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DE INTERES MAJOR
Până la data de 30.01.2008 toţi cetăţenii
comunei, proprietari de imobile (terenuri şi
construcţii) de pe teritoriul comunei Cristeşti,
sunt obligaţi prin Lege să depună la Primăria
Cristeşti declaraţia anuală de impunere.
Nedepunerea in termenul stabilit a
declaraţiei se consideră contravenţie şi se
sancţionează cu amendă conform Codului
Fiscal.
Programul de lucru cu publicul :
luni, marţi, miercuri între orele 8,00 şi 16,00
joi
între orele 8,00 şi 18,00
vineri
între orele 8,00 şi 14,00
Viorica Prisecaru, referent operator rol
CALENDARUL LUNII DECEMBRIE
Şedinţa ordinară a C.L. va avea loc pe data de
18.12.2007 cu tema: Aprobarea Planului Anual al
Achiziţiilor Publice pentru anul 2008.
TELEFOANE UTILE
Primăria: Telefon: 0232-716174; 0232-716170
Fax
: 0232-716174; 0232-716293
Poliţia Cristeşti : 0232-716172

DEC.
2007
Se distribuie

GRATUIT

DRAGI CONSĂTENI,
În preajma sărbătorilor de iarnă vă informez mai
întâi despre realizările autorităţilor locale în cursul
anului 2007 : s-a dat în folosinţă podul de la „Chibrit”
şi a 6.9 km de drum vicinal( Luncaşi 1 şi Luncaşi 2); sau pietruit alte drumuri comunale; s-a decolmatat pârâul
care străbate satul Cristeşti; s-au făcut modernizări la
Dispensarul uman, la Postul de poliţie; s-a modernizat
Biblioteca comunală; s-a înfiinţat şi dat în folosinţă
P.A.P.I.; s-a dotat Şcoala, Biblioteca şi Primăria cu
tehnică de calcul şi conexiune la internet; s-a asigurat
apariţia lunară a Jurnalului Sătesc; s-a creat pagina web
a comunei; s-a decolmatat şi amenajat rigola C.F.R.; s-a
realizat un nou gard la Biserica din Cristeşti; s-a turnat
fundaţia pentru Casa parohială de la Homiţa; s-au donat
materiale de construcţie pentru realizarea unei Case
praznicale la Biserica Hereşti; s-a preluat în
administrarea Consiliului Local echipa de fotbal prin
înfiinţarea Clubului Sportiv Moldova Cristeşti.
Pe lângă aceste lucrări finalizate în 2007 s-au
început lucrări la alte obiective din comună :
consolidarea, extinderea şi supraetajarea sediului
Primăriei; reparaţie capitală la Casa de nunţi; reparaţie
capitală la Şcoala Homiţa; reabilitare termică la Şcoala
Cristeşti; amenajarea vestiarelor pe terenul de fotbal;
decolmatarea şanţurilor din comună; introducerea
sistemului centralizat de încălzire la Grădiniţa Cristeşti.
În realizarea proiectelor ne-am bazat pe sprijinul şi
aprecierile dv., al consilierilor locali, al celorlalte
instituţii publice din comună.
În numele meu şi al salariaţilor din Primăria
Cristeşti vă transmit din toată inima SĂRBĂTORI
FERICITE ,sănătate, împlinirea tuturor dorinţelor în
2008 şi tradiţionalul LA MULŢI ANI !
CONSTANTIN BOLOHAN, primarul comunei
Cristeşti
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 ordinară din 30.11.2007
Consilieri prezenţi: Viorel Bîrzu, Neculai
Bucovina, Aurel Chiperi, Dumitru Chiperi,
Constantin Dăscăliţa, Vasile Grădinaru, Constantin
Gurzun, Ion Hărmănescu, Dragoş Mercore, Ioan
Rusu, Constantin Ţintilă.
Preşedinte de şedinţă: Chiperi Aurel
La şedinţa CL au fost adoptate următoarele
hotărâri:
• HCL nr. 64 – s-a aprobat, cu 11 voturi pentru,
Planul Anual de ocupare a Funcţiilor Publice;
• HCL nr. 65 – s-a aprobat, cu 11 voturi pentru,
rectificarea Bugetului comunei pe anul 2007
(vezi pag. 3);
• HCL nr. 66 – s-a aprobat, cu 11 voturi pentru,
demararea procedurilor de analiză a oportunităţii
realizării unui Parc Eolian pe raza comunei
Cristeşti de către S.C. SAER s.r.l. ORADEA;
• HCL nr. 67 – s-a aprobat, cu 11 voturi pentru,
studiul de oportunitate întocmit în vederea
organizării procedurilor de atribuire în
concesiune a unei suprafeţe de 200 mp din
proprietatea publică a comunei Cristeşti.
Detalii pe www.comunacristeşti.ro
REŢEAUA ELECTRONICA A
COMUNITĂŢII LOCALE CRISTEŞTI
( R.E.C.L.)
S-a deschis PUNCTUL DE ACCES
PUBLIC LA INFORMAŢIE ( P.A.P.I. ) în
clădirea anexă a Primăriei Cristeşti, cu
următorul program :

