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Apare lunar

Demersuri pentru extinderea
rețelei de apă la Șerbești
În data de 28 iulie 2022
Primăria Comunei Ciortești a
depus la Compania Națională de
Investiții documentația și avizele
necesare promovării investiției
„Sistem de alimentare cu apă în
sat Șerbești, Comuna Ciortești,
județul Iași“!
Proiectul presupune extinderea în satul Șerbești a sistemului de apă existent la Ciortești.
Astfel rețeaua de apă este
prevăzută în proiect pentru
racordarea tuturor gospodăriile
din satul Șerbești. Rezervorul de
înmagazinare va avea 158 mc iar
conducta de aducțiune 4.35 km.
Deasemenea sunt prevăzute și
stație de pompare, stație de
clorinare, conductă de
distribuție în lungime de 10 km
și 359 cămine de branșamente.
Valoarea finanțării integrale
ajunge la suma de 13.135.767 lei.
„Sper să primim vești bune și
să obținem această finanțare
atât de necesară locuitorilor din
satul Șerbești. Vă țin la curent
cu pașii următori, între timp la
Coropceni se estimează demararea începerii lucrărilor în
toamna aceasta pentru apă și
canalizare.
Știu că seceta face și mai grea
viața dumneavoastră și regret
disconfortul din Coropceni și
Șerbești, dar vă asigur că insist
și sper să și reușim cât mai
curând!“ a transmis Alina Apostol, primarul comunei Ciortești.

Comuna Ciortești va primi finanțare de la
Consiliul Județean Iași pentru un teren de sport
Consiliul Județean Iași a finanțat anul acesta, în premieră, prin Programul Județean de Dezvoltare Economico-Socială, proiectele primăriilor din județ prin care
urmează să modernizeze piețele/târgurile și terenurile
de sport.
Pentru anul acesta, comisia de evaluare a analizat
toate proiectele depuse și a declarat eligibile pentru categoria piețe/târguri:
Orașul PODU ILOAIEI și comunele: ȚIBĂNEȘTI,
ȚIGĂNAȘI, MIRONEASA, REDIU.
La categoria modernizare terenuri de sport, au fost
declarate eligibile proiectele următoarelor UAT-uri:
CIORTEȘTI, DELENI, SINEȘTI, HOLBOCA,
GROPNIȚA, TG FRUMOS, VICTORIA.

„Nevoia de a aloca fonduri în modernizarea infrastructurii de piețe/târguri și terenuri de sport era întradevăr mare și în continuare vom căuta resursele pentru
a dezvolta aceste componente în cât mai multe
comunități.
Tuturor le doresc spor la treabă și mult succes în implementare, astfel încât să schimbăm cât mai curând lucrurile în bine pentru aceste comunități“, a declarat Costel Alexe, președintele Comsiliului Județean Iași.
„Ne bucurăm să ne aflăm printre comunele declarate
eligibile pentru finanțare, orice investiție în comuna
Ciortești reprezintă un pas înainte spre dezvoltare și prosperitate“, a declarat Alina Apostol, primarul comunei
Ciortești.
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Hotărâri ale Consiliului Local
Ciortești din luna iulie 2022
Reunit în ședinţă extraordinară
de lucru în ziua de 27 iulie 2022,
ora 09:00, la sediul Căminului
Cultural Ciortesti, judetul Iași, cu
participarea fizica a consilierilor
locali, sau prin mijloace
electronice, cu
respectarea prevederilor art.4246 din Anexa nr.1 la HCL Ciortesti
nr.82/26.11.2020 privind
aprobarea Regulamentului de
organizare şi funcţionare al
Consiliului local al comunei
Ciortești, Consiliului Local al
comunei Ciortești a votat și
aprobat următoarele normative
locale:
1. Aprobarea procesului verbal al sedintei anterioare din data de 22 iunie
2022.
2. Prezentarea raportului de informare privind finalizarea și rezultatele obținute în anul școlar 2021
-2022.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea graficului de şedinţă pentru
trimestrul al III-lea 2022.
4. Proiect de hotarâre privind aprobarea cheltuielilior de dotare cu
mobilier a obiectivului de investiții
„CONSTRUIRE ȘI DOTARE

