Veşnicia s-a născut la sat ! (Lucian Blaga)
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ŞI CUVÂNTUL S-A FĂCUT TRUP ŞI A LOCUIT PRINTRE NOI
„Şi Cuvântul s-a făcut trup
şi a locuit printre noi” şi locuieşte
între noi, printre noi, oamenii şi
cu noi, oamenii, în sensul cel mai
deplin şi adevărat al cuvântului.
El nu s-a prefăcut că o face pe
omul ci a trăit pe deplin condiţia
noastră umană cu toate oboselile
şi temerile ei, sorbind paharul
suferinţei până la sfârşit. Şi în
felul acesta a devenit tovarăşul
nostru de drum, al fiecăruia dintre
noi. El s-a făcut în toate asemenea
nouă, afară de păcat; a împărţit cu
noi neputinţele noastre dar şi
speranţele noastre: a stat la masă
cu cei păcătoşi, i-a fost frică de
moarte şi a trecut prin moarte. Şi tocmai prin aceasta a devenit Mântuitorul nostru pentru că mai
întâi a devenit Fratele nostru, ni l-a arătat pe Tatăl şi ne-a dat posibilitatea de a ajunge la Tatăl.
Obişnuim cu ocazia sărbătorilor să ne urăm unii altora „Sărbători fericite”, „Crăciun
fericit”... Când facem aceasta? Cu ocazia sărbătorii Naşterii Domnului. Tocmai atunci când El
vine între noi cu mâinile goale. Vine cu mâinile goale dar cu toate acestea ne aduce totul nouă.
Prin naşterea sa ne redescoperă iubirea lui Dumnezeu, ni-l aduce pe Dumnezeu care se face om
pentru ca noi să putem ajunge la Dumnezeu. Şi face aceasta fără să schimbe nimic din condiţia
noastră de viaţă. Cel care schimbă este cel care iubeşte: Dumnezeu, care ia trup omenesc.
Nu ştiu ce vă doriţi dumneavoastră din aceste sfinte sărbători. Nu ştiu dacă veţi fi copleşiţi
cu daruri sau veţi fi deziluzionaţi. Dar ştiu că Dumnezeu ne face întotdeauna surprize şi ne
dăruieşte mai mult decât reuşim să ne dorim noi unii altora, dacă noi ştim să iubim aşa cum El nea iubit.
Se prea poate să nădăjduiţi, ca printr-o minune, să se schimbe condiţia dumneavoastră de
viaţă. Însă El face mult mai mult: schimbă condiţia sa de viaţă şi împărtăşeşte soarta noastră. Isus
a venit în această lume într-o stare de sărăcie mult mai mare decât aceea a celor mai săraci dintre
noi şi ne dăruieşte bogăţia lui.
Isus a trăit o viaţă mai monotonă, mai închisă, mai ascunsă decât aceea de care ne plângem
noi.
Isus nu ne-a indicat calea aventurii şi nici a dezertării din faţa realităţii. Isus a venit pe
lume necunoscut şi persecutat. Nici noi nu ne aşteptăm să fim stimaţi, iubiţi, înţeleşi şi admiraţi
de alţii.
El, prin urmare, ne-a dat tot ce era şi tot ce avea.
El era Fiul şi a venit ca să ni-l arate pe Tatăl.
El este Veşnicia şi a venit să ne ducă pe noi în Veşnicie.
Doamne, în această sărbătoare a Crăciunului, a Naşterii Domnului, fă să se nască în noi
Iubirea ca să putem fi fiii şi fiicele tale. Amin.

