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Zi de sărbătoare la Liceul din Răducăneni 
   

13 septembrie 2010. La prima vedere o zi 

obişnuită: cu o dimineaţă specifică începutului de toamnă, 

septembrie voind a se impune mai mult ca oricând în viaţa 

de zi cu zi, tot truditorul acestei regiuni să-şi amintească 

că „vara nu-i ca iarna” şi/sau trebuie să ţinem frânele 

bine strunite, nu care cumva la prima deschidere de 

drumuri să nu ştim în ce parte s-o luăm. Nu este puţin 

lucru căci, după o vacanţă atât de „caniculară”, obişnuiţi 

fiind să dormităm cu imaginaţia, peretele sufletului nostru 

– şi aşa firav, să nu se afunde în întuneric... 

 Pregătiţi sufleteşte şi trupeşte, elevii, la unison 

îmbrăcaţi - uniforma impunându-se şi cu acordul 

părinţilor, aduc ceva nou în şcoala proaspăt ieşită din reparaţie capitală: voinţa de a urma şi termina o 

şcoală,  de a se instrui pentru ziua de mâine, de a învăţa să întoarcă pe amândouă feţele brazda 

pământului matern; cumulată cu dragostea de vechii şi noii dascăli, absolvenţii clasei a XII a Umană, 

studenţi acum, au venit cu buchete de flori să-şi întâmpine diriginta – d-na prof. Daniela Burdia dar şi 

să-i încurajeze pe bobocii din clasa a IX-a, ei fiind un pic derutaţi: sunt copii veniţi din toată zona. 

Funcţie de media de absolvire, au fost repartizaţi „computerizat” la Liceul Răducăneni, şcoală cu 

prestigiu care a lăsat amprente nemuritoare atât în ţară cât şi peste graniţe generaţii de-a rândul... 

 13 septembrie 2010. Un sobor de preoţi romano-catolici şi ortodocşi, după ascultarea Imnului de 

Stat al României – „Deşteaptă-te Române”, imn datorită căruia a murit marele Eminescu, cu un „Te 

deum” specific zilei, au binecuvântat elevii, părinţii, profesorii şi celelalte personalităţi invitate,  după 

care invitaţii de onoare,  d-na Inspector General al ISJ Iaşi – prof. dr.Liliana Romaniuc, d-l Prefect al 

judeţului Iaşi, ing. Dragomir Tomaşenschi, ş.a., au adus un omagiu comunităţii, conducerii liceului; deşi 

criza se resimte şi aici, cu eforturi peste fire de înţeles, s-a terminat şi s-a dat în funcţiune clădirea cu etaj 

a liceului, elevii să studieze în condiţii din cele mai bune. 

 Cu elevi noi aşadar, cu profesori tineri şi bine pregătiţi, cu săli de clasă cum numai în şcolile 

europene se mai învaţă, nu putem spune decât ceea ce a menţionat în cuvântul domniei-sale, d-na prof. 

Coca Codrianu, directorul liceului: 

 „Bine aţi venit sau revenit în şcoala noastră! 

Ca de fiecare dată, la început de an şcolar, vă întâmpinăm cu câteva cuvinte atât pentru elevi şi părinţi 

care ne calcă pragul prima oară, cât şi pentru cei 

care revin: 

 Erasmus afirma în secolul al XVI-lea că 

„viitorul unei naţiuni e hotărât de modul în care 

acesta pregăteşte tineretul”. Voi, elevii noştri 

reprezentaţi acest tineret de care vorbea 

gânditorul olandez. Pentru voi am cinci sfaturi de 

care vă rog să ţineţi seama pentru viaţa voastră 

de şcolar şi nu numai: 

 „Să fiţi atenţi la gândurile voastre, pentru 

că ele vor deveni vorbe.” 