decembrie 2007
judecate ( pentru cetăţenii care au
procese );
• Corespondenţă on-line prin mesaje
scrise şi video cu persoane sau rude
din alte localităţi şi din alte ţări.
Administratorii de societăţi comerciale şi
intreprinzătorii particulari :
• Pot comanda on-line produse,
imprimate cu regim special;
• Pot accesa site-urile unităţilor
financiare pentru a afla impozitele şi
taxele datorate, la zi;
• Pot accesa site-urile diverselor
instituţii şi/sau ministere pentru
obţinerea
unor
informaţii
sau
formulare.
Agenţii economici şi alte persoane juridice :
• Beneficiază de asistenţă tehnică din
partea administratorului P.A.P.I. de a
accesa site-urile specifice, potrivit
statutului societăţii sale;
• Pot face comenzi de medicamente
sau
echipamente
de
ultimă
generaţie.
Elevii şi studenţii pot accesa presa, pot
obţine materiale documentare, pot consulta
cărţi de specialitate, beletristică etc., accesând
biblioteca virtuală.
Liviu Roman, managerul R.E.C.L.
Cornel-Const. Antonia, adm. P.A.P.I.

INVESTIŢII LOCALE

zilnic, de luni până vineri, între orele
8,00-16,00
Accesul este liber pentru toţi cetăţenii
comunei, care beneficiază de :
• Informaţii despre fondurile SAPARD,
fonduri Structurale, Guvernamentale
şi alte tipuri de finanţări pentru cei
care înfiinţează exploataţii agricole;
• Accesul la ştiri din presa centrală şi
cea locală;
• Acces la site-ul Ministerului Justiţiei
pentru a afla soluţiile în cazurile
NOI

VA

OFERIM

INFORMAŢIILE,

Foto 1
Pe data de 22.10.2007 a avut loc Licitaţia
de atribuire pentru REPARAŢIE CAPITALĂ
LA ŞCOALA HOMIŢA.
DUMNEAVOASTRA

COMENTAŢI-LE !
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Comisia de licitaţie, în urma analizei ofertelor, a
desemnat câştigătoare firma SC AG SAN
INVEST SRL Tg. Neamţ care s-a angajat să
execute lucrarea în termen de 12 luni, pentru
suma de 549.210,25 Ron.
După semnarea contractului cu nr.
3802/07.11.2007 s-au început lucrările de
consolidare a zidurilor exterioare (foto 1) şi a
zidurilor interioare (foto 2), urmând să fie
realizate şi celelalte lucrări prevăzute în caietul
de sarcini.

decembrie 2007
Luni şi miercuri între orele 15,00 – 19,00
Marţi, joi, vineri între orele 8,00 – 14,00
Duminica
între orele 9,00 – 13,00
În zilele considerate sărbători legale, f
armacia este deschisă timp de o oră.
A început Reparaţia Capitală a iluminatului
public din comună. Lucrarea este executată de
SC LUCRIS SERV SRL PIATRA NEAMŢ şi
constă în :
- înlocuirea lămpilor defecte;
- înlocuirea contactorilor;
- înlocuirea ceasurilor temporizatoare;
- repararea posturilor de transformare.
Pe timp de iarnă iluminatul va fi asigurat
între orele 19,00 şi 7,00 în toate cele trei sate
ale comunei.
Nechiforiuc Eugen, viceprimar

SPORT
Foto 2
Licitaţia
de
atribuire
a
lucrării
REABILITARE TERMICĂ LA
S.A.M.
CRISTEŞTI (înlocuirea tâmplăriei : uşi şi
ferestre) s-a desfăşurat pe data de 06.08.2007.
Comisia de licitaţie, în urma analizei ofertelor, a
desemnat câştigătoare firma SC PRESTAREA
SRL Iaşi pentru suma de 104.967,89 Ron.
S-a formulat contestaţie de de către SC
IZOTEC GROUP SRL Piatra Neamţ, care a
fost
respinsă
prin
Decizia
nr.
3359/20.11.2007 de către Consiliul Naţional
de Soluţionare a Contestaţiilor.
Din cauza acestei contestaţii lucrarea a fost
întârziată cu circa 4 luni.
În ziua de 05.12.2007 s-a semnat contractul
de execuţie a lucrării cu firma declarată
câştigătoare SC PRESTAREA SRL Iaşi.
Ovidiu Butnariu, secretar al C.L. Cristeşti

ANUNŢURI IMPORTANTE
Farmacia din Cristeşti ( SC MATEX SRL)
are următorul program de funcţionare :
NOI

