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CALENDARUL LUNII
AUGUST
Şedinţa Consiliului Local va avea loc în
28.08.2007, având la ordinea de zi RAPORT
ASUPRA ACTIVITĂŢII DE ASISTENŢĂ
SOCIALĂ.
Toate şedinţele au caracter deschis.
AU ÎNCEPUT LUCRĂRILE DE REPARAŢII
LA PRIMĂRIA CRISTEŞTI ŞI SALA
POLIVALENTĂ.

AUGUST
2007
Se distribuie

GRATUIT

RAPORT
PRIVIND LUCRĂRILE REALIZATE ÎN
COMUNĂ CU BENEFICIARII LEGII 416/2001 ŞI
CU ANGAJAŢII LEGII 76/2002
Beneficiarii Legii 416/2001 au colectat toate deşeurile menajere de pe teritoriul comunei Cristeşti, au executat lucrări de decolmatare a două poduri care traversează D C 129 (Cristeşti-Homiţa), au săpat şanţuri de
scurgerea apei, pe ambele părţi ale drumului care face
legătura între satul Homiţa şi cătunul Uda, pe distanţa
de 3 km., au făcut curăţenie în Biblioteca comunală în
urma reparaţiilor şi amenajărilor interioare, au turnat
betoane la gardul de împrejmuire al Primăriei Cristeşti
şi al bisericii “Sfinţii Voievozi”, au confecţionat un dig
de susţinere al malului pârâului ce traversează satul
Hereşti, care a fost afectat de viituri.
Primăria Cristeşti a angajat la 01.01.2007 un număr
de 13 persoane în conformitate cu prevederile Legii
76/2002, art. 85. Cei 13 angajaţi au executat lucrări în
colaborare cu societatea care a realizat drumul vicinal
în Cristeşti pe o distanţă de 6,9 Km. şi la acţiuni de balastare a drumurilor comunale din satele Cristeşti, Hereşti şi Homiţa.
O parte dintre angajaţi au montat parchet, lambriuri,
gratii în clădirea anexă din curtea Primăriei Cristeşti şi
au turnat betoane la temelia pentru vestiare de pe terenul de sport.
Din cei 13 angajaţi, în prezent lucrează doar 2, deoarece, conform înţelegerii la angajare, celor 11 li s-a
încheiat contractul.
Eugen Nechiforiuc, viceprimar

TELEFOANE UTILE
Primăria: Telefon: 0232-716174; 0232-716170
Fax
: 0232-716174; 0232-716293
Poliţia Cristeşti : 0232-716172

Dispensarul uman:
0232-716173
Dispensarul veterinar: tehn.vet. : 0232-733501
Şcoala:
0232-716178
Biserica: casa parohială:
0232-716212
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CONSILIUL LOCAL CRISTEŞTI
Şedinţa din 27 iulie 2007
Consilieri prezenţi : Bârzu Viorel, Bucovina Neculai, Chiperi Aurel, Dăscăliţa C-tin, Grădinaru Vasile, Mercore Dragoş, Rusu Ioan, Ţintilă C-tin.
Preşedinte de şedinţă: Dragoş Mercore
. HCL nr. 37 – s-a aprobat, cu 8 voturi pentru,
constatarea vacanţei postului de consilier local ocupat de dl. Cătălin Apetri, care a lipsit nemotivat
de la trei şedinţe consecutiv.
. HCL nr. 38 – s-a aprobat, cu 8 voturi pentru,
reabilitarea termică la SAM Cristeşti, corp A, constând în schimbarea tâmplăriei actuale cu tâmplărie PVC şi geamuri termopan.
. HCL nr. 39 - s-a aprobat, cu 8 voturi pentru, atribuirea suprafeţei de 1807,45 metri pătraţi, din
proprietatea Primăriei Cristeşti, Parohiei Homiţa,
în folosinţă gratuită, pentru construirea unei case
parohiale.
. HCL nr. 40 – s-a aprobat, cu 8 voturi pentru,
trecerea din domeniul public în cel privat al Primăriei Cristeşti, în vederea casării şi demolării fostei
magazii de cereale din satul Hereşti
. HCL nr. 41 – s-a aprobat, cu 8 voturi pentru,
procesul verbal de recepţie a investiţiei Drum vicinal în comuna Cristeşti, judeţul Iaşi cu o valoare de 1.050.074 lei, inclusiv TVA.
Precizăm că, până la validarea noilor consilieri, şedinţele C.L. Cristeşti se desfăşoară cu
un număr de 11 consilieri locali.

