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Raportul Primarului Comunei Răducăneni pe anul 2010
Am deosebita plăcere de a vă prezenta raportul de activitate pe anul 2010.
După cum se ştie anul 2010 a fost un an de criză atât pe plan mondial cât şi la noi în
România. Cu toate aceste probleme în comuna noastră pot să afirm că s-au realizat multe lucruri
bune dar în acelaşi timp au fost şi multe probleme care au rămas nerezolvate din cauza crizei
financiare.
În anul 2010 am iniţiat un număr de
62 Proiecte de Hotărâri care au fost
adoptate de Consiliul Local Răducăneni şi
pe care le-am dus la îndeplinire. Dintre cele
mai importante ţin să amintesc:
1. Hotărârea nr. 3 cu privire la
aprobarea planului de investiţii propuse pe
anul 2010 în comuna Răducăneni şi anume
,,Construire
Sediul
Primăriei”
şi
,,Amenajare bază sportivă”;
2. Hotărârea nr. 8 cu privire la
adoptarea bugetului local;
3. Hotărârea nr. 24 prin care s-au
acordat anumite sume de bani unor parohii
din comuna Răducăneni;
4. Hotărârea nr. 26 cu privire la amenajarea unor parcuri de joacă pentru copii;
5. Hotărârea nr. 27 cu privire la Proiectul ,,Amenajare şi dotare punct termic pentru
Liceul Teoretic ,,Lascăr Rosetti Răducăneni - corp A”;
6. Hotărârea nr. 29 cu privire la organizarea Serbărilor Comunei Răducăneni care se
vor desfăşura ultima duminică a lunii august a fiecărui an, anul acesta fiind organizate pe data de
28 august;
7. Hotărârea nr. 49 cu privire la aprobarea taxelor şi impozitelor locale pentru anul
2011 care au rămas la nivelul anului 2010 şi cu precizarea că persoanele care îşi vor achita aceste
taxe până la data de 31 martie 2011 vor beneficia de un bonus de 10% conform legislaţiei în
vigoare.
În anul 2010 am emis un număr de 2000 dispoziţii pe diverse probleme, cum ar fi:
dispoziţii pentru acordare ajutor social, pentru acordare ajutor de încălzire, acordare alocaţii
complementare şi monoparentale iar unele dispoziţii au fost emise pentru activităţi cu privire la
aparatul propriu de specialitate al primarului.
În continuare doresc să scot în evidenţă o parte din realizările anului 2010 şi anume:
Reabilitarea prin pietruire a 11,7 km drum comunal şi sătesc după cum urmează:
Răducăneni-Bazga-Trestiana 6,5 km
Bohotin 2,5 km
Isaiia 1,2 km
Roşu 1,5 km.
Aşa cum am promis în anul 2008, am reuşit să pietruim peste 80% din cei peste 70 km de
drum sătesc şi comunal, urmând ca în anul 2011 să continuăm reabilitarea drumurilor rămase .
În ceea ce priveşte iluminatul public pot spune că reţeaua electrică a fost reabilitată în
proporţie de 95% , având în comuna Răducăneni peste 2000 de corpuri de iluminat iar în anul
acesta voi procura încă 100 de corpuri de iluminat pentru a finaliza programul pe care mi l-am
propus şi anume acela de a avea iluminat fiecare stâlp.

