NR. 67

JURNAL SĂTESC

Pagina 4

SFATURI PRACTICE
Detoxifierea organismului
Sănătatea noastră depinde foarte
mult de curăŃenia mediului în care ne
petrecem timpul, însă cel mai important
aspect care ne poate pune probleme
este curăŃenia organismului nostru. Organismul are propriile arme cu care
încearcă să se protejeze împotriva toxinelor, însă cu timpul în organism se
pot acumula foarte multe substanŃe nocive. Este important să oferim organismului nostru câte un respiro din când în
când. În formă naturală există foarte
multe alimente care au un efect puternic detoxifiant. Fructele şi legumele
sunt cele mai importante alimente care
ne pot asigura atât necesarul de vitamine şi minerale cât şi o detoxifiere a
organismului.
Acestea trebuie consumate sub
forma lor cât mai naturală, cu cât trec
prin diverse metode de preparare îşi
pot reduce din calităŃile lor. Pentru o
detoxifiere rapidă şi eficientă se recomandă consumarea fructelor şi a legumelor sub formă de sucuri. În acest
mod putem asimila o cantitate mai
mare de vitamine şi minerale. Nu trebuie să uităm de cel mai răspândit produs detoxifiant: apa.
Pentru o bună funcŃionare a organismului este vital să consumăm doi, trei
litri de apă pe zi, în funcŃie şi de temperatura de afară cantitatea putând fi şi
mai mare. În general, consumul de
lichide ne va ajuta să eliminăm toxinele
din organism.
Alimentele care au un efect detoxifiant mai ridicat:

- cireşele au un efect puternic mate de alte cinci zile de pauză, după
depurativ şi diuretic;
care tratamentul se poate relua. Este
- lămâia are un efect diuretic, con- un remediu cu efecte complexe, care
tonifică sistemul nervos, are acŃiune
Ńinut ridicat de vitamina C;
antidepresivă şi care ajută la relaxarea
- pepenele verde este un diuretic şi şi la refacerea rapidă din punct de vedepurativ puternic;
dere psihic şi mental.
- mărul acŃionează asupra intestinuEforturi mentale prelungite
lui, nu ar trebui să lipsească de la
Se bea o cană de infuzie de
nicio masă;
busuioc, în doză unică. După adminis- morcovul, depurativ şi diuretic are trare, se face o pauză de 5-10 minute,
efecte benefice în cazul proble- după care munca intelectuală poate fi
melor hepatice;
reluată. Un alt remediu cu efecte foarte
- piersica are efect laxativ şi diu- bune este infuzia combinată din
busuioc şi mentă, menta adăugând o
retic;
îmbunătăŃire a clarităŃii mentale.
- sfecla roşie este un bun diuretic;
Adjuvant în depresie şi depresie
- Ńelina, un produs remarcabil, este
anxioasă, nevroze
eficientă atât ca detoxifiant cât şi în
Se recomandă amestecul, în promulte afecŃiuni hepatice, renale,
porŃii egale, de pulbere de busuioc şi de
etc.;
sunătoare, din care se ia câte o lingu- usturoiul are efect depurativ, ajută riŃă de 4-6 ori pe zi. Tratamentul se face
în circulaŃia sangvină.
vreme de opt săptămâni, urmate de alte
Consumul de legume, fructe şi două săptămâni de pauză, după care
apă ne ajută să păstrăm organismul se poate relua. CombinaŃia dintre
busuioc şi sunătoare este foarte utilă
curat şi sănătos.
contra stărilor de depresie, de astenie
Tratamente interne cu busuioc
şi de melancolie.
Stres psihic intens, tulburări
Dureri de cap
neurovegetative
Se administrează o linguriŃă de pulSe Ńin cure de câte 20 de zile, timp
bere de busuioc în care se pune o piîn care se administrează câte o jucătură de ulei esenŃial din aceeaşi
mătate de litru – un litru de infuzie de
plantă. Este un remediu recomandat în
busuioc pe zi. ObservaŃiile clinice ale
durerile de cap care apar datorită
multor specialişti arată că la mulŃi paoboselii, a hipotensiunii, precum şi în
cienŃi busuiocul induce o stare de optimigrenele biliare (cu colecist hipoton)
mism şi încredere.
sau asociate cu constipaŃia. Busuiocul
Sindromul oboselii cronice
elimină durerile de cap prin efectul de
Se amestecă 4 linguri de pulbere îmbunătăŃire a circulaŃiei cerebrale, prin
fin măcinată de busuioc cu 12 linguri de deblocarea colecistului şi a tranzitului
miere şi 4 linguri de polen proaspăt. Se intestinal.

