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Unde a dispărut Chivotul lui
Dumnezeu?

SFATURI PRACTICE

L

Ceaiul

egenda spune că ceaiul
datează de aproximativ
5000 de ani, din timpul
domniei
împăratului
chinez Shen Nung. Conducător
înţelept şi om de ştiinţă creativ,
împăratul a insistat ca apa de băut
să fie fiartă înainte, preventiv. Într-o
zi de vară, în timpul unei opriri întro zonă îndepărtată, servitorii au
început să fiarbă apă pentru
anturajul împăratului, când în vasul
respectiv au căzut nişte frunze
uscate dintr-o tufă. Pe măsură ce
fierbea, apa devenea maronie.
Curiozitatea ştiinţifică a împăratului
a fost stârnită şi a insistat să guste
zeama. Acesta a fost primul ceai
servit.
Estomparea cearcănelor
Înmuiaţi două pliculeţe de ceai în
apă caldă şi ţineţi-le peste ochii
închişi circa 20 de minute. Taninul
din ceai reduce cearcănele şi
calmează ochii obosiţi.
Redaţi părului cărunt nuanţa de
odinioară
Preparaţi o infuzie din trei
pliculeţe de ceai într-o cană de apă
clocotită. Adăugaţi câte o lingură
de rozmarin şi una de salvie (verzi

sau uscate) şi lăsaţi amestecul să
stea peste noapte înainte de a-l
strecura. Şamponaţi părul, apoi
turnaţi sau pulverizaţi vopseaua pe
păr, având grijă să acoperiţi toate
şuviţele. Ştergeţi părul cu un
prosop fără să clătiţi. Pentru a
obţine culoarea de păr dorită este
posibil să fie nevoie de mai multe
aplicări.
Recondiţionarea părului uscat
Pentru ca părul uscat să capete
o strălucire naturală, utilizaţi un litru
de ceai cald neîndulcit (infuzie
proaspătă sau ceai preparat dintrun pliculeţ) pentru a vă clăti părul
după ce l-aţi spălat cu şampon.
Ten bronzat
Tenul palid poate părea bronzat,
fără să apelaţi la razele ultraviolete
periculoase. Preparaţi două căni de
ceai negru concentrat, lăsaţi-l să se
răcească şi turnaţi-l într-o sticlă cu
pulverizator.
Pulverizaţi
ceaiul
direct pe pielea curată şi uscaţi-vă
la soare. Repetaţi operaţiunea
pentru a căpăta un bronz cu aspect
sănătos. Bărbaţii pot să apeleze la
această metodă pentru a obţine o
nuanţă mai naturală a tenului după
ce îşi taie barba.
(Alte sfaturi în numărul următor)

CAMPIONATUL
JUDEŢEAN DE FOTBAL
Graficul meciurilor:
14.03.2010 Lespezi-Moldova
21.03.2010 Moldova-Tinsport
28.03.2010 Moldova – Conţeşti
04.04.2010 Muncel – Moldova
11.04.2010 Moldova–A.I. Cuza

Cum s-au pierdut comorile? Cum se poate ajunge
pe urma comorilor? Va fi găsit Chivotul care
păstrează cele Zece Porunci? Au existat cu adevărat
asemenea comori sau sunt doar poveşti? Sunt doar
câteva întrebări privind fascinanta lume a comorilor,
învăluită în mistere greu de pătruns…

POSTUL DE POLIŢIE CRISTEŞTI
Hoţ de autoturisme cercetat

23.05.10 Moldova – V. Seacă
30.05.2010 Ciohorăni–Moldova
06.06.2010 Moldova - Costeşti
13.06.2010 Sireţel - Moldova

21 .04.2010

25.04. 2010 Moldova – Lunca

„Cupa României”

02.05. 10 Hălăuceşti–Moldova

Moldova Cristeşti – Mega
Paşcani, ora 16,00

16.05. 2010 Moţca – Moldova

Cu toate că până în zilele noastre, nu se mai ştie
nimic sigur în legătură cu locul unde ar putea fi, sau
dacă mai există, liderul Bisericii Ortodoxe Etiopiene,
Patriarhul Abuna Paulos, a afirmat, în timpul unei
vizite întreprinse la Vatican, că „Chivotul Legii se afla
în Etiopia de mai multe secole” şi că, în calitate de
Patriarh, l-a văzut cu ochii săi. Conform Patriarhului,
Chivotul este păstrat într-o biserică a cărei locaţie
este ţinută secretă. Pentru a apăra relicva sacră, o
copie a Chivotului a fost postată în fiecare biserică
etiopiană. Bob Cornuke, unul dintre cei mai cunoscuţi
căutători ai Chivotului, susţine că a trăit alături de
monahii de acolo, determinându-i să-i deschidă o uşă
imens de mare şi de groasă, care dădea spre camera
comorii, unde a văzut obiecte care ar fi aparţinut
Templului lui Solomon.