Pentru a putea realiza acest vast program am fost nevoiţi ca becurile de 250-125 w să le
înlocuim cu becuri ecologice de 30w cu o putere de iluminat de 140 w. Am recurs la acest lucru
pentru a nu creşte costurile la energie electrică şi pentru a ne putea încadra în bugetul de
austeritate pe care îl avem.
Alte probleme pe care am reuşit să le rezolv în anul 2010 sunt:
Continuarea lucrărilor la Sediul Primăriei. În acest an cu ocazia Serbărilor comunei
Răducăneni doresc să inaugurăm şi să sfinţim acest sediu. Acest proiect de construire a unui sediu
pentru Primăria comunei Răducăneni nu a fost doar o dorinţă numai a mea ci a marii majorităţi a
locuitorilor comunei Răducăneni, unde aceştia îşi vor putea rezolva problemele într-un mod
decent şi civilizat şi nu vom mai fi nevoiţi să plătim chirie proprietarului sediului actual al
primăriei care constă într-o sumă destul de consistentă pentru condiţiile insalubre în care ne
desfăşurăm activitatea.
Am bucuria că în anul 2010 am putut da în funcţiune clădirea Liceului Lascăr Rosetti
Răducăneni atât cu sprijin guvernamental cât şi cu sprijin local. La clădirea liceului vor continua
lucrările de izolare termică.
Cu ocazia sărbătorilor de crăciun, cei aproximativ 200 de copii care desfăşoară activităţi
preşcolare la Grădiniţa cu Program Normal şi Grădiniţa cu Program Prelungit au primit în dar
cadouri de la Moş Crăciun.
Pentru Grădiniţa cu Program Normal s-a procurat o centrală termică, termosistem,
calorifere şi tâmplărie din termopan. Pentru Grădiniţa cu Program Prelungit s-a achiziţionat o
centrală
termică,
calorifere şi accesoriile
necesare instalării acestor
calorifere. Banii necesari
pentru manoperă vor fi
planificaţi din fondurile
de la bugetul local.
Vom
continua
amenajarea parcurilor de
joacă pentru copii la
şcolile Bazga, Isaiia,
Roşu şi Răducăneni. Prin
Ordonanţa nr. 7 a
Guvernului României sau început lucrările la
Baza Sportivă, lucrări ce
doresc să le pot finaliza
în anul 2011.
Pentru viitor am în
vedere alte proiecte dintre care pot aminti Proiectul privind asfaltarea a 6 km de drumuri săteşti şi
comunale şi Proiectul privind Reabilitarea Cominului Cultural din comuna Răducăneni, ambele
proiecte fiind depuse la Ministerul Dezvoltării
În final doresc să remarc buna colaborare pe care am avut-o atât cu Consiliul Local cât şi
cu aparatul propriu de specialitate.
Având în vedere criza economică mondială pot să spun că anul 2010 a fost un an nu foarte
bun dar totuşi mulţumitor ţinând seama de realizările pe care le-am avut împreună cu
dumneavoastră.

Îndurerară familie, întristată asistenţă,

Domnului MIHAI
PATRAŞ recunoştinţă!

Ne despărţim (azi) de cel care a fost şi va rămâne
veşnic pentru noi DOMNUL Mihai Patraş, plecat dintre noi
dureros de repede.
Fiu al satului Răducăneni, profesorul MIHAI PATRAŞ
a lăsat un onorant post de inspector şcolar la judeţ, dorind să
revină în locurile natale şi să contribuie la formarea şi
educarea copiilor consătenilor săi. S-a simţit legat cu tot
sufletul de Răducăneni şi n-a mai
plecat făcându-şi din plin datoria
căreia i s-a dedicat peste 40 de
ani.
A fost directorul Liceului
Răducăneni timp de peste 25 de
ani şi a contribuit efectiv la
construcţia localului nou al
acestuia şi la continua dezvoltare
a acestei şcoli care a dat an de an
absolvenţi
de
valoare,
intelectuali recunoscuţi. A fost
îndrumătorul, mentorul multor
cadre didactice tinere, cărora le-a
încurajat primii paşi în carieră.
Dacă liceul nostru este astăzi
apreciat ca o şcoală serioasă,
aceasta se datorează în mare
măsură şi exigenţelor impuse de
directorul MIHAI PATRAŞ.
Ca om a fost o
personalitate în comunitatea noastră – serios, demn, bun
observator al realităţilor de zi cu zi, dornic ca satu-i natal să fie
apreciat, să aibă realizări frumoase.
Poate că unora a apărut prea exigent, dar de fapt a fost
un suflet visător, romantic, iubitor de poezie şi artă. A fost un
om credincios, o fire extrem de sensibilă, dar nu a lăsat ca
această latură să-i fie cunoscută de toată lumea.
Şi-a iubit familia, şi-a adorat copiii de realizările cărora
era extrem de mândru.
Ne despărţim de Domnul MIHAI PATRAŞ, dar nu-l
vom uita niciodată pentru că noi, colegii şi elevii dumnealui îi
datorăm foarte multe din ceea ce înseamnă viaţa noastră.
Dumnezeu să te primească în împărăţia Sa, Domnule
Director!