Apel la
consum
responsabil
de apă
Din cauza secetei care chinuie Iașul
anul acesta, ApaVital, furnizorul de apă
al județului, a fost nevoit să ia măsuri
pentru a asigura conservarea apei potabile din rezervoare. Astfel, seceta lasă
fără apă zeci de mii de persoane,
reprezentanții companiei anunțând programul de distribuire a apei. Nu mai
puțin de 18 comune din județ sunt afectate de întreruperile de apă. Din fericire
comuna Ciortești nu se află pe această
listă însă compania sfătuiește toți oamenii să nu utileze apa în alt scop decât
cel menajer, atrăgând atenția asupra
unui număr considerabil de utilizatori
care le trimit solicitări de scutire a plății
facturii la canalizare în urma folosirii
acesteia în scop agricol. ApaVital
susține că astfel de situații sunt parțial
responsabile de problema cu care se
confruntă acum localitățile ieșene.
Având în vedere situația dramatică cu
care se confruntă comunele ieșene,
ApaVital recomandă oamenilor să consume în mod responsabil resursa pe care
ei o furnizează!

5.

6.

7.

8.

SEDIU PRIMĂRIE ÎN SATUL
CIORTEȘTI, COMUNA
CIORTEȘTI, JUDETUL IAȘI“
Proiect de hotarâre privind acordarea unor premii familiilor care
aniversează 50 de ani de căsătorie
neîntreruptă având domiciliul stabil în comuna Ciortești și elevilor
cu rezultate deosebite în anul școlar
2021-2022.
Proiect de hotarâre privind alocarea sumelor necesare pentru organizarea Zilelor Comunei
Ciortesti din 20 și 21 August 2022
si aprobarea parteneriatului cu
ANSAMBLUL ARTISTIC PROFESIONIST „CONSTANTIN ARVINTE“ AL CONSILIULUI
JUDEȚEAN IAȘI.
Proiect de hotarâre privind rectificarea bugetului local etapa iulie
2022, actualizarea listei de investitii
pentru anul 2022 si insusirea dispozitiei nr.332 din 15.07.2022
privind rectificarea bugetului local
pentru trimestrul al III-lea 2022.
Proiect de hotarâre privind modificarea și actualizarea structurii organizatorice si a statului de functii
al personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ciortești, județul Iași.

9. Proiect de hotarâre privind anularea din bugetul local a
obligațiilor fiscale ale debitorului
SC STIVROM SERVICE SRL, radiat din registrul comerțului conform sentintei civile nr.505/2018.
10.Proiect de hotarâre privind aprobarea scăderii din evidența fiscală
a creanțelor reprezentând amenzi
contraventionale în cuantum de
8.468 lei, apartinând persoanelor

fizice, pentru care s-a împlinit termenul de prescripție a dreptului
de a cere executarea silită.
11.Proiect de hotarâre privind aprobarea atribuirii uni lot de teren
doamnei Irimia Cătălina-Luminița
în sat Șerbești, comuna Ciortești,
județul Iași, pentru construirea de
unei locuințe proprietate
personală în conditiile Legii
Nr.15/2003.

