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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RĂDUCĂNENI 

 

 

H O T Ă R Â R E A   Nr.  8 

pentru aprobarea Programului de măsuri  privind gospodărirea şi înfrumuseţarea localităţilor 

Comunei Răducăneni în anul 2018  

 

 

 Consiliul Local al comunei Răducăneni, judeţul Iaşi întrunit la lucrările şedinţei ordinare din data 

de 30 ianuarie 2018; 

 Având în vedere: 

- proiectul de hotărâre, înregistrat sub numărul 580/RG/2018, al viceprimarului comunei prin care 

propune aprobarea Programului de măsuri privind gospodărirea şi înfrumuseţarea localităţilor Comunei 

Răducăneni în anul 2018; 

- avizul favorabil, înregistrat sub nr. 758/RG/2018 al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului 

Local al Comunei Răducăneni şi raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatul propriu al 

Primarului Comunei Răducăneni, înregistrat sub nr. 719/RG/2018; 

În conformitate cu prevederile: 

- Ordonanţei Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- art. 36, alin. (2), lit. d) şi alin. (6), lit. a), pct. 9, pct. 10 şi pct. 16 din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001,   

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 Art. 1 – Se aprobă Programul de măsuri privind gospodărirea şi înfrumuseţarea localităţilor 

Comunei Răducăneni în anul 2018, conform anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.  

 Art. 2 – Lucrările necesare realizării programului menţionat la art. 1 vor fi efectuate atât de către 

personalul angajat în cadrul Serviciului de Gospodărie Comunală, cât şi de către persoanele apte de 

muncă din familiile beneficiare de prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.     

 Art. 3 – Viceprimarul comunei va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

                       Secretarul comunei va transmite copie de pe prezenta hotărâre domnului Viceprimar al 

Comunei Răducăneni, Serviciului de Gospodărie Comunală, precum şi Instituţiei Prefectului Judeţului 

Iaşi pentru controlul legalităţii.  

Adoptată astăzi 30 ianuarie 2018. 

 

 

                              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,     

                                         Consilier local,   

 

                                        LILIANA CARP               

 
     

                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                Contrasemnează  

                                                                                                                                                         Secretar comună 

 

                                                                                                                                                         Bumbaru Cătălin   

 

 

 

 

 
 

 
 Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate , la ședință participând toți cei 15 consilieri locali aflați în funcție  ai Consiliului Local al Comunei 

Răducăneni.    
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL IAŞI 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RĂDUCĂNENI 

Anexa la Hotărârea nr. 8/30.01.2018 

 

P R O G R A M  DE MĂSURI 

privind gospodărirea şi înfrumuseţarea localităților Comunei Răducăneni, 

județul Iași, în anul 2018 

     
Nr. . 

crt. . 

Lucrări propuse în anul 2018 

 SATUL RĂDUCĂNENI 

1 Efectuat curăţenie săptămânală - zona străzilor  principale din satul Răducăneni            

2 Efectuat curăţenie zilnică la piaţa Răducăneni          

3 Lucrări de deszăpezire manuală : încărcat, transportat şi descărcat zăpadă cu atelaje proprii – în 

zona centrală a satului Răducăneni 

4 Debitat lemne la primărie, grădinițe, școli generale, liceu și bibliotecă 

5 Încărcat, transport , descărcat și stivuit lemne 

6 Plantat pomi  pe terenul de sport   - Astra Răducăneni  

7 Plantat  flori  la spațiile verzi din centrul civic al Comunei Răducăneni 

8 Văruit pomi – zona străzilor   din Răducăneni                                        

9 Văruit borduri la  D.N.-28 și borduri la unele drumuri sătești                                               

10 Săpat și decolmatat şanţuri la drumurile săteşti: D.S.-3366, D.S.-3147, D.S.- 1716, D.S -2252, 

D.S. – 3147, D.S. -3118 

11 Săpat și decolmatat şanţuri la drumuri comunale: D.C.- 3296,  D.C.- 231  

12 Săpat și decolmatat şanţuri la D.N. 28 

13 Încărcat, transportat şi descărcat pământul rezultat în urma săpării șanțurilor și decolmatării  

cu atelaje proprii 

14 Desfundat podeţe la drumurile săteşti şi drumuri comunale                               

15 Încărcat, descărcat şi transportat pământul rezultat în urma desfundării podeţelor 