Preot Maricel Medveş, Parohia Romano-Catolică Răducăneni
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Am deosebita plăcere de a vă prezenta raportul de activitate pe anul 2009.
După cum se ştie anul 2009 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 destul de multe
lucruri bune, dar în acelaşi timp au fost şi destule probleme nerezolvate, din cauza problemelor financiare.
În anul 2009 am iniţiat un număr de 50 de Proiecte de Hotărâre care au fost adoptate de către
Consiliului Local şi pe care le-am dus la îndeplinire.
Dintre acestea cele mai importante sunt:
Hotărârea nr. 2 – aprobarea construirii în regie
proprie a unei şcoli în satul Trestiana;
Hotărârea nr. 3 şi nr. 5 – prin care se aprobă
procurarea unui tractor şi a unor agregate pentru acesta,
pentru Serviciul de gospodărire comunală;
Hotărârea nr. 8 – prin care se aprobă bugetul comunei
pe anul 2009;
Hotărârea nr. 16 – prin care se aprobă reorganizarea
aparatului de specialitate al Primarului Comunei
Răducăneni, precum şi aprobarea statului de funcţii şi a
organigramei;
Hotărârea nr. 23 – cu privire la gospodărirea şi
menţinerea curăţeniei pe teritoriul comunei Răducăneni;
Hotărârea nr. 32 – cu privire la aprobarea studiului de fezabilitate în vederea construirii unui parc în
satul Bohotin;
Hotărârea nr. 41 – pentru aprobarea taxelor şi impozitelor locale, precum şi a taxelor speciale ce se
vor aplica în Comuna Răducăneni, începând cu 01.01.2010;
Hotărârea nr. 42 – pentru finanţarea şi organizarea „Pomului de Crăciun”, manifestare tradiţională
la nivelul comunei prin care se acordă cadouri copiilor;
Hotărârea nr. 44 – privind realizarea obiectivului de investiţii „Amenajare bază sportivă în
localitatea Răducăneni”, pe terenul de sport de lângă Şcoala Răducăneni;
Hotărârea nr. 49 – privind aprobarea repartizării sumei alocate Comunei Răducăneni, prin Hotărârea
Guvernului nr. 1454/2009, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale, produse în perioada 5 – 7
septembrie 2009 în satul Isaiia.
De asemenea am emis şi un nr. de 3796 de Dispoziţii pe diverse probleme de activitate şi
anume: probleme sociale, pentru beneficiarii de ajutor social, de ajutor pentru încălzirea locuinţei,
acordare de alocaţii complementare şi monoparentale şi unele legate de activităţi curente cu privire la
aparatul propriu de specialitate.
În continuare, doresc să scot în evidenţă unele dintre realizările anului 2009 şi anume: - s-au
reabilitat în toată comuna, prin pietruire, 23,13 km după cum urmează;
- Răducăneni, Bazga, Trestiana – 17,3 km;
- Bohotin
- 2,9 km;
- Isaiia
- 1,6 km;
- Roşu
- 1,6 km.
În ceea ce priveşte iluminatul public, pot să spun că a fost reabilitată reţeaua în toată comuna
în proporţie de 80%, urmând ca în anul 2010, în funcţie de buget, să fie iluminată toată comuna cu becuri
pe fiecare stâlp.
Printre obiectivele finalizate în anul 2009, nu pot să nu amintesc de finalizarea „ Parcului
dendrologic” din localitatea Răducăneni, a „Sistemului ecologic de gestionare a deşeurilor menajere”
precum şi procurarea unei autospeciale pentru transportul deşeurilor, finanţată printr-un proiect PHARE.
Sistemul ecologic va fi dat în funcţiune în acest an, după obţinerea tuturor avizelor şi
autorizaţiilor legale de la Garda de Mediu, Apelor Române, Direcţia Sanitară ş.a.
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Altă realizare foarte importantă
din punctul meu de vedere este construirea
Şcolii din zona Trestiana şi începerea
construirii unui monument al eroilor în
centrul comunei.
De asemenea s-au continuat
lucrările la sediul nou al primăriei.
În
ceea
ce
priveşte
învăţământul, am asigurat la toate şcolile şi
grădiniţele din comună fondurile necesare
pentru reparaţii, curăţenie şi încălzire pentru
buna desfăşurare a procesului de învăţământ.
În continuare am în vedere
următoarele:
continuarea
lucrărilor
la
sediul
primăriei;

