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Din cuprins: Maxima ediţiei 
 

„Fără a uita pe nimeni din cei 

care au colaborat la această 

faptă a minunii, de la general şi 

de la fruntaş ardelean până la 

ultimul ostaş şi ţăran, omagiul 

recunoştinţei noastre să se 

îndrepte azi către poporul acesta 

întreg, de oriunde şi din toate 

vremile, martir şi erou.” 

(NICOLAE IORGA) 
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Veşnicia s-a născut la sat ! (Lucian Blaga) 
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Festivitatea de sfinţire a Grădiniţei cu Program Prelungit 

Răducăneni 
 
 Sâmbătă, 22 noiembrie 2008, orele 11,00, la Grădiniţa cu Program Prelungit Răducăneni are loc festivitatea 

de inaugurare a clădirii; ridicată încă de pe timpul  CAP-ului, locaţie unde părinţii îşi aduceau odraslele, de la 

vârsta de 3 ani, ei plecând la munci agricole. 
 Sala de festivităţi: plină de copii, unii îmbrăcaţi în costume naţionale, alţii având rol de babă sau moşneag, 

unul „Moş Martin” şi, nelipsita „Capră” din ajunul Anului Nou; educatoarele, emoţionate le aşează pliurile fustei 

sau cutele de la costum, timp în care afară, vremea îşi face de cap: dis-de-dimineaţă a început să plouă. Aceasta 
acum s-a transformat în lapoviţă; fulgii mari, înfrăţiţi parcă se aşează pe hainele celor întârziaţi, pe merii din faţa 

grădiniţei şi pe jucăriile special amenajate în curte. Mă strecor printre lumea multicoloră ca vârstă şi încerc să 

abordez pe doamna educatoare Eugenia Balint, fost director al grădiniţei încă de prin anii 1989: 
 „Chiar dacă nu mai sunt director din motive de sănătate, ne spune doamna Balint, ziua de 22 noiembrie 

2008 rămâne pentru mine, ca educatoare, împlinirea mea  pe linie profesională, zi prin care pot privi cu mândrie 

ceea ce-am lăsat în urmă: amprenta sufletului meu asupra întregului colectiv de cadre didactice, cadre 

nedidactice, părinţi şi, nu în ultimul rând,  toţi factorii educaţionali care m-au sprijinit şi mă sprijină în continuare, 
până când decizia de pensionare îmi va fi înmânată. Pentru aceasta mulţumesc bunului Dumnezeu şi colectivului 

de cadre didactice al Liceului Teoretic „Lascăr Rosetti” Răducăneni, că-mi sunt parteneri de nădejde în formarea 

copilului pentru societate, pentru activitatea de tip şcolar. Cu deosebită motivaţie, pentru cea care reprezintă 
sufletul culturii româneşti în inimile copiilor, în persoana doamnei Olariu Elena, bibliotecar, care a transmis 

dragostea, admiraţia şi respectul pentru graiul românesc, respectul pentru citit al copiilor la colţul „Biblioteca 

celor mici” 
 Doamna educatoare, Duca Valeria, Grădiniţa cu Program Normal, invitată la această  festivitate, acceptă cu 

bucurie să spună câteva cuvinte: „Sfinţirea localului urmată de programul artistic susţinut de copiii celor două 

grădiniţe, demonstrează colegialitatea, parteneriatul şi unitatea în diversitate a noastră, a educatorilor  şi a 

copiilor, care, prin activităţile susţinute se întrec şi se corijează. Aşadar, sunt binevenite atât pentru copii cât şi 
pentru părinţi. Dacă şi-au avut rostul aceste investiţii? Desigur! Există parteneriate între Biserica Ortodoxă şi 

Romano-Catolică cu amândouă grădiniţele; rezultatele, deosebite, din partea copiilor dar şi a părinţilor sunt o 

dovadă întrucât pe 27 noiembrie 2008 avem o activitate pe temă de religie, coordonată de doamna educatoare 
Darie Elena. 

