
 

    Stimați concetățeni 

Am decis să scriu aceste rânduri din dorința de a prezenta un bilanț al activității mele de Primar al 

comunei Răducăneni, județul Iași pe anul 2017. Înainte de toate aș dori să mulțumesc  atât personalului din 

apartaul de specialitate cât și domnilor consilieri locali pentru sprijinul acordat în realizarea unor obiective de 

investiții. 

 Revenind la activitatea mea, prima problemă importantă a fost  cea legată de rețeaua de apă și 

canalizare în toată comuna Răducăneni.  Pentru rezolvarea acestei probleme am reușit în anul 2017 să închei 

Contractul de finanțare cu Ministerul Dezvoltării Regionale Administrației Publice și Fonduri Europene 

pentru obiectivul de investiții ,,Extindere  rețea alimentare cu apă și de canalizare în comuna Răducăneni, 

județul Iași”.( val. 22.101.779,00 lei) 

Un alt obiectiv important pentru care s-a încheiat contract de finanțare cu Ministerul Dezvoltării 

Regionale Administrației Publice și Fonduri Europene este ,,Reabilitare/modernizare Liceul Teoretic 

Lascăr Rosetti Răducăneni, comuna Răducăneni, județul Iași” (val. 3.110.967,00lei) 

La capitolul investiții realizate în anul 2017 notez: 

- Terminarea lucrărilor, pe o distanță de 3 km,  la obiectivul ,, Extindere rețea de apă potabilă în satul 

Roșu, comuna Răducăneni, județul Iași”; 

- Reabilitare, prin pietruire, a drumurilor sătești din comuna Răducăneni, județul Iași; 

- Lucrări de săpare și betonare  șanțuri, lucrări de execuție podețe și rigole de scurgere ape pluviale 

aferente drumurilor sătești; 

- Construire pod în satul Isaiia, comuna Răducăneni, județul Iași; 

- Lucrări de consolidare la construcția ,,Sediul Primăriei comunei Răducăneni, județul Iași”; 

- Amenajare iluminat la sediul Primăriei comunei Răducăneni, județul Iași; 

- Reabilitare Grădina de Vară și Parcul Dendrologic din comuna  Răducăneni, județul Iași 

- Organizarea  Zilei Comunei Răducăneni  în data de 01 octombrie 2017; 

- Organizarea Pomului de Crăciun pentru un număr de aproximativ 1100 elevi de la grădiniță,  ciclul 

primar și ciclul gimnazial din comuna Răducăneni. 

Avem în continuare proiecte aprobate pentru finanţare, cum ar fi: 

- ,,Reabilitare și modernizare Școala Primară și Grădinița  Bazga, comuna Răducăneni, județul Iași”; 

- ,,Reabilitare și modernizare Școala Primară și GrădinițaTrestiana, comuna Răducăneni, județul Iași”; 

- ,,Reabilitare și modernizare Școala Roșu, comuna Răducăneni, județul Iași”; 

- ,,Construire Cămin Cultural în comuna Răducăneni, județul Iași”. Avem întocmită documentatia 

privind Studiu de fezabilitate şi Studiu topo; 

- ,,Reabilitare/modernizare Piața Agroalimentară Răducăneni prin amplasarea unui modul”, proiect 

finanțat prin Grupul de Actiune Locală ,,Dealurile Bohotinului” (90.000 euro) 

- ,,Modernizarea iluminat public în comuna Răducăneni prin instalarea unui număr de 500 lămpi cu 

leduri” 

- Reabilitare prin pavelare a trotuarului pe traseele: 

• S.C Grigostar - Unitatea Medico-Socială Răducăneni, Pod Moara-Cadar Neculai), Grădiniţa 

cu Program Prelungit- Depozit Ailiesii; 

- Reabilitare prin pavelare a trotuarelor din jurul blocurilor din comuna Răducăneni, județul Iași”. 

Doresc să vă informez că lucrările privind betonarea celor patru tronsoane de drumuri săteşti au fost 

sistate pe perioada de iarnă. Toate lucrările demarate în anul 2017 vor continua și vor fi finalizate în 

anul 2018 pentru ca cetățenii comunei să cunoască o îmbunătățire a vieții. 

Si fiindcă peste câteva zile vom trece într-un nou an, eu vă doresc să aveţi parte de multă sănătate,  zile 

minunate, să vă bucuraţi de un an mai bogat în împliniri, mai înalt în aspiraţii şi plin de succese.  

La mulţi ani!                                                                                        Cu deosebită consideraţie, 

                                  Primar, Viorel Ilie 

 


