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 Măsuri de prevenire a incendiilor specifice campaniei de 

recoltare a cerealelor 

 
 

Mecanizatori! Înaintea începerii 

lucrărilor agricole verificaţi toate mijloacele şi 

utilajele agricole  din punct de vedere tehnic, 

asiguraţi-le cu dispozitive parascântei şi dotaţi-

le cu mijloace de primă intervenţie:  stingătoare, 

bidoane cu apă, lăzi cu nisip şi mături cu coada 

de cel puţin 2 metri. 
Însuşiţi-vă principalele reglementări de 

prevenire şi stingere a incendiilor, a regulilor 

privind  fumatul şi utilizarea focului deschis; 

Nu uitaţi! Fumatul, iluminatul cu flacără 

deschisă şi utilizarea focului deschis sunt 

interzise la mai puţin de 100 m. de punctele de 

recoltare şi depozitare! 

ATENŢIE! În perioada coacerii şi 

până la terminarea 

recoltării este 

interzisă remedierea 

unor defecţiuni 

apărute la maşinile şi 

utilajele agricole la o 

distanţă de mai puţin 

de 100 m. faţă de 

lanurile nerecoltate 

sau mirişti; 

- Sensul de 

recoltare al 

combinelor trebuie 

să fie invers direcţiei vântului dominant; 

- Alimentarea cu carburanţi se va face în 

punctele de alimentare special amenajate!Este 

interzis transportul şi transvazarea lichidelor 

combustibile în vase deschise, din plastic şi 

alimentarea în lan sau la distanţe mai mici de 

100 m. faţă de acestea a autovehiculelor, 

maşinilor şi utilajelor agricole. 

Proprietari de terenuri şi administratori 

de asociaţii agricole 

- marcaţi terenurile agricole cu 

indicatoare de securitate, privind „interdicţia 

fumatului”,  a utilizării „focului  deschis”; 

-  asiguraţi punctele de recoltare cu 

tractoare cu plug sau disc, cisterne cu apă, 

platforme mobile dotate cu furci, cazmale, găleţi, 

stingătoare, butoaie cu apă; 

-  asiguraţi izolarea lanurilor prin fâşii  

arate sau discuite cu lăţimea de peste 20 m spre 

drumuri şi păduri sau de 50 m spre căile ferate 

adiacente; 

- strângeţi paiele rezultate din urma 

recoltării şi  araţi imediat miriştea; 

- parcelaţi suprafeţele mari de teren prin 

fâşii longitudinale şi  transversale; 

-  este interzisă arderea miriştilor şi a 

vegetaţiei uscate fără acceptul autorităţii de 

protecţia mediului şi fără informarea în prealabil 

a primăriilor şi a serviciilor voluntare pentru 

situaţii de urgenţă din localitate; 

IN ATENTIA PRIMARILOR! 

Monitorizaţi  modul de aplicare a măsurilor 

obligatorii dispuse de  Instituţia Prefectului 

privind arderea miriştilor şi vegetaţiei uscate. 

Planificaţi şi afişaţi zilele şi locurile 

special amenajate în care să se depoziteze 

resturile menajere şi vegetaţia uscată din 

localitate în scopul 

arderii, în funcţie de 

specificul local;  

Asiguraţi 

supravegherea 

arderilor de către 

personalul serviciului 

voluntar pentru 

situaţii de urgenţă, 

asigurând măsuri 

locale de intervenţie 

rapidă. Arderea 

resturilor vegetale, 

gunoaielor, deşeurilor şi miriştilor se execută 

numai pe baza permisului de lucru cu foc, după 

ce a fost informat în prealabil serviciul voluntar 

pentru situaţii de urgenţă. 

ATENŢIE! NEGLIJENŢA SE 

PLĂTEŞTE!!! Conform prevederilor H.G.R. 

nr.537/2006, „arderea resturilor vegetale, 

gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale 

combustibile, fără luarea măsurilor pentru 

împiedicarea propagării focului la vecinătăţi, se 

sancţionează cu amendă de la 1.000 la 2.500 

lei!!!” 

