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Din cuprins: Maxima ediţiei 
 

„Dacă există lumină în suflet, 

Omul va fi frumos. 

Dacă există frumuseţe în om, 

 Este armonie în casă. 

Dacă în casă este armonie, 

Va fi ordine în ţară. 

Dacă în ţară este ordine 

Atunci va fi pace în lume” 

(proverb chinez) 
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Mesajul primarului, domnul ing. Neculai Botezatu  

 la deschiderea festivă a anului  şcolar 2008-2009 de la Liceul 

Teoretic „Lascăr Rosetti” Răducăneni 
   

  

                  Stimaţi invitaţi, Doamnelor şi Domnilor  profesori, dragi elevi, 
 

 Am deosebita plăcere de a participa astăzi, alături de dumneavoastră la deschiderea 

festivă a unui nou an şcolar. După cum se vede, acest an şcolar nu începe în cele mai bune 

condiţii în vederea desfăşurării procesului de învăţământ. 

 Datorită lipsei 

fondurilor, lucrările 

care au început la 

clădirea principală a 

liceului nu au putut fi 

finalizate până astăzi. 

Ţin să menţionez că de 

reabilitarea acestei 

clădiri se ocupă 

Inspectoratul Şcolar 

Judeţean Iaşi, clădire 

pe care am predat-o cu 

protocol; banii deci nu 

au venit în bugetul 

Consiliului Local 

Răducăneni ci, ai 

Inspectoratului Şcolar. 

 Sperăm ca, în cel mai scurt timp posibil, prin fondurile alocate conform H.G. 962/ 

27 august 2008, să fie finalizate lucrările de la acest obiectiv; promit că mă voi ocupa 

personal de finalizarea lucrărilor de la Liceul Răducăneni. Totuşi, în acest an s-au finalizat 

două spaţii de învăţământ şi anume, Corpul de clădire al Şcolii de Arte şi Meserii  şi 

Grădiniţa cu Program Prelungit, spaţii de care m-am ocupat personal, întrucât fondurile au 

fost alocate de către Guvernul României direct Consiliului Local. 

 Dumneavoastră, dragi elevi, trebuie să ştiţi că primăria locală în general, primarul, 

în special, este alături de voi pentru ca  să vă bucuraţi de cele mai bune condiţii de învăţare 

prin asigurarea cheltuielilor materiale, părinţii voştri să fie mândri de notele pe care le veţi 

obţine. Şi toate realizările, de altfel. 

 Am deosebita plăcere domnilor profesori, învăţători şi elevi, să vă urez personal 

succese depline în activitatea dumneavoastră, sănătate şi bucurii depline în acest  nou an 

şcolar 2008-2009. Aceleaşi gânduri transmit şi dascălilor, părinţilor şi elevilor din 

grădiniţele şi şcolile din Satele Bohotin, Bazga, Roşu, Isaiia şi Trestiana. 

 Vă mulţumesc! 

 

                          Primar, 

 

                                       Ing. Neculai BOTEZATU 
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IMPACTUL DEŞEURILOR ASUPRA MEDIULUI ŞI OBLIGAŢIA 

CETĂŢENILOR DE A RESPECTA NORMELE DE CONDUITĂ ŞI DE 

DEPOZITARE A DEŞEURILOR MENAJERE 
 

 Într-o societate în care civilizaţia  

europenizată– din mers- schimbă  

problemele educaţionale şi informaţionale, 

protecţia mediului înconjurător, mai ales 

cel citadin a devenit o necesitate 

stringentă, care presupune educarea şi 

conştientizarea populaţiei din 

Răducăneni şi satele aferente şi  nu numai 

privind impactul deşeurilor asupra 

mediului, toţi cetăţenii – indiferent de 

vârstă şi profesie, să  participe efectiv la 

menţinerea curăţeniei la locul de muncă, 

pe stradă şi acasă. 

 ECOLOGIZAREA în zonele de 

agrement, pe stradă, la şcoală, într-o 

instituţie şi acasă este una din principalele 

noastre sarcini de menţinerea curăţeniei, protecţiei mediului înconjurător pentru ca viaţa să-şi urmeze 

cursul normal,  pentru ca focarele de infecţii să dispară sau să reducem impactul acestor focare asupra 

persoanelor. 

