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POSTUL DE
POLIłIE
CRISTEŞTI
HoŃi de cereale

AmendaŃi

Se fac cercetări pentru
identificarea autorilor furtului de
cereale
din
gospodăria
cetăŃeanului AdăscăliŃei Neculai,
din satul HomiŃa.
Numitul Nechifor Costache
a fost amendat cu suma de
2.000 de lei, conform Legii
61/1991.
Pentru acte de huliganism,
Burlacu Ilie a fost sancŃionat cu
900 de lei, iar numitul Burlacu
Şt. Ştefan a fost amendat cu
suma de 500 de lei, pentru
nesupravegherea câinilor.
AtenŃionare

Toma

AtenŃionăm pe toŃi teribiliştii
posesori de motoscutere să
circule pe drumurile publice
protejaŃi cu cască. Cei care se
sustrag prevederilor legale vor fi
sancŃionaŃi.

Agent şef, Ovidiu

JURNAL SĂTESC
ACTE NECESARE
PENTRU
TRANSCRIEREA
CERTIFICATULUI DE
NAŞTERE
6. Procură specială, dacă
transcrierea este solicitată
prin împuternicit, originală şi
traducerea
legalizată
a
acesteia (dacă nu este
redactată în limba română);
7. Copii xerox după actul
de identitate al imputernicitului;
În procură se va specifica
expres „pentru transcrierea
certificatului de ……….. şi
obŃinerea certificatului românesc
rezultat
în
urma
transcrierii”;
8. Taxa de 30 de lei plătită
la poştă;
9. Cerere şi declaraŃie tip
precum că nu a mai solicitat
transcrierea (completată de
părinte
sau
de
către
împuternicit).

GRAFICUL ŞEDINłELOR CONSILIULUI
LOCAL AL COMUNEI CRISTEŞTI PENTRU
TRIMESTRUL al IV-lea 2011
învăŃământ din comuna
28.07.2011, ora 13,00
1. Raport privind execuŃia Cristeşti pentru anul şcolar
bugetară aferentă trimes- 2011 – 2012.
trului II 2011, cu excepŃia
29.09.2011, ora 13,00

Pagina 4

HOTĂRÂREA Nr. 42

ŞEDINłA DIN 30.06.2011
S-a aprobat, cu 10 voturi pentru şi o abŃinere
(Ciobanu Mircea), nivelul redevenŃei la cabinetele
medicale din cadrul Dispensarului uman Cristeşti, după
primii cinci ani de funcŃionare, la suma de 1 euro/mp/
lună.

HOTĂRÂREA Nr. 43

Prin diminuare:

Art. 1. S-a aprobat, cu 11 voturi, în cadrul secŃiunii
„funcŃionare” în cuprinsul bugetului aprobat de venituri
şi cheltuieli al comunei Cristeşti pentru anul 2011,
transferul sumei totale de 75 mii lei, după cum
urmează:
24 mii lei la capitolul 54.02;
4 mii lei la capitolul 61.02.20;
15 mii lei la capitolul 66.02.20;
2 mii lei la capitolul 67.02.20;
10 mii lei la capitolul 74.02.20;
20 mii lei la capitolul 84.02.20.
b) În mod corespondent se suplimentează cu
suma de 75.000 lei la capitolul 51.02.20.
Art. 2.

Prin diminuare:

În cadrul secŃiunii „dezvoltare” în cuprinsul
bugetului aprobat al comunei pentru anul 2011 se
aprobă modificarea bugetului comunei prin virări
de credite între capitolele bugetului aprobat a
sumei totale de 164,50 mii lei, după cum urmează:
30 mii lei la capitolul 51.02.71;
74,50 mii lei la capitolul 65.02.71;
50 mii lei la capitolul 67.02.71;
10 mii lei la capitolul 70.02.71.
b) În mod corespondent se suplimentează cu
suma de 164,50 mii lei, astfel:
134,50 mii lei la capitolul 74.02.71;
30 mii lei la capitolul 84.02.71.
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ărinŃii al căror copil s-a
născut în străinătate şi
doresc să facă transcrierea
Certificatului de naştere în
România se vor adresa OfiŃerului de

P

ACTE NECESARE
PENTRU TRANSCRIEREA
CERTIFICATULUI DE
NAŞTERE

JURNAL SĂTESC

NOU SPAłIU
COMERCIAL

n clădirea anexă din curtea
Primăriei FundaŃia Fryslân/Moldova a deschis un
magazin cu diverse produse destinate cetăŃenilor.

