Veşnicia s-a născut la sat ! (Lucian Blaga)
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Secvenţe de la prima şedinţă de constituire a Consiliului Local Răducăneni
La şedinţa, deschisă, de
constituire a Consiliului Local
Răducăneni (19 iunie 2008), din partea
Prefecturii Judeţului Iaşi
fiind
prezentă d-na Raluca Bogdan, a lipsit
– motivat -, domnul Rotariu Vasile, la
conducerea lucrărilor a fost ales cel
mai în vârstă consilier - domnul
Augustin Ioan, ajutat de cei mai tineri
consilieri în persoana doamnei prof.
Coca Codrianu şi Drăgan Vasilică.
Prin supunere la vot a ordinei de zi se
aleg următoarele:
l.- Alegerea Comisiei de
validare;
2.-Validarea mandatelor consilierilor aleşi;
3.- Depunerea jurământului de către consilieri;
4.- Constituirea Consiliului Local;
5.- Alegerea preşedintelui de şedinţă pentru următoarele 3 luni;
6.- Prezentarea rezultatelor alegerii primarului;
7.- Depunerea jurământului de către primar.
După supunerea la vot individual al fiecărui membru consilier se adoptă în unanimitate Hotărârea
nr.1 . Cu excepţia a două mandate, respectiv d-l Radu Gicu şi D-l Radu Ion, pentru care a existat câte o
abţinere din partea D-nei Coca Codrianu şi d-l Radu Gicu, toate mandatele au fost aprobate în
unanimitate.
Adoptarea celei de-a doua Hotărâri constă în depunerea jurământului de către primarul nou ales,
în persoana domnului ing. Neculai Botezatu şi a consilierilor nou aleşi; pe masă, aflându-se Constituţia
României şi Biblia, punând mâna pe masă, s-a rostit cuvântul JUR, după care s-a semnat în procesul
verbal.
A treia Hotărâre a avut drept scop alegerea preşedintelui de şedinţă. În urma propunerilor făcute
(Gherghelaş Benedict, propus de Gherghel Petru, Fechete Claudiu, propus de Radu Gicu şi Matei
Dumitru, propus de Gherghelaş Benedict), cu majoritate de voturi este ales d-l Gherghelaş Benedict
pentru o perioadă de 3 luni. Urmare a alegerii ca preşedinte, d-l Gherghelaş şi la propunerea d-nei Raluca
Bogdan, se validează alegerea în funcţia de Primar al Comunei Răducăneni a domnului NECULAI
BOTEZATU, din partea PD-L.
Invitat să depună jurământul stabilit de lege; după rostirea şi semnarea jurământului, domnul
NECULAI BOTEZATU este declarat investit în funcţie.
În continuare, se stabileşte ca alegerea viceprimarului şi a comisiilor de specialitate să se facă la
următoarea şedinţă.
Spre cunoaşterea publicului cititor din întreaga comună Răducăneni, vă facem cunoscute situaţia
finală de la alegerile pentru funcţia de primar din 15 iunie 2008, la care au concurat domnii NECULAI
BOTEZATU şi ION RADU:
NECULAI BOTEZATU
RADU ION
1.- Secţia de votare 1 Răducăneni
733
275
2.- Secţia de votare 2 Răducăneni
519
184
3.- Secţia de votare 3 Bazga
355
277
4.- Secţia de votare 4 Bohotin
346
295
5.- Secţia de votare 5 Roşu
182
63
6.- Secţia de votare 6 Isaiia
78
89
Dintr-un număr total de 3396 voturi, din care 48 nule, în proporţie de 65,16 %,
domnul
BOTEZATU NECULAI a obţinut un număr de 2.213 voturi şi domnul RADU ION, 1.183 de voturi, la o
diferenţă de 1.030 voturi.

