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Apare lunar

Rețeaua de gaz la Ciortești primul pas spre a deveni realitate
Au fost făcuți primii pași spre înființarea rețelei
care să alimenteze cu gaz comuna Ciortești.
În ședința ordinară de Consiliu Local din 31
martie consilierii locali au votat în unanimitate
aprobarea acordului de parteneriat și înscrierea
comunei Ciortești la finanțare pentru proiectul
denumit „Înființare rețea de distribuție gaze
naturale în comunele Ciortești, Dobrovăț,
Scânteia din județul Iași și comunele Codăești
și Tăcuta din județul Vaslui“.
Proiectul se va derula în cadrul Programului
Național de Investiții - Anghel Saligny, cu o valoare estimată la 30 de milioane de euro.
Finanțarea va asigura rețeaua de gaz pentru
toate cele cinci comune Ciortești, Dobrovăț, Scînteia, Codăești și Tăcuta, iar comuna Ciortești va
racorda toate satele componente: Ciortești, Rotăria, Coropceni, Șerbești și Deleni.
În etapa următoare se vor stabili rutele de
branșare și se vor întocmi listele cu gospodăriile
care își doresc gaz, branșarea gospodăriilor fiind
asigurată din finanțarea proiectului.
„Alimentarea gospodăriilor la rețeaua cu
gaz este un pas în față pentru creșterea nivelului de trai al populației. Comuna Ciortești
nu a beneficiat niciodată de acest lucru deoarece în zona noastră nu a existat o rețea de
gaze. Acest proiect își propune înființarea
unei rețele noi iar prin asocierea celor cinci
comune am convingerea că vom reuși iar locuitorii satelor noastre vor beneficia și de
acest confort al vieții cetățenilor la standarde
europene. Îmi doresc să las în urma mea lucruri trainice și memorabile pentru comuna
pe care o păstoresc iar rețeaua de gaz este
unul dintre ele“, a declarat Alina Apostol, primarul comunei Ciortești.

Campanie de împădurire la Răducăneni
În perioada 15 martie
– 15 aprilie, în cadrul
evenimentului intitulat
Luna Plantării Arborilor
vor fi plantaţi în jur de 19
milioane de puieţi
forestieri în campania de
împădurire de primăvară
desfășurată la nivel national.
La sfârșitul lunii martie pe raza Ocolului Silvic
Răducăneni a fost
organizată o amplă activitate de voluntariat pentru plantarea a peste 500
puieți de stejar, paltin,
cireș și frasin; activitate
la care au participat
reprezentanți din domeniu silvic dar și ai
primăriilor atât pe raza
căreia se află pădurea
Răducăneni cît și din

vecinătate. Astfel la
eveniment a fost prezentă
și doamna primar al comunei Ciortești, Alina
Apostol pentru a da un
exemplu de bună
practică și voluntariat.
„Mă bucur că am avut
ocazia să plantez câțiva
puieți în pădurea
Răducăneni, consider că
astfel de activități sunt
binevenite mai ales în
contextul actual în care
tăierile de păduri se
desfășoară la o amploare
nemaiîntâlnită. Sper ca
eforturile noastre de
astăzi să prindă rădăcini
și arborii plantați să
rămână moștenire de
preț generațiilor
următoare.“ a declarat
Alina Apostol.
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Hotărâri ale Consiliului Local
Ciortești din luna martie 2022
Reunit în ședinţă extraordinară
de lucru în ziua de 31 martie
2022, ora 09:00, la sediul
Căminului Cultural Ciortesti,
judetul Iași, Consiliului Local al
comunei Ciortești a votat și
aprobat următoarele normative
locale:
1. Aprobarea procesului verbal al sedintei anterioare din data de 10 martie 2022.
2. Prezentare raportului de activitate
al Compartimentului agricol 2021
și încasarea taxelor pentru
trimestrul I 2022.
3. Proiect de hotărâre de completare a
H.C.L. Ciortești nr.9 din 04.02.2022
privind aprobarea bugetului local și
a listei de investiții ale Comunei
Ciortesti pe anul 2022.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea graficului de şedinţă pentru
trimestrul II 2022