 „Să fiţi atenţi la vorbele voastre, căci ele 

vor deveni fapte”; 

 „Să fiţi atenţi la faptele voastre, căci ele vor deveni obiceiuri”; 

 „Să fiţi atenţi la obiceiurile voastre pentru că ele vă vor defini caracterul” 

 „Să fiţi atent la caracterul vostru pentru că el va fi destinul vostru” 

 Dumneavoastră, dragilor părinţi, vă mulţumesc că sunteţi alături de noi în munca nobilă de 

modelare a spiritului şi moralei copiilor noştri. Vă doresc să faceţi parte din viaţa şcolii pentru ca 

împreună să contribuim la pregătirea pentru viaţă a copiilor noştri. Vă mulţumesc pentru eforturile 

permanente şi constante de a fi partenerii noştri în activităţile şcolii. Vă doresc sănătate şi înţelepciune 

alături de copiii dumneavoastră, care sunt de azi, pentru încă un an, şi copiii noştri. 
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Colegilor mei le doresc să aibă 

parte de împliniri pe măsura muncii 

depuse şi să contribuie, oricât de greu şi 

imposibil ar părea acum, munca atât de 

grea dar şi  frumoasă de înnobilare a 

sufletelor de copii. Colegilor mei le 

doresc de asemenea putere de muncă, 

sănătate, încredere că va veni un mâine 

mai altfel decât azi. 

Vă doresc tuturor să aveţi parte 

de un an plin de satisfacţii şi împliniri, 

bobocilor le doresc să aibă parte de  ani 

minunaţi în şcoala noastră, iar 

absolvenţilor noştri multe succese în prag de absolvire”. Ca urmare a acestui frumos discurs d-na director primeşte 

un buchet alb de flori, semn de recunoştinţă din partea părintelui Lăzărescu.  

În continuare iau cuvântul domnul prefect Tomaşenschi şi d-na inspector general Liliana Romaniuc care 

apreciază ţinuta-uniformă a elevilor de la clasele I-XII şi felicită Consiliul Local Răducăneni şi pe d-l primar 

Neculai Botezatu, care s-au străduit ca elevii să înveţe în şcoală standard, după reparaţia capitală a Corpului A – 

liceu, cu etaj. 

În cuvântul domniei sale, printre altele, domnul primar ing. Neculai Botezatu afirma: „Este o onoare pentru 

comunitatea locală din Răducăneni de a avea astăzi, alături de noi, la deschiderea anului şcolar pe d-l prefect al 

judeţului Iaşi, Dragomir Tomaşenschi şi d-na inspector general al Inspectoratului Şcolar Judeţean, d-na profesor 

Liliana Romaniuc. 

Nu doresc să plictisesc cu discursul meu, dar ţin să mulţumesc d-nei senator Mihaela Popa şi d-nei deputat 

Dobre pentru sprijinul financiar pe care ni-l va acorda Guvernul României pentru achitarea datoriei pe care o 

avem faţă de constructor. De asemeni, mulţumesc Consiliului Local Răducăneni pentru fondurile acordate din 

bugetul local pentru lucrările de modernizare a clădirii liceului. Nu în ultimul rând, mulţumesc conducerii liceului, 

Doamna director Coca Codreanu şi doamnei dir. Adj. Livia Panţiru, care au fost alături de mine la 

finalizarea parţială a lucrărilor, pentru ca voi, copii să vă desfăşuraţi, în condiţii optime, procesul de învăţământ. 

Pentru ca bucuria noastră să fie şi mai mare, am invitate la sfinţirea liceului pe preoţii parohi din comună, anume: 

pr. Romano-catolic Iulian-Eugen Kropp, pr. Petru-Mihai Mogda, pr. Lăzărescu, pr. Bercaru, pr. Pîrău, Pr. Gorgos 

şi pr. Lercă. 

Vă doresc 

dumneavoastră, cadrelor 

didactice şi elevilor mult succes 

în noul an şcolar iar părinţilor, 

multă sănătate! Vă mulţumesc!” 

Florile primite de 

personalităţile invitate şi locale 

din partea elevilor demonstrează 

că frumuseţea în sufletul celor 

mici mai dăinuie; frumuseţe 

care, încununată cu bună-cuviinţă şi dragoste de carte îi înalţă pe treptele din ce în ce mai sus. 

                                              Realizat de Olariu Elena, Răducăneni 
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SFINTELE TAINE  ÎN BISERICĂ 

- Taina Sfintei Mirungeri – 

 

 În cele două Biserici surori – Romano-

Catolică şi Ortodoxă, sunt cunoscute  şapte Taine  

sau Sacramente ale Bisericii, taine fără de care un 

creştin adevărat nu poate trăi într-o comunitate. 

