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SFATURI PRACTICE

Ceapa crudă are proprietăŃi benefice pentru
Lămâile, care conŃin inimă.
flavonoide, au proprietăŃi
Aceste informaŃii nu
anticancerigene, sunt bu- se pot substitui sfaturilor
ne împotriva cancerului sau prescripŃiilor medicude colon, a celui de piele lui sau a oricărui personal
şi a celui pulmonar, apari- medical calificat.
Ńia aterosclerozei şi ajută
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ŞTIŢI TOT CE SE ÎNTÂMPL Ă

POSTUL DE POLIłIE
CRISTEŞTI
PoliŃia face cercetări privind moartea suspectă a numitului Giangu Neculai.
Proaspăt liberat din penitenciar, numitul
Apetrei Ghe. Gheorghe de 18 ani, din satul HomiŃa, a bătut două persoane din comuna Tătăruşi, judeŃul Iaşi.
CetăŃeanul Bîrgăoanu Vasile (zis Tîta)
a fost sancŃionat cu 1.000 de lei amendă,
conform Legii 61/1991, pentru acte de huliganism.

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

Agent şef,
Ovidiu Toma

Daniela Pintili.
Anul acesta, la săptămâna europeana au participat
elevi din mai multe Ńări,
printre care :
Anglia (Londra), Bosnia
(Uglevik), Cehia (KutnaHora), Finlanda (Espoo, Helsinki), FranŃa (Nantes, Rezé,
La Chapelle-Erdre, Carquefou, Héric, Treillières,
Vertou), Georgia (Tbilissi),
Polonia( Pila), România
(Berca, Cristesti), Serbia

(Petrovac).
Copiii au avut parte de
o săptămână de activităŃi
educative, sportive și distractive,
cum
ar
fi :
EuroOlimpiade
Sportive,
descoperirea orașului cu
ajutorul hărŃii, diverse ateliere educative din cadrul
școlii, plimbări cu vaporul
pe Loara și spectacolul de la
Cité
des
Congrès, în
cadrul căruia
elevii
din
Cristești au
prezentat un
dans popular
moldovenesc.
ComponenŃii grupului au fost cazaŃi la
familiile franceze, în mijlocul
cărora au învăŃat să comunice, au legat prietenii si au
descoperit secretele bucătăriei tradiŃionale franceze.
Ne vom aminti mereu de
momentele petrecute cu
francezii și așteptăm cu nerăbdare să ne reîntâlnim cu
prietenii noștri.
Prof. Măriuca CreŃu

BULETIN INFORMATIV
AL CONSILIULUI LOCAL
AL COMUNEI CRISTEŞTI
www.comunacristesti.ro
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SCHIMB DE EXPERIENłĂ
AsociaŃia EuroEcole a organizat în luna mai 2010, în
orașul Nantes din FranŃa,
Săptămâna de schimburi școlare europene.
De la Școala de Arte și Meserii din Cristești au participat 20 de elevi însoŃiŃi de
directorul
școlii,
prof.
Adriana Spiridonică, prof.
Măriuca CreŃu și prof.
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la scăderea colesterolului. Dieta pe bază de lămâie ajută la slăbit dacă
nu se fac excese alimentare.
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Uleiul ars, rămas de la
gătit, este un factor poluant. Rămânând la suprafaŃa apei, împiedică oxigenarea, deci nu este favorabil dezvoltării plantelor.
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E BINE DE ŞTIUT

Imagine a gunoaielor transportate de ape din interiorul
comunei spre râul Moldova.
CetăŃenii comunei depozitează
gunoaiele pe malul pâraielor,
apele le transportă spre râul Moldova şi uneori blochează pâraiele, făcând adevărate baraje în
calea şuvoaielor, provocând deversarea apelor peste terenurile
agricole şi în curŃile cetăŃenilor.
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cest truc funcŃionează şi în
interiorul dulapurilor, unde
săculeŃele cu salvie, dafin,
batoane de scorŃişoară
sau cuişoare întregi miros
foarte plăcut şi în acelaşi
timp alungă furnicile.
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entru a feri făina, zahărul şi
boiaua de invazia furnicilor,
adăugaŃi în fiecare recipient câte o frunză de dafin.
LipiŃi frunza pe interiorul
capacului, astfel încât făina sau zahărul să nu capete miros de dafin.
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rotejaŃi-vă hainele de lână
Ńinând la distanŃă moliile.
UmpleŃi câteva săculeŃe
de pânză cu câte un
pumn de cuişoare întregi.
Pentru a preveni orice pată de ulei sau de culoare
pe hainele din dulap, pu-

neŃi săculeŃele în pungi de
plastic, dar nu le închideŃi
la gură.
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lungaŃi furnicile
care
mişună
prin
grădină
adăugând
o
lingură de piper negru măcinat (sau altă mirodenie
cu miros puternic, de
exemplu cuişoare sau praf
de muştar) la o cană de
făină cernută şi presăraŃi
amestecul în zona cu dăunători. În mai puŃin de o
oră vor dispărea dăunătorii.

