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LUCRURI PE CARE NU
LE ŞTII DESPRE LUMEA
DIN JUR
EducaŃie
În lume există 22 de Ńări în
care peste jumătate din populaŃie este analfabetă. 15 dintre
ele se află în Africa.
În Mali copiii petrec, în
medie, doi ani la şcoală. Cei
mai mulŃi dintre ei încep să
muncească la vârste cuprinse
între 10 şi 14 ani.
Cele mai mari salarii
oferite profesorilor sunt acordate în ElveŃia. Aici, salariul
unui profesor debutant porneşte de la 33.000 de dolari
americani pe an.
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Elevii din Japonia şi
Coreea de Sud sunt consiDupă etapa din 01 mai 2013,
deraŃi cei mai buni din lume la
echipa
de fotbal Moldova Cristeşti se
matematică şi la alte ştiinŃe eaflă pe locul al şaselea în clasament,
xacte.
cu 42 de puncte, golaveraj 65-43,
În Indonezia, peste ju+6.
mătate dintre profesori nu au
1. Venus Butea
54 p
împlinit vârsta de 30 de ani.
2. Viitorul Muncel
54 p
În Islanda, doar o treime
dintre absolvenŃii de facultate
3. Avântul Todireşti
54 p
sunt bărbaŃi.
4. VoinŃa MoŃca
51 p
łara în care se nasc cele
43 p
5. Spicul Heleşteni
mai multe genii este Islanda.
6. Moldova Cristeşti
42 p
Există trei câştigători ai Premiului Nobel la fiecare un mi7. F.C. Lunca Paşcani 41 p
lion de locuitori.
37 p
8. Activ Valea Seacă
Sursa: DESCOPERĂ.RO
9. Siretul Hălăuceşti
32 p
E lumea ta !
10. Olimpia OŃeleni
29 p

SPORT

toŃi şoarecii. În prezent, este
singura provincie din lume în
Unele dintre statisticile de care nu există asemenea rozămai jos vi se vor părea amu- toare.
zante în timp ce altele sunt cât
Ochiul unui struŃ este mai
se poate de serioase. Toate
mare
decât creierul acestei
însă au menirea să ne arate
cât de puŃine lucruri cunoaştem păsări.
despre lumea care ne înconPentru fiecare om de pe
joară.
Terra există circa 200 de milioane
de insecte. Numai terIrlanda este singura Ńară
europeană în care nu există mitele ne depăşesc întrun
raport de 10 la 1.
şerpi.

LISTA INVESTIłIILOR
PENTRU ANUL 2013

Sursa: DESCOPERĂ.RO
E lumea ta !

13. N.G. Topile

24 p

14. Recolta ConŃeşti

22 p
19 p

17. Siretul II Lespezi

12 p

POSTUL DE POLIłIE
CRISTEŞTI
poliŃie

fac

1. Moartea suspectă a numitului BălŃătescu Ion din Tg. NeamŃ, găsit înecat în
râul Moldova;

Pod
Tudorache
–
2. ReclamaŃia depusă de Câtia Maria
valoare: 13930 lei (Surse pro- privind tulburarea de posesie săvârşită de
prii);
Sasu Ioan, ambii din Cristeşti.

Alimentare cu apă –
AchiziŃie Basculantă –
valoare: 7500000 lei (Transfer valoare: 150000 lei (Surse prode la bugetul statului);
prii);
Vestiar
fotbalişti
–
Platformă
CofinanŃare
valoare: 20000 lei (Surse pro- gunoi – valoare: 50000 lei
prii);
(Surse proprii).
Monument eroi – valoare:
Contabil şef, ec. Sofian
20000 lei (Surse proprii);
Dorina

AtenŃionăm părinŃii care lasă copiii minori sau majori să circule pe drumurile
publice cu mopede fără permis de conducere, expunându-i atât la accidente
rutiere, ca victime ori autori de accidente,
cât şi pasibili de a fi trimişi în judecată cu
repercursiuni de cazier judiciar, amenzi
penale şi cheltuieli judiciare.

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

●

An VII

DEPUNE
DECLARAłIA
PENTRU COTA DE
LAPTE !

Producătorul de lapte deŃinător
de cotă de vânzări directe este obligat:

Antrenor, prof. Vlad Pintili

Lucrătorii Postului de
cercetări în două cazuri:

Nr. 74

ota reprezintă cantitatea de lapte şi produse lactate ce poate
fi comercializată întrun
an de cotă, respectiv 01 aprilie – 31
martie, fără a fi impusă o taxă.

