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RAPORTUL PRIMARULUI PE ANUL 2008
În anul 2008 am emis un nr. de 4069
dispoziţii, pe diverse probleme de activităţi
şi anume, probleme sociale, Legea 416,
ajutor
pentru
încălzire,
alocaţii
complementare şi monoparentale, şi unele
legate de activităţile curente legate de
aparatul propriu.
De asemenea am iniţiat un nr. de 62
Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local
şi am dus la îndeplinire un nr. de 63
Hotărâri .
Cele mai importante hotărâri au
fost:
- Hotărârea nr. 1 – prin care se aprobă
bugetul local pe 2008;
- Hotărârea nr. 8 – aprobă reparaţiile
curente la trotuare şi amenajări de căi de
acces la blocurile din Răducăneni;
- Hotărârea nr. 11 – aprobă înfiinţarea
publicaţiei
locale
„
Informaţia
Răducănenilor;
- Hotărârea nr. 19 – aprobă Planul
Urbanistic Zonal pentru
obiectivul „
Amenajare Parc Dendrologic în comuna
Răducăneni, judeţul Iaşi;
- Hotărârea nr. 23 – care aprobă taxele
şi impozitele locale pe anul 2009;
- Hotărârea nr. 27 – aprobă „Strategia
de dezvoltare locală pentru perioada 2007
– 2013 a comunei Răducăneni”;
- Hotărârea nr. 34 – aprobă trecerea unei
suprafeţe de teren de 775 m² din domeniul
public al comunei în domeniul public al
statului în vederea înfiinţării în comuna
Răducăneni a unui sediu pentru Agenţia
de Plăţi şi Intervenţii pentru Agricultură,
pentru ca cetăţenii din comuna Răducăneni
şi comunele adiacente acesteia să nu se
mai deplaseze la Iaşi pentru obţinerea de
subvenţii;
- Hotărârea nr. 2 / 19 iunie 2009 – prin
care se validează componenţa Consiliului
Local Răducăneni;
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- Hotărârea nr. 44 - aprobă cofinanţarea
proiectului PHARE „Creşterea gradului de
protecţie a mediului prin modernizarea
infrastructurii de eliminare a deşeurilor”în
cadrul proiectului de bună vecinătate
România – Republica Moldova ;
- Hotărârea nr. 46 – aprobă eliminarea
taxei de păşunat ;
- Hotărârea nr. 47 – aprobă reparaţiile la
Piaţa Agro – Alimentară din satul
Răducăneni;
- Hotărârea nr. 51 - aprobă procurarea
unui tractor şi utilajele necesare pentru
rezolvarea unor probleme curente ale
administraţiei publice locale (curăţirea,
întreţinerea islazurilor comunale, reparaţii
drumuri ş.a.);
- Hotărârea nr. 52 – care aprobă
asocierea comunei Răducăneni cu comuna
Moşna şi înfiinţarea
Asociaţiei de
Dezvoltare intercomunitară „Dealurile
Bohotinului”. Aceasta este necesară pentru
ca cele două comunităţi să depună un
proiect integrat în vederea rezolvărilor
problemelor de infrastructură ale celor
două comunităţi;
- Hotărârea nr. 55/30.09 2008 – prin
care se aprobă trecerea în domeniul privat
al comunei a suprafeţelor de teren
concesionate cetăţenilor, pentru a putea fi
vândut acestora
în
satele
Răducăneni şi
Bohotin.

Cum se împart salariile de merit la unele şcoli(2) ...
drept la replică acordat în urma publicării articolului „Cum se împart salariile de merit
la unele şcoli” semnat de d-na educ. Gaţu-Boboc Mariana
N.R. Semnatarul articolului îşi asumă
responsabilitate asupra celor menţionate.