tăŃii Cristeşti,
comuna
Cristeşti, judeŃul Iaşi. În ziua
de 28 iunie, în
decursul a 12
ore, au căzut
53 de litri pe
rognoza me- metrul pătrat.
teo şi avertiÎn urma ploilor căzute,
zările din ulti- pâraiele au ieşit din matcă
ma perioadă şi au inundat culturi agricoau fost confirmate de pre- le, păşuni, case, pivniŃe şi
cipitaŃiile căzute în luna fântâni din toată comuna.
iunie 2010, de peste 208
litri de apă pe metru pătrat, (Continuare în pagina 3)
pe raza teritorială a locali-

P

ȘEDINłA ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL CRISTEȘTI VA AVEA LOC JOI 29 iulie
2010
Ordinea de zi:
Aprobarea taxelor și impozitelor pentru anul
2011

SPORT
S-a încheiat campionatul judeŃean de fotbal, Liga a
V-a, seria a III-a din zona Paşcani.
Echipa de fotbal „Moldova Cristeşti” se află pe locul
al 7-lea.
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HOTĂRÂREA nr. 43
S-a aprobat, cu 10 voturi
pentru şi o abŃinere (Ciobanu
Mircea), înfiinŃarea Serviciului
comunitar de utilitate publică
„ILUMINAT PUBLIC” şi preluarea, cu titlu gratuit, sistemului
de iluminat public de pe raza
administrativ-teritorială a comunei Cristeşti de la proprietarul actual E-ON MOLDOVA şi
înscrierea acestuia în domeniul public al comunei Cristeşti.
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ŞedinŃa Consiliului Local din 24.06.2010
Consilieri prezenŃi: Buciumanu Vasile, Ciobanu
Mircea, Dănilă Alina-Nicoleta, Doroftei Gheorghe,
Florescu Vasile, Istrate DănuŃ-Ioan, Istrate VasileSorin, Mercore Dragoş, Oneaga Cătălin, Pintili
Vlad-Mihai, Timofte Dumitru
Peşedinte de şedinŃă: Vlad-Mihai Pintili

În condiŃiile art. 123, alin. (3)
şi (4) din Legea 215/2001, privind administraŃia publică locală, republicată, cu modificările
ulterioare,
Consiliul
Local
Cristeşti constată că S.C. DORU TERM – INSTAL s.r.l.
Cristeşti are un drept real de
preemŃiune pentru cumpărarea terenului aferent construcŃiilor pe care le-a dobândit prin
cumpărare
de
la
fosta
Federalcoop.

Secretarul comunei,
Ovidiu Butnariu
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ŞEDINłA din 24.06.2010
HOTĂRÂREA nr. 45

a sfârşitul campionatului judeŃean de fotbal, ediŃia
2009 – 2010, Liga a V-a, seria a III-a Paşcani,
după 30 de partide, clasamentul arată astfel:

1. BiruinŃa Mirosloveşti 30 26 2 2 103 31 80 p
30 23 1 6 102 47 70 p

3. F.C. Lunca Paşcani 30 21 4 5 115 51 67 p
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P

rimarul Constantin Bolohan a
convocat Comitetul Local pentru situaŃii de UrgenŃă, membrii S.V.S.U. din comună, salariaŃii Primăriei şi împreună
cu cetăŃenii afectaŃi de inundaŃii au consolidat malurile
pâraielor cu saci umpluŃi cu
nisip şi intrările în locuinŃele
cetăŃenilor care au fost ameninŃate de puhoaie. Primarul
împreună cu membri ai Comitetului Local pentru SituaŃii
de UrgenŃă s-a deplasat pe
toată durata evenimentelor
în locurile care au fost afectate şi a dispus măsuri pentru evitarea unor situaŃii grave.
Comisia de evaluare a
pagubelor produse de ploile
şi inundaŃiile din data de 28
iunie 2010 pe teritoriul comunei Cristeşti, alcătuită din:
Vasile Buciumanu, viceprimar, Mihai Antonia, şef
SVSU Cristeşti, Mirela Zaha-

ria, referent, Dumitru Timofte
şi Dragoş Mercore, consilieri
locali, a inspectat zonele
afectate şi a făcut o estimare
a pagubelor provocate de
ploi şi inundaŃii.
Au fost afectate 27 de
case şi 15 anexe gospodăreşti, 7,7 km de drumuri
comunale şi săteşti, 80 de
ha terenuri agricole, 40 de
fântâni, circa 500 m de reŃea electrică, 3 cursuri de
apă, a fost distrus un dig
de protecŃie pe distanŃa de
150 m, au fost colmatate
pâraiele din localitate pe
distanŃa de circa 6,6 km.
După încetarea avertizărilor comisia comunală împreună cu specialişti de la I.S.U.
Iaşi vor verifica pe teren şi
vor stabili valoarea pagubelor provocate de ploi şi inundaŃii.
Secretarul comunei,
Constantin – Ovidiu
Butnariu
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HOTĂRÂRI

