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INFORMARE PRIVIND ACTIVITATEA
PE LINIE DE PROTECŢIA MEDIULUI,
MANAGEMENTUL DEŞEURILOR ŞI
SALUBRIZARE ÎN COMUNA
CRISTEŞTI, JUDEŢUL IAŞI

A

ctivitatea de protecţie a mediului,
reglementată prin OUG 195/2005, HG
349/2005 şi Legea mediului 101/2006, sa desfăşurat în comuna Cristeşti, judeţul
Iaşi, prin acţiuni concrete.

Viceprimarul comunei împreună cu personalul din
subordine au solicitat cetăţenilor comunei să cureţe
şi să sape rigolele din faţa locuinţei; împreună cu
beneficiari ai Legii 416/2001 s-au curăţat parcările,
drumurile secundare de acces, cursul de apă al
râului Moldova şi pâraiele de la Podul de Piatră,
Leţcani şi Belita; pe data de 16 iulie 2009 s-au închis
gropile de gunoi de pe teritoriul comunei.
Ultima lucrare s-a efectuat pe baza unui contract
cu firma T.B. COMPANY INTERMED S.R.L. care a
asigurat utilajele necesare desfiinţării depozitelor de
deşeuri.
Alte activităţi au vizat: deszăpezirea căilor de
acces în lunile de iarnă, colectarea cadavrelor de
animale de pe domeniul public, dezinfecţia,
dezinsecţia şi deratizarea instituţiilor şi spaţiilor
publice.
S-a pus în vedere conducerilor Dispensarului
Uman şi a celui Veterinar să selecteze, să
depoziteze şi să predea firmelor specializate toate
deşeurile periculoase (seringi, ace etc).
Pentru cetăţenii comunei, Primăria va organiza
colectarea deşeurilor peri-culoase (televizoare,
frigidere, baterii auto etc.) în vederea predării
acestora unor firme specializate.
Viceprimar, Vasile Buciumanu

Sărbătoarea
Halloween-ului
Elevii de la SAM Cristești au
sărbătorit anul acesta Halloweenul,
sărbătoare de origine celtică, preluată de multe popoare din lumea
occidentală, denumită si Sărbătoarea
Tuturor Sfinţilor sau a Tuturor
Sufletelor. (pagina 3)

INVITAŢIE
Primăria comunei Cristeşti,
judeţul Iaşi, prin Departamentul
RECL – Punctul de Acces
Public la Informaţie, vă invită la
seminarul „Societatea Informaţională şi Dezvoltarea Locală a
comunei Cristeşti”, vineri 06
noiembrie 2009, ora 12,00, în
laboratorul de informatică de
la Şcoala de Arte şi Meserii
Cristeşti.
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HOTĂRÂRI
ADOPTATE ÎN
ŞEDINŢA CONSILIULUI
LOCAL DIN 26
OCTOMBRIE 2009
HOTĂRÂREA NR. 51
S-a
validat
mandatul
domnului Florescu Vasile în
funcţia de consilier local al
comunei Cristeşti din partea
Partidului Social Democrat
Român, pentru legislatura
2008 – 2009, fiind repartizat
ca membru al Comisiei de
specialitate juridică şi disciplină, amenajarea teritoriului,
urbanism şi protecţia mediului din cadrul Consiliului
Local Cristeşti.
HOTĂRÂREA NR. 52
S-a aprobat în unanimitate
delegarea
către
S.C.
EUROSAL TRADE SRL
Târgu Neamţ a activităţii de
colectare,
transport
şi
depozitare a deşeurilor de pe
raza
comunei
Cristeşti,
judeţul Iaşi.
Societatea va efectua
activitatea
de
colectare,
transport şi depozitare a
deşeurilor menajere până la
delegarea gestiunii serviciilor
publice de salubrizare de
către Asociaţia de Dezvoltare
Intercomunitară pentru salubrizare ADIS Iaşi, în condiţiile legii.
Primarul comunei este
mandatat să semneze contractul cu S.C. EUROSAL
TRADE S.R.L. Târgu Neamţ
.
Secretarul comunei,
Const.-Ovidiu Butnariu
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ŞEDINŢA CONSILIULUI LOCAL DIN 26.10.2009
Consilieri prezenţi : Buciumanu Vasile, Chiperi Dumitru,
Doroftei Gheorghe, Florescu Vasile, Gurzun Constantin, Hărmănescu Maria-Daniela, Istrate Dănuţ-Ioan,
Istrate VasileSorin, Mercore Dragoş, Oneaga Cătălin, Pintili Vlad-Mihai, Timofte Dumitru.
Preşedinte de şedinţă : Gheorghiţă Doroftei

ANUNŢ ÎMPORTANT !

