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

Publicaţia comunei Răducăneni, Anul II, numărul 10,                      

septembrie-octombrie 2009 

Se distribuie GRATUIT 

Noua şcoală Trestiana 



        

Inaugurare  şcoală: “ZILELE RĂDUCĂNENE” ( 9-11 octombrie 2009)          

a adus elevilor din cătunul Trestiana, 

comuna Răducăneni, bucuria de a învăţa 

în şcoală nouă. Inaugurarea acesteia, 

sâmbătă 10 octombrie, a adunat în jurul 

acesteia mulţime de copii, părinţi, cadre 

didactice, oficialităţi locale, în 

persoanele domnului primar, ing. 

Neculai  Botezatu, prof. Coca Codrianu, 

directorul Liceului Răducăneni, prof. 

Livia Panţiru, director adjunct, înv. 

Mihaela Mihalache, sufletul 

coordonator al copiilor din Trestiana dar 

şi  echipa de constructori a primăriei 

care, coordonaţi de domnul Fechete 

Claudiu, viceprimarul comunei, au dat 

posibilitatea copiilor să se bucure „la an 

nou de învăţământ, de şcoală nouă”. 

„Bucuria este cu atât mai deplină, 

spunea părintele paroh Florentin Lercă, 

cu cât, iată, după 20 de ani, alături de 

bisericuţa  din lemn ridicată  pe vremea 

părintelui Cristea Florin, s-a ridicat, prin 

grija primăriei locale, o nouă floare în 

sătucul acesta, adică şcoala. Cum din 

toate timpurile, şcoala a stat continuu pe 

lângă Biserică, Şcoala fiind locul unde 

„Doamna Învăţătoare” pune în mâniţa 

copilului condeiul şi-l învaţă să 

descifreze literele, mai apoi, adunându-

le şi îmbinându-le, formânt cuvinte, 

propoziţii şi fraze şi Biserica, locul unde 

cel însetat de cultură „sacră, religioasă” 

să devină urmaş al lui Hristos” 

Din cuvântul domnului primar 

am selectat următoarele: „Deşi urmaşii 

boierului Gheorghiade a lăsat vechiul 

conac sătucului Trestiana, scopul fiind 

prilej de luminare a minţii copiilor, 

vechimea anilor a făcut ca această 

clădire să se deterioreze, nemaiputând 

fi locuibilă. De aceea, la una din 

şedinţele Consiliului Local Răducăneni, 

s-a hotărât ridicarea, cu forţe proprii, 

adică muncitorii de la primărie, pentru 

care le mulţumesc, ca şi d-lui Fechete 

Claudiu, un adevărat diriginte de 

şantier, a acestui locaş destinat 

învăţării şi formării tinerelor vlăstare 

din Trestiana, urmând a se întoarce în 

sătucul acesta ca învăţători, profesori, 

medici, de ce nu, preoţi.” 

 

 

 



9- 11 octombrie 2009 – ZILELE COMUNEI RĂDUCĂNENI 

 Anul  2009, un an obişnuit de altfel pentru 

fiecare trăitor al acestei comunităţi; spre deosebire 

de alţi ani, în acesată perioadă, în zilele  de 1-3  

octombrie, cetăţenii sărbătoreau ziua comunităţii, 

ineditul constă în faptul că a fost inaugurată Şcoala 

cu clasele I-IV din cătunul Trestiana unde elevii vor 

învăţa în condiţii din cele mai bune, pe de o parte şi, 

inaugurarea parcului dendrologic de pe lângă 

Biserica „Sfântul Dimitrie”, fostă capelă a  familiei  

Lascăr Rosetti, pe de altă parte. 

 Cum la astfel de manifestări sunt invitaţi şi 

personalităţi marcante, culturale şi oameni de stat, 

iată, Răducăneni-ul se bucură de prezenţa domnului 

prefect al judeţului Iaşi, domnul subprefect, 

oficialităţi  ale municipiului şi I.S.J.Iaşi, care au susţinut mai multe alocuţiuni. 