- ceapa este un diuretic puternic. În
ciuda mirosului mai puŃin plăcut,
are numeroase efecte benefice
administrează zilnic câte 4-6 linguriŃe (Articol preluat din „Informatorul Moldpentru organism;
de amestec, în cure de zece zile, ur- ovei”)

FundaŃia
„Moldova/
Fryslân” cu sediul în Tg.
NeamŃ vinde cutii cu haine/
încălŃăminte provenite din
Olanda la preŃul de 20 lei şi
30 lei. AdresaŃi-vă domnului
DăscăliŃa Constantin, zilnic
între orele 8,00 – 16,00.

POSTUL DE POLIłIE
CRISTEŞTI

contravenŃionale pe raza comunei
Cristeşti, preponderente fiind abaterile la regimul rutier.

PoliŃia face cercetări pentru idenA fost prins numitul Apetrei Ghe.
tificarea autorilor furtului de bani şi
Gheorghe,
autor al furtului celor
bunuri de la IF Istrate Mihaela.
două căruŃe din gospodăria ceCetăŃeanul
Toma
Neculai tăŃeanului Sâlea Vasile din satul
reclamă furtul a opt saci cu grăunŃe HomiŃa. Datorită stării de recidivă,
din curtea casei.
acesta riscă o pedeapsă cu închiÎn luna septembrie 2012, lucrăto- soarea de până la cinci ani.
rii SecŃiei 6 PoliŃie rurală Paşcani au
Agent şef, Ovidiu Toma
aplicat un număr de 43 de sancŃiuni
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SERVICIUL
URBANISM

D

in luna august 2012, la
Serviciul de Urbanism din
cadrul primăriei comunei
Cristeşti, judeŃul Iaşi este
încadrată doamna ing. Şipoteanu Carmen-Iuliana. CetăŃenii care solicită
documente pentru diferite construcŃii se
pot adresa serviciului în zilele lucrătoare între orele 8,00 – 16,00.
De luni, 01 octombrie 2012, Serviciul de Urbanism al Primăriei comunei
Cristeşti începe o campanie de verificare a AutorizaŃiilor de construire
pentru toate lucrările noi de pe raza
teritorială a comunităŃii.
Legea nr. 50/1991, republicată,
precizează că orice lucrare de construcŃie este permisă numai pe baza
unei
autorizaŃii
de
construire/
desfiinŃare. Constituie infracŃiune,
potrivit Legii, executarea de lucrări
fără autorizaŃie şi se aplică sancŃiuni, cu amendă de la 1.000 de lei la
10.000 de lei, oprirea lucrărilor şi
desfiinŃarea construcŃiei.
Rugăm pe toŃi cetăŃenii, persoane
fizice sau persoane juridice, care au
executat
lucrări
de
construire/
desfiinŃare şi nu posedă AutorizaŃie de
construire emisă de Primăria comunei
Cristeşti, judeŃul Iaşi, să se prezinte la
Serviciul de Urbanism din cadrul primăriei pentru întocmirea documentelor,
spre a intra în legalitate.
ing. Şipoteanu Carmen-Iuliana

