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ROMÂNIA 

JUDEŢUL IAŞI 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RĂDUCĂNENI 

 

                                                                   Anexa la Hotărârea nr. 8/29.01.2016 

 

PROGRAMUL DE MĂSURI 

privind gospodărirea şi înfrumuseţarea localităţilor Comunei Răducăneni în anul 2016 
     

 SATUL RĂDUCĂNENI 

1 Lucrări de deszăpezire manuală: încărcat, transportat şi descărcat zăpadă cu atelaje proprii – în zona 

centrală a satului Răducăneni 

2 Plantat pomi  pe aliniamentul D.N. 28 

3 Plantat  flori  pe  aliniamentul D.N. 28 

4 Efectuat curăţenie săptămânală - zona străzilor din Răducăneni            

5 Efectuat curăţenie zilnică la piaţa Răducăneni          

6 Văruit pomi – zona străzilor   din Răducăneni                                        

7 Văruit borduri – D.N. 28                                                

8 Săpat și decolmatat şanţuri la drumurile săteşti: D.S. 3366, D.S. 3147, D.S. 1716, D.S. 2252, D.S.3147, 

D.S. 3118 

9 Săpat și decolmatat şanţuri la drumuri comunale: D.C. 66, D.C. 66A, D.C. 56 și  D.N. 28 

10 Încărcat, transportat şi descărcat pământul rezultat în urma decolmatării cu atelaje proprii 

11 Desfundat podeţe la drumurile săteşti şi drumuri comunale                               

12 Încărcat, descărcat şi transportat pământul rezultat în urma desfundării podeţelor 

13 Săpat şanţuri scurgere apă – drum Trestiana  

14 Pregătit teren şi semănat iarbă gazon în centrul civic al comunei Răducăneni 

15 Lucrări de întreţinere a terenului semănat cu iarbă gazon  

16 Fertilizarea cu îngrăşăminte a spaţiilor verzi 

17 Lucrări pentru întreţinerea parcului dendrologic Răducăneni 

18 Toaletarea arborilor din parcul dendrologic 

19 Plantat flori şi înlocuit pomii uscaţi în parcul dendrologic 

20 Săpat farfurii în jurul pomilor din parc 

21 Curăţat terenul de sport de resturi vegetale 

22 Adunat gunoaie şi resturi vegetale din preajma pârâului Bohotin 

23 Adunat gunoaie şi resturi vegetale din preajma izvorului de apă minerală 

24 Plantat puieţi în vederea împăduririi unor suprafeţa de teren accidentat 

25 Întreţinerea spaţiilor verzi de pe raza satului Răducăneni 

26 Reparat gardul şi efectuat curăţenie la cimitirele din satul Răducăneni  

27 Curăţenie în zona punctelor de colectare a deşeurilor 

28 Efectuat curăţenie la şcoala generală şi  la grădiniţele din satul Răducăneni 

29 Săpat şanţ la drumuri săteşti D.S.-3147, D.S.- 1716, D.S. 3366  

30 Încărcat, descărcat şi transportat pământul rezultat în urma săpării şanţurilor 

31 Igienizarea cursurilor de apă – pârâul Bohotin, Fundătura, pârâul Pietrelor 

32 Amenajarea centrului civic pentru sărbătorile de iarnă și alte sărbători 

33 Toaletarea arborilor de pe zona drumurilor din Răducăneni 

 

 SATUL BOHOTIN 

1 Lucrări de deszăpezire manuală: încărcat, transportat şi descărcat zăpadă cu atelaje proprii – în zona 

centrală a satului Bohotin 

2 Efectuat curăţenie săptămânală – zona străzilor             

3 Văruit pomi – zona străzilor                                           

4 Decolmatat şanţuri la drumurile săteşti: D.S. 1706, D.S. 1119, D.S. 1929, D.S. 1886, D.S. 1720, 

 D.S. 1504 

5 Decolmatat şanţuri la drumul judeţean:  D.J. 244 F 

6 Încărcat, transportat şi descărcat pământul rezultat în urma decolmatării cu atelaje proprii 
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7 Desfundat podeţe la drumul judeţean D.J. 244 F                               