Î

ŞTIłI TOT CE SE ÎNTÂMPLĂ

LICITAłIE

M

arŃi 28 iunie 2011 a
avut
loc
licitaŃia
pentru
evaluarea
ofertelor în vederea
atribuirii Contractului de lucrări
„ÎnfiinŃare reŃea de alimentare cu
apă în satele HomiŃa şi Cristeşti,
comuna Cristeşti, judeŃul Iaşi”.

Leonte Gabriela – membru

–

Prin Hotărâre a
Consiliului Local al
comunei Cristeşti, data
de 15 AUGUST a fost
declarată ZIUA
COMUNEI

(Continuare în pagina 4)

5. Paşapoartele părinŃilor sau
cărŃile de identitate româneşti în
termen de valabilitate;

4. Certificatele de naştere ale
părinŃilor copilului (copie şi original).
Dacă unul dintre părinŃi este cetăŃean
străin, acest act trebuie tradus în limba
română la un traducător autorizat sau
la Consulatul General al României;

3. Certificatul de căsătorie al
părinŃilor, dacă la data naşterii
copilului aceştia erau căsătoriŃi;

2. Traducerea certificatului, în
limba română, legalizată de un notar
public român, sau de Ambasada/
Consulatul român din statul unde a
avut loc naşterea, sau de un birou
notarial din străinătate ce aplică
apostila ConvenŃiei de la Haga
(traducerea se poate efectua şi la
sediul
Consulatului
General
al
României);

- PuteŃi achiziŃiona, contra Stare civilă din localitatea de domiciliu
Comisia alcătuită pe baza
cost,
la
2,00
lei/kg.,
cutii
cu
cu următoarele documente:
DispoziŃiei
primarului
comunei obiecte de îmbrăcăminte, si1. Certificatul de naştere original
Cristeşti, nr. 770, a fost compusă
gilate, din Olanda;
de tip internaŃional apostilat(ştampilat)
din:
PuteŃi închiria, la preŃul (extras de naştere) şi copii xerox al
Butnariu
Ovidiu,
secretarul
acestuia;
modic de 3,00 lei/lună: scaune
comunei – preşedinte
cu rotile, cârje şi mergătoare
Buciumanu Vasile, viceprimar – destinate
persoanelor
cu
membru
deficienŃe motorii permanente
Sofian Dorina, contabil – membru sau persoanelor care au suferit
accidente
locomotorii
temporare.
Prisecariu Viorica – membru

DăscăliŃa Constantin, consilierul
primarului – membru
a) La capitolul 70.02.71-dezvoltare şi construcŃii:

Mihaela

–

S-a aprobat lista de investiŃii prioritare spre
decontare, după cum urmează:

ing.

- DocumentaŃii realizare reŃea alimentare cu apă: 6
mii lei;

Art. 3

2
0
1
1

ŞEDINłA ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL AL
COMUNEI CRISTEŞTI VA AVEA LOC JOI 28 iulie 2011

Apetrei
Alina
consultant

Olcu Gabriel Gică
evaluator tehnic

Oarză Constantin, delegat C.J.
Iaşi – membru
b) La capitolul 74.02.71 – mediu:

- Realizare Atelier Şcoală: 59 mii lei.

c) La capitolul 84.02.71 – drumuri:

- Canalizare – studii şi proiecte: 257,50 lei.

Ovidiu Butnariu

Secretarul comunei,

- Studii şi lucrări: 60 mii lei.