       

      Întocmit de Chiciuc Neculai,  

responsabil P.S.I. Răducăneni 

  
      

      

      

      

      

      

      



 ROMÂNIA 

JUDEŢUL IAŞI 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RĂDUCĂNENI 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 23 

privind gospodărirea şi menţinerea curăţeniei pe teritoriul comunei Răducăneni 

 Consiliul Local al comunei Răducăneni; 

 Având în vedere referatul înregistrat sub numărul 2920/2009 al viceprimarului comunei prin care 

propune adoptarea unei hotărâri privind gospodărirea şi menţinerea curăţeniei pe teritoriul comunei 

Răducăneni; 

În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea 

localităţilor urbane şi rurale; 

În baza art. 2, alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 - privind regimul juridic al 

contravenţiilor, actualizată; 

În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului 78/2000 privind regimul deşeurilor, 

actualizată; 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului 856/2002 - privind evidenţa gestiunii 

deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase; 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor; 

Având în vedere prevederile Legii 98/1994 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor 

la Normele legale de igienă şi sănătate publică, republicată; 

În conformitate cu Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de 

convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată; 

În baza Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată; 

 Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate şi referatul compartimentului din 

aparatul propriu; 

 În conformitate cu prevederile 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 şi actualizată, 

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

H O T Ă R Ă Ş T E : 

Dispoziţii generale 

Prezenta hotărâre stabileşte obligaţiile şi răspunderile care revin instituţiilor publice, agenţilor 

economici şi cetăţenilor pentru buna gospodărire a comunei, pentru instaurarea unui climat de ordine şi 

curăţenie pe teritoriul Comunei Răducăneni. 

Buna gospodărire, păstrarea curăţeniei şi ordinii pe teritoriul Comunei Răducăneni, respectarea 

strictă a normelor de igienă, înfrumuseţarea comunei constituie o obligaţie fundamentală a instituţiilor 

publice, agenţi economici şi a altor persoane juridice precum şi a cetăţenilor. 

Activităţile edilitar-gospodăreşti reprezintă ansamblul acţiunilor de utilitate şi interes local 

desfăşurate din iniţiativa şi sub organizarea autorităţilor administraţiei publice locale prin care se asigură 

buna gospodărire, păstrarea curăţeniei precum şi înfrumuseţarea Comunei Răducăneni.  

Organizarea, derularea şi participarea la activităţi edilitar gospodăreşti constituie o obligaţie 

permanentă a instituţiilor publice, a agenţilor economici cu şi fără personalitate juridică precum şi a 

cetăţenilor. 

CAP.I 

 Pe raza Comunei Răducăneni se interzice: 

1. Aruncarea sau depozitarea pe domeniul public precum şi în alte locuri publice a  gunoiului de grajd,  

reziduurilor menajere şi vegetale, a molozului şi a altor reziduuri, a bunurilor materiale de  

orice fel ca: utilaje, ambalaje, tonete, chioşcuri, mese, construcţii metalice, materiale de  

construcţii de orice fel, caroserii de autovehicule, autovehicule de orice fel: degradate, avariate, 

dezmembrate parţial sau total, cu sau fără numere de înmatriculare. 
 

 

 



 

 Depozitarea materialelor de 

construcţii şi montaju1 schelelor pe 

trotuare (protejate), carosabil, zone verzi 

în vederea executării lucrărilor de 

construcţii sau reparaţii se va putea 

realiza numai după aprobarea solicitării 

scrise, a plăţii taxelor legale şi emiterea 

autorizaţiei de către birourile de 

specialitate ale Primăriei Comunei 

Răducăneni.   

2. Depozitarea de materiale, ambalaje, 

mărfuri pe arterele de circulaţie, trotuare, 

spaţii verzi, parcuri şi alte locuri publice; 

3. Arderea/incinerarea de resturi 

vegeta1e, menajere, cauciucuri, mase 

plastice sau a altor categorii de deşeuri în 

curţi, pe străzi, pe terenuri aparţinând 

domeniului public sau privat al statului cât şi pe terenuri proprietate privată;  

4. Vânzarea ambulantă sau consumul seminţelor în locuri publice; 

5. Comercializarea produselor alimentare şi nealimentare pe trotuare, parcări sau alte locuri neautorizate.  

6. Tăiatul lemnelor pe străzi, trotuare, spaţii verzi şi locuri virane; 

7. Expunerea prin lipire a afişelor sau anunţurilor publicitare în alte locuri decât pe panourile de afişaj 

precum şi scrierea pe clădiri sau monumente de cuvinte obscene, lozinci de orice fel sau desenarea de 

însemne de orice natură; 

8. Accesul sau staţionarea autovehiculelor pe spaţii verzi, alei pietonale, trotuare cu excepţia locurilor 

special amenajate şi semnalizate corespunzător; 

9. Folosirea pentru păşunat a spaţiilor verzi şi a locurilor de agrement de pe domeniul public; 

10. Deversarea apelor uzate pe suprafaţa carosabilă a străzii, pe trotuare, în parcări şi alte locuri de 

folosinţă publică; 