5. Proiect de hotărâre privind actualizarea Statutului Comunei
Ciortești, județul Iași
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de întreținere,
curățenie, înfrumusețare și bună
gospodărie a Comunei Ciortești,
județul Iași.
7. Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi consilierili locali,
membri ai Comisiei de evaluare a
performanțelor profesionale individuale ale Secretarului general al
comunei Ciortești, județul Iași.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat în
vederea realizării în comun a
proiectului de investiție „Înfiintare retea de distributie gaze naturale in comunele Ciortești,
Dobrovaț, Scânteia din judetul Iasi
și comunele Codăești și Tăcuta din
județul Vaslui“.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ pentru

obiectivul de investiție
„Înființare rețea de distributie gaze
naturale în comunele Ciortești,
Dobrovăț, Scânteia din judetul Iași
și comunele Codăești si Tăcuta din
județul Vaslui“ în vederea includerii
la finantare prin Programul
Național de Investiții „ANGHEL
SALIGNY“.
10. Proiect de hotărâre privind declararea stării de insolvabilitate a
debitorilor persoane fizice
și scoaterea din evidenta fiscală a
acestora și trecerea într-o evidență
separat.
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor
aferente proiectului „Realizare piste
de biciclete în comuna Ciortesti,
județul Iași“.
12. Proiect de hotărâre privind actualizarea utilizării în anul 2022 a
excedentului bugetar înregistrat la
31 decembrie 2021 la secțiunea de
dezvoltare.

Curățenia de primăvară obligațiile cetățeanului
Așa cum știm cu toții, orice gospodar primăvara și toamna face curățenie
și îngrijește casa, curtea și terenul de
lângă proprietate.
Astfel, facem apel către
dumneavoastră să vă curățați atât
curțile proprii cât și șanțurile, rigolele și
podețele din dreptul proprietăților.
Vă reamintim că aceste obligații le
aveți și din punct de vedere legal, așa
cum este prevăzut în Ordonanța de Guvern nr. 21/2002 privind gospodărirea
localităților urbane și rurale: art. 9 alin.
(1) conform căreia:
Persoanelor fizice și juridice le revin
următoarele obligații:
1. să întrețină în stare corespunzătoare
clădirile pe care le au în proprietate,
anexele gospodărești, curțile şi împrejmuirile acestora;
2. să asigure curăţarea faţadelor
locuinţelor şi a altor construcţii amplasate la frontul străzii, tencuirea şi
zugrăvirea periodică a acestora;
3. să asigure repararea, spălarea geamurilor şi a vitrinelor, înlocuirea
celor sparte, întreţinerea firmelor şi a
faţadelor imobilelor pe care le au în
proprietate;
4. să asigure curăţenia pe terenurile şi
locurile de depozitare aflate în proprietate, precum şi pe căile de acces;
5. să asigure curăţenia şi igiena în
imobilele şi incintele deţinute sub
orice formă, inclusiv prin activităţi
de curăţare, dezinsecţie şi deratizare;
6. să depoziteze corespunzător reziduurile menajere, industriale, agricole,
precum şi materialele refolosibile,

numai în locurile special amenajate
sau autorizate de autorităţile
administraţiei publice locale;
7. să menţină curăţenia trotuarelor, a
părţii carosabile, a locurilor publice
şi a locurilor de parcare pe care le
folosesc;
8. să îndepărteze zăpada şi gheaţa de pe
trotuarele din dreptul imobilelor pe
care le au în proprietate şi de pe
locurile de parcare pe care le folosesc;
9. să respecte măsurile stabilite de lege
şi de reglementările locale pentru
asigurarea igienei publice şi
curăţeniei în localităţi;

10.să asigure curăţarea mijloacelor
de transport şi a utilajelor la intrarea acestora pe drumurile publice;
11.să cureţe şi să întreţină şanţurile,
rigolele şi podeţele aferente
proprietăţii;
12.să finalizeze construcţiile începute,
pe baza autorizaţiilor eliberate de
primari, în condiţiile şi în termenele
stabilite de acestea;
13.să nu ocupe domeniul public cu vehicule în afara spațiilor marcate expres de administratorul domeniului
public.“