 Programul cultural-artistic, susţinut de invitaţi de seamă în parteneriat cu Radio Iaşi FM,  a adunat  

locuitorii, mic şi mare, pentru delectarea sufletului şi descreţirea frunţii şi, la scenă deschisă, orchestra de 

muzică populară din Răducăneni, dar şi echipele de dansuri „Băzguţa” din Răducăneni, coordonator 

Şchipu Dumitru şi copiii de la clasele I-VIII , Şcoala Bohotin, coordonaţi de fam. de învăţători Olga şi 

Vasile Rotaru, au reamintit locuitorilor acestei comunităţi de vechea „Horă de la Răducăneni” ale cărei 

versuri au fost semnate de Costache Negri, invitat de onoare a boierului Lascăr Rosetti.  

 Răducăneni-ul, pentru cine nu-l cunoaşte, are o vechime de peste 200 de ani dar, „Cronica 

Bohotinului” semnată de  boierul Radu Rosetti, menţionează această aşezare ca fiind existentă pe vremea 

lui Ştefan cel Mare şi Sfânt; mai mult, recentele descoperii arheologice făcute de un fiu al comunităţii, 

arheologul Vicu Merlan (Isaiia) argumentează, prin vasele de ceramică descoperite, că regiunea aceasta 

are o vechime de circa 6 mii de ani. 

Aşadar, această aşezare cu o vechime de cât lumea, sunt convins, nu vă va dezamăgi pentru că aici 

oamenii sunt uniţi deşi, ca peste tot, sunt probleme locale de infrastructură, de învăţământ, culturale, 

sociale şi familiare chiar şi privitoare la asigurarea locurilor de muncă. 

O pildă constructivă spune că ceea ce 

laşi în urmă, te aşteaptă după primul colţ! 
Aşa este! „De aceea eu însumi, deşi sunt născut 

la ţară, spune domnul primar, ing. Neculai 

Botezatu, nu am renunţat  la studiu aprofundat, 

în felul acesta să pot ajunge acolo unde trebuie, 

să-mi fac cunoscute doleanţele comunităţii şi în 

limita posibilităţilor să li se dea undă verde. 

Nu vreau să politizez prezenţa mea în 

mijlocul domniilor-voastre; trebuie să 

menţionez însă, mai sunt multe probleme de 

rezolvat şi cine ştie, graţie, acestei întâlniri 

sărbătoreşti a satului,  pe undeva, cândva, vă 

veţi aminti de frumoasele obiceiuri de altădată 

de aici, de la sate, în general şi de noi, urmând 

a continua cele începute, dezvolta şi transmite urmaşilor ca o promisiune de viitor, de a da ţării oameni 

instruţi şi valoroşi, târgul nostru având mlădiţe sclipitoare şi cu bună creştere.” 

 



  

Raport de activitate pe anul 2008  

  -  consilier Radu Gicu 
Subsemnatul, Gicu Radu, consilier în 

cadrul Consiliului local al Comunei Răducăneni, 

judeţul Iaşi, din partea Partidului Democrat 

Liberal, îndeplinesc această funcţie publică 

începând cu anul 2004. 

În anul 2008, am participat la toate 

şedinţele de consiliu local şi cele de comisie de 

specialitate, precum şi la alte solicitări din partea 

primarului comunei sau al altor organe. În cadrul 

şedinţelor din comisia de specialitate cât şi în 

cele de consiliu am participat la discuţii, am 

făcut propuneri şi propus amendamente la 

diferite proiecte de hotărâri. 

 În cadrul unor întâlniri cu cetăţenii din 

satul Bohotin cât şi din satul Răducăneni am luat 

cunoştinţă de propunerile acestora şi pe care le-

am adus la cunoştinţa Consiliului local şi 

respectiv primarului 

comunei. 

 În urma acestor 

dicuţii şi propuneri s-au 

efectuat diferite lucrări 

şi îmbunătăţiri ale 

infrastructurii din unele 

zone ale satelor 

Bohotin, Isaiia, 

Răducăneni: 

 a.- în satul Isaiia 

– construire podeţ 

pentru traversare la 

punctul Munteanu – 

Iacob Ioan şi Gorgos 

Ioan; 

 b.- în satul 

Bohotin – construire podeţ de beton pentru 

traversare spre drumul Coman Lucian – Creţu 

Costică; 

 c.- reabilitare iluminat public în zona 

Sărdăreşti şi satul nou Bohotin; 

d.- reabilitarea  unor drumuri – de la 

centrul  satului spre  biserică, Zugravu 

Constantin  şi drumul spre cimitirul satului; 

e.- reabilitarea parţială a unor porţiuni de 

drumuri din satul Bohotin; 

În cadrul unor adunări cetăţeneşti 

organizată de către Primărie  în satele Bohotin şi 

Isaiia, cât şi a întâlnirilor ocazionale am adus la 

cunoştinţă cetăţenilor comunei unele prevederi 

ale hotărârilor Consiliului local referitoare la 

diverse probleme de interes public – amenajarea 

unor drumuri, stabilirea unor taxe şi impozite 

locale, probleme referitoare la păşunile comunale 

– precum şi acte normative, legi, hotărâri ale 

guvernului, etc. 