11. Spălarea autovehiculelor şi executarea de reparaţii auto, mecanice şi de tinichigerie pe domeniul 

public (carosabilul străzilor, parcări, trotuare, zone verzi) precum şi pătarea acestora cu combustibili, 

lubrifianţi, vopsele; 

12. Mutarea mobilierului urban (bănci, coşuri de gunoi, etc.) de la locurile unde au fost amplasate, 

precum şi folosirea altor căi de circulaţie în afara celor construite în acest scop; 

13. Degradarea sau murdărirea clădirilor, a împrejmuirilor, spaţiilor verzi, băncilor din parcuri, 

indicatoarelor, panourilor de reclamă, aleilor, coşurilor de gunoi şi a altor dotări asemănătoare precum şi 

utilizarea lor în alte scopuri decât cele pentru care au fost construite. 

14. Circulaţia autovehiculelor pe drumurile publice, fără a fi curăţite;  

15. Amplasarea în exteriorul tonetelor sau chioşcurilor a rafturilor pentru expunerea mărfurilor; 

16. Distrugerea şi deteriorarea prin lovire sau incendiere a containerelor, europubelelor, coşurilor de hârtii 

stradale, băncilor, indicatoarelor de circulaţie, panourilor de afişaj, cabinelor telefonice, refugii de 

călători, piesele din parcuri şi alte asemenea dotări amplasate pe domeniul public; 

Persoana contravenientă va fi obligată la repararea integrală a prejudiciului cauzat; 

17. Desfăşurarea manifestărilor de masă în aer liber (festivaluri, concerte, ş.a.) numai cu aprobarea 

Primăriei Comunei Răducăneni Iaşi şi acord de mediu eliberat de Inspectoratul de Protecţie a Mediului 

Iaşi; 

18. Predarea sau achiziţionarea de către persoane fizice sau agenţi economici cu activitate de recuperare a 

deşeurilor metalice, de rame, capace, grătare, întregi sau sub formă de spărturi, aferente reţelelor de 

alimentare cu apă şi canalizare; 

19. Degradarea prin orice mijloace a corpurilor, reflectoarelor, accesoriilor sau instalaţiilor pentru 

iluminat public; 

20. Circulaţia liberă, neînsoţită, a cailor, vacilor, oilor, caprelor, câinilor şi a păsărilor de curte pe raza 

comunei Răducăneni. 
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CAP II 

 

Deţinătorii cu orice titlu de bunuri imobile, tonete, chioşcuri, instalaţii de sucuri sau îngheţată şi 

altele, persoane fizice sau juridice, ONG-uri şi partide politice au următoarele obligaţii: 

1. Să întreţină în stare corespunzătoare 

imobilele pe care le deţin cu orice titlu prin 

efectuarea lucrărilor de zugrăvire şi vopsire 

a părţilor exterioare ale clădirilor, înlocuirea 

jgheaburilor şi burlanelor degradate precum 

şi efectuarea altor lucrări de reparaţii, 

amenajări şi a altor lucrări specifice; 

2.  Să întreţină curăţenia pe trotuarele şi 

spaţiile verzi aferente imobilelor şi locurile 

de parcare pe care le deţine sau le folosesc, 

să cureţe zăpada şi gheaţa imediat după 

depunere sau până la ora 10.00 dimineaţa de 

pe trotuarele şi rigolele din faţa imobilelor 

pe care le deţin sau administrează. Zăpada 

sau gheaţa rezultată se depozitează la o 

distanţă de 0.30m de bordura carosabilului. 

În cazul formării poleiului, trotuarele vor fi 

presărate cu nisip sau rumeguş. 

De asemenea, acolo unde la parterul imobilelor funcţionează agenţi economici, obligaţiile prevăzute 

mai sus revin acestora pe toată durata funcţionării acestora. În restul timpului această obligaţie revine 

asociaţiilor de locatari-proprietari şi respectiv locatarilor. 

Este interzisă aruncarea zăpezii şi a gheţii din curţi, alei, trotuare sau alte spaţii pe străzi; 

3.  Să  păstreze curăţenia la locurile de depozitare a reziduurilor menajere, în curţile interioare, căi de 

acces şi pe celelalte terenuri pe care le deţin; 

4.  Să asigure igiena în imobilele şi incintele deţinute sub orice formă, prin activităţi de curăţenie, 

dezinsecţie şi deratizare cu firme de specialitate agreate de Primăria Comunei Răducăneni; 

5.  Să preia în gestiune proprie toate unităţile de înmagazinare a deşeurilor puse la dispoziţie de 

unitatea specializată (containere, europubele, pubele); 

6.  Asociaţiile de locatari-proprietari, agenţi economici, instituţii publice de orice fel au obligaţia să 

asigure colectarea deşeurilor din hârtie şi material plastic în vederea reciclării acestora, în termen de 30 de 

zile de la punerea la dispoziţie de către Primăria Comunei Răducăneni a unităţilor de înmagazinare 

speciale a deşeurilor. Administratorul asociaţiei de locatari-proprietari va imputa amenda locatarilor 

vinovaţi de nerespectarea prezentului aliniat.  