Acestea sunt: Taina Sfântului Botez, Taina 

Sfintei Mirungeri, Taina Sfintei Spovedanii, 

Taina Sfintei Împărtăşanii, Taina Sfintei Preoţii, 

Taina Sfintei Cununii şi Taina Sfântului Maslu. 

 Pentru că în Biserica Romano-Catolică a 

avut loc un eveniment deosebit spre finele lunii 

septembrie 2010 – adică săvârşirea TAINEI 

MIRUNGERII de către însuşi episcopul Petru 

Gherghel – personalitate marcantă a Iaşi-ului şi Moldovei în biserica sus-menţionată, tinerii care s-au 

bucurat de primirea acestei “taine” s-au pregătit sufleteşte alături de familie, naşii de “mir” şi, binenţeles, 

întreaga comunitate. 

 Ce semnifică această taină?! În amândouă Bisericile, reprezintă ungerea părţilor principale ale 

celui Botezat cu Sfântul şi Marele Mir; dacă în Biserica ortodoxă aceasta se săvârşeşte imediat după  

afundarea copilului de trei ori în apă, în biserica soră Taina Mirungerii are loc după ce tânărul a acumulat 

destulă cunoştinţă despre Biserică, rolul acesteia în formarea tânărului întrucât prin  acest sacrament  se 

pune pecetea Duhului Sfânt pe tânărul care va deveni fiul al Mântuitorului – după dar, până la sfârşitul 

vieţii. 

 Cele câteva secvenţe vor edifica  cititorul asupra acestei atât de însemnată Taină , prezenţa 

Monsenierului-episcop fiind o onoare pentru întreaga comunitate.  

A consemnat, Neculai Botezatu, Primarul Comunei Răducăneni 
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DELICVENŢA  JUVENILĂ …AZI 

 

  Stimate Doamne, stimaţi Domni, dragi Elevi, 

 

 Plecând de la considerentul că delicvenţa 
juvenilă  are implicaţii deosebite cu efecte pe termen 

lung asupra celor care săvârşesc fapte antisociale iar 

înregistrarea unor astfel de incidente în şcoli induce un 

sentiment de insecuritate ce se răsfrânge negativ 
asupra procesului educaţional, îmbunătăţirea 

climatului de siguranţă în incinta şi zona adiacentă 

unităţilor de învăţământ  reprezintă un obiectiv 
prioritar, cu caracter permanent pentru Poliţia 

Română. 

 Siguranţă în unităţile de învăţământ presupune 

o conjugare constantă a eforturilor tuturor celor cu 

atribuţii sau preocupări în acest domeniu: părinţi, cadre didactice, autorităţi locale, poliţie precum şi a altor factori 

sociali care pot contribui în mod concret la securizarea mediului şcolar. 

 În ce priveşte poliţia, în conformitate cu Planul de măsuri elaborat în acest scop, atât la nivel naţional cât şi 

judeţean, au fost stabilite o serie de activităţi precise ce urmează a fi desfăşurate pe întreg parcursul anului şcolar 
2010-2011. Astfel, împreună cu conducerile unităţilor de învăţământ, vor fi stabilite modalităţile concrete de 

cooperare, procedeele de anunţare a evenimentelor, numirea persoanelor responsabile din cadrul şcolii precum şi 

modul de acţiune de natură să nu perturbe desfăşurarea normală a procesului didactic. De asemenea vom asigura 
prezenţa poliţiei în zona unităţilor de învăţământ prin patrulele organizate zilnic, cel puţin la intrarea şi ieşirea de la 

cursuri a elevilor pentru a preveni astfel victimizarea acestora  în cadrul unor acţiuni  agresive sau ca urmare a 

accidentelor rutiere. Prin poliţiştii desemnaţi, vom încerca să realizăm educaţia juridică a elevilor, instruirea  

antivictimală a acestora şi vom populariza în şcoli eventuale cazuri de implicare a elevilor în evenimente negative 
şi consecinţele acestor implicări. 

 Modalităţile concrete de cooperare şcoală-poliţie au fost deja statuate în „Protocolul” încheiat între liceu şi 
poliţia comunală încă din perioada vacanţei de vară. 