întreaga

Referitor la articolul din numărul anterior publicat şi „asumat cu
întreaga responsabilitate” de către d-na educatoare Mariana Gaţu-Boboc se
cuvin „corijate” câteva aspecte pe care domnia sa nu a binevoit să le facă
publice odată cu înflăcărata sa „dizertaţie”:
1.- Faptul că articolul din numărul anterior, „trimis” şi la Tribuna
învăţământului (cu toate că există serioase îndoieli în această privinţă), nu
a fost de natură să „sensibilizeze” colectivul de redacţie al acestei
publicaţii demonstrează că asemenea articole nu-şi găsesc locul în sfera de
interes a învăţământului, ci chiar se încadrează la anumite capitole pe care o persoană de bună
credinţă nu le poate evidenţia.
2.- În ceea ce priveşte criteriile de acordare a salariilor de merit, doamna educatoare este
invitată să consulte Ordinul nr. 5730 din 27 octombrie 2008 privind aprobarea Metodologiei şi a
criteriilor de acordare a gradaţiei de merit şi a salariului de merit în învăţământul preuniversitar,
în baza cărora au fost acordate toate cele enumerate de domnia sa şi care i-a fost pus la dispoziţie
anterior. „Punctajul maxim” despre care vorbeşte poate fi cu uşurinţă obţinut dacă ne acordăm
punctaj în dreptul fiecărui criteriu de evaluare, fără să mai ţinem cont de veridicitatea celor
consemnate, însă acesta mai trebuie însoţit şi de documente justificative... şi, dacă nu le avem,
scriem articole despre „nedreptatea managerială”. „Caracterizarea în absenţă”, „portofoliul
doldora”, diversele „traiectorii” imaginare, „serviciu contra serviciu” – toate expresii radicale
nefondate, care sunt de natură să creeze disensiuni în cadrul oricărui colectiv. Doamnei educ.
Mariana Gaţu-Boboc i se poate acorda în orice moment consultanţă din partea conducerii
instituţiei pentru a fi ajutată să-şi depăşească frustrările, cauzate de neatingerea ţelului:
SALARIUL DE MERIT.
3.- Referitor la studiile efectuate de către directorul Şcolii Bohotin, diplomele sunt obţinute la
Univ. Al. I. Cuza, instituţie de învăţământ de stat, în urma susţinerii examenelor de rigoare.
4.- Toate cadrele didactice din unitate sunt angajate în baza legii, cu aprobarea
Inspectoratului Şcolar Judeţean, iar cele la care d-na educatoare face referire cu zel sunt, de fapt,
cadre didactice calificate, cu vechime în învăţământ şi rezultate bune în activitatea şcolară.
5.- Lipsa de informare a domniei sale merge până la a presupune calificativul din anul şcolar
anterior al directorului unităţii, calificativ care a fost de altfel menţionat într-un Consiliu
profesoral la care a participat: Foarte Bine, acordat de către Inspectoratul Şcolar. Aici se relevă că
articolul semnat de educ. Mariana Gaţu-Boboc are o evidentă intenţie de dezinformare,
manifestată prin acest atac asupra imaginii conducerii unităţii şcolare.
6.- Publicarea fotografiei fără acordul persoanei reprezintă o încălcare a legii 677 / 2001
pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera
circulaţie a acestor date, drept urmare “asumarea cu întreaga responsabilitate” de către d-na
educatoare poate duce la iniţierea unor acţiuni în instanţă cu consecinţe de natură civilă.
Sensul articolului d-nei educatoare rămâne suspendat undeva între lipsa de colegialitate şi
refuzul dumneaei de a comunica în condiţii amiabile. Recomandăm cu căldură „abdicarea” de pe
scaunul de critic şi o invităm să-şi sublinieze opiniile deschis, ferm şi în baza activităţii didactice
pe care o desfăşoară, în concordanţă cu adoptarea unei conduite morale conformă deontologiei
profesionale.
Director, prof. Iulia Ciobanu
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PREVENIREA
INCENDIILOR ÎN
SEZONUL DE PRIMĂVARĂ
ARDERILE NECONTROLATE ŞI
COMBATEREA UNOR CAUZE ŞI
ÎMPREJURĂRI FAVORIZANTE
IZBUCNIRII INCENDIILOR ÎN
MEDIUL RURAL
În această perioadă de timp s-ar putea
constata o creştere a numărului de incendii
generate de arderi necontrolate la vegetaţia
uscată, ca urmare a acţiunilor de igienizare
efectuate de cetăţeni, la terenurile din gospodării.
Cetăţenii obişnuiesc să ardă resturile
menajere ori vegetaţia uscată, fără a asigura
supravegherea şi luarea unor minime măsuri
preventive de stingere a incendiilor, fie în
condiţii de vânt, fie amplasând grămezile ce
urmează a fi distruse prin ardere în apropierea
caselor, şurilor, adăposturilor de animale sau
furaje, ceea ce conduce la propagarea rapidă a
focului la gospodăriile şi anexele acestora,
înregistrându-se pagube mari.