continuarea lucrărilor la sediu liceu;
asigurarea de cele necesare pentru buna desfăşurare a procesului de învăţământ;
reparaţii şcoli şi grădiniţe;
reabilitarea iluminatului public;
reabilitarea în continuare a drumurilor săteşti;
construirea prin Ordonanţa 7 a Guvernului României a „Complexului Sportiv” de la Liceul
Răducăneni;
finalizarea închiderii gropilor de gunoi din comună, conform legilor în vigoare.
Nu pot să nu amintesc şi de multe probleme care mi-au îngreunat activitatea în anul 2009,
acestea fiind datorate şi crizei economice s-au altor factori:
1- nefinanţarea de către Ministerul Învăţământului a continuării lucrărilor la liceul din
comună;
2- neplata contribuţiilor, de către comunele Grozeşti, Gorban, Cozmeşti şi Moşna pentru
funcţionarea activităţii Serviciului SMURD, fiind nevoit să disponibilizez 9 persoane;
3- reţinerea din salariile angajaţilor primăriei a câte 8 zile pe lunile noiembrie şi
decembrie;
4- ajutor social, finanţat de către stat în proporţie de 60%;
5- plata cu întârziere a celor peste 40 de salariaţi, asistenţi personali care se ocupă de
persoanele cu handicap;
6- cu toate că s-au întocmit peste 1500 de dosare pentru ajutorul de încălzire, la
persoanelor care aveau dreptul legal, nici până în luna ianuarie nu s-au primit fondurile necesare de la
stat.
Aş dori să remarc şi colaborarea bună pe care am avut-o atât cu Consiliul Local cât şi cu
aparatul propriu de specialitate.
Trebuie să fac referire, în mod deosebit şi la alte aspecte, cum ar fi:
eliberarea de diverse acte, nu în termen de 30 de zile cum prevede legislaţia, ce în momentul
depunerii cererii;
completarea registrelor agricole;
rezolvarea alocaţiilor la timp;
execuţia bugetară de venituri şi cheltuieli, o consider bună, în condiţiile crizei economice de anul
trecut;
am asigurat sumele necesare, pentru buna desfăşurare a administraţiei publice, învăţământ, cultură,
sport, servicii publice, drumuri, iluminat şi altele;
asigurarea serviciilor către populaţie, de către toate compartimentele primăriei, s-a făcut în condiţii
bune, chiar şi în afara programului de lucru.
PRIMAR
ing. Neculai Botezatu
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Raport de activitate perioada 01 ianuarie-31 decembrie 2009
Viceprimar, Fechete Claudiu
Anul 2009 poate fi considerat anul cu cele mai bune realizări în ceea ce priveşte reabilitarea
drumurilor săteşti în comuna Răducăneni.
În acest scop, împreună cu d-nul Primar Botezatu Neculai şi în urma consultării cu unii cetăţeni
ai comunei, am identificat segmentele de drum care necesitau intervenţii rapide pentru a fi practicabile.
Cu eforturi financiare, o bună organizare a lucrărilor şi supravegherea acestora, în acest an au fost
reparate aproximativ 40% din drumurile sateşti ale comunei noastre, reprezentând o lungime totală ce
depaşeste 23,13 km.
Am continuat activitatea de reabilitare la piaţa agroalimentară a comunei. În primavară, imediat
ce timpul a devenit favorabil, am pornit lucrările necesare în vederea înlocuirii tablei vechi, cu alta nouă
pe o suprafaţă de 750 mp. Cu această ocazie au fost instalate şi tuburi pentru scurgerea dirijată a apei
provenită din precipitaţii.
Împreună cu d-nul Primar am identificat fondurile necesare construirii a două fântâni în satul
Roşu şi reabilitarea altor două fântâni în satul Răducăneni.
După ce a fost decis locul unde urma să se construiască şcoala la Trestiana, m-am ocupat de
lucrările necesare realizării acestui obiectiv; începând cu fundaţia şcolii şi terminând cu văruitul acesteia,
astfel ca începutul anului anului scolar 2009-2010 să fie o surpiză plăcută atât copiilor cât şi părinţilor
acestora. La această dată ei se pot bucura de o scoală nouă, călduroasă, cu sobe din teracotă, geamuri şi
uşi termopan, cu 2 Săli de clasă şi o magazie, având o suprafaţă de cca 80mp.
Am identificat un număr de 40 de puncte de colectare selectivă a deşeurilor menajere, în toată
comuna, fiind vizate zonele mai aglomerate ca : şcoli, piaţă, blocuri, etc. În aceste puncte au fost realizate
platforme betonate de cca 10-12 mp, îngrădite şi acoperite, urmând ca pe acestea să fie amplasate câte 3
euro-pubele.
În atenţia mea au fost şi cursurile de apă
de pe raza comunei, fiind necesară salubrizarea
malurilor acestora de mai multe ori.
Conform HCL nr 23 | 2009 am închis
vechile depozite de gunoi din toate satele
componente ale comunei noastre. Depozitele din
satele Isaiia, Rosu şi Bohotin au fost desfiinţate
prin transferul
deşeurilor
la
depozitul
Raducaneni. Depozitele de gunoi de la
Construire şcoală la Trestiana – Răducăneni, 2009
Răducăneni şi Bazga au fost acoperite cu pământ
urmând ca în primăvară să fie însămânţate cu iarbă şi redate circuitului natural.
Am făcut demersurile necesare pentru obţinerea autorizaţiei de funcţionare a serviciului de
salubrizare a comunei de la Agenţia de Mediu. În acest scop în prealabil au fost necesare obţinearea
autorizaţiilor de funcţionare emise de Agenţia de Sănătate Publică şi Apele Române.
În această iarnă am organizat aprovizionarea cu lemne la toate şcolile şi grădiniţele din comună,
sediul Primăriei, SMURD, Biroul de Evidenţă a Populaţiei şi Biblioteca Comunală.
Pe toată perioada anului am avut în atenţie parcul comunei, spaţiile verzi limitrofe DN28,
curăţenia din centrul comunei şi străzile adiacente ale acestuia.
În toamna anului 2009 am desfiinţat « parcarea căruţelor » din centrul satului Răducăneni. Acest
teren a fost împrejmuit şi urmează a deveni un spaţiu verde având în centru un monument.
Menţionez că aceste lucrări (şi multe altele care nu au fost evidenţiate) realizate în comuna
Răducăneni le-am făcut cu ajutorul angajaţilor compartimentului de gospodărie comunală.
Pe această cale rog pe toţi cetăţenii comunei Răducăneni care sunt interesaţi să locuiască într-o
comună curată şi civilizată să mă ajute la realizarea acestui vis, sesizându-mă imediat ce observă persone
care depozitează deşeuri menajere sau gunoi de grajd pe drumuri sau în orice alte locuri
necorespunzatoare la telefon 0727823250 sau 0748643790.

