
Din cuprins: Maxima ediţiei 
 

Scopul principal al educaţiei 
unei generaţii constă în 

cultivarea şi înzestrarea acestora 

cu cunoştinţe variate, în 

formarea deprinderilor şi 

priceperilor acestora, 

practicarea acestor deprinderi 

ca fiind însăşi forma de 

înţelegere şi transpunere în faptă 
a boabelor de muştar culese; 

natura îţi oferă posibilitatea 

înţelegerii acestora iar 

societatea aplicarea lor în 

practică. 
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Veşnicia s-a născut la sat ! (Lucian Blaga) 

Publicaţia comunei Răducăneni, Anul I, numărul 1, martie 2008 

    Dacă aveţi ceva de comunicat, dacă 

există probleme cărora nu le puteţi face 

faţă şi aveţi nevoie de sprijin, dacă 

vecinul nu te înţelege şi nu ştii cui să te 

adresezi, redacţia „Informaţia 

RĂDUCĂNENILOR”, vă stă la 

dispoziţie. 

Se distribuie GRATUIT 



Stimaţi cetăţeni ai comunei Răducăneni, 
 

              Am deosebita bucurie a vă anunţa apariţia acestui ziar (buletin informativ) la nivelul 

localităţii Răducăneni; prin articolele inserate în paginile acestei publicaţii (de doar câteva pagini la 

început), vă vom face cunoscute aspectele din administraţia publică locală, învăţământ, cultură şi 

culte, nu în ultimul rând din ordinea publică, socială, sport şi altele. 

         Ca primar al comunei, îmi propun ca prin apariţia dacă nu lunară cel puţin bimestrială, să 

respectăm legea liberului acces la informaţii şi a transparenţei în administraţia publică locală. 

         Vă asigur, dragi cetăţeni, că toate informaţiile vor fi editate doar pe principiile realităţii, 

necesităţii, actualităţii, dar mai ales, al obiectivităţii. În numărul doi al revistei(aprilie-mai, 2008) vă 

vom prezenta realizările Primăriei Răducăneni şi a 

primarului în decursul celor 4 ani ca şi lucrările ce vor 

continua, nu în ultimul rând proiectele aflate în 

desfăşurare. 

       Având în vedere faptul că în curând, atât pentru 

creştinii romano-catolici cât şi ortodocşi sărbătoresc 

Sfintele Paşti sau Învierea Domnului, cu sinceritate, vă 

doresc lumină în suflet, multe bucurii şi împliniri alături 

de cei dragi. Hristos a Înviat! 
 

  Primar, 

  Ing. Neculai Botezatu 

Raportul primarului pe anul 2007  
În anul 2007 am emis un număr de  9125 

dispoziţii, pe diverse probleme de activitate, 

probleme sociale( Legea 416 şi ajutoare pentru 

încălzire), alocaţii complementare şi 

monoparentale şi unele, legate de activităţile 

primăriei. De asemenea am iniţiat un  număr de 

89 Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local şi 

am dus la îndeplinire un număr de 92 Hotărâri. 

Cele mai importante hotărâri au fost: 

 Hotărârea nr. 1 – aprobarea bugetului local; 

 Hotărârea nr. 4 – aprobarea unor studii de 

fezabilitate pentru grădiniţele şi şcolile din 

comună; 

 Hotărârea nr. 5 – aprobarea unor fonduri 

pentru, construire sediu primărie, achiziţionare 

ambulanţă SMURD, construire Biserica „Sf. 

Parascheva” Răducăneni; 

 Hotărârea nr. 15 – rezolvarea unui spaţiu în 

Răducăneni, pentru agricultorii comunei, care 

trebuiau să meargă la Iaşi pentru obţinerea de 

subvenţii; 

 Hotărârea nr. 37 – prin care se aprobă  

proiectul tehnic  al obiectivului de investiţii 

„Sistem ecologic de gestionare economică a 

deşeurilor menajere în comuna Răducăneni 

judeţul Iaşi”; 

 Hotărârea nr. 48 – aprobă „Extinderea  

reţea de alimentare cu apă în localitatea Roşu, 

com. Răducăneni jud. Iaşi”; 

 Hotărârea nr. 56 – care  aprobă proiectul 

tehnic pentru obiectivul de investiţii „Construire 

sediu primărie”; 