 Deşeurile provin din gestionarea necorespunzătoare a materialelor refolosibile ca hârtie, sticlă, 

tablă, material plastic care, odată aruncate duc la poluarea solului, a apelor şi aerului. Aşadar, o 

consecinţă  a degradării civilizaţiei, omenirea confruntându-se astăzi nu numai cu probleme sociale, 

politice şi materiale ci şi de mediu. 

 Răducăneni-ul, în urma unui proiect de ecologizare, a amenajat spaţii speciale, pentru depozitarea 

deşeurilor, pe sortimente, adică hârtie, sticlă, plastic, lemne, fier, în pubele, adică un fel de containere în 

care cetăţenii sunt obligaţi să le depoziteze, ca urmare actului normativ OUG 78/2000 privind regimul 

deşeurilor, completată şi aprobată prin Legea nr. 426/ 2001 şi modificată prin OUG 61/ 2006. Această 

Lege  cuprinde: 

-condiţiile generale privind administrarea şi gestionarea deşeurilor; 

- autorizarea  şi controlul activităţilor legate de deşeuri; 

- obligaţiile producătorilor  şi transportorilor de deşeuri; 

-obligaţiile operatorilor în domeniul valorificării şi eliminării deşeurilor. 

Atribuţiile şi răspunderile cetăţenilor de păstrarea curăţeniei şi buna gestionare a deşeurilor 

constituie o datorie a fiecăruia şi nerespectarea acestor atribuţiuni atrage după sine sancţiuni în 

conformitate cu prevederile actului normativ mai sus enunţat. 

Se ştie, un rol foarte important în gestionarea deşeurilor îl au primăriile şi consiliile locale.  

Acestea sunt: 

-să asigure implementarea la nivel local a obligaţiilor privind gestionarea deşeurilor asumate de 

România în vederea integrării în Uniunea Europeană; 

-să urmărească şi să asigure îndeplinirea prevederilor din planurile judeţene şi regionale de 

gestionare a deşeurilor; 

-să elaboreze strategii şi programe de gestionare a deşeurilor; 

- să asigure spaţiile necesare pentru colectarea selectivă a deşeurilor, dotarea cu containere 

specofice fiecărui tip de deşeu; 

-să informeze cetăţenii privind sistemul de gestionare a deşeurilor în cadrul localităţii respective; 

-să sancţioneze, în caz de nerespectare a acestor dispoziţii, persoanele care aruncă în locuri 

nepotrivite resturile menajere, hârtie sau sticlă cu amendă între 300 şi 1000 lei, stabilită în şedinţa 

Consiliului Local al comunei, conform H. C. L. Nr. 24 din 2002. 

 

   REDACŢIA 

SISTEM ECOLOGIC GESTIONARE DEŞEURI 
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Vrem o comună curată!? 

 
 Personal, consider că noi toţi, cetăţeni ai comunei Răducăneni, ne dorim să avem în jurul nostru 

drumuri bune, reabilitate, poduri şi podeţe amenajate, şanţuri întreţinute, fără vegetaţie şi nu pline de 

gunoaie. 

 În ceea ce priveşte infrastructura din comună, administraţia publică locală cunoaşte toate 

problemele cu care cetăţenii se confruntă. Ştim că sunt foarte multe artere din categoria drumurilor săteşti 

care trebuiesc refăcute.  

 Pentru anul 2008, prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Răducăneni au fost programate 

pentru a fi pietruite un număr de 9 porţiuni de drumuri, după cum urmează: 

- Bazga acces D.N. 28 (Drăgan Vasile), spre 

Bacalu; 

- Bazga acces D.N. 28 Bazga, spre Ganea Vasile; 

- Bazga acces D.N. 28 Dănilă Mihai, spre Bacalu; 

- Răducăneni acces D.N. 28, Aruştei Mitică, spre 

spital şi cimitirul catolic; 

- Răducăneni acces D.N. 28, Sandu                    

Pop- Grigostar- Bumbaru Cătălin (Piaţă); 

- Isaiia acces D.N. 28, Munteanu plus uliţe; 

- Bohotin acces D.N. 28, Biserica Bohotin; 

- Bohotin acces D.N. 28, Popa plus uliţe; 

- Roşu, Boureanu Constantin. 