Pentru
a
preveni
astfel
de
evenimente, este necesar ca cetăţenii să
ţină cont de următoarele reguli:
-

-

-

-

-

nu daţi foc la gunoaie şi resturi vegetale în
cantităţi mari !
nu aprindeţi focul în apropierea casei,
lângă furaje sau alte materiale care se pot
aprinde cu uşurinţă !
nu faceţi foc atunci când bate vântul !
Scânteile pot fi purtate până la distanţe
mari şi pot aprinde case, furaje etc. !
nu lăsaţi focul nesupravegheat nici o clipă
!
asigură-te că ai lângă tine cel puţin o
persoană pentru supravegherea focului;
pregăteşte în apropiere, mijloace de
stingere a incendiilor: butoaie, găleţi cu
apă, pături ude şi măturoaie;
nu fuma şi nu arunca resturile de ţigară la
întâmplare;
nu arunca jarul din sobă sau cel rezultat
din arderea gunoaielor lângă şură, magazia
de lemne, sau furaje !
nu lăsaţi copiii să se joace cu focul şi nu le
lăsaţi la îndemână, mijloace de aprindere a
acestuia.

-

asiguraţi-vă o rezervă de apă în gospodărie
– cel puţin două butoaie(400 litri), pentru
prima intervenţie în caz de incendiu;

Conform
prevederilor
Hotărârii
Guvernului nr. 537 din 2006, ,arderea
resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi
altor materiale combustibile, fără luarea
măsurilor pentru împiedicarea propagării
focului la vecinătăţi, se sancţionează cu
amendă de la 1.000 la 2.500 lei.

Recomandăm câteva reguli şi măsuri
suplimentare, generale, de prevenire a
incendiilor pentru cetăţeni:
Utilizarea focului deschis în locuri cu
pericol de incendiu şi pe timp de vânt este
interzisă.
Arderea resturilor vegetale, gunoaielor,
deşeurilor şi altor materiale combustibile se
face în locuri special amenajate, ori pe terenuri
pregătite, cu luarea măsurilor ce se impun
pentru împiedicarea propagării focului la
vecinătăţi,
asigurându-se
supravegherea
permanentă a arderii, precum şi stingerea
jarului după terminarea activităţii.
Utilizarea focului deschis nu se admite la
distanţe mai mici de 40 de metri faţă de
locurile cu pericol de explozie: gaze şi lichide
combustibile, vapori inflamabili, explozivi
etc., respectiv 10 metri faţă de materiale sau
substanţe combustibile: lemn, hârtie, textile,
carton asfaltat, bitum, ulei, etc., fără a fi
asigurat şi supravegheat prin măsuri
corespunzătoare.
Luarea măsurilor pentru prevenirea
jocului copiilor cu focul, în condiţii şi în locuri
în care se pot produce incendii constituie o
obligaţie a persoanelor care răspund, potrivit
legii, de creşterea, educarea şi îngrijirea
copiilor.