 Hotărârea nr, 58 – aprobă proiectul „ 

Amenajare parc dendrologic în comuna 

Răducăneni, judeţul Iaşi”; 

 Hotărârea nr. 60 – aprobarea studiului de 

fezabilitate pentru „Modernizarea  piaţă agro – 

alimentară” în comuna Răducăneni judeţul Iaşi; 

 Hotărârea nr. 73 – aprobă studiu fezabilitate 

pentru obiectivul „ Amenajare bază sportivă în 

localitatea Răducăneni ; 

 Hotărârea nr. 75 – aprobă întocmirea 

studiului de fezabilitate  a obiectivului 

„Reabilitare Biserica Ortodoxă din satul Isaiia”; 

 Hotărârea nr. 77 – prin care am propus 

Consiliului Local ca nivelul taxelor locale pe anul 

2008 să rămână la nivelul anului 2007; 

 Hotărârea nr. 79 – prin  care se aprobă 

reparaţiile la Liceul „Lascăr Rosetti” Răducăneni; 

 Hotărârea nr. 81 – aprobă studiile de 

fezabilitate pentru proiectele 

structurale(europene) a mai multor obiective în 

comuna Răducăneni; 

 Hotărârea nr. 83 – aprobă organizarea 

„pomului de Crăciun” pentru copiii  din comună ; 

 Hotărârea nr. 84 – aprobă noul Plan 

Urbanistic General şi Regulamentul de Urbanism 

al comunei Răducăneni; 

 Hotărârea nr. 89 – aprobă Planul privind 

investiţiile propuse în anul2008; 

Hotărârea nr. 92 -  prin care se aprobă ca suma de 

337919 lei, să fie transferată în fondul de rezervă, 

aflat la dispoziţia Consiliului Local , şi anume să 

fie utilizat la obiectivul de investiţii „Reabilitare 

drumuri săteşti în comuna Răducăneni. 
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CARTA  GRUPULUI DE INIŢIATIVĂ CETĂŢENEASCĂ 

 

  Spre cunoaştere, vă punem la dispoziţie 
scopul   Grupul de Iniţiativă Cetăţenească şi  al 

publicaţiei nou înfiinţate, „Informaţia 

RĂDUCĂNENILOR”,  care  au rolul unei  mai 

bune colaborări cu Primăria şi Consiliul local al 
comunei Răducăneni, cu cetăţenii, respectiv  

rapoartele realizărilor, cheltuielile şi  hotărârile 

luate, evenimente culturale, sociale locale şi de 
management, de la care, cu mulţumire, aşteptăm 

impresiile, opiniile pro şi contra, pentru a ne putea 

corija. 
 Grupul de Iniţiativă Cetăţenească  din 

Răducăneni (GIC) este o structură asociativă 

independentă, cu scop nepatrimonial, apolitică şi 

non profit care îşi propune să promoveze interesele 
cetăţenilor din comuna Răducăneni în relaţia lor 

cu instituţiile administraţiei publice locale, să ofere 

acestora un spaţiu al dialogului şi să iniţieze acţiuni civice, de asistenţă social-umanitară şi culturală. 
 Grupul de Iniţiativă Cetăţenească reuneşte cetăţeni ai comunei Răducăneni sau care activează pe raza 

comunei care, în mod voluntar, doresc să reprezinte interesele cetăţenilor din comună în raporturile lor cu 

administraţia publică locală şi alte instituţii. 
 Grupul de Iniţiativă Cetăţenească va funcţiona cu respectarea legislaţiei române şi cu prevederile 

prezentei carte. Funcţionează pe o durată nedeterminată şi are ca obiective: 

 a.-  îmbunătăţirea informării comunităţii de către autorităţile sale; 

 b.- crearea condiţiilor unui dialog permanent între cetăţeni şi instituţiile administraţiei publice locale; 
 c.- monitorizarea permanentă a modului în care autorităţile publice locale respectă regulile de transparenţă 

în administrarea banilor publici; 

 d.- urmărirea integrităţii personalului din administraţia publică locală; 
 Realizarea acestor obiective trebuie să cuprindă următoarele: 

 1.- organizarea de evenimente publice (adunări, colocvii), în scopul antrenării cetăţenilor şi autorităţilor 

publice locale în probleme de interes public; 

 2.- sprijinirea autorităţilor publice locale în realizarea acţiunilor de interes public; 
 3.- crearea unor mecanisme de monitorizare a administraţiei publice locale; 

 4.- culegerea de informaţii de la cetăţeni 

 5.- diseminarea (răspândirea) în rândul cetăţenilor a informaţiilor de interes public; 
 6.- derularea unor programe de sondare a opiniei publice şi încurajarea în rândul cetăţenilor a spiritului 

democratic şi culturii asociative. 

