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TAXE ŞI IMPOZITE LOCALE PENTRU
ANUL 2010
(extrase din HCL nr. 34 din 16.07.2009)
Impozitul pe clădiri se calculează prin înmulţirea
suprafeţei construite, desfăşurată în metri pătraţi,
după cum urmează:
a) clădiri cu pereţi din beton armat sau cu pereţi
din cărămidă – 480 lei/mp;
b) clădiri cu pereţii din lemn sau cărămidă nearsă
– 138 lei/mp;
c) anexe gospodăreşti din beton, cărămidă arsă
sau piatră – 123 lei/mp;
d) anexe gospodăreşti din lemn sau cărămidă
nearsă – 54 lei/mp.
Impozitul pe clădiri datorat se plăteşte anual în
două tranşe egale, până la datele de 31 martie şi
30 septembrie.
Pentru impozitul achitat cu anticipaţie, până la 31
martie, pentru întregul an, se acordă o reducere
de 10%.
Impozitul pentru terenurile intravilane cu destinaţie
de curţi construcţii, mai puţin suprafeţele ocupate
efectiv de clădiri, se stabileşte în funcţie de rangul
localităţii şi zonare, după cum urmează:
sat Cristeşti, fără cartierul Hereşti – zona C, rang
IV – 452 lei/ha (0,0462 lei/mp);
sat Homiţa – zona C, rang V – 308 lei/ha (0.038
lei/mp);
sat Cristeşti, cartier Hereşti, începând de la pod
Hereşti (Istrate), zona C, rang V – 308 lei/mp
(0,0308 lei/mp);
Pentru terenurile din intravilan, fără construcţii sau stabilit următoarele impozite:
teren arabil – 17 lei/ha (0,0017 lei/mp);
păşune – 13 lei/ha (0,0013 lei/mp);
fâneaţă – 13 lei/ha (0,0013 lei/mp);
vie pe rod – 24 lei/ha (0,0024 lei/mp);
livadă – 30 lei/ha (0,0030 lei/mp);
pădure – 17 lei/ha (0,0017 lei/mp);
teren cu luciu de apă – 8 lei/ha (0,0008 lei/mp).
Pentru terenuri extravilane impozitul pe teren s-a
stabilit prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în ha cu suma corespunzătoare zonei C,
după cum urmează:
teren cu construcţii – 22 lei/ha;
arabil – 39 lei/ha;

păşune – 20 lei/ha;
fâneaţă – 20 lei/ha;
vie pe rod – 44 lei/ha;
livadă pe rod – 44 lei/ha;
pădure şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră – 11
lei/ha;
teren cu amenajări piscicole – 24 lei/ha.
Impozitul se plăteşte anual în două tranşe egale
până la 31 martie şi 30 septembrie, inclusiv. Pentru plata cu anticipaţie pentru întregul an, până la
31 martie, se aplică o reducere de 10%.
Impozitul pentru mijloacele de transport s-a stabilit în funcţie de capacitatea cilindrică a motorului,
pentru fiecare 200 cmc sau fracţiune de 200 cmc,
astfel:
motorete, scutere, motociclete şi autoturisme
cu capacitate cilindrică de până la 1600
cmc inclusiv – 8 lei/grupă de 200 cmc;
autoturisme cu capacitate cilindrică între 1601
cmc şi 2000 cmcm, inclusiv – 18 lei/
grupă de 200 cmc;
autoturisme cu capacitatea cilindrică intre
2001 cmc şi 2600 cmc, inclusiv – 36 lei/
grupă de 200 cmc;
autoturisme cu capacitatea cilindrică intre
2601 cmc şi 3000 cmc, inclusiv -73 lei/
grupă de 200 cmc;
autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste
3001 cmc – 145 lei/grupă de 200 cmc;
autobuze, autocare, microbuze – 24 lei/grupă
de 200 cmc;
alte autovehicule cu masa totală autorizată de
până la 12 tone inclusiv – 30 lei/grupă
de 200 cmc;
tractoare înmatriculate – 18 lei/grupă de 200
cmc.
Pentru remorci auto tractabile se stabilesc următoarele taxe:
până la 1 tonă – 9 lei;
până la 3 tone – 30 lei;
până la 5 tone – 44 lei;
peste 5 tone – 55 lei.
(Continuare în pagina 4)
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„ROMÂNI CARE AU SCHIMBAT LUMEA”
de Nicu Geese

