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 Sfinţirea Crucii Mântuitorului 
 Într-un cadru festiv, cu caracter profund religios, marţi, 29 iunie 2010, orele 12,30 comunitatea 

Romano-Catolică şi Ortodoxă din Răducăneni au participat – la unison, la sfinţirea Crucii Mântuitorului 

nostru Iisus Hristos, ridicată cu sprijinul Primăriei Răducăneni şi a Consiliului Local. Evenimentul, cu un 

impact deosebit asupra locuitorilor, a bucurat sufletele credincioşilor, la sfinţire participând deopotrivă 

preoţi de la cele două culte creştine surori, cuvintele de învăţătură primite rămânând ca pildă de învăţătură 

pentru cei  ce vor a lua aminte; iată, pe scurt,  secvenţe din cuvântul domnului Primar al comunei, ing. 

Neculai Botezatu: 

“ Sfinţiile voastre, stimaţi cetăţeni ai comunei Răducăneni 
Am deosebita bucurie de a participa, ca simplu 

cetăţean, la inaugurarea acestui simbol al 

creştinătăţii, Crucea Mântuitorului nostru Iisus 

Hristos, simbol care va aduce pacea în sufletele 

noastre, pentru că, se ştie, dacă omul nu este împăcat 

cu sine, viaţa sa este o continuă luptă interioară. 

 Şi, să ajungi la  această împăcare, numai 

Dumnezeu o poate face. 

 Desigur, discuţii au fost şi vor mai fi vis-a-vis 

de aşezarea acestui monument al creştinătăţii aici, 

lângă cele două lăcaşuri de cult, aici, la răscruce de 

drumuri; suntem liberi să alegem urcuşul spre 

eliberare, adică Biserica sau să coborâm, adică viaţa 

obişnuită...Răscruce de drum unde cel ce ne va ajuta 

să facem alegerea este şi va fi mereu Iisus Hristos, odihna sufletelor noastre. 

 În orice caz, lumescul când joia şi duminica nu puteam păşi de mulţimea căruţelor, înfăţişarea 

tristă pentru centrul târgului, astăzi, dacă nu  ne închinăm, măcar să admirăm frumuseţea unui boboc 

de trandafir îmbătat de roua divină. 

 Mulţumesc lui Dumnezeu, Consiliului Local Răducăneni şi d-voastră, stimaţi cetăţeni pentru 

îngăduinţa cu care aţi apreciat sau nu frumuseţea sacră a acestui simbol”. 
 Şi pe drept cuvânt, trebuie apreciat faptul că Răducăneni-ul nostru drag, cu o populaţie de circa 

8000 de locuitori, în ciuda intemperiilor nefaste, semn că bunului Dumnezeu nu-i plac anumite lucruri, 

iartă şi iubeşte. Ceartă prin secetă şi iubeşte frăgezind pământul cu roua lui cerească...Sau, prin ploaia 

venită la vreme, salvaţi fiind de piatra care ar distruge munca noastră de zi cu zi, ne aminteşte, dacă vrem 

să ne amintim, că nimic nu este cu putinţă fără divinitate. Şi un semn  al credinţei noastre străbune este 

chiar CRUCEA MÂNTUITORULUI. O metaforă a iubirii şi jertfei lui Iisus Hristos, Cel care pentru 

mântuirea noastră S-a jertfit pe Cruce; de fapt, cu umilinţă a fost crucificat, El răbdând, smerindu-se, 

jertfindu-se, iubind... 

 Cum cei doi Apostoli, Petru şi Pavel au fost şi rămân doi stâlpi de nădejde ai iubirii de Hristos, 

exemple de urmat, în semn de recunoştinţă pentru comunitate şi cele două culte – romano-catolic şi 

ortodox, la unison, creştinii l-au adorat pe Mântuitor, i-au adus osanale, prezenţa preoţilor (Pr. Medveş, 

pr. Lăzărescu, pr. Lercă) ca şi personalităţile locale al Răducăneni-ului, au făcut ca nourii de pe cer să lase 

drum deschis soarelui, să ne putem bucura de frumuseţea corului care duce spre cer veste bună: la noi 

oamenii se respectă, se tolerează, se îmbrăţişează şi iubesc pe Dumnezeu. 

 Centrul creştinătăţii, mutat la Răducăneni, este simbolul iubirii divine, voită de Dumnezeu pentru 

că „acolo unde doi sau trei oameni vorbesc de Mântuitor, El se    află în mijlocul lor,         

binecuvântându-i”... 

