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Anul 2021 a fost un an plin de 
realizări și proiecte finalizate, un an al 
inaugurărilor și recepțiilor finale la 
mai multe proiecte din comună, de la 
asfalt, la apă și clădiri de cămine cul-
turale au fost făcute investiții pe toate 
planurile pentru îmbunătățirea nivelu-
lui de trai al comunității din Ciortești. 

Bilanțul investițiilor finalizate în 
acest an este următorul:  
u recepționarea Sistemului de ali-

mentare cu apă pentru satele 
Ciortești și Deleni, proiect derulat 
prin PNDL, 14 mil lei 

u recepționarea Sistemului de ali-
mentare cu apă în satul Rotaria, 
investiție realizată din bugetul 
local, aproximativ 1.4 mil lei 

u recepționarea Căminului Cultural 
Ciortești, investiție Afir 1.3 mil lei, 
reabilitare și extindere, inaugurarea 
Bibliotecii Mihai Eminescu, 10000 
de volume. 

u realizarea a 6.9 km asfalt, drumuri 
comunale și sătești, calamitate în 
2018 în satele Coropceni și Ro-
taria, investiție realizată prin CNI 

u realizarea a 3 km de asfalt în satul 
Șerbești, drumul fiind județean 
pana în 2017, credit 3 mil lei 

u realizarea a 2.7 km drumuri satesti 
calamitate în satul Deleni în curs 
de executie, finanțarea CNI 

De departe cea mai mare reușită a 
fost cea a reabilitării de către 
administrația județeană a drumului 
județean DJ244D Coropceni- 
Ciortesti- Dolhesti-limita jud. 
VASLUI spre Huși, 11.2 km, mai 
avem o porțiune de 2,5 km care va fi 
refăcută în anul bugetar următor. 

Dar pe lângă proiectele cu care 
administrația se poate lăuda că au fost 
finalizate există și o listă de proiecte 
în curs de realizare dar și proiecte 
nopi pentru anul viitor: 
u montarea a 568 de corpuri de ilu-

minat tip led, finanțare obținută 
prin AFM 

u dotarea cu tablete, 28 table interac-
tive, laptopuri, videoproiectoare și 
ecrane de proiecție pentru toate 
școlile din comuna, pe 23 decem-
brie am fost declarați admiși, 
proiect derulat prin POIM 

u eficientizarea energetică a Școlii 
Șerbești 

u finalizarea lucrărilor de construire 
a unui sediu nou pentru Primăria 
Ciortești, investiție realizată prin 
CNI 

u realizarea a 3 terenuri de sport 
pentru școlile din Coropceni, 
Șerbești și Ciortești 

u transformarea clădirii grădiniței 
din Deleni în Muzeu Etnografic. 

u construirea unui cuptor pentru 
activități didactice de olărit la 
scoala Ciortești  

u achiziția unei remorci prin GAL 
pentru tractorul aflat în dotarea 
primăriei 

u extinderea sistemului de apă în 
satul Șerbești PNRR. 

u Coropceni este în proiectul inte-
grat derulat prin POIM pentru 
apa-canal de către ApaVital, 
urmează licitația pentru execuția 
lucrărilor.  

u modernizarea drumului principal 
de la Coropceni prin PNI, drum 
deja cu autorizația de construire 
emisă. 

u realizarea a doua stații de 
reîncărcare electrice la șoseaua 
națională prin AFM 

u realizarea de piste de bicicleta pe 
zona drumul național DN24 la 
Coropceni și în centrul comunei 
Ciortești de la sensul giratoriu la 
Parc Deleni. 
Sperăm ca la sfârșitul anului viitor 

această listă de proiecte propuse spre 
realizare să devină listă de proiecte 
realizate iar nivelul de trai al 
cetățenilor din comunitatea noastră să 
se apropie tot mai mult de standardele 
europene. 

Bilanțul anului 2021 
și proiectele de viitor 
ale Primăriei Ciortești

Cu pași repezi ne-am apropiat de 
sfârșitul anului 2021, un an cu 
provocări, greutăți și restricții 
specifice vremurilor pe care le 
trăim dar și cu lucruri frumoase cu 
care ne putem lăuda în comunitatea 
nostră.  

Pentru anul care vine cred că cea 
mai importantă urare este să fim în 
primul rând sănătoși și să avem 
grijă să îi protejăm pe toți cei dragi 
nouă.  

Realizările pe plan profesional să 
nu vă ocolească, iar cu dragoste și 
credință să putem răzbate peste 
toate încercările ce vor veni.  

