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Perioada de valabilitate a
Planului Urbanistic Zonal este de
S-a aprobat graficul şi te- 49 de ani.
matica şedinŃelor ordinare ale
Consiliului Local Cristeşti pentru HOTĂRÂREA Nr. 26
Trimestrul al II-lea 2013.
S-a aprobat scutirea sau re-

HOTĂRÂREA Nr. 23

SPORT

ducerea de la plata unor taxe şi
impozite datorate bugetului local
S-a aprobat scoaterea din pentru persoane fizice şi sumele
funcŃiune şi casarea unor bunuri prevăzute în anexa la hotărâre.
aflate în patrimoniul comunei
HOTĂRÂREA Nr. 27
Cristeşti.

HOTĂRÂREA Nr. 24

HOTĂRÂREA Nr. 25
S-a aprobat Planul Urbanistic
Zonal şi Regulamentul Local de
Urbanism, întocmite de B.I.A. arh.
ChiriŃă Marian Jan, privind schimbarea destinaŃiei terenului în suprafaŃă de 23.800 mp, având nr.
cadastral 60202 în Cartea funciară a comunei Cristeşti, din teren
extravilan, în teren intravilan pentru zonă mixtă unităŃi industriale,
depozite şi servicii.

S-a aprobat alocarea, din cadrul Capitolului bugetar „venituri
proprii”, cu titlu de ajutor de urgenŃă, a sumei necesare, fără a
depăşi cuantumul de maximum
3000 de lei, pentru familia Marin
Daniela, pentru suportarea cheltuielilor necesare spitalizării şui
deplasării la comisiile competente
pentru stabilirea gradului de
handicap al unui număr de trei
copii ai acestei familii.

●

An VII

sunt singurele animale care îşi
pot recunoaşte imaginea întro
Unele dintre statisticile de oglindă.
mai jos vi se vor părea amuzante
Barajul Hoover din SUA a
în timp ce altele sunt cât se poate
fost proiectat ca să reziste pentru
de serioase. Toate însă au menicel puŃin 2.000 de ani. Cimentul
rea să ne arate cât de puŃine lufolosit la ridicarea impresionantei
cruri cunoaştem despre lumea
construcŃii nu se va întări complet
care ne înconjoară.
decât peste 500 de ani.
Furnicile nu dorm niciodată.
În ciuda aparenŃelor, două
cu toate acestea, în zorii zilei,
treimi din suprafaŃa întregului confurnicile se întind asemenea
tinent african se află în emisfera
oamenilor pentru a se dezmorŃi.
nordică.
Aproximativ 90% din populaDacă Ńii un caras auriu întro
Ńia întregii planete locuieşte în
încăpere lipsită de lumină, acesta
emisfera nordică.
va deveni, în cele din urmă, alb.
Cimpanzeii şi coŃofenele
Sursa: DESCOPERĂ.RO
Valoarea investiŃiei 999.995 lei
(fără TVA)

S-a aprobat Studiul de FezabiliC+M
904.055 lei
tate precum şi Devizul General ce
(fără TVA)
face parte din studiul de fezabilitate
ConstrucŃie cu nivel de înălŃime
pentru investiŃia „Modernizare şi
consolidare Liceu Tehnologic Cris- P+E, H nivel = 3,40m, suprafaŃă
teşti” pentru care se solicită finan- construită 659,30 mp.
Ńarea, respectiv indicatorii tehnicoeconomici, după cum urmează:

●

aprilie 2013

●
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ŞTIłI TOT CE SE ÎNTÂMPLĂ

PROGRAMUL MECIURILOR
DIN RETUR, EDIłIA 2012 – 2013
07.04. – Paşcani – Moldova

CE ARENDĂ SE
PLĂTEŞTE PENTRU UN HECTAR
DE TEREN AGRICOL ÎN ANUL 2013

14.04. – Moldova – Mirosloveşti
17.04 - Hălăuceşti – Moldova
21.04. – Moldova – Tătăruşi
28.04. – Valea Seacă – Moldova
01.05 - Moldova – Butea
12.05. – Topile – Moldova

ŞTIAłI CĂ…

HOTĂRÂREA Nr. 22
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19.05. – Moldova – Heleşteni
22.05 - Lunca – Moldova
26.05. – Moldova – MoŃca
02.06. – Hărmăneşti – Moldova
05.06 - Moldova – Todireşti
09.06. – Moldova – stă
16.06 - Moldova – Siretul II
După 18 etape, Moldova Cristeşti
ocupă în clasament locul al şaptelea, cu
30 puncte, golaveraj 40-30, +6 la
adevăr.
Antrenor, prof. Vlad Pintili