 „Neamuri s-adorăm fierbinte/ marea taină din altar”. Cu alte cuvinte sacralitatea nu o aflăm pe 

stradă ci, în Sfânta Sfintelor, adică în Biserică şi Sfântul Altar. Cum trupul omului este Templul lui 

Dumnezeu, Inima este acea Sfântă a Sfintelor care nu trebuie atinsă, murdărită. Uneori haosul ne cuprinde 

şi uităm că suntem pelerini pe acest pământ, uităm să ne spălăm cămara sufletului, s-o văruim şi s-o 

menţinem curată, căci nu se ştie ceasul când Iisus Hristos vine în vizită... 

A consemnat, Olariu Elena, Răducăneni 
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La revedere, Soră Patricia! 

 

 În urmă cu 15 ani, Dumnezeu a făcut comunităţii 

noastre un dar minunat, pe cele două măicuţe, sora Davida şi 

sora Patricia din congregaţia „Slujitoarele Duhului Sfânt”. 

Cârcotaşi cum suntem din fire le-am privit cu neîncredere: 

prea tinere şi prea frumoase, dar scepticismul s-a risipit şi am 

înţeles ce înseamnă cu adevărat viaţa consacrată. 

 Venind din centrul civilizaţiei europene, sora Patricia 

s-a integrat rapid, îndeplinindu-şi misiunea încredinţată. Ce 

dovadă mai bună a dragostei faţă de Isus este decât a te dărui 

pe tine însuţi? Sora Patricia s-a dăruit cu toată energia şi 

entuziasmul misionarului. 

 Plină de modestie, urmând exemplul Maicii Tereza, 

sora Patricia s-a dedicat îngrijirii bolnavilor, a nevoiaşilor dar 

şi îndrumării tinerilor şi copiilor. 

 Cu multă blândeţe, mereu cu zâmbetul pe buze, a înfruntat gerul, ploaia, noroiul, pe care 

sigur, nu l-a cunoscut în Austria, pentru a-i vizita pe bolnavii din comunitatea noastră şi nu 

numai, pe cei neputincioşi ori singuri. Cu răbdare şi dragoste a alinat suferinţele acordând 

medicamente şi asistenţă medicală, a suferit alături de cei care plângeau după un răposat, 

încurajând şi dând speranţe. 

Iubirea faţă de aproapele, blândeţea, calmul şi optimismul, acestea sunt caracteristicile 

sorei Patricia! Cu aceeaşi răbdare şi dragoste s-a dedicat tinerilor şi copiilor îndrumându-i, 

sprijinindu-i moral şi material, a atras sponsori pentru acţiunile caritabile ajutând astfel mulţi 

tineri să-şi continue studiile. 

Trebuie amintit şi efortul sorei în a obţine fonduri pentru construirea Casei Nazaret, unde 

tinerii şi copii se întâlnesc pentru a petrece clipe minunate, 

pentru a se ruga şi chiar pentru a-şi face temele. 

Prin plecarea sorei Patricia, comunitatea noastră 

rămâne mai săracă, lipsită de una din cele mai frumoase 

flori de la inima lui Iisus. 

Mulţumim Sora  că existaţi, mulţumim bunului 

Dumnezeu că v-a trimis în comunitatea noastră unde aţi 

rămas atâţia ani, în numele tuturor mamelor şi a celor 

suferinzi, mulţumim pentru tot ce aţi făcut pentru noi. 

Despărţirile sunt dureroase şi plâng mai ales tinerii 

care au crescut alături de dumneavoastră, cei pentru care aţi 

fost a doua mamă. 

Nu ne vom despărţi cu totul pentru că vă vom însoţi 

cu gândul şi rugăciunile în noua misiune, cu floarea 

recunoştinţei, singurul lucru pe care vi-l putem oferi şi 

aşteptăm să reveniţi din când în când ACASĂ, în 

Răducăneni. 
  

                                                         Prof. Georgeta SAVIN, Răducăneni  
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Ziua Porţilor Deschise 

 

Evenimentul “Ziua Porţilor Deschise”, derulat de Fundaţia “Corona” în cadrul 

proiectului “Larg deschideţi poarta, n-am venit să cerem, ci-am venit să dăm” în 

colaborare cu doamna profesoară diseminator, Geta Pascaru şi  bibliotecar, Olariu Elena, 

coordonator de grup, s-a desfăşurat în Răducăneni, având ca scop întărirea relaţiilor dintre 

administraţia publică locală şi cetăţenii comunei. În cuprinsul acestui proiect realizat de 

către noi, elevii, un proiect de sensibilizare a oamenilor prin care să-şi arate respectul faţă 

de mediu şi să depoziteze regulamentar deşeurile în locurile special amenajate de Primărie. 