A început
recensământul
populației
Recensământul este o cercetare
statistică de amploare, desfășurată la
nivelul populației rezidente dintr-o țară
(populația care trăiește efectiv pe teritoriul tării respective). Astfel,
Recensământul Populației și
Locuințelor din România se referă la
populația rezidentă care trăiește pe teritoriul țării noastre.
Recensământul oferă statistici despre
structura demografică și socioeconomică a populației, gospodării,
fond locativ, condiții de locuit și
clădirile în care sunt situate locuințele.
Datele obținute sunt folosite pentru
politici publice naționale și locale și
activități administrative sau de cercetare.
Recensământul Populației și
Locuințelor (RPL) din anul 2021 a fost
amânat pentru 2022 din cauza pandemiei. Astfel, recensământul propriuzis se va desfășura în anul 2022 în trei
etape:
u 1 februarie – 13 martie 2022: Preluare date din surse administrative;
u 14 martie – 15 mai 2022: Autorecenzare online (inclusiv cu asistență
din partea unui recenzor pentru cei
care vor avea nevoie);
u 16 mai – 17 iulie 2022: Colectarea
datelor de către recenzori, prin interviuri față în față, cu ajutorul
tabletelor, pentru cei care, din diverse motive, nu au reușit să se autorecenzeze online.
În perioada 14 martie - 15 mai 2022
orice persoana cu acces la internet se
poate autorecenza in cadrul
Recensământului Populației și al
Locuințelor completând un formular de
preînregistrare pe www.recensamantromania.ro și apoi formularul de
recensământ primit pe adresa e-mail
introdusă.
Totodata la sediul Primăriei Comunei Ciortești în această perioadă
populația se poate autorecenza cu ajutorul recenzorilor din cadrul instituției,
domnul Mereuță Ion sau domnul
Marcu Vasile.
În perioada următoare recenzorii se
vor deplasa la locuințele dvs pentru a
asigura recenzarea întregii populații de
pe raza comunei Ciortești.
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Clubul Sportiv Ciortești activități și planuri
În luna martie a fost înființat
Clubul Sportiv Ciortești ce cuprinde
următoarele sectoare de activitate: fotbal, șah, tenis de masă, kickboxing,
tradiții și obiceiuri, canto, dans și aerobic/cardio.
Președintele clubului sportiv este
domnul director Popa Dorel Constantin iar administrator domnul Iulian
Neculai.
Înființarea Clubului creează cadrul
legal pentru a putea încheia parteneriate și mai ales pentru a descoperi talente sportive și artistice în comuna
Ciortești.
O parte dintre activitățile din cadrul
grupului au început deja să se
desfășoare încă din luna februarie.

Dans
Astfel cursurile de dans se
desfășoară la Căminul Cultural
Ciortești și sunt susținute de coregrafa
Maria Verdeș. Acestea includ balet,
dans popular și dans contemporan.
Costul unei ședințe este de 20 lei/ora
sau 60 lei pentru 4 ședințe.
Înscrierile se fac la numărul de
telefon: 0748 173 187.

Kickboxing
Antrenamentele de kickboxing se
desfășoară în zilele de marți, joi și
sâmbătă, la ora 18.00 și sunt realizate
de dl. atrenor Iulian Neculai la școala
de lângă Parcul Deleni în spațiul amenajat special pentru această activitate.

Costul celor 3 antrenamente pe
săptămână: 10 lei/antrenament sau un
abonament de 100 lei/lună.
Înscrierile se fac la numărul de
telefon 0755 618 395.

Aerobic
Ședințele de aerobic au loc în zilele
de luni și miercuri de la 17.00
împreună cu domnul antrenor Melinte
Suraj la căminul cultural din Ciortești.
Înscrieri se pot face la numărul de
telefon 0767 011 822.

Ateliere de cusut
La Biblioteca Mihai Eminescu din
Ciortești au loc în fiecare sîmbătă la
ora 11 ateliere de cusut sub îndrumarea doamnei bibliotecar Marcela

Grigoriu și a artistelor tradiție Maria
Rusu si Sorina Olăeru.
Clubul Sportiv Ciortești își propune
îmbogățirea și diversificarea activității
în viitor pentru ca toți copii din
comună să își poată descoperi și dezvolta talentele și abilitățile cu care sunt
înzestrați.

Picătura de
cultură la
Ciortești în
luna martie

Elevii din Ciortești la olimpiadele județene
Luna martie a fost luna olimpiadelor
și concursurilor școlare. Școala
gimnazială din Ciortești a avut elevi
participanți la faza județeană la toate
cele trei competiții.
Olimpiada Națională a Sportului
Școlar faza județeană a avut loc pe 27
martie în Sala de Sport a Școlii Gimnaziale Dimitrie Sturdza Iași.
Școala Gimnazială Ciortești a participat cu o grupă de fete îndrumate de
doamna profesor Antonia Trifan ,

domnul profesor Ştefan-Bogdan
Gherasim.
În urma competiției sportive elevele
din Ciortești au ocupat locul al doilea,
performanță cu care se mândresc atat
elevii cît și profesorii.
Alte competiții la care au participat
elevii din Ciortești în luna martie după
aproape doi ani de așteptare sunt etapa
județeană a Concursului de matematică
,,Olimpiada satelor din România“,
desfășurată la Școala Gimnazială ,,Ion