 Grupul de Iniţiativă Cetăţenească  Răducăneni s-a constituit pe 28 ianuarie 2008 la sediul Primăriei 
Răducăneni, având ca reprezentant din partea Asociaţiei pro Democraţia pe domnul Sorin Bocancea, profesor 

universitar la Facultatea „Petre Andrei”; scopul acestei întâlniri este de înfiinţare  şi finanţarea buletinului 

informativ Informaţia Răducăneniului începând cu luna martie 2008, care va avea o apariţie lunară. Aici  se 

stabilesc membrii G.I.C., din care trebuie să facă parte primarul comunei, domnul inginer Neculai Botezatu, 
viceprimarul, domnul  Damian Augustin, secretarul comunei, domnul Cătălin Bumbaru  şi contabilul, domnul 

Cristinel Dumitru. Apoi, din Grupul de Iniţiativă sunt aleşi membri ai Consiliului local, cu apartenenţă politică 

diferită: Gherghelaş Benedict (PNŢCD), prof. Matei Dumitru ( PSD), Fechete Claudiu (PDL), Rotaru Vasile(PDL) 
şi  următorii cetăţeni, fără  apartenenţă politică, care aderă la prezenta cartă şi îşi vor exprima voinţa de asociere, 

respectând principiile dialogului, bunei înţelegeri şi rezolvarea neînţelegerilor pe cale amiabilă: Bulai Iulian, Rotaru 

Olga, Rotaru Vasile, Olariu Elena, Dumitru Claudiu-Cristinel, Hădăr Cătălin, pr. vicar Pătraşcu Edi, Lazăr Valeriu, 
Telechi Ghorghi, Roca Ion, Hădăr Petru, Muntianu Lăcrămioara, pr. Lercă Florentin, Lercă Gabriela, Gaţu-Boboc 

Mariana, Mardare Alina, Bârză Andreea, Ţapu Vasile, Dascălu Claudiu, Drăgan Romică, Gabură Daniel, pr. Liviu 

Lăzărescu, prof. Ciobanu Iulia. La întâlnirea de lucru din data de 22 februarie 2008, preşedintele G.I.C. a fost 

domnul Fechete Claudiu la Răducăneni, urmând ca la următoarea şedinţă (3 aprilie 2008, ora 18), să fie prezidată 
de domnul înv. Vasile Rotaru, la Şcoala Bohotin. În cadrul şedinţei din  22 februarie s-au identificat următoarele: 

problema salubrizării comunei, a proastei gestionări a activităţii beneficiarilor conform Legii 416/2001; se 

constată ca primă urgenţă rezolvarea următoarei probleme: starea drumurilor din comună şi continuarea 
lucrărilor de pietruire pe drumurile săteşti; a doua urgenţă fiind sprijinirea producătorilor agricoli; se constată 

apoi ca o urgenţă, lipsa comunicării cu cetăţenii şi se propune o întâlnire bilunară între cetăţeni şi consilieri şi 

discutarea doleanţelor acestora. 
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Hotărâri ale Consiliului local Răducăneni 
 

            Consiliul local al comunei Răducăneni, judeţul Iaşi, a emis, în perioada 3 ianuarie - 20 martie 

2008, un număr de 19 Hotărâri; vă facem cunoscut conţinutul, pe scurt, a celor mai importante: 

 Hotărârea nr. 1, privind adoptarea bugetului local pe anul 2008; 

 Hotărârea nr. 3, privind aprobarea organigramei şi a statutului de funcţii al echipajului de prim 

ajutor comunitar tip. S.M.U.R.D., prin care se aprobă  înfiinţarea şi finanţarea unui echipaj de prim-ajutor 

comunitar în localitatea Răducăneni, prin contribuţia financiară a comunelor: Moşna, Gorban, Grozeşti, 

Cozmeşti, Răducăneni.  