(dascalitaconstantin@gmail.com)

Pagini realizate de Constantin DăscăliŃa

Ovidiu Butnariu

Secretarul comunei,

bugetului împrumuturilor;
1. Raport privind activitatea
2. Raport privind execuŃia desfăşurată de beneficiarii
Legii 416/2001 în primele
bugetului împrumuturilor;
3. Aprobarea taxelor şi nouă luni ale anului 2011;
impozitelor locale pentru 2. Aprobarea graficului de
şedinŃe pentru trimestrul IV
anul 2012.
al anului 2011.
25.08.2011, ora 13,00

1.Informare privind pregătirea, din punct de vedere
funcŃional, a instituŃiilor de

iu
ile
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ŞEDINłA CONSILIULUI LOCAL 30.06.2011

JURNAL SĂTESC

ŞEDINłA DIN 30.06.2011
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.HOTĂRÂREA Nr. 37

► PARILOTO – pariuri sportive

La sediul Primăriei din comuna
Agricultorii comunei Cristeşti, juCristeşti, judeŃul Iaşi se pot face deŃul Iaşi pot beneficia de serviciile
toate tipurile de asigurări. Doamna FundaŃiei
româno-olandeze
Leonte Gabriela este broker de „Fryslân/Moldova”, cu sediul în Tg.
asigurări MaxyGo şi poate fi con- NeamŃ, prin „Proiectul Agrar” care,
tactată pentru relaŃii la telefoanele: la preŃuri mai mici decât cele practi0788/826586; 0748/993565 sau prin cate în zonă, execută toate tipurile
E-mail:
de lucrări agricole. PreŃul include
doar consumul de carburant, restul
gabrielaleonte81@yahoo.com.
cheltuielilor fiind suportate de Fun◘
daŃie.
Societatea D.S.P.C. Cristeşti, leProiectul este dotat cu o cositoagal constituită prin HCL nr. 11 din
24 februarie 2011, înregistrată la re performantă care execută lucrări
Registrul
ComerŃului
cu
nr. de recoltat furaje la preŃul de 2,50
J22/185/04.02.2011, în parteneriat lei/prăjină.
cu Balastiera CITADIN S.A. Iaşi,
Comenzi şi informaŃii suplimentaexecută lucrări de construcŃii la pre- re
obŃineŃi
la
telefoanele:
Ńuri avantajoase. RelaŃii la Primăria 0233/790189 sau 0745/571831.
comunei Cristeşti sau la telefon:
◘
0768/246090,
domnul
Vasile
Societatea
Comercială
Geo
Florescu.
Junior S.R.L. cu sediul în Cristeşti
◘
oferă cetăŃenilor, pe lângă produse
Casa de Ajutor a Pensionarilor de larg consum, şi servicii de
Paşcani (C.A.R.P.), prin delegatul coafură – frizerie, după următorul
permanent, domnul DăscăliŃa Con- program:
stantin, oferă posibilitatea locuitoriVineri
8,00 – 15,00
lor (pensionari, salariaŃi) din comuSâmbătă 8,00 – 15,00
na Cristeşti să se înscrie ca membri
ai Casei de Ajutor pentru a benefiÎn
aceeaşi locaŃie se pot procura:
cia de :
► BILETE LOTO: 6/49; 5/40;
Împrumuturi cu dobândă de Noroc; Joker; Pronosport,
11,2%, de maximum trei ori
fondul social depus;
Ajutor în caz de deces;

S-a aprobat, cu 11 voturi, graficul şi tematica şedinŃelor ordinare
ale Consiliului Local Cristeşti pentru Trimestrul III 2011.

HOTĂRÂREA Nr. 44

Retragerea fondului social depus,
la cerere.

► VIDEOLOTERIE – jocuri
electronice/slot-machines,

SERVICII NOI PENTRU CETĂłENI

Preşedinte de şedinŃă : Ciobanu Mircea

Consilieri prezenŃi : Buciumanu Vasile, Chiperi Dumitru,
Ciobanu Mircea, Dănilă Alina-Nicoleta, Doroftei Gheorghe, Istrate DănuŃ-Ioan, Istrate Vasile-Sorin, Mercore
Dragoş, Oneaga Cătălin, Sîlea Mihai, Timofte Dumitru.