Eu personal cât şi
Consiliul Local al Comunei
Răducăneni – mulţi elevi
formaţi
de
Domnul profesor
MIHAI
PATRAŞ, astăzi
plecat
spre o
lume
necunoscută
nouă, dar care-i
va aduce linişte
sufletului
şi
trupului,
cu
profundă
recunoştinţă sunt
îndureraţi
de
graba cu care a
voit să ne lase,
pe noi, locuitorii
Răducăneni-ului
dar şi întreaga sa
familie.
Bun
organizator,
demn familist şi profesor de
elită s-a făcut cunoscut nu
numai pe plan local şi judeţean
ci în întreaga ţară, chiar şi în
străinătate, pentru că mulţi
absolvenţi ai liceului din
Răducăneni au purtat cu
mândrie stindardul şcolii de
unde au plecat – Răducăneni,
astăzi, prin profesiile avute, să
ne mândrim noi, cei de acasă.
Fie ca bunul Dumnezeu
să-l aibă în grija şi ocrotirea Sa!

20 ianuarie 2011
prof. Marietta şi Dumitru MATEI, Liceul Răducăneni

Ing. Neculai BOTEZATU –
Primarul Comunei Răducăneni
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Definirea grupul ţintă al microcercetării
Doresc să surprind atitudinile copiilor privind utilizarea jocului şi al jucăriilor, din mediul
rural, care au vârsta biologică peste 7 ani şi se află conform, etapelor jocului descrise ca
subdiviziuni, în etapele de dezvoltare ale copilului, descrise de Erikson, în Etapa operaţională .
În cadrul Etapei operaţionale a lui Erikson gândirea copilului devine mai logică, jocurile şi
activităţile includ reguli. La început îşi stabilesc propriile lor reguli, dar, mai târziu, pe parcursul
dezvoltării lor, devin capabili să respecte „regula jocului”.
În acest context doresc să surprind imaginea jocurilor şi jucăriilor, utilizate de copiii din
mediul rural, încadraţi la nivelul de învăţământ şcolar primar, pe un eşantion de 102 copii din
judeţele Vaslui şi Iaşi (comunele Tutova, Răducăneni şi Cozmeşti, în care copiii sunt elevi au fost
alese aleatoriu).
Prin intermediul micilor respondenţi ai microcercetării întreprinse voi putea observa că unii
nu respectă regulile jocului şi se manifestă individualist, sunt nervoşi şi impulsivi, alţii cooperează
şi sunt disciplinaţi, conformându-se regulilor jocului.
În acest sens ca cercetător voi fi pusă în situaţia de a căuta şi găsi soluţii pentru starea de fapt
surprinsă în teren, prin intermediul chestionarelor aplicate şi cuantificată şi interpretată prin
centralizarea datelor culese.
Celor din prima categorie va trebui să le acord mai multă atenţie din punct de vedere
educativ, deoarece pot să dezvolte unele trăsături negative de personalitate. Ei vor trebui introduşi în
colective omogene, echilibrate şi să le acordăm mai multă atenţie. Astfel, ei vor putea deveni mai
atenţi, mai receptivi la influenţa grupului şi vor putea apărea perspective ale unei dezvoltări
armonioase. Prin joc, copilul învaţă să-şi organizeze acţiunile pentru a le sincroniza cu cele ale
celorlalţi copii care se joacă.
Obiectivele specifice ale microcercetării

O1. Identificarea necesităţii utilizării jocului şi al jucăriilor în activităţile recreative din
timpul liber, al elevilor încadraţi la nivelul de învăţământ şcolar primar;
O2. Analizarea modalităţilor de realizare a jocului în activităţile recreative din timpul liber
pentru a-şi dezvolta capacitatea de relaţionare şi comunicare neproblematică cu cei din jur;
O3. Evidenţierea legăturii între utilizarea jocului, al jucărilor şi performanţele cognitive ale
copiilor.
Ipotezele microcercetării