Creangă“, Iași, respectiv, etapa județeană
a Olimpiadei ,, Universul cunoașterii
prin lectură“ desfășurată la Școala
Gimnazială ,,Ion Simionescu“, Iași.
„Educația este pilonul principal al
dezvoltării unei comunități. Susțin și
încurajez participarea elevilor noștri
la concursuri și olimpiade și îi
așteptam acasă cu medalii și rezultate
bune. Ne mîndrim cu ei.“ a declarat
Alina Apostol, primarul comunei
Ciortești.

Prima lună de primăvară a
debutat la Ciortești cu o agendă
culturală încărcată. Astfel pe data
de 6 martie începând cu ora 13
scena Căminului Cultural din
Coropceni a găzduit un spectacol
folcloric de excepție dedicat tuturor femeilor.
Ansamblul Artistic Profesionist
„Constantin Arvinte“ al Consiliului Județean Iași împreună cu
soliștii Constantin Bahrin, Claudia
Martinică, Andrei Balan, Simona
Mazăre și Andrei Liță au adus
primăvara în sufletele spectatorilor
prin spectacolul intitulat „Astăzi,
de ziua ta“. Atmosfera a fost una de
sărbătoare iar atît melodiile cît și
suitele de dans au energizat spectatorii.
Al doilea eveniment memorabil
al lunii a avut loc în data de 9 martie tot pe scena Căminului Cultural
din Coropceni unde de data
aceasta vizați au fost cei mai mici
spectatori din comună. Astfel
trupa de teatru a Ateneului
Național din Iași a adus bucuria
prin spectacolul de teatru „Harap
Alb“ care datorităă cererii ridicate
de bilete (400 de spectatori) a fost
jucat în două rânduri.
Publicul din comună s-a arătat
dornic de astfel de evenimente fapt
ce determină autoritățile locale să
continue organizarea diverselor
spectacole pentru toate gusturile.
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Stop incendiilor de vegetație uscată!
2823 de hectare de vegetație
uscată mistuite în 349 de
incendii de la începutul anului
2022
Pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de
Urgență „Mihail Sturdza“ al Județului
Iași anunță că anul acesta au fost 349
de incendii de vegetație uscată, față
de 18 incendii de vegetație uscată în
primele trei luni ale anului 2021. Dacă
în anul 2021 suprafața afectată de incendiu era de 31 de hectare, în prezent
au fost mistuite de flăcări 2.823 de
hectare.
Având în vedere că în această
perioadă au loc frecvente incendieri
ale resturilor vegetale în scopul
igienizării terenurilor agricole,
atragem atenţia proprietarilor/
deţinătorilor de terenuri că acest fapt
contravine prevederilor legale.
Miriştile, stuful, stufărişul sau
vegetaţia ierboasă nu pot fi arse decât
dacă se impune ca măsură de
carantină fitosanitară. În această
situație, este necesar acceptul
autorităţii de mediu, respectiv a
Agenţiei pentru Protecţia Mediului
Iaşi şi informarea prealabilă a serviciilor publice comunitare pentru situaţii
de urgenţă, respectiv, Inspectoratul
pentru Situaţii de Urgenţă „Mihail
Sturdza“al judeţului Iaşi.
Arderea miriştilor nu reprezintă o
metodă de degajare a terenurilor agricole de resturile vegetale.
Arderea miriştilor are consecinţe
majore asupra biodiversităţii
terenurilor supuse unor astfel de practici, ducând la deteriorarea habitatelor
păsărilor şi a animalelor, dispariţia
unor specii de plante, instalarea unor
specii rezistente la foc, care cu timpul
pot deveni chiar invazive. Prin arderea
miriştilor se distrug cuiburile şi ouăle
unor păsări – ceea ce poate duce la
diminuarea populaţiilor speciilor de
plante şi animale, se distrug solul şi
valoroasele microorganisme care oferă
fertilitate acestuia.
Prin arderea miriştilor şi a resturilor vegetale se degajă atât particule
în suspensie care depreciază calitatea
aerului înconjurător, cât şi dioxid de
carbon şi protoxid de azot – gaze cu
efect de seră care conduc la modificări
climatice tot mai evidente pe plan
mondial. De asemenea, arderile
necontrolate pot genera pagube materiale însemnate prin incendierea
locuinţelor, anexelor, fondului
forestier, precum şi victime umane, de
aceea arderea miriştilor este strict
interzisă dacă nu se impune ca o