Mircea Eliade (1907 – 1986)
Dintre toţi gânditorii români ai
secolului XX, probabil că Eliade
rămâne cel mai cunoscut. Stau
dovadă operele sale şi interesul
cititorilor de pretutindeni. O simplă
căutare a numelui său pe internet
îl „clasează” înaintea lui Emil Cioran, Petru Ţuţea, Constantin
Noica sau Ioan Petru Culianu. Viitorul filosof, scriitor şi istoric al religiilor a debutat în viaţă la Bucureşti, dar a devenit prin opera sa
cetăţean al lumii. Porneşte la
drum cu o temeinică pregătire
filosofică agonisită în România,
călătoreşte în Italia şi India, învaţă
italiana şi sanscrita. Îşi ia licenţa
cu o teză despre filosofia italiană
renascentistă, iar doctoratul cu o
disertaţie despre…yoga. Dintre
cele 30 de volume merită amintite
romanele
„Maitreyi”
(1933),
„Întoarcerea din rai” (1934) şi
„Noaptea de Sânziene” (1971).
Din 1957, Mircea Eliade activează
ca profesor de istorie comparată a
religiilor la Universitatea Loyola
din Chicago. Oricare nou articol al
său este aşteptat cu interes, fiecare nouă căutare îi trezeşte noi
întrebări şi dorinţa de a afla
răspunsuri, dincolo de soluţiile comode. Iată de ce este mereu
primit cu entuziasm. Creşterea
reputaţiei îi aduce câteva titluri
doctor honoris causa, ca o recunoaştere a vastei sale contribuţii în domeniu.
Articol selectat de
Mihai Dăscăliţa, bibliotecar
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SFATURI PRACTICE
Alte utilizări ale cafelei
măcinate
Puteţi scăpa foarte uşor
de mirosul de mâncare
rămas în congelator. Umpleţi două castroane cu
cafea măcinată sau cu zaţ
şi lăsaţi-le peste noapte în
congelator. Dacă doriţi să
parfumaţi cafeaua, adăugaţi
câteva picături de esenţă de
vanilie.
Nu aruncaţi zaţul de
cafea. Este plin de substanţe nutritive râvnite de
plantele iubitoare de sol
acid. Folosiţi zaţul pentru a
fertiliza tufele de trandafiri,
azalee,
rododendroni,
plante perene şi camelii.
Pentru a creşte recolta
de morcovi, amestecaţi
seminţele cu cafea proaspăt
măcinată înainte de a le însămânţa. Nu numai că
adaosul de cafea va ajuta

seminţele să încolţească,
dar aroma de cafea va
alunga viermii şi alţi dăunători. Mai mult, cafeaua măcinată sporeşte cantitatea de
substanţe nutritive din sol
pe măsură ce se descompune în jurul plantelor. De
asemenea, puteţi adăuga
câteva seminţe de ridichi la
acest amestec. Ridichile vor
ieşi în câteva zile, marcând
astfel rândurile, iar când veţi
recolta ridichile veţi rări
plantele tinere de morcovi şi
veţi lucra solul în acelaşi
timp.
Dacă veţi presăra în jurul
plantelor un amestec înţepător preparat din coji de
portocale şi zaţ de cafea,
pisicile nu va mai folosi
grădina pe post de toaletă.
Amestecul respectiv are şi
rol de fertilizator.

POSTUL DE POLIŢIE CRISTEŞTI
Clipa fatală
Urmare a unei clipe de neatenţie la traversare liniei de cale
ferată din satul Hereşti, în ziua
de 10 iulie 2009, şi-au pierdut
viaţa Drăguşanu Florin, Onofrei Dumitru şi fiica sa de 9
ani, O.A., toţi din satul Homiţa..
Dumnezeu să-i ierte !

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

Sunt cercetaţi penal numiţii
Mandea Thoader şi Gurzun
Dumitru pentru distrugerea unor
culturi agricole care aparţin cetăţenilor Timofte Aneta şi Istrate
Viorica.
Agent şef, Ovidiu Toma
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APEL CĂTRE LOCUITORII
COMUNEI CRISTEŞTI !
La Biserica „Sf. Voievozi” din satul
Homiţa au început lucrările de renovare
şi conservare a lăcaşului de cult care
constau din :
drăniţirea pereţilor exteriori,
construirea unei sobe de teracotă,
înlocuirea uşilor şi ferestrelor,
refacerea instalaţiei electrice.
Pentru finalizarea lucrărilor solicităm
ajutor bănesc din partea cetăţenilor
comunei. Sumele se depun la casierul
Consiliului parohial, dl Doroftei Dumitru
(Mitu), din satul Homiţa.
Până în prezent au donat :
dl. Poenariu C-tin 10 milioane lei,
dl. Bolohan C-tin 2 metri cubi de
cherestea în valoare de 9 milioane lei.