Personal în calitate de primar 
ales de dvs vă asigur de tot sprijinul 
meu și al echipei de la primărie în 
toate problemele administrative pe 
care le veți întâmpina anul viitor. 

Să nu uităm să fim mai buni, mai 
înțelegători și mai toleranți unul cu 
altul și să facem din comunitatea 
noastră o mare familie care trăiește 
în pace și prietenie. 

La mulți ani, dragii mei! 

La mulți ani, 
dragi 

locuitori ai 
Comunei 
Ciortești!

Anunț 
Impozitele și taxele rămân 

neschimbate în anul 2022! 
Acestea se vor indexa cu rata 

inflației, iar adeverințele de rol 
pentru prestații sociale vor fi 
scutite de taxă începând cu 
anul 2022!
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La începutul lunii decembrie, pe 
data de șapte, a doua zi după Moș 
Nicolae, copiii din Ciortești au primit 
un cadou deosebit de la autoritățile lo-
cale: a fost deschisă Biblioteca „Mihai 
Eminescu“ de la Căminul Cultural 
Ciortești.  

La eveniment a luat parte și scri-
itorul Dan Lungu a cărui ultimă carte 
intitulată „Vlogger la 13 ani“ face 
furori în rândul micilor cititori. Dan 
Lungu a fost prezent nu doar în cali-
tate de scriitor ci și de partener 
deoarece în proiectul demarat de 
dumnealui și intitulat „Până hăt de 
carte“ a reușit să îmbunătățească fon-
dul de carte al bibliotecii comunale 
printr-o donație considerabilă. 

„Acum câțiva ani am lansat un 
program de strângere de carte pentru 
bibliotecile din comunele județului 
Iași. L-am numit «Până hăt de 
carte!». Am reușit să ducem peste 
17.000 de volume în 36 de commune, 
printre care și Ciortești. La începutul 
pandemiei am dus și câteva zeci de 
laptopuri pentru elevi care nu aveau 
altfel acces la învățământul online. 

Zilele trecute am primit un telefon 
de la doamna primar din Ciortești, 
Alina Apostol. Voia să-mi arate că în 
noul cămin cultural a alocat un 
spațiu generos bibliotecii și că acolo se 

află și donația noastră. Am fost, am 
văzut și m-am bucurat că implicarea 
noastră dă roade. 

Am primit o diplomă. Nu e a mea, 
ci a tuturor celor care au făcut donații 
și cărora le mulțumesc. 

«Până hăt de carte!» merge mai de-
parte“, a declarat Dan Lungu. 

Alți invitați de seamă au fost 
reprezentanții Fundației Aqvo care au 
donat un fond de carte pentru copii 
nou nouț. 

„Pentru că a ajuns într-un cămin 
cultural prospăt renovat, biblioteca 
ACVO de la Ciortești a avut parte de 
o inaugurare pe cinste, organizată de 
Primăria Ciortești în același timp cu 
inaugurarea căminului: sute de copii 
prezenți alături de colegii noștri din 
ApaVital, spectacole puse în scenă de 
mici artiști ai comunei, discursuri 
interesante ținute de prietena 
noastră Maria Iov, bibliotecar la 
Școala Varlaam Mitropolitul, și scri-
itorul Dan Lungu. Mulțumim, Alina 
Apostol, pentru primirea frumoasă!“ 

au transmis reprezentanții ApaVital 
Iași. 

„Ziua de 7 decembrie 2021 va 
rămâne în memoria mea și a celor 
prezenți, un reper în cultura și 
educația copiilor noștri! 

Am redeschis porțile cuvintelor din 
cărțile aflate în Biblioteca «Mihai 
Eminescu» Ciortești!!!  

Mulțumesc Fundației AQVO pen-
tru generoasa donație a celor 1000 de 
volume, dar și prietenilor noștri scri-
itorului Dan Lungu și lui Eugen 
Benea, care au contribuit la fondul de 
carte!“, a transmis Alina Apostol, pri-
marul comunei Ciortești. 

Concluzia zilei este că începând cu 
data de șapte decembrie copiii 
pasionați de literatură sunt așteptați la 
Biblioteca din Ciortești într-un spațiu 
curat, elegant și cu lecturi nou - nouțe 
gata de a se lăsa descoperite de micii 
cititori.