A fost adus la cunoştinţă Centrul de Reciclare amenajat în comună. Noi, elevii, am fost 

surprinşi plăcut de modernitatea clădirii şi de condiţiile europene ale acesteia. Până acum 

nu am ştiut de existenţa acestui centru şi de aceea, am fost foarte curioşi să ştim cum 

funcţionează.  

Domnul primar, 

Neculai Botezatu şi cu 

domnul vice-primar, 

Claudiu Fechete, au fost 

dispuşi să ne explice 

absolut totul despre 

realizările pe care 

dumnealor le-au pus în 

practică şi despre cele 

care vor urma. Au avut 

câteva emoţii la început 

dar acestea au fost 

spulberate după ce elevii 

şi profesorii au început să 

pună întrebări referitoare 

la respectivele realizări. 

Noi, elevii, ne-am dovedit 

a fi foarte comunicativi şi receptivi în comunicarea cu şeful administraţiei publice locale, 

ceea ce a fost un lucru plăcut. 

In realizarea evenimentului a fost pusă în discuţie şi aspectul parcului din comună, 

unul foarte plăcut graţie muncii Primăriei, iar astăzi au fost relatate şi viitoarele realizări 

din comună. Părţi negative în desfăşurarea evenimentului nu cred că au existat ci, doar 

regretele Primăriei ca nu au putut face mai multe pentru comunitate. Noi, personal, au 

foarte mulţumiţi despre proiect şi am dori să luăm parte şi la altele.  

Evenimentul s-a finalizat cu o mini-petrecere – agapă prietenească, la care au luat 

parte domnul primar şi domnul vice-primar care a adus un pic de soare peste vremea 

mohorâtă de afară chiar în ziua de Sânziene. Am fost fericiţi să participăm şi sperăm să 

dea roade eforturile noastre şi ale Primăriei.  

                                                                              Au consemnat ,  

                                                           Aştefanei Cosmina şi Agrecii Cătălin 
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             În data de 24 iunie 2010 liceul nostru împreună cu Administraţia Publică Locală au sărbătorit 

„Ziua Porţilor deschise”, aceasta făcând parte din Proiectul „Larg deschideţi poarta, n-am venit să 

cerem, ci-am venit să dăm!”, proiect sprijinit de Fundaţia Corona. 

 În urma informaţiilor primite de la profesorul diseminator, d-ra Geta Aurica Pascaru, câţiva 

dintre elevii clasei a IX-a U şi a VIII-a B şi d-na bibliotecar Olariu Elena, coordonator de grup, şi-au 

exprimat dorinţa de a face parte din acest proiect şi totodată de a ajuta la rezolvarea unor probleme 

existenta în comuna Răducăneni. Administraţia Publică Locală a răspuns prompt cerinţelor elevilor 

întrucât aceştia  au reuşit să finalizeze proiectul într-un timp record de aproape două săptămâni. 

 Orele 8,30. Mă aflu în biblioteca liceului din Răducăneni, aşteptând sosirea celorlalţi voluntari 

pentru ca împreună să ne deplasăm spre primărie. Deşi vara a sosit de multă vreme, vremea nu este 

astăzi tocmai prielnică pentru o astfel de ieşire; cu toate acestea, entuziasmul grupei  poate fi citit pe 

feţele tuturor. 

 Domnul primar, în 

persoana d-lui ing. Neculai 

Botezatu şi d-l viceprimar, Claudiu 

Fechete, ne salută politicoşi şi ne 

invită să facem un mic tur al 

primăriei locale, spaţiu inadecvat 

funcţionării personalului existent: 

cămăruţele strâmte numite 

„birouri” ne scade deja din 

curajul şi bucuria cu care venisem 

dar chipurile ni se luminează mai 

apoi când domnia sa, domnul 

primar ne spune că nu peste multă 

vreme întreg personalul, adică 

Consiliul Local şi Primăria 

Răducăneni se vor muta în 

clădirea de vis-a-vis, care va fi 

finalizată curând. 