P

rimăria comunei
Cristeşti,
judeţul
Iaşi,
anunţă pe toţi
cei interesaţi că, în cadrul
proiectului „eComunitate”,
în clădirea anexă din
curtea Primăriei funcţionează un Punct de Acces
Public la Informaţii (PAPI),
dotat cu calculatoare de
ultimă generaţie conectate
la internet.
OFERTA:
Puteţi învăţa cum să vă
deschideţi o afacere profitabilă;
Puteţi
participa
la
cursuri de perfecţionare;
Puteţi conversa cu cei
dragi aflaţi în străinătate;
Puteţi găsi oferte pentru locuri de muncă,
burse de studii;
Experţii de la PAPI vă

pot ajuta să beneficiaţi
de avantajele tehnologiei
informaţiei
şi
a
comunicaţiilor;
Puteţi obţine informaţii
rapid şi de la sursă;
Puteţi plăti taxe şi
impozite on-line;
Puteţi completa formulare pentru a le expedia, prin internet, direct autorităţilor;
Elevii şi studenţii se
pot documenta şi pregăti
pentru lecţii şi seminarii;
Puteţi obţine informaţii
despre finanţările europene şi fonduri postaderare;
Puteţi
găsi
oferte
pentru diferite produse;
Vă
puteţi
informa
despre creşterea unor
animale (nurci, melci,
capre etc).

Şedinţa ordinară a Consiliului Local al
comunei Cristeşti va avea loc joi 26
noiembrie 2009, ora 13,00.
Ordinea de zi: Situaţia încasării creanţelor
pentru anul 2009.
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HOTĂRÂRI ADOPTATE ÎN
ŞEDINŢA CONSILIULUI
LOCAL DIN 26 OCTOMBRIE
2009
HOTĂRÂREA NR. 53

Povestea spune că, în ziua de Halloween, spiritele persoanelor
care au murit se întorc pe pământ în căutarea unor corpuri vii, pentru a
le poseda. Din această cauză, oamenii se îmbrăcau în costume
caraghioase și participau la parade gălăgioase pentru a speria spiritele.
Pentru a reda această sărbătoare, elevii, sub îndrumarea
profesorilor de limba franceză, engleză și română, au hotărât să
trezească spiritele rele și au transformat holul școlii într-o casă a
groazei unde și-au făcut apariţia vrăjitoare, vampiri, fantome și mumii.
Nu au lipsit celebrii dovleci, din tradiţia românească, sculptaţi cu mare
migală și transformaţi în adevărate capete înspăimântătoare. Elevii au
dansat pe ritmuri de muzică populară românească, latino și muzică
disco. Activitatea s-a încheiat cu o tombolă cu premii și un concurs de
Miss si Mister, cu probe de cultură generală, abilitaţi practice si dans,
câștigătorii fiind Toma Simona, cl. a VIII-a B și Andrei Gurzun, cl. a VII-a
B. Premii de popularitate au obţinut elevii Avrămiuc Florina și Judele
Ionuţ cl. a VII-a A.
Petrecerea nu a durat trei zile și trei nopţi, cum spune povestea,
dar a fost îndeajuns încât să trimită spiritele rele înapoi până la anul,
când elevii le vor invoca din nou cu siguranţă.
rofesor, Creţu Măriuca

HOTĂRÂREA NR.54
S-a aprobat transmiterea în folosinţă gratuită
către Agenţia Naţională pentru Locuinţe a unui
teren în suprafaţă de 1.800 mp, situat în comuna
Cristeşti, judeţul Iaşi, în vederea construirii de
locuinţe pentru tineri.
Locuinţele se vor construi cu fonduri ANL,
Consiliul Local va asigura, de la bugetul
local ,resursele necesare şi finalizarea execuţiei
utilităţilor aferente construcţiei (apă, canalizare,
energie termică şi electrică, gaze, telefonie, căi de
acces, alei pietonale, spaţii verzi) până la recepţia
de la terminarea construirii locuinţelor.
Secretarul comunei,
Ovidiu Butnariu

