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Apare lunar

Patru piste de biciclete din fonduri
nerambursabile pentru comuna Ciortești
PNRR România urmărește obiectivele generale ale Mecanismului de
Redresare și Reziliență (MRR), mecanism creat la nivelul Uniunii Europene (UE) ca instrument financiar
temporar pentru a sprijini redresarea
în urma crizei provocate de pandemia de COVID-19.
PNRR elaborat de România și
aprobat la nivelul UE cuprinde un
pachet de investiții publice și reforme
care trebuie puse în aplicare până în
2026.
Alocarea totala este de 29.2 mld
EURO, din care 14.24 mld EURO sub
formă de granturi și 14.94 mld. EUR
sub formă de împrumuturi. Prima
tranșă de finanțare a fost deja primită
de la UE, partea de pre-finanțare de
3.7 mld EUR. Urmatoarele plăți se
vor face pe baza cererilor de plată trimise de România, pe măsura îndeplinirii țintelor și jaloanelor asumate a fi
indeplinite în cadrul Planului.
Primăria Comunei Ciortești a
aprobat în ședința de Consiliu Local
din 12 mai atât depunerea proiectului
„Realizare piste de biciclete în comuna Ciortesti, județul Iași“ în cadrul Planului Național de Redresare
și Reziliență al României, Componenta 10-Fondul local cât și realizarea cheltuielilor aferente proiectului.
Investiția este una nerambursabilă.
Lucrările vor începe în primăvara
anului 2023.
„Văd această investiție ca pe o
oportunitate de a mai înfrumuseța comuna noastră.

Vreau să știți că prin acest program
nu se alocă bani pentru drumuri, ca
să vă răspund deja la eventualele întrebări, însă se alocă pentru piste de
biciclete, piste pe care le putem folosi
ca trotuar, pentru siguranța noastră și
a copiilor noștri și bineînțeles pentru
trotinete, triciclete, biciclete și nu
numai.
Rutele propuse sunt condiționate de
zona disponibilă aferentă drumurilor
și ca o paranteză, vă anunț că suntem
campioni la garduri până în drum și
drumuri cu lățimi de 3.5 m, a fost
greu să găsim lățimi conform
cerințelor. așa că am reușit să intabulăm câteva trasee pe care le-am și
depus la finanțare, după cum urmează:
- La Ciortești - de la sensul giratoriu al drumului județean DJ244D
până la Parcul din Deleni
- La Coropceni - Șoseaua Națională
DN24, de la intrarea în sat până la
Piața Coropceni
-La Deleni vale, de la intrarea în
Deleni, Șoseaua Națională DN24
până la capătul Șoselei vechi
Naționale
-La Șerbești de la Grădinița Șerbești
până la Biserică
Finanțarea este de 324.700 euro și
proiectul nostru are acești bani
prealocați.
Știu că ne trebuie drumuri bune,
însă în același timp cred că finanțările
100% nerambursabile nu trebuie să
treacă de noi.“ a explicat Alina Apostol, primarul comunei.

Un proiect pentru un teren de sport a fost depus
spre finanțare la Consiliul Județean Iași
Consiliul Judetean lași derulează în perioada 20212024 Programul Județean de Dezvoltare Economico Sociala lași, în cadrul acestui program a fost făcut
cunoscută pe data de 9 mai intentia de atribuire a contractelor de finantare nerambursabilă în anul 2022
pentru realizarea proiectelor privind obiective de investitii, prin finantare acordată de către Consiliul
Judetean Iași unitatilor administrative - teritoriale din
judetul lași.
Termenul de depunere a proiectelor: 30 de zile calendaristice de la data lansarii apelului de proiecte:
10.05.2022 - 08.06.2022.
Primăria Comunei Ciortești a depus la Consiliul
Județean Iași, pe data de 12 mai, dosarul Cererii de finantare aferent proiectului „Construire teren de
sport, în sat Șerbești, comuna Ciortești, județul
Iași“ pentru obtinere finantare în cadrul Programului
Județean de Dezvoltare Economico-Socială Iași pentru
perioada 2021-2024, Componenta B - Construire / reabilitarea terenurilor de sport pentru copii si tineret.