7.  Să incinereze deşeurile periculoase rezultate din activitatea sanitară de stat şi particulară (spitale, 

policlinici, cabinete medicale de stat şi private) numai în instalaţii omologate; 

8.  Să asigure curăţenia geamurilor şi vitrinelor, înlocuirea celor sparte, asigurarea iluminării 

vitrinelor pe timp de noapte, întreţinerea firmelor şi faţadelor clădirilor, magazinelor, tonetelor, 

chioşcurilor unde îşi desfăşoară activitatea; 

9.  Agenţii economici, inclusiv deţinătorii de tonete capsulate şi chioşcuri vor amplasa la fiecare 

acces din stradă la punctul de lucru sau sediu unde îşi desfăşoară activitatea a unui coş pentru ambalaje şi 

ţigări. 

Procurarea acestora se va face în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri; 

10.  Agenţii economici care îşi desfăşoară activitatea în tonete capsulate sau chioşcuri trebuie să 

expună la loc vizibil certificatul unic de înregistrare şi să aibă în permanenţă, la locul de desfăşurare a 

activităţii, actele de funcţionare în copie; persoanele fizice şi juridice care îşi desfăşoară activitatea în 

spaţii comerciale au obligaţia să aibă în permanenţă la locul de desfăşurare a activităţii  actele de 

funcţionare în copie şi să le prezinte organelor de control la solicitarea acestora; 

11.  Să doteze lucrătorii cu mătură, făraş şi unelte pentru deszăpezire;  
              

               

 

 

 

Platformă deşeuri sat Isaiia 



12. Să întreţină în stare de funcţionare şi perfectă curăţenie spaţiile comune, subsolurile, anexele 

sanitare (băi, wc-uri, spălătorii, uscătorii) şi locurile de joacă pentru copii. Locurile de joacă pentru copii vor 

fi luate în administrare de către asociaţiile de locatari-proprietari; 

13.  Să ia măsurile de împrejmuire şi salubrizare a terenurilor pe care le deţin, în calitate de proprietari 

sau administratori; 

CAP.III 

Contravenţii privind nerespectarea de către regii autonome, agenţi economici şi persoane 

fizice a normelor privind executarea lucrărilor de construcţii, reparaţii şi demolări la clădiri, a 

lucrărilor de reparaţii şi intervenţii pe carosabilul străzilor 

1. Neîmprejmuirea incintelor de 

construcţii sau reparaţii a şantierului 

lucrărilor în execuţie şi neluarea măsurilor 

de salubrizare şi întreţinere a curăţeniei în 

jurul împrejmuirilor; 

Rulotele ori containerele mobile de 

construcţii cu orice destinaţie se vor 

amplasa numai în interiorul incintelor iar 

când acest lucru nu este posibil, acestea se 

pot amplasa şi pe domeniul public după 

achitarea taxelor legale şi obţinerea 

autorizaţiei de depozitare; 

2. Neînştiinţarea serviciilor de specialitate 

din cadrul Primăriei Comunei Răducăneni 

despre lucrările de construcţii de orice fel 

de unde rezultă pământ, moloz sau alte 

asemenea reziduuri în vederea stabilirii 

traseelor pentru transportul şi depozitarea acestora; 

CAP IV 

Contravenţii privind nerespectarea de către cetăţeni, asociaţii de locatar-proprietari, 

societăţi comerciale, regii autonome, organizaţii şi instituţii a normelor cu privire la întreţinerea şi 

păstrarea curăţeniei parcurilor, scuarilor, zonelor verzi, clădirilor, locuinţelor, anexelor 

gospodăreşti, arterelor de circulaţie, cimitirelor şi locurilor publice precum şi a împrejmuirilor 

acestora. 