IMPORTANT PENTRU
UN MEDIU CURAT

S

erviciul local de salubritate anunŃă cetăŃenii
comunei Cristeşti şi
administratorii societăŃilor comerciale de pe teritoriul comunei că în fiecare miercuri, până la
31 decembrie 2012, se ridică deşeurile menajere cu autospeciala
proprie. Rugăm să depozitaŃi în containere, în cutii sau în saci, doar deşeuri menajere.
Nu depozitaŃi păioase, moloz,
deşeuri
periculoase,
animale
moarte, gunoi de grajd, pământ,
crengi, frunze etc. SalariaŃii care
deservesc autospeciala nu vor
goli acele containere care conŃin
asemenea deşeuri!
Vă mulŃumim pentru înŃelegere.

COMUNEI CRISTEŞTI
www.primariacomuneicristesti.ro

COMPARTIMENTUL DE
ASISTENłĂ SOCIALĂ
ncepând cu data de 01 octombrie 2012, DirecŃia de AsistenŃă Socială din cadrul Primăriei Cristeşti preia ce-rerile şi
declaraŃiile pe proprie răspundere,
însoŃite de acte doveditoare, pentru
acordarea ajutorului de încălzire a locuinŃei cu gaze naturale, combustibili
solizi şi petrolieri, conform O.U.G. nr.
70/2011, pentru perioada sezonului
rece 2012 – 2013. Beneficiază de
acest drept familiile sau persoanele
singure cu domiciliul sau reşedinŃa în
comuna Cristeşti, judeŃul Iaşi, care
realizează venituri nete lunare pe
membru de familie de până la 615 lei
şi care fac dovada deŃinerii în proprietate sau folosinŃă a unei locuinŃe.

Î

Continuare în pagina 2

INVESTIłII ÎN DERULARE

C

ele două investiŃii din comuna Cristeşti, respectiv „ÎnfiinŃare reŃea
de alimentare cu apă în satele HomiŃa şi Cristeşti, comuna
Cristeşti, judeŃul Iaşi” şi „ReŃea de canalizare şi staŃie de epurare pentru satele HomiŃa şi Cristeşti, judeŃul Iaşi”, se află în
curs de realizare.

La aducŃiunea de apă s-au realizat trei puŃuri de captare, în aval de podul
peste râul Moldova, pe teritoriul comunei Cristeşti, şi conducta de alimentare a
rezervorului de apă din HomiŃa, pe tronsoanele Hereşti – HomiŃa şi Captare –
DN2 (E85).
Pentru reŃeaua de canalizare firma de construcŃii are deschise patru fronturi
de lucru, respectiv pentru conducta de refulare de la HomiŃa spre Hereşti şi conducta colectoare în interiorul satelor Hereşti şi Cristeşti.

ŞedinŃa ordinară a Consiliului Local al comunei Cristeşti, judeŃul Iaşi va avea
loc joi 25 octombrie 2012, ora 13,00
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COMPARTIMENTUL DE ASISTENłĂ
SOCIALĂ
Acte doveditoare:
- cerere şi declaraŃie pe proprie răspundere pentru acordarea ajutorului, formular tipizat
pus la dispoziŃie de salariaŃii
Compartimentului de AsistenŃă
Socială;

membrii familiei în luna anterioară depunerii cererii (adeverinŃa
de venit eliberată de AdministraŃia FinanŃelor Publice Paşcani
pentru fiecare membru de familie cu vârsta peste 16 ani, care
nu realizează venituri);

