Veşnicia s-a născut la sat ! (Lucian Blaga)

Se distribuie GRATUIT

Publicaţia comunei Răducăneni, Anul I, numărul 2, mai 2008

Maxima ediţiei
„Mă simt român şi în
acelaşi timp european,
intim solidar cu istoria,
cultura şi destinul patriei
mele, integrată istoriei şi
culturii unui ansamblu
geopolitic şi spiritual care
se numeşte EUROPA”
(Adrian Marino)
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Trei produse naturiste prezentate de
S.C. MAMA NATURA S.R.L.
Cu titlul „Trei produse naturiste- concepute
special pentru tine!”, Societatea Comercială „Mama
Natura” S.R.L. Răducăneni pune la dispoziţia cititorilor
şi celor care folosesc produse pe bază de miere de albine
următoarele balsame naturiste:
NATURA FORTE VIT- conţine aproximativ
toate vitaminele şi mineralele de care are nevoie corpul
nostru, inclusiv tincturi de plante medicinale şi propolis.
Este un tonifiant general al organismului uman. Este un
produs complex prin consumul căruia vom transmite
multă sănătate ficatului nostru, vezicii biliare,
stomacului, intestinelor blocate sau leneşe, rinichilor şi
vezicii urinare care ne scot prea des afară.
Putem scăpa de accidente, senzaţii de vomă şi
balonare.
Stimulează
memorarea
informaţiilor.
Contribuie la eliminarea stărilor de anemie sau constipaţie.
Este un produs obţinut din extracte naturale din fructe de cătină, măceşe şi afine, combinate cu
polen, propolis, miere de albine şi tinctură de sunătoare.
NATURA SUPPLE- a fost creat pentru persoanele care îşi doresc sănătate, energie şi o siluetă
de vis.
Prin conţinutul mare de substanţe energetice, produsul intensifică arderea grăsimilor din
organism şi diminuează considerabil pofta de mâncare. Puteţi slăbi fără efort şi fără un regim alimentar
strict: respectaţi modul de folosire a produsului de pe etichetă şi perioada de timp în care acesta îşi face
simţit efectul (15-30), în funcţie de vârstă şi de metabolismul fiecăruia).
Se va consuma obligatoriu de 3 ori/ zi diluat conform instrucţiunilor de pe etichetă, chiar dacă se
sare peste micul dejun sau prânz.
Este un produs obţinut din extracte naturale din fructe de cătină, măceşe, coacăze şi afine,
combinate cu polen, propolis, miere de albine şi oţet din miere de albine.
NATURA PREVENT PROP- gripă şi răceală a fost creat cu scopul de a putea spune „adio”
următoarelor afecţiuni: gripă, guturai, tuse (indiferent de etiologie), rinită cronică, amigdalită, faringită,
laringită, diferite afecţiuni bucale.
Acţiunea benefică a produsului este dată în primul rând se prezenţa propolisului, cu rol septic şi
antiinflamator, combinat cu celelalte tincturi de plate medicinale şi produse apicole, care vor face ca
organismul nostru să fie puternic, cu un sistem imunitar bine dezvoltat, gata oricând să se lupte cu orice
virus.
Este un produs obţinut din extracte naturale
din fructe de cătină, măceşe şi coacăze, combinate cu
polen, propolis, miere de albine şi tinctură de salvie
şi cimbrişor.
Conţine aproximativ toate vitaminele şi
mineralele de care corpul nostru are nevoie.
Aceste combinaţii de produse naturale au
fost concepute şi realizate cu mulţi ani în urmă
pentru a îmbunătăţi sănătatea membrilor familiei
mele şi a prietenilor apropiaţi.
Datorită rezultatelor foarte bune pe care leau avut, am considerat că şi dumneavoastră le
puteţi folosi cu toată încrederea!

Claudiu FECHETE, manager
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Încă un pas spre democraţie
Stimaţi cetăţeni ai comunei Răducăneni,
începând cu luna septembrie 2007, Asociaţia Pro
Democraţia
a
lansat
proiectul
intitulat
„Democraţia în comunităţile mici”, finanţat de
către Trust for Civil Society for Central and
Eastern Europe. Scopul acestuia este educarea
cetăţenilor din comunităţile mici din România în
spiritul participării la luarea deciziilor cu caracter
public şi al cunoaşterii drepturilor pe care le au.