 După ce am aflat câteva lucruri în legătură cu proiectele derulate de Administraţia Publică 

Locală, toţi, conduşi de domnul primar, ne deplasăm spre Centrul de reciclare Răducăneni, situat la 

circa 1,5 km de centrul comunei. Odată urcaţi în maşina-clopoţel pe chipurile noastre se aşterne iarăşi 

bucuria. Clădirea albastră, în faţa căreia ne oprim, ne  lasă fără replică atunci când auzim de la domnul 

primar că este una din cele mai mare hale din judeţ; aflăm lucruri interesante aici: cum este preluat 

gunoiul menajer, pe sortimente: hârtie, plastic, resturi  menajere, tasat apoi la presă, îmbalotat şi dus la 

reciclare. Un proces tehnologic inedit pentru noi, captivant chiar, mai ales că domniile lor, domnii 

Botezatu şi Fechete, cu amabilitate răspund întrebărilor noastre curioase. 

 După ce vizităm şi aşa zisul lac al cărui scop era să se intervină în caz de incendiu, luăm o 

amprentă fotografică şi ne deplasăm spre Parcul Dendrologic Răducăneni, un loc de relaxare atât pentru 

copii cât şi pentru bătrâni. Deşi cunoscut de elevii liceului, pentru că nu de puţine ori venim aici ( este 

deschis între orele 7,00 – 21,00), domnul primar ne explică de ce s-a  hotărât în Consiliu Local 

înfiinţarea acestui parc, care pe lângă ronduri de flori şi fântână arteziană, mai cuprinde bănci şi mese 

unde populaţia locală şi nu numai să de odihnească, dar şi acele coşuri pentru menţinerea curăţeniei. 

Scurta prezentare a conacului boieresc „Lascăr Rosetti” cel care a ridicat şi Biserica Ortodoxă 

„Sf. Dimitrie” ne bucură sufletul să auzim că în istoria acestui conac a locuit poetul Constantin Negrizii, 

a fost vizitat şi de Vasile Alecsandri şi că va fi reabilitat  în viitorul apropiat, fiind declarat monument 

istoric.  

Deşi burniţa se întrecea în glumă cu noi, ne-am întors la „căldura din bibliotecă”, unde  ne 

aşteptau sucuri şi prăjituri, moment care a încheiat amiabil întâlnirea şi deplasarea noastră. Deşi razele 

soarelui stăteau în umbra norilor, atmosfera, plină de ambient, s-a încheiat cu brio, noi mulţumindu-le 

celor două personalităţi locale, urmând ca oricând avem nevoie, să  apelăm la domniile lor. 

 

                                                                         Mădălina Carp, clasa a IX-a U 
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Dr. Roxana Poleac vă informează: 

Alimentaţia diversificată la bebeluşi - La ce vârstă începem diversificarea 
   

 Făinoasele: - Sub raportul principiilor nutritive, făinoasele 

reprezintă alimente calorice extrem de dezechilibrate. Ele conţin 

proteine, lipide, glucide. Făinoasele sunt sărace în vitamine şi 

săruri minerale.  

Alegerea produsului se face în funcţie de vârsta sugarului. Spre 

exemplu, pâinea se introduce în alimentaţia bebeluşului după 

vârsta de 6 luni. 

Cel mai uşor şi primul folosit în alimentaţie este orezul, sub formă 

de fiertură de boabe sau faină. Se poate da după a doua săptămână 

ca diluţie pentru laptele de vacă, ştiut fiind faptul că orezul are ca 

efect constipaţia, acesta se recomandă ca un bun tratament pentru 

diaree. După 8-9 luni, se poate administra şi sub formă de boabe. 

        Pastele făinoase pot fi folosite sub formă de fidea sau tăieţei (cu sau fără ou), din luna a opta. Puteţi 

să îi daţi micuţului pâine înmuiată în lapte sau supă începând cu luna a şasea. La 7 luni, biscuiţii cu iaurt 

pot constitui o masă delicioasă. 

Atenţie, făinoasele duc la reţinerea apei în organism! Abuzul de făinoase în alimentaţie poate determina 

apariţia unor forme speciale de distrofie, numită distrofia prin exces de făinoase. Aceasta se manifestă 

printr-o musculatură slab dezvoltată, bebeluşii sunt palizi, au o imunitate scăzută, îmbolnăvindu-se foarte 

uşor. Uneori fac rahitism şi anemie deşi au o greutate normală sau chiar peste! 

         Carnea  -  Cele mai digestibile cărnuri, pentru sugar sunt vita, viţelul, păsările (pui, găină), peştele 

slab, ficatul de viţel, vită şi pasăre ). Nu este indicată sub nici o formă carnea grasă, carnea provenită de la 

un animal bătrân, carnea de miel, porc sau vânat. 

