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DIRECłIA DE
PRESTĂRI SERVICII

În ziua de 16 martie 2011, la SAM
Cristeşti, a avut loc un concurs pe
teme de mediu în urma căruia s-au
acordat drept premii, tricouri inscripŃionate cu sigla RECL şi „Agentul
environment”.

2. ing. Dumea Eduard –
Au urmat discuŃii prin care elevii
membru
participanŃi s-au informat reciproc
3. prof. DăscăliŃa Constantin despre modul în care au informat pe
părinŃi, rude şi vecini despre impor– membru
tanŃa păstrării unui mediu curat.

4. ing. Chiperi Dumitru –
Activitatea s-a încheiat cu schimmembru
buri de mesaje ale elevilor din Cris5. ing. Miltiade Petru-Cătălin teşti, adresate colegilor din celelalte
localităŃi incluse în proiect.
– membru
Societatea are ca obiect de
activitate, conform statutului,
prestarea diverselor servicii,
printre care:
- construcŃii diverse;
- extracŃia de pietriş, nisip,
piatră etc.;
tăiere şi rindeluirea lemnului;
- fabricarea diverselor produse
din lemn;

Manager RECL Cristeşti,

- transport de mărfuri;
- servicii de consultanŃă;
- reparaŃii diverse.
Societatea are sediul la Sala
Polivalentă din Cristeşti.
SALUBRIZARE
În urma licitaŃiei organizate
la primăria comunei Cristeşti,
judeŃul Iaşi, serviciul de salubritate va fi asigurat pe durata a
cinci ani de S.C. DIANA SERVICE S.R.L. DUMBRAVA ROŞIE
NEAMł

Pentru locuitorii din comuna
Cristeşti persoana de contact
este domnul inginer Preotu
Sorin, care poate fi contactat la
sediul Primăriei sau la telefonul
0232/716293, în zilele de lucru
între orele 8,00 – 16,00.
prof. C-tin DăscăliŃa

SPORT
Lotul de jucători pentru returul
campionatului este următorul:

POSTUL DE
POLIłIE CRISTEŞTI

Portar – (1) Cercelaru Marius.
Fundaşi – (2) Aoanei Ciprian,
(3) Vancă Dragoş, (4) Cercelaru
Lucian- Constantin, (5) Cercelariu
Liviu, (13) Scripa Gabriel.
Mijlocaşi – (6) Simion Constantin, (10) Grădinaru Constantin, (15)
Grădinaru Alexandru, (16) Cercel
Iulian, (17) Puiu Florin, (19) Pintili
Vlad, (20) Amuhaia Valeriu.

- activităŃi de comerŃ;

Cei interesaŃi pot obŃine mai
multe informaŃii la numărul de
telefon fix: 0233/790189, telefon
mobil: 0745/571831 sau la sediul
PROIECTULUI AGRAR din satul
Plăieşu, com. Timişeşti.

AtacanŃi
–
(9)
Vârvăroi
Emanuel, (11) Cercelaru Costel,
(18) RosnovăŃ Alexandru.
Retraşi până la finalul sezonului
– Gurzun Adrian (Accidentat),
Crăciun Ştefănel (Accidentat –
retras definitiv), Nechifor Şerban
(Plecat din localitate), Puiu Lucian,
Câta Iulian, Bârsan Daniel şi
Scripa Daniel (PlecaŃi în străinătate).
Antrenor, Pintili

Numita Rusu Ionela din comuna
Alexandru cel Bun, judeŃul NeamŃ
este cercetată penal pentru săvârşirea infracŃiunii de distrugere.
Crăciun I. Mihai şi Moglan
Nadia – Elena au fost sancŃionaŃi
conform Legii nr. 61/1991 pentru
acte de tulburare a ordinii şi liniştii
publice.
Au fost amendaŃi, cu câte 2.000
de lei fiecare, numiŃii Gurzun V.
Ştefan, Gurzun V. Neculai şi Cercelariu V. Ionel care în ziua de 30
martie 2011, fiind sub influenŃa băuturilor alcoolice, au proferat injurii,
obscenităŃi şi au defilat cu oile prin
faŃa Primăriei din comuna Cristeşti,
judeŃul Iaşi.

Vlad

Agent şef, Ovidiu

Toma
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1. Florescu vasile – preşedinte

ReŃeaua Electronică a ComunităŃii
Locale (RECL) Cristeşti împreună cu
Şcoala de Arte şi Meserii Cristeşti
desfăşoară proiectul „Agentul environment” împreună cu alte localităŃi
din judeŃele Suceava şi Botoşani.