 

Raport de activitate al consilierului 

ROTARIU VASILE pentru anul 

2008 
 Consilier al ConsiliuluiLocal al Comunei 

Răducăneni mi-am desfăşurat activitatea în 

cadrul Comisiei pentru învăţământ, sănătate, 

cultură, sport şi tineret. 

 Am participat la toate şedinţele comisiei 

şi consiliului, aducând un raport substanţial în 

adoptarea unui număr cât mai mare de hotărâri 

ale Consiliului Local. 

 Participând la dezbaterile pe marginea 

referatelor puse în discuţii am căutat ca împreună 

cu membrii comisiei să găsim soluţiile cele mai 

eficiente pentru a da un aviz favorabil proiectelor 

de hotărîri. 

 În 

activităţile din 

comisie am urmărit 

să acordăm atenţie 

tuturor domeniilor 

de activiatate de 

care  răspunde 

comisia. 

 De o largă 

susţinere s-a 

bucurat 

învăţământul, 

sănătatea, cultura, 

dar  nu a fost 

neglijat nici sportul 

şi tineretul. 

 Am participat la toate evenimentele 

organizate în comunitate – culturale ştiinţifice, 

obşteşti. În contactul direct cu membrii 

comunităţii locale, cu cetăţenii din satele 

componente comunei am încercat să cunosc 

doleanţele acestora, să găsesc soluţii împreună 

cu ei pentru a  rezolva problemele  ridicate; 

 Am participat la recepţia şi amenajarea 

unor obiective construite în comună. 

 Ca membru a unor comisii de licitaţie am 

urmărit respectarea legislaţiei în vigoare în 

vederea derulării acesteia în condiţii normale. 

 Ca delegat din partea Consiliului local la 

unele Consilii de administraţie de la Clubul 

Copiilor, Grădiniţa cu program prelungit din 

Răducăneni am căutat să cunosc bine problemele 

unităţilor de învăţământ şi să le sprijin în 

rezolvarea acestora. 

 

Reabilitare drumuri săteşti, sat Bohotin  - finanţare Consiliul 

Local la iniţiativa primarului, ing. Neculai Botezatu 



Raport de activitate pe anul 2008              

– consilier Gherghelaş Benedict 
 În calitate de preşedinte al comisiei de 

administraţie publică locală, am participat activ 

la toate şedinţele unde au fost analizate diverse 

materiale, proiecte de hotărâre, procese verbale, 

rapoarte de activitate, diferite solicitări şi petiţii 

din partea unor instituţii locale dar şi a 

cetăţenilor. Am participat activ la toate şedinţele 

în plen a consiliului local, atât ordinare cât şi 

extraordinare iar amendamentele şi intervenţiile 

în plenul şedinţelor consiliului local Răducăneni 

sunt cuprinse în procesele verbale de şedinţă 

unde, în funcţie de priorităţile comunei m-am 

declarat pro sau contra. 

 Am avut o activitate susţinută în ceea ce 

privesc întâlnirile cu cetăţenii în vederea 

ascultării şi găsirii de soluţii în privinţa 

problemelor cu care se confruntă fiecare sat 

component al comunei Răducăneni. 

 În funcţie de complexitatea lor unele 

probleme au fost rezolvate dar, din păcate, foarte 

mulţi cetăţeni au ridicat problematici complexe 

legate de situaţii sociale speciale şi care nu pot fi 

rezolvate doar de reprezentanţii Consiliului 

Local; acestea au fost 

transmise unităţilor de 

profil urmând a-şi găsi 

rezolvarea într-un 

viitor apropiat. 

 Cele mai multe 

probleme ridicate de 

cetăţeni au fost legate 

de infrastructura 

drumurilor, igiena 

râurilor, întreţinerea 

pajiştilor şi rigolelor 

de scurgere a apelor 

pluviale, întreţinerea 

şi renovarea unităţilor 

de învăţământ. 