 Stimaţi elevi, stimaţi părinţi şi cadre didactice, nu ezitaţi să ne informaţi atunci când apar probleme care, 
prin natura lor, intră în abilităţile şi posibilităţile de intervenţie ale poliţiei! COMUNICAREA ESTE 

PRIMORDIALĂ ÎN PARTENERIATUL ŞCOALĂ-POLIŢIE!!!Vă amintesc cazul înregistrat în anul şcolar trecut 

cu acel tânăr care îşi făcuse un obicei din a pretinde sume de bani de la elevi, ameninţându-i cu acte de violenţă şi 

care a fost identificat tocmai datorită faptului că 
victimele-elevi ai liceului, au avut curajul să sesizeze 

poliţia. A fost astfel posibil ca agresorul să fie cercetat  şi 

apoi arestat preventiv. 

 Aşadar, stimaţi elevi, dacă voluntar sau involuntar 

deveniţi victime ale unor fapte delincvente, nu ascundeţi 
aceasta! Sesizaţi-ne direct ori prin părinţii d-voastră sau 

cadrele didactice care vă au în grijă. 

 Cu speranţa că veţi ţine seama de sfaturile 

noastre, poliţia comunală Răducăneni vă doreşte un an 

şcolar plin de împliniri şi lipsit de evenimente negative. 

 Mult succes tuturor celor implicaţi în procesul de învăţământ! 

                       Comisar de Poliţie,  Dorin LIPOVANU – Şeful Poliţiei Comunale Răducăneni 



6 

 

 

 

Dr. ROXANA POLEAC vă informează: 

IMPORTANŢA VACCINĂRII HPV PENTRU PREVENIREA 

CANCERULUI DE COL UTERIN 

 

 Cancerul de col uterin este o boală cronică gravă, de mare importanţă 

medico socială, cu evoluţie foarte severă, mai ales dacă este depistată în stadii 

avansate. 

 6 femei mor în fiecare zi in România datorită cancerului de col uterin şi 

peste 3000 sunt nou diagnosticate în fiecare an. Cancerul de col uterin 

reprezintă în România prima cauză de mortalitate prin cancer la femeile cu 
vârsta între 15-44 de ani. În lume cancerul de col uterin este pe locul II ca 

frecvenţă dintre toate cancerele la femeile cu vârsta sub 45 de ani. 

 Infecţia cu papiloma virus uman ( HPV) este cauza a peste 99% din 

totalul cazurilor de cancer uterin.  

 HPV se transmite direct prin contact cutanat în timpul tuturor tipurilor de activitate sexuală. HPV este 

foarte frecvent, se estimează că 4 din 5 femei sunt infectate în timpul vieţii. Cele mai multe infecţii genitale cu 

virus HPV nu se manifestă prin nici un simptom iar oamenii nu ştiu că sunt infectaţi dar pot transmite virusul şi 

altor persoane. De aceea este foarte important ca femeile să facă controale ginecologice periodice. Aceste controale 
pot detecta orice modificări anormale ale celulelor înainte ca aceste modificări să devină grave. Cele mai multe 

dintre femei află că au HPV ca urmare a unui test Papanicolaou anormal. Testul Papanicolaou face parte din 

controlul ginecologic de rutină şi ajută la detectarea celulelor anormale de la nivelul epiteliului colului uterin, 
înainte ca acestea să aibă ocazia să devină celule precanceroase sau chiar cancer de col uterin.  

Multe cazuri de pre-cancer de col uterin pot fi tratate cu succes dacă sunt depistate la timp. De fapt, cancerul 
de col uterin este unul din cancerele care pot fi prevenite cel mai uşor. De aceea este foarte important să urmaţi 

sfaturile medicului dumneavoastră în ceea ce priveşte efectuarea testului Papanicolaou. În plus faţă de testele 

Papanicolaou, medicul dumneavoastră poate să vă sugereze şi un alt test (testul de ADN al HPV) care poate detecta 

tipurile „cu risc crescut” de HPV. Scopul acestui test este de a determina dacă celulele anormale de la nivelul 
colului uterin sunt cauzate de tipuri „cu risc crescut” de HPV, şi pot deci evolua către cancer de col uterin. 

Rezultatele analizelor îi pot ajuta pe medici să decidă dacă pacienta necesită investigaţii suplimentare sau tratament. 

 Vaccinarea fetiţelor reduce riscul îmbolnăvirii de cancer de col uterin prin prevenirea infectării cu HPV. 
Este foarte important să vă protejaţi fiica înainte de începerea vieţii sexuale . 