Vă mulţumesc anticipat !
Viceprimar, Fechete Claudiu
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DR. ROXANA POLEAC vă informează :

EFECTELE FRIGULUI ASUPRA ORGANISMULUI
Temperaturile scăzute au
un efect dăunător asupra
organismului.
În primul rând stresul
datorat aerului rece, mai ales
că în ultimii ani iernile au fost
blânde, iar organismul a cam
"uitat" ce înseamnă -20 grade
celsius. Dăunătoare sunt şi
trecerile bruşte de la cele 20
de grade din casă la -20 de
grade de afară.
Frigul şi gerul acutizează
neplăcerile determinate de
bolile articulaţiilor, în special durerile articulare. Acestea dispar de cele mai multe ori la caldură,
pentru ca la contactul cu frigul să apară din nou. Dintotdeauna frigul a constituit un factor
declanşator foarte important în bolile aparatului respirator. Factorul frig este declanşatorul unor
fenomene fiziopatologice care afecteaza tractul respirator, care dau posibilitatea agentilor virobacterieni să se dezvolte într-un mediu prielnic, înmulţindu-se şi dând naştere - în funcţie de
localizare - unor boli acute, cum ar fi: rinite, sinuzite, amigdalite, faringite, laringite, traheite,
bronşite, pneumopatii (afectarea Tesutului parenchimatos pulmonar) si bronhopatii (afectarea
sistemului bronhopulmonar pană la nivelul alveolelor).
Nu trebuie uitat că, deşi poate nu ne-a afectat frigul, este bine să ajutam la creşterea
imunităţii organismului. Temperaturile scăzute au efecte nedorite asupra zonelor expuse la frig:
extremităţile membrelor, buzele, faţa. Degerăturile pot determina înroşirea pielii, umflături, până
la băşicuţe cu lichid sau afectarea muşchilor şi a tendoanelor. Hainele celui afectat trebuie imediat
înlocuite cu unele uscate şi calde, încalzirea directă a zonelor afectate, factorii favorizanţi ai
apariţiei degerăturilor sunt oboseala, alcoolul, fumatul, expunerea îndelungată la temperaturi
scăzute, îmbrăcăminte şi încălţăminte neadecvată.
Pielea este sensibilă în orice anotimp, dar condiţiile climatice ale iernii constituie pentru ea
un adevărat pericol. Gerul favorizează dezvoltarea secreţiei de sebum şi reduce numărul celulelor
care dau elasticitate pielii. Anotimpul geros afectează pielea, care se usucă, devine roşie, iritabilă
şi chiar se poate crăpa, producând o senzaţie neplăcută. Pentru ca pielea dumneavoastră să nu
resimtă efectele gerului ar trebui să o îngrijiţi mai mult ca de obicei, respectând toate etapele
necesare: demachiere, tonifiere, hidratare, aplicare de creme nutritive ,aplicare de maşti faciale.
De asemenea, esenţiale pentru un ten sănătos şi rezistent la temperaturile scăzute sunt şi
alimentaţia bogată în vitamine şi antioxidanţi, consumul de lichide, evitarea pe cât posibil a
expunerii la frig şi vânt, respectarea orelor de somn şi odihnă.
Buzele sunt extrem de sensibile la frig şi vânt. Aplicaţi strugurel înainte de a ieşi afară sau
diverse creme hidratante.
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Se recomandă populaţiei să evite deplasările în spaţii deschise şi expunerea la frig. În cazul
în care deplasarea este necesară, trebuie folosite toate mijloacele de protecţie adecvate: căciuli,
mănuşi, etc. O atenţie specială trebuie acordată copiilor. Persoanele vârstnice, în special cele cu
afecţiuni cardiace şi respiratorii trebuie să evite deplasările şi frecventarea locurilor aglomerate,