Pentru atingerea acestuia, s-au întreprins şi se vor
întreprinde următoarele acţiuni: crearea şi
dezvoltarea de grupuri de iniţiativă cetăţenească
(GIC) în 20 de comunităţi pilot; sprijinirea
fiecărui GIC în identificarea şi rezolvarea a cel
puţin o problemă locală prin colaborarea
cetăţenilor cu autorităţile publice; multiplicarea acestor iniţiative prin diseminarea informaţiei, a
metodologiei şi a experienţei câştigate în timpul derulării proiectului.
Dintre cele 20 de localităţi pilot, două sunt din judeţul Iaşi. Este vorba de comunele Ion Neculce şi
Răducăneni. Condiţia ca proiectul să fie aplicat în aceste comunităţi a fost disponibilitatea autorităţilor
publice locale. În luna decembrie a anului trecut am luat legătura cu d-l primar Neculai Botezatu, care a
fost de acord ca acest proiect să se deruleze şi în comuna Răducăneni.
Pe data de 13 ianuarie, am avut o primă întâlnire cu un grup de nouă persoane din comuna
dumneavoastră, în cadrul căreia am stabilit condiţiile de constituire a GIC. Acest grup trebuie format din
persoane care îndeplinesc următoarele condiţii: au o minimă expertiză în problemele comunităţii; sunt
dispuse să activeze ca voluntare; sunt capabile să colaboreze cu celelalte persoane din GIC; şi-au achitat
toate datoriile legale faţă de comunitate şi se bucură credibilitate în comunitate. Pe data de 27 ianuarie
2008, a luat fiinţă Grupul de iniţiativă cetăţenească din comuna Răducăneni. Date despre acesta veţi afla
de la membrii săi şi participând la şedinţele sale.
Grupul de iniţiativă cetăţenească nu este unul politic, toate problemele pe care le abordează fiind
strict de interes cetăţenesc. Ideea ce a stat la baza constituirii lui este aceea că democraţia nu se reduce la
participarea la alegeri o dată la patru ani, ci constă în participarea constantă a fiecăruia la activităţile de
interes public.
Poate că mulţi dintre dumneavoastră consideră că pot să comunice de unii singuri cu autorităţile
publice locale, dar sunt probleme ce se pot rezolva mai bine în primul rând prin discuţiile cu semenii şi
prin dialogul structurat cu autorităţile. GIC este
un astfel de mijloc de a dialoga cu autorităţile şi
de a le urmări activităţile acestora.
Pentru ca GIC să-şi atingă scopul, este
necesar să participaţi la şedinţele acestuia, ce se
vor desfăşura pe rând în fiecare localitate
componentă a comunei. Depinde doar de
dumneavoastră ca lucrările acestui grup să fie
consistente şi să aibă rezultate benefice pentru
comunitatea în care trăiţi. Proiectul va dura până
în luna august a acestui an, dar grupul trebuie săşi continue activitatea pe termen nelimitat. De
aceea, îi urez Grupului viaţă lungă şi vă aştept să
participaţi la acţiunile sale.

Sorin BOCANCEA,
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Coordonator local al proiectului

În atenţia agricultorilor din comuna Răducăneni
În perioada de Primăvară, odată
cu începerea lucrărilor de înfiinţare a
culturilor aducem la cunoştinţă
agricultorilor că prin H.G. 277/ 2008 se
acordă sprijin financiar pentru litrul de
motorină de 1 leu/ litru.
Beneficiarii sunt producătorii
agricoli, persoane fizice sau juridice,
care înfiinţează culturi în teren arabil.