PROIECT AGRAR
FundaŃia Moldova/Fryslân, cu
sediul în Tg. NeamŃ, prin
PROIECTUL AGRAR situat în
satul Plăieşu, com. Timişeşti,
execută lucrări agricole la preŃuri
reduse pentru persoane nevoiaşe, persoane cu dizabilităŃi sau
alte persoane aflate în imposibilitatea de a-şi lucra pământul.

ei
il
r
p
a

În şedinŃa ordinară a Consiliului Local al comunei Cristeşti din
25 martie 2011 s-a aprobat componenŃa Consiliului de administraŃie al S.C. D.S.P.C. CRISTEŞTI S.R.L. (DirecŃia de Servicii
publice Comunale):

„AGENTUL ENVIRONMENT”
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SE DISTRIBUIE GRATUIT

JURNAL SĂTESC
ŞTIłI TOT CE SE ÎNTÂMPLĂ

SINTEZA RAPORTULUI DE ACTIVITATE AL SECRETARULUI
COMUNEI CRISTEŞTI

I

n condiŃiile art. 116 din Lg.
215/2001,
republicată,
privind administraŃia publică locală, “Secretarul
comunei este funcŃionar public de
conducere. Secretarul unităŃii administrativ-teritoriale nu poate fi
membru al unui partid politic.” A
fost un an greu, cu schimbări legislative radicale şi care au determinat, în relaŃia cu cetăŃenii, o
mobilizare aparte a personalului
şi o oarecare supra-solicitare a
timpilor de muncă efectivi.
(Continuare în paginile 2,3)

VIZITĂ NEOFICIALĂ
n luna februarie 2011 în comună au
venit membrii FundaŃiei Fryslân/
Moldova din Olanda pentru a constata modul
cum s-au folosit bunurile donate de fundaŃie
către Dispensarul uman din Cristeşti şi GrădiniŃa din satul Hereşti.

Î

În urma vizitei la Şcoala din satul Hereşti,
membrii fundaŃiei olandeze au promis că vor
face donaŃie de mobilier pentru şcoală în
vederea înlocuirii celui existent.
Domnul primar Constantin Bolohan mulŃumeşte şi pe această cale domnului Vasile
Ungureanu, preşedintele fundaŃiei din
România, şi membrilor delegaŃiei olandeze
pentru sprijinul acordat.

Pagini realizate de Constantin DăscăliŃa

prof.

(dascalitaconstantin@gmail.com)

Constantin DăscăliŃa

PARTENERIAT PROFITABIL

P

rimăria
comunei
Cristeşti,
judeŃul
Iaşi beneficiază în
continuare de sprijin material din partea fundaŃiei
„Frislân/Moldova”, reprezentată în România de domnul
Vasile Ungureanu. Prin efortul partenerilor din Olanda vor
sosi în comuna noastră 1.600
de pubele pentru colectarea
deşeurilor menajere de la
populaŃie.
Fiecare gospodărie va primi
o pubelă în care să colecteze
deşeurile menajere pe care
societatea care a câştigat licitaŃia de colectare şi transport a
deşeurilor menajere le va
ridica lunar sau când va fi nevoie.

BULETIN INFORMATIV AL
CONSILIULUI LOCAL AL
COMUNEI CRISTEŞTI
www.comunacristesti.ro

„Copilăria e mai frumoasă în siguranŃă”
n perioada 15 noiembrie

Î 2010 – 15 februarie 2011 s-

a desfăşurat concursul organizat
de E-ON sub sloganul „Folosim
energia în siguranŃă”.
Scopul concursului a fost de a
preveni accidentele provocate de
joaca nesupravegheată a copiilor
cu aparatele consumatoare de
gaze naturale şi în preajma stâlpilor de electricitate.
De la Şcoala de Arte şi Meserii Cristeşti au participat, la invitaŃia E-ON, un număr de 35 de
elevi. În urma extragerii la sorŃi
din 16 februarie 2011, eleva
Buciumanu Iuliana din clasa a
V-a B a câştigat o bicicletă DHS.
Felicitări!

prof. Marcela Moraru
Solicităm înŃelegere din
partea tuturor locuitorilor de a
PROIECT AGRAR
colecta deşeurile în pubele, iar
FundaŃia Moldova/Fryslân, cu
în caz de exces, în saci, care
vor fi ridicaŃi odată cu gunoiul sediul în Tg. NeamŃ, desfăşoară
un proiect care vizează şi locuitodin pubele.
rii din Cristeşti.
Primarul comunei Cristeşti,
Constantin Bolohan

Detalii în pagina 4.