 Cum doamna Georgeta Botezatu face 

ultimele retuşuri la dansuri şi capră, mă 

apropii de doi părinţi, membri în comitetul de 
părinţi, pentru a afla părerea acestora vis-a-vis 

de festivitatea de azi şi dacă şi-au avut rostul 

aceste investiţii de la grădiniţă. Doamna 
Raluca Voicu, mama unui băieţel de toată 

frumuseţea şi cu ochii albaştri ne spune:” 

Grădiniţa a devenit mult mai veselă şi mai 
primitoare pentru copii şi pentru părinţi. Pe 

copii îi entuziasmează enorm parcul de joacă 

din faţa grădiniţei care le oferă momente de 

încântare în timpul şi la sfârşitul 
programului. Pe noi, ca părinţi, ne încântă 

dotările de care se bucură acum pentru că îi 

ştim în siguranţă şi mai bine motivaţi să 
lucreze.” 

Doamna Blândă Simona, mama fetiţei 

Blândă Ioana-Alexandra, fostă elevă a liceului din Răducăneni, ea însăşi un copil mai mare ne spune că  
„schimbările făcute aici, la grădiniţă, sunt binevenite, îi impresionează pe copii care se trag veniţi la grădiniţă. 

Cât priveşte parcul de distracţii, este un prilej de joacă şi pentru copiii de la clasele I-IV; aceştia pe timpul 

vacanţei se întrec în tot felul de concursuri, învingătorul fiind recompensat cu ciocolată, caiete şi, bineînţeles, o 

diplomă.” 
- Ce sărbătoriţi astăzi, doamnă educatoare?, o abordez pe doamna Georgeta Botezatu, pe care programul 

artistic o absoarbe cu totul. 

-  Astăzi se sfinţeşte Grădiniţa în urma reabilitării de către autorităţile locale în colaborare cu Fundaţia 
CARELVEŢIA; în cinstea acestui eveniment am pregătit un program artistic prin care oaspeţii noştri vor vedea 

câteva din tradiţiile şi obiceiurile poporului nostru, având ca un mesaj transmiterea identităţii noastre specific  
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românească, moştenite de secole; prin aceasta nu numai 

că vom bucura sufletul invitaţilor noştri din Elveţia dar 

îi vom face să îndrăgească aceste meleaguri.. Începe 
festivitatea: doamna Felicia Roca, directorul unităţii, cu 

un anume tremur în glas deschide cuvântul: „Stimaţi 

invitaţi, dragi părinţi, iubiţi copii, 
 Astăzi, într-o zi dată de Dumnezeu, grădiniţa 

noastră şi-a îmbrăcat cea mai frumoasă ţinută, cea de 

sărbătoare. Suntem emoţionaţi întrucât atunci când vine 
vorba de divinitate, inimile noastre tresaltă de iubire, de bucurie şi se închină în faţa lui  Dumnezeu. 

 În cadrul acţiunii de sfinţire a grădiniţei sub genericul Binecuvântare şi rugăciune avem deosebita onoare 

de a-i avea alături pe domnul primar al comunei Răducăneni, Botezatu Neculai, pe reprezentanţii fundaţiei 

umanitare CarElveţia, Ida-Marie şi Karl Kempt, pe domnul doctor Iulian Şerban, pe preoţii Lăzărescu Liviu şi 
Voicu Mihai.  Grădiniţa noastră a beneficiat de un program amplu  de reabilitare, în cadrul căruia haina veche, 

prăfuită şi obosită a fost pusă într-un loc de cinste de păstrare şi-a fost înlocuită de una nouă, modernă şi 

primitoare. Mulţumim domnului primar! 
 Datorită bunătăţii şi iubirii pentru copii doamna Idda şi domnul Karl au oferit copiilor foarte multe 

jucării, un parc de joacă echipat cu toată aparatura necesară, dar şi o bucătărie complet utilată, toate,  din inimă 

pentru inimă. De aceea, în semn de mulţumire, noi, educatoarele, copiii şi, bineînţeles, sprijiniţi de părinţi,  v-am 
pregătit un program special, prezentat de grupa mijlocie condusă de doamnele educatoare Eugenia Balint şi 

Mardare Alina, apoi, programul  Îngeraşii coordonat de doamnele Climescu Livia şi Coneac Daniela şi, nu în 

ultimul rând, Tradiţii şi obiceiuri de iarnă,  prezentate de grupa mare - pregătitoare, coordonată de doamna 