Pentru
obţinerea
sprijinului
financiar solicitanţii vor depune la
Primăria Răducăneni următoarele acte:
1. O cerere tip în trei exemplare;
2. Copie C.I./ B.I. sau copie CUI + Autorizaţie de funcţionare pentru persoane
juridice;
3. Copie a actelor doveditoare ale dreptului de folosinţă asupra terenului pe care se
înfiinţează cultura;
4. Tabelul contractelor de arendă, vizate de primar şi secretar, cuprinzând numele
arendatorului, numărul şi data contractului şi suprafaţa arendată;
5. Dovada achitării obligaţiilor contractuale( borderou de plată a arendei) sau
declaraţie pe proprie răspundere a arendaşului privind plata arendei;
6. Adeverinţă eliberată de la primărie privind înscrisurile din Registru Agricol;
7. Certificat fiscal privind achitarea taxelor şi impozitelor locale aferente anului
precedent.
Cererea se verifică de reprezentantul DADR din teritoriu, se aprobă de primar şi se
depune la DADR Iaşi.
Model de cerere tip şi alte informaţii veţi obţine de la Primăria Răducăneni
adresându-vă ing. SALDA EDUARD.
De asemenea, de interes general pentru agricultori
este acţiunea începută deja de APIA CL Răducăneni care
derulează în această perioadă activitatea de înregistrare a
cererilor pentru obţinerea subvenţiilor de la U.E. cât şi de
la Guvernul României pentru anul 2008.
Depunerea actelor are loc pe baza unei programări,
ce vine prin poştă la fiecare agricultor în parte.
Actele ce sunt necesare la depunerea cererilor la
A.P.I.A. sunt:
- Copie după actul de proprietate a TERENULUI
ce se lucrează;
- Copie după Contractele de arendă + tabel
centralizator pentru persoanele fizice sau juridice ce deţine teren în arendă.

Ing. Eduard SALDA, Răducăneni
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De ce este necesar Serviciul Voluntar pentru Situaţii de
Urgenţă la Răducăneni?
Este ştiut faptul că focul este foarte periculos, mulţi copii
rămânând fără case şi bunuri sau suferind arsuri grave; mulţi chiar
şi-au pierdut viaţa.
Focul poate să fie în interiorul locuinţei sau în exteriorul
acesteia; el trebuie supravegheat şi le este interzis copiilor:
- folosirea chibriturilor, lumânărilor, lămpilor de iluminat cu
petrol ;
- în spaţii cu pericol de incendiu (depozite de furaje,
grajduri, magazii, alte anexe şi poduri,…):
în spaţiu cu pericol de explozie (în apropierea buteliilor
de aragaz, instalaţiilor de gaze naturale ori încăperi în care sunt
depozitate produse petroliere);
- este interzisă folosirea flăcării pentru verificarea etanşietăţii
buteliilor! În cazul în care butelia este defectă, flacăra, în prezenţa
gazului scurs de la butelie, va produce o explozie.
Cetăţene, este mult mai uşor să previi un incendiu, decât să-l stingi!
Alte surse care pot produce nenumărate incendii sunt:
- Aparatele electrice;
- Cablurile electrice;
- Prizele şi întrerupătoarele cu defecţiuni; de aceea se recomandă remedierea acestora, apelându-se
la specialişti iar nouă, celor ce folosesc aceste aparate electrice, să nu le utilizăm:
- Când avem mâinile ude;
- Să nu tragem de cablu pentru debranşarea unui aparat electric;
- Să nu folosim prize multiple, suprasolicitate;
- Să nu cumpărăm jucării electrice care se conectează direct la priză;
- Jucăriile echipate cu transformator de protecţie, să aibă o valoare inofensivă (12 V)
Ce trebuie să facem în cazul unui scurtcircuit?
- Se interzice folosirea, la înlocuirea siguranţei, a unui fuzibil mai gros al liţelor, cuielor,
monezilor…;
- În cazul suprasolicitării reţelei electrice sau a unui scurtcircuit, acesta nu se mai poate topi,
conducând la încălzirea puternică a cablului de alimentare sau a prizei, declanşându-se un incendiu.
Este interzis fumatul în locuri cu pericol de explozie şi incendiu!
- Nu fumaţi în pat: riscaţi să adormiţi cu ţigara aprinsă şi să produceţi un incendiu.
- coşurile de fum trebuie curăţate periodic şi reparate de personal specializat şi autorizat;
- Nu se fumează lângă o sursă de energie pe timpul funcţionării acesteia;
- Nu se fumează lângă o sobă cu portiţa sau cenuşarul deschis sau defect;
- Cenuşa şi jăratecul vor fi depozitate în gropi speciale iar în condiţii de vând, se stinge cu apă.