ŞEDINłA ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL AL
COMUNEI CRISTEŞTI VA AVEA LOC PE DATA DE 28
aprilie 2011
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ŞEDINłA DIN
25.03.2011
HOTĂRÂREA Nr. 15
Art. 1 S-a aprobat, cu 10 voturi pentru,
2 voturi contra (Pintili Vlad şi Ciobanu
Mircea), diminuarea bugetului aprobat de
venituri şi cheltuieli al comunei Cristeşti
pentru anul 2011, după cum urmează:
La partea de venituri cu suma de
85.000 de lei „sume defalcate pentru cheltuieli descentralizate”, aferentă trimestrului
IV;
La partea de cheltuieli cu suma de
85.000 de lei „cheltuieli de personal învăŃământ”.
Art. 2 Se majorează bugetul aprobat
de venituri şi cheltuieli al comunei Cristeşti
pentru anul 2011, după cum urmează:
La partea de venituri cu suma de
2.500 de lei „subvenŃii de la bugetul de stat
pentru finanŃarea sănătăŃii”, aferentă trimestrului III;
La partea de cheltuieli cu suma de
2.500 de lei „cheltuieli de personal asistenŃi comunitari”, aferentă trimestrului III.
Art. 3 (1) Se majorează cheltuielile de
personal aferente administraŃiei publice
locale cu suma de 80.000 de lei, concomitent cu diminuarea cheltuielilor materiale în cadrul aceluiaşi capitol, după cum
urmează:
Se diminuează la capitolul 51.02.20 cu
suma de 80.000 de lei; 50.000 de lei în
trimestrul III şi 30.000 de lei în trimestrul
IV;
Se majorează la capitolul 51.02.03 cu
suma de 80.000 de lei; 50.000 de lei în
trimestrul III şi 30.000 de lei în trimestrul
IV.
(2) Se majorează cheltuielile
de personal aferente „cultură-biblioteci” cu
suma de 2.500 de lei concomitent cu diminuarea cheltuielilor materiale în cadrul
aceluiaşi capitol, după cum urmează:
Se diminuează la capitolul „cheltuieli
materiale-cultură, biblioteci” cu suma de
2.500 de lei: 2.000 de lei în trimestrul III şi
500 de lei în trimestrul IV;
Se majorează la capitolul 67.02.03
„cheltuieli de personal – cultură, biblioteci”
cu suma de 2.500 de lei: 2.000 de lei în
trimestrul III şi 500 de lei în trimestrul IV.

Secretarul comunei,

Ovidiu Butnariu

JURNAL SĂTESC

NR. 49

NR. 49

JURNAL SĂTESC

ŞEDINłA CONSILIULUI LOCAL 25.03.2011

SINTEZA RAPORTULUI DE ACTIVITATE AL SECRETARULUI

Consilieri prezenŃi : Buciumanu Vasile, Chiperi Dumitru,
Ciobanu Mircea, Dănilă Alina-Nicoleta, Doroftei Gheorghe, Florescu Vasile, Hărmănescu Maria-Daniela, Istrate
DănuŃ-Ioan, Istrate Vasile-Sorin, Mercore Dragoş,
Oneaga Cătălin, Pintili Vlad-Mihai, Timofte Dumitru.

COMUNEI CRISTEŞTI ÎN ANUL 2010

Preşedinte de şedinŃă : Florescu Vasile
SINTEZA RAPORTULUI DE ACTIVITATE AL SECRETARULUI
COMUNEI CRISTEŞTI ÎN ANUL 2010
FaŃă de aceste delimitări legale,
de atribuŃiile prevăzute de lege şi alte
sarcini delegate de Primarul comunei,
activitatea din anul 2010 a cuprins, în
linii mari, următoarele activităŃi:

Nu am reuşit să finalizez Statutul Comunei ( Recunosc că nu am lucrat
prea mult la acest document în anul
2010).