1. Tăierea ori scoaterea din rădăcini, fără aprobarea serviciilor de specialitate ale Primăriei Comunei 

Răducăneni, de arbori, puieţi ori lăstari cu sau fără ridicarea acestora; 

2. Însuşirea de arbori doborâţi de fenomene naturale sau de arbori care au fost tăiaţi sau scoşi din rădăcini, 

fără aprobarea serviciilor de specialitate din cadrul Primăriei Comunei Răducăneni; 

3. Circulaţia cu biciclete, motociclete sau autovehicule în parcuri şi pe zone verzi, distrugerea zonelor 

verzi prin rupere, călcare, tăiere sau prin orice alte mijloace; 

4. Cosirea fără autorizaţie a ierbii de pe domeniul public; 

6. Distrugerea de zone verzi amenajate cu arbuşti, trandafiri, arbori, flori anuale, bienale sau perene; 

7. Neîntreţinerea zonelor verzi din jurul imobilelor prin cosit şi strâns resturi vegetale; 

8. Împrăştierea, aruncarea sau folosirea de substanţe chimice toxice sau momeli otrăvite pe terenurile 

agricole cât şi în pădurile care aparţin Comunei Răducăneni; 

9. Degradarea sau murdărirea statuilor sau grupurilor statuare, a monumentelor din cimitire şi alte locuri 

publice precum şi a mobilierului urban şi a locurilor din parcurile, zonele verzi amplasate pe raza 

comunei Răducăneni. 

10. Efectuarea lucrărilor de tăiere şi defrişare a arborilor , arbuştilor, spaţiilor verzi şi rabatelor de flori, în 

vederea efectuării unor lucrări edilitar - gospodăreşti, fără avizul serviciilor de specialitate; 

11. Neefectuarea lucrărilor de reamenajare a zonelor verzi (prin lucrări specifice de gazonare, plantare 

flori şi gard viu) ca urmare a efectuării lucrărilor edilitar gospodăreşti;    

 Contravenientul va suporta contravaloarea lucrărilor de refacere a zonei verzi şi materialul dendro - 

floricol evaluat în conformitate cu prevederile legale. 

Platformă deşeuri sat Bohotin 



CAP V 

Contravenţii la normele privind transportul de mărfuri şi/sau persoane pe raza Comunei 

Răducăneni 

1. Încărcarea şi etanşarea necorespunzătoare a vehiculelor ce efectuează transportul diferitelor materiale, 

pentru a preîntâmpina împrăştierea lor în timpul transportului şi murdărirea sau degradarea căilor publice. 

2. Neasigurarea curăţirii căilor publice după efectuarea operaţiilor de încărcare sau descărcare a 

mijloacelor de transport. 

3.  Staţionarea vehiculelor cu tracţiune animală în localitatea Răducăneni, pe o rază de 500 metri în jurul 

Pieţei agro-alimentare.   

CAP VI 

Contravenţii privind nerespectarea sistării depozitării deşeurilor menajere şi a gunoiului de 

grajd pe platformele existente pe teritoriul Comunei Răducăneni 

1. Începând cu data de 16 iulie 2009 se interzice folosirea platformelor de gunoi în scopul depozitării 

deşeurilor şi a gunoiului de grajd. 

2. Persoanele care deţin animale şi păsări au obligaţia de a amenaja platforme realizate pe teren 

proprietate personală pentru depozitarea gunoiului rezultat din creşterea şi întreţinerea acestora. 

 

CAP VII 

Dispoziţii finale 

1. Atingerea adusă prestigiului sau 

ameninţarea săvârşită împotriva 

agentului constatator  să constate şi să 

aplice prevederile prezentei hotărâri, 

împiedicarea prin orice formă a 

agentului constatator de către persoanele 

prezente la faţa locului de a lua măsuri 

de sancţionare a contravenientului cât şi 

refuzul acestuia de a prezenta actul de 

identitate la cererea agentului 

constatator. 

2. Se instituie taxa de ocupare a 

domeniului public pentru faptele 

prevăzute în prezenta hotărâre în valoare 

de 3 lei mp/zi. 

3. În cazul în care contravenientul nu se 

conformează măsurilor dispuse în 

procesul verbal de sancţionare a 

contravenţiilor, ca de exemplu de evacuare a materialelor de demolare a construcţiilor sau amenajărilor 

improvizate, de ridicare şi evacuare a reziduurilor, de remediere a degradărilor produse etc., organul 

constatator poate aplica, în mod repetat, după fiecare somaţie la care contravenientul nu se conformează, 

o nouă amendă pentru contravenţia săvârşită. 

Agentul constatator stabileşte amenda în cuprinsul procesului verbal de constatare a contravenţiei. 