măsură de carantină fitosanitară pentru prevenirea răspândirii unor boli
sau dăunători specifici.
Pentru solicitarea acceptului de
ardere a miriştilor sau vegetaţiei uscate
se vor transmite Agenţiei pentru
Protecția Mediului Iași următoarele
documente:
u act doveditor de la Direcţia
Fitosanitară privind prezenţa bolilor sau dăunătorilor pe terenurile
ce fac obiectul solicitării care să
specifice clar că se impune incendierea sau arderea,
u adresă de notificare către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă
„Mihail Sturdza“ al județului Iași,
u adresă de notificare către Serviciul
Comisariatul Judeţean Iaşi al Gărzii
Naţionale de Mediu,
u adresă de notificare către primăria
pe raza căreia se află terenul, precum şi
u o hartă a terenului cu localizarea
suprafeţei şi proximitatea faţă de
arii naturale protejate.

Rugăm cetățenii să fie mai responsabili și să respecte următoarele măsuri
de prevenire în desfășurarea activității
de igienizare:
u condiții meteorologice fără vânt;
u colectarea în grămezi a vegetației
uscate și a resturilor vegetale în
cantități, astfel încât, arderea să
poată fi controlată;
u executarea arderii în zone care să
nu permită propagarea focului la
fondul forestier/construcții și să nu
afecteze rețelele electrice, de
comunicații, conductele de transport gaze naturale, produsele
petroliere ori alte bunuri materiale
combustibile;
u curățarea de vegetație a suprafeței
din jurul fiecărei grămezi pe o
distanță de 5 metri;
u desfășurarea arderii numai pe timp
de zi;
u asigurarea mijloacelor și materialelor pentru stingerea eventualelor
incendii;

u supravegherea permanentă a
arderii;
u stingerea totală a focului înainte de
părăsirea locului arderii;
u interzicerea acoperirii cu pământ a
focarelor.

Atragem atenția!
În conformitate cu
prevederile H.G.R. nr. 537/2007
privind stabilirea și sancționarea
contravențiilor la normele de prevenire
și stingere a incendiilor, „arderea resturilor vegetate, gunoaielor, deșeurilor
și a altor materiale combustibile, fără
luarea măsurilor pentru împiedicarea
propagării focului la
vecinătăți“ sau „amenajarea locurilor
pentru utilizarea focului deschis în
condiții și la distanțe care favorizează
propagarea focului la construcții, depozite, culturi agricole, păduri,
plantații și alte vecinătăți“ se
sancționează cu amendă de la 1.000 la
2.500 de lei.

APIA anunță excluderea de la plată pentru arderea de vegetație uscată
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru
Agricultură (APIA) informează fermierii
cu privire la obligaţia de a respecta
normele de ecocondiţionalitate.
Ecocondiționalitatea este o componentă
a Politicii Agricole Comune ce
condiţionează acordarea sprijinului financiar din fonduri europene şi
naţionale de respectarea de către fermieri a unor norme de bază legate de

mediu, schimbări climatice, bunele
condiţii agricole ale terenurilor, sănătate
publică, sănătatea animalelor şi sănătatea
plantelor, bunăstarea animalelor.
Bunele condiții agricole și de
mediu (GAEC) 6.2 prevăd că este
interzisă arderea miriştilor şi a resturilor vegetale pe terenul arabil, precum şi a vegetaţiei pajiştilor permanente.

Obiectivul acestui standard este
menţinerea materiei organice în sol,
prevenirea şi reducerea poluării atmosferei.
Acest standard nu se aplică categoriei
de folosință a terenului, și anume culturi permanente.
De asemenea, nu trebuie arsă
vegetaţia ierboasă sau lemnoasă de pe
pajiştile permanente.

Nerespectarea de către fermieri a
normelor privind ecocondiţionalitatea
conduce la reducerea plăţilor sau excluderea de la plată, a uneia sau a mai multor
scheme de sprijin, accesate în cursul anului calendaristic în care a avut loc constatarea, pentru unul sau mai mulţi ani,
cu excepţia cazurilor de forţă majoră sau
circumstanţe excepţionale care au
împiedicat respectarea acestor norme.

