neîncheiată 2
Cu medii de 9-10 : 78
Clasele IX-X
Rămaşi înscrişi 60
Promovaţi 48
Corigenţi 1
Neşcolarizaţi 11
Cu medii de 9-10 : 2
Elevii şcoliii au participat la diferite
concursuri şi proiecte şcolare, la
care s-au obţinut peste 60 de premii
şi menţiuni.
„Rădăcini – familia” – au participat
elevii claselor a VI-a A şi a VII-a B şi
au obţinut un premiu I, trei premii II,

un premiu III şi o menţiune;
„Sărbătorile pascale” – au participat
elevii claselor A VI-a A şi a VII-a B şi
au obţinut două premii III, patru menţiuni, un premiu special şi patru diplome de participare;
„Fantezii de iarnă şi de primăvară”
– au participat elevii clasei a VII-a B
şi au obţinut trei premii I, un premiu
II, un premiu III şi o menţiune;
„Mereu mai aproape de Tine” – au
participat elevii clasei a VI-a A şi au
obţinut un premiu I şi un premiu II;
„Învierea Domnului” – au participat
elevii clasei a VI-a A şi au obţinut un
premiu I. Elevii acestor două clase
au fost îndrumaţi de prof. Marcela
Moraru şi prof. Iulia Mercore.
Elevii Şcolii Hereşti, conduşi de inv.
Gurzun Mariana, Onofriasa Simona
şi Savin Petronela, au participat la
diferite
concursuri
naţionale:
„Mărţişor-dar al primăverii”, „Vine,
vine primăvara”, „Fantezii de iarnă”,
„Fantezii de primăvară”, la care au
obţinut premii, menţiuni şi diplome
de participare.
Proiectul „Noi despre noi” – ediţia a
III-a – Darurile naturii – a atras pe
elevii clasei a VII-a B în realizarea de
fotografii, ieşirea în natură. S-a
obţinut un premiu I şi un premiu II.
Prof. Marcela Moraru a coordonat
proiectul „Energie pentru viaţă” la
care au participat elevii claselor a VIa B şi a VII-a B, obţinând calificarea
şi participarea la concursul „Un premiu pentru tine şi şcoala ta”.
Continuare ]n pagina 4
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RAPORT DE ACTIVITATE
al Compartimentului Buget – Contabilitate în
anul 2008
Compartimentul are competenţe în
următoarele domenii : buget-contabilitate,
impozite şi taxe locale, achiziţii publice,
casierie.
În anul 2008 s-au încasat la bugetul
local 4.677.792 de lei, în procent de 95
faţă de prevederile bugetare aprobate.
Au rămas debite neîncasate la sfârşitul
anului 2008 în valoare de 263.696 de lei.
Cele mai mari sume neîncasate provin
din amenzi, taxa de chirie şi concesiune,
taxa de teren extravilan, impozit pe
mijloace de transport.
Printre datornici la bugetul local sunt:
SC AGREGATE EST SRL 12.300 lei.
SC MONICA SRL 639 lei, AF MĂRIUŢĂ
MIHAI 470 lei, AF RUSU IOAN 736 lei,
SC GÂZU SRL 788 lei, SC AKO LUX
TEL CONS SRL 410 lei.
Persoane fizice :
Popa Şt. Gheorghe 578 lei, Mihalcea
V. Neculai 3.200 lei, Măriuţă Mihai 3.018
lei, Criş I. Costinel 412 lei, Grigore
Gheorghe 5219 lei, Pânzaru Elena 137
lei, Fuciuc Rodica 266 lei, Diaconiuc
Anica 77 lei şi alţii.
Cheltuielile efectuate prin bugetul local
în anul 2008 au însumat 4.577.964 de lei.
Structurate, pe titluri de cheltuieli, plăţile
s-au efectuat, după cum urmează:
Cheltuieli de personal 2.112.499 lei
Cheltuieli materiale 526.484 lei
transferuri între unităţi 54.981 lei
Ajutoare sociale 734.776 lei
Dobânzi 60.000 lei
Rambursări împrumuturi 44.000 lei
Cheltuieli sociale 82.500 lei
Cheltuieli investiţii 869.388 lei
Burse 8.400 lei
Alte cheltuieli 84.936 lei.
Detalierea funcţională privind plăţile
efectuate în anul 2008 din bugetul local
este următoarea:
Autorităţi executive 762.095 lei
Transfer către fondul de asig de
sănătate 38.981 lei
Dobânzi 60.000 lei
Ordine publică şi siguranţă naţională
11.945 lei