În afara sancţiunilor prevăzute mai-sus,organul constatator , va putea stabili în cuprinsul aceluiaşi proces-

verbal, când va fi cazul, şi taxa de ocupare a domeniului public precum şi valoarea pagubei produse prin 

contravenţie 

4.Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor săvârşite în prezenta hotărâre se face  

de către: 

a) Primar, viceprimar, ofiţeri şi subofiţeri de poliţie pentru toate contravenţiile; 

b) Angajaţii împuterniciţi din cadrul Primăriei Comunei Răducăneni pentru contravenţiile săvârşite în 

domeniul lor de activitate prin Dispoziţie a Primarului Comunei Răducăneni; 

c) Alte persoane anume împuternicite de către Primar; 

d) Comisarii Gărzii de Mediu din cadrul Inspectoratului de Protecţie a Mediului Iaşi.  
 

 

Platformă deşeuri sat Răducăneni 



5. Nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă după 

cum urmează: 

- între 1000-5000 lei faptele prevăzute la capitolul I. pct.1.-19. 

- între 500-1000 lei faptele prevăzute la capitolul II. pct. 1.-13. 

- între 400-500 lei faptele prevăzute la capitolul III. pct 1. şi 2. 

- între 1000- 3000 lei faptele prevăzute la capitolul IV. pct. 1.-11. 

- între 200-500 lei faptele prevăzute la capitolul V. pct. 1,2 şi 3. 

- între 2000-5000 lei faptele prevăzute la capitolul VI. pct 1 şi 2 

- între 2000-6000 lei faptele prevăzute la capitolul VII. pct. 1 

6. Contravenţiilor prevăzute în prezenta hotărâre, le sunt aplicabile  prevederile O.G. 2/2001 privind 

regimul juridic al contravenţiilor. 

7. Prezenta hotărâre intră în vigoare după 10 zile de la adoptare. 

                                                                                   

                                                                                Dată astăzi 26 iunie 2009. 

                                               Preşedinte de şedinţă                                             

                                 DĂNILĂ GHEORGHE       

   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Contrasemnează 

Secretarul comunei 

 

Bumbaru Cătălin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

            

SISTEM ECOLOGIC GESTIONARE DEŞEURI 



O poveste…fii tu însuţi! 
            

 

       Fiecare dintre noi este diferit. Fiecare este unic şi irepetabil. De aceea fiecare dintre 

noi are ceva de dăruit altora, ceva ce nimeni altcineva nu are. Fiecare are un loc şi o misiune ce i-

au fost încredinţate şi de care va trebui să răspundă. Fiecare este un dar unic al lui Dumnezeu 

pentru omenire.  Un laureat al premiului Nobel a scris: Când vom muri şi vom merge în cer, ne 

vom întâlni cu Creatorul nostru. El nu ne va întreba:  

 - De ce n-ai devenit Mesia? De ce n-ai descoperit un medicament împotriva  

cancerului? De ce n-ai devenit o personalitate a vieţii publice?. El ne va întreba:  

 - De ce nu ai fost tu însuţi?.  

 Aceasta este responsabilitatea fiecărui om. Istoria a doua pietricele albastre ne ajută să 

descoperim tocmai acest adevăr atât de important.  

        Două pietricele, cam de mărimea unei castane, zăceau în prundişul unui vesel pârâu de 

munte. Se aflau laolaltă cu celelalte pietre de acolo, unele mai mici, altele mai mari, dar erau 

diferite de toate celelalte, pentru că erau albastre. Când bunul soare le dezmierda cu razele sale, 

ele străluceau de parcă ar fi fost doua 

bucăţi de cer căzute pe pământ. Cele 

două pietricele ştiau că sunt cele mai 

frumoase dintre toate celelalte aflate 

în pârâu şi se lăudau de dimineaţă 

până seara:  

 - Noi suntem copiii 

cerului!, strigau, când una, când 

cealaltă, pietrelor obişnuite aflate in 

preajma. Păstraţi distanţa! Noi avem 

sângele albastru! Nu avem de-a face 

cu voi!  

 De fapt erau două 

pietricele insuportabile şi arogante, 

care îşi petreceau zilele gândindu-se 

numai la ceea ce s-ar fi întâmplat cu 

ele când cineva avea să le descopere. 

  Desigur îşi spuneau; 

  - Vom fi puse într-un 

colier împreună cu alte pietre 

preţioase, aşa cum suntem şi noi. Şi 

visau împreună:  

  - Vom fi pe coroana reginei Olandei sau în inelul prinţului de Galia. Ne aşteaptă o 

viaţă frumoasă: case luxoase, baluri, petreceri. Vom ajunge până la capătul lumii. Într-o bună 

dimineaţă, pe când razele soarelui se jucau pe luciul apei cristaline, un om s-a aplecat, şi-a întins 

mâna şi a cules cele doua pietricele albastre. Cele două pietricele erau nespus de fericite:  

   - Ura! au strigat. Am plecat! Ce timpuri bune ne aşteaptă! S-au simţit cele mai 

norocoase pietre din lume. Nu aşteptau decât ca visurile lor să se transforme în realitate. Au fost 

puse într-o cutie, împreună cu alte pietre colorate. 