Este interzisă amplasarea sobelor lângă materialele combustibile!
- Se amplasează în faţa sobelor cu lemne o cutie metalică, care va asigura protecţia faţă de căderea
accidentală a cărbunilor aprinşi;
- Încălzirea adăposturilor de animale şi a grajdurilor este admisă dacă sunt folosite sobe fixe de
cărămidă, alimentată din exterior sau încăperi cu instalaţii de încălzire prin centrale;
- Este interzisă folosirea buteliilor în aceste adăposturi;
Este interzisă aşezarea şi păstrarea buteliilor de gaze în apropierea oricăror surse de căldură
ori sub acţiunea directă a razelor solare!
Este interzisă depozitarea materialelor lemnoase, furaje sau alte materiale combustibile în
podurile caselor!
Este interzisă folosirea afumătoarelor improvizate sau amplasarea acestora în magazii, şuri,
remize, şoproane; se confecţionează din cărămidă şi se amplasează independent de celelalte
construcţii din gospodărie.

A consemnat, Chiciuc Neculai, Răducăneni
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Sărbătoare cu iz… de cozonac
Societatea
românească,
locuitorii
acestui plai, mereu în criză de timp, trece
indiferentă prin timp, fără să observe sau
împroşcând în stânga şi în dreapta „ce-i şi
cum?!”, de dragul de a se afla în vorbă sau
pentru un scop anume. „Apa trece, pietrele
rămân”, spune un proverb. De aceea, pentru a nu
intra în gura lupului, o vreme m-am abţinut
apoi, am hotărât să continui mersul lucrurilor,
începând, fireşte, cu administratorul comunei
Răducăneni, urmând ca în numerele viitoare,
funcţie de dorinţele cetăţenilor, să inserăm
părerea celorlalţi cetăţeni.
Duminica. Floriilor. Sau „Intrarea
Domnului Iisus Hristos în Ierusalim!” În sala frumos amenajată a sălii de sport din curtea liceului din Răducăneni,
oameni, mulţi, veterani de război, ori soţiile acestora, s-au adunat, invitaţi fiind de Consiliul Local şi Primăria
Răducăneni, pentru a li se înmâna felicitări că au rezistat prin timp, înfruntând evenimente sociale deloc uşoare…
După cum este şi firesc, mă adresez întâi oamenilor pe feţele cărora citesc o timiditate ca la copiii din clasa
I ce aşteaptă să fie strigaţi la catalog. Mă apropii de nenea Costică Simon. Fost salariat al liceului, cu vechime pe
ştat de plată de peste 40 ani, are privirea luminată de două boabe de cristal, lacrima sincerităţii, modestiei şi
recunoştinţei; nu-mi spune prea multe. Doar privirea vorbeşte. Tanti Alupoaie I. Maria din Bohotin, se aşează lângă
mine, după ce mai întâi pipăie spătarul scaunului. Nu mai văd maică, Sunt bătrână, pe 10 septembrie fac 86 de ani.
Am 11 copii, 27 de nepoţi şi 17 strănepoţi. Am avut şi două fete decedate. Dumnezeu să le ierte! Nu am casă de lux,
dar am copiii care mi-au cinstit casa. Şi Dumnezeu m-a ajutat să ajung să mai văd lumea. Că la Biserică nu mai
pot merge. Vine părintele acasă şi mă împărtăşeşte. Ce fac cu banii? Apăi…aş trage şi apă în ogradă, aş repara şi
prispele că se năruie şi i-aş da şi băietului de la Paşcani, să-i păstreze. Că de acu…Eheheee, maică, erau vremuri
grele odată: dormeam cu copiii pe rogojini şi iarna ţineam în casă şi viţelul. Să nu îngheţe. Acu…cu luxul
acesta…Să te mai plângi că-i greu de trăit…Sunt mândră că nimeni nu şi-a râs de casa mea! Fără comentarii.