POSTUL DE POLIłIE
CRISTEŞTI
Se fac cercetări în vederea identificării autorilor furtului de la barul aparŃinând lui Vameşu
Mihai din comuna Cristeşti, judeŃul Iaşi.
Lucrătorii Postului de poliŃie Cristeşti,
comuna Cristeşti, judeŃul Iaşi, în noaptea de 24
spre 25 martie 2013, au recuperat un autocamion
MAN în valoare de 40.000 de euro, furat de pe
raza comunei Mirceşti, judeŃul Iaşi, în urma unei
acŃiuni de colaborare cu lucrătorii Postului de
poliŃie MoŃca şi ai PoliŃiei oraşului Tg. NeamŃ,

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

PROIECTUL
CONTROLUL INTEGRAT
AL POLUĂRII CU NUTRIENłI

L

uni, 18 martie 2013, în
sala de şedinŃe de la Primăria Cristeşti, s-a desfăşurat Seminarul pentru formare de formatori-educaŃie
ecologică Controlul Integrat al Poluării cu NutrienŃi, organizat de Primăria Cristeşti cu Ministerul Mediului
şi Schimbărilor Climatice, Unitatea
de Management a Poluării cu NutrienŃi.
Au participat salariaŃi ai Primăriei
Cristeşti, medici, cadre didactice,
ingineri, crescători de animale şi alŃi
cetăŃeni ai comunei. ParticipanŃii au
primit Diplome de participare şi
Manualul de formare de formatorieducaŃie ecologică.

Proprietarii de terenuri agricole
date în arendă primesc, în medie,
circa 700 de kg/ha, la o producŃie
de 4 to/ha. Nivelul arendei depinde
de calitatea şi poziŃia terenurilor şi
de puterea de negociere a agricultorilor.
Arendaşii spun că din cauza
condiŃiilor meteo dificile, este greu
să ne gândim astăzi în România la
producŃii medii de grâu de peste
4.000 de kilograme la hectar – nu
înseamnă că nu există excepŃii,
cum este cazul marilor agricultori,
cu producŃii compatibile de multe
ori cu cele din Vest – în lipsa unui
sistem integrat de producŃie şi desfacere, dar şi în lipsa unor norme
clare care să impulsioneze productivitatea.
Continuare în pagina 2

ŞTIAłI CĂ…

Profesor,

LUCRURI PE CARE NU LE
ŞTII DESPRE LUMEA DIN
JUR

Constantin DăscăliŃa

CitiŃi în pagina a 4-a

SE DISTRIBUIE GRATUIT
BULETIN INFORMATIV AL
CONSILIULUI LOCAL AL
COMUNEI CRISTEŞTI
www.primariacomuneicristesti.ro

RAPORT
de activitate al comisiei pentru
activitatea economicofinanciară şi agricultură în anul
2012
Comisia nr. 1 din cadrul Consiliului Local al comunei Cristeşti a
funcŃionat din 01 ianuarie 2012 până
în luna iunie 2012 cu un număr de
cinci consilieri, după cum urmează:
Oneaga Cătălin, preşedinte, Istrate
Vasile-Sorin, secretar, Buciumanu
Vasile, Doroftei Gheorghe şi Ciobanu Mircea, membri.
În pagina 2

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
PENTRU ANUL 2013
CitiŃi în interiorul Jurnalului Sătesc

SPORT
În pagina a 4-a, planificarea
meciurilor de fotbal din returul
Campionatului judeŃean de
fotbal, Liga a V-a, Seria a III-a
Paşcani.

Agent şef, Ovidiu Toma

ŞedinŃa ordinară a Consiliului Local al comunei Cristeşti, judeŃul Iaşi va avea loc
joi, 25 aprilie 2013
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RAPORT
de activitate al comisiei pentru activitatea
economico-financiară şi agricultură în anul
2012
Comisia nr. 1 din cadrul Consiliului Local al comunei Cristeşti a
funcŃionat din 01 ianuarie 2012 până
în luna iunie 2012 cu un număr de
cinci consilieri, după cum urmează:
Oneaga Cătălin, preşedinte, Istrate
Vasile-Sorin, secretar, Buciumanu
Vasile, Doroftei Gheorghe şi Ciobanu Mircea, membri.

a comisiei nu s-au săvârşit abuzuri,
s-a respectat regulamentul de funcŃionare, acesta fiind actualizat permanent în conformitate cu prevederile legii. Majoritatea consi-lierilor au
fost prezenŃi la şedinŃele de comisie
şi de plen, iar atunci când au absentat au făcut-o motivat. Participarea
consilierilor la şedinŃele comisiei a
fost eficientă, s-au făcut propuneri
constructive, dovedind astfel că sunt
interesaŃi de ceea ce se întâmplă în
comuna lor, susŃinând astfel interesele cetă-Ńenilor.