 Hotărârea nr. 4, privind modificarea componenţi Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă a 

comunei, respectiv numirea    şefului  de serviciu voluntar pentru situaţii de urgenţă în persoana D-rei 

Codreanu Nicoleta-Bogdana; 

 Hotărârea nr. 6 cu privire la aprobarea a trei studii de fezabilitate, având ca obiective: 

modernizarea piaţă agro-alimentară în comuna Răducăneni; modernizare trotuare şi căi de acces în 

centrul localităţii Răducăneni; reabilitarea Bisericii Ortodoxe din satul Isaiia, comuna Răducăneni; 

 Hotărârea nr. 8 cu privire la aprobarea executării şi continuării unor lucrări de reparaţii curente în 

comuna Răducăneni la trotuare, căi de acces şi la finisajele scărilor exterioare la blocurile de locuinţe A 

1, A2,A3, A4, A5, A6,A7, K1, B.1, B2, B 3 din Răducăneni şi continuarea lucrărilor la obiectivul de 

investiţii reparaţii curente drumuri săteşti în comuna Răducăneni; 

  Hotărârea nr.10 privind  aprobarea demarării negocierilor şi achiziţionării suprafeţei de 0,85 ha de 

teren situată în Tarlaua 57, parcela 1194/6- extravilan Răducăneni, în vederea construirii unei staţii de 

epurare în satul Roşu; 

 Hotărârea nr. 11, cu privire la înfiinţarea şi finanţarea publicaţiei lunare a comunei intitulată 

„Informaţia RĂDUCĂNENILOR”; sub forma unui buletin informativ, această publicaţie lunară se 

distribuie gratuit şi va aduce la cunoştinţă cetăţenilor comunei toate deciziile luate de Consiliul local şi 

Primăria Răducăneni şi va promova interesele cetăţenilor, lăsând spaţiu deschis dialogului; 

            Hotărârea nr.13 cu privire la participarea 

Comunei Răducăneni la constituirea S.C.APA-

VITAL S.A., privind serviciile comunitare de 

utilităţi publice şi de alimentare cu apă şi 

canalizare; 

 Hotărârea nr. 15 cu privire la participarea 

Comunei Răducăneni la constituirea Asociaţiei de 

dezvoltare intercomunitară pentru serviciul de 

salubrizare, în scopul implementării şi dezvoltării 

unui sistem comun pentru prestarea serviciilor, 

gestionarea acestora şi participarea, ca acţionar la 

capitalul social al acestui operator regional; 

 Hotărârea nr. 17, de aprobarea proiectelor 

tehnice şi caietelor de sarcini al obiectivelor de 

investiţii, de la Hotărârea nr. 8.- Întreţinere 

reparaţii curente, drumuri săteşti din comuna 

Răducăneni; 

 Hotărârea nr. 19, privind aprobarea 

Planului Urbanistic Zonal în vederea execuţiei 

obiectivului Amenajare Parc dendrologic în 

comuna Răducăneni, judeţul Iaşi; 

Informaţia Răducănenilor / 707400, jud. Iaşi; tel. sau fax. 0232/ 

292438  
E-mail: primăriaraducaneni@.yahoo.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, Ciobanu Iulia, Mardare Alina, Dascălu Claudiu. 

 

Rubrica sportivă 
 

În liga a IV-a a Campionatului de fotbal 

din 2007, „Astra” Răducăneni s-a clasat pe locul 

5,  ceea ce a dus la calificarea în Cupa României 

în următorul an, 2008. Primul meci, în cadrul 

Cupei României din noul an, 2008,  s-a  jucat cu 

echipa de fotbal Gloria Ciorteşti, scorul fiind de 

4-0 pentru Astra Răducăneni, ceea ce a dus la 

calificarea în semifinale. 

 În returul Ligii a IV-a, ASTRA 

Răducăneni a jucat cu echipa de fotbal 

VIITORUL Hârlău, meciul încheindu-se la 

egalitate 2-2. Următorul meci, jucat în deplasare, 

cu VIITORUL Tg. Frumos, a fost câştigat  de 

echipa gazdă, scorul fiind de 2-1.. Vom reveni 

cu ştiri în numărul viitor. 