   - Rămânem aici pentru puţin timp, si-au spus, fiind sigure de frumuseţea şi valoarea 

lor neîndoielnică.  

    Totuşi lucrurile au fost altfel decât bănuiseră. Cele două pietricele au fost 

zdruncinate încoace şi încolo. Mereu au schimbat cutiile, au fost puse pe cântar şi pipăite insistent 

de mâini aspre. Au rămas în cele din urma singure, parcă uitate, într-o cutiuţă.  
 

 



Mai târziu, însă, o mâna le-a luat şi le-a aşezat cu necuviinţă pe un zid, în mijlocul altor 

pietre, pe o suprafaţă de ciment foarte lipicioasă.  

   - Hei, fii mai delicat, strigau cele două pietricele albastre, suntem pietre preţioase. 

Drept răspuns, câte o lovitura de ciocan le-a fixat definitiv. Revoltate au început să strige:  

   - Neciopliţilor, nepricepuţilor, bădăranilor, voi nu înţelegeţi cât suntem de 

importante? 

  Cele două pietricele albastre ameninţau, 

plângeau, implorau. Dar n-a fost de nici un folos. Tot 

prizoniere în zid au rămas. Dezamăgirea şi 

amărăciunea le-a întunecat cu reflexe viorii. Timpul 

trecea încet iar cele doua pietricele nutreau un singur 

gând: să fugă. Dar cimentul era tare şi imposibil de 

convins să le elibereze. Au zărit însă un firicel de apă 

ce se prelingea pe acolo şi l-au rugat:  

   - Strecoară-te sub noi, te rugăm, şi 

desprinde-ne de pe acest zid nenorocit!  

Apa nu s-a lasat mult rugată. Nu era nevoie de 

insistenţă căci era bucuria ei să se strecoare sub ziduri 

şi să distrugă cât mai mult. A trecut la lucru şi, uşor-

uşor, a reuşit să se strecoare şi să fărâme câte puţin 

cimentul. După câteva luni de perseverenţă cele doua 

pietricele au putut să se mişte. Într-o noapte umedă şi 

rece cele două pietricele au căzut pe pământ, eliberate 

în sfârşit din acea închisoare insuportabilă.  

   - Suntem libere ! au strigat amândouă în 

culmea fericirii. Însă, jos fiind, au putut vedea zidul în 

care fuseseră fixate, acea puşcărie înaltă în care şi-au 

petrecut atâta timp. Şi, privind spre acel zid, nu mică le-a fost mirarea: lumina lunii ce străbătea 

printr-o fereastră, lumina un mozaic superb. Mii de pietricele viu colorate şi aurite formau chipul 

Sfintei Fecioare Maria. Era cea mai frumoasă imagine pe care cele doua pietre o văzuseră 

vreodată. Dar ceva ii lipsea? Faţa, chipul blând şi dulce al Mariei, avea ceva neobişnuit.  Părea 

oarbă, căci îi lipseau ochii.  

               

                        - Oh, nu, au exclamat amândouă, dându-şi seama de grozăvie. 

     Ele fuseseră tocmai ochii Mariei. Îşi imaginau acum cât de bine se potriveau acolo, 

cât de frumos trebuie să fi strălucit şi cât de mult trebuie să fi fost admirate de oameni. Regretau 

acum fapta lor nesăbuită dându-şi seama ce nechibzuite au fost.  

    Dis-de-dimineaţă a ajuns acolo omul care făcea curăţenie în biserică şi, din neatenţie, 

a călcat pe cele două pietricele aflate la pământ. Supărat, le-a dat deoparte cu piciorul. Apoi, fiind 

încă întuneric, nu le-a deosebit bine şi le-a strâns cu mătura pentru a le arunca la gunoi împreună 

cu praful si alte pietre neînsemnate.  

 

                       Istoria celor două pietricele albastre are un sfârşit trist, pentru că ele nu au înţeles 

un mare adevăr. Se înşelau văzând în sine ceea ce nu era adevărat, fugeau de realitate rătăcind 

prin visuri. Din această cauză nu au descoperit frumuseţea şi bogăţia pe care o primiseră de la 

Dumnezeu. La fel ca şi ele, fiecare dintre noi are un loc al său în lume bine stabilit de Dumnezeu: 

unul poate fi ales pentru a fi un meşter bun, altul pentru a fi preot, iar o fată pentru a fi mama a 

multor copii.  