19.05. 2010 Moldova–Heleşteni

18.04.10 Mirosloveşti–Moldova

09.05. 2010 Moldova – Topile

Se spune că dovada prezenţei divine sălăşluia
asupra Chivotului Legii zi şi noapte. Preoţii care
slujeau înaintea lui erau consacraţi cu „sfinţenia
slujbei sfinte” şi purtau un pieptar cu o ţesătură de
pietre scumpe de diferite materiale, la fel cu acelea
care alcătuiesc cele 12 temelii ale cetăţii lui
Dumnezeu. Când erau aduse probleme dificile
înaintea judecătorilor, ei le trimiteau la preoţi şi
aceştia îl întrebau pe Dumnezeu, care le răspundea.
Dacă el era de acord şi avea să le dea dreptate, un
nimb de lumină strălucea în mod deosebit pe piatra
scumpă din dreapta. Dacă dezaproba, un abur sau un
nor se aşeza pe piatra din stânga. Când marele preot
intra în sfânta sfintelor, o dată pe an, şi slujea
înaintea Chivotului, Dumnezeu îi răspundea prin
voce, lăsa ca razele de lumină sacre să strălucească
pe heruvimul din dreapta, ca semn de aprobare, iar
dacă cererile erau refuzate, un nor se aşeza peste
heruvimul din stânga.

Este cercetat penal numitul Crăciun D.
Cristian – Constantin pentru furtul unui
autoturism de la Chiperi Mihăiţă, cât şi
pentru
săvârşirea
infracţiunilor
de
înşelăciune şi fals privind identitatea.
Fiu imoral
Numitul Maroleanu Nicolae este
cercetat
penal
pentru
săvârşirea
infracţiunii de loviri sau alte violenţe
săvârşite asupra mamei sale Roznovăţ
Georgeta.
Agent şef,

Pagini realizate de Constantin Dăscăliţa
(dascalitaconstantin@gmail.com)
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Tuturor femeilor, de ziua lor,
multe
flori
şi
deosebit respect.
Vă
doresc
sănătate, fericire şi
realizări! Viaţa să
vă fie o primăvară
veşnică!

RAPORT
Comisia de urbanism

C

omisia nr. 2 a
funcţionat
în
anul 2009 cu un
număr de cinci
consilieri : Mercore Dragoş,
preşedinte, Istrate DănuţIoan,
secretar,
Chiperi
Dumitru, Timofte Dumitru,
Florescu Vasile, membri.
Comisia
juridică,
de
disciplină,
amenajarea
teritoriului,
urbanism,
protecţia
mediului
şi-a
desfăşurat activitatea pe
baza unui grafic de şedinţe
în care s-au dezbătut
probleme specifice ce au
fost supuse dezbaterilor din
şedinţele
ordinare
şi
extraordinare ale Consiliului
Local al comunei Cristeşti.
(Continuare în pagina 2)
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ÎNŞTIINŢARE

RAPORT
Comisia pentru învăţământ

A

ctivitatea comisiei
a avut în vedere:
dezbaterea
problemelor
specifice în şedinţele de lucru
şi propuneri pentru plenul
Consiliului Local; discuţii cu
cetăţenii
comunei
pe
probleme de învăţământ,
sănătate, cultură şi sport care
să facă obiectul unor hotărâri
de consiliu.

L

egea nr. 98/2009 prevede că
între 5 ianuarie şi 01 martie
persoanele fizice şi juridice au
obligaţia să declare
pentru
înscrierea în registrul agricol următoarele
date :
- membrii gospodăriei;
- terenul aflat în proprietate şi cel pe
care îl utilizează;
- clădirile cu destinaţia de locuinţă;
- construcţiile – anexe şi mijloacele de
transport cu tracţiune animală şi
mecanică;
- maşinile, utilajele şi instalaţiile pentru
agricultură şi silvicultură;
- efectivele de animale pe care le deţin,
ca urmare a vânzării – cumpărării, a
produşilor obţinuţi, a morţii sau
sacrificării animalelor ori a altor
intrări – ieşiri.