INTERES GENERAL
Începând cu data de 16.07.2007, eliberarea
Certificatelor de Urbanism, a Autorizaţiilor de Construire/Desfiinţare şi a altor acte conexe activităţii
de urbanism (avize pentru racordări, branşamente
la electricitate, gaze naturale, apă, canalizare, telefonie etc.), se face de către Primăria Cristeşti,
prin compartimentul de specialitate, ca urmare a finalizării procedurilor de ocupare a acestui post de
funcţionar public. Pentru eliberarea documentelor
pe linie de urbanism vă puteţi adresa domnului
ing. Miltiade Petru la sediul Primăriei Cristeşti.
Atenţionăm pe cei care nu sunt în deplină legalitate pe linie de urbanism şi autorizare a construcţiilor să depună diligenţele necesare intrării în legalitate întrucât, în viitorul apropiat, vor începe
controale ale Autorităţii locale şi ale Inspecţiei de
Stat în Construcţii şi Consiliul Judeţean Iaşi.

august 2007

PAŞI ÎN ISTORIE
Localitatea CRISTIANEŞTI, astăzi CRISTEŞTI,
Este atestată documentar printr-un act de donaţie
al voievodului Petru Muşat. În anul 1427, sept., 14
Alexandru cel Bun prin Uricul 6939 face donaţie
Mănăstirii Neamţ satele CRISTIANEŞTI şi TIMIAŞEŞTI. În acea vreme, stareţ al Mănăstirii Neamţ
era CHIR SILEAN care ar fi avut în subordine biserica din Cristianeşti.
În anul 1908, la restaurarea bisericii, s-a găsit o
inscripţie în limba slavonă, care a fost descifrată
de istoricul Nicolae Iorga: “Credinţă şi lumină. Acest locaş a fost făcut de Simion, fiul preotului Ion
Tîrziu la 7165 april 16”. Din această inscripţie rezultă că biserica din Cristeşti a fost construită în anul 1657 şi are ctitor pe SIMION TÎRZIU.
Biserica este construită din piatră iar la restaurarea din 1965 – 1967 s-a folosit şi cărămidă. Pictura din altar, în stil bizantin, şi cea din pronaos, în
stil realist, a fost restaurată în anii 1966 şi respectiv 1967.
În anul 1964 o parte a bisericii s-a dărâmat distrugând catapeteasma. Preotul Ioan Podaru a refăcut altarul şi pictura pe porţiunea reconstruită.
După 1989 preotul IOAN DĂNILĂ a prelungit
construcţia cu 8 metri, adăugând vechii zidiri pronaos cu pridvor şi turlă - clopotniţă, a refăcut învelişul bisericii cu tablă, a restaurat vechea pictură,
în curte a ridicat o casă de hrămuire şi a săpat o
fântână în dreptul altarului.
În prezent, printr-o hotărâre iniţiată de primarul
Constantin Bolohan, adoptată de C.L. Cristeşti, în
colaborare cu preotul Ioan Dănilă, se află în construcţie gardul de împrejmuire a bisericii şi parcarea.
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CLUBUL SPORTIV “MOLDOVA CRISTEŞTI”