La capitolul “curăţenie” în comună mai avem 

foarte  multe lucruri de rezolvat. În urma controalelor 

efectuate de Garda Naţională de Mediu şi Administraţia Naţională “Apele Române”, Direcţia Apelor Prut, 

s-au constatat deficienţe la modul cum au fost gestionate deşeurile în zonă. S-a constatat faptul că 

suprafeţele de teren afectate de depozitarea deşeurilor s-au extins nepermis de mult iar pe cursurile de apă 

sunt depozitate deşeuri de orice fel (PET-uri, resturi vegetale şi menajere, gunoi de grajd, pungi din 

plastic, resturi de la demolări, etc.). 

În acest moment există în plină derulare un proiect privind construirea unui sistem ecologic de 

colectare şi gestionare economică să intre în funcţiune. Hala unde vor fi sortate gunoaiele poate fi văzută 

deja pe vechiul amplasament al Oborului. Acest proiect mai prevede achiziţionarea unei maşini pentru 

transportat gunoi şi construirea unui număr de 40 platforme betonate de 6/2,3 m pătraţi, pe care se vor 

amplasa câte 3 europubele. 

Consider că aceasta este măsura cea mai adecvată pe care administraţia locală a luat-o, în vederea 

unei gestionări cât mai bune a deşeurilor din comună. Rămâne ca şi cetăţenii din Răducăneni să-şi aducă 

aportul la realizarea acestui deziderat comun. 

În acest scop îi rog pe toţi cetăţenii care-şi doresc mai multă curăţenie, să facă front comun cu 

primarul şi viceprimarul comunei Răducăneni să semnaleze imediat orice deversare de gunoi în zona 

pârâirilor, pe drumurile publice sau în alte locuri neamenajate în acest sens la telefon 0727823250 sau 

0749643790 – 0232292438. 

Conform Ordonanţei Guvernului nr. 2130 din ianuarie 2002, cetăţenii comunei Răducăneni au 

următoarele obligaţii: 

- întreţinerea curăţeniei pe trotuare, curăţarea şanţurilor şi podeţelor pe partea străzii sau a 

drumului din dreptul gospodăriei; 

 - pe timpul iernii să îndepărteze zăpada şi/ sau gheaţa de pe trotuarele din dreptul imobilelor în 

care locuiesc sau le folosesc în alte scopuri; 

- se interzice cu desăvârşire depozitarea rezidurilor menajere şi a gunoaielor sau arderea 

acestora pe drumuri, şanţuri, cursuri de apă sau în orice alt loc amenajat în acest scop. 

Nerespectarea acestor obligaţii prin prezenta Ordonanţă de Guvern atrage răspunderea 

contravenţională conform H.C.L. nr.24/2002 şi sancţionarea cu amenzi cuprinse între 300 şi 1000 lei 

(Ron) 

 Cu respect, viceprimarul comunei Răducăneni, Claudiu FECHETE 

Nu răniţi păsările căci veţi ucide numele zborului!     - POLUAREA 
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 O dată cu sporirea populaţiei globului, ce a decurs paralel cu perfecţionarea organizării 

sociale şi, în special o dată cu dezvoltarea industriei, a transporturilor mecanizate din ultimele 

două secole, încercarea omului de a domina în lupta aspră cu natura, de a-i smulge lacom 

bogăţiile ascunse, începe să aibă tot mai mult succes. Peste un miliard şi jumătate din populaţia 

actuală a Terrei aparţine civilizaţiei industriale. Industrialismul fiind mai mult decât coşuri de 

fabrică şi linii de asamblare; creşterea economică, enorm accelerată, se bazează în majoritate, nu 

pe surse regenerabile de energie ci, pe energia cheltuită prin folosirea combustibililor fosili, 

neregenerabili: cărbuni, ţiţei, gaze naturale. Pentru prima dată, spunea A. Töfler, o civilizaţie 

consumă din capitalul naturii, în loc să trăiască doar din dobânzile pe care le dădea acest 

capital. Problema reziduurilor activităţilor umane a luat proporţii îngrijorătoare, prin acumularea 

lor provocând alterarea calităţii factorilor de mediu. 