Membrii
comisiei
au
urmărit modul în care s-au
continuat lucrările la Biserica
Între 01 – 31 mai se declară datele
şi Şcoala din satul Homiţa,
privind modul de folosinţă a terenului,
constatând
că,
datorită
suprafeţele cultivate, numărul pomilor în
finanţării insuficiente de către anul agricol respectiv.
ISJ Iaşi, nu s-a putut finaliza
Persoanele fizice şi juridice au obligaţia
lucrarea în anul 2009.
Prioritatea
activităţii
consilierilor din comisie a fost
consultarea cetăţenilor în
vederea iniţierii şi susţinerii
unor proiecte de interes
general.
(continuare în pagina 2)

să declare date pentru a fi înscrise în
registrul agricol şi în afara acestor
intervale de timp, în cazul în care au
intervenit modificări în proprietate, în
termen de 30 de zile de la apariţia
modificării.
Secretarul comunei, Ovidiu Butnariu

JURNAL SĂTESC

.Pagina 2

NR. 36

ŞEDINŢA CONSILIULUI LOCAL DIN 25.02.2010

HOTĂRÂRI ADOPTATE
ÎN ŞEDINŢA C.L. din
25.02.2010
HOTĂRÂREA NR.13
Cu 10 voturi pentru s-a
validat mandatul doamnei
Dănilă Alina-Nicoleta în funcţia
de consilier local al comunei
Cristeşti din partea Partidului
Democrat – Liberal, pentru
legislatura 2008 – 2012 şi s-a
repartizat ca membru al
Comisiei de specialitate pentru
cultură, sport şi sănătate din
cadrul
Consiliului
Local
Cristeşti.
HOTĂRÂREA NR. 14
S-a aprobat cu 11 voturi
aderarea comunei Cristeşti la
Asociaţia
Comunelor
din
Romania, însuşind Statutul
acesteia.
HOTĂRÂREA NR. 15
S-a aprobat cu 11 voturi
asocierea comunei Cristeşti
alături de comunele Scobinţi,
Deleni, Cucuteni, Cepleniţa,
Lespezi, Cotnari, Todireşti,
Vânători, Moţca, Valea Seacă
şi oraşul Hârlău, în vederea
constituirii grupului de acţiune
locală cu denumirea „GAL –
COTNARI”.
HOTĂRÂREA NR. 16
S-a hotărât cu 11 voturi
acordarea, cu titlul de ajutor
de urgenţă, a unor sume
pentru Roşu D. Gheorghe
(1000 lei) şi Ababei – Nastasă
Spiridon – 1600 lei).
Secretarul comunei,
Ovidiu Butnariu

Consilieri prezenţi : Buciumanu Vasile, Chiperi Dumitru,
Dănilă Alina-Nicoleta, Doroftei Gheorghe, Florescu Vasile, Hărmănescu Maria-Daniela, Istrate Dănuţ-Ioan,
Istrate Vasile-Sorin, Mercore Dragoş, Pintili Vlad-Mihai,
Timofte Dumitru.
Preşedinte de şedinţă : Istrate Vasile-Sorin
RAPORT DE ACTIVITATE
al Comisiei pentru
învăţământ, sănătate, cultură
şi sport
(Continuare din pagina 1)

În şedinţele ordinare şi
extraordinare membrii comisiei
au luat parte la dezbateri, au
aprobat proiectele, având grijă
ca banul public să fie cheltuit cu
eficienţă.
Membrii comisiei s-au bucurat
de
sprijin
din
partea
compartimentelor de specialitate
ale
Primăriei,
din
partea
Primarului Constantin Bolohan, a
secretarului comunei şi a
consilierilor din celelalte comisii
de specialitate.
Pentru
anul
2010
ne
propunem să susţinem financiar
echipa de fotbal a Clubului
Sportiv „Moldova Cristeşti”, prin
alocarea de sume de la Bugetul
local, să propunem şi să
aprobăm o comisie comunală în
vederea realizării „Monografiei
comunei Cristeşti”, să aprobăm
alocarea de fonduri pentru
finalizarea
lucrărilor
la
Dispensarul Uman, alocarea
fondurilor necesare amenajării
terenului de sport din curtea
Şcolii de Arte şi Meserii Cristeşti,
să susţinem alocarea fondurilor
pentru lăcaşurile de cult, să
susţinem proiecte de activităţi
pentru elevii din comună, iniţiate
de
cadrele
didactice,
să
organizăm activităţi culturale la
care să fie antrenaţi tinerii din
comună.

RAPORT DE ACTIVITATE
al Comisiei de urbanism
(continuare din pagina 1)
Proiectele de hotărâre supuse
dezbaterilor au fost avizate, conform
legislaţiei,
de
persoanele
şi
compartimentele de specialitate ale
Primăriei, au fost discutate în plenul
C.L. Din cele 65 de proiecte care au
devenit, prin vot, hotărâri,doar una a
fost reformulată la cererea Prefecturii
Iaşi.
Apreciem că în anul 2009 nu s-au
săvârşit
abuzuri
din
partea
consilierilor locali, s-a respectat
Regulamentul de funcţionare a C.L.
care a fost actualizat prin grija
secretarului comunei, domnul Ovidiu
Butnariu.
Dintre hotărârile care s-au pus în
aplicare enumerăm doar câteva,
considerate de noi esenţiale pentru
comunitate:
Înfiinţarea serviciului public local de
salubrizare;
Preluarea în proprietate a unor
drumuri forestiere;
Înfiinţarea unui compartiment de
asistenţă
medicală
comunitară;
Aprobarea oportunităţii înfiinţării
unui „Târg săptămânal”;
Aprobarea unor măsuri în vederea
construirii
de
locuinţe
pentru tineri prin ANL;
Înfiinţarea
comisiei
„Antiepizootice”;

locale

Aprobarea efectuării de măsurători
pentru înfiinţarea unui „Parc
eolian”;
Delegarea
activităţilor
de
salubrizare
către
SC
EUROSTASL TRADE SRL
Dumbrava Roşie-Neamţ.
Preşedintele comisiei,
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Unde a dispărut Chivotul lui
Dumnezeu?