În urma H.C.L. nr. 31 din 29.06.2007 doamna
Simona-Elena Baltag a desfăşurat procedura de
dobândire a personalităţii juridice a CLUBULUI
SPORTIV „MOLDOVA CRISTEŞTI”, care se constituie ca persoană juridică română de drept privat, fără scop lucrativ, non-guvernamentală, apolitică, care îşi desfăşoară activitatea conform dispoziţiilor prevăzute de statut, de regulamentele stipulate în acest document şi în condiţiile stabilite
de legislaţia privitoare la activitatea sportivă şi la
persoanele juridice de drept privat din România.
Patrimoniul iniţial al clubului este de 1667 ron,
constituit prin aportul în numerar al membrilor fondatori:
- C.L. Cristeşti, reprezentant de Primar
- Buciumanu Vasile
- Bolohan Constantin
- Dăscăliţa Constantin
- Tărăboanţă Lucian-Marius
Cota de participare a C.L. Cristeşti este de
60%, iar a celorlalţi membri de 40%.
Consiliul director al clubului este compus din :
Bolohan C-tin, preşedinte
Tărăboanţă Lucian-Marius, secretar
Dăscăliţa C-tin, trezorier
Cenzor este dl. Buciumanu Vasile.
Conform statutului, sunt membri ai clubului :
membrii fondatori şi oricare alte persoane care aderă ulterior, fiind de acord cu statutul şi celelalte
regulamente în vigoare, numiţi în continuare membri aderenţi. Sportivii legitimaţi sunt consideraţi
membri de drept ai Clubului.
Calitatea de membru al clubului pentru membrii
aderenţi se dobândeşte la cerere.
Clubul va organiza şi administra activităţi sportive proprii pe următoarele ramuri de sport: fotbal,
şah, handbal, atletism, ciclism, oină, popice, tenis
de masă, tenis de câmp, volei, înot, box, rugby; va
participa la alte competiţii sportive; va organiza
stagii, tabere, cantonamente, alte forme de pregătire şi refacere; va edita pagini web, reviste, pliante, broşuri, alte materiale sportive pentru evidenţierea activităţii sportive proprii şi pentru mediatizarea rezultatelor sportive în rândul publicului.
Cei care doresc să sprijine sportul din comuna
Cristeşti pot cere să devină membri aderenţi şi să
subscrie material la patrimoniul Clubului.
Statutul Clubului poate fi consultat, apelând la
membrii fondatori sau la sediul Primăriei Cristeşti.
Elena – Simona Baltag

august 2007
PENTRU CRESCĂTORII DE ANIMALE
În comuna Cristeşti îşi desfăşoară activitatea 4
Societăţi Comerciale care achiziţionează laptele
de vacă prin 9 centre de preluare.
S.C. NICODAN S.R.L.Constanţa – administrator, Garofil Dimcea. Procesarea se face în com.
Mirosloveşti. Puncte de colectare : Istrate Mihaela, Cîtea C-tin, Judele Elisabeta.
S.C. Eco- ISPA S.R.L. Iaşi – administrator, Bolohoi Elvira. Procesarea se face la S.C. Bucovina
S.A., iar surplusul la S.C. Promilc S.R.L. Podul
Iloaiei. Puncte de colectare : Însurăţelu C-tin, Olaru C-tin.
S.C. Camitext S.R.L. Tg. Neamţ – administrator Lucia Ciudin. Puncte de colectare : Neamţu Ctin, Harasim Elena, Avrămiuc Elena.
S.C. Almera Internaţional S.R.L. Galaţi – administrator Lungulescu Grigore. Procesarea se
face în Bacău. Punct de colectare : Gurzun C.
Vasile.
Mihai Puiu, agent agricol
EXTRAS DIN RAPORTUL DE ACTIVITATE
pentru elaborarea de programe şi proiecte
pentru dezvoltarea şi modernizarea
administraţiei publice locale
În stadiul de finalizare se află proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere prin care Primăria
Cristeşti, Biblioteca comunală şi Şcoala de Arte şi
Meserii vor fi dotate cu calculatoare, servere, scanere, camere foto digitale, cameră web, imprimantă, videoproiector. Toate calculatoarele vor fi conectate la Internet.
Prin acest proiect s-au creat în comună încă
două locuri de muncă – unul de manager RECL şi
altul de administrator RECL.
Compartimentul de Achiziţii Publice al Primăriei
Cristeşti a întocmit dosare pentru :
- servicii bancare de acordare a unui credit necesar RK Sală Polivalentă din Cristeşti,
- consolidarea şi extinderea Primăriei Cristeşti,
- reabilitarea termică a Şcolii de Arte şi Meserii.
În cadrul acestui compartiment s-au elaborat
note de fundamentare pentru RK Şcoala Homiţa,
construcţia Sălii de sport la Cristeşti, crearea unui
centru modulat de îngrijire pentru 40 de persoane
vârstnice aflate în situaţie de risc, introducerea sistemului centralizat de alimentare cu apă în satele Homiţa, Hereşti şi Cristeşti.
Daniela Toma, agent de dezvoltare locală
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SERVICIUL LOCAL PENTRU SITUAŢII DE
URGENŢĂ
Înrucât apărarea împotriva dezastrelor constituie o activitate de interes public, C.L. Cristeşti a hotărât înfiinţarea Serviciului Local pentru Situaţii
de Urgenţă.
Şeful serviciului, dl. Mihai Antonia, a alcătuit
formaţiile de voluntari care să acţioneze în situaţii
de urgenţă.
Formaţia Cristeşti – şef de gr., Istrate Cristinel
Serv. I
Gurzun Mircea
II
Avădănii Ghe.
III Leonte Lucian
IV Crăciun Florin
Rezervă Bîrzu Viorel
Formaţia Hereşti – şef de gr., Neciforiuc Mihai
Serv. I Neamţu C-tin
II Grădinaru Mihai
III Coţovanu Aurel
Formaţia Homiţa – şef gr.,Doroftei Gheorghiţă
Serv. I Arteni Ghe.
II Tătăruşanu Ion
III Ciocoiu Gavril
Echipa de transmisiuni – alarmare
Cristeşti – Tudorache Liviu
Hereşti - Nechiforiuc Mihai
Homiţa - Doroftei Gheorghiţă
Echipa pentru deblocare şi evacuare
Şef de gr., Buciumanu Vasile
Serv. I
Crăciun Marin
II
Pintilie Eugen
III
Puiu Mihai
În situaţii de urgenţă apelaţi la
Şef serv.
0788-826587
0744-681775
Form. de pompieri
0232-412121
Poliţia Cristeşti
0232-716172
Serviciu permanent ISU
112