Doamna Chiriac Elena, fost profesor şi pedagog al liceului, vine din partea mamei, Trişcă Valentina. Duce
desaga anilor în spate mai greu şi a voit să fie prezentă prin mine. Este soţie de veteran de război şi ajutorul vine nu
că a împlinit 50 ani de la căsătorie, cum voit înţeleg alţii…Nu, nu cred să aibă tentă politică această sărbătoare;
mai degrabă un senin în ochii oamenilor, încredere să sunt luaţi în seamă şi recunoaştere faţă de greutăţile prin
care au trecut de-a lungul vieţii: război, colectivizare, cutremure, foamete…
Nenea Ion Atasiei din satul Bazga a venit să ia promisiunea de la stat. Pentru că am auzit şi la radio că se
dau nişte recompense la veteranii de război. Ce mai, acesta-i un noroc al vieţii noastre! Chiar astăzi, de sfânta zi a
Floriilor, moş Grigore Sava împlineşte 85 de ani. Imaginaţi-vă ce emoţie: am ieşit în lume de când nu mai ştiu.
Burete Natalia, tot din Bohotin, este de peste 30 ani prescorniţă la Biserica din sat. Are două fete, una acasă şi una
în Italia.este femeie credincioasă şi cu frică de Dumnezeu.
Vă facem cunoscute, aşadar, numele celor 13 familii care în 2008 împlinesc 50 ani de la căsătorie şi 26 de
persoane din comuna Rădcăneni care au împlinit frumoasa vârstă de 85 de ani: Atomulesei Ion şi Maria; Sava IonPaulina; Şurpanu Vasile-Maria; Huhulea Marin-Maria; Andrieş Georgel-Ana; Mândru Mihai-Eugenia; Şurpanu
Constantin-Valeria; Ganea Ion-Arminia; Faraon Petru-Angelica; Avasiloaiei Vasile-Zamfira; Atasiei Ioan-Maria
(Leul); Simon Constantin-Anica; Trifan Gheorghe-Catinca. Dintre cei care au împlinit sau împlinesc 85 de ani,
enumerăm: Atasiei Ioan, Atomulesei Aneta, Băbâi Alexandra, Baciu Genoveva, Balint Tinca, Bişog Elvira, Bodai
Maria, Filip Ana, Giurgi Ion, Grasu Aglaia, Lucaci Ion, Moraru Tereza, Păun Alexandru, Tomulescu Ion, Trişcă
Valentina, Alupoaei Maria, Burete Natalia, Chirilă Alexandru, Flondor Vasile, Mardare Ioana, Năstasă Aurel,
Sava Grigore, Ungureanu Aglaia, Trifan Maria, Trifan Panaite, Ursu Catinca, Roca Lisaveta. Ani lungi de viaţă
alături de fii şi nepoţi!
Şi pentru că nu cu multă vreme în urmă tocmai am fost împroşcată cu noroi, nu ştiu de pe ce poziţie, cutez
să mă apropii de primarul în funcţie, domnul ing. Neculai Botezatu, unul din cei opt candidaţi la coordonarea
cetăţenilor pe viitorii patru ani:
-Domnule primar, toţi candidaţii la administrarea acestei comune au proiecte. Ce aţi întreprins până acum
s-a văzut. E bine, e rău, timpul vorbeşte. Aveţi cumva proiecte prioritate în derulare pe perioada următorilor patru
ani? Dacă veţi fi ales, bineînţeles.
- Aş fi vrut să încep cu cele realizate. Pentru că aţi pus a doua întrebare, voi răspunde ca atare: prioritare în
perioada 2007-2013, sunt pentru comuna Răducăneni următoarele proiecte:
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1. Modernizarea drumurilor săteşti prin asfaltare, 6 Km;
2. Modernizare piaţa agro-alimentară;
3. Modernizarea Căminului cultural;
4. Continuarea reabilitării tuturor grădiniţelor şi şcolilor din comună;
5. Şcoală nouă şi utilităţi în satul Roşu;