S-a aprobat, cu 11 voturi,
transferul de sume din cadrul
Bugetului de venituri şi cheltuieli al
comunei Cristeşti, judeŃul Iaşi, pentru
anul 2011, după cum urmează :
Art. 1.
A. Diminuări :
a) Suma de 25.000 lei, la partea
de „Venituri”, de la capitolul „Sume
defalcate
pentru
cheltuieli
descentralizate” din Trimestrul II.

B. Majorări :

b) Suma de 25.000 lei, la partea
de „Cheltuieli”, de la capitolul
„FinanŃarea cheltuielilor de personal
din
instituŃiile
de
învăŃământ
preuniversitar de stat” din Trimestrul
II.
a) Sumele prevăzute pentru
Trimestrul IV 2011, la partea de
„Venituri” se majorează cu suma de
25.000 lei la capitolul „Sume
defalcate
pentru
cheltuieli
descentralizate”.
b) Sumele prevăzute pentru
Trimestrul IV 2011, la partea de
„Cheltuieli” se majorează cu de
25.000 lei pentru „FinanŃarea
cheltuielilor
de
personal
din
instituŃiile
de
învăŃământ
preuniversitar de stat”.
Art. 2
În conformitate cu adresa
D.G.F.P. Iaşi nr. 4129/15.06.2011 se
retrage de la indicatorul 11.02.02,
partea de venituri, suma de 22 miilei
din trimestrul IV, iar la partea de
cheltuieli aceeaşi sumă tot din
trimestrul IV de la indicatorul
65.02.10, cheltuieli de personal.
S-a aprobat suplimentarea la
partea de venituri, indicatorul
30.02.05, venituri din concesionări şi
închirieri cu suma de 22 mii lei în
trimestrul III iar la partea de cheltuieli
cu aceeaşi sumă, respectiv 22 mii
lei, tot în trimestrul III până la nivelul
fondului de salarii aprobat.

Ovidiu Butnariu

Secretarul comunei,
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52 p

SPORT

5. Recolta ConŃeşti

45 p

46 p

42 p

48 p

8. Moldova Cristeşti

42 p

6. Olimpia OŃeleni

9. Spicul Heleşteni

7. CSM II Paşcani

10. Viitorul Muncel

40 p

11. Romwatt Hărmăneşti 41 p

12. Avântul SireŃel

30 p

34 p

14 p

17 p

13. N.G. Topile

16. Unirea A.I. Cuza

15. Viitorul Ciohorăni

14. FC Lunca Paşcani
68 p

CLASAMENTUL

La
finele
campionatului
judeŃean de fotbal Liga a V-a,
Seria III Paşcani, echipa de
fotbal
a
Clubului
Sportiv
„Moldova Cristeşti” s-a clasat pe
locul al optulea, cu 45 de puncte
din 30 meciuri jucate: 13 victorii,
6 egaluri, 11 pierdute, 76 goluri
date, 71 goluri primite, 5 goluri
diferenŃă. łinând cont de
evoluŃiile anterioare, echipa se
află într-un progres vizibil.

59 p

Pintili Vlad

Antrenor,

2. Siretul Lespezi

54 p

56 p

1. CSS Paşcani

4. VoinŃa MoŃca

3. Siretul Hălăuceşti

Nu-i lăsaŃi pe tineri să consume
alcool înainte de a se urca la volan şi
nu le încredinŃaŃi maşina dacă aveŃi
dubii că adolescenŃii au consumat

Consumul de alcool

rândul tinerilor implicaŃi în accidente,
iar între miezul nopŃii şi ora 06,00 s-au
produs 26% din accidentele mortale.

SFATURI UTILE PENTRU PĂRINłII
ŞOFERILOR ADOLESCENłI
Centura de siguranŃă

Telefonul mobil

AdolescenŃii folosesc cel mai puŃin
centura de siguranŃă. Un studiu a
relevat că majoritatea tinerilor implicaŃi
în accidente fatale au decedat din
cauză că nu au purtat centura de
siguranŃă.