În doar o săptămână de la publicarea apelului de
proiecte, valoarea cumulată a solicitărilor depuse este
de 150% din valoarea totală eligibilă alocată pentru
acest domeniu.
„Începe evaluarea proiectelor și îmi doresc ca un
număr cât mai mare dintre ele să fie câștigătoare și
să putem asigura modernizarea terenurilor de sport
din județ.
Copiii și tinerii merită să aibă acces la o
infrastructură de sport modernă chiar la ei în comunitate, nu doar în orașe, nu doar în municipii, nu
doar în marile comune“, a afirmat preşedintele Consiliului Județean, Costel Alexe.
„Îmi doresc ca proiectul nostru să fie pe lista celor
câștigătoare iar comunitatea nostră să beneficieze, pe
lângă cele două cămine culturale și de un teren de
sport modern care să fie folositoare atît elevilor cît și
adulților. Așteptăm vești bune sper de la Consiliul
Județean Iași“, a declarat Alina Apostol, primarul Comunei Ciortești.
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Hotărâri ale Consiliului Local
Ciortești din luna mai 2022
Reunit în ședinţă
extraordinară de lucru în ziua
de 12 mai 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.42-46 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 29
aprilie 2022.
2. Hotararea privind alegerea presedintelui de sedinta pentru
următoarele 3 luni.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării obiectivului de

investiții „Construire teren de sport,
în sat Șerbești, comuna Ciortești,
județul Iași“ și a cofinanțării Proiectului prin Programul Județean de
Dezvoltare Economico-Socială Iași
pentru perioada 2021-2024.
4. Proiect de hotărâre privind constituirea Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară „PARTENERI ÎN
INVESTIȚII“.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor
aferente proiectului și a depunerii
proiectului „Realizare piste de biciclete în comuna Ciortesti, județul
Iași“ în cadrul Planului Național de
Redresare și Reziliență al României,
Componenta 10-Fondul local.
6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local etapa mai si
actualizarea listei de investitii pentru anul 2022.
7. Proiect de hotărâre de modificare și
completare a Hotărârii Consiliului
Local Ciortești nr.14 din 24.02.2022
privind înfiinţarea Clubului Sportiv
Ciortești, în subordinea Consiliului
Local Ciortești, structură sportivă cu

personalitate juridică, de drept public
si aprobarea Regulamentului de Orga-

nizare si Funcționare, a Organigramei
si Statului de funcții al acestuia.

La Aeroportul Iași se va construi un
terminal nou. Investiția e fabuloasă
Aeroportul Internaţional Iaşi va beneficia de o finanţare în valoare de peste
300 de milioane de lei pentru construirea unui nou terminal pentru pasageri
şi reconfigurarea reţelei de drumuri de
acces şi a spaţiilor de parcare, a anunţat
ministrul Transporturilor şi Infrastructurii, Sorin Grindeanu.
„A fost semnat contractul de
finanţare pentru proiectul de Dezvoltare a Aeroportului Internaţional
Iaşi! Vom putea astfel să extindem terminalele de pasageri şi facilităţile de
parcare ale acestui aeroport. Valoarea
totală eligibilă a proiectului este de
303 milioane de lei: 257 milioane de lei

(85%) reprezintă contribuţie din fonduri FEDR, 39 milioane de lei
reprezintă contribuţii de la Bugetul de
Stat (13%), 6 milioane de lei
reprezintă contribuţia beneficiarului,
suportată din bugetul R.A Aeroportul
Iaşi“, a scris, pe Facebook, ministrul
Transporturilor.
Noul terminal de pasageri va avea o
suprafaţă desfăşurată de 31.210 mp.
Suprafaţa drumurilor de acces, care vor
fi reconfigurate, va ajunge la 21.850 mp.
De asemenea, vor fi construite locuri de
parcare pe o suprafaţă de 4.600 mp.
Drumurile şi platformele tehnologice
care vor fi construite vor ocupa o
suprafaţă de 5.620 mp iar pe o suprafaţă
de 7.550 mp vor fi construite trotuare.
„Am mai facut un pas concret pentru dezvoltarea IASI Airport. În data
de 04.05.2022, am semnat contractul
de finanțare pentru noul terminal T4.
Valoarea estimata a proiectului este de
357 milioane lei fara TVA, din care
aproape 300 milioane lei sunt fonduri
nerambursabile. Zic sa fie intr-un ceas
bun“, a anunțat Romeo Vatră, directorul aeroportului Internațional Iași.
„Dezvoltarea aeroportului de la Iași
ne influențează și viața noastră la
Ciortești, cu toții avem rude plecate în
strainătate în diverse colțuri de lume și
cursele tot mai multe și diverse ne
ajută să călătorim mai ușor către cei
dragi sau să vină ei acasă“, a declarat
Alina Apostol.
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Un copac cu… cărți vă așteaptă în parcul Deleni
Ideea ieșeanului Eugen Benea de a
încuraja lectura în spațiile publice din
Iași a ajuns și la Ciortești. Sub denumirea inițială „cartea de pe bancă“
proiectul presupune amplasarea de
cărți pentru lectură pe bancile din Iași,
ulterior proiectul a luat forma „cartea
din tramvai“ în urma unei colabărări
cu RATP Iași.
La jumătatea lunii mai proiectul a
ajuns și la Ciortești denumit „cartea
din copac“ deoarece în parcul de la
Deleni a fost sculpat în forma unui
copac rafturi pentru cărți ce se vor
găsi acolo mereu la dispoziția celor
interesați.
„Am descins într-un nou proiect
cultural. Cred că mulți au auzit de
«Cartea pe bancă» sau «Cartea din
tramvai» a domnului Eugen Benea
care împrăștie cultură în Iași și nu
numai!
La noi, în parcul de la Deleni am
construit un copac «cu cărți» și «pentru cărți».