TAXE ŞI IMPOZITE
LOCALE
pentru anul 2010, aprobate in şedinţa ordinară a
Consiliului Local Cristeşti
din 16 iulie 2009
paginile 3,4
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ATENŢIONARE !
În conformitate cu O.G. nr. 43/1997 privind regimul
drumurilor, republicată cu modificările ulterioare, art.
38 „pe sectoarele de drumuri publice, care traversează localităţile rurale, locuitorii sunt obligaţi să întreţină şanţurile, rigolele, podeţele de la intrările în
curţi, plantaţiile, trotuarele sau căile pietonale din
dreptul locuinţelor şi al terenurilor pe care le deţin.
Supravegherea îndeplinirii acestor obligaţii revine
autorităţilor administraţiei publice locale”. Încălcarea
acestor prevederi constituie contravenţie şi se
sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 2.000
lei conform art. 60, lit. a, aplicată persoanelor fizice
sau juridice.
(Adresa nr. 3863 din 21.07.2009 a Consiliului
Judeţean Iaşi, Serviciul Public de Administrare a
Drumurilor Judeţene Iaşi)

e-VACANŢĂ !
Proiectul “e-VACANŢĂ!”, parte a Programului
“Economia Bazată pe Cunoaştere” este o competiţie interşcolară iniţiată de către Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, în calitate de organizator, în parteneriat cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării. Concursul se adresează
şcolilor participante la programul “Economia Bazată pe
Cunoaştere” şi reuneşte elevi din clasele I-VIII din cele 255 de
localităţi participante la acest program.
(Continuare în pagina 5)
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HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI
LOCAL
ADOPTATE ÎN ŞEDINŢA
ORDINARĂ DIN 16.07.2009

HCL nr. 33, cu 11 voturi pentru, a
revocat HCL nr. 48/17 iulie 2008 pentru aprobarea asocierii în participaţiune a Comunei Cristeşti cu SC CODEC SPAT s.r.l. Cluj-Napoca în vederea măririi siguranţei rutiere şi publice.
S-a mandatat Primarul comunei , prin
compartimentele de specialitate din
cadrul Primăriei Cristeşti, pentru a
efectua procedurile legale de reziliere
a Contractului de Asociere în Participaţiune înregistrat la Primăria Cristeşti sub nr. 3369/28.07.2008, încheiat
între Comuna Cristeşti şi SC CODEC
SPAT s.r.l. Cluj-Napoca.
Hotărârea nr. 34 a stabilit, cu 10 voturi pentru şi o abţinere (Pintilii VladMihai), taxele şi impozitele locale pentru anul 2010.
HCL nr. 35 S-a aprobat, cu 10 voturi
pentru şi o abţinere (Ciobanu Mircea),
modificarea Bugetului de venituri şi
cheltuieli al comunei Cristeşti pentru
anul 2009, prin transferul unor sume
din trimestrul IV în trimestrul III, după
cum urmează:
La partea de cheltuieli de personal
s-a transferat suma de 33 mii de lei.
La capitolul asistenţă socială s-a
transferat suma de 139,69 mii de lei.
Hotărârea nr.36 a aprobat acordarea unor ajutoare de urgenţă pentru
cetăţenii Drăguşanu Gheorghe şi Onofrei Ileana, ambii din satul Homiţa.
Secretarul comunei,
Ovidiu Butnariu.
.
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ŞEDINŢA CONSILIULUI LOCAL DIN 16.07.2009
Consilieri prezenţi : Buciumanu Vasile, Chiperi
Dumitru, Ciobanu Mircea, Dăscăliţa Constantin,
Doroftei Gheorghe, Istrate Dănuţ-Ioan, Istrate Vasile-Sorin, Mercore Dragoş, Oneaga Cătălin, Pintili
Vlad-Mihai, Timofte Dumitru.
Preşedinte de şedinţă : Cătălin Oneaga

PREVENIREA INCENDIILOR LA
RECOLTAREA PĂIOASELOR
Persoanele fizice şi
juridice care deţin culturi agricole păioase
care urmează să fie
recoltate sunt obligate
să respecte următoarele reguli de prevenire a incendiilor :
1) Izolarea lanurilor de
cereale
prin
fâşii
arate;
2) Interzicerea fumatului
şi
focului
deschis în lanuri, pe
mirişti, pe combine;
3 )Interzicerea incendierii paielor şi altor
vegetale;
4 )Asigurarea pe durata treierişului a tractoarelor cu plug sau
disc, cisterne cu apă,
furci, cazmale, coase,
găleţi, stingătoare, butoaie cu apă;
5)Dotarea utilajelor şi