15. BiruinŃa Mirosloveşti 22 p
16. Avântul Tătăruşi

ŞTIłI TOT CE SE ÎNTÂMPLĂ

C

12. Viitorul Hărmăneşti 26 p

ŞTIAłI CĂ…

În provincia Alberta din
Canada au fost ucişi absolut

26 p

11. CSM II Paşcani
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- să Ńină evidenŃa zilnică a producŃiei în Caietul Fermierului;
- să păstreze timp de trei ani
Caietul Fermierului în vederea controlului efectuat de către organele
abilitate;
- să declare pe propria răspundere că datele completate în DeclaraŃie sunt corecte şi corespund
datelor din Caietul Fermierului;
- să depună declaraŃia anuală
care conŃine cantităŃile de lapte vândute în anul de cotă respectiv.
Depune DeclaraŃia anuală între 01 aprilie şi 14 mai 2013 pentru a păstra dreptul de a comercializa lapte direct pe piaŃă !

●

mai 2013

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

●

NOUĂ SESIUNE
DE DEPUNERE A
PROIECTELOR
PENTRU FERMELE
FAMILIALE

C

etăŃenii care vor să
înfiinŃeze afaceri în
familie cu bani de la
stat pot accesa fonduri europene. O nouă sesiune de
depunere a proiectelor în cadrul
Măsurii 121 – „Modernizarea exploataŃiilor agricole”, care se adresează fermelor familiale, va fi
lansată în luna iunie.
În cadrul sesiunii vor fi alocate
50 milioane de euro care vor finanŃa aproximativ 1.000 ferme de
familie, cu o valoare maximă eligibilă a proiectului de 125.000 de
euro, din care până la 50.000 de
euro sprijin nerambursabil prin Programul NaŃional de Dezvoltare
Rurală.
Continuare în pagina 2

SPORT
Clasamentul Ligii a V-a, Seria a
III-a Paşcani a Campionatului
judeŃean de fotbal

SE DISTRIBUIE GRATUIT

CUM SĂ FACI
PROFIT DINTRO
FERMĂ DE IEPURI

C

rescătorii mari de iepuri
pentru carne se pot număra pe degetele de la
o mână. O fermă de
iepuri este o afacere profitabilă care
poate susŃine în zonele unde funcŃionează şi alte activităŃi conexe şi
poate asigura cel puŃin 2-3 locuri de
muncă permanente, spune Marius
Coblişan, care deŃine o crescătorie
de iepuri în satul Ruginoasa din
Sălaj.
În pagina 3

CE PROFIT ADUCE O
FERMĂ DE CAPRE ?
FRANCISC LULEA:
„NU FACEM FAłĂ
CERERII DE LAPTE”
CitiŃi în interiorul Jurnalului Sătesc
ŞTIAłI CĂ…
LUCRURI PE CARE NU LE
ŞTII DESPRE LUMEA DIN JUR
CitiŃi în pagina a 4-a

În pagina a 4-a

Agent şef, Ovidiu Toma

ŞedinŃa ordinară a Consiliului Local al comunei Cristeşti, judeŃul Iaşi va avea
loc joi, 23 mai 2013
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CE PROFIT ADUCE O
NOUĂ SESIUNE
FERMĂ DE CAPRE ?
DE DEPUNERE A
FRANCISC LULEA: „NU
PROIECTELOR
PENTRU FERMELE FACEM FAłĂ CERERII
DE LAPTE”
FAMILIALE
CetăŃenii care vor să înfiinŃeze
afaceri în familie cu bani de la stat
pot accesa fonduri europene. O
nouă sesiune de depunere a
proiectelor în cadrul Măsurii 121 –
„Modernizarea exploataŃiilor agricole”, care se adresează fermelor
familiale, va fi lansată în luna iunie.
În cadrul sesiunii vor fi alocate 50
milioane de euro care vor finanŃa
aproximativ 1.000 ferme de familie,
cu o valoare maximă eligibilă a
proiectului de 125.000 de euro, din
care până la 50.000 de euro sprijin
nerambursabil prin Programul NaŃional de Dezvoltare Rurală.
Persoanele fizice autorizate,
întreprinderile individuale sau familiale şi alte tipuri de beneficiari eligibili în cadrul măsurii 121 vor putea
obŃine aceste fonduri europene.
Pentru a veni în sprijinul fermierilor
interesaŃi să acceseze această
măsură, Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale intenŃionează să
pună la dispoziŃia potenŃialilor beneficiari, cu titlu gratuit, proiecte model
şi informaŃii documentate tehnic
pentru ferme de legume în câmp şi
în spaŃii protejate, ferme de vaci cu
lapte, ferme de creştere şi îngrăşare porcine şi ferme de găini
ouătoare. Ferma de familie produce
pentru consumul propriu, iar surplusul este comercializat. ActivităŃile
din cadrul fermei sunt realizate, în
principal, de către membrii familiei.
Dimensiunea economică a fermei
de familie poate fi între 2 – 50 UDE
(Unitatea de dimensiune economică
exprimă dimensiunea unei exploataŃii agricole determinată pe baza
marjei brute standard a exploataŃiei).
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HOTĂRÂREA Nr. 28
HOTĂRÂREA Nr. 34