Inaugurarea SMURD Răducăneni
Duminică, 18 mai 2008, la
Răducăneni s-a inaugurat
Centrul
SMURD Răducăneni, echipajul format
din 13 membri fiind instruit la Unitatea
de Primire Urgenţe (UPU) a Spitalului
„Sfântul Spiridon” din Iaşi. Iată ce
spunea d-na conf. Dr. Diana Cimpoeşu,
medic şef UPU-SMURD: Membrii
echipajului de la Răducăneni sunt, de
altfel, singurii care au participat şi la un
exerciţiu mai amplu, cel de la aeroport
unde era vorba de un accident cu victime
multiple. Au imobilizat şi ei pacienţi, au
transportat două victime care aveau cod verde, adică în stare mai puţin gravă”.
Redăm, pe scurt, frânturi din cuvântul domnului primar, ing. Neculai Botezatu, de la
festivitatea de deschidere: Am deosebita plăcere de a sfinţi astăzi, 18 mai 2008- după o muncă de
doi ani, Unitatea SMURD de la Răducăneni. Această realizare a primăriei şi a Consiliului Local,
nu a venit de la sine, ci datorită schimbului de experienţă pe care l-am avut în ianuarie 2006
când, mai mulţi primari din judeţul Iaşi au fost invitaţi de dr. Arafat, d-na dr. Cimpoeşu şi de d-l
colonel Lazăr, la Braşov. De acolo am plecat într-o vizită de lucru în judeţul Mureş unde am
putut vedea cum se desfăşoară activitatea SMURD în câteva comune, mici comparativ cu
Răducăneni-ul. Atunci mi-am propus să înfiinţez şi eu o asemenea subunitate la Răducăneni,
subunitate care va avea arondate comunele Moşna, Cozmeşti, Gorban şi Grozeşti, graţie
protocolului semnat cu primăriile sus amintite, pentru finanţarea şi buna funcţionare a SMURDului Răducăneni.
Închei, urând echipajului SMURD Răducăneni cât mai puţină activitate! Atunci când va fi
nevoie de dumnealor însă, să fie operativi, pentru a salva vieţi omeneşti, fiindcă în lume nimic nu
este mai scump ca viaţa.
Ing. Neculai Botezatu, Primarul Comunei Răducăneni

Stimaţi cetăţeni ai comunei Răducăneni
În urma alegerilor din 15 iunie 2008, la o diferenţă de 1030 voturi, conducerea
Primăriei Răducăneni mi-a revenit pentru o perioadă de patru ani, motiv pentru care doresc
să vă mulţumesc, dumneavoastră, celor care m-aţi votat dar şi celor care aţi fost împotriva
mea sau pur şi simplu v-aţi abţinut, prin neparticipare la vot. Aceasta înseamnă că prin
unele locuri se află lacune care trebuie eliminate şi, să putem continua – singur nu voi
reuşi, este nevoie de unitate. Unitate în diversitate, dar cu scop creativ, fără rivalităţi
politice, unde să primeze interesul comunei şi unde priorităţile dezinteresate să aibă front
comun de rezolvat şi finalizat.
E mult, e puţin, Consiliul Local nou ales va trebui să finalizeze proiectele începute
şi să demareze noi proiecte care sunt pentru înfrumuseţarea şi dezvoltarea comunei şi nu în
interes personal.
Vă mulţumeşte primarul Comunei Răducăneni,
Ing. Neculai BOTEZATU.

NECULAI LUCHIAN
Cetăţean de onoare al comunei Răducăneni
S-a împământenit un obicei
aici, la Răducăneni, ca, la anumite evenimente
cum ar fi Zilele comunităţii, Zilele şcolii,
naşterea Mântuitorului Iisus Hristos, Învierea
Domnului, Înălţarea Mântuitorului la cer sau
Pogorârea Duhului Sfânt, cetăţenii, bătrânii în
general, să se bucure şi să lăcrimeze pentru
că, în sfârşit, se mai gândeşte cineva şi la
bătrâneţile lor. Aceştia, în cadru festiv, au fost
sărbătoriţi cu diferite prilejuri: 50 ani de la
căsătorie, 85 ani de viaţă sau ca veterani de
război. Şi nu e puţin lucru să-ţi aminteşti că nu
eşti veşnic pe pământ, că într-o zi şi tu vei
purta în spate greutatea anilor – buni sau răi,
că semnele războiului au rămas întipărite pe
chipul tău, de ce nu, mai tresari prin somn
uneori la zgomotul infernal al obuzelor…
Aşa se face că un veteran al războiului,
domnul NECULAI LUCHIAN, decorat cu
medalia Bărbăţie şi Credinţă clasa I, aşadar,
care a făcut cinste Răducăneniului, a primit DIPLOMA de Cetăţean de onoare, oferită de
Consiliul Local Răducăneni, la propunerea domnului primar Neculai Botezatu.
Despre cetăţeanul NECULAI LUCHIAN, domnul primar ne spune că a luat parte la
luptele din răsărit şi apoi în Apus, până la încheierea războiului în Cehoslovacia, din mai
1945. De acolo s-a întors acasă
străbătând distanţa pe jos, câte 40
kilometri pe zi. Întors la vatră, îşi
întemeiază o familie şi lucrează ca factor
poştal şi mai apoi oficiant la Moşna şi
Răducăneni, după care diriginte de poştă
la Răducăneni până în 1963.
A lucrat şi la Spitalul rural din
Răducăneni, mai târziu ocupându-se de
construcţia Agenţiei C.E.C. pe care a
condus-o până la pensionare.
Un bun gospodar şi familist,
făcând cinste localităţii, ocupându-se de
drepturile veteranilor din comuna
noastră, domnul Luchian Nicolae merită
această evidenţiere şi-i mulţumim
călduros pentru cinstea de a fi, astăzi,
aici, în mijlocul nostru.