Responsabil P.S.I. Neculai Chiciuc
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Indiferenţa faţă de propriile odrasle
Într-o societate în care majoritatea oamenilor nuşi urmăresc decât propriile interese şi câştiguri, într-o
societate în care violenţa şi neglijenţa de orice fel este
considerată ca ceva normal şi chiar necesar (,,o palmă nu
strică’’ sau ,,bătaia e ruptă din rai’’), într-o societate în
care aderarea la principiile democraţiei occidentale
devansează respectarea individului ca entitate umană,
copilul nu-şi găseşte locul pe care ar trebui să-l ocupe atât
în familie cât şi în societate.
Copilul trebuie respectat ca o persoană distinctă.
Copiii trebuie respectaţi la fel ca adulţii. Ei au drepturi
fundamentale, atât ca fiinţe omeneşti, cât şi ca cetăţeni ai
unui stat, dreptul la o viaţă particulară, dreptul la o
dezvoltare normală. Pe lângă acestea, copiii au nevoi
speciale şi dreptul acesta trebuie să fie îndeplinit.
Lipsiţi de dragostea de mamă, supuşi indiferenţei,
neglijenţei sau chiar unor
abuzuri
din
partea
părinţilor, mulţi copii
ajung în grija statului, în
grija asistenţilor maternali
profesionişti, în centre de
plasament. Unii dintre ei
rămân ani întregi în grija
statului, fiind uitaţi atât de
către părinţi cât şi de către
rude.
După ce ajung în
grija statului pentru a fi
salvaţi
din
situaţiile
extreme în care trăiesc în
sânul propriilor familii,
şansa ca aceşti copii să aibă
o viaţă mai bună alături de alţi oameni care îi iubesc este
anihilată chiar de părinţi sau de rude. Aproape întotdeauna
părinţii sau rudele nu sunt de acord ca aceşti copii să fie
daţi spre adopţie sau în asistenţă maternală, dar nici nu vor
să-i ia acasă să-i îngrijească.
Un caz de încălcare gravă a prevederilor Legii nr.
272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor
copilului a fost sesizat în luna martie 2009, Direcţiei de
Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului Iaşi de către
Serviciul Public de Asistenţă Socială din cadrul
Primăriei comunei Răducăneni.
În satul Roşu din comuna noastră, într-o cameră
friguroasă, cu folie de polietilenă în loc de geamuri, fără
hrană şi îmbrăcăminte, predominantă fiind starea de
sărăcie, trăiau până nu demult cei trei frăţiori Laurenţiu,
Ramona şi Laura, proveniţi din relaţia de uniune liberă
dintre doi indivizi care cu greu pot fi numiţi părinţi:
Ciubotariu Vasile în vârstă de 30 ani şi Dârzu Margareta
de 20 ani.
Cei trei copii, Laurenţiu de 5 ani, Laura de 3 ani şi
Ramona de 1 an nu erau hrăniţi corespunzător, se aflau
într-o stare accentuată de subnutriţie, neigienizaţi şi cu
un aspect vestimentar neadecvat. În camera!! …,locuită
de cele 5 persoane se aflau doar două paturi şi o sobă
din lut. Pereţii deterioraţi din cauza igrasiei, lumina care

