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

Publicaţia comunei Răducăneni, Anul I, numărul 6, februarie 2009 

Se distribuie GRATUIT 

Viitorul sediu al Consiliului local Răducăneni 



Traficul de fiinţe umane 
 

 Centrul Regional Împotriva Traficului de Persoane Iaşi a 

desfăşurat în ziua de 28 ianuarie 2009 la Liceul Teoretic „Lascăr 

Rosetti” Răducăneni o activitate care a avut drept scop prevenirea 

violenţei în instituţiile de învăţământ dar şi în afara acesteia; au fost 

prezentate filme video, s-au distribuit pliante şi materiale din 

campania „Banii tăi îi îmbogăţesc pe traficanţi. Banii tăi ucid 

suflete”. La această activitate au fost prezenţi lt. Boariu Cristian, cpt. 

Costan Dumitru, slt. Chira Alina de la ISJJ Iaşi, d-na Cora Camelia 

din  cadrul Centrului Regional Împotriva Traficului de persoane Iaşi, 

3 profesori şi 65 elevi de la Liceul „Lascăr Rosetti” Răducăneni. Vă 

prezentăm mai jos câteva aspecte privind traficul de fiinţe umane din 

România. 

 Traficul de fiinţe umane a dobândit, în ultimii ani 

dimensiunile şi particularităţile unui fenomen social transnaţional, 

responsabil pentru multe drame umane, pentru suferinţe devastatoare 

provocate victimelor, fie ele exploatate prin muncă, sexual sau sub o 

altă formă. Reprezentând un fenomen de criminalitate organizată ce 

nu cunoaşte graniţe, o infracţiune gravă prevăzută în legislaţie, România a fost şi este în continuare o ţară 

de origine pentru victimele traficate, numărul acestora fiind în 2007 de 1780 faţă de anul 2006 când cifra 

se ridica la 2285; parte din aceste persoane au fost retraficate (110 victime).  

O privire de ansamblu asupra acestui fenomen indică faptul că aproximativ una din patru din 

România sunt traficate în scopuri sexuale, persoanele având vârste între 14-17 ani. 

Alte persoane, din dorinţa de a câştiga un loc de muncă mai bine plătit, preferă „exteriorul”, 

ofertele venind chiar de la prieteni, rude sau vecini. Ajunse în Germania, Cehia, Italia, Grecia, Belgia, 

Slovacia, acestea devin sclave de lux în bordeluri. 

Asemenea abuzuri provoacă traume severe iar depăşirea lor are nevoie de o lungă perioadă de 

recuperare şi de efort emoţional individual, de importanţă vitală pentru victimă. 

Cerşetoria, un altfel de abuz asupra persoanelor fizice şi de traficare a copiilor are loc prin 

recrutarea copiilor care provin din familii dezorganizate sau cu părinţi plecaţi în străinătate; prin 

intermediul falselor promisiuni legate de scopul călătoriei (exemplu: facilitarea unui loc de muncă mai 

bănos, ajutor în privinţa unei operaţii, tratament medical gratuit, de ce nu, o căsătorie rentabilă), victimele 

iau cunoştinţă cu variate forme de exploatare, unele chiar violente, şi folosirea persoanelor în agricultură, 

construcţii, menajere şi proxenetism. Existând o formă de relaţie între victimă şi recrutor, reţinerea actelor 

de identitate, neplata muncii efectuate, teama de  cadrele poliţieneşti (carabinieri), persoanele sunt uşor 

manipulate, victimizate şi folosite în procesul traficării. 

Persoanele traficate care au declarat     

(35 victime) că au fost răpite de către traficanţi 

şi ulterior exploatate sexual, prin cerşetorie sau 

pornografie prin internet au suferit schimbări 

majore din punct de vedere moral, au fost 

vătămate fizic, cu sechele, au fost vătămaţi 

material. De aceea este bine ca tineretul şcolar şi 

nu numai, să fie foarte receptiv la ceea ce li se 

poate întâmpla şi, ca parte vătămată sau nu, să 

studieze Legea 678/2001, care previne şi 

combate traficul de persoane majore şi traficul 

de persoane minore, în România aceste fapte 

fiind pedepsite cu închisoare de la 3 la 12 ani, 

respectiv de la 5 la 15 ani. 