 Vaccinarea este cea mai eficientă metodă de prevenire a infecţiei HPV  . 

 17 ţări din Uniunea Europeană au introdus deja vaccinul gratuit în calendarele naţionale de vaccinare. în 

urma administrării a peste 30 de milioane de doze de vaccin în întreaga lume la femei şi fetiţe peste 9 ani a fost 
demonstrat ca vaccinul are un profil de siguranţă foarte bun. 

 Reacţii secundare pot fi: înroşire, durere, inflamaţie, prurit la locul înţepării, febră. Vaccinul se 

administrează într-un ciclu de 3 injecţii în braţ, prima la un moment dat, a doua la 1 lună după prima inoculare, a 
treia la 6 luni după prima inoculare. 

 Vaccinul este recomandat tuturor fetelor de 11-12 ani, dar pot fii vaccinate fete de pana la 9 ani. Vaccinul 
este deasemenea recomandat şi tinerelor între 13 şi 26 ani care nu au fost vaccinate. 

 Vaccinul este gratuit în cadrul campaniei iniţiate de Ministerul Sănătăţii, este distribuit medicilor de familie 
care pot efectua vaccinarea la cabinet. 

 Vaccinarea nu înlocuieşte testele citologice Babes-Papanicolau. 

  Pentru informaţii suplimentare şi pentru vaccinare vă puteţi adresa medicului de familie. 
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Microcercetare pe tema Jocul în mediul rural : valori 

formativ – explorative 

 (microcercetare în zona Moldovei) 
FRUNZĂ  ALINA: Asistent Social Specialist – Consiliul Judeţean Iaşi - Unitatea Medico-Socială 

Răducăneni  /Suplinitor Drd. (plata cu ora)  Catedra de Sociologie şi Asistenţă Socială a Facultăţii de Filosofie şi 

ştiinţe Social-Politice  din cadrul Universităţii  „ Alexandru Ioan Cuza ” Iaşi; 

Colaboratori în realizarea cercetării:  

Cadre didactice din cadrul Liceului Teoretic ”Lascăr Rosetti” din localitatea Răducăneni, judeţul Iaşi: d- na 

Director COCA CODRIANU, d-na Învăţător ROCA MAGDALENA, d-na Învăţător BĂLTIANU 

GABRIELA 

Funcţionari  de la Compartimentul Asistenţă Socială din cadrul Primăriei Răducăneni: Asistent Social 

Comunitar LUPU LUMINIŢA Asistent Social Comunitar DUMITRU ANICA. 

OBIECTIVELE ŞI IPOTEZELE MICROCERCETĂRII 

Argument pentru demararea microcercetării (anchetei prin chestionar) pe tema Jocul în mediul rural 

: valori formativ – explorative  

Jucăriile nu sunt, numai un atu suplimentar în mediul ambiant al copiilor. Ele sunt, cu adevărat, o unealtă 

indispensabilă în dezvoltarea sa armonioasă pe plan fizic, mental, senzorial şi afectiv. Este oare, acest lucru valabil 
numai pentru copiii din mediul urban? Un copil care trăieşte în mediul rural, înconjurat de prieteni, animale, natura, 

are mai puţină nevoie de jucării? Nu este sigur, chiar dacă acest copil găseşte în mod efectiv în mediul său 

înconjurător mai multe elemente care să-i favorizeze jocurile şi să-i dezvolte imaginaţia. Ceea ce este sigur, în 
schimb, este că jucăriile bune ("naturale" sau confecţionate) trebuie să permită schimburi şi că anumite moduri de 

viaţă le favorizează mai mult decât altele. Într-adevăr, nu ne putem aştepta de la un copil să fie autonom în jocurile 

sale. Dar, pentru toţi, jucăria vine să satisfacă din plin nevoile de explorare, curiozitate, manipulare, securitate, 
descoperire şi afecţiune, nevoi absolut primordiale.  

Date fiind datele problemei ştim cu toţii că, din totdeauna şi pretutindeni, jocul a fost şi este strâns legat de 

mirifica lume a copilăriei, indiferent de vremurile pe care le-am traversat de-a lungul istoriei. Nici un copil nu-şi 

trăieşte deplin această minunată vârstă fără joc, fără veselie, fără mirajul care însoţeşte zilele şi orele de el însuşi 
dorite şi înfăptuite după propria sa plăcere. 