maşinilor agricole cu
stingătoare, bidoane
cu apă cu capacitatea
de cel puţin 60 de litri,
măturoaie;
Cetăţenii care vor incendia miriştile şi alte
vegetale au obligaţia
de a se prezenta la
şeful Serviciului Voluntar pentru Situaţii
de Urgenţă Cristeşti,
dl Mihai Antonia, în
vederea întocmirii permisului de lucru cu
foc.
Nerespectarea
acestei
prevederi
duce la sancţionarea
contravenţională cu
amendă de la 1.000
la 2.500 de lei.
Şef SVSU Cristeşti,
Mihai Antonia
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e-VACANŢĂ !
Proiectul “e-VACANŢĂ!”,
parte a Programului “Economia
Bazată pe Cunoaştere” este o
competiţie interşcolară iniţiată de
către Ministerul Comunicaţiilor şi
Societăţii Informaţionale, în calitate de organizator, în parteneriat cu Ministerul Educaţiei,
Cercetării şi Inovării. Concursul
se
adresează
şcolilor
participante
la
programul
“Economia
Bazată
pe
Cunoaştere” şi reuneşte elevi din
clasele I-VIII din cele 255 de
localităţi participante la acest
program. (Continuare în pagina
5)
Competiţia
“eVACANŢĂ!” – aflată la ediţia a
IV-a – are ca scop consolidarea
practicilor pozitive ale ediţiilor
anterioare şi dezvoltarea de
activităţi complementare, definite
de
utilizarea
creativă
a
computerului, comunicare şi
dezvoltarea de comunităţi de
practică pedagogică modernă.
Proiectul este în curs de
derulara la SAM Cristeşti, unde
elevii participă activ la o serie de
activităţi
extracurriculare
desfăşurate pe timpul vacanţei
de vară, care vor contribui la
creşterea coordonării la nivelul
şcolilor
participante,
la
susţinerea relaţiei de colaborare
cu celelalte şcoli din reţeaua
proiectului “Economia Bazată pe
Cunoaştere” şi la extinderea
bunelor practici în toate cele 255
de comunităţi înscrise în proiect.
De asemenea, proiectul
îşi propune formarea unei

comunităţi active şi dinamice de
educatori-elevi-părinţi, care să
propage
interesul
pentru
tehnologie
în
interiorul
comunităţilor aparţinătoare. Prin
colaborarea
strânsă
dintre
participanţii
la
proiect
se
urmăreşte
asimilarea
noilor
tehnici de folosire a calculatorului
în educaţie şi atragerea de noi
utilizatori din mediul rural.
Această competiţie îşi propune,
de
asemenea,
evaluarea
performanţelor şcolilor angrenate
în proiectul “e-VACANŢĂ !” şi
diseminarea
rezultatelor
obţinute, la nivel naţional.
Proiectul
constă
în
organizarea şi derularea la
nivelul şcolii, în intervalul 15
iunie – 1 august 2009, a unui
număr de 8 activităţi, după cum
urmează: e-Poveşti; Desene pe
monitor; Concurs de animaţie;
Şcoala mea, comunitatea mea;
Comunitatea mea în lume;
Micii jurnalişti; Cercetaşi pe
internet;
Activitatea
la
iniţiativa şcolii.
Elevii
îndrumaţi
de
cadrele didactice coordonatoare:
Marcela
Moraru,
Adriana
Spiridonică, Iulia Buciumanu şi
Daniela Crăciun
au răspuns
acestei initiative şi au fost
incântaţi să participe la activităţi.
In numerele următoare vom
reveni cu noutăţi .
Coordonator programe şi
proiecte educative,
prof. Marcela Moraru

secretar, 0232716174
contabil, 0232716293

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI
LOCAL
ADOPTATE ÎN ŞEDINŢA
ORDINARĂ DIN 16.07.2009

HCL nr. 37 S-a suplimentat Organigrama aparatului de specialitate a Primarului comunei Cristeşti cu un post
de asistent medical comunitar, cu
normă întreagă, la cererea Direcţiei de
Sănătate Publică Iaşi, post preluat de
către autorităţile locale de la Ministerul
Sănătăţii Publice.
HCL nr. 38 S-a aprobat ca necesare
şi oportune următoarele investiţii :
Înfiinţare Reţea de alimentare cu
apă în localităţile Homiţa şi Cristeşti,
comuna Cristeşti, judeţul Iaşi
Reţea de canalizare şi staţie de
epurare în localităţile Homiţa şi Cristeşti, comuna Cristeşti, judeţul Iaşi
Reabilitare, modernizare Cămin cultural în comuna Cristeşti, judeţul Iaşi
Construire Creşă, localitatea Cristeşti, comuna Cristeşti, judeţul Iaşi
Secretarul comunei,
Ovidiu Butnariu.

ŞEDINŢA ORDINARĂ
A CONSILIULUI LOCAL
AL COMUNEI
CRISTEŞTI
27 august 2009, ora 13,00.

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

Pe ordinea de zi :
Informare privind stadiul igienizării
localurilor de şcoală din comuna şi
stadiul pregătirii pentru începerea
unui nou an de învăţământ.
Informare
privind
realizarea
proiectelor de dezvoltare rurală în
comuna Cristeşti.