ALERTAREA SERVICIULUI FĂRĂ
MOTIV SERIOS SE PEDEPSEŞTE
CONFORM LEGII !
POLIŢIA CRISTEŞTI
. Au fost amendaţi cu câte 200 lei noi, conform
Legii 61/1991, Tunu Gheorghe şi Tunu Maria
pentru că au făcut scandal la domiciliul Elenei Tunu.
. A fost trimis în judecată Mateiciuc Mihai din
satul Homiţa pentru conducere fără permis, în stare de ebrietate şi părăsirea locului accidentului.
Agent de poliţie, Ovidiu Toma
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Amuzament ştiinţific
Luaţi o sticlă în care a fost şampanie, din acelea cu fundul mult împins înăuntru. Umpleţi sticla
cu apă şi astupaţi-o cu un dop, apoi parafinaţi cu
ceară de lumânare. Luaţi un cui de 6 cm. lungime,
căruia i-aţi tăiat floarea şi pariaţi cu spectatorii că
puteţi introduce cuiul în sticlă fără să o spargeţi,
fără să scoateţi dopul şi fără să se piardă vreo picătură de apă din interior.
Ţineţi sticla cu dopul în jos, jucaţi-vă cu cuiul de
jur împrejurul fundului şi, deodată HOP !, cu o mişcare dibace, cuiul…trece prin sticlă şi se opreşte
în interior, unde poate fi văzut. Fireşte, veţi putea
acum întoarce sticla cu fundul în jos.
Pentru ca scamatoria să vă reuşească, este necesar să pregătiţi sticla dinainte. Luaţi sticla goală,
o ţineţi răsturnată, ciocăniţi pe fund, în centru, de
mai multe ori, cu vârful ascuţit al unei pile coadă
de şoricel, până când se va produce un mic orificiu, care va fi pilit şi ajustat la diametrul cuiului pe
care îl veţi strecura în interior. Astupaţi provizoriu
orificiul, umpleţi sticla cu apă, fixaţi dopul şi ceruiţil. Ca urmare a presiunii atmosferice, apa nu va
mai curge din sticlă, chiar dacă veţi destupa orificiul din partea opusă. Prin acest orificiu veţi introduce ulterior cuiul.
SFATURI PRACTICE
Petele rezistente de pe vasele de bucătărie
anti adezive (de Teflon) pot fi îndepărtate dacă
fierbeţi 15 cl. de oţet, 25 cl. de apă şi 2 linguriţe
de bicarbonat în cratiţa murdară timp de 10 minute. Frecaţi şi uscaţi. Înainte de a o folosi din
nou, ungeţi suprafaţa anti adezivă cu un strat
de ulei de bucătărie.
Pentru a curăţa depunerile de calcar din ibrice folosiţi următoarea reţetă:
25 cl. de oţet de cidru
2 linguri de sare
25 cl. de apă
Fierbeţi acest amestec în ibric timp de 15
minute. Lăsaţi să se înmoaie pe tot parcursul
nopţii apoi clătiţi cu apă rece.
Pagini realizate de C-tin Dăscăliţa
Colegiul de redacţie(numere de telefon)
Constantin Dăscăliţa
0232-716201
Ovidiu-Constantin Butnariu
0232-716174
Simona-Elena Baltag
0232-716293
Daniela Toma
0232-716293
Iulia Buciumanu
0232-716178
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