Învăţământ 1.949.309 lei
Sănătate 34.461 lei
Biblioteci 23.379 lei
Cămine culturale 59.936 lei
Servicii religioase 59.936 lei
Sport 20.000 lei
Rambursări credite 44.000 lei
Locuinţe, servicii şi dezv. publică
81.869 lei
Asistenţă socială 880.763 lei
Transport 286.448 lei
Alte acţiuni economice 308.778 lei.
În anul 2008 s-au organizat procedri
de achiziţii publice pentru:
Studiu de Fezabilitate „Crearea centrului modular pentru îngrijirea persoanelor vârstnice”;
Actualizarea Studiului de Fezabilitate
„Modernizare DC 129-13 şi achiziţionarea
de utilaje şi echipamente pentru servicii
publice” depus la APDRP la data de
30.09.2008;
Lucrări de reabilitare şi modernizare
D.C. 129-133;
Proiectarea şi execuţia „Centrului
modular pentru îngrijirea persoanelor
vârstnice”;
Studiu de Fezabilitate pentru „Sistem
centralizat de alimentare cu apă, canalizare, staţie de epurare, construire
creşă, reabilitarea Căminului cultural,
depus la APDRP Iaşi în luna decembrie;
Strategia de dezvoltare locală pentru
perioada 2007-2013.
Compartimentul buget-contabilitate a
întocmit situaţii financiare lunare, trimestriale şi anuale, a elaborat bugetele şi
execuţia acestora, a ţinut evidenţa contabilă, a întocmit state de plată şi viramente, a deschis credite bugetare, a întocmit dispoziţii bugetare pentru alimentarea cu credite a instituţiei de învăţământ, a întocmit situaţii privind datoria publică, a înregistrat în evidenţele
fiscale mijloacele de transport achiziţionate de persoanele fizice şi juridice.
Contabil,
Doina Puiu

secretar, 0232716174
contabil, 0232716293

OFICIALITĂŢI JUDEŢENE SAU ÎNTÂLNIT CU PENSIONARII
DIN CRISTEŞTI

Discuţiile s-au axat pe probleme privind depunerea
dosarelor de pensie şi de recalculare a pensiilor, modul
de calcul al pensiei, grupele
de muncă, plata drepturilor
de pensie prin mandat
poştal, cont bancar sau carduri, obţinerea biletelor de
tratament, recuperarea debitelor înregistrate cu titlu de
pensie, litigii privind pensiile.
Oficialităţile prezente la
întâlnire au răspuns întrebărilor puse de cetăţenii Puiu
Radu-Corin, Lazăr Constantin, Harasim Ilie, Bolohan
Gheorghe.
Domnul Prefect a asigurat
audienţa că oricând, la solicitarea cetăţenilor, se pot face
întâlniri de lucru ale oficialilor
judeţului cu cetăţenii comunei pe probleme de interes
public. (prof. C-tin Dăscăliţa)

ŞEDINŢA ORDINARĂ
A CONSILIULUI LOCAL
AL COMUNEI
CRISTEŞTI
16 iulie 2009, ora
13,00.
Pe ordinea de zi :

TELEFOANE UTILE
Primăria – primar, 0232716170
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Şcoală - 0232716178
Dispensar uman - 0232716173
Poliţie - 0232716172

Aprobarea taxelor şi
impozitelor pentru anul
2010.
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SFÂRŞIT DE AN ŞCOLAR
„ROMÂNI CARE AU SCHIMBAT LUMEA”
de Nicu Geese

MIRCEA CEL BATRÂN (1355 –
1418)
„Principe între creştini, cel mai
viteaz şi cel mai ager” (Leunclavius)
Domn al ţării Româneşti (1386 –
1394, 1397 – 1418). Îi învinge pe
turci la Rovine (1394), pedepseşte
două incursiuni de pradă otomane
(1397, 1400) şi îi alungă din Dobrogea (1404). În 1396, face parte din
tabăra creştină înfrântă în bătălia de
la Nicopole. Intervine în lupta pentru
succesiune la tronul imperiului otoman, susţinând succesiv trei pretendenţi. Pentru a evita expediţia lui Mahomed I, încheie pace cu turcii, plătind însă tribut anual.
Articol selectat de
Mihai Dăscăliţa, bibliotecar