Recensământul populației s-a încheiat suntem cu 464 mai puțini
Până la data de 20 iulie 2022 au fost
recenzate la nivel naţional aproape 17
milioane de persoane, ceea ce
reprezintă 87,4% din populaţia
rezidentă ţintă estimată la începutul
recensământului (19,02 milioane).
Institutul Naţional de Statistică
anunţă prelungirea perioadei de
culegere a datelor pentru
Recensământul Populaţiei şi
Locuinţelor până pe 31 iulie 2022.
Potrivit unui comunicat al
instituției, prelungirea se aplică în
localităţile în care recenzarea nu s-a
încheiat, adică acolo unde, din cauza
gradului scăzut de recenzare, există
riscul ca până la finalul perioadei de
recenzare să nu se acopere întreaga
populaţie rezidentă estimată.
Comuna Ciortești s-a încadrat în
primul termen de finalizare a
recenzării populației, data de 1 iulie
2022.
Datele adunate de recenzori arată
că populația comunei Ciortești a
scăzut în ultimii 10 ani cu 464 de
locuitori.
Dacă la recensământul din 2011,
conform INS Comuna Ciortești înregistra un număr de 3979 locuitori,
recensământul din acesta an a raportat un număr de 3515 locuitori, cu
464 mai puțini.
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Justiție pentru minori - un proiect
educativ pentru elevii comunei noastre
Asociația „Justiție pentru minori“
în parteneriat cu Școala Gimnazială
Ciortești a derulat în perioada maiiulie un proiect de incluziune socială
cu obiectivul de a familiariza elevii
claselor a VI-a și a VII-a cu noțiunile
generale de justiție și norme sociale.
Proiectul s-a finalizat în data de 22
iulie 2022, la Căminul Cultural
Ciortești printr-o activitate la care au
luat parte elevii din toate structurile
școlii noastre și care s-au simțit
apreciați și valorizați prin contribuția
creațiilor lor.
Astfel, Asociația „Justiție pentru
minori“ a lansat o provocare în rândul
tinerilor de clasa a 6-a, respectiv a 7-a:
fie să compună eseuri, să creeze desene sau postere, fie să devină regizori
sau actori pentru o zi într-un filmuleț
sugestiv subiectului dezbătut în proiect, și anume BULLYING-UL.
S-au acordat 20 de mențiuni
însoțite de câte o carte corespunzătoare vârstei, dar și 3 premii mai consistente de câte 300 de lei fiecare, după
cum urmează:
1. Petrișor Elena Georgiana - categoria desen
2. Amăriucă Teodora - categoria
desen și poezie
3. Colectivul clasei a VI-a de la Coropceni - categoria film.

Organizația Justiție pentru tineri lucrează cu și pentru copiii din România
și din străinătate, cu scopul de a mobiliza autoritățile pentru a obține o cooperare judiciară mai bună și pentru a
crea rețele transfrontaliere de
specialiști care împărtășesc aceleași
valori.

Scopul Asociației este crearea de
grupuri de lucru cu profesioniști din
domeniul juridic și domenii conexe,
din România și statele membre ale
Uniunii Europene, în vederea elaborării de propuneri procedurale de
îmbunătățire a justiției pentru minori.

Hramul satului Deleni
sărbătorit anual pe 20 iulie
Data de 20 iulie, pe lângă semnificația
creștinească de sărbătorire a Sfântului Prooroc Ilie
Tesviteanul, are pentru locuitori satului Deleni
din comuna Ciortești și o semnificație aparte:
hramul satului.
Obiceiul locului este ca fiecare sat al comunei
să își organizeze propriul hram prin tinerii și
gospodarii reprezentativi ai satului.
La Deleni s-au remarcat de fiecare dată ca organizatori domnii Bungeanu Stefan și Iulian Neculai, cărora li s-au alăturat Dan Olaeriu, Narcis
Bungeanu, Marian Neculai și alții care nu s-au
dezmințit nici anul acesta.
Astfel în data de 20 iulie, începând cu orele
17.00 Parcul Deleni s-a umplut de voie bună iar
muzica a început să răsune invitând la dans
sătenii și musafirii laolaltă.
Programul artistic a fost susținut de: Trupa
Chihlimbar, Nadia Duluman, Mariana Carnariu

și Fanfara de la Pietriș Segal. Atracția pincipală
pentru cei mici a fost caruselul instalat cu ocazia
hramului.
Astfel în după amiaza zilei de 20 iulie satul Deleni a răsunat de cânt, joc și voie bună iar
locuitorii au tras o horă pe cinste uitând preț de
câteva ore de nevoile vieții de zi cu zi.
În comuna Ciortești pe data de 15 august odată
cu sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului se
serbează și hramul satelor Coropceni și Șerbești,
29 august de Tăierea Capului Sfântului Ioan
Botezătorul se ține hramul satului Ciortești iar
pe 8 noiembrie de sărbătoare Sfinților Apostoli
Mihail și Gavril se sărbătorește și hramul satului
Rotăria. Toate aceste hramuri sunt organizate
după posibilități de tinerii și gospodarii satelor.
Primăria va organiza anul acesta „Zilele Comunei Ciortești“ în perioada 20-21 august într-un
nou format.