8 Încărcat, descărcat şi transportat pământul rezultat în urma desfundării podeţelor 

9 Efectuat curăţenie la cimitirul din satul Bohotin şi plantat pomi  

10 Adunat gunoaie şi resturi vegetale din albia pârâului Bohotin 

11 Plantat pomi pe aliniamentul D.J.  244 F, D.N. 28, D.S. 759 

12 Efectuat curăţenie la şcoala generală şi la grădiniţele din satul Bohotin 

13 Lucrări pentru captarea de izvoare şi construirea de cişmele (adăpători) pe pajişti 

14 Curăţenie în zona punctelor de colectare a deşeurilor 

15 Toaletarea arborilor de pe zona străzilor din sat Bohotin 

16 Lucrări pentru întreţinerea parcului pentru copii 

17 Lucrări de curățire a pajiștii Bohotin 

 

 SATUL ROŞU 

1 Lucrări de deszăpezire manuală: încărcat, transportat şi descărcat zăpadă cu atelaje proprii – în zona 

centrală a satului Roşu 

2 Curăţenie în zona punctelor de colectare a deşeurilor  

3 Decolmatat şanţuri la drumurile săteşti: D.S. 758, D.S. 315, D.S. 680   

4 Încărcat, transportat şi descărcat pământul rezultat în urma decolmatării şanţurilor cu atelaje proprii 

4 Desfundat podeţe la drumurile săteşti: D.S. 758, D.S. 315, D.S. 680                              

5 Încărcat, descărcat şi transportat pământul rezultat în urma desfundării podeţelor 

6 Efectuat curăţenie la cimitirul din satul Roşu şi plantat pomi  

7 Efectuat curăţenie la şcoala generală şi la grădiniţa din satul Roşu 

8 Lucrări pentru captarea de izvoare şi construirea de cişmele (adăpători) pe pajişti 

9 Extindere reţea apă potabilă  

10 Lucrări de curățire a pajiștii Roșu 

11 Lucrări de întreținere a plantației de puieți de salcâm pe terenul Primăriei 

 

 SATUL ISAIIA 

1 Lucrări de deszăpezire manuală: încărcat, transportat şi descărcat zăpadă cu atelaje proprii – în zona 

centrală a satului Isaiia 

2 Debitat lemne la grădiniţa şi şcoala generală din Isaiia  

3 Încărcat, descărcat, transportat şi stivuit lemne                                  

4 Decolmatat şanţuri la drumurile săteşti: D.S. 330, D.S. 157  

5 Decolmatat şanţuri la D.N. 28 

6 Încărcat, transportat şi descărcat pământul rezultat în urma decolmatării cu atelaje proprii 

7 Desfundat podeţe la drumurile săteşti: D.S. 330, D.S. 157 

8 Efectuat curăţenie la cimitirul din satul Isaiia şi plantat pomi  

9 Adunat gunoaie şi resturi vegetale din albia pârâului Bohotin - Isaiia 

10 Plantat pomi pe aliniamentul D.N. 28 

11 Efectuat curăţenie la şcoala generală şi  la grădiniţa din satul Isaiia 

12 Lucrări pentru captarea de izvoare şi construirea de cişmele (adăpători) pe pajişti 

13 Extindere reţea apă potabilă  

14 Toaletarea arborilor de pe zona străzilor din sat Isaiia 

15 Lucrări de curățire a pajiștii Isaiia 

 

 

                        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,     

                                   Consilier local,   

 

                                       RADU ION 
                                                                                                                                 Contrasemnează  

                                                                                                                                                           Secretar comună 

 

                                                                                                                                                            Bumbaru Cătălin    