1. Copii, încadraţi la nivelul de învăţământ şcolar primar cunosc şi înţeleg necesitatea jocului şi
al jucăriilor, astfel încât aceştia îşi pot valorifica eficient activitatea emoţională;
2. Copii, încadraţi la nivelul de învăţământ şcolar primar pot analiza modalităţile de realizare a
jocului prin activităţi recreative îşi vor întări capacitatea de comunicare interpersonală.
Întrucât tehnica chestionarului este în concepţia mea, ca şi cercetător o tehnică secundară de
investigaţie şi nu poate juca rolul de “metodă” (adică de tehnică dominantă, principală, utilizabilă
independent de celelalte tehnici), mă voi ocupa îndeosebi de etapele specifice ale anchetei prin
chestionar.
Asistent Social Specialist, Alina Frunză
Unitatea Medico-Sanitară Răducăneni
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Ce trebuie să ştim despre CARDUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE ?
Ce este Cardul Naţional de Sănătate?
Cardul naţional este un document,
devenit obligatoriu din anul 2011, al cărui
scop este să asigure
fiecărui cetăţean
serviciile medicale pe care doreşte să le
acceseze în unităţile sanitare din reţeaua
publică dar şi pentru medicii care, la rândul
lor, vor primi un card medical profesional.
Cine va beneficia de cardul de
sănătate?
Fiecare individ va intra în posesia
acestui card individual de sănătate, începând cu vârsta de 18 ani şi va fi identic cu cel de identitate.
Ce cuprinde cardul de sănătate?
Cardul asiguratului de sănătate va cuprinde următoarele informaţii despre cetăţeanul al cărui
posesor este:
a.- datele de identitate şi codul numeric personal al asiguratului;
b.- cod unic de identificare în sistemul de asigurări sociale de sănătate;
Informaţiile de natură medicală, stocate pe cip, vor cuprinde următoarele:
1.- diagnostice medicale cu risc vital şi boli cronice;
2.- grupa sanguină şi Rh;
3.- acceptul exprimat, pe timpul vieţii, pentru prelevarea de organe, ţesuturi şi celule, după
deces;
4.- medicul de familie: nume, prenume, date de contact.
Ce înseamnă acceptul exprimat pentru prelevarea de organe?
Acceptarea prelevării de organe exprimat din timpul vieţii, ca după deces acestea să fie
folosite în vederea înlocuirii şi menţinerii în viaţă pe un pacient, se face conform dispoziţiilor
prevăzute la art. 147, pct. 5 din Legea nr. 95/ 20006 care prin act notarial în dă consimţământul şi
este înscris în Registrul naţional al donatorilor de organe, ţesuturi şi celule); accesul la această
informaţie având-o numai medicul de familie (personalul medical stabilit prin Normele
metodologice date în aplicarea legii).
De către cine va fi utilizat cardul naţional?
De către pacient şi numai pe timpul vieţii, datele fiind cunoscute de medicul de familie şi
atunci când este cazul, de către medicul de specialitate. Ca urmare a acestor date, se vor elibera
reţele medicale sau se va acorda ajutor atunci când starea pacientului nu este bună.
Cum se distribuie cardul de sănătate?
Contravaloarea emiterii cardului, estimată la suma de 2 (doi) Euro se distribuie persoanelor
care vor prezenta – obligatoriu, cardul naţional de asigurări sociale de sănătate, având ca scop
acordarea serviciilor medicale de către furnizori. Altfel, în afară de urgenţe, aceste servicii nu vor fi
efectuate.
Ce se întâmplă cu persoanele care nu prezintă acest card?
Toate serviciile medicale vor fi suportate de către pacient, contra cost, cu excepţia urgenţelor
medico-chirurgicale şi a bolilor cu potenţial-epidemic.
Cum vom putea intra în posesia cardului?
Acesta va fi livrat prin poştă, la domiciliu, începând cu al doilea semestru al anului 2011.
A consemnat, dr. Roxana POLEAC - Răducăneni
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Acte administrative adoptate sau emise de
autorităţile administraţiei publice locale
De la ultima apariţie a publicaţiei noastre, Consiliul Local al Comunei Răducăneni a
adoptat un număr de 18 de hotărâri, dintre care facem cunoscut cititorilor, pe scurt,
conţinutul celor de interes general, cu menţiunea că pe site-ul www.comunaraducaneni.ro
pot fi vizionate toate hotărârile precum şi procesele-verbale ale şedinţelor Consiliului Local:
Hotărârea nr. 58/15.12.2010 privind aprobarea atribuirii de denumiri de străzi în