P

entru Israeliţi,
Chivotul lui
Dumnezeu
era cel mai
sacru lucru din lume.
Dispariţia Chivotului a
captivat
nenumăraţi
vânători de comori şi
cercetători din întreaga
lume, mai ales că
neexistând
nicio
menţiune
despre
distrugerea
acestuia,
oamenii au căutat mereu
să
dezlege
marele
mister.
Chivotul lui Dumnezeu
era un scrin sacru
confecţionat cu scopul
de a depozita cele zece
Porunci. Era făcut din
lemn de salcâm, cu
lungimea de 1,25 m,
lăţimea de 0,75 m şi
înalt de 0,75 m, placat în
aur curat şi prevăzut cu
inele prin care se
treceau bare ce serveau
la
transportul
lui.
Capacul Chivotului era
din aur curat şi avea la
extremităţi
fixaţi
doi
heruvimi
cu
aripile
întinse, uitându-se unul
la altul. Acest capac se
bucura de o cinstire
deosebită, fiind numit
„tronul împăcării sau al
îndurării”.
Chivotul a servit ca o
arhivă sfântă pentru

păstrarea unor relicve
sacre, incluzând cele
două tablete cu cele
Zece Porunci, iar din
punct de vedere istoric
şi religios, Chivotul şi
conţinutul
său
sunt
nepreţuite.
În anul 607 i.H.,
babilonienii au cucerit
Ierusalimul,
capitala
statului israelit, inclusiv
locul unde se afla
Chivotul, în Templul lui
Solomon. Şaptezeci de
ani mai târziu, când
israeliţii s-au întors în
oraş, Chivotul dispăruse.
Ce s-a întâmplat cu
acesta este unul dintre
misterele
pe
care
oamenii încearcă să le
dezlege.
Cea mai răspândită
ipoteză spune că evreii
au ascuns Chivotul de
babilonieni în muntele
Nebo din Egipt, ori în
Etiopia, într-o peşteră.
Totuşi, dacă artefactul a
fost ascuns, de ce nu a
fost adus înapoi atunci
când s-a reconstruit
templul?
Alţii sunt de părere că
atacul
violent
al
babilonienilor
ar
fi
distrus Chivotul. O altă
explicaţie spune simplu
că Dumnezeu a luat
Chivotul
printr-o
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HOTĂRÂRI ADOPTATE ÎN
ŞEDINŢA din 25.02.2010
HOTĂRÂREA NR. 17
S-a aprobat, cu 10 voturi pentru şi
o abţinere (Dănilă Alina – Nicoleta),
radierea din inventarul domeniului
public al comunei Cristeşti, aprobat
prin Hotărârea Consiliului Local
Cristeşti nr. 22 din 22 iulie 1999 şi
atestat prin Hotărârea Guvernului
României nr. 1354/2001, anexa 21,
un număr de 27 poziţii, ca urmare a
încetării dreptului de proprietate
publică prin pierderea din punct de
vedere juridic a bunurilor sau ca
urmare a trecerii în domeniul privat al
comunei, conform Anexei 1 la
prezenta
hotărâre
şi
pentru
motivaţiile specificate în cadrul
aceleiaşi
anexe.
S-a
aprobat
însuşirea şi includerea în inventarul
bunurilor ce fac parte din domeniul
public al comunei Cristeşti a unui
număr de 29 noi poziţii conform
Anexei 2 la hotărâre.
HOTĂRÂREA NR. 18
S-a aprobat, cu 10 voturi pentru şi
o abţinere (Dănilă Alina – Nicoleta),
inventarul bunurilor care aparţin
domeniului
public
al
comunei
Cristeşti, conform Anexei care face
parte integrantă din hotărâre.
HOTĂRÂREA NR. 19
S-a desemnat ca Preşedinte de
şedinţă pentru şedinţele Consiliului
Local al comunei Cristeşti, pentru
perioada martie – mai 2010, domnul
consilier Istrate Dănuţ – Ioan.
Secretarul comunei,

Şedinţa Consiliului Local
25 martie 2010, ora 13,00
Ordinea de zi :
•
Raportul secretarului
•
Raportul comisiei
buget-finanţe