Şofatul pe timp de noapte

AsiguraŃi-vă că maşina se află în
condiŃii bune de rulare : pneuri
neuzate şi presiune normală, sistem
electric funcŃional, sistem de frânare şi
de direcŃie verificate înainte ca tânărul
să se urce la volan.

17
procente
din
numărul băuturi alcoolice.
accidentelor mortale în care au fost
Volumul muzicii
implicaŃi adolescenŃii au avut loc din
Sonorizarea puternică în interiorul
cauză că au fost distraşi de vorbitul maşinii împiedică pe cel de la volan să
sau scrisul mesajelor la telefonul
audă sunetele din trafic.
mobil.
Vremea urâtă şi stările melancolice
Numărul de pasageri din maşină
influenŃează negativ atenŃia în timpul
Aglomerarea interiorului maşinii cu şofatului.
un plus de pasageri poate duce la
Hainele şi încălŃămintea
distragerea atenŃiei de la traseu a celui
Hainele
şi
încălŃămintea
de la volan.
confortabilă asigură celui de la volan
Viteza excesivă
un comportament relaxant. SfătuiŃi pe
Exemplul personal în conducerea tineri să ia în maşină acea
maşinii şi sfatul dat privitor la încălŃăminte care să nu-i jeneze în
consecinŃele materiale şi fizice în cazul timpul condusului.
unui accident pot determina evitarea
Starea tehnică a maşinii
unor situaŃii dezastruoase.
Studiile făcute despre circulaŃia pe
timp de noapte au scos la iveală faptul
că între orele 21,00 – 00.00 s-au
produs 17% din accidentele mortale in
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HOTĂRÂREA Nr. 39

ŞEDINłA DIN 30.06.2011

S-a aprobat, cu 10 voturi pentru şi o
abŃinere (Ciobanu Mircea), instituirea, cu
titlul de sărbătoare locală, „ZIUA
COMUNEI CRISTEŞTI” şi se stabileşte
sărbătorirea acesteia anual în DATA DE
15 AUGUST.

şi
S-a
aprobat
organizarea
desfăşurarea sărbătorii „Ziua Comunei
Cristeşti”, ediŃia 2011, în perioada 14 –
15 august în incinta Sălii Polivalente
Cristeşti.

HOTĂRÂREA Nr. 40

S-a aprobat alocarea sumei de
50.000 lei din cadrul bugetului aprobat al
comunei, pentru anul în curs, în vederea
finanŃării manifestărilor
din „Ziua
Comunei Cristeşti”, ediŃia 2011.

S-a aprobat, cu 9 voturi pentru şi 2
abŃineri (Ciobanu Mircea şi Dănilă AlinaNicoleta), Devizul General care face
parte din Studiul de Fezabilitate pentru
investiŃia
„ATELIER
ŞCOALĂ
ÎN
INCINTA S.A.M. CRISTEŞTI” pentru
care
s-a
solicitat
finanŃarea
corespunzător
indicatorilor
tehnicoeconomici:

2. C+M : 42.632 lei (Fără TVA).

1. Valoarea investiŃiei : 68.474 lei
(Fără TVA)

SuprafaŃa construită: 95,52 mp; aria
desfăşurată:95,52 mp; aria utilă: 86,02
mp.

HOTĂRÂREA Nr. 41

S-a aprobat, cu 11 voturi, Studiul de
Fezabilitate
şi
indicatorii
tehnicoeconomici pentru obiectivul de investiŃii
„Platformă
de
depozitare
şi
gospodărire a gunoiului de grajd şi a
deşeurilor
menajere
în
comuna
Cristeşti, judeŃul Iaşi”.

Valoarea estimată a investiŃiei:
1.646.700 lei, inclusiv TVA;
Sursa de finanŃare: 95% Banca
InternaŃională pentru ReconstrucŃie şi
Dezvoltare;

Secretarul comunei, Ovidiu Butnariu

5%
Bugetul Comunei
Cristeşti, din surse proprii sau
acordate de Consiliul JudeŃean Iaşi.