         Se dau câte 20-30 grame de carne preparată, de 3-4 ori pe săptămână, după vârsta de 4-5 luni. 

Aceasta se fierbe înăbuşit sau în apă şi se fărâmiţează cu mixerul. Se poate da fie separat, fie încorporată 

în piureul de legume. Supa de carne degresată se poate da de la 5-5 luni jumate. Carnea este importantă în 

alimentaţia bebeluşului datorită aportului său valoros de proteine, de oligoelemente şi de vitamine din 

grupul B. 

       Brânza de vaci -  Orezul pasat, cu brânza de vaci, după vârsta de 6 luni, poate constitui deja o masă. 

După 10 luni, se poate servi copilului brânza de vaci în cantitate de 20-25 g, amestecată cu o linguriţă de 

miere sau cu smântână şi mămăligă. 

      Ouăle - Au o importantă contribuţie calorică, şi sunt foarte bogate în fier. Conţin substanţe nutritive 

uşor asimilabile. Se folosesc doar cele de găină, proaspete. Începând cu luna a şasea, se introduce 

progresiv în alimentaţie, doar gălbenuşul, fiert tare, pasat în supe sau piureuri. Se porneşte de la un sfert 

de gălbenuş, ajungându-se la 2-3 gălbenuşuri pe săptămână, iar după 10 luni chiar şi la 3-4, însă niciodată 

nefierte ca în maioneze sau creme. La această vârstă, copiii suportă gălbenuşul mult mai uşor decât 

albuşul. La bebeluşi, oul este bine să fie încorporat în alte alimente şi să fie dat la mijlocul mesei. 

Dispersia gălbenuşului îl face mai uşor digerabil. Dezavantajul ouălor este că provoacă alergii, de aceea 

se recomandă a se testa prin introducerea în piure sau supă a 1/8 dintr-un gălbenuş pentru a afla toleranţa. 

Grasimile - Provin în primele 4-5 luni doar din lapte şi sunt suficiente. Din totalul hranei unui 

bebeluş, 30-40 procente înseamnă grăsimi. După începerea perioadei de diversificare şi până la un an, 

cantitatea de grăsimi din porţia de hrană zilnică, nu trebuie să fie mai mare de 30 g, jumătate provenind 

din vegetale.  

Atenţie, nu se prăjeşte nimic pentru masa bebeluşului! 

Sfaturi pentru o masă fără probleme - Nu forţaţi bebeluşul să mănânce şi nu îl amăgiţi prin 

sustragerea atenţiei cu ajutorul jucăriilor sau poveştilor! 

Începând cu vârsta de 9 luni, cavitatea bucală dobândeşte funcţia de organ senzorial, de asemenea, 

de acum începe să fie posibilă masticaţia. Solicitaţi-l implicându-l activ prin stimularea deprinderii 

autoservirii şi prin exerciţiul manipulării linguriţei. În felul acesta, masa va deveni un moment interesant, 

care-l va preocupa şi-i va face plăcere. De la 10 luni, copilul este capabil să-şi comunice preferinţele 

alimentare. Ascultaţi-l, bineînţeles fără a ceda rugăminţilor de a mânca numai ciocolată şi acadele! 
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O viaţă dedicată muncii 
 
 Adeseori m-am întrebat cum de unii 

oameni sunt efectiv dedicaţi muncii pe care cu 

drag şi-au ales-o şi câtă jertfă de sine pentru 

această cauză: să devii dascăl, să te perfecţionezi 

continuu şi odată acumulată informaţia prin 

studiu individuală şi numai, să luminezi pe alţii. 

Pentru că însuşi Dumnezeu a spus „să nu lăsăm 

lumina să zacă sub obroc”, s-o înmulţim, precum 

talanţii, şi la rându-ne, să dăm şi altora din darul 

primit. 

 Această introducere am făcut-o înainte de a 

aminti numele distinsei Doamne Anişoara 

Palaghia, profesor de muzică la liceul din 

Răducăneni de pe vremea când şi eu eram elev la 

acest liceu. De-o modestie incomensurabilă, plină 

de-o energie necunoscută nouă, cu nelipsitu-i 

diapazon din  mănă, doamna profesoară a 

„primenit” elevii de pe meleagurile noastre, 

insuflându-le dragostea de muzică, de frumos, de 

sensibilitate. 

 Este ştiut faptul că muzica în consonanţă 

cu foşnetul frunzelor şi legănatul vântului l-a 

inspirat pe om atât la bucurie cât şi în vremi de restrişte. Şi nu este puţin lucru să trăieşti 

astfel de momente, plânsul prin cântec să se transforme în baladă şi bucuria prin joc să te 

adune în zi de duminică sau sărbătoare. 