Georgeta Botezatu.”  
 În continuare, domnul primar, ing. Neculai Botezatu, aminteşte faptul că pentru „reabilitarea acestei 

grădiniţe s-au cheltuit 4 miliarde lei, bani primiţi în două etape, din care trei miliarde din partea Partidului 

Democrat şi unul de la primăria locală. În continuare, ne face cunoscută bucuria de a-i declara CETĂŢENI DE 
ONOARE pe Idda-Marie şi Karl Kempt şi Sora Patricia; deşi familiile acestora sunt la mare distanţă, au cutezat şi 

reuşit chiar să se ataşeze de copii şi familiile acestei comunităţi, investind eforturi considerabile, investiţii, bani şi 

dragoste. Şi pentru că la festivitate se află şi domnul doctor Iulian Şerban, candidat PD-L, domnul primari roagă 

să-i transmită mulţumiri domnului senator Cârlan pentru ajutorul personal privitor la terminarea acestor 
lucrări”.(  ing. Neculai Botezatu) 

 După un Te Deum de sfinţire a locaşului, susţinut de preoţii Constantin-Liviu Lăzărescu (Răducăneni) şi 

Gabriel-Mihail Voicu (Isaiia), părintele Gabriel ne aminteşte că „în activitatea Sa de predicator, Mântuitorul 
Hristos a vorbit oamenilor despre mântuire arătând că păcatele reprezintă un impediment la moştenirea vieţii 

veşnice. Întrebat fiind cine se mântuieşte (având în vedere că toţi păcătuim), Hristos şi-a îndreptat privirea către 

un copil, îndemnându-ne să fim asemenea acestuia: nevinovaţi, sinceri, curaţi sufleteşte. Săvârşind astăzi slujba de 
sfinţire a acestei grădiniţe, să fim convinşi că rugăciunea a fost mai cu seamă primită e bunul Dumnezeu întrucât 

au participat şi aceste mici vlăstare. Ne-am adunat cu acest prilej pentru a cere binecuvântarea lui dumnezeu 

asupra acestui aşezământ, în care, sub îndrumarea personalului specializat, copiii noştri pun bazele educaţiei şi 

moralei, învăţând altruismul, respectul, colaborarea cu semenii, şi munca.” Cu o anume timiditate, eu însămi, o 
abordez pe Doamna Idda Kempt:”Aţi parcurs circa 2000 de Km. Ce anume v-a determinat să faceţi aceste investiţii 

aici, la Răducăneni?” La început curioasă, aparent neîncrezătoare în mass-media, Doamna Idda ne răspunde:” 

Răducăneni-ul este o zonă care trebuie ajutată . M-a impresionat sărăcia din România acum zece ani şi ne-am 
gândit că trebuie să facem ceva. Întâlnirea cu surorile şi cu d’l  primar ne-a determinat să ne întoarcem, să ajutăm 

în primul rând bătrânii, apoi bolnavii şi copiii.(…) Desigur, din  fondurile investite s-au văzut realizările iar 

Diploma de Cetăţean de Onoare acordată de Primăria Răducăneni este o bucurie, cu asupra de măsură, pentru că 

investiţiile noastre au fost total dezinteresate”(…) 
 De parcă ar fi fugit de mine, domnul doctor Iulian Şerban,  stă de vorbă cu părinţii, copiii, educatorii, cu 

doamna Idda şi preoţii. Aştept să-mi vină şi mie rândul…”Domnule doctor, Iulian Şerban, de ce aţi ales să 

reprezentaţi Răducăneni-ul ca reprezentant al Senatului? „Pentru că zona aceasta, de 42 de comune şi 200 de sate, 
este zona cea mai slab dezvoltată şi, de la Revoluţia până astăzi, nivelul de trai al cetăţenilor este încă scăzut; asta 

este vina clasei politice.  Trebuie făcute schimbări ca viaţa oamenilor mai bună, să avem încredere în oamenii de 

la ţară mai mult decât în cei pe care-i văd în fiece zi, chiar şi la tv, oameni care vorbesc mult dar fac puţin sau 
nimic.(…) Privitor la evenimentul de astăzi, aici la grădiniţă, am observat că oamenii sunt la fel dar, în mediul 

rural se observă o grijă mai mare faţă de copii, educatorii şi părinţii sunt parcă mai sufletişti, mai apropiaţi.” 