S

SPORT

-a încheiat campionatul judeţean de fotbal, ediţia 20082009. Echipa de fotbal a
Clubului Sportiv Moldova Cristeşti s-a clasat pe locul 12 cu 35 de
puncte din 30 de jocuri.
Rezultatele sunt sub aşteptări, deşi
conducerea Clubului a făcut suficiente
eforturi de a asigura cele necesare bunei
desfăşurări a competiţiei. Una din cauze
ar fi faptul că echipa trece printr-un
proces de reformare. Se pare că eternul
conflict între generaţii şi-a spus cuvântul, căci tinerii fotbalişti au dorit eliminarea celor mai în vârstă, care se
prezentau doar la jocurile de acasă,
lăsând pe seama lor întreaga responsabilitate în deplasări.
De remarcat şi faptul că unii spectatori
au avut atitudini neconforme cu fairplayul la meciurile de acasă, contribuind
negativ la evoluţia jucătorilor pe timpul
desfăşurării partidelor de fotbal. (prof. C.
Dăscăliţa)

Proiecte naţionale şi internaţionale
„Magia matematicii” cu secţiunile
Numeria şi Poligonia a stârnit interesul elevilor din clasele a VI-a A, a
VII-a A şi a VII-a B.
La Numeria s-a obţinut un premiu
III, două menţiuni şi cinci diplome de
participare.
La Poligonia s-a obţinut un premiu
II, două premii III şi trei diplome de
participare.
„Copilăria-Poetica matematica, ediţia II” – au participat elevii claselor a
VI-a A şi a VII-a B şi au obţinut un
premiu II, două premii III şi două
menţiuni.
Simpozion interjudeţean de matematică „Grigore Moisil”, ediţia I – a
participat elevul Spiridonică Răzvan
cu lucrarea „Figuri geometrice”, publicată în revista ISBM.
Simpozion internaţional „Creativitate şi inovaţie în didactică”, concurs
la care s-au obţinut un premiu II şi
două premii III.
„Copilăria în cifre versuri şi desene” – au participat elevii claselor a
VI-a A şi a VII-a B.
„Concurs de logică matematică”–
Bârlad, la care elevii clasei a IV-a,
indrumaţi de inv. Timofte Dumitru au

obţinut un premiu II.
„Bucuria de a fi copil…în lumea
literaturii şi a fizicii”-concurs naţional
la care clasa a VII-a B a obţinut
menţiune.
„Leo Da Vi” - simpozion internaţional online la care au participat
elevii claselor a VI-a A şi a VII-a B.
„La bine şi la greu doar împreună”
– proiect din domeniul Şcoală – familie a avut ca scop înlăturarea barierelor dintre cadrele didactice şi
părinţii elevilor, dintre părinţi şi copii.
Proiectul şi-a propus să implice mai
mult părinţii în rezolvarea problemelor şcolii. În cadrul proiectului sau organizat, la iniţiativa prof. Ionuţ
Chihaia, împreună cu Parohia Cristeşti şi comitetele de părinţi de la
clasele V-VIII, acţiuni caritabile pentru familii nevoiaşe din comună.
Cadrele didactice din comună au
organizat diferite activităţi extraşcolare: serbări cu prilejul zilelor de 8
Martie şi 1 Iunie, Ziua învăţătorului,
iar la sfârşitul anului şcolar s-au organizat excursii şi drumeţii la pădure.
Director,
prof. Adriana Spiridonică

POSTUL DE POLIŢIE CRISTEŞTI
Neglijenţa ucide !
În noaptea zilei de 06.06.2009, pe DN 2, şi-a pierdut viaţa un cetăţean din Vatra Dornei care conducea reglementar autoturismul
proprietate. Accidentul s-a produs din vina cetăţeanului Puiu Petru
care a lăsat nesupravegheat un cal, care a ieşit în faţa autoturismului, provocând avarierea mijlocului de transport şi decesul conducătorului auto.
Atenţionăm pe toţi locuitorii de pe DN2 (E 85) că vor fi sancţionaţi, conform Legii 61/1991, cu suma de 500 de lei dacă lasă bovine sau cabaline nesupravegheate pe câmp.
Agent şef, Ovidiu Toma

Pagini realizate de Constantin Dăscăliţa
(dascalitaconstantin@gmail.com)