 Nu sunt un bun orator şi Doamnei profesor nu i-a plăcut să se afişeze deşi mereu a 

stat în faţă; nu cred că acum, deşi 

aş fi voit, i-ar place s-o laud prea 

mult: de aceea, ca fost elev al 

Doamnei, am bucuria sinceră să 

aştern aceste câteva cuvinte în 

semn de respect profund, de multă 

consideraţie şi pentru că ieşită la 

pensie se va ocupa de educaţie în 

continuare, a nepoţilor de această 

dată, doresc  Doamnei profesor 

Anişoara Palaghia să se bucure de  

îndelungată pensie – măcar 

cincizeci de ani, pentru ca din 

când în când să ne amintească la 

întâlnirile anuale ale şcolii că 

„muzica  este prima formă de 

alinare a dorului şi de manifestare a sufletului”. 

                   Cu multă consideraţie,  Neculai Botezatu,  

                                                                 Primarul Comunei Răducăneni 
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ACTE ADMINISTRATIVE ADOPTATE SAU EMISE DE  

AUTORITĂŢILE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE 
 

 

De la începutul anului, Consiliul Local al Comunei Răducăneni a adoptat un număr de 38 de 

hotărâri, în timp ce Primarul Comunei Răducăneni a emis 998 de dispoziţii. Facem cunoscut cititorilor, pe 

scurt, conţinutul celor de interes general, cu menţiunea că pe site-ul www.comunaraducaneni.ro pot fi 

vizionate toate hotărârile precum şi procesele-verbale ale şedinţelor Consiliului Local:  

 Hotărârea nr. 9/26.02.2010 privind aprobarea Proiectului Tehnic al obiectivului de investiţii 

„Amenajare bază sportivă în localitatea Răducăneni”, obiectiv finanţat din fonduri guvernamentale şi la 

care au fost demarate lucrările de construire.   

 Hotărârea nr. 15/26.02.2010 prin care s-a aprobat organizarea şi funcţionarea Compartimentului 

de salubritate, atât de necesar pentru colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor.  

 Hotărârea nr. 17/26.02.2010 pentru aprobarea Statutului Comunei Răducăneni . 

 Hotărârea nr. 18/23.03.2010 pentru aprobarea transmiterii în folosinţă şi administrare gratuită 

către Direcţia Judeţeană de Administrare a Drumurilor şi Podurilor Iaşi a Drumului Comunal 56 

Răducăneni – Roşu până la finalizarea lucrărilor de reabilitare prin pietruire.  

Hotărârea nr. 20/23.03.2010 prin care se aprobă participarea comunei noastre la Programul „10 

case pentru specialişti”. 

Hotărârea nr. 26/30.04.2010 prin care se aprobă demararea unei investiţii pentru amenajarea şi 

dotarea de parcuri de joacă pentru copii. Investiţia se va realiza din fonduri ale bugetului local iar locaţiile 

sunt stabilite în special în curţile şcolilor generale din comună, dar şi grădiniţe, parc şi pe spaţii aflate 

lângă blocurile de locuinţe.  

Hotărârea nr. 34/26.05.2010 pentru aprobarea organizării anuale a manifestării „Serbările 

satului Răducăneni” (Zilele recoltei) în penultima zi de duminică a lunii august. Din păcate, având în 

vedere criza economică şi financiară, anul acesta în bugetul local nu sunt fonduri pentru organizarea de 

către autorităţi a evenimentului. 

Hotărârea nr. 36/13.07.2010 privind adoptarea unor măsuri necesare implementării Programului 

„Biblionet” la nivel local. În esenţă, prin programul amintit se va înfiinţa în incinta Bibliotecii Comunale 

Răducăneni un centru de internet pentru public unde pot avea acces gratuit toţi doritorii.   

În ceea ce priveşte dispoziţiile emise de Primarul Comunei Răducăneni, acestea, în marea lor 

majoritate, se referă la: acordare alocaţii şi trusouri pentru nou-născuţi, 

acordări/suspendări/încetări/modificări de cuantum ajutoare sociale, alocaţii 

monoparentale/complementare, precum şi dispoziţii care reglementează şi ordonează activitatea specifică 

a întregului aparat propriu de specialitate.    

 

              

                                                                                      Secretar comună, 

                                                                                                      Bumbaru Cătălin 

 

 

 

http://www.comunaraducaneni.ro/