16 Pregătit teren şi semănat iarbă gazon în centrul civic al comunei Răducăneni 

17 Lucrări de întreţinere a terenului semănat cu iarbă gazon  

18 Lucrări pentru întreţinerea parcului dendrologic Răducăneni 

19 Toaletarea arborilor din parcul dendrologic 

20 Plantat flori şi înlocuit pomii uscaţi în parcul dendrologic 

21 Săpat farfurii în jurul pomilor din parc 

22 Curăţat terenul de sport de resturi vegetale 

23 Adunat gunoaie şi resturi vegetale din preajma pârâului Bohotin 

24 Adunat gunoaie şi resturi vegetale din preajma izvorului de apă minerală 

25 Plantat puieţi în vederea împăduririi unor suprafeţa de teren accidentat 

26 Întreţinerea spaţiilor verzi de pe raza satului Răducăneni 

27 Curăţenie în zona punctelor de colectare a deşeurilor 

28 Efectuat curăţenie la şcoala generală şi  la grădiniţele din satul Răducăneni 

29 Igienizarea cursurilor de apă – pârâul Bohotin, Fundătura, pârâul Pietrelor 

30 Amenajarea centrului civic pentru sărbătorile de iarnă și alte sărbători 

31 Toaletarea arborilor de pe zona drumurilor din Răducăneni 

32 Lucrări de curățare a pajiștilor de spini și tufari 

 

 SATUL BOHOTIN 

1 Efectuat curăţenie săptămânală – zona străzilor             

2 Lucrări de deszăpezire manuală: încărcat, transportat şi descărcat zăpadă cu atelaje proprii – în 

zona centrală a satului Bohotin 

3 Văruit pomi – zona străzilor                                           

4 Debitat lemne grădinițe și școala generală 
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5 Încărcat, transport , descărcat și stivuit lemne 

6 Decolmatat şanţuri la drumurile săteşti: D.S.-1706, D.S.-1119, D.S.- 1929, D.S. -1886, D.S. – 

1720,  D.S. -1504 

7 Decolmatat şanţuri la drumul judeţean:  D.J. – 244 F 

8 Încărcat, transportat şi descărcat pământul rezultat în urma decolmatării cu atelaje proprii 

9 Desfundat podeţe la drumul judeţean D.J.- 244 F                               

10 Încărcat, descărcat şi transportat pământul rezultat în urma desfundării podeţelor 

11 Adunat gunoaie şi resturi vegetale din albia pârâului Bohotin 

12 Efectuat curăţenie la şcoala generală şi  la grădiniţele din satul Bohotin 

13 Lucrări pentru captarea de izvoare şi construirea de cişmele (adăpători) pe pajişti 

14 Curăţenie în zona punctelor de colectare a deşeurilor 

15 Toaletarea arborilor de pe zona străzilor din sat Bohotin 

16 Lucrări pentru întreţinerea parcului pentru copii 

17 Lucrări de curățire a pajiștii Bohotin 

 

 SATUL ROŞU 

1 Lucrări de deszăpezire manuală : încărcat, transportat şi descărcat zăpadă cu  atelaje proprii – în 

zona centrală a satului Roşu 

2 Debitat lemne la grădiniţa şi şcoala generală din satul Roșu 

3 Încărcat, descărcat, transportat şi stivuit lemne                                  

4 Curăţenie în zona punctelor de colectare a deşeurilor  

5 Decolmatat şanţuri la drumurile săteşti: D.S.-758, D.S.-315, D.S.- 680,   

6 Încărcat, transportat şi descărcat pământul rezultat în urma decolmatării  şanţurilor cu atelaje 

proprii 

7 Desfundat podeţe la drumurile săteşti: D.S.-758, D.S.-315, D.S.- 680,                              

8 Încărcat, descărcat şi transportat pământul rezultat în urma desfundării podeţelor 

9 Efectuat curăţenie la şcoala generală şi  la grădiniţa din satul Roşu 

10 Lucrări pentru captarea de izvoare şi construirea de cişmele (adăpători) pe pajişti 

11 Lucrări de curățire a pajiștii Roșu 

12 Lucrări de întreținere a plantației de puieți de salcâm pe terenul Primăriei 

 

 SATUL ISAIIA 

1 Lucrări de deszăpezire manuală : încărcat, transportat şi descărcat zăpadă cu atelaje proprii – în 

zona centrală a satului Isaiia 

2 Debitat lemne la grădiniţa şi şcoala generală din Isaiia  

3 Încărcat, descărcat, transportat şi stivuit lemne                                  

4 Decolmatat şanţuri la drumurile săteşti: D.S.- 330, D.S.-157  

5 Decolmatat şanţuri la D.N. – 28 

6 Încărcat, transportat şi descărcat pământul rezultat în urma decolmatării  cu atelaje proprii 

7 Desfundat podeţe la drumurile săteşti: D.S.- 330, D.S.-157 

8 Adunat gunoaie şi resturi vegetale din albia pârâului Bohotin - Isaiia 

9 Plantat pomi pe aliniamentul D.N. - 28 

10 Efectuat curăţenie la şcoala generală şi  la grădiniţa din satul Isaiia 

11 Lucrări pentru captarea de izvoare şi construirea de cişmele (adăpători) pe pajişti 

12 Toaletarea arborilor de pe zona străzilor din sat Isaiia 

13 Lucrări de curățire a pajiștii Isaiia 

                    

                 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,     

                              Consilier local,   

           LILIANA CARP     
                                                                                                     Contrasemnează  

                                                                                                                                                            Secretar comună 

                                                                                                                                                                            Bumbaru Cătălin 
 