Biblioteca Mihai Eminescu din Ciortești și-a deschis porțile

Hotărâri ale Consiliului Local Ciortești din luna decembrie 2021
Reunit în ședință extraordinară de 
lucru în ziua miercuri 22 
decembrie 2021, ora 10:00, la 
sediul Căminului Cultural 
Ciortești, judetul Iasi, Consiliul 
Local Ciortești a votat și aprobat 
următoarele normative locale: 

1. Aprobarea procesului verbal al 
ședinței anterioare din data de 25 
noiembrie 2021. 

2. Prezentarea raportului privind 
analiza de colectare a taxelor și im-
pozitelor și a rămășițelor pentru 2021 

3. Proiect de hotărâre privind rectifi-
carea bugetului local al comunei 
Ciortesti etapa decembrie 2021 și actu-
alizarea listei de investitii a comunei 
Ciortesti pentru anul 2021 

4. Proiect de hotărâre privind apro-
barea impozitelor si taxelor locale pen-
tru anul fiscal 2022 

5. Proiect de hotărâre privind apro-
barea atribuirii de unui lot de teren 

pentru construirea unei locuinte pro-
prietate personala pentru Salavastru 
Andreea-Stefana din comuna Ciortesti, 
in conditiile Legii Nr.15/2003 

6. Proiect de hotărâre privind actu-
alizarea contractului de prestări servicii 
juridice cu cabinetul de avocatură 
„Cabinet Avocat Ciomaga D. Alexan-
dra-Raluca“ care să reprezinte Comuna 
Ciortesti, Consiliul Local al Comunei 
Ciortesti și/sau Primarul Comunei 
Ciortesti în litigiile Comunei Ciortesti. 

7. Proiect de hotărâre cu privire la 
aprobarea extinderii ,,Acordului de co-
operare cu Asociația Comunelor din 
România în vederea organizării și 
exercitării unor activități stabilite prin 
stabilite prin lege autorităților 
administriției publice locale 

8. Proiect de hotărâre privind 
scăderea din evidenta analitică a crean-
telor fiscale-amenzi in luna decembrie 
pentru persoanele decedate din co-
muna Ciortesti, judetul Iasi 

9. Proiect de hotărâre privind apro-
barea instalării unui terminal de plată 
(POS) pentru colectarea taxelor si im-
pozitelor locale 

10. Proiect de hotărâre privind par-
ticiparea la Programul privind reduc-
erea emisiilor de gaze cu efect de seră în 
transporturi, prin promovarea infra-
structurii pentru vehiculele de transport 
rutier nepoluant din punct de vedere 
energetic: stații de reîncărcare pentru 
vehicule electrice în localități cu 
investiția „AMPLASARE A STAȚIILOR 
DE REÎNCĂRCARE PENTRU VE-
HICULELE ELECTRICE ÎN COMUNA 
CIORTEȘTI, JUDEȚUL IAȘI“ 

11. Proiect de hotărâre privind sta-
bilirea salariilor de bază pentru 
funcționarii publici și personalul con-
tractual din cadrul Primăriei Comunei 
Ciortești, care se aplică începând cu 
data de 01 ianuarie 2022 

12. Proiect de hotărâre privind apro-
barea graficului de ședință pentru 
trimestrul I 2022.
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Peste 150 de copii din satul 
Coropceni au urcat pentru prima dată 
pe o scenă adevărată. Dacă pînă acum 
serbările școlare se desfășurau în sălile 
de clasă neîncăpătoare, începînd de 
anul acesta Căminul Cultural din 
Coropceni, inaugurat în ziua de 21 de-
cembrie va găzdui toate activitățile 
culturale și educative ale comunității. 

Căminul cultural din Coropceni a 
fost construit cu fonduri de la Compa-
nia Națională de Investiții, valoarea 
clădirii se ridică la 2 milioane 700 mii 
lei și a fost ridicată într-un timp 
record. Sala este una spațioasă cu o ca-
pacitate de 300 de locuri iar dotările 
tehnice (boxe, microfoane, scenă, 
cortină, videoproiector etc.) sunt 
demne de un adevărat edificiu cultural 
care poate asigura buna organizare a 
tuturor evenimentelor. 

„Am sfințit astăzi Căminul Cul-
tural Coropceni, nu spun «am tăiat 
panglica» pentru că nu o voi face... 
lăsăm în amintire metehnele vechi și 
îmbrăcăm haine noi cu fiecare 
investiție, cu fiecare proiect ajuns la 
final.  

Ocrotitor al acestei clădiri va fi Sf. 
Arhidiacon Ștefan, iar în preajma 
Crăciunului copiii de la Școala 
Coropceni, care astăzi au fost de-a 
dreptul geniali vor aputea desfășura 
cum se cuvine serbarea școlară de 
Crăciun. Acești copii au fost astăzi 
pentru prima dată pe o scenă 
adevărată și au încântat audiența cu 
un program artistic foarte frumos. 