 Printr-un mecanism în lanţ, aceste alterări duc la dezechilibrarea faunei şi florei şi, privitor 

la sănătatea umană, repercutează 

negativ asupra factorilor 

generatori ai schimbării calităţii 

elementelor vitale. 

 Prin consumarea 

resurselor neregenerabile de 

energie, în unele ţări, s-a ajuns 

la un grad de bunăstare ridicat, 

omul secolului XX descoperind 

necesitatea de a menaja, de a 

apăra mediul ambiant ca o 

condiţie a propriei 

supravieţuiri, căutând cauzele 

răului adus mediului. Concluzia: 

existenţa prea multor 

automobile, avioane cu reacţie şi 

nave de mare tonaj, prea multe 

fabrici care funcţionează după tehnologii vechi, poluante şi mari consumatoare de materii prime, 

apă şi energie - toate acestea ducând la explozie demografică prin existenţa marilor aglomerări 

urbane. 

 Termenul ecologie (din greacă oikos= habitat, logos= ştiinţă), înseamnă adaptarea 

organismului la mediu, din punct de vedere biologic. Termenul ecologie, intrat în limbajul 

ştiinţelor despre om, înseamnă geografie umană şi sociologică, infiltrată în domeniul chimiei, 

ecologia chimică cuprinzând reprezentările despre interreacţiile chimice din natură. 

 Lupta împotriva poluării vizează înţelegerea interdependenţelor complexe  între vieţuitoare 

şi mediul lor ambiant, secolul XXI acordând o atenţie deosebită îngrădirii poluării prin 

implementarea diverselor norme restrictive şi legi cu caracter naţional şi internaţional. Se ştie, 

fiecare ţară se confruntă cu probleme direct legate de confortul vieţii moderne şi de o societate 

bogată, soluţia fiind: revizuirea activităţilor economice şi a stilului de viaţă, una majoră fiind cea 

a deşeurilor, o consecinţă inevitabilă a activităţii umane din ultimele decenii care pot fi lichide( 

ape uzate menajere şi industriale), gazoase( fum, gaze de eşapament, emisii de gaze). 

 Pentru a scăpa de aceste deşeuri periculoase care pot genera apariţia unor amestecuri şi 

combinaţii inflamabile sunt necesare depozitarea acestora în locuri special amenajate, 

amestecarea şi contaminarea lor chimică şi biologică făcând dificilă recuperarea  lor. 

    

 A consemnat, înv. Mihaela Chetroşanu, Liceul Răducăneni 

LUCRĂRI EFECTUATE DUPĂ RECOLTAREA FRUCTELOR ÎN  

PLANTAŢIILE POMICOLE 

 

PUNCT COLECTARE DESEURI 
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                  Lucrarea de recoltare a fructelor are o deosebită importanţă practică şi economică, deoarece de 

modul cum se realizează aceasta depinde întreaga muncă depusă pe parcursul unu an calendaristic. 

Imediat ce lucrarea de recoltare a fructelor cu maturare de toamnă-iarnă s-a încheiat, se trece 

la efectuarea lucrărilor specifice , de toamnă-iarnă, din plantaţiile pomicole. 

Principalele lucrări efectuate în plantaţiile pomicole după încheierea celor de recoltare, sortare, 

livrare sau depozitare a fructelor, sunt: 

- combaterea rozătoarelor; 

- combaterea bolilor şi dăunătorilor; 

- completarea golurilor dacă este cazul; 

- fertilizarea cu îngrăşăminte organice 

şi minerale ; 

- lucrări de întreţinere a solului 

(aratul); 

- tăierile de întreţinere şi fructificare. 

a) Rozătoarele mici 

(şoarecii de câmp şi şobolanul de apă) afectează 

sistemul radicular al pomilor, până la consumul 

total din jurul pivotului pomului.Atacul este 

puternic în timpul iernii, când rezerva de hrană pentru aceşti dăunători este mai mică.Pentru combaterea 

lor se recomandă produse din grupa rodenticidelor sau alte produse care se găsesc la Direcţia de Protecţie 

a Plantelor sau la farmaciile cu profil veterinar. 