Jocul este un factor important al socializării copilului, deoarece acesta, potrivit unor reguli scrise sau nu, îi 

determină pe copii să se cunoască mai bine, să comunice mai mult, să se simtă bine unul cu celălalt şi să dorească 
acest lucru. 

Jocurile au rol important în dezvoltarea fizică, intelectuală, morală şi estetică a copiilor. Jocul este pentru el 

la fel de important ca munca pentru adulţi, îi 
îmbunătăţeşte capacitatea de comunicare, îl determină să 

se implice în cât mai multe activităţi, făcând posibilă, 

dezvoltarea armonioasă a personalităţii acestuia.  

În jocuri se dezvoltă interesul şi obişnuinţa 
pentru muncă, pentru corectitudine, se fixează 

deprinderile, se automatizează mişcări foarte complexe. 

Jocurile care sunt inspirate din viaţa de toate zilele îi 
arată copilului regulile mari ale vieţii civilizate, 

oglindesc stadiul de dezvoltare al societăţii în care 

trăieşte. Sunt şi un material foarte bogat pentru 

dezvoltarea gândirii şi afectivităţii copilului. Prin joc, imaginaţia copilului se dezvoltă, la fel şi puterea de 
inventivitate. Copilul doreşte să semene cu cel pe care-l interpretează în joc. Copilul observă personajul pe care îl 

imită în jocul său. Prin joc copilul îşi îmbogăţeşte şi dezvoltă felul de a vorbi. 

Jocul reprezintă tipul fundamental al activităţii copilului. Sub influenţa lui se formează, se dezvoltă şi se 
restructurează întreaga lui activitate psihică. Prin intermediul jocului, în psihicul copilului se produc schimbări 

importante: copilul dobândeşte numeroase şi variate cunoştinţe despre mediul înconjurător, i se dezvoltă procesele 

psihice de reflectare directă şi mijlocită a realităţii (percepţia, reprezentările, memoria, imaginaţia, gândirea, 
limbajul, etc.) 

În jocuri intervin, se dezvoltă şi se exersează elementele creative, mobilitatea, comprehensiunea gândirii, 

capacitatea de a imagina soluţii noi, aplicarea în practică a soluţiilor memorate şi care sunt eficiente.  

Jocul este mişcare, explorare, este comunicare şi socializare, este exerciţiu şi învăţare, este observaţie şi 
imitaţie, este disciplinare. Esenţa jocului este reflectarea şi transformarea, pe plan imaginar, a realităţii 

înconjurătoare. Jocul nu este numai o simplă distracţie, ci, prin joc, copilul descoperă şi lumea şi viaţa într-un mod 

accesibil şi atractiv, o cercetează, o prelucrează şi o transformă în învăţare, în experienţă personală. De aceea, în 
timpul jocului, copilul desfăşoară o variată activitate de cunoaştere.      (va urma) 
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Hotărâri ale Consiliului Local Răducăneni 
 

 

 

În perioada 01 august – 30 septembrie 2010, Consiliul Local al Comunei 

Răducăneni a adoptat un număr de 7 hotărâri, din 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. 39/03.08.2010 privind rectificarea bugetului local al comunei 

Răducăneni pe anul 2010;   

 - Hotărârea nr. 40/09.08.2010 privind aprobarea statelor de funcţii a aparatului de 

specialitate al primarului comunei Răducăneni şi a structurilor aflate în subordinea 

Consiliului Local al Comunei Răducăneni, precum şi pentru aprobarea organigramei;   

 - Hotărârea nr. 41/17.09.2010 privind rectificarea bugetului local al comunei 

Răducăneni pe anul 2010;    

 - Hotărârea nr. 43/17.09.2010 pentru aprobarea efectuării activităţii de pază la 

nivelul Comunei Răducăneni de către o societate specializată de pază şi protecţie;   

- Hotărârea nr. 45/17.09.2010 privind aprobarea raportului de evaluare în vederea 

vânzării unor bunuri aflate în domeniul privat al comunei şi aprobarea unor reglementări 

pentru desfăşurarea licitaţiei publice. 

Secretar comună, 

 Viorica Huivan 
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