3. Am asigurat emiterea, în condiŃii
Pregătirea lucrărilor şedinŃelor de de legalitate a DispoziŃiilor primarului
comunei. În anul 2010 au fost emise
consiliu local:
1862 DispoziŃii ale Primarului comunei
- în anul 2010 au avut loc 14 şedinŃe de
consiliu local, care au implicat: asigu- Cristeşti, care au implicat: coordonarea
rarea convocării consiliului local, re- redactării acestora de către compartidactarea şi controlul de legalitate al mentele de specialitate, redactarea
hotărîrilor de consiliu, pregătirea docu- efectivă a unora dintre acestea (circa
mentaŃiilor pentru consiliul local şi co- un sfert), asigurarea încadrării juridice
misiile de specialitate ale acestuia, şi a avizului de legalitate pentru toate
întocmirea proceselor verbale de şed- dispoziŃiile emise.
inŃă, asigurarea transparenŃei şi a acActele emise nu au fost repinse
cesului public la informaŃii, etc..
ca urmare a controlului de legalitate
- au fost adoptate un nr. de 85 H.C.L. efectuat de Prefectul judeŃului Iaşi, în
condiŃiile legii.
dintre care 64 cu caracter normativ.
- asigurarea de consultanŃă pentru redactarea de alte documente în legătură
cu activitatea şi şedinŃele consiliului
local (rapoarte ale comisiilor şi ale
compartimentelor de specialitate).

4. Pe linie de fond funciar : activitatea e cvasi – finalizată ; mai sunt de
rezolvat atribuirea de amplasamente
pentru parohii (se va face de către comisia judeŃeană şi A.D.S.) precum şi
dosarul privind cătina.

2. În anul 2010 au fost aprobate
5. În coordonarea activităŃii de regunele documente care au fost redactate (în mare măsură) sau măcar cen- istru agricol şi cadastru suntem în
urmă cu completarea şi actualizarea
zurate sub aspectul legalităŃii:
registrelor agricole şi cu transpunerea
- Regulamentul de organizare şi func- acestora în format electronic.
Ńionare a primăriei ;
6. În aplicarea prevederilor Lg.
- Codul de conduită al funcŃionarilor 52/2003, privind transparenŃa decizipublici şi personalului contractual ;
onală, am asigurarat publicarea actelor decizionale emise de autorităŃile
- Domeniul public al comunei ;
locale, am întocmit şi înaintat la Oficiul
- caiete de sarcini şi regulamente de teritorial de informare publică raportul
organizare a activităŃilor de salubrizare anual privind aplicarea acestui act norşi iluminat public de pe raza comunei ; mativ,
- documentaŃii şi cereri pentru obŃinere
7. Am coordonat activitatea de
de finanŃare pentru diverse obiective de stare civilă şi am asigurat înlocuirea
investiŃii pe raza comunei ;
ofiŃerului de stare civilă delegat.
- planuri de apărare în domeniul situa(Continuare în pagina 3)
Ńiilor de urgenŃă.

8. Am coordonat activitatea de
depunere a declaraŃiilor de avere şi de interese de către aleşii locali, persoanele care
ocupă funcŃii de demnitate publică, precum
şi ale funcŃionarilor publici din aparatul primăriei, am transmis la A.N.I. şi am asigurat
publicarea acestora.

ocupare a funcŃiilor publice şi planurile de
perfecŃionare profesională.

16. Am coordonat activitatea compartimentului de asistenŃă socială. Punct
pozitiv : în 2010 s-a realizat reacreditarea
compartimentului pentru o nouă perioadă
de 3 ani, din punct de vedere al legalităŃii
9. În activitatea de gestionare a re- funcŃionării. Punct negativ : au fost constasurselor umane am Ńinut evidenŃa generală tate unele disfuncŃionalităŃi spre sfîrşitul
a salariaŃilor, am operat în carnetul de anului, care ulterior au fost remediate.
muncă, am gestionat dosarele personale,
17. Am coordonat activitatea de autoriam întocmit fişele postului şi evaluarea anu- tate tutelară, instituire tutele şi curatele, în
ală a personalului, am întocmit state de cond. Legii, şi urmărirea finalităŃii acestora.
funcŃii şi de personal.
18. Am coordonat activitatea de
10. Am coordonat şi gestionat arhiva deschidere a procedurilor succesorale, am
instituŃiei.
verificat legalitatea şi corectitudinea emiterii
11. În calitate de coordonator al activi- « sesizărilor de deschidere a procedurilor
tăŃii de registratură am consemnat circa succesorale notariale »
5500 înregistrări în registrul general de
19. Am coordonat şi supervizat din
corespondenŃă în anul 2010.
punct de vedere legislativ şi procedural
12. Am coordonat activitatea de solu- activitatea de achiziŃii publice ; întocmirea şi
Ńionare a petiŃiilor, asigurând înregistrarea, verificarea documentaŃiilor de licitaŃie pusoluŃionarea şi comunicarea răspunsurilor. blică, fişe de date, caiete de sarcini.
13. Am verificat şi avizat legalitatea do20. Am răspuns de evidenŃa militară şi
cumentaŃiilor de urbanism ; certificate de mobilizarea la locul de muncă pentru persourbanism şi autorizaŃii de construire.
nalul primăriei şi consilierii locali.
14. Am aplicat prevederile Lg.
21. Am îndeplinit funcŃia de secretar al
544/2001, prtivind liberul acces la informa- Comitetului Local pentru SituaŃii de UrŃiile de interes public comunicând informaŃii genŃă.
« din oficiu » precum şi a celor solicitate de
22. Am asigurat secretariatul comisiei
persoane sau organizaŃii interesate, am locale pentru avizarea adunărilor publice.
vegheat la protejarea informaŃiilor clasificate
Secretarul comunei,
şi a secretului de serviciu şi a confidenŃialităŃii în manipularea datelor.
Ovidiu Butnariu
15. Am întocmit planurile anuale de