Copiii, dar și cei mari se pot bucura de lectură și în aer liber. Mica
bibliotecă a fost aprovizionată cu titluri foarte frumoase de domnul
Eugen Benea, iar eu am adăugat și
monografia comunei noastre, să fie la
îndemâna oricui.
Copacul cu cărți a fost construit de
Iulian Neculai și Echipa Buni La
Toate, cărora le mulțumesc în mod
special“, a anunțat Alina Apostol.

21 mai - Ziua mondială
pentru diversitate culturală,
pentru dialog și dezvoltare
Biblioteca comunală „Mihai Eminescu“ - Ciortești a participat marți, 24
mai 2022, la o întâlnire inedită online
organizată de Biblioteca Județeană „Gh.
Asachi“ Iași de la sediul Asociației
„Prietenii Bârnovei“. Evenimentul a
făcut parte din ciclul: „Călătorii prin
bucătăriile lumii“, și a fost organizat cu
ocazia zilei de 21 mai - Ziua mondială
pentru diversitate culturală, pentru dialog și dezvoltare.
Ospitalitatea poporului român a reunit partenerii bibliotecii de la: Comunitatea Elenă Iași, Filiala Uniunii Elene
Din România, Federația Comunităților
Evreiești din România - Cultul Mozaic Comunitatea Iași - consilier cultural
Martha Eșanu, Uniunea Polonezilor din
România - Filiala Iași - lector Dariusz
Kasprzyk, Maria Josè Lopez Barahona,
absolventă a universității de arte din
zona Americii Latine - Chile și elevi
reprezentanți ai palestinienilor, romilor,
bulgarilor, grecilor, moldovenilor, de la:
Colegiul Tehnic „Ioan C. Ștefănescu“,
Colegiul Tehnic „Ion Holban“, Liceul
Teoretic „Miron Costin“ Iași, Biblioteca comunală „Mihai Eminescu“,
Ciortești alături de Școala Gimnazială
Coropceni, Asociația „Prietenii Bârnovei“ Iași.
Participanții au aflat despre întâmplări istorice și legendare cum ar fi
masa oferită de regele dac Dromichete
generalului macedonean învins, Lisi-

mah, cina la care i-a chemat pe boieri
Alexandru Lăpușneanu, masa rotundă
la care în martie 1918 s-a decis unirea
Moldovei cu România.
Elevii de la Liceul Teoretic „Miron
Costin“ Iași au prezentat diversitatea
culturală, iar copii de la Coropceni Ciortești au interpretat dansul
tradițional în luna mai, al Paparudelor
aducătoare de ploaie.
Participanții au discutat despre diversitatea culturală, geografică și preparativă a colțunașilor, pe care îi regăsim
oriunde în lume, sub diferite forme și
cu diferite umpluturi. De exemplu în
Polonia există la Cracovia un festival al
colțunașilor, de asemenea în Asia:
China, Coreea, Thailanda și alte țări
din zonă organizeză festivaluri asemănătoare.
„Mulțumim tuturor pentru o zi veselă, inedită, unde că am reușit prin
unirea forțelor participanților să demonstrăm unitatea existentă în diversitate!“ au declarat organizatorii.