VA

OFERIM

INFORMAŢIILE,

S-a încheiat turul campionatului judeţean de
fotbal.
Echipa
de
fotbal
MOLDOVA
CRISTEŞTI, trecută printr-o perioadă de
organizare ca secţie a CLUBULUI SPORTIV
MOLDOVA CRISTEŞTI, s-a clasat în partea a
doua a clasamentului.
Conducerea
Clubului
Sportiv,
prin
preşedintele Constantin Bolohan, primarul
comunei, urmează să ia o serie de măsuri
organizatorice în pauza dintre tur şi retur în
dorinţa de a se obţine performanţe în viitor,
căci există o tradiţie în comună legată de acest
sport.
Echipa de fotbal din Cristeşti exista înainte
de anul1971, dar din acest an a fost
înregistrată oficial, având ca preşedinte al
Asociaţiei pe regretatul prof. Gheorghe
Popuţoaia, antrenor pe dl. Ţintilă Constantin ,
iar căpitan de echipă şi antrenor secund pe dl.
Timofte Dumitru.
Primul meci oficial de fotbal s-a jucat în
campionatul judeţean pe 24 august 1971,
campionat în care evoluau 16 echipe dintre
care doar trei din mediul rural (Cristeşti,
Ruginoasa şi Movileni) celelalte 13 echipe fiind
din Iaşi.

DUMNEAVOASTRA

COMENTAŢI-LE !
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decembrie 2007
Foştii jucători şi antrenori îşi amintesc cu
CETĂŢENI AI COMUNEI
plăcere că în anul 1973 echipa de fotbal din
CRISTEŞTI !
Cristeşti a jucat cu FORESTA FĂLTICENI
În
perioada
sezonului rece există riscul de a
(finalista anului 1972 din Cupa României) întrfi provocate incendii, dacă nu aplicaţi corect
un meci din Cupa României.
măsurile de prevenire.
Din anul 1973 până în 2004 echipa a fost
Principala cauză de producere a incendiilor
antrenată, cu mici întreruperi, de dl. Timofte
este
folosirea necorespunzătoare a sistemelor
Dumitru, iar până în anul 2007 a fost condusă
şi aparatelor de încălzire defecte ( sobe,
de dl. Amuhoaia Valentin.
reşouri, coşuri de fum, radiatoare etc.).
În acest an, după constituirea Clubului
Incendiile se pot produce atât în
Sportiv Moldova Cristeşti, echipa de fotbal a
gospodăriile cetăţenilor, cât şi la instituţiile care
fost antrenată de dl. Coţovan Aurel, iar în
lucrează
cu populaţia ( magazine, şcoli, biserici
prezent este îndrumată de dl. Cercelaru Costel.
şi în alte localuri publice).
(Datele au fost puse la dispoziţie de dl. înv.
Mihai Antonia, şef S.V.S.U. – P.S.I.
Dumitru Timofte).
Cristeşti
Constantin Dăscăliţa

BIBLIOTECA COMUNALĂ
Din luna decembrie 2007, cititorii care
frecventează biblioteca beneficiază de un
calculator performant care este racordat la
Reţeaua
Electronică
a
Comunităţii
Locale(RECL).
Puteţi accesa site-urile bibliotecilor din
judeţul Iaşi şi din alte localităţi, puteţi citi presa,
puteţi obţine informaţii pe diferite teme, puteţi
face lectura unor documente şi cărţi care nu
se găsesc pe rafturile bibliotecii noastre.

Programul de funcţionare este de luni
până vineri între orele 8,30 şi 16,30.
Mihai Dăscăliţa, bibliotecar

POLIŢIA CRISTEŞTI
 Pentru scandal provocat la domiciliu,
numitul ALEXIUC VASILE, din satul
Hereşti, a fost sancţionat cu amendă
de 200 de lei;
 Sunt cercetaţi pentru furtul a 500 de
m.l. de cablu telefonic din cupru,
proprietate a Căilor Ferate, numiţii :
TIMOFCIUC CRISTINEL, ACHIROAIEI
VASILE, ISTRATE STELIAN, GRIGORE
D. CRISTINEL, GRIGORE D. FLORIN,
GRIGORE D. GABRIEL, domiciliaţi în
satul Hereşti.

SFATURI PENTRU GOSPODINE
Vă propunem o reţetă pentru sărbători :
Carne de porc cu castraveţi muraţi
Ingrediente : 600 gr carne de porc, 100 gr
ceapă, 400 gr castraveţi muraţi, 100 ml suc de
roşii (sau bulion), 100 ml ulei, 30 gr făină, ½
legătură de pătrunjel, 10 gr sare, 2 gr piper, 2
gr boia dulce.
Preparare : Carnea se curăţă de pieliţe şi
se porţionează (6 porţii), ceapa se curăţă, se
spală şi se taie cubuleţe, după care se pune la
călit într-un vas cu ulei.
După ce s-a înăbuşit puţin ceapa se
adaugă carnea şi boiaua şi se continuă
înăbuşirea, stropind din când în când cu puţină
apă până când este aproape gata.
Castraveţii se taie felii, se pun peste carne,
înăbuşindu-se circa 10-15 minute, se adaugă
făina şi se stinge cu sucul de roşii.
Se amestecă bine şi se condimentează cu
sare şi piper după gust, lăsându-se pe foc
câteva minute.
Poftă bună şi LA MULŢI ANI !
Pagini realizate de Constantin 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

Ovidiu Toma, agent de poliţie
NOI

VA

OFERIM

INFORMAŢIILE,

DUMNEAVOASTRA

COMENTAŢI-LE !