cu greu pătrundea în cameră din cauza foliei de
polietilenă din geam şi mirosul de haine nespălate
făceau imposibilă locuirea în acea cameră. Pentru
copilul de numai un an nu exista lapte şi nici mâncare
specifică unui sugar iar ceilalţi minori se hrăneau cu
mâncare dată de vecini.
Tatăl, Ciobotariu Vasile este cunoscut în satul Roşu
din comuna Răducăneni ca frecvent consumator de alcool,
cu un comportament antisocial, recalcitrant şi un părinte
iresponsabil. De multe ori banii copiilor (alocaţiile de stat)
sunt cheltuiţi pentru cumpărarea de băuturi alcoolice.
Neglijenţa, sărăcia, lipsa educaţiei, depravarea,
alcoolismul, problemele psihice, nepăsarea sunt câteva din
motivele care formează complexul de explicaţii pentru
moartea a doi bebeluşi, Ana-Maria de 5 luni şi CiprianVasile de 2 luni, rezultaţi tot din relaţia de concubinaj
dintre Ciobotariu Vasile şi
Dârzu Margareta.
Pentru
a
nu
împărtăşi aceeaşi soartă cu
a
fraţilor,
Laurenţiu,
Ramona şi Laura în vârstă
de 5, 3 şi respectiv 1 an au
fost scoşi din familia
biologică în regim de
urgenţă în baza unei
decizii emise de Direcţia
Generală de Asistenţă
Socială şi Protecţie a
Copilului Iaşi. În data de
23.03.2009
o
echipă
formată
din
asistenţi
sociali şi reprezentanţi ai
Poliţiei Comunale Răducăneni au descins la locuinţa
familiei Ciobotariu Vasile din satul Roşu şi i-au scos în
regim de urgenţă pe cei trei copii minori, pentru care s-a
instituit ca măsură de protecţie, plasamentul maternal.
. Pentru o persoană care a locuit într-un loc normal
nu există coşmar mai cumplit, dar pentru aceşti micuţi care
s-au născut pentru a plăti din alocaţiile de stat datoriile la
crâşmă ale părinţilor şi rudelor, acesta reprezintă ,,răul cel
mai mic’’.
Ceea ce trebuie să înţeleagă aceşti oameni este că
măsurile de plasament nu sunt definitive. Dacă dau dovadă
că pot fi părinţi adevăraţi, că amenajează un spaţiu în care
să se poată locui şi trăi omeneşte, îşi pot lua copiii înapoi.
Viaţa unui copil instituţionalizat sau în asistenţă
maternală este de multe ori mai fericită decât cea pe care a
avut-o în familia de origine, însă din nefericire există
cazuri de copii abandonaţi care nu au simţit niciodată
mângâierea sau sărutul unei mame. Pentru toţi aceşti copii
statul oferă anumite servicii, casă, masă gratuite însă, ele
nu pot umple marele gol din sufletele lor care tânjesc să
rostească cuvântul „ MAMA”
Din păcate, experienţa altor cazuri similare arată
că astfel de părinţi preferă să aducă pe lume alţi copii
decât să renunţe la vechile obiceiuri.
Asistent social, Lupu Luminiţa
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Cristos a înviat!
De aproape 2000 de ani întreaga
creştinătate trăieşte emoţiile celei mai înălţătoare
sărbători, învierea din morţi a Mântuitorului
nostru Isus Cristos. Este minunea cea nai mare, e
baza credinţei noastre. „Dacă Cristos nu a înviat,
zadarnică este predica noastră şi zadarnică este
credinţa voastră. (1Cor 15,14).
Tocmai de aceea Biserica ne îndeamnă în
aceste zile la o bucurie deosebită folosindu-se de
cuvintele psalmistului: „Aceasta
este ziua pe care a făcut-o Domnul,
să ne bucurăm şi să ne înveselim
într-însa” (Ps. 117 (118),24)!
În faţa acestei minuni, a
învierii din morţi a lui Cristos,
oamenii se pot împărţi mai multe
categorii:
1- unii, deşi cunosc realitatea
învierii, o neagă din interes şi
chiar luptă împotriva ei: „Aceştia,
reunindu-se în consiliu cu bătrânii,
au dat bani mulţi soldaţilor zicând:
„Să spuneţi aşa: «Discipolii lui au
venit noaptea şi l-au furat, pe când noi
dormeam»... şi zvonul acesta s-a răspândit la iudei
până azi”.(Mt. 28,12-15).
2 - alţii nu cred şi nici nu vor să afle adevărul
învierii lăsându-se luminaţi de harul lui
Dumnezeu: „Când au auzit ei (atenienii) de
învierea din morţi, unii îl luau în râs (pe sfântul
Pavel), iar alţii ziceau: „Despre asta te vom
asculta altă dată”. (Fap 17,32).
3 - alţii, pur şi simplu susţin că învierea este un
produs al minţii primilor creştini.
4 - iar laţii fac din învierea Domnului temelia
de nezdruncinat a credinţei lor.
Poate ar fi bine să ne întrebăm: noi din care
categorie facem parte? Sunt convins că toţi cititorii
acestor rânduri fac parte din cea de a patra
categorie deoarece Paştele este pentru ei nu doar
un motiv de bucurie materială ci un motiv de
bucurie spirituală care îi fac să spere că o dată vor
învia şi ei şi se vor bucura veşnic de vederea
Mântuitorului Cristos înviat „faţă în faţă”.
Preoţii şi întreaga comunitate catolică din
Răducăneni urează tuturor locuitorilor comunei
Sărbători fericite pline de bucuria învierii
Domnului Cristos!
Cristos a înviat!