6. Finalizarea în cadrul liceului a şcolii de arte şi meserii;
7. Finalizare sistem ecologic, gestionare deşeuri în comună;
8. Construire pod peste pârâul Bohotin în sat Isaiia;
9. Construirea sediului primăriei şi dotarea acesteia;
10. Reabilitarea Liceului Teoretic Răducăneni;
11. Extindere aducţiune cu apă şi canalizare în satul Roşu;
12. Reabilitare şi retehnologizare Staţie de Epurare;
13. Amenajare parc pe 2 ha din terenul comunei;
14. Reabilitare conac „Lascăr Rosetti Catargi”, în vederea amenajării Clubului Copiilor;
15. Amenajare trotuare pe 3 km. în comună;
16. Amenajare baza sportivă în comună;
17. Proiect privind îmbunătăţirea calităţii vieţii comunităţii rrome din comună.
- Ce ne puteţi spune despre continuarea lucrărilor de construcţie la Biserica „Cuvioasa Parascheva” din
Răducăneni şi din ce prismă este văzută Biserica?
- Nu voi începe cu laudele; se ştie că am obţinut fonduri în valoare de 5 miliarde lei care au demarat
lucrările la biserica în construcţie, schimbându-se turnul, acoperindu-se biserica cu tablă din cupru, acum
continuându-se lucrările în interiorul acesteia. Chiar vreau să fac o paranteză în acest sens: la şedinţa din 31
ianuarie 2008, când s-a discutat şi aprobat bugetul local al comunei Răducăneni, Consiliul Local a hotărât
repartizarea următoarelor fonduri:
- Parohia „Sf. Dumitru” Răducăneni- 10.000 Ron;
- Parohia Romano-Catolică „Sf.Ap. Petru şi Pavel”- 10.000 Ron;
- Parohia „Sf. Mihai şi Gavriil” Isaiia- 10.000 Ron;
- Parohia „Duminica Tuturor Sfinţilor” Bazga 10.000 Ron;
- Parohia „Sf. Constantin şi Elena” Bohotin – 10.000 Ron;
- Parohia „Sf. Ap. Toma” Roşu, 5.000 Ron. Toate aceste sume vor fi folosite la repararea bisericilor,
înlocuirea sistemului de încălzire cu instalare de încălzire centrală, schimbarea geamurilor şi uşilor cu geamuri
termopan etc.
- Concurenţa pentru fotoliul de primar, va fi dură anul acesta. Pentru că sunt 8 candidaţi, toţi buni,
propuşi de oameni să-i reprezinte. Care este părerea dumneavoastră vis-a-vis de această luptă, psihică mai mult?
- Sper şi sunt sigur că oamenii vor aprecia cele făcute de Primăria Răducăneni şi Consiliul Local în
perioada ultimilor patru ani şi de aceea vreau să reamintesc parte dintre ele:
1. Construirea Şcolii din satul Isaiia;
2. Construirea Şcolii din satul Bohotin Deal;
3. Construcţie sală de Sport-Liceul Răducăneni;
4. Reabilitare corp B liceu Răducăneni;
5. Construcţie clădire vestiar şi tribună stadion;
6. Extindere aducţiune cu apă în satele
Răducăneni, Bohotin, Isaiia;
7. Extindere canalizare în satele Răducăneni,
Bohotin, Isaiia;
8. Pietruire drum Răducăneni-Roşu;
9. Pietruire drum Răducăneni-Ciorteşti;
10. Asfaltare drum Bohotin-Moşna;
11. ASFALTARE DRUM Bohotin-Grozeşti;
12. Pietruire drumuri 10 km în satele comunei;
13. Televiziune prin cablu în toate satele;
14. Dotarea şcolilor cu mobilier şi două reţele de
calculatoare în liceu;
15. Iluminat public în proporţie de 95%;
16. Înfiinţarea serviciului de salubritate;
17. Înfiinţarea serviciului SMURD şi dotarea acestuia cu autospecială;
18. Achiziţionarea a două microbuze pentru transportul elevilor.
E mult, e puţin, este adevărat, vizibil sau nu, vă invităm la dialog, urmând ca numărul viitor al buletinului
informativ să facem cunoscute opiniile dumneavoastră.