satele componente ale comunei.
Hotărârea nr. 59/15.12.2010 prin care s-a aprobat ca Biblioteca Comunală
Răducăneni să se denumească Biblioteca „Radu Rosetti”..
Hotărârea nr. 61/15.12.2010 pentru aprobarea trecerii din domeniul public al
comunei în domeniul public al statului şi în administrarea Inspectoratului Judeţean al Poliţiei
de Frontieră Iaşi a terenului în suprafaţă de 2.933 m.p. pe care se află edificat sediul Poliţiei
de Frontieră Răducăneni. .
Hotărârea nr. 62/15.12.2010 pentru aprobarea Caietului de sarcini în vederea vânzării
prin licitaţie publică deschisă a două imobile şi a terenului aferent acestora în suprafaţă de
3.062,23 m.p., bunuri care se află în domeniul privat al comunei.
Hotărârea nr. 2/27.01.2011 prin care se aprobă bugetul local al comunei pentru anul
2011.
Hotărârea nr. 3/27.01.2011 prin care se aprobă Planul de investiţii al Comunei
Răducăneni pentru anul 2011.
Hotărârea nr. 4/27.01.2011 pentru aprobarea Planului de lucrări care vor fi executate
de către beneficiarii de ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim
garantat.
Hotărârea nr. 5/27.01.2011 pentru aprobarea trecerii din domeniul public al comunei
în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Justiţiei a clădirilor şi terenului
aferent în care funcţionează Judecătoria Răducăneni.
Hotărârea nr. 6/27.01.2011 pentru aprobarea preluării în domeniul public al comunei
a unor bunuri din domeniul privat al Judeţului Iaşi.
Hotărârea nr. 7/27.01.2011 privind mandatarea Primarului Comunei Răducăneni de a
acorda ajutoare de urgenţă familiilor şi persoanelor care se află în situaţii de necesitate.
Ajutoarele de urgenţă se pot acorda sub formă bănească şi/sau în natură pentru: deces,
calamitate naturală, incendiu, accident grav, deplasare la unităţi spitaliceşti şi/sau comisii
medicale, achiziţionarea de urgenţă de medicamente şi/sau materiale/echipamente sanitare şi
achiziţionarea de lucruri de strictă necesitate pentru persoane aflate în nevoi sociale.
Trebuie menţionat că în anul 2010 Consiliul Local al Comunei Răducăneni a adoptat
63 de hotărâri, în cadrul a 13 şedinţe ordinare şi extraordinare, iar Primarul Comunei
Răducăneni, domnul Neculai Botezatu a emis 2014 dispoziţii.
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Ce ar trebui să ştim despre familie?!
Este ştiut faptul că FAMILIA a fost mereu temei, sprijin şi garanţie a fericirii şi împlinirii
omului, din toate timpurile şi în toate culturile tradiţionale; ocrotită de lege şi considerată „celula
fundamentală a societăţii, prin realizarea unei familii se urmăreşte, atât pe plan social cât şi spiritualreligios, formarea individului pentru ziua de mâine, populaţia îmbătrânită să lase loc celor tineri
pentru a continua mersul lucrurilor prin întemeierea de familii reuşite, morale, de înmulţire
demografică a regiunii, ţării, de bucuria de a avea urmaşi.
„Drepturile omului” nu încurajează divorţul, copiii rămânând fără părinţii sau în grija statului,
ci ca aceştia, alături de părinţi, să crească, să înveţe, să se formeze ca oameni şi pentru societate.
Din păcate, în zilele noastre, mai mult ca oricând, au scăzut foarte mult căsătoriile declarate
legal şi religios, a scăzut numărul naşterilor şi a crescut, strigător la cer, naşterea de copii din părinţi
care treiesc în concubinaj, de ce nu ca urmare a legăturilor uşoare…
Cât priveşte numărul deceselor, acesta a crescut vertiginos; de aceea, cu sprijinul Consiliului
Local Răducăneni – serviciul „Evidenţa populaţiei”, vă informăm cu aceasta stare de lucru
stânjenitoare parcă, ne este pusă la dispoziţie de către insp. Augustin Adrian, Primăria Răducăneni.
Aşadar, în cursul anului calendaristic 2010 la Serviciul de Stare Civilă care cuprinde:

- activitatea de înregistrare acte de stare civilă;
- eliberare certificate de stare civilă;
- adeverinţe şi extrase de stare civilă;
- rectificări şi schimbări de nume, s-au înregistrat următoarele:
-
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4 naşteri, din care 3 transcrieri (născuţi în străinătate);
36 de căsătorii, din care 2 transcrieri(căsătoriţi în străinătate);
109 decese ;
392 certificate eliberate ;
56 extrase uz oficial;
25 adeverinţe de stare civilă.