 De asemeni, menţionez că am fost autor, 

respectiv coautor a unui număr de proiecte de 

hotărâri ce au fost puse spre analiză şi aprobate 

de consiliul local şi anume: 

- Proiect de hotărâre privind extinderea 

reţelei de apă şi canal la locuinţele din faţa 

fostului I.A.S. Răducăeni; 

- Proiect de hotărâre privind construirea 

gardului din faţa şcolii generale şi a liceului 

„Lascăr Rosetti” din Răducăneni; 

- Proiect de hotărâre privind amenajarea 

unei căi de acces la Şcoala Roşu; 

- Proiect de hotărâre privind amenajarea 

următoarelor drumuri: 

        a.-   Biserica Romano-Catolică – 

S.C.Grigostar deal – Pop Clara – Lupu Martin; 

        b.-  Biserica Romano-Catolică – 

ţarină -  canton. 

În plenul şedinţelor Consiliului Local am 

luat cuvântul ori de câte ori am considerat că este 

necesar şi am expus  punctul de vedere asupra 

problemelor dezbătute formulând observaţii 

privind unele neconcordanţe, propuneri de 

modificare sau completare privind proiectele de 

hotărâre, astfel încât acestea să exprime 

interesele generale şi specifice comunităţii 

noastre. 

Pe parcursul activităţii desfăşurate la 

nivel local în calitate de consilier am căutat să 

promovez o imagine pozitivă a instituţiei şi am 

căutat să dau dovadă de transparenţă şi 

obiectivitate în rezolvarea problemelor 

cetăţenilor. 

 

Raport de activitate pe anul 2008      

–  prof. Codrianu Coca,  consilier 

P.N.L. 
Subsemnata, prof. Coca Codrianu, 

director al liceului 

Teoretic „Lascăr 

Rosetti” Răducăneni, 

în calitate de 

consilier local PNL, 

am procedat la 

întocmirea 

prezentului raport de 

activitate pe anul 

2008, în baza art.52, 

alin.4 din Legea 

215/2001. 

Am candidat 

la alegerile locale din 

iunie 2008 pe listele 

Partidului Naţional 

Liberal, dobândind 

prin votul de încredere al cetăţenilor comunei 

Răducăneni, mandatul de consilier local. 

Consider că una din cele mai onorante activităţi 

ale vieţii publice este reprezentarea comunităţii 

din care faci parte şi a cetăţenilor acesteia. 

Funcţia publică îmi va oferi, sper, şansa de a găsi 

soluţii pentru rezolvarea problemelor celor din 

jur. 

Ca şi consilier local, am fost validată în 

cadrul Şedinţei Ordinare a Consiliului Local al 

comunei Răducăneni din iunie 2008. Din 

momentul validării mele, mi-am impus studierea 

legislaţiei care reglementează domeniile de 

activitate specifice Consiliului Local şi în mod  

Reabilitare drumuri săteşti, sat Răducăneni  - finanţare 

Consiliul Local la iniţiativa primarului, ing. Neculai Botezatu 



special, Legea 215/2001, privind 

administraţia publică locală şi Statutul aleşilor 

locali. 

Pe parcursul anului 2008, mi-am 

desfăşurat activitatea pe mai multe planuri, 

dintre care menţionez: 

a.-  activitatea în cadrul comisiilor (sunt 

membru în Comisia de învăţământ, cultură, 

sănătate; în cadrul acesteia, îndeplinesc şi funcţia 

de secretar); 

b.- participarea la dezbaterea proiectelor 

atât în cadrul comisiei din care fac parte cât şi în 

plenul Comisiei; 

c.- contactul direct cu cetăţenii comunei. 

Am susţinut toate proiectele de hotărâre 

care au fost în folosul comunităţii, cele care 

vizau educaţie, susţinerea activităţilor culturale, 

sportive, religioase; 

Creşterea colaborării cu alte comunităţi 

locale din ţară şi străinătate, dezvoltarea comunei 

Răducăneni din toate punctele de vedere. 

Din momenmtul validării mele ca şi 

consilier local, mi-am propus să îndeplinesc rolul 

de facilitator comunitar, pentru a identifica 

problemele globale ale comunităţii şi de a 

furniza cetăţenilor comunei Răducăneni o serie 

de informaţii locale utile şi necesare. 