Preot Maricel Medveş
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Cuvânt de Înviere al Sf. Ioan
Gură de Aur
„Întru început era Cuvântul şi Cuvântul era
la Dumnezeu şi Cuvântul Dumnezeu era”
Am lepădat povara postului, dar să nu
lepădăm rodul postului, căci poţi lepăda povara
postului şi să culegi rodul postului. A trecut
osteneala luptelor, dar
să nu treacă râvna
faptelor bune. S-a dus
postul dar să rămână
evlavia. Sau mai bine
spus, nici postul nu s-a
dus. Nu vă speriaţi! Nam spus asta ca să vă
predic un alt post de 40
de zile, ci să vă vestesc
să rămâneţi în aceeaşi
virtute. A trecut postul
cel trupesc, dar n-a
trecut
postul
cel
duhovnicesc.
Acesta e mai bun decât acela, iar acela
pentru acesta s-a făcut. După cum când posteaţi vă
spuneam că puteţi posti, tot aşa şi acum vă spun că
puteţi să nu postiţi, şi totuşi să postiţi. Poate că vi
se pare o enigmă cuvintele mele. Dar vă voi da
dezlegarea enigmei: „Cum puteţi să nu postiţi cu
toate că postiţi? Când vă abţineţi de la mâncăruri,
dar nu vă abţineţi de la păcate. Şi cum puteţi să
postiţi cu toate că nu postiţi? Când vă înfruptaţi cu
mâncăruri, dar nu gustaţi din păcat.” Acest post
este mai bun decât acela. Dar nu numai mai bun,
ci şi mai uşor. Pe vremea postului mulţi spuneau
că nu pot posti din pricina slăbiciunii trupului, din
pricina mâncărimii grozave a pielii: „M-am
umplut de râie, spuneau unii; nu pot sta neîmbăiat;
apa îmi face leşin; nu pot mânca numai
legume”(…) Acum însă, nu o mai spune! Fă baie,
stai la masă. Bea vin cu cumpătare. Dacă vrei să
mănânci carne, nimeni nu te împiedică. Înfruptă-te
din toate, numai depărtează-te de păcat!!!
Nu-i aşa că postul este uşor? Nu mai poţi
spune că nu poţi posti din pricina slăbiciunilor
trupului. Postul acesta îl poţi săvârşi numai cu
sufletul.

Preot Constantin-Liviu LĂZĂRESCU

ACTE ADMINISTRATIVE EMISE DE AUTORITĂŢILE
PUBLICE LOCALE
De la ultima apariţie a publicaţiei noastre, mai exact din luna februarie şi până în prezent,
Consiliul Local al Comunei Răducăneni a adoptat 10 hotărâri. Facem cunoscut cititorilor, pe scurt,
conţinutul celor de interes general:
Hotărârea nr. 6 privind aprobarea asocierii Comunei Răducăneni cu alte unităţi administrativteritoriale în vederea constituirii „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate ADIS
Iaşi”. Scopul principal al acestei asociaţii este gestionarea cât mai eficientă a deşeurilor menajere
(colectare, transport, sortare, depozitare) în condiţiile în care începând cu luna iulie a.c. se vor închide
toate platformele actuale de depozitare a deşeurilor.
Hotărârea nr. 7 prin care se aprobă transmiterea în folosinţă către Comuna Grozeşti a unei
suprafeţe de teren în vederea executării lucrărilor de alimentare cu apă.
Hotărârea nr. 8 pentru aprobarea bugetului local al comunei pe anul 2009.
Hotărârea nr. 10 pentru aprobarea şi întocmirea unor documentaţii tehnico-economice, studii de
fezabilitate şi proiecte tehnice, documentaţii necesare pentru intenţia primarului comunei de a accesa
unele fonduri europene şi guvernamentale în vederea reabilitării drumurilor, extinderii reţelei de apă şi
canalizare şi chiar amenajării unui parc în satul Bohotin.
Hotărârea nr. 11 prin care se stabilesc şi
se sancţionează unele contravenţii referitoare la
activitatea de comerţ din Piaţa agro-alimentară
Răducăneni şi din zonele învecinate acesteia.
Sunt considerate contravenţii următoarele:
comercializarea
neautorizată
a
bunurilor
nealimentare; nerespectarea curăţeniei de către
persoanele fizice şi juridice care realizează acte de
comerţ în aceste locuri publice precum şi de către
toţi cetăţenii aflaţi în perimetrul acestora;
utilizarea mobilierului urban şi a dotărilor
specifice în alte scopuri decât cele pentru care au
fost construite; distrugerea, murdărirea sau
modificarea mobilierului urban, a instalaţiilor şi
dotărilor specifice pieţei; refuzul de plată a taxelor
legale datorate; declararea în fals a cantităţilor de marfă introdusă în piaţă precum şi ascunderea mărfii în
scopul sustragerii de la plata taxelor legale datorate; ocuparea de către o persoană sau un grup de persoane
a unui spaţiu cu mult mai mare decât este necesar expunerii produselor proprii precum şi exercitarea de
presiuni asupra vecinilor în scopul evitării concurenţei; comercializarea neautorizată a băuturilor alcoolice
respectiv vânzarea acestora la pahar precum şi consumarea acestora; lipsa de la locul de desfăşurare a
activităţii de comerţ a documentelor justificative legale în copie sau în original, unde este cazul (carte de
identitate, certificat de producător, actele societăţii, autorizaţie de desfăşurare de activităţi comerciale,
autorizaţie sanitară, autorizaţie sanitar-veterinară, etc.) precum şi refuzul nejustificat de a le prezenta la
cererea persoanelor îndreptăţite; atingerea adusă prestigiului sau ameninţarea săvârşită împotriva
agentului constatator abilitat să constate şi să aplice prevederile prezentei hotărâri.
Amenzile prevăzute sunt între 100 şi 500 RON.
În altă ordine de idei, trebuie menţionat faptul că în data de 25 februarie a.c. domnul Primar
Neculai Botezatu a fost reales, în unanimitate, în funcţia de preşedinte al Asociaţiei Comunelor – Filiala
Iaşi, ca o recunoaştere a modului în care s-a implicat şi a reprezentat, la nivel naţional, interesele tuturor
comunelor afiliate din judeţ.