SPORT

2. Tin.Sport Paşcani

HOTĂRÂREA nr. 44
S-a hotărât, cu 10 voturi
pentru şi o abŃinere (Ciobanu
Mircea), aprobarea documentaŃiei tehnico – economice, raportul de evaluare şi cuantumul preŃului minim de vânzare
stabilit conform raportului de
evaluare imobiliară pentru suprafaŃa de 96 mp teren din
proprietatea privată a comunei
Cristeşti, identificată conform
documentaŃiei topografice în
intravilanul comunei Cristeşti
în T72, parcelele Cc 4096/3 şi
Cc 4097/1. S-a aprobat preŃul
de vânzare de 10 Euro/mp,
echivalentul a 42,27 lei/mp.
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4. Spicul Heleşteni

30 19 0 11 83 61 57 p

5. Recolta ConŃeşti

30 17 6 7 64 40

6. VoinŃa MoŃca

30 16 2 12 72 44 50p

57 p

7. Moldova Cristeşti

30 16 1 13 84 70 49 p

8. Viitorul Muncel

30 15 1 14 69 59 46 p

9. Siretul Lespezi

30 14 1 15 75 73 43 p

10. Siretul Hălăuceşti

30 13 2 15 83 90 41 p

11. Unirea Al. I. Cuza

30 12 4 14 82 68 40 p

12. N. G. Topile

30 9 3 18 60 91 30 p

13. Avântul SireŃel

30 9 3 18 77 101 30 p

14. Unirea V. Seacă

30 8 3 19 51 78 27 p

15. Gloria Costeşti

30 3 1 26 16 98 10 p

16. Viitorul Ciohorăni

30 0 0 30 14 160 0 p
Antrenor,
prof. Vlad Pintili

.HOTĂRÂREA nr.

42

Cu 10 voturi pentru şi o abŃinere (Ciobanu Mircea)
s-a aprobat Caietul de sarcini privind delegarea
gestiunii serviciului public de salubrizare în comuna
Cristeşti, activităŃile de „Precolectarea, colectarea şi
transportul deşeurilor solide, inclusiv a deşeurilor
toxice periculoase din deşeurile menajere”. Delegarea activităŃilor aprobate în condiŃiile de mai sus va
avea efect până la delegarea gestiunii serviciilor publice de salubrizare către AsociaŃia de Dezvoltare
Intercomunitară pentru Salubrizare ADIS Iaşi, din
care face parte şi comuna Cristeşti, în condiŃiile legii.

Consiliul Local Cristeşti a constatat
necesitatea şi oportunitatea realizării
investiŃiei „Actualizarea Planului Urbanistic General al comunei Cristeşti”, în
regim de urgenŃă, şi a mandatat pe primarul comunei pentru depunerea tuturor
demersurilor necesare faŃă de Consiliul
judeŃean Iaşi şi Ministerul Dezvoltării
Regionale şi Turismului în vederea asigurării susŃinerii financiare a costurilor în
valoare estimată de 245.000 lei.
HOTĂRÂREA nr. 46
S-a aprobat suplimentarea Organigramei aparatului de specialitate al primarului comunei Cristeşti cu un post de
„Auditor”, gradul I, studii superioare, personal contractual în cadrul Primăriei comunei Cristeşti, începând cu data de 01
iulie 2010. Cu aceeaşi dată, prin redistribuirea posturilor şi personalului actual
existent în cadrul Primăriei Cristeşti, se
înfiinŃează Biroul Contabilitate Financiar
care va cuprinde un număr de şase posturi dintre care un post de Şef birou şi
cinci posturi de execuŃie. Postul de
„Revizor contabil”, gradul I, studii superioare, cu atribuŃii de contabil – şef, personal contractual, se transformă în postul de Şef Birou Contabilitate Financiar,
funcŃie de conducere, personal contractual în cadrul Primăriei comunei
Cristeşti. S-a modificat şi s-a aprobat în
mod corespunzător Organigrama şi Statele de FuncŃii ale Aparatului de specialitate al primarului comunei, având un
număr de 30 de posturi, număr maxim
de titulari, funcŃii de demnitate publică,
funcŃii de conducere şi execuŃie, personal contractual administrativ şi personal
din cultură.
HOTĂRÂREA nr. 47
S-a aprobat acordarea unui ajutor de
urgenŃă în valoare de 1.000 de lei pentru
familia Gurzun I. Maria din comuna
Cristeşti, judeŃul Iaşi.

Secretarul comunei,
Ovidiu Butnariu