 

 

 A consemnat, căpitan Costan Dumitru, Jandarmeria Iaşi 

 

 



Cum se împart salariile de merit la unele şcoli… 
 

 N.R. Semnatarul articolului îşi asumă întreaga responsabilitate pentru cele menţionate în 

material care, mai întâi, a fost trimis la Tribuna învăţământului (decembrie 2008). 

  

 

 Din câte ştim noi, cadrele didactice, salariile de merit se împart în funcţie de performanţe, 

atât pe plan curricular cât şi extracurricular. Sau…aşa ar fi corect!... Dar nu şi la Şcoala Bohotin! 

Aici, se împart în funcţie de gradul de rudenie sau serviciu contra serviciu… 

 Anul trecut (2007-2008), deşi am avut un portofoliu doldora, nimeni n-a fost curios să-l 

vadă! Anul acesta, deşi am obţinut un punctaj maxim, salariile de merit aveau deja altă 

traiectorie… Anul precedent au fost nominalizate doamnele de la Şcoala Isaiia – una în persoana 

mamei doamnei director iar cealaltă, colega doamnei educatoare. 

 Anul acesta, conform planului „serviciu contra-serviciu”, au fost nominalizate, doamna 

Director şi doamna înv. Rotaru. Deşi doamna director nu a avut calificativul FOARTE BINE, a 

fost susţinută. 

 Ce dacă doamna director „nu dă doi bani pe gradele didactice” şi are un salariu destul de 

motivant ca manager „aterizat” direct pe funcţie în urma absolvirii facultăţii la distanţă! 

 Asta explică faptul că doamna director este „la 

distanţă” de cadrele didactice cu experienţă, cu grade 

didactice obţinute în urma unor examene serioase! 

Dânsa este foarte devotată familiei! Se bate cu pumnul în 

piept că a asigurat „calitatea învăţământului” angajând pe 

post de profesor de limba română pe „mătuşica dânsei” 

căreia, normal…îi era foarte datoare! Fratele dânsei este 

tot la Şcoala Bohotin, ba are şi  pretenţia ca atunci când un 

cadru didactic are concediu medical, să fie suplinit 

de…cumnata dânsei… 

 Ce mai „deal-vale”, trăiască familia! 

 De rest să se ocupe bunul Dumnezeu sau poate 

Consiliul de conducere al cadrelor didactice, atunci 

când se-ntruneşte la comanda doamnei director,  face…ei, 

ce poate face? 

 Cum se numeşte atunci când două persoane discută 

despre a treia în absenţă? Parcă bârfă, nu? La ultimul consiliu profesoral am fost caracterizată 

în…absenţă! 

 De ce?! Păi dacă am avut tupeul să-i amintesc doamnei director care-i sunt atribuţiile…Şi 

asta după ce în repetate rânduri am fost chemată la cancelarie unde…doamna director m-a 

ameninţat cu I.S.J.-ul, cu…etc., în mod diplomatic…, să nu audă nimeni! 

 Chiar la începutul anului 2009 doamna director şi-a făcut simţită prezenţa la noi în 

cancelarie şi, preţ de circa 60 minute (o oră), ne-a „prelucrat” despre cum ar trebui să ne 

comportăm cu cadrele didactice netitulare care sunt navetişti, au naştere… şi nu prea pot să se 

achite de sarcinile curriculare…, dar sunt pe aceeaşi lungime de undă cu doamna director! 

 Nu ştiu ce a înţeles doamna director din tot programul dânsei dar noi i-am explicat că nu 

are stofă de director şi…cam ar fi cazul să fie corectă, să „abdice” (demisioneze), să lase locul 

altcuiva cu experienţă şi…în management! 