 Las gândurile să-mi zboare spre anii copilăriei, când, la rându-mi eram la grădiniţă. Aceasta îşi avea locaţia 

într-o cameră din casa fostului proprietar ION LUCA (Bazga), iar jucăriile, le confecţionam noi. Din păcate. 
Oricum, era încurajată munca şi imaginaţia iar cele mai reuşite stăteau la panoul de onoare întreg anul. Numai că 

paltonaşul pe care-l purtam era la a patra generaţie, eu fiind mezina…Alte vremuri, altă înţelepciune, alte şi alte 

poveşti de aşternut pe hârtie… (Olariu Elena)  
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Strategia naţională pentru combaterea violenţei în şcoli 
  

 În conformitate cu prevederile legale, ce 

reglementează activitatea fiecărei instituţii participante şi cu 
acordul conducerii instituţiei de învăţământ, la sediul 

Liceului Teoretic „Lascăr Rosetti” Răducăneni, s-au 

desfăşurat, la clasele a IX-a  liceu şi SAM, următoarele 
activităţi: - Expunerea aspectelor legislative în sensul 

conştientizării de către elevi a necesităţii respectării 

regulilor la manifestările sportive ( Legea 4/2008); 
     - Prezentarea efectelor unor încălcări ale 

legislaţiei referitoare la respectarea ordinii şi liniştii 

publice (legea 61/1991); 

 - Prezentarea filmului cu aspectele legate de 
comportamente antisociale; 

    -  Dezbateri pe tema de referinţă pentru o mai 

bună înţelegere a reglementărilor legislative. La aceste 
activităţi, unde au fost prezenţi  59 de elevi şi 3 cadre didactice, din partea Inspectoratului Judeţean de Jandarmi 

Iaşi, au fost: căpitan Costan Dumitru şi Sg.major David Vasile, iar din partea liceului: prof. Dumitru Matei, prof. 

Valeriu Faraon, psiholog Mariana Cojocaru, Olariu Elena, bibliotecar. 

 Formele de violenţă în şcoli  sunt următoarele: 
 Violenţa elev-elev: - Violenţa verbală (certuri, conflicte, injurii, ţipete), în general considerată ca o situaţie 

tolerabilă şi obişnuită în orice şcoală, în contextul actual (violenţă verbală a străzii, a mass-mediei etc); 

-Violenţă fizică între elevi care conduce la existenţa unui climat de insecuritate în şcoli şi solicită măsuri 
specifice în plan administrativ şi educaţional. 

Violenţa elevilor faţă de profesor: cele mai frecvente manifestări de violenţă a elevilor faţă de profesori 

sunt: lipsa de implicare şi de participare a elevilor la activităţile şcolare (absenteismul şcolar, fuga de la ore, 
indisciplina în clasă sau în recreaţii, ignorarea mesajelor transmise de cadrele didactice) şi violenţa verbală şi non-

verbală, ca ofensă adusă statului şi autorităţii cadrului didactic (refuzul îndeplinirii sarcinilor şcolare, atitudinile 

ironice sau sarcastice, zgomote în timpul activităţii didactice). În comparaţie cu acestea, deşi mai puţin prezente, se 

manifestă comportamentele agresive grave (verbale sau fizice) ale elevilor faţă de profesori.  
Violenţa profesorilor faţă de elevi:  Acest fenomen, deşi este mai puţin recunoscut în spaţiul şcolii 

deoarece contravine flagrant cu statutul şi responsabilităţile unui cadru didactic, se poate manifesta prin forme 

precum: agresiunea verbală faţă de elevi (atitudini ironice, ţipete, chiar injurii, jigniri sau insulte), agresiunea non-
verbală (ignorarea mesajelor elevilor şi neacordarea de atenţie acestora, gesturi sau priviri ameninţătoare, atitudini 

discriminative şi marginalizarea unora dintre elevi), excluderea de la activităţile didactice sau chiar pedeapsa fizică.  

Violenţa părinţilor în spaţiul şcolii: Deşi nu sunt prezenţi zilnic în spaţiul şcolii, unii părinţi manifestă 
comportamente neadecvate, care ţin de domeniul violenţei. Părinţii îşi legitimează astfel de comportamente (faţă de 

profesori sau faţă de elevi ai şcolii) prin nevoia de a apăra drepturile propriilor copii, într-un spaţiu în care 

consideră că nu li se oferă acestora suficientă securitate: faţă de profesori, părinţii utilizează cel mai frecvent 

violenţa verbală (ironii, discuţii aprinse, ţipete), iar în unele cazuri chiar agresivitatea fizică – situaţii generate de 
obicei de nemulţumirea referitoare la atitudini şi comportamente ale unui cadru didactic, considerate violente sau 

nedrepte, manifestate în raport cu propriul copil. 

- faţă de alţi elevi din şcoală, au fost semnalate cazuri de certuri sau chiar agresiune fizică, atunci când 
propriul copil intră într-un conflict cu aceştia sau când este victimă a violenţei lor. Sunt şi situaţii în care părintele 

manifestă comportamente violente faţă de propriul copil în spaţiul şcolii, de la ironizarea sau admonestarea acestora 

în faţa clasei de elevi până la agresivitate fizică – metode considerate eficiente de pedepsire a copilului, în cazurile 

în care acesta nu se supune disciplinei sociale, iar părinţii sunt înştiinţaţi şi responsabilizaţi cu rezolvarea 
problemelor. 

Violenţa în spaţiul din jurul şcolii:  Sentimentul se securitate/ siguranţă al elevilor este puternic influenţat  

atât de ceea ce se întâmplă în incinta şcolii (în sala de clasă, pe coridoare, pe terenul de sport etc.), cât şi de ceea ce 
se întâmplă în proximitatea acesteia (pe arterele rutiere şi alte căi de acces către şcoală). Violenţa în spaţiul din 

vecinătatea şcolii este un fenomen îngrijorător, agresiunile în această zonă având o pondere semnificativă în totalul 

actelor de violenţă cărora le cad victime elevii (mai mult de o treime dintre elevii agresaţi într-un singur an şcolar 
au suferit agresiunea în spaţiul din vecinătatea şcolii). 

În urma discuţiilor purtate cu participanţii  s-au ridicat următoarele probleme: 

- cum ar trebui să ne ferim pentru a nu putea deveni victimele unei tâlhării, agresiuni fizice, etc.; 

- condiţiile de înscriere la instituţiile de învăţământ aparţinând Jandarmeriei Române. 
   A consemnat, căpitan Costan Dumitru,  Jandarmeria Iaşi.  
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Stimaţi locuitori ai comunei Răducăneni, 
 

Am deosebita bucurie ca, prin intermediul paginilor revistei informative locale, acum în preajma 

Sărbătorilor de iarnă şi a Anului Nou, să urez la întreaga comunitate, ani lungi de viaţă şi fericiţi, 

bucurii depline şi multă căldură sufletească. 

Se ştie, populaţia din Răducăneni are un număr de 8000 de locuitori, din care elevii sunt într-un 

procent de 19 %. De aceea, dintotdeauna interesul pentru populaţia şcolară a fost pe primul loc, pentru 

ca să poată studia în condiţii optime, ei reprezentând viitorul de mâine nu numai a localităţii Răducăneni 

ci şi a întregii ţări. 

Din fondurile primite de la minister cât şi din realizările proprii, localitatea Răducăneni se 

bucură de unele investiţii, parte din ele finalizate, altele la faze de început, scopul fiind dezvoltarea 

comunei şi asigurarea de cât mai multe locuri de muncă pentru tineret care dacă se va întoarce acasă de 

peste graniţă, să nu şomeze. 

Bătrânilor, părinţii noştri, le urez, cu respect „La Mulţi Ani” şi doresc să se bucure alături de 

familie, fii şi nepoţi de dragoste, ei fiind cei de la care noi am învăţat să fim oameni şi să ne respectăm 

tradiţiile creştine. 

Cum trecerea dintre ani presupune pe lângă urările de sănătate şi voie bună şi bucurii în sufletul 

celor mici, este un prilej propice de a da daruri copiilor grădiniţelor din comuna Răducăneni dar şi 

elevilor claselor I-VIII de la şcolile Răducăneni, Bazga, Roşu, Bohotin 1 şi 2, Isaiia şi Trestiana,  daruri 

şi dulciuri pe care Primăria şi Consiliul Local Răducăneni le va oferi în ajun de MOŞ CRĂCIUN. 

Părinţilor celor două confesiuni, Romano-Catolice şi Ortodoxe, cu toată consideraţia, le urez 

Crăciun Fericit şi La cât mai mulţi ani, cu realizări fructuoase în domeniul eclesial şi în viaţa de zi cu zi. 

În speranţa că atât cei care mă stimează cât şi cei prin sufletul cărora nu pot găsi o portiţă de 

simpatie, vor înţelege scopul şi menirea unui manager, fie el şi primar, în persoana mea, deocamdată, vă 

doresc să vă bucuraţi de Naşterea Mântuitorului Iisus Hristos iar sufletele dumneavoastră, de copil, să  

iubească aşa cum şi pe noi ne-a iubit Iisus. 

LA MULŢI ANI! 

  Ing. Neculai Botezatu, 

  Primarul Comunei Răducăneni 
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ALEGERI GENERALE PENTRU CAMERA DEPUTAŢILOR 

ŞI PENTRU SENAT DESFĂŞURATE ÎN DATA DE  

30 NOIEMBRIE 2008 
 

 

 După cum se cunoaşte, în data de 30 noiembrie 2008 cetăţenii României cu drept de vot şi 

implicit locuitorii comunei noastre au avut ocazia de a-şi alege reprezentanţii în Parlamentul 

României, respectiv în Camera Deputaţilor şi în Senat. 

 Conform ultimei legi care stabileşte modalitatea de alegere a deputaţilor şi senatorilor, mai 

exact prin vot uninominal, Comuna Răducăneni, alături de alte 14 comune
1
 a făcut parte, la 

nivelul judeţului Iaşi, din Colegiul uninominal nr. 1 atât pentru Camera Deputaţilor cât şi pentru 

Senat. 

 În comuna noastră au fost organizate şapte secţii de votare, cu una mai mult faţă de alte 

alegeri, la care au fost aşteptaţi să voteze un număr de 6241 de cetăţeni cu drept de vot. Din 

păcate, prezenţa la urne nu a fost decât de aproximativ 33%. (Aici vreau să-mi exprim o opinie 

personală şi anume că mi-aş dori foarte mult şi la noi o lege, ca în Grecia de exemplu, prin care 

cetăţenii sunt obligaţi să participe la vot, dat fiind faptul că doar o dată la 4 ani putem sancţiona 

sau putem schimba clasa politică. Nu cred că putem manifesta indiferenţă faţă de cum este 

condusă ţara.) 

 Dintre candidaţii care au participat la alegeri doresc să-i nominalizez doar pe doamna 

Luminiţa Iordache (PSD+PC) şi pe domnul Varujan Vosganian (PNL) şi numai pentru faptul sunt 

singurii care au obţinut mandat de deputat, respectiv de senator în Parlamentul României. Ei vor 

fi cei care  vor reprezenta interesele comunei noastre în forul legislativ al ţării. 

 În final, ca să vă puteţi face o imagine asupra modului cum şi-au exprimat cetăţenii 

comunei opţiunea electorală, voi publica un tabel cu numărul de voturi primite de principalele 3 

partide de pe eşicherul politic:  

 

 
 

Secţia de vot PSD+PC PDL PNL 

Nr. 535 

Liceu Răducăneni 

Camera Deputaţilor 58 72 72 

Senat 50 84 77 

Nr. 536 

Liceu Răducăneni 

Camera Deputaţilor 70 105 62 

Senat 66 111 67 

Nr. 537 

Şcoala Răducăneni 

Camera Deputaţilor 159 184 113 

Senat 166 188 127 

Nr. 538 

Şcoala Bazga 

Camera Deputaţilor 131 111 93 

Senat 138 124 88 

Nr. 539 

Şcoala Bohotin 

Camera Deputaţilor 127 111 89 

Senat 139 123 90 

Nr. 540 

Şcoala Roşu 

Camera Deputaţilor 54 34 24 

Senat 54 35 25 

Nr. 541 

Şcoala Isaiia 

Camera Deputaţilor 39 39 23 

Senat 43 42 23 

     

    Bumbaru Cătălin, secretarul comunei Răducăneni 
 

 
 
                                                
1 Celelalte comune: Ciorteşti, Comarna, Costuleni, Cozmeşti, Dolheşti, Golăieşti, Gorban, Grozeşti, Moşna, Prisăcani, Schitu 

Duca, Ţuţora, Ungheni şi Victoria 
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ACTE ADMINISTRATIVE EMISE DE AUTORITĂŢILE 

PUBLICE LOCALE 
 

 În perioada octombrie - decembrie 2008, Consiliul Local al Comunei Răducăneni a adoptat un 

număr de 24 Hotărâri, din care facem cunoscute publicului cititor conţinutul celor mai importante: 

 Hotărârea nr. 58 cu privire la modul de organizare şi funcţionare al Serviciului Voluntar pentru 

Situaţii de Urgenţă al comunei Răducăneni; 

 Hotărârea nr. 59 cu privire la stabilirea indemnizaţiei la incendiu pentru membrii Serviciului 

Public de Pompieri Civili Voluntari al Comunei Răducăneni, prin care se stabileşte un cuantum de 7,00 

lei/oră pentru fiecare intervenţie; 

 Hotărârea nr. 60 cu privire la aprobarea Actului Constitutiv şi Statutul Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară „Dealurile Bohotinului”, asociaţie înfiinţată în parteneriat cu Comuna Moşna şi al cărei 

principal scop este de a realiza diferite investiţii zonale cu fonduri europene;  

 Hotărârea nr. 61 privind trecerea din domeniu public în domeniu privat al comunei a suprafeţei 

de 1000 m.p. de teren din intravilanul localităţii Isaiia şi transmiterea, cu titlu gratuit, a dreptului de 

proprietate asupra acestei suprafeţe de teren Parohiei „Sfinţii Voievozi” din satul Isaiia; 

 Hotărârea nr. 63, privind aprobarea lucrărilor de infrastructură şi ecologizare care vor fi 

executate de personalul angajat din rândul şomerilor în cadrul Serviciului Public de Gospodărire 

Comunală şi aprobarea numărului maxim de şomeri care vor fi angajaţi conform Legii nr. 76/2002; 

 Hotărârea nr. 64 prin care se aprobă transmiterea în folosinţă şi administrarea gratuită de către 

Comuna Grozeşti, Judeţul Iaşi a 400 m.p. de teren aflat în domeniul public al comunei pentru amplasarea 

unei staţii de pompare a apei; 

 Hotărârea nr. 65  cu privire la aprobarea unor taxe locale speciale de utilizare a Pieţei agro-

alimentare Răducăneni şi a zonelor adiacente acesteia, începând cu 01 ianuarie 2009 şi anume:  

1. pentru  comerţul stradal, în zilele de joi şi duminică, în zonele adiacente pieţei: 

- pentru o suprafaţă ocupată de până la 10 m.p. , cuantumul taxei este de 50,00 lei/zi de 

comerciant; 

- pentru o suprafaţă ocupată de peste 10 m p. cuantumul taxei este de 50,00 lei/zi + 5,00 lei 

pentru fiecare m.p. în plus; 

2. pentru folosirea tarabelor în incinta pieţei, taxa  va fi de 5,00 lei pe zi; 

3. pentru închiriere cântare, cuantumul taxei va fi  de 5,00 lei/zi; 

4. pentru comercianţii de legume, fructe şi alte produse în incinta pieţei, 5 % din valoarea mărfii. 

Hotărârea nr. 66 privind trecerea în domeniu public al comunei al obiectivului „Sală de sport de 

educaţie fizică şcolară” din localitatea Răducăneni; 

Hotărârea nr. 68 privind alocarea unor fonduri în vederea  organizării „Pomului de Crăciun”; 

astfel, pentru preşcolari şi elevii claselor I-VIII din comuna Răducăneni s-a aprobat alocarea sumei de 

10.000 lei RON, fiecare copil sau elev primind câte un cadou de Moş Crăciun; 

Hotărârea nr. 69 prin 

care se aprobă întocmirea unui 

studiu de oportunitate în vederea 

concesionării unor bunuri 

imobile, proprietate publica a 

comunei; aceste bunuri se află în 

intravilanul satului Răducăneni 

în incinta fostului Spital Neuro; 

Hotărârea nr. 71 prin 

care se aprobă amenajarea unei 

parcări în localitatea Bohotin, la 

drumul naţional, amenajare care 

constă în: pietruire, amenajarea 

împrejmuire, montat mobilier 

urban, construire cişmea şi troiţă; 
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Hotărârea nr. 72  prin care se aprobă vânzarea, prin licitaţie publică, din domeniul privat al 

comunei, a două imobile şi terenul aferent acestora în suprafaţă de 3.062,23 m.p. Este vorba despre fosta 

Fermă I.A.S., iar vânzarea se va face în urma efectuării unui raport de evaluare întocmit de firmă 

specializată, raport care va stabili valoarea bunurilor.    

Hotărârea nr.75  cu privire la trecerea în domeniul privat al comunei a unor clădiri şi a terenului 

aferent acestora care au aparţinut fostului C.A.P. Bohotin; ca urmare a procesului-verbal de predare-

primire nr.109/ 10.01.2005 încheiat între Asociaţia Agricolă Bohotin A, reprezentată de ing. Ambrono 

Teodor şi Primăria  comunei Răducăneni, se predau administraţiei publice locale unele clădiri şi terenul 

aferent acestora care au aparţinut fostului C.A.P. Bohotin; 

Hotărârea nr. 76. prin care se conferă titlu de cetăţean de onoare  al comunei unor persoane, 

ca semn de recunoştinţă pentru sprijinul acordat Comunei Răducăneni în domenii ca 

învăţământul, sănătatea şi asistenţa socială; avându-se în vedere referatul nr. 6156/2008 al primarului 

comunei consiliul local aprobă acordarea titlului de cetăţean de onoare al comunei, respectiv doamnei şi 

domnului Idda Marie Kempf şi Karl Kempf, domiciliaţi în Elveţia cât şi a surorii Patricia Kaiser, cu 

domiciliul actual în Răducăneni, Casa Maria Helena (Casa P.I.M.); 

Hotărârea nr. 80 prin care este aprobat Planul privind investiţiile propuse pentru anul 2009 în 

Comuna Răducăneni, cu finanţare parţială sau integrală de la bugetul local, după cum urmează: 

           - construcţie sediu primărie – lucrări în continuare, valoare totală de 1.466.000 lei Ron; 

           - sistem ecologic de gestionare a deşeurilor menajere, lucrări în continuare, valoare totală de 

196.000 lei. 

 Hotărârea nr. 82 prin care se aprobă planul de lucrări ce urmează a fi executate în trimestrul al II-

lea al anului 2009 de către beneficiarii de ajutor social conform Legii nr.416/2001 privind venitul minim 

garantat. 
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Rubrica Sportivă 
 

Rubrica sportivă 

 La finalul turului 2008/2009, echipa de fotbal al comunei Răducăneni a terminat 

pe locul IV, clasamentul fiind următorul: 

 Rapid DUMEŞTI – 48 p; 

 AS Breazu REDIU – 40 p; 

 Viitorul HÂRLĂU -37 p. 

ASTRA RĂDUCĂNENI – 34 p. 

Stejarul SINEŞTI – 33 p. 

 La finalul turului „Juniori”, clasamentul 

 este următorul: 

HELIOS Tomeşti   - 21 p; 

OLIMPIA Popricani – 11 p; 

ASTRA Răducăneni – 10 p; 

VIITORUL Lungani  -10 p; 

STEJARUL Dobrovăţ – 9 p; 

 

 Consemnat de Dinu Augustin 

 