Slijba de sfințire a fost oficiată de 
un sobor de preoți, condus de Pr. Pro-
topop Roșu Mihail care a fost prezent 
la toate evenimentele de sfințire ale 

clădirilor din comuna noastră și 
căruia îi aduc mulțumiri speciale cu 
această ocazie.  

M-am bucurat enorm, deși este o 
perioadă aglomerată, de faptul că 
domnul președinte al Consiliului 
Județean Iași Costel Alexe a fost cu 
noi până la sfârșitul programului. 

Trei studenți la teologie din co-
muna noastră ne-au colindat iar Moș 
Crăciun cu spiridușii nu au întârziat 

să apară. Cadrele didactice și domnul 
director au pregătit cu elevii școlii din 
Coropceni un program artistic de-
osebit care s-a ridicat cu prisosință la 
înălțimea așteptărilor noastre. 

Mulțumesc tuturor pentru 
prezență, implicare și pentru efortul 
de a avea o zi pe cinste, la 
Coropceni!“ a anunțat Alina Apostol, 
primarul Comunei Ciortești. 

„Felicitări, Alina Apostol, pentru 
deschiderea Căminului Cultural 
Coropceni! 

Nu acum mult timp, în luna mai, 
eram alături de Alina Apostol la in-
augurarea Căminului Cultural din 
Ciortești. Iată că astăzi, la câteva luni 
distanță, și comunitatea din 
Coropceni sărbătorește deschiderea 
unui nou spațiu pentru cultură. 

Am găsit aici o comunitate 
frumoasă, cu un primar harnic și de-
terminat, care prin implicarea sa a 
făcut posibil ca toate aceste proiecte 
să devină realitate. 

Sper ca în acest nou cămin cultural 
să se întâmple lucruri frumoase pen-
tru comunitatea din Coropceni, să se 
nască idei, astfel încât tradițiile lo-
cale să fie continuate și cunoscute în 
tot județul. 

Coropceni are cu ce se mândri, are 
obiceiuri și oameni speciali, iar, cu 
efortul administrației locale, are 
acum și un nou spațiu în care toate 
ideile pot să prindă viață. 

Felicitări doamnei primar și tu-
turor locuitorilor comunei Ciortești. 
Dumnezeu să vă țină sănătoși și 
voioși, să vă dea putere pentru a face 
lucruri bune și frumoase în comuni-
tate.“ a transmis Costel Alexe, 
președintele Consiliului Județean Iași. 

Dincolo de emoțiile zilei și măreția 
momentului important pentru comu-
nitate este faptul că la Coropceni în-
cepând cu anul acesta întreaga comu-
nitate se va bucura de un spațiu nou, 
modern ridicat pentru nevoile cultur-
ale și educative ale cetățenilor.

Inaugurare cu fast la Căminul Cultural din Coropceni

Vizita președintelui Consiliului Județean Iași – Costel Alexe pe DJ 244D
Costel Alexe, președintele Consiliului Județean Iași a 

efectuat în luna decembrie o vizită pe Drumul Județean 
244D, drum asfaltat și modernizat anul acesta. Modern-
izarea acestui drum a crescut considerabil nivelul de 
mobilitate al locuitorilor comunei Ciortești și totodată a 
facilitat accesul la un transport de calitate iar acest lucru 
se resimte zilnic la nivelul comunității.  

„Prin această investiție de pe drumul județean DJ 
244D – limită județul Vaslui – Dolhești – Ciortești – 
Coropceni de 20 de milioane de lei, am reușit să 
conectăm comunitatea din Ciortești cu celelalte co-
mune și cu centrul urban și, practic, să creăm o oportu-
nitate în plus pentru dezvoltare economică“, a declarant 
Costel Alexe – președintele Consiliului Județean Iași. 
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30 de profesori din județul Iași 
vor participa la cursuri de 
formare în context transnațional, 
în cadrul consorțiului local 
pentru educație de calitate, 
inițiat de Inspectoratul Școlar 
Județean Iași ca instituție 
acreditată Erasmus - educație 
școlară 

 
În perioada 01.09.2021-30.11.2022, 

Inspectoratul școlar județean Iași 
coordonează proiectul Erasmus+ 
KA1-Educație școlară „Consorțiu 
local pentru educație de calitate - 
2021“. 

Anul acesta în consorțiu au fost in-
cluse 8 unități de învățământ, printre 
care și Școala Gimnazială Ciortești, 
urmând ca anual, în baza statutului de 
instituție acreditată Erasmus+, I.S.J. 
Iași să poată coopta alți 30 de profe-
sori din 7-8 unități de învățământ.  