Pentru rozătoarele mari (iepuri şi capre) se recurge la împrejmuirea plantaţiei sau la protejarea 

trunchiului pomilor cu diferite materiale (hârtie de ziar, folie de polietilenă, tulpini de floarea soarelui). 

b) Combaterea bolilor şi dăunătorilor din plantaţiile pomicole are o deosebită importanţă, 

deoarece ele produc o diminuare aproducţiei de fructe cu până la 30%, la care se adaugă deprecierea 

aspectului comercial şi a a calităţii fructelor. 

Pentru combaterea în perioada de toamnă- iarnă a dăunătorilor(păduchele din San Jose, 

păduchele lânos, păduchele de frunze, viermii fructelor, omizile defoliatoare), se recomandă tratamente 

fitosanitare cu produse chimice sau ecologice. După recoltarea fructelor se recomandă un tratament cu 

Sulfat de Cupru 1-2%+Turdacupral 0,5%. 

În perioada de repaus a pomilor se recomandă tratamente cu Ulei horticol 1,5%. De regulă se 

fac două tratamente, distanţate în timp la minimum 30 de zile.La speciile din grupa sâmburoaselor (prun, 

cais, piersic, cireş,vişin) se recomandă ca la cel de-al doilea tratament din perioada de repaus să fie folosit 

sulfatul de cupru, în concentraţie de 1-2% (aşa-zisa stropire albastră ) care combate o serie de ciuperci. 

c) Completarea golurilor în plantaţiile mai tinere de 10 ani se va face numai cu material săditor 

provenit din pepiniere pomicole autorizate, care produc material săditor de calitate şi liber de boli şi 

dăunători. 

d) Fertilizarea în plantaţiile pomicole se face cu îngrăşăminte organice în doză de 10t/ha anual 

sau 30-40t gunoi de grajd la 3-4 ani. Se recomandă ca îngrăşămintele organice să se aplice toamna, după 

recoltarea fructelor şi să fie încorporate în sol prin arătura de toamnă. 

e)Întreţinerea şi lucrarea solului în plantaţiile pomicole se realizează printr-o lucrare de arat la 

15-18cm, care rămâne toamna sub formă de ogor, iar primăvara este urmată de o lucrare de mărunţire a 

solului pentru conservarea apei. 

f)Tăierile de întreţinere şi fructificare se fac după căderea frunzelor şi au rolul de a realiza un 

raport optim între procesul de creştere şi cel de fructificare.Specia care suportă cel mai bine tăierile 

executate în lunile noiembrie, decembrie şi ianuarie este mărul.Speciile din grupa sâmburoaselor se 

planifică la tăiere după ce au trecut gerurile de iarnă. În urma suprimării (tăierii) ramurilor cu secţiunea 

mai mare de 1cm
2
 , acestea se dezinfectează cu o soluţie de sulfat de cupru 2-3%, după care se acoperă cu 

vopsea în ulei. 

                                                                         Prelucrat de ing. Muntianu Lăcrămioara 

                                                                                           C.L.C.A. Răducăneni 

 

TRICHINELOZA 
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 Dintre toate bolile parazitare 

trasmisibile de la animale la om prin 

consumul de  carne, prezente în ţara 

noastră, trichineloza este cea mai de 

temut. Aceasta, deoarece, pe de o parte 

trichineloza la noi este destul de 

răspândită la unele specii de animale 

furnizoare de carne pentru om, iar pe de 

altă parte, pentru că boala la om 

evoluează de regulă insiduos (pe 

neaşteptate) şi este greu de diagnosticat,  

ceea ce întârzie instituirea tratamentelor 

specifice. 

 Faţă de Trichinella spiralis  este receptiv omul şi cele mai diferite specii de animale domestice şi 

sălbatice. Porcul domestic, porcul sălbatic, câinele, pisica, ursul, vulpea, lupul, râsul, pisica sălbatică, 

jderul, dihorul, nevăstuica, nurca, hermina, şobolanul, şoarecele, hârciogul, vidra, cobaiul, hamsterul, ş.a. 