Din luna iunie 2012 până în
prezent comisia funcŃionează cu un
număr de cinci membri, în următoarea componenŃă: Buciumanu Vasile, preşedinte, Hărmănescu MariaDaniela, secretar, Istrate VasileMerită evidenŃiat faptul că memSorin, Doroftei Gheorghe şi Chiperi brii comisiei, în cadrul şedinŃelor din
comisie şi apoi în plen, au aprobat
Dumitru, membri.
aproape
de fiecare dată proiectele
Activitatea comisiei s-a desde
hotărâre
supuse dezbaterii, astfel
făşurat conform graficului de şedinŃe, având la ordinea de zi pro- încât acestea au căpătat contur întrbleme specifice care să fie prezen- un timp foarte scurt. Putem enutate şi dezbătute în cadrul şedinŃelor mera doar câteva pe care le conside plen ale Consiliului Local. Co- derăm mai importante:
misia a luat în discuŃie toate proiec◘ Stabilirea cuantumului taxelor şi
tele de hotărâre care au fost docu- impozitelor locale;
mentate atât de iniŃiator, cât şi com◘ Întocmirea bugetului de venituri
partimentele de specialitate ale pri- şi cheltuieli;
măriei comunei Cristeşti.
◘ Suplimentări şi rectificări periDin acest punct de vedere putem odice de buget;
declara că documentele care s-au
◘
Modernizarea
drumurilor
prezentat în şedinŃele ordinare ale
comunale;
C.L. au fost bine documentate şi de
cele mai multe ori proiectele de ho◘ InvestiŃia “ ReŃea de aducŃiune
tărâre prezentate în şedinŃele de de apă”;
consiliu au fost aprobate, fiind
◘ InvestiŃia “ReŃea de canalizare
puŃine cazurile în care unele
şi staŃie de epurare”;
proiecte s-au amânat pentru şedin◘ Aprobarea documentaŃiei penŃele următoare sau au fost respinse.
tru “Reabilitare şi modernizare DC
Din punct de vedere al legalităŃii
133, afectat de inundaŃiile din 2010”;
formulărilor nu au fost contestaŃii din
◘ Aprobarea documentaŃiei penpartea InstituŃiei Prefectului şi nici
tru
realizarea Platformei pentru decazuri de sesizare în contencios adpozitarea gunoiului de grajd şi a deministrativ.
şeurilor menajere.
În anul 2012 au fost discutate şi
Preşedintele comisiei,
adoptate în şedinŃele de comisie un
număr de 52 de proiecte de hoBuciumanu Vasile
tărâre.
Apreciem că în întreaga activitate
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CE ARENDĂ SE PLĂTEŞTE PENTRU UN
HECTAR DE TEREN
AGRICOL ÎN ANUL
2013
Continuare din pagina 1

Dincolo de puterea de negociere a proprietarilor şi de calitatea
terenurilor, cantitatea de cereale
primită variază în funcŃie de mărimea asociaŃiei, de poziŃionarea terenurilor, de accesul la irigaŃii, sau
chiar de factori conjuncturali precum apropierea de drumurile naŃionale, după cum susŃin arendaşii.
În Moldova, în zonele cu terenuri bune, cotele depăşesc media pe Ńară, susŃin agricultorii. „În
Bacău putem vorbi de o arendă
medie de 800 de kilograme la hectar la o producŃie medie de 4.000
de kilograme la hectar. Pe trenurile
mai slabe se plăteşte cam 600 de
kilograme, iar pe cele mai bune,
irigate sau cu ieşire la drumul naŃional se dă chiar şi 1.000 de kilograme la hectar. Nu ne comparăm
cu terenurile bune din sud unde se
dă, de exemplu, 1.500 de kilograme la hectar în GalaŃi sau 1.200
de kilograme în sud, la OlteniŃa”,
spune Daniel Ciobanu, preşedintele AsociaŃiei JudeŃene a Producătorilor Agricoli Bacău.
ARENDA PE JUDEłE
JudeŃ

ProducŃie

Cota(kg./ha)

medie(kg./ha) proprietar
Teleorman

4.000

700

Gorj

3.000

600

ConstanŃa

2.900

400-900

Călăraşi

3.500

850

Cluj

3.000

400-500

Bacău

4.000

600-1.000

Timiş

3.800

600-1.200

Sursa: Agrointel – agrointel.ro
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HOTĂRÂREA Nr. 18
Cu 13 voturi pentru, s-a aprobat Bugetul de venituri şi cheltuieli al comunei Cristeşti, judeŃul
Iaşi, pentru anul 2013. S-a aprobat Lista de investiŃii aferentă
obiectivelor de investiŃii pentru
anul 2013.