 

  Educ. Mariana Gaţu-Boboc, 

 colaborator al revistei locale Informaţia Răducăneniului 
 

 



AVANTAJELE  PLANTĂRII  DE  

TOAMNĂ  A  POMILOR  

FRUCTIFERI 
 

 

              În raport cu evoluţia vremii, pomii se 

plantează toamna în perioada 15 octombrie-20 

noiembrie, în cursul iernii, când temperatura 

aerului este pozitivă şi solul nu este îngheţat, şi 

primăvara devreme, când terenul s-a zvântat şi se 

poate lucra. 

              Cele mai bune rezultate le dă plantarea 

de toamnă a pomilor. Higroscopicitatea 

atmosferică şi umiditatea solului, mai ridicate 

toamna, favorizează prinderea pomilor, 

menţinând ţesuturile acestora turgescente. În plus 

pomii plantaţi toamna beneficiază şi de alte 

avantaje: pământul din groapa de plantare se 

aşează mai bine şi acumulează mai multă apă, 

fapt ce permite pomilor să suporte mai uşor o 

eventuală secetă din primăvară (în luna aprilie).   

              Datorită acestui fapt, de regulă, pomii 

plantaţi toamna pornesc în vegetaţie cu 15-20 

zile înaintea celor plantaţi primăvara, realizând 

totodată creşteri mai mari cu 20-30%. Mai 

trebuie luat în considerare faptul că perioada 

favorabilă pentru plantare este mai lungă în 

cursul toamnei, iar mâna de lucru mai 

disponibilă la plantările în masiv. 

              Se ivesc însă frecvente situaţii când 

plantările de toamnă nu pot fi realizate integral 

din cauza întârzierii scoaterii pomilor din 

pepinieră, timpului nefavorabil sau altor cauze. 

Într-o astfel de situaţie se recurge şi la plantarea 

de primăvară, care trebuie efectuată cât mai 

timpuriu, imediat după încălzirea şi zvântarea 

terenului când pământul nu se mai prinde de 

unelte putând fi manipulat cu uşurinţă. 

 

ZEAMA  SULFOCALCICĂ 
 
         Zeama sulfocalcică sau polisulfura de 

calciu reprezintă cel mai vechi preparat folosit în 
combaterea făinărilor şi a altor boli. Zeama 

sulfocalcică este o soluţie de culoare roşie-rubinie, cu 

miros de hidrogen sulfurat(de ouă clocite). Are o 

bună eficacitate şi o remanenţă mai îndelungată pe 

organele tratate, fiind mai economică decât unele 
fungicide, chiar de ultimă generaţie. 

        Zeama sulfocalcică poate fi uşor 

pregătită în micile gospodării din sulf şi var nestins. 
Pentru a prepara 10 litri de zeamă sulfocalcică 

concentrată se folosesc 2,8kg sulf măcinat şi 1,5kg 

var nestins fără piatră, sfărâmat în bucăţi de mărimea 
unei nuci. Fierberea se face într-un ceaun smălţuit, cu 

capacitatea de 15-20 litri, în care se pun sulful şi 

varul nestins. La început, peste acestea se toarnă 3l de 

apă fierbinte şi se amestecă bune cu o lopăţică din 
lemn până se stinge varul şi se obţine o pastă de 

culoare galbenă. Apoi se toarnă încă 6l de apă 

fierbinte. Pentru menţinerea volumului iniţial, se 
marchează pe lopăţică (printr-o crestătură) nivelul 

amestecului din vas şi se fierbe la foc iute, timp de 45 

minute. Pe durata fierberii se amestecă continuu şi se 
menţine nivelul iniţial al lichidului prin adăugarea de 

apă fierbinte. 

                   Pe măsură ce soluţia fierbe, începe să-şi 

schimbe culoarea din galben în portocaliu şi, în final, 
în roşu-carmin sau roşu-rubiniu( în funcţie de 

calitatea ingredientelor) şi degajă mirosul 

caracteristic de hidrogen sulfurat. După răcire, soluţia 
se separă de resturile de sulf şi var depuse pe fundul 

vasului. 