A consemnat ,
secretar comună Bumbaru Cătălin
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ŞTIRI SPORTIVE
CLASAMENT ETAPA XIX DIN
15.03.2009

Loc în
clasament

Echipe

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Rapid Dumeşti
AS Breazu
Viitorul Hîrlău
Astra Răducăneni
Stejarul Sineşti
Viitorul Belceşti
Viitorul Tg.Frumos
Unirea Ruginoasa
Unirea Mirceşti
Viitorul Lungani
Helios Tomeşti
Gloria Bălţaţi
Olimpia Popricani
Romwat Hărmăneşti
Stejarul Dobrovăţ
Podgoria Cotnari
NG Topile
AS Magna Holboca

Meciuri
jucate

1

X

0

Gm

Gp

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
17
18
18
18
17
18
18
0

18
14
13
12
10
9
7
8
7
7
6
5
5
4
3
3
1
0

0
1
1
2
3
2
5
2
3
3
0
3
2
5
3
2
3
0

0
3
4
4
5
7
6
8
8
8
11
10
11
9
11
13
14
0

91
73
59
47
37
42
34
36
35
49
35
34
28
28
22
29
18
0

9
16
18
28
15
54
30
28
43
43
57
49
42
41
87
68
72
0

Golaveraj

Punctaj

82
57
41
19
22
-12
4
8
-8
6
-22
-15
-14
-13
-65
-39
-54
0

54
43
40
38
33
29
26
26
24
24
18
18
17
17
12
11
6
0

Stimaţi cetăţeni ai Comunei Răducăneni
Cu deosebită consideraţie pentru dumneavoastră, locuitorii comunei Răducăneni, credincioşi
creştin ortodocşi cât şi romano-catolici, acum în preajma Învierii Domnului nostru Iisus Hristos, vă
adresez cele mai frumoase şi oneste gânduri de bine, sănătate, spor în tot ce întreprindeţi şi, să nu uităm,
viaţa este o continuă luptă între Bine şi Rău care, pe noi înşine ne maturizează, indiferent de vârstă şi, ne
face să vedem cu alţi ochi pe cel de lângă noi, nu de puţine ori aflat în restrişte…
Este ştiut faptul că Mântuitorul Hristos a suferit mult atât din partea mândriei, ignoranţei şi lipsei
de credinţă a omului cât şi atunci când avea nevoie mai mare de discipolii săi care l-au lăsat singur, de
teamă să nu fie prinşi…Şi totuşi ne-a iertat. Pe ei şi pe noi. Pe ei, trimiţându-i în lume să
propovăduiască Cuvântul Domnului şi minunata sa Înviere şi, pe noi, să continuăm a duce credinţa şi
tradiţiile mai departe.
Aşadar, numai împreună, ajutându-ne reciproc vom învinge greutăţile şi vom merge mai departe.
Aşa să ne ajute Dumnezeu! HRISTOS A ÎNVIAT!

Primar,
Ing. Neculai BOTEZATU – Primăria Răducăneni
Informaţia Răducănenilor / 707400, jud. Iaşi; tel. sau fax. 0232/ 292438
E-mail: primăriaraducaneni@.yaho.com
Redactor coordonator: Bumbaru Cătălin, secretarul comunei Răducăneni
Colectivul de redacţie: Drăgan Romică, Olariu Elena, Rotaru Vasile, Fechete Claudiu, Gorgos
Rodica, Boboc –Gaţu Mariana, Trifan Constantin, Mardare Alina, Dascălu Claudiu.
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