- adeverinŃă de salariu cu ve- copie după actele de identinitul
net, inclusiv bonuri de matate pentru toŃi membrii familiei
care au domiciliul sau reşedinŃa să;
la adresa la care se solicită aju- cupoane de pensii:
torul;
- cupoane indemnizaŃii pen- certificate de naştere pentru tru creşterea copilului până la
persoanele sub 14 ani;
vârsta de 2 sau 3 ani;
- copie după certificat de că- cupoane indemnizaŃii lunare
sătorie, certificat de deces sau pentru persoanele cu handicap,
hotărâre de divorŃ, după caz;
inclusiv bugetul complementar;
- acte care să ateste calitatea
- cupoane alocaŃii de stat
titularului cererii: proprietar(copie pentru copii;
contract vânzare-cumpărare, ex- alocaŃii pentru minorii daŃi în
tras de carte funciară); chiriaş plasament familial sau încredin(contract de închiriere valabil la ŃaŃi spre creştere şi educare;
data depunerii);
- acte doveditoare ale venitu- copie după titlul de proprie- rilor provenite din închirieri, dotate;
bânzi, dividende, părŃi sociale
- adeverinŃă de la Registrul etc.;
agricol, eliberată de primăria de
- declaraŃie privind alte venidomiciliu;
turi realizate.
- acte doveditoare privind ve- Asistent social, Zaharia Mirela
niturile nete realizate de către
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SPORT

D

upă nouă etape din turul
campionatului judeŃean de
fotbal Liga a V-a, Seria a
III-a, Moldova Cristeşti
ocupă locul al IV-lea în clasament, cu 19
puncte, la adevăr +7.
Antrenor, prof. Pintili Vlad

CLASAMENTUL
DUPĂ NOUĂ ETAPE
1. Avântul Todireşti

22p +10

2. Venus Butea

21p +6

3. VoinŃa MoŃca

19p +4

4. MOLDOVA CRISTEŞTI

19p +7

5. Viitorul Muncel

18p +6

6. Activ Valea Seacă

17p +2

7. Avântul Tătăruşi

16p +1

8. CSM II Paşcani

15p +3

9. F.C. Lunca Paşcani

15p 0

10. Siretul Hălăuceşti

13p -2

11. Spicul Heleşteni

12p 0

12. N.G. Blăgeşti

9p -3

13. Olimpia OŃeleni

8p -4

14. N.G. Topile

7p -8

15. Viitorul Hărmăneşti

7p -8

16. Avântul SireŃel

6p -6

17. Recolta ConŃeşti

4p -8

18. BiruinŃa Mirosloveşti

HOTĂRÂREA Nr. 64

C

Ovidiu Butnariu, secretarul
comunei Cristeşti

D.S.P.C. Cristeşti

21.10 – MOLDOVA – LUNCA
28.10 – MOłCA – MOLDOVA
04.11 – MOLDOVA – HĂRMĂNEŞTI
11.11 – TODIREŞTI – MOLDOVA
18.11 – MOLDOVA – NG BLĂGEŞTI
25.11 – SIREłEL – MOLDOVA
02.12 – MUNCEL - MOLDOVA

CASA DE AJUTOR A PENSIONARILOR PAŞCANI
Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Paşcani, filiala Cristeşti
(C.A.R.P.) anunŃă pe cei interesaŃi că
primeşte înscrieri pentru noi membri.
Pentru înscriere doritorii vor prezenta:
- Copie după C.I./B.I;

PROGRAMAREA

14.10 – HELEŞTENI – MOLDOVA

Consilieri prezenŃi:

Cu 11 voturi pentru, din 11 Buciumanu Ioan, Buciumanu Vasile, Chiperi Dumitru, Doroftei Gheorghe,
consilieri prezenŃi, s-a aprobat Gurzun Constantin, Hărmănescu Maria-Daniela, Istrate DănuŃ-Ioan,
modificarea Bugetului de venituri Istrate Vasile-Sorin, Oneaga Cătălin, Pintili Vlad-Mihai, Rusu Ioan.
Preşedinte de şedinŃă : Hărmănescu Maria-Daniela
şi cheltuieli al comunei Cristeşti,
judeŃul Iaşi, pentru anul 2012,
prin suplimentarea părŃii de venituri în trimestrul al III-lea cu suPERSOANELE CU HANDICAP, EVALUma de 111,61 mii de lei şi dimiATE LA DOMICILIU
nuarea cu suma de 0,09 mii de
lei în trimestrul al IV-lea.
onform cotidianului să stabilească o serie de întâlniri
S-a aprobat suplimentarea veni„Bună Ziua Iaşi” în localităŃi din judeŃ cu cei care
turilor proprii cu suma de 104,9
nr. 4367 din 02 oc- au nevoie de eliberarea documii de lei, din care 34,0 mii de lei
tombrie şi nr. 4369 mentelor respective. Deputatul a
pentru secŃiunea funcŃionare şi
70,9 mii de lei pentru secŃiunea din 04 octombrie 2012, persoa- recomandat organizarea acestor
de dezvoltare, valoarea finală a nele cu handicap din judeŃ vor comisii de evaluare în câteva
bugetului fiind de 10813,43 de putea solicita eliberarea unor localităŃi din judeŃ, iar în municidocumente de la DirecŃia Gene- piul Paşcani comisia să se
mii de lei.
rală de AsistenŃă Socială şi Pro- întrunească de două ori pe lună.
tecŃia Copilului (DGASPC) Iaşi
În urma analizei acestei proHOTĂRÂREA Nr. 65 direct din localitatea de domi- puneri s-a luat decizia ca,
ciliu.
începând cu jumătatea lunii
S-a aprobat cu unanimitate
În
acest
sens,
deputatul
noiembrie, persoanele cu handide voturi (11 voturi, din 11 consilieri prezenŃi), graficul şi tematica Petru Movilă a cerut Consiliului cap din jurul municipiului PaşşedinŃelor Consiliului Local al JudeŃean Iaşi ca o comisie de cani să fie evaluate de comisie,
comunei Cristeşti pentru trimes- evaluare a persoanelor adulte cu fără să se mai deplaseze la Iaşi.
handicap din cadrul DGASP Iaşi
trul al IV-lea 2012.

Antrenor, prof. Pintili Vlad

07.10 – MOLDOVA – TOPILE
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MECIURILOR DE FOTBAL ÎN
EDIłIA 2012 – 2013
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S

ocietatea
comercială D.S.P.C. Cristeşti, director Florescu
Vasile,
anunŃă pe cei interesaŃi că
execută diferite lucrări de construcŃii, tâmplărie metalică, mobilier etc. la preŃuri avantajoase.
Societatea are ca obiect de
activitate servicii de salubrizare,
transport materiale de construcŃii
cu maşini şi utilaje proprii.

oricând, la cerere;
- Se pot face împrumuturi, planificare cu stricteŃe, de sume care să nu
depăşească de trei ori fondul depus,
dar nu mai mult de 10.000,00 de lei (o
sută de milioane, bani vechi);

- Cupon de pensie, adeverinŃă de
- Pentru a împrumuta, solicitantul
salariat;
trebuie să prezinte cupon de pensie/
- Taxa iniŃială de înscriere în sumă adeverinŃă de salariat şi 1 sau 2 giranŃi,
de 15,00 lei, compusă din: 2 lei taxa de pensionari de stat;
înscriere, 2 lei cheltuieli administrative,
- La CARP Paşcani, filiala Cristeşti
2 lei costul carnetului, 4 lei contribuŃia se pot înscrie şi cetăŃeni cu vârsta
pentru ajutor de deces, 5 lei depunere peste 18 ani, indiferent dacă au sau nu
iniŃială de fond.
au serviciu, în aceleaşi condiŃii; Aceştia
pot
împrumuta sume de bani
Precizări:
prezentând minimum doi giranŃi pen- Lunar, membrii CARP vor depune sionari de stat;
suma de 4,00 lei pentru ajutorul de de- Dobânda percepută pentru împruces;
muturi este de 11,2% şi se încasează
- Depunerile în fondul propriu nu în momentul în care se achită suma
sunt limitate;
solicitată ca împrumut.
- Fondul depus poate fi retras