                  O zeamă sulfocalcică corespunzătoare 

calitativ are o concentraţie 28-30
0 

 Be(grade Baume). 
Concentraţia zemei poate fi determinată cu ajutorul 

densimetrului utilizat pentru controlul concentraţiei 

acidului din acumulatoarele auto. Dar, procedeul cel 
mai simplu, fără cheltuieli suplimentare şi la 

îndemâna oricărui fermier, este cântărirea unui litru 

de soluţie. Greutatea trebuie să fie de 1,240kg pentru 
1litru de zeamă sulfocalcică de 28

0
 Be; de 1,250kg 

pentru 1litru de 29
0
 şi de 1,260kg pentru 30

0
 Be. 

Având o reacţie uşor alcalină, zeama sulfocalcică este 

bine să fie folosită imediat după preparare. Dar ea 
poate fi păstrată şi un timp mai îndelungat în vase 

pline ochi, ermetic închise, ţinute la întuneric şi la o 

temperatură moderată(în pivniţe, magazii). De reţinut 
este că, înainte de folosire, trebuie controlată 

concentraţia zemei. Pentru păstrarea zemei 

sulfocalcice se folosesc vase din sticlă sau material 

plastic, evitându-se cele metalice. 
                  Tratamentele se aplică de regulă 

primăvara de vreme. După efectuarea tăierii în uscat, 

dar înainte de pornirea în vegetaţie se aplică stropiri 
cu zeamă sulfocalcică 10%(10 litri de zeamă 

concentrată şi 90 litri apă). Tratamentele se 

efectuează numai la temperaturi de peste 0
0
 C. În 

stropirile de vară se folosesc 3litri de zeamă 

concentrată în 97 litri apă.      
        

 
   

 

     
A consemnat, ing. Muntianu 

Lăcrămioara 

              CLCA  Răducăneni 



Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă 
  

         Valoarea şi durata sprijinului: 

Sprijinul acordat cetăţenilor este de 1500 Euro/an şi 

este acordat pe o perioadă de maxim 5 ani în cazul 
solicitărilor aprobate înainte de 31.12.2013. 

Condiţii ale solicitantului: 

- vârstă până la 62 de ani; 

- dimensiunea economică a fermei cuprinsă între  
2 şi 8 UDE (UDE= 1200 Euro); 

- comercializează o parte din producţia obţinută. 

Documente necesare: 
1.- Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului 

prin care se angajează să se autorizeze până la data semnării 

Contractului de finanţare, urmând ca până la această dată să 
depună: - Certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul 

Registrului Comerţului; 

 - Cazier judiciar fără sancţiuni economico-financiare; 

 - Cazierul fiscal eliberat de Direcţia Generală a Finanţelor Publice; 
 - Document de la societatea bancară cu datele de identificare a băncii unde solicitantul are deschis contul 

(denumirea, adresa băncii, codul IBAN); 

Pentru solicitantul autorizat, aceste documente se vor prezenta la data depunerii cererii de finanţare. 
2.- Planul de afaceri; 

3.- Documente de proprietate/folosinţă teren şi/sau clădire. 

 a.- TERENUL AGRICOL 

- copie după actul de proprietate al terenului şi/sau tabel centralizator emis de PRIMĂRIE, semnat de 

persoanele autorizate conform legii, conţinând sumarul contractelor de arendare. 

- extras din Registrul Fermelor, eliberat de Agenţia de Plăţi şi Intervenţii, pentru suprafeţe mai mari de       

1 ha. 
 b.-IMOBIL (clădire şi/sau terenurile pe care sunt/vor fi realizate investiţiile) 

-  actul de proprietate asupra imobilului; 

- documentul care atestă dreptul de proprietate asupra terenului sau alt document încheiat la NOTARIAT 
care să certifice dreptul de folosinţă a terenului (contract de concesiune, contract de închiriere) valabil pe o 

perioadă de minimum 5 ani. 

 c.-ANIMALE ŞI FAMILII DE ALBINE 

- extras din Registrul Animalelor emis de ANSVA, din care să reiasă înregistrarea animalelor; 
- document eliberat de PRIMĂRIA comunei pe raza căreia îşi desfăşoară activitatea ferma agricolă de 

semi-subzistenţă cu profil de apicultură. 