De asemenea, Asociația „Justiție
pentru Minori“ oferă asistență copiilor
și familiilor care se confruntă cu situații
sociale rezultate în urma migrației.
Datele de contact ale asociației sunt:
Adresa - Iași, Str. Stihii, nr. 2B, et.1, telefon - 0740 648 836, email:
office@jfm-ro.org.
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Stema Comunei Ciortești –
descriere și semnificație
Stema (herb, blazon) reprezintă
semnul simbolic al unei țări, al unui
oraș (zugravit pe drapel, monede,
stampile) sau al unei comune și este
concepută după regulile heraldicii.
Heraldica este disciplina auxiliară a
istoriei, care se ocupă cu studiul
stemelor statelor, cu blazoanele caselor
domnitoare, familiilor nobiliare,
orașelor și comunelor.
Astfel, stema trebuie sa cuprindă
scurt istoric al localității, anul atestării
documentare al acesteia și caracteristici generale ale reliefului.
Stema este constituită dintr-un
ansamblu de semne distinctive și simbolice (scut, figuri heraldice, elemente
exterioare ale scutului, incluzand
cimierul, coroana, susținătorii, pavilionul, deviza) care alcătuiesc blazonul
unei persoane, al unei instituții sau
stat, exprimând atributele sale.
Semnificația stemei Comunei
Ciortești a fost aprobată în Consiliul
Local încă din 2007 și are următoarea
descriere:
Scut antic, tăiat argint și roșu. În
partițiunea superioară, pe argint, un
dragon ieșind, verde, limbat cu roșu,
ținând o cruce de aur cu talpa ascuțită

în gheara dreaptă; colții și ghearele de
aur.
În partițiunea inferioară, pe roșu, o
spadă (cu garda în sus) și o cheie,
încrucișate („în săritoare“), ambele de
argint. Scutul este timbrat de o
coroană murală de argint, cu un singur turn.
Semnificație:
Dragonul cruciat este stema
prezumtivă a descălecătorului satului
Ciortești.
Spada și cheia sunt preluate din
stema familiei Miclescu, ai cărei membri au ctitorit biserica din satul
Șerbești, component al comunei.
Coroana murală de argint, cu un
singur turn, semnifică statutul de
comună.
Atestarea documentară se regăsește
în cartea lui Ion N. Oprea, „VASLUI
ITINERARII Locuri- Oameni-Fapte“
vol.2, pag. 184 - Sat mare, Ciorteştii
așezat într-un hârtop la izvoarele
Balosinei, atestat documentar încă din
1523, cu nume venit de la
unul Ciortea - cum spunea M.
COSTĂCHESCU în „Documente
moldovenești „ p.440.

Astfel concluzionăm că atestarea
documentară a comunei datează din

anul 1523 iar anul acesta sărbătorim
499 de ani de existență ca și comună.

Cadou de
zilele comunei:
Festivalul Regional
de Folclor „Colinele
Ciorteștilor“- ediția I
Cu ocazia Zilelor Comunei
Ciortești anul acesta Primăria
Ciortești va organiza în parteneriat cu
Ansamblul Artistic Profesionist
„Constantin Arvinte“ al Consiliului
Județean Iași prima ediție a Festivalului Regional de Folclor „Colinele
Ciorteștilor“.
Festivalul are ca scop păstrarea și
perpetuarea folclorului românesc prin
promovarea artiștilor și ansamblurilor folclorice din regiunea de
sud-est a județului Iași și vecinătate.
Evenimentul va avea loc timp de
două zile, 20 și 21 august începînd cu
ora 14.00 și se va desfășura pe scena
amenajată la piața Coropceni.
Programul va fi unul variat și pentru toate gusturile, pe scenă vor urca
de la ansambluri de copii și artiși lo-

cali la ansambluri și artiști consacrați
precum Ansamblul Artistic Profesionist „Constantin Arvinte“ al Consiliului Județean Iași, Ansamblul Folcloric „Soleștenii“ din județul Vaslui,
ansambluri invitate din Republica
Moldova, ansamblul Bădăcica,
formația de dansuri populare
ȚĂRĂNCUȚA de la Clubul Copiilor
Răducăneni, elevii școlii de dans
Maria Verdeș, fanfara Rotăria, fanfara
Pietriș, Lorenna, Diana Sîrbu, Ana
Neacșu, Silvia Siminiuc și mulți alții.
În perioada 20 - 21 august toți
locuitorii comunei Ciortești și nu
numai, sunt așteptați la Piața
Coropceni să petrecem împreună
două zile de folclor autentic la Festivalul Regional de Folclor „Colinele
Ciorteștilor“- ediția I.