     Să nu uităm că fiecare dintre noi este aşezat de Dumnezeu acolo unde îi este locul şi 

că tocmai în acel loc, rânduit de Dumnezeu, este cel mai frumos şi mai potrivit să fie. 

 

   A consemnat, Luminiţa LUPU,  asistent social 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

      

             Primăria comunei Răducăneni anunţă cetăţenii că, în conformitate cu 

Hotărârea Guvernului nr. 661/2001, eliberarea certificatelor de producător se va 

face, celor care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege, în termen de cel mult  

15 zile de la data depunerii cererii. 

 

  Primar, inginer, Neculai BOTEZATU 
 

SITUAŢIA ALEGERILOR EUROPARLAMENTARE  

la comuna RĂDUCĂNENI – iunie 2009 
  PARTIDUL NR. VOTURI % 

1 PARTIDUL  NAŢIONAL LIBERAL 136 11,48 

2 UNIUNEA DEMOCRATĂ DIN ROMÂNIA 3 0,25 

3 PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL 501 42,35 

4 ALIANŢA ELECTORALĂ PSD+PC 325 27,44 

5 PARTIDUL NAŢIONAL ŢĂRĂNESC CREŞTIN 

DEMOCRAT 

23 1,94 

6 FORŢA CIVICĂ 6 0,50 

7 PARTIDUL ROMÂNIA MARE 92 7,77 

8 BĂSESCU ELENA 71 5,99 

9 ABRAHAM PAVEL 27 2,28 

 

              S-a deschis în centrul comunei un nou cabinet medical cu specialitatea: MEDICINA 

DE FAMILIE -  dr. POLEAC ROXANA, medic specialist  Medicină de Familie; 

 As. Augustin Carmen-Liliana, asistent generalist; 

 Oferim servicii de Medicină de Familie (monitorizarea stării de sănătate la cabinet sau 

la domiciliu, măsurarea tensiunii arteriale, măsurarea valorilor glicemiei, tratamente       

diverse, ş.a.).   PROGRAM:        Luni- Joi -  orele 9- 14,00 cabinet; 

                      Duminică – 14,00  - 16,00 teren. 

                                                                                          Nr. telefon: 0740369891 

S-a deschis un nou cabinet stomatologic  C&C DENT – Răducăneni, vis-a-vis de 

Poliţia Răducăneni, care vă oferă :  - consultaţie gratuită, preţuri avantajoase, tratamente fără 

durere, garanţia tratamentelor efectuate de către medicii: Dr. Corneagă Andrei şi Dr. 

Costuneagu Claudia. 

                            PROGRAM: L, M, M, V – orele 14,00 - 18,00 

                           Joi şi duminică: 8,00 – 13,00 

                                         Sâmbătă – închis. 

Anunţuri publicitare 
 



SPORT  LOCAL 

 

           Echipa „ASTRA” Răducăneni s-a clasat la finalul  campionatului de fotbal  

judeţean 2008-2009, Liga a IV-a Iaşi pe locul  II, după echipa Rapid Dumeşti.  La 

obţinerea acestor rezultate au contribuit următorii jucători: 

 

portari: - Sandu Bogdan - 20 ani 

              - Bulai Ciprian  - 40 ani  veteranul echipei 

 

fundaşi: - Costiţă Silviu – 21 ani – căpitan 

                 - Nare Marius – 20 ani 

                 - Roşanu Răzvan – 19 ani 

             - Hanu Gabriel  - 19 ani 

             -Apetroaie Vlăduţ – 22 ani 

            - Teodorescu Vasile – 26 ani 

             - Ursachi Ionuţ  - 27 ani 

 

mijlocaşi: - Stoica Eduard  - 21 ani 

                    - Rotaru Adrian – 30 ani 

                   - Cojoc Florin  - 32 ani 

                   - Radu Siviu  - 18 ani 

                   - Coviţ Radu  - 27  ani 

                   - Duchiman Ionuţ  - 26 ani 

                   - Bărceanu Eusebio – 30 ani 

                   - Dănilă Ionuţ – 31 ani 

 

 atacanţi : - Murgu Ilie – 32 ani 

                 - Botezatu Neculai junior – 24 ani 

                - Ungureanu Ionuţ  - 21 ani 

 

             Aceştia au fost conduşi 

spre această performanţă de o 

echipă bine consolidată de o 

perioadă lungă ( 2000 – 2009), 

de către domnul primar ing. 

Neculai Botezatu şi  Dinu 

Augustin, care s-au dedicat 

acestui sport. 
 

 