EPA SMURD Răducăneni - o necesitate
18 mai 2008, o duminică obişnuită pentru unii, o
zi ca oricare pentru alţii dar, pentru 13 tineri începutul
unei noi vieţi, începutul unei cariere. Pentru că în această
duminică de mai aici, la Răducăneni apare încă o
speranţă de viaţă: pe lângă echipajul de la Ambulanţă mai
ia fiinţă şi echipajul de prim ajutor SMURD. Cu o maşină
performantă, cu un echipaj instruit în acordarea primului
ajutor, gata de a răspunde prompt tuturor solicitărilor şi
nevoilor medicale urgente ale oamenilor, coordonatele de
serviciu de urgenţă fiind 112.
O zi însemnată pentru acest echipaj, o zi mult
aşteptată pentru că, în sfârşit, cei 13 paramedici îşi vor
putea duce la îndeplinire misiunea: aceea de a salva vieţi.
13 tineri supranumiţi şi Îngerii Vieţii, plini de emoţie, serioşi şi totodată mândri de costumele lor roşii,
îmbujoraţi de privirea soarelui de mai dar şi de cele ale oamenilor prezenţi la festivitatea de inaugurare,
împart deopotrivă bucuria ce se citeşte pe chipul tuturor când locul este sfinţit de o suită de preoţi.
De ce EPA- SMURD? Pentru a răspunde prompt urgenţelor medicale indiferent de oră, vreme sau
orice intervenţie din natură… Pentru că, să fii în SMURD înseamnă să fii într-o familie mare unde să
depinzi de ceilalţi din jurul tău dar, şi mai important, să fii conştient că şi alţii depind de tine. Să fii stăpân
pe situaţie chiar dacă altora le-ar părea imposibilă, să dai totul pentru a salva viaţa de lângă tine. Spre
cunoaştere, facem cunoscute numele celor 13 paramedici care, indiferent de vreme sau timp se luptă cu
vieţile noastre, a celor ce au nevoie de prim ajutor, cursul vieţii să nu stagneze…Blănaru Gheorghiţa,
Blănaru Daniel, Donceag Maria, Dima Iadolin, Flueraru Fănică, Hădăr Crina-Mihaela, Lupu Octavian,
Lupu Paul, Mardare Vasile, Măciucă Marin, Nistor Liliana, Vlase Daniel, Zota Constantin. Cinste lor şi
vânt bun la pupa!
Crina-Mihaela HĂDĂR, membru al echipajului SMURD

Protecţia viţei- de-vie
mana (Plasmopara viticola)
Atacul se manifestă pe toate organele aeriene ale viţei de vie
şi anume pe frunze, pe ciorchinii tineri, pe flori, pe boabe şi pe
lăstari. Pe Frunze, în special pe cele tinere apar pete de decolorare,
verzi-gălbui, cu contur nedelimitat, de mărimea urmei de deget.
După câteva zile, dacă condiţiile de temperatură şi umiditate sunt
favorabile evoluţiei ciupercii, pe faţa inferioară a frunzelor, în
dreptul petelor apare un puf albicios. Mai târziu petele se necrozează
devenind brune ruginii. Cea mai gravă formă de atac este pe
inflorescenţe.
Bobiţele mici, la început se acoperă cu un puf albicios, apoi se brunifică şi se desprind de pe
ciorchini. Pe boabele mai dezvoltate se formează pe adâncite de culoare vineţie-murdară.
Pentru a combate această boală se recomandă efectuarea unui complex de măsuri:
-legarea corectă a lăstarilor, răsfiraţi, nu mai mult de 2-3 lăstari la un loc;
-aplicarea la timp a praşilelor;
- evitarea îngrăşării excesive cu azot, care sensibilizează plantele la infecţie;
-efectuarea corectă a tăierilor în uscat şi în verde;
- aplicarea tratamentelor fitosanitare preventive ( două înainte de înflorit şi una după înflorit,
considerate tratamente de siguranţă; iar următoarea, la interval de 10-14 zile, ultimul tratament
efectuându-se la începutul lunii august cu produse pe bază de mancozeb, clorotalonil, cupru metalic,
folpet, captan, mefenoxan, cymoxanil, foselil de aluminiu, propineb etc
A consemnat, ing. Laura Bişog, Răducăneni