În ultima vreme s-a constatat infecţia şi la unele specii de ierbivore, cum sunt: calul şi oaia. 

 Omul se infectează numai prin ingerarea cărnii sau preparatelor de carne infectată şi care nu au 

fost supuse unor tratamente, cum sunt congelarea la temperaturi mai joase de -20 grade C şi tratarea 

termică la nivele mai mari, de 70 grade C care să omoare larvele musculare. Persoanele care se 

deplasează în alte ţări ca turişti sau în alte scopuri, pot contracta boala la întoarcerea în ţara de origine 

care e liberă de trichineloză. 

 De exemplu, în 1977, în Olanda, trei persoane din patru, diagnosticate şi înregistrate cu 

trichineloză, au contractat boala în S.U:A. Sau polonia. 

Trichineloză, practic, este răspândită în toată lumea. Ea poate să apară la om în tot cursul anului, 

deoarece omul consumă, în general, carne de porc în toate cele 12 luni ale anului. În România, consumul 

de carne de porc este mult mai extins în lunile reci, când se taie în mod masiv porcii din gospodăriile 

mici, ţărăneşti. 

De asemenea, în sezonul rece apare a doua sursă de infecţie probabilă: carnea de vânat. Tot în 

acest sezon rece, o parte din carnea de porc şi de vânat se transformă în preparate care se consumă crude, 

netratate termic, cum sunt cârnaţii cruzi, slănina afumată, pastrama. 

În cazul Trichinelozei la om, tabloul clinic este este dominat de manifestări digestive: diaree 

apoasă, mai rar sanguinolentă, uneori alternând cu constipaţie, colici abdominale, greţuri, vărsături, 

tulburări gustative, inapetenţă. Starea generală se alternează, bolnavul devine febril, se asterizează, are 

ameţeli, dureri de cap, dureri orbitare, transpiraţii. După o săptămână apar edeme palpabile, faciale, 

difuze, localizate sau generalizate, dureri precordiale, dureri musculare la nivelul membrelor şi muşchilor 

vertebrali, erupţii cutanate. 

 În anumită fază a bolii pot să apară şi semne respiratorii: dispnene, tuse seacă sau productivă, 

raluri bronşice, bronhopneumonii, pneumonii, senzaţii de sufocare prin eden laringien. Edemele se 

localizează de obicei în pleoape, se extind toată faţa, de unde şi denumirea bolii de boala capetelor mari 

şi la membrele inferioare. 

 Simptomatologia la om este asemănătoare cu cea determinată de gripă, febră tifoidă, reumatism 

sau unele afecţiuni cardiace, renale, alergice, etc. Sunt caracteristice trichinelozei durerile musculare 

pronunţate. În infestaţii masive se pot înregistra şi cazuri mortale. 

 Din toate cele prezentate aici într-un mod cât se poate de sumar, reiese că pentru deplina siguranţă 

a sănătăţii omului, micii proprietari de porci, în momentul sacrificării acestora să efectueze un examen 

trichinelogic. 

 Examenul trichinelogic se execută la sediul dispensarelor sanitar-veterinare. Se recoltează probe 

de la nivelul următorilor muşchi: porţiunea cărnoasă a diafragmei, muşchii intercostali, muşchii cefei, 

muşchii limbii, pilierii diafragmei, muşchii laringelui, ai globului ocular, muşchii feţei, muşchii striaţi 

esofagieni. 

 A consemnat, dr. Ana ZUGRAVU, C.S.V. Răducăneni 

 

Hotărâri ale Consiliului local Răducăneni 
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             În perioada 4 iulie 2008- 6 octombrie 2008, Consiliul local Răducăneni a emis un număr de 26 de 

Hotărâri, din care facem cunoscute publicului cititor conţinutul celor mai importante: 

 Hotărârea nr. 42, prin care se aprobă studiul de fezabilitate al proiectului Amenajare bază 

sportivă în localitatea Răducăneni, judeţul Iaşi, valoarea totală a acestei investiţii fiind de 848.833,60 lei 

(cu TVA) prin care vor fi amenajate: 

- teren minifotbal: 4050 m.p.; 

- teren handbal: 800 m.p.; 

- teren baschet: 420 m.p.; 

- teren volei: 162 m.p.; 

- teren tenis:260,75 m.p.; 

- vestiar: 200 m.p. 