Redacţia
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Hotărâri ale Consiliului local Răducăneni
În perioada 20 martie - 1 mai 2008, Consiliul local Răducăneni a emis un număr de 20 Hotărâri, din care
facem cunoscute publicului cititor conţinutul celor mai importante:
Hotărârea nr. 21 cu privire la organizarea şi finanţarea anuală a următoarelor evenimente socio-culturale
specifice satelor componente ale comunei Răducăneni, după cum urmează:
- 04 mai, 2008- Hramul satului Roşu;
- 21 mai, 2008- Hramul satului Bohotin;
- 05 iunie- Hramul satului Isaiia;
- 22 iunie- Hramul satului Bazga;
- 29 iunie- Hramul satului Răducăneni- creştinii romano-catolici;
- 05 octombrie, 2008- Serbările satului Răducăneni;
- 26 octombrie- Hramul satului Răducăneni- pentru creştinii ortodocşi.
Proiectul de hotărâre se supune la vot şi cu zece voturi pentru, 1 abţinere (Ladan Eugen) şi 4 voturi
(contra” (Matei Dumitru, Gherghelaş Benedict, Balint Nicolae şi Romila Emil), Consiliul Local adoptă, cu
majoritate, Hotărârea nr. 21.
Hotărârea nr. 23, prin care se aprobă ca
Rubrica Sportivă
nivelul valoric al taxelor şi impozitelor locale pe
anul 2009 să fie acelaşi cu cel din anul 2008; Supus
Ultimele rezultate ale echipei Astra din
la vot, proiectul de hotărâre este adoptat cu un vot
Răducăneni: ASTRA Răducăneni - HELIOS Tomeşti
„abţinere” (Ladan Eugen) şi 4 voturi „împotrivă” (
1-0; Unirea Ruginoasa- Astra 1-1; Astra- Genotur
Romila Emil, Balint Nicolae, Matei Dumitru şi
Belceşti 3-0; Astra – Stejarul Dobrovăţ 4-1; Unirea
Gherghelaş Benedict).
Mirceşti- Astra 2-2. Pe data de 27 aprilie a.c. Astra
Hotărârea nr. 24/ 2008 prin care se conferă
va juca cu Fulgerul Ţibăneşti; Următoarea etapă,
titlul de Cetăţean de onoare al comunei, domnul plt.
echipa Astra se va deplasa la A.S.Breazul.
adj. (r) LUCHIAN M. NECULAI, ca semn de
În meciurile pentru „Cupa României” echipa
recunoştinţă pentru anii petrecuţi în slujba ţării;
ASTRA
va disputa semifinala cu echipa IRIS Iaşi.
Hotărârea nr. 27 prin care se aprobă
Strategia de dezvoltare locală pentru perioada
Dacă echipa ASTRA se va califica în finala „Cupei
2007-2013 a comunei Răducăneni.
României” se va întâlni cu câştigătoarea dintre
Hotărârea nr. 29 prin care se aprobă
A.S.Breazul şi A.S. Magna Holboca. Semifinalele se
necesitatea şi oportunitatea de a obţine prin Fondul
vor disputa în ziua de 7 mai 2008 pe terenul II din
European Agricol
de Dezvoltare RuralăDealul Copoului (teren sintetic), ora 15,00- prima
componenta 3.2.2. finanţare pentru un proiect
semifinală şi ora 17,00 a doua semifinală.
integrat cu următoarele acţiuni de investiţii în
comună:
- Reabilitare Cămin Cultural Răducăneni1.252.160 Lei- în Euro- 335.420;
- Reabilitare drumuri săteşti, localităţile
Răducăneni şi Bohotin- 4.884.067 lei/ 1.308.34 E
- Reabilitare străzi, localitatea Răducăneni2.514.077 Lei/ 573.474 Euro;
- Modernizare Piaţă agroalimentară-obor
Răducăneni- 643.100 Lei / 172.280 Euro.
Hotărârea nr.31 prin care se aprobă vânzarea,
prin licitaţie publică, unei suprafeţe de 4125 m-p. din
domeniul privat al comunei, în vederea construirii de
locuinţe;
Hotărârea nr. 32, iniţiator, Gherghelaş Benedect,
prin care se aprobă amenajarea a două drumuri săteşti
din Răducăneni:
a. D.S. 3075- D.S. 2878- spre Tarlaua ŢARINĂ;
b. D.S. 2252- D.S. 2639- D.S. 2580- spre Tarlaua DEALUL VIILOR.
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