LUCRĂRI DE COMBATERE
A BOLILOR ŞI DĂUNĂTORILOR LA VARZĂ DE TOAMNĂ
Eficienţa acţiunilor de combatere şi, implicit, diminuarea pierderilor de producţie cauzate de
agenţi patogeni şi dăunători în culturile de legume sunt condiţionate de aplicarea unui complex de măsuri
şi mijloace de prevenire şi combatere a atacurilor: agrofitotehnice, fizice, chimice şi biologice(combatere
integrată).
În prezent, cele mai folosite mijloace de prevenire şi combatere a bolilor şi dăunătorilor la
legume sunt mijloacele chimice.
BOLILE CULTURILOR DE VARZĂ
Principalele boli ale culturilor de varză sunt:
-Nervaţiunea neagră a frunzelor(Xanthomonas
campestris)-atacul se manifestă în culturile de varză din câmp.
Pe frunzele bazale apar pete mari, de formă neregulată şi
culoare galbenă, din dreptul cărora nervurile se înnegresc.
Frunzele puternic atacate, se brunifică, se usucă şi cad. Vasele
conducătoare din tulpină sunt înnegrite şi conţin un lichid brun,
mucilaginos în care se găsesc numeroase bacterii.
Se vor aplica tratamente preventive cu Champion 0,3%,
Dithane 0,2%, Sancozeb 0,2%, Vondozeb 0,2%
sau
Turdacupral 0,5%.
-Putregaiul umed al cruciferelor(Erwinia carotovora)boala produce pagube în culturile de varză di câmp. În secţiuni
longitudinale prin tulpini se observă un putregai umed de
culoarea brun-cenuşiu care conţine numeroase bacterii. Ulterior
putregaiul se transformă într-o masă mucilaginoasă, de culoare brună cu miros neplăcut. Plantele atacate
se ofilesc şi mor.
Se va respecta o rotaţie a culturilor pe 3-4 ani cu specii care nu sunt atacate de acest agent patogen.
În timpul perioadei de vegetaţie se vor îndepărta din culturi plantele atacate.
-Mana(Perenospora brassicae)- boala se manifestă atât în câmp cât şi în culturile de varză din spaţii
protejate. Mana apare în toate fazele de dezvoltare a plantelor ,dar mai frecvent când acestea sunt tinere.
Atacul poate fi constatat şi în răsadniţe, pe cotiledoane sau primele frunze, prin apariţia de pete mici, de
formă neregulată, de culoare verde-gălbui, apoi cenuşiu brun. Pe faţa inferioară ,în dreptul petelor, se
formează un puf albicios- cenuşiu reprezentând conidioforii şi conidiile ciupercii. După plantare ,pe
partea superioară a frunzelor pot apare pete colţuroase, de dimensiuni variabile, de culoare verde-gălbuie,
apoi brună-cenuşie. Frunzele puternic atacate se îngălbenesc, se ofilesc şi se usucă, iar uneori putrezesc.
În răsadniţe tratamentele se aplică preventiv, iar în câmp sau spatii protejate la apariţia primelor
simptome, folosindu-se produsele: Ridomil 0,25%, Sandofan 0,25%, Bravo 0,2%, Dithane 0,2%,
Vondozeb 0,2% .
-Pătarea neagră a frunzelor(Alternaria brassicae)-boala apare în culturile de varză din câmp.
Plantele sunt atacate în toate fazele de dezvoltare. Primele simptome pot fi constatate imediat după
răsărire, sub forma unor pete necrotice, izolate sau confluente, neregulate sau circulare, de circa 1 mm în
diametru.
Pe frunze , atacul se manifestă sub forma unor pete circulare sau elipsoidale, ce pot ajunge până la
1cm sau mai mult în diametru , de culoare brun-cenuşie. Frunzele atacate puternic se îngălbenesc şi, în
cele din urmă se usucă . La suprafaţa organelor atacate se observă apariţia fructificaţiilor ciupercii: conidii
şi conidiofori.
Tratamentele se efectuează numai la semnalarea atacului, folosindu-se produsele: Rovral 0,1%,
Tiuram 0,3%, Dithane 0,2%, Merpan 0,25%.