Cu unanimitate de voturi s-a
hotărât ca ,începând cu data de
01 noiembrie 2009, să se instituie
taxa specială pentru servicii de
salubrizare
asigurate
gospodăriilor persoanelor fizice,
instituţiilor
publice
şi
persoanelor juridice, cu sau fără
personalitate
juridică,
cu
activitate pe teritoriul comunei
Cristeşti,
în
următoarele
cuantumuri:
- taxa de salubrizare pentru
fiecare gospodărie – 6lei/lună;
- taxa de salubrizare pentru
Primăria Cristeşti şi Consiliul
Local Cristeşti – 500 lei/lună;
- taxa de salubrizare pentru
Şcoala de Arte şi Meserii
Cristeşti (incluzând salubrizarea
tuturor unităţilor de învăţământ
de pe raza comunei) – 500 lei/
lună;
- taxa de salubrizare pentru
Dispensarul Uman Cristeşti (se
va plăti proporţional cu numărul
cabinetelor
medicale
cu
activitate) – 60 lei/lună;
- taxa de salubrizare pentru
Postul de Poliţie Cristeşti – 40
lei/lună;
- taxa de salubrizare pentru
agenţi
economici
şi
alte
persoane juridice cu activitate
economică – 40 lei/lună.
Taxele se vor încasa pe bază
de chitanţier de către personalul
compartimentului cu atribuţiuni
de protecţia mediului din cadrul
Primăriei Cristeşti.
Secretarul comunei,
Const.-Ovidiu Butnariu
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„Români care au schimbat
lumea”
de Nicu Geese

Alte întrebuinţări
ale cartofului
Eliminaţi excesul
de sare din supă
adăugând în timpul
fierberii câţiva cartofi
tăiaţi în bucăţi mari.
După aproximativ 10
minute
scoateţi
cartofii
care
au
absorbit excesul de
sare. Cartofii îi puteţi
folosi la prepararea
unei salate.
Mâinile pătate de
dovlecei
sau
morcovi
se
pot
curăţa
frecându-le
cu un cartof crud,
curăţat de coajă.

Scăpaţi uşor de
cearcănele de la
ochi dacă aplicaţi
felii de cartof rece pe
ochi.
Puteţi
folosi
cartoful pentru a
scăpa de viermii
care mişună printre
rădăcinile plantelor
din ghivece. Tăiaţi
câteva felii de cartof
şi puneţi-le la baza
plantei. Când viermii
vor escalada cartofii
pentru a-i mânca,
puteţi arunca feliile
cu tot cu viermi.

SPORT
Duminică,
01.11.2009,
la
iniţiativa Primarului Constantin
Bolohan şi a viceprimarului Vasile
Buciumanu, pe stadionul din
Cristeşti,
în
prezenţa
unui
numeros public, s-a desfăşurat
meciul demonstrativ de rugby
dintre echipele CSM Suceava,
antrenor prof. Costinel Vlad, şi
Politehnica Iaşi.
Partida a fost comentată de un
reporter de la Radio Iaşi.

IANCU DE HUNEDOARA (1387 – 1456)

Ban de Severin (1438 – 1441),
Voievod al Transilvaniei (din 1441 –
1446), regent al Ungariei (1446 –
1450) şi căpitan general al regatului
(1453 – 1456). Luptă împotriva
turcilor în Serbia (1438), îi învinge
la Sântimbru (1442), Nis, Sofia,
Zlatita (1443 – 1444), participă la
înfrângerea de la Varna (1444) şi
conduce cruciaţii la Kossovopolje
(1448). Apără Belgradul (1456) de
oştile lui Mahomed II.
Sprijină
pretendenţi la tron antiotomani în
Valahia şi Moldova.
Articol selectat de
Mihai Dăscăliţa, bibliotecar

POSTUL DE POLIŢIE
CRISTEŞTI
Certaţi cu legea
Mihalcea C. Costel de 28 de ani a provocat
scandal la Pensiunea Cristeşti şi a fost
sancţionat, conform Legii 61/1999, cu amendă
de 1.400 de lei.

Minune inexplicabilă
Cetăţeanului Moglan Ioan Dănuţ i s-a furat, de
autori necunoscuţi, o bovină care, ulterior, a
fost abandonată de hoţi, inexplicabil, pe câmp.
Atenţionăm încă odată pe proprietarii de
animale să nu le lase la păşunat fără
supraveghere.
Agent şef , Ovidiu Toma
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