În cele câteva luni de mandat am încercat 

să reprezint interesele electoratului meu, oameni 

liberi din comuna Răducăneni, cetăţeni care cred 

în libera iniţiativă, proprietate, cultură, educarea 

spiritului civic şi care pot să înţeleagă că într-o 

Europă unită trebuie să existăm ca şi comunitate 

recunoscută la nivel continental. 

 

 

 

Raport de activitate pe anul 2008 al 

consilierului P.S.D. Matei Dumitru 
 Am fost prezent la toate şedinţele 

comisiei din care fac parte cât şi la cele în plen. 

În calitate de preşedinte al comisiei Învăţământ, 

cultură, tineret-sport, ocrotire socială, culte am 

condus lucrările acesteia punând în discuţia 

membrilor proiectele de hotărâri ale Primarului 

sau a altor iniţiatori, acordând sau nu avizele 

necesare. 

 Am participat activ la lucrările în plen a 

consiliului local manifestându-mi aprobarea sau 

dezaprobarea faţă de hotărâre. 

 Am fost împotriva hotărârilor de a se 

aloca bani din bugetul local pentru angajarea 

farmaţiilor de fanfară cu prilejul 

hramurilor satelor comunei şi pentru 

focuri de artificii – peste 100 milioane lei 

vechi, bani care ar fi putut fi folosiţi 

pentru construirea unui gard 

împrejmuitor la liceu. 

 Am ridicat de mai multe ori 

problema reamenajării trotuarelor din 

zona centrală a satului Răducăneni, 

igienizării zonei din faţa Şcolii nr.2, 

realizării canalizării pe strada de la 

Şcoala nr.2 la vale până la Arva Dan, 

amenajarea porţiunii de râpă de la 

Oghină Ioan spre Pârâul Bohotin (în 

spatele bazei sportive a liceului). 

 De asemenea, am adus la 

cunoştinţă situaţia d-nei Bişog Maria, 

locatar al Bloc.K 1-2, scara A, et.2, 

bolnavă psihic, care locuieşte singură, fără curent 

electric de circa 4 ani, cu geamurile sparte chiar 

pe timp de iarnă, îşi caută hrana pe la tomberonul 

de gunoi, este consumatoare de alcool, intră în 

conflict cu locatarii şi cu alţi cetăţeni, în scopul 

de a se lua măsuri legale de instituţionalizare. 

 Am asigurat activitatea de igienizare a 

localurilor de şcoală de la Răducăneni, Roşu, 

Bazga şi Trestiana pentru începerea în bune 

condiţii a anului şcolar. 

 Am semnalat în repetate rânduri 

neacordarea  fondurilor financiare necesare 

finalizării lucrărilor de reabilitare a corpului A 

de la Liceul Răducăneni, lucrări întrerupte în 

luna august 2008 şi nereluate până azi. 

 Am avut intervenţii venind în sprijinul 

beneficiarilor de ajutoare sociale – Legea 416. În 

unele comune plata s-a făcut normal, la 

Răducăneni mai multe luni nu s-a făcut plata 

acestor ajutoare. 

  
  

 

Reabilitare drumuri săteşti, sat Roşu  - finanţare Consiliul 

Local la iniţiativa primarului, ing. Neculai Botezatu 



Raport de activitate pentru perioada 

anului 2008 a Viceprimarului 

comunei Răucăneni                           

-  Claudiu Fechete 

 După investirea în funcţia de Viceprimar al 
comunei Răducăneni am primit prin decizia 

Primarului comunei Răducăneni, domnul ing. 

Neculai Botezatu, mai multe sarcini privind: 

probleme de mediu, gospodărie comunală, situaţii de 
urgenţă şi retrocedarea pământului. 

 În acest sens am desfăşurat o serie întreagă 

de activităţi după cum urmează: 
 1.- montat panouri de avertizare la intrările în 

Comuna  Răducăneni din direcţiile: Iaşi, Huşi, Moşna 

şi Grozeşti; 

 2.- dezansamblat coşurile de evacuare fum de 
la centrala termică a fostului spital de psihiatrie; 

 3.- am valorificat fierul vechi rezultat din 

centralele termice şi depozitele de petrol, aflate pe 
suprafaţa actualului 

parc dendrologic din 

imediata apropiere a 
spitalului; 

 4.- am urmărit 

modul cum s-au 

desfăşurat lucrările de 
defrişare a vegetaţiei, 

nivelarea terenului şi a 

modului cum au fost 
executate plantaţiile în 

parc de către firma „SC. 