DĂUNĂTORII CULTURILOR DE VARZĂ
-Limaxul cenuşiu(Agriolimax agreste)-atacă în răsadniţe şi câmp aparatul foliar, în care produce
perforaţiuni ovale de mai mare sau mai mică întindere. După formarea căpăţânii , limacşii pătrund între
frunze, cauzând leziuni profunde, fără ca varza să îşi piardă valoarea comercială. Atacul este frecvent în
zone umbrite şi pe terenuri îmburuienate. Profilactic , limacşii şi melcii se pot distruge prin recoltarea lor
după ploaie, administrarea în zonele afectate de var nestins pulbere în doză de 150-200kg/ha sau
superfosfat 20-25kg/ha.
-Coropişniţa(Gryllotalpa gryllotalpa)-produce imediat după plantare pagube cuprinse între 812%, prin distrugerea rădăcinilor. La 15-20 zile de la plantare atacul încetează din cauza lignificării
ţesuturilor.
Combatere: arături adânci de toamnă, praşile repetate, efectuarea de gropi capcană cu gunoi
activ de grajd şi desfacerea lor iarna în ianuarie- februarie. Curativ se combate folosind Sintogrill 5 G
administrat pe rând, 25 Kg/ha, sau pe întreaga suprafaţă 30kg/ha.
-Buha verzei(Mamestra brassicae)-în stadiul de larvă, afectează aparatul foliar pe care produce
numeroase perforaţiuni cu contur neregulat, iar după formarea căpăţânii pătrund în interiorul acestora,
unde lasă numeroase dejecţii, făcându-le necomerciale. Dăunător specific culturilor de vărzoase, poate
produce pagube de până la 80%.Are două generaţii de adulţi pe an şi iernează în sol în stadiul de pupă.
-Fluturele alb(Pieris brassicae)-atacă în stadiul de larvă varza şi conopida, producând pe frunzele
exterioare perforaţiuni şi distrugerea ţesuturilor dintre nervuri, fără a pătrunde în interiorul căpăţânii. În
condiţiile ţării noastre are între 2-3 generaţii de adulţi pe an. Iernează în stadiul de pupă, prinsă pe ramuri.
-Molia verzei(Plutella maculipennis)-dăunător în stadiul de larvă, atacă preferenţial varza şi
conopida, producând în anii secetoşi şi călduroşi pagube importante. La apariţie larvele sunt miniere,
producând galerii pe traseul nervurii principale, după 3-4 zile de hrănire, ele părăsesc galeriile şi se
localizează pe partea inferioară a frunzelor, producând în ţesuturi leziuni cu contur neregulat. Frunzele
capătă un aspect plumburiu şi se usucă. În condiţiile ţării noastre molia verzei are 2-3 generaţii de adulţi
pe an şi iernează în stadiul de pupă în sol. Adulţii apar primăvara pe parcursul lunii mai.
Combaterea larvelor de lepidoptere din culturile de varză se face pe cale chimică, prin stropirea
aparatului foliar, cu următoarele insecticide de
contact-ingestie:
Sinoratox 0,15%, Ekalux 0,10%,
Talstar 0,04%, Supersect 0,03%,Mospilan
0,025%.
-Musca verzei(Delia brassicae)-atacă
în stadiul de larvă, cu localizare la nivelul
rădăcinii în care produc numeroase galerii.
Numărul larvelor pe rădăcină variază între 3-8
la culturile de consum şi 8-15 la cele
semincere. După atac rădăcinile la culturile
semincere capătă un aspect făinos, iar la cele
de consum au ţesuturile distruse din care nu
rămân decât nervurile. La nivel aerian atacul
devine evident după 30-35 de zile de la
infestare, prin ofilirea plantelor şi uscarea lor.
În condiţiile ţării noastre musca verzei are 2-3
generaţii de adulţi pe an, iernează în stadiul de
pupă în sol, mai rar pe resturile vegetale
rămase după recoltare. Adulţii apar primăvara
pe parcursul lunii aprilie moment care
corespunde cu transplantarea răsadurilor în
câmp.
Combaterea se face cu produse de
contact-ingestie:Cacbetox
0,4%,Diazol
0,15%.
A consemnat Ing. Lăcrămioara Muntianul, Centrul de Consultanţă Agricolă Răducăneni