NOI INVESTIłII LA
CRISTEŞTI
Au început demersurile pentru realizarea unor noi investiŃii în comuna
Cristeşti, după cum urmează:

proiectul ”Controlul Integrat al Poluării
cu NutrienŃi”. FinanŃarea se va face din
fonduri rambursabile acordate de
Banca InternaŃională pentru ReconstrucŃie şi Dezvoltare (BIRD), fonduri
nerambursabile acordate de Facilitatea
Globală de Mediu (GEF) şi fonduri locale de la Consiliul JudeŃean şi Consiliul Local. InvestiŃia este în derulare la
Ministerul mediului şi pădurilor.

1. „Alimentare cu apă Cristeşti,
comuna Cristeşti, judeŃul Iaşi”, obiectiv inclus în „Programul de alimentare
cu apă, canalizare şi epurarea apelor
3. „ReŃea de canalizare şi staŃie de
uzate la sate”, aprobat prin HG nr.
577/1997. FinanŃarea este asigurată de epurare pentru satele HomiŃa şi Crisla Ministerul dezvoltării Regionale şi teşti, comuna Cristeşti, judeŃul Iaşi”,
obiectiv inclus în proiectul „Controlul
Turismului;
Integrat al poluării cu NutrienŃi”. Finan2. „Platformă de depozitare şi gos- Ńarea va fi făcută de Ministrerul Mediului
podărire a gunoiului de grajd şi a de- şi Pădurilor.
şeurilor menajere”, obiectiv inclus în
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ŞEDINłA DIN
25.03.2011
HOTĂRÂREA Nr. 14
Cu unanimitate de voturi s-a
avizat favorabil scoatere definitivă
din circuitul agricol a suprafeŃei de
1000 mp teren păşune situat în
Tarla 57, parcela PD 415, teren
aflat în proprietatea publică a
comunei Cristeşti. SuprafaŃa de
teren va fi folosită pentru realizarea staŃiei de epurare care se va
realiza prin proiectul „ReŃea de
canalizare şi staŃie de epurare în
satele HomiŃa şi Cristeşti,
comuna Cristeşti, judeŃul Iaşi”.

HOTĂRÂREA Nr. 16
Cu 12 voturi pentru şi unul
contra (Ciobanu Mircea) s-a aprobat numirea a cinci membri în
Consiliul de AdministraŃie al S.C.
D.S.P.C. CRISTEŞTI S.R.L., după
cum urmează:
Florescu Vasile
ing. Dumea Eduard
prof. DăscăliŃa Constantin
ing. Chiperi Dumitru
ing. Miltiade Petru-Cătălin.
S-a desemnat domnul Florescu Vasile ca preşedinte al consiliului de administraŃie.

HOTĂRÂREA Nr. 17
S-a aprobat graficul şi tematica şedinŃelor ordinare ale
Consiliului local Cristeşti pentru
trimestrul al II-lea 2011.

HOTĂRÂREA Nr. 18
S-a aprobat în unanimitate
scutirea de la plata impozitului pe
clădiri şi de la plata impozitului
pentru terenuri pentru persoane
fizice.
Sunt scutiŃi de la plata anumitor categorii de taxe şi/sau impozite locale veteranii de război şi
văduvele veteranilor de război
care nu s-au recăsătorit, persoanele cu handicap grav şi permanent
de grad I, precum şi alte categorii
de persoane stabilite prin acte
normative speciale.
Secretarul comunei,

Ovidiu Butnariu