Clean Total SRL”; 
 5.- am continuat 

plantările de arbori  (cu 

personalul angajat la 

gospodăria comunală) 
în sectorul extinderii suprafeţei parcului cu un număr 

de 118 bucăţi paltini; 

 6.- am efectuat extinderi la reţeaua de apă din 
parc cu scopul de a putea iriga în perioadele 

secetoase; 

 7.- am împrejmuit parcul cu gard executat din 

stâlpi de salcâmi şi sârmă ghimpată; 
 8.- am  executat tăierea plopilor din zona 

pieţei, deoarece fiind ajunşi la vârsta exploatabilităţii 

puneau în pericol prezenţa oamenilor în zonă; 
 9.- am dirijat lucrările de reabilitare a pieţei 

agroalimentare, în speţă betonarea unei suprafeţe de 

720 m.p. şi renovat intrarea în piaţă; 
 10.- am curăţat şi dezinfectat puţurile de 

acumulare de la izvoarele care aprovizionează 

„Ulucul cu apă minerală” şi implicit coloana de 

transport a apei care erau colmatate cu resturi 
vegetale şi pământ; 

 11.- am regularizat cursul apei minerale de la 

uluc spre râpă, deoarece apa care se scurge pe 
culeea(pilonul) podului de la Biserica Catolică 

producea deteriorarea acesteia, astfel că, în scurt timp 

acesta se putea prăbuşi; 

 12.- am montat o mână curentă pe partea din  

amonte la podul de la biserică, în scopul evitării unor 

accidente nedorite; fiind zona cu circulaţie mare pe 
timp de zi cât şi pe timp de noapte; 

 13.-am urmărit modul cum au fost executate 

lucrările de reabilitare a drumurilor săteşti din satele: 
Roşu, Bazga, Bohotin şi Răducăneni; 

 14.- am  organizat  transportul tomberoanelor 

de gunoi, amplasate în zona blocurilor, a şcolilor şi 
din alte zone către depozitul de gunoi al Comunei, 

lucrare ce trebuie executată cel puţin o dată la 2 

săptămâni; 

 15.- am organizat activitatea de măturare a 
trotuarelor din zona pieţei, drumul spre biserică, din 

zona tomberoanelor şi din orice alte locuri în care se 

impunea; 
 16.- am curăţat de deşeuri malurile tuturor 

pâraielor de pe teritoriul comunei Răducăneni; 

 17.- am trimis avertismente în scris 
proprietarilor de gospodării în dreptul cărora s-au 

găsit depozite de deşeuri sau borhot; 

 18.- am 

executat pardoseala din 
beton de la Biserica 

„Cei 40 de Mucenici” 

din Trestiana şi 
trotuarele din jurul 

acesteia; 

           19.-am organizat 

şi participat la lucrările 
de reparaţii la 

iluminatul public şi la 

instalarea ghirlantelor 
pe timpul sărbătorilor; 

         20.- am participat 

la recepţia balastului şi 
a sortului cumpărat în 

luna decembrie; 

 21.- am avut întâlniri cu cetăţenii din satele: 

Roşu, Isaiia, Trestiana în scopul identificării 
problemelor cu care se confruntă comunităţile 

respective şi modalităţi de remediere a acestora; 

22.- am realizat extinderi a reţelei de apă şi 
canalizare în satele Bohotin şi Răducăneni; 

 23.- am organizat aprovizionarea cu lemne a 

şcolilor şi grădiniţelor din Comună şi de asemeni 

tăierea şi despicarea acestora; 
 24.- am participat împreună cu echipa de 

pompieri la toate incendiile care s-au produs în 

această perioadă; 
 25.- am organizat montarea topoganilor, 

leagănelor şi a băncuţelor din parcul de joacă a 

grădiniţei cu program prelungit; 
 26.- am participat la toate şedinţele pe 

probleme de mediu şi gestionarea  deşeurilor iniţiate 

de Consiliul Judeţean Iaşi; 

 27.-am fost prezent şi la toate şedinţele 
Consiliului Local al comunei Răducăneni.           

 

 

 

Parc dendrologic Răducăneni 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

CLASAMENT ETAPA A VII 

-a 