JURNAL SĂTESC
ŞEDINłA CONSILIULUI LOCAL 28.03.2013
Consilieri prezenŃi:

Buciumanu Ioan, Buciumanu Vasile, Chiperi Dumitru, Ciobanu Mircea,
Doroftei Gheorghe, Gurzun Constantin, Hărmănescu Maria-Daniela, Istrate DănuŃ-Ioan, Istrate Vasile-Sorin, Oneaga Cătălin, Pintili Vlad-Mihai,
Rusu Ioan, Spiridonică Adriana.
Preşedinte de şedinŃă : Pintili Vlad-Mihai

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
VENITURI – total
10801,25 mii lei

pozitul pe venit - 676 mii lei;
IV. Cote defalcate din impozitul pe venit - 142 mii lei;

I. Sume defalcate din taxa pe
V. SubvenŃii 2013:
valoare adăugată pentru finanŃarea cheltuielilor descentralizate
Alimentare cu apă - 7500 mii
- 1657 MII LEI;
lei;

1. FinanŃarea unităŃilor de
SubvenŃie încălzire - 45 mii
învăŃământ preuniversitar -1402 lei;
mii lei;
Sume de la DSV pentru plata
1.1- Salarii, sporuri, indemni- asistentului comunitar - 20 mii
zaŃii şi alte drepturi, precum şi lei.
contribuŃiile aferente acestora VI. Venituri proprii - 320,25
1216 mii lei,
mii lei.
1.2 – Cheltuieli prevăzute la
art. 104, alin. 2 lit. b) – e) din
Legea EducaŃiei NaŃionale nr.
1/2011 - 186 mii lei;
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CHELTUIELI – total
10801,25 mii lei

I. Cheltuieli de personal –
2. Hotărâri judecătoreşti pen- 718,00 mii lei:
tru plata salariilor în unităŃile de
II. Bunuri şi servicii – 794,90
învăŃământ preuniversitar de stat
mii lei;
- 99 mii lei;
III. Dobânzi – 18,00 mii lei;
3. FinanŃare drepturi asistenŃi
IV. Fonduri de rezervă – 8,00
persoane cu handicap grav sau
mii lei;
indemnizaŃii lunare ale persoanelor cu handicap - 142 mii
V. AsistenŃă socială – 97,50
lei;
mii lei;
4. FinanŃarea ajutorului penVI. Alte cheltuieli – 40,00 mii
tru încălzirea locuinŃei cu lemne,
lei;
cărbuni şi combustibili petrolieri
VII. Rambursări de credite –
pentru beneficiarii de ajutor social
80,00 mii lei;
- 14 mii lei.
VIII. Cheltuieli de dezvoltare
II. Sume defalcate din taxa
– 8549,60 mii lei;
pe valoarea adăugată pentru
IX. Rezerve, excedent/deficit
echilibrarea
bugetelor
locale
– 495,55 mii lei.
(Legea nr. 273/2006) - 441 mii
lei;
Contabil şef,
III. Sume defalcate din imSofian Dorina

HOTĂRÂREA Nr. 19
Cu unanimitate de voturi s-a
aprobat întocmirea Studiului de
Fezabilitate pentru „Extindere
reŃea de alimentare cu apă pe
raza comunei Cristeşti, judeŃul
Iaşi”.

HOTĂRÂREA Nr. 20
S-a aprobat Studiul de Fezabilitate precum şi Devizul General
ce face parte din studiul de fezabilitate
pentru
investiŃia
„Modernizare şi consolidare
Liceu Tehnologic Cristeşti” pentru care se solicită finanŃarea, respectiv
indicatorii
tehnicoeconomici, după cum urmează:
Valoarea investiŃiei 3.048.909 lei
(fără TVA)
C+M

2.818.104 lei (fără TVA)

ConstrucŃie cu nivel de înălŃime
P+E, H nivel = 3,40m, suprafaŃă
construită 659,30 mp.

HOTĂRÂREA Nr. 21
S-a aprobat Studiul de Fezabilitate precum şi Devizul General
ce face parte din studiul de fezabilitate
pentru
investiŃia
„Modernizare şi consolidare
Dispensar Uman Cristeşti” pentru care se solicită finanŃarea, respectiv
indicatorii
tehnicoeconomici, după cum urmează:
Valoarea investiŃiei
(fără TVA)
C+M

999.995 lei

726.382 lei (fără TVA)

ConstrucŃie cu nivel de înălŃime P+pod mansardat, suprafaŃă
construită 255,71 mp, suprafaŃă
desfăşurată 347,22 mp.