Proiectul are un buget de 65400 
EUR și va fi alocat activităților de for-
mare, în perioada ianuarie-mai 2022, a 
26 de profesori din cele 7 școli selectate 
- Școala Gimnazială „Colonel Constan-
tin Langa“ Miroslava, Școala 
Gimnazială Costuleni, Școala 
Gimnazială Nr. 1 Costești, Școala 
Gimnazială Ciortești, Școala 
Gimnazială Strunga, Școala 
Profesională Brăești, Școala 
Profesională Mogoșești - alături de 2 
profesori de la Centrul Județean de 

Excelență Iași și 2 inspectori școlari, la 
6 cursuri care vor avea teme diverse: 
„Competențele digitale“ (Spania), 
„Leadership și management“ (Spania), 
„Antreprenoriat“ (Italia), „Educație 
timpurie“ (Italia), „Bullying“ (Croația), 
„Elevi supradotați“ (Olanda). 

Proiectul are ca scop crearea unor 
echipe didactice care pot cataliza 
acțiuni și dinamiza colective, pot fi 
creatori de viitor, pot crea proiecte în 
care să se evidențieze abordările mod-
erne în toate etapele de organizare a 
activităților: planificare, imple-
mentare, comunicare. 

Obiectivele specifice sunt reconfig-
urarea proiectării didactice în școlile 
din consorțiu prin îmbunătățirea 
competențelor digitale și de predare 
asistată de tehnologie, dezvoltarea 
competențelor de management și 
leadership prin participarea la cursuri 
privind conducerea modernă a școlii, 
crearea unor medii de învățare in-
cluzive și sustenabile în școlile din 
consorțiu prin dezvoltarea mentalității 
și comportamentului antreprenorial, 
reconfigurarea parteneriatului 
educațional între copii - familii - 
grădiniță - comunitate prin aplicarea 
de tehnici moderne în educația tim-
purie, reducerea anuală cu 5% a 
cazurilor de (cyber)bullying și mob-
bing în școlile cu incidență mare (între 
10 si 20%) a acestor fenomene. 

Rezultatele așteptate în urma 
participării la cursuri sunt ameliorarea 

nevoilor identificate prin asumarea de 
către participanți a rolului de persoană 
resursă și agent de schimbare, crearea 
a 9 echipe care să genereze schimbarea 
în instituțiile în care activează, prin 
transferul practicilor inovatoare. 
Activitățile propuse pentru directori și 
profesori, dublate de suportul inspec-
torilor responsabili (management/ ter-
itorial), îi vor ajuta să devină profesori 
într-o clasă a viitorului, iar școala se 
va racorda astfel la dimensiunea 
europeană a educației, devenind de tip 
3i: iNovativă, iNcluzivă, 
iNternaționalizată. 

Prin activitățile proiectului se va 
reuși conștientizarea importanței 
utilizării fondurilor programului Eras-

mus pe termen lung, pentru a ajuta 
școlile cu capacitate redusă de inițiere 
și implementare Erasmus+ să genereze 
noi proiecte și parteneriate. 

Totodată, se va realiza un kit ad-
ministrativ ce va include instrumente 
de monitorizare, de evaluare, de 
analiză și de comunicare, dar și un kit 
de formare „Transformări – Ediția 
2021“ care va include scenarii de for-
mare, materiale primite la cursuri, 
filme de la lecții demonstrative și va 
deveni suport pentru activitățile de 
tranfer și multiplicare a cunoștințelor 
dobândite în stagiile de formare. Ma-
terialele astfel realizate vor fi publicate 
pe site-ul I.S.J. Iași la secțiunea RED 
(Resurse Educaționale Deschise).

Profesori de la Școala din Ciortești împreună cu 
30 de profesori din județul Iași vor participa la 

cursuri de formare în context transnațional

Tradiții păstrate la Ciortești
Deși un obicei păgân după spusele teologilor, 

mersul cu capra și cu ursul se păstrează de secole 
în satele românești. Jocul trebuie să fi avut, la orig-
ine, rolul de a purifica și fertiliza solul în noul an. 
Reprezentația, foarte asemănătoare cu cea pe care 
o dau ursarii țigani cu un animal domesticit în 
orice moment al anului, se încheie cu obișnuitele 
urări adresate asistenței. 

La Ciortești această tradiție se păstrează și an de 
an în Ajun de Anul Nou cetele de urători își încep 
urările la Primărie unde sunt așteptați de dna Pri-
mar Alina Apostol dar și de locuitorii bucuroși că 
tradiția este păstrată. „Îmi doresc să păstrăm 
datina străbună și de la an la an, să fim 
împreună tot mai mulți!“ este urarea doamnei 
primar care a primit urătorii și anul acesta.