Construcţiile sportive vor ocupa o 

suprafaţă de 6108, 75 m.p. din totalul de 

8289,747 m.p.ai bazei sportive; restul 

suprafeţei se va folosi pentru amenajarea 

căilor de acces, a tribunei de 100 de locuri şi 

grupurilor sanitare pentru spectatori; 

Hotărârea nr. 44 prin care se aprobă 

cofinanţarea proiectului Creşterea gradului de 

protecţie a mediului prin modernizarea 

infrastructurii de eliminare a deşeurilor în 

cadrul Programului de vecinătate România- 

Republica Moldova- Componenta PHARE 

CBC 2006, în valoare de 20.545,55 euro, 

proiect care a fost aprobat şi semnat urmând 

în principal achiziţionarea unuei autospeciale 

pentru transport deşeuri menajere; 

Hotărârea nr. 46 prin care  începând cu data de 26 august 2008 nu se mai încasează taxa de 

păşunat; sumele încasate  pentru anul 2008 se vor restitui contribuabililor; 

 Hotărârea nr. 47 cu privire la efectuarea lucrărilor de întreţinere-reparaţii curente la Piaţa agro-

alimentară din satul Răducăneni, lucrări care vor fi finanţate din: 

 a.- valorificarea fierului vechi rezultate rezultat din dezafectarea unor instalaţii casate de la fostul 

Spital de neuropsihiatrie; 

 b.- taxa specială de utilizare a zonei pieţei şi a zonelor adiacente; 

 c.- subvenţii de la bugetul local. 

 Hotărârea nr. 51  prin care se aprobă achiziţionarea unui tractor şi a două utilaje mecanice, 

respectiv cositoare şi maşină de împrăştiat îngrăşăminte chimice; achiziţionarea acestor utilaje se  va face 

din banii primiţi ca subvenţii pentru păşune; 

 Hotărârea nr. 52  prin care se aprobă asocierea comunei Răducăneni, în calitate de membru 

fondator, cu Comuna Moşna, în vederea înfiinţării Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Dealurile 

Bohotinului”; 

 Hotărârea nr. 55 prin care se aprobă vânzarea unor suprafeţe de teren aflate în domeniul privat al 

comunei pentru cetăţenii care au încheiate contracte de concesiune pe teren în zonele: 

                 în satul Răducăneni: 

 a.- suprafaţa de 32.736 m.p. terenuri concesionate vis-a-vis de Ferma IAS; 

 b.- suprafaţa de 5000 m.p. terenuri concesionate lângă fostul Agromec; 

      în satul Bohotin: 

 a.- suprafaţa de 14.000 m.p. terenuri concesionate la fostul CAP Bohotin. 

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. 

 

Rubrica Sportivă 
 

Echipa ASTRA Răducăneni se află în 

clasamentul din Liga a IV-a Iaşi pe poziţia a V-a 

după următoarele rezultate: Breazu- Astra: 6-2; 

Astra-Podgoria Cotnari 3-1; Astra- AS Holboca 1-2; 

„Unirea” Ruginoasa- „Astra” Răducăneni 2-3; 

Astra- N.G.Topile 6-1; „Stejarul” dobrovăţ- Astra 1-

2; „Astra”- „Helios” Tomeşti 4-1; 

 Următoarele jocuri ale echipei sunt: 

  Rapid Dumeşti- Astra; 

 Olimpia Popricani- Astra; 

 Astra- Viitorul Lungani; 

 „Unirea” Mirceşti- Astra; 

 Astra- „Gloria” Bălţaţi; 

 „Stejarul” Sineşti – Astra; 

 Astra- „Viitorul” Belceşti; 

 „Viitorul” Tg.Frumos- Astra; 

 Astra- „Romwatt” Hărmăneşti; 

 „Viitorul” Hârlău- Astra. 

  A consemnat,  Dinu Augustin 

 