S-a aprobat ca începând cu
data de 01 mai 2013 să se suplimenteze Organigrama aparatului
de specialitate al Primarului
comunei Cristeşti prin înfiinŃarea
funcŃiei de administrator public
Francisc Lulea (36 ani) este personal contractual.

electrician de meserie şi acum doi
ani a investit toŃi banii adunaŃi din
muncă într-o fermă de capre. În
prezent, a obŃinut un contract de la
un procesator pentru a furniza toată
cantitatea de lapte produsă la ferma
sa din comuna Văleni, satul David,
judeŃul NeamŃ. Fermierul îşi promovează afacerea prin internet, are
site şi foloseşte mijloace social media.
„Am lucrat la combinatul din
Săvineşti, la Avicola, în construcŃii,
prin toată Ńara. De meserie sunt electrician şi am şi o firmă de construcŃii.
Fiind mai mereu plecat de acasă,
prin 2011, m-am tot gândit cum să
procedez ca să pot menŃine o legătură cât mai strânsă cu familia mea
din NeamŃ. Am făcut o fermă de
capre la câŃiva kilometri de satul
unde locuieşte familia mea. Astfel,
deşi continui să activez şi în
domeniul construcŃiilor şi sunt nevoit
să particip la lucrări în special în
zona Bucureşti, având ferma lângă
satul meu din judeŃul NeamŃ, am reuşit să îmbin cele două activităŃi. Cu
multă muncă, ferma DomniŃa pe care
am dezvoltat-o în doi ani a devenit
profitabilă”, spune Francisc Lulea.

Ferma de capre a lui Francis
Lulea din satul David se încadrează
la categoria gospodăresc spre industrial, numără 130 de capete. Din
punct de vedere al producŃiei este o
afacere integrată, pe lângă saivanul
propriu-zis de capre existând o suprafaŃă de cultură de aproape 60 de
hectare. Dacă în primul an fermierul
a fost nevoit să transforme aproape
întreaga producŃie de lapte în
brânză, în prezent, întreaga cantitate
de lapte produsă la fermă este con(Articol preluat din ziarul „Bună
tractată de un procesator din zonă.
Ziua Iaşi”)
Sursa: AGOINTEL
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HOTĂRÂREA Nr. 35
Cu 8 voturi pentru şi două
abŃineri (Chiperi Dumitru şi
Doroftei Gheorghe), s-a hotărât
ca în aplicarea prevederilor art. 1
din HCL Cristeşti nr. 12/211, în
vederea derulării contractului de
concesiune pentru perioada stabilită se aprobă cuantumul redevenŃei anuale în sumă de 200 de
lei/ha/an, începând cu sezonul de
păşunat 2013. S-a stabilit ca termen de plată a redevenŃei data
de 01 iulie a fiecărui an.

HOTĂRÂREA Nr. 36
S-a aprobat, cu 10 voturi pentru, Devizul General ce face parte
din Studiul de fezabilitate pentru
investiŃia „Extindere reŃea de
alimentare cu apă în comuna
Cristeşti, judeŃul Iaşi”, pentru
care urmează să se solicite finanŃarea,
respectând
indicatorii
economici, după cum urmează:
1.Valoarea investiŃiei 3.850,
027 mii lei / 852,040 mii euro
(cu TVA)
2. C + M 337,543 mii lei /
738,623 mii euro (cu TVA).
Durata de realizare a investiŃiei: 18 luni. Lungimea totală a reŃelei de transport şi distribuŃie: L =
13874 m.
Secretarul comunei,
Ovidiu Butnariu

Cu 10 voturi pentru, din zece
consilieri prezenŃi, s-a aprobat
„Contul anual de execuŃie” al
bugetului comunei Cristeşti, la
data de 31.12.2012, cu un excedent bugetar de 151,02 mii lei.

JURNAL SĂTESC
ŞEDINłA CONSILIULUI LOCAL 25.04.2013
Consilieri prezenŃi:

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

CUM SĂ FACI PROFIT DINTRO FERMĂ DE IEPURI
Încă din 2005, Marius Coblişan (40
de ani) de profesie inginer zootehnist şia dorit o afacere în domeniul agrozootehnic. A început să-şi cumpere teren
la Ruginoasa, a adunat 2,2 hectare şi sa pus pe treabă. A început să cultive
lucernă, sparcetă, golomăŃ şi alte plante
furajere. „La început speram să fac piscicultură, dar suprafaŃa de teren era insuficientă. Aşa că m-am apucat să-mi
creez o bază furajeră proprie cu leguminoase şi graminacee perene. De atunci,
cultiv lucernă, golomăŃ, sparcetă care au
o rentabilitate deosebită, semeni o dată
şi timp de cinci-şase ani coseşti de 3-4
ori pe an. Prin 2009, am început afacerea cu iepuri, mai precis am pus pe picioare o fermă tradiŃională de creştere a
iepurilor”, povesteşte Marius Coblişan.
Inginerul zootehnist spune că
afacerea a demarat cu multă muncă. A
avut diverse locuri de muncă. Zece ani a
fost angajat la abatorul de stat din Cluj.
Pentru a aduna banii necesari
deschiderii fermei de iepuri, a lucrat ca
şofer în transporturi internaŃionale având
avantajul unui carnet de conducere profesionist.
InvestiŃie de 35.000 euro
Ferma de iepuri de la Ruginoasa
funcŃionează în regim gospodăresc. În
fermă sunt permanent 100 de iepuroaice
şi 30-40 de iepuri masculi. Marius Coblişan vizează pentru anii viitori un efectiv
de 1.000 de animale în ferma de iepuri.
Câştigurile din reproducerile de la fermă
pot fi mari dacă Ńinem cont că numărul
fătărilor la un animal este de 4-5 pe an,
cu 6-8 iepuri înŃărcaŃi la o fătare. Deci o
singură iepuroaică poate da naştere la
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HOTĂRÂREA Nr. 29

alŃi 40 de iepuri pe an. Iepurii din ferma
de la Ruginoasa sunt vânduŃi după ce
ajung la vârsta de 6 luni, însă la o fermă
cu creştere intensivă, unde se asigură şi
hrană concentrată, puii se pot vinde la
vârsta de două luni şi jumătate. În general iepurii sunt animale sensibile şi
trebuie feriŃi de şocuri, stres etc.

S-a aprobat, cu 10 voturi
pentru, „Contul de execuŃie”
al bugetului comunei Cristeşti,
pe cele două componente:
„Venituri” şi „Cheltuieli”, la data
de 31.03.2013.

La ferma din Ruginoasa, hibridul
de carne obŃinut de fermier s-a adaptat
foarte bine la mediu. „Peste 75% din
efectivul de animale de la fermă stă
afară, pe pat de paie sau fân. Nu este
deranjat de temperaturi scăzute. Chiar şi
fătările se fac tot afară, nu în hală. S-au
aclimatizat nemaipomenit. Când vine
vremea fătării, iepuroaica îşi face cuib
din fân, căptuşeşte cu fire de păr şi
adăpostul astfel creat pentru pui e foarte
călduros. Rar, când e ger extrem, ca
măsură de prevedere mut iepuroaicele
să fete în hală. Dar în general nu sunt
probleme, sunt bine adaptaŃi la temperaturi scăzute. În schimb, iarna, trebuie să
le asigur apă încălzită pentru băut, altfel
nu beau. Până acum, am investit circa
35.000 euro. În general, reinvestesc tot
ce câştig, asta am dorit să fac şi asta
fac, sunt zootehnist şi voi continua cu
acest gen de afacere”, a declarat Marius
Coblişan. Iepurele este considerat matur
şi bun de reproducŃie la 5 luni când deja
poate ajunge la o greutate de 4,5-6 kilograme. Ca avantaje: nepretenŃios la
hrană, capacitate de înmulŃire foarte
mare şi este rezistent la mediu. În
schimb, pentru a obŃine un kilogram de
carne e nevoie de patru kilograme de
hrană. Însă iepurii pot fi hrăniŃi şi cu
resturi vegetale.

S-a aprobat, cu unanimitate
de voturi, modificarea Bugetului
de venituri şi cheltuieli al comunei Cristeşti, judeŃul Iaşi, pentru
anul 2013.

Sursa: AGOINTEL

HOTĂRÂREA Nr. 30

HOTĂRÂREA Nr. 31
S-a aprobat Actul AdiŃional
nr. 7 la Actul Constitutiv al AsociaŃiei Regionale a Serviciilor
de Apă Canal Iaşi – ARSACIS.

HOTĂRÂREA Nr. 32
S-a aprobat modificarea
Contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare
cu apă şi canalizare încheiat
între ARSACIS şi S.C. APAVITAL S.A. Iaşi.

HOTĂRÂREA Nr. 33
S-a aprobat ca, începând cu
data prezentei hotărâri, să
înceteze calitatea de membru
al grupului de acŃiune locală
G.A.L. Cotnari a comunei Cristeşti, judeŃul Iaşi. Odată cu emiterea acestei hotărâri îşi
încetează aplicarea prevederilor Hotărârii nr. 15 din
25.02.2010 a Consiliului Local
al comunei Cristeşti, judeŃul
Iaşi.