4.- certificat de producător; 
5.- document care atestă că este înregistrat într-o formă asociativă, emis de asociaţia profesională cu profil 

agricol – avantaj pentru criteriile de selecţie. 

6.-  copia actului de identitate; 
 7.- declaraţia pe propria răspundere a solicitantului prin care acesta se angajează ca toate activităţile 

prevăzute în planul de afaceri să fie realizate cu respectarea legislaţiei în vigoare şi, după caz, să obţină Autorizaţia 

de funcţionare în acord cu acesta, până la prima verificare a conformităţii cu Planul de afaceri. 

8.- declaraţie pe propria răspundere a solicitantului prin care acesta se obligă să urmeze, în primii trei ani de 
la primirea sprijinului, un curs de formare profesională prin MĂSURA 1.1.1. – „Formare profesională, informare şi 

difuzare de cunoştinţe”, în cel puţin unul din domeniile: 

- managementul exploataţiei agricole; 
- contabilitatea fermei; 

- protecţia mediului; 

- agricultura ecologică. 
9.- Certificat de atestare fiscală 

- de la organul fiscal competent din subordinea Direcţiilor Generale ale Finanţelor Publice, pentru datoriile 

fiscale şi sociale înregistrate la bugetul general consolidat al statului; 

-  de la Autorităţile Administraţiei Publice Locale, în raza cărora îşi au sediul social şi/ sau punctul de lucru 
(după caz), pentru debitele restante către bugetul local. 

                                                                          Ing. Lăcrămioara MUNTIANU, 

                                                         Centrul Local de Consultanţă Agricolă Răducăneni 

 



Pseudopesta aviară 
 

 
 

 Ţinând cont de sezonul în care suntem, m-am gândit 

că este potrivit să vă descriu în câteva cuvinte despre 

această boală infecţioasă şi contagioasă a galinaceelor. 

 Această boală afectează în primul rând găinile, 

bibilicile, fazanii, curcile păunii. Porumbeii se îmbolnăvesc 

sporadic. Raţele, gâştele, lebedele nu sunt receptive în mod 

natural. 

 Unele specii de păsări şi de mamifere pot vehicula 

pasiv virusul, transmiţându-l la mari distanţe. Sensibilitatea 

la infecţie este mărită de prezenţa unor boli sau afecţiuni 

care diminuează rezistenţa păsărilor, prin acţiunea unor 

factori de stres, a unor deficienţe alimentare sau vitaminice. 

 Sursa principală de infecţie o reprezintă păsările 

bolnave care elimină virusul prin secreţii respiratorii, fecale, 

ouă, tija păsărilor, carcasele păsărilor bolnave sacrificate. 

 Sursa secundară de infecţie este reprezentată de tot 

ceea ce a venit în contact cu  sursele primare: furaje, apă, 

aşternut, adăposturi, incubatoare, etc. 

 Boala evoluează sub formă de epizootii (relaţie răpitor-pradă), uneori pustiitoare. Păsările 

bolnave sunt incurabile. 

 Semnele caracteristice sunt: 

- febră; 

- tulburări digestive; 

- tulburări respiratorii; 

- tulburări nervoase. 

Alte semne sunt: 

- lipsa poftei de mâncare; 

- exagerarea consumului de apă, 

- zbârlirea penelor; 

- învineţirea crestei; 

- înroşirea mucoasei conjunctivale; 

- edematierea(umflarea) pleoapelor; 

- prezenţa pe mucoasa bucală şi 

faringiană a unei secreţii mucoase; 

- filante amestecate cu particule 

alimentare care se scurge din cioc. 

 Această boală poate fi confundată cu alte afecţiuni ale păsărilor. De aceea orice suspiciune 

trebuie anunţată medicului veterinar. Singura măsură de prevenire a bolii fiind vaccinarea. 

M-am adresat proprietarilor de animale prin acest articol deoarece personalul sanitar-

veterinar din comuna Răducăneni a început campania de vaccinare a păsărilor. 
   

 