Elevii de la Ciortești au
obținut locul trei la concursul
„Prietenii pompierilor“
În data de 13 mai 2022, aproximativ 200 de elevi din ciclul gimnazial
din unităţile de învăţământ ale
judeţului Iaşi au participat la faza
judeţeană a Concursului Naţional pe
tematica protecţiei civile „Prietenii
pompierilor“, competiţie organizată
de Inspectoratul Şcolar Judeţean, în
parteneriat cu Inspectoratul pentru
Situaţii de Urgenţă „Mihail Grigore
Sturdza“ Iași.
Elevii participanţi la acest concurs,
organizat pe Stadionul „Mircea Andrioaie“, comuna Tomești, fac parte
din echipele cercurilor tehnicoaplicative „Prietenii pompierilor“ ce
activează în şcolile înscrise la concurs. Aceştia au dovedit că au
cunoştinţe teoretice referitoare la
măsurile de apărare împotriva incendiilor, dar şi curaj, spirit de
echipă, forţă şi rezistenţă pentru a
parcurge cele două probe practice:
„Pista de îndemânare peste obstacole“, „Ştafeta de 400 m cu obstacole“
La startul competiției s-au aliniat
15 echipaje, premiile fiind adjudecate,
prin cumularea punctajelor obținute
la cele 3 probe de concurs, de
următoarele echipe:

Premiul I: Școala Gimnazială
Hărmăneștii Vechi (1161 puncte)
Premiul al II-lea: Școala
Gimnazială Gropnița (1148 puncte)
Premiul al III-lea: Școala
Gimnazială Ciortești (1145 puncte).
Etapa națională a acestei competiții
va avea loc în perioada 26 - 29 mai
2022, la Satu Mare, urmând ca etapa
internațională să se desfășoare între
17 - 24 iulie 2022,la Celje, Slovenia
„Școala noastră dragă, Ciortești,
continuă cu participarea la concursuri și activități extrașcolare!! În luna
mai a paricipat ântâi la Concursul de
Educație Rutieră, organizat de
Colegiul Tehnic ,, Mihail Sturdza“,
Iași, apoi la Concursul Național ,,Prietenii pompierilor“, unde după o
pregătire intensă timp de două
săptămâni realizată de domnii profesori Vasile Gelu Morosanu și ŞtefanBogdan Gherasim , echipajul școlii
noastre a obținut locul al III lea,
dintr-un număr de 15 echipaje participante!
Mulțumim organizatorilor!
Felicitări tuturor! Suntem mândri
de voi!“ a transmis Dorel Popa, directorul Școlii Gimnaziale Ciortești.
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Curățarea
șanțurilor și
rigolelor este
obligatorie,
nu opțională!
Aducem încă o dată la cunoștința
tuturor deținătorilor de imobile de
pe raza Comunei Ciortești faptul că
întreținerea și curățarea rigolelor,
șanțurilor, podețelor din dreptul
proprietăților sau în jurul acestora
este obligatorie, nu opțională.
Nu ne dorim să ajungem la concluzia că numai aplicarea unor
sancțiuni precum amenzi
contravenționale va rezolva această
situație.
O altă problemă cu care ne
confruntăm în ultima perioadă este
legată de creșterea invazivă a uneia
dintre cele mai de temut plante,
cunoscută sub numele de Ambrozie
sau Iarba pârloagelor. Această
plantă, care provoacă alergii severe,
se găsește tot mai des în grădini, pe
marginea drumurilor, pe câmpurile
nelucrate (și nu numai), pe spațiile
verzi, în zonele de șantier în care
unele construcții nu au mai fost finalizate etc. Deși toată lumea vine
cu fel de fel de soluții și arată cu
degetul spre această buruiană toxică,
invocând inclusiv legea care
sancționează persoanele pe terenul
cărora crește această plantă (Legea
nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia), nimeni nu face
nimic concret. Cu toții așteaptă ca
autoritatea locală să vină cu personal, utilaje, substanțe și dacă s-ar
putea, aceștia să facă curățenie în
curțile, grădinile, șanțurile, rigolele,
și pe terenurile fiecăruia.
Pentru cei care așteaptă astfel de
„soluții”, vă transmitem că acest
lucru nu este posibil din
următoarele motive: este ilegal și nu
ar face decât să încurajeze neglijența
și delăsarea.
Singura soluție viabilă și la îndemâna tuturor este aceea de a
acționa fiecare, cu simț de
răspundere, în jurul locurilor în care
ne ducem viața de zi cu zi. Numai
astfel, printr-un efort comun și
susținut, ne putem proteja de alergii,
atât pe noi cât și pe familiile noastre.
Autoritatea locală va interveni
punctual, acolo unde va fi nevoie,
pentru a ajuta unele persoane care,
din motive obiective, nu pot acționa
singure pentru eradicarea acestei
plante. Totodată îi informăm pe cei
care, din rea voință, refuză să-și
curețe proprietățile de ambrozie, că
vor fi sancționați conform Legii
62/2018.