Hotărâri ale Consiliului local Răducăneni
În perioada 1 mai 2008 – 4 iulie 2008, Consiliul local Răducăneni a emis un număr de 40
Hotărâri, din care facem cunoscute publicului cititor conţinutul celor mai importante:
Hotărârea nr. 1 privind stabilirea comisiei de validare a mandatelor consilierilor declaraţi aleşi,
care va funcţiona pe întreaga durată a mandatului Consiliului local nou ales al comunei Răducăneni cu
următoarea componenţă:
Matei Dumitru – preşedinte;
Fechete Claudiu – secretar;
Gherghel Petru – membru.
Hotărârea nr.2 cu privire la validarea Rubrica Sportivă
mandatelor consilierilor declaraţi aleşi cu
următoarea componenţă:
Rezultatele înregistrate până la sfârşitul

1.- Augustin V. Damian
2.- Augustin M. Ioan
3.- Codrianu Coca
4.- Dănilă C. Gheorghe
5.- Drăgan M. Vasilică
6.- Fechete E. Claudiu-Florinel
7.- Gherghel P. Petru
8.- Gherghelac C. Benedict
9.- Ladan I. Dan-Eugen
10.- Lupu Gh. Lucian-Daniel
11.- Matei I. Dumitru
12.- Radu C. Gicu
13.- Radu Gh. Ion
14.- Rotariu Gh. Vasile
15.- Scriitoru C. Gheorghiţă

campionatului - Liga a IV-a, de către echipa
de fotbal ASTRA Răducăneni. ASTRA –
Spicul Şipote 3-0; Iris Iaşi- Astra 0-0;
Astra- Potgoria Cotnari 3-0; Astra- Biruinţa
Movileni 3-0; Stejarul Sineşti- Astra: 2-1;
Clasament final: Iris Iaşi- 88 punte;
AS. Breazul: 79 p; AS Magna Holboca: 72 p;
Viitorul Hârlău: 71 p; Stejarul Sineşti: 68 p;
Astra 60 p.; Viitorul Tg. Frumos 55 p;
Helios Tomeşti 46 p.

Hotărârea nr. 3 privind constituirea Consiliului local al comunei Răducăneni şi depunerea
jurământului având ca scop buna organizare şi funcţionare a consiliului local prin consilierii noi aleşi;
Hotărârea nr. 4 privind numirea – pe o perioadă de trei luni, a preşedintelui de şedinţă a
Consiliului Local al Comunei Răducăneni, în persoana domnului consilier Gherghelaş Benedict.
Hotărârea nr. 39 din 4 iulie 2008 prin care domnul FECHETE CLAUDIU-FLORINEL este
ales în funcţia de viceprimar al comunei Răducăneni;
Hotărârea nr. 40 privind stabilirea comisiilor de specialitate ale consiliului local precum şi
componenţa acestora după cum urmează: Art.1.A- Comisia economică, buget-finanţe, administrare
domeniu public şi privat, amenajarea teritoriului şi urbanism, agricultură: DĂNILĂ GHEORGHE,
FECHETE CLAUDIU, RADU ION, LUPU LUCIAN, SCRIITORU GHEORGHIŢĂ; Art.1.B: Comisia
pentru administraţie publică locală, juridică, de disciplină, mediu, protecţie socială, protecţie copii:
AUGUSTIN IOAN, AUGUSTIN DAMIAN, GHERGHEL PETRU, DRĂGAN VASILICĂ, LADAN
EUGEN. Art.1.C. Comisia pentru învăţământ, sănătate şi familie, activităţi social-culturale, culte, tineret
şi sport: RADU GICU, COCA CODRIANU, MATEI DUMITRU, GHERGHELAŞ BENEDICT,
ROTARIU VASILE.
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