care creează premisele decompresării în condiţii de temperaturi scăzute. Locuinţele şi spaţiile
închise trebuie încălzite corespunzător. Nu este recomandată folosirea instalaţiilor improvizate
pentru încălzire, care pot duce la intoxicaţii cu monoxid de carbon. Oamenii trebuie să evite
expunerea prelungită a mâinilor şi picioarelor la temperaturi scăzute pentru a se feri de degerături.
Este de preferat să ne alegem haine din bumbac, deoarece ţinutele vestimentare care conţin
poliester nu păstrează căldura, ci dimpotrivă. Se recomandă protejarea extremităţilor, respectiv
mâinile, picioarele şi capul, deoarece acestea sunt cele mai expuse părţi la frigul de afară.
Încălţămintea
trebuie să fie
una din piele şi
îmblănită,
deoarece astfel
se
păstrează
căldura,
iar
picioarele
"respiră".
Totodată,
ghetele
nu
trebuie să fie
fixe, deoarece
picioarele
trebuie să stea
lejer.
Se
recomandă
persoanelor care
suferă
de
afecţiuni
pulmonare,
precum astmul sau bronşitele, cardiacilor şi hipertensivilor să stea în casă şi să evite ieşirile lungi
în zone expuse frigului, deoarece starea acestor pacienţi se poate agrava. În cazul cardiacilor şi a
hipertensivilor se pot înregistra creşteri ale valorilor tensionale sau creşteri ale ischemiei cardiace.
Dacă tot au de făcut drumuri, atunci să nu uite să îşi ia cu ei medicamentele, deoarece există
riscul de infarct datorat temperaturilor scăzute. Pe timp de iarnă se recomandă consumul de
lichide, deoarece frigul duce la deshidratare. Pe o astfel de vreme suntem tentaţi să bem ceva
fierbinte, deoarece avem senzaţia că aşa putem face faţă temperaturilor scăzute. Lichidele
fierbinţi fac mai mult rău decât bine. Alcoolul( vin, tuica) încălzit oferă căldură doar pe moment.
Vasele de sânge se dilată atunci când bem alcool, indiferent dacă este sau nu fiert, şi atunci apare
senzaţia de căldură. Aceasta durează foarte puţin, deoarece apare fenomenul de vasoconstricţie,
respectiv vasele de sânge se contractă. Ulterior, apare senzaţia de frig, care este mult mai
puternică decât dacă nu am fi băut deloc alcool. Ceaiurile sau supele fierbinţi trebuie şi ele
evitate, deoarece consumate ca atare irită mucoasa şi esofagul. În sezonul răcelilor şi gripelor
sezoniere, multe persoane recurg la lichide fierbinţi pentru a diminua senzaţia de durere în gât.
Acest lucru trebuie evitat, mai ales că esofagul este deja afectat. Ceaiul trebuie baut la
temperatura camerei. Atât lichidele fierbinţi cât şi cele reci trebuie evitate în această perioadă.
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SERVICII FURNIZATE ÎN ANUL 2009
de Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor şi
Stare Civilă Răducăneni

Nr.
crt.
1
2
3
4

Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6

Servicii furnizate
Cărţi de identitate eliberate în total

3460

Din care pentru comuna Răducăneni

784

Cărţi de identitate provizorie
Reşedinţe de domiciliu
Stabilire domiciliu în România

18
44
4

Servicii furnizate
Înregistrări naşteri
Din care transcrieri
Înregistrare căsătorii
Înregistrare decese
Certificate eliberate, naşteri, căsătorii,
decese
Acordare sprijin financiar la
constituirea familiei
Soluţionarea cererilor de eliberare
extrase de stare civilă

Ofiţer stare civilă,
Dinu Augustin
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SPCLEP
Răducăneni

Starea civilă
Răducăneni
8
5
30
90
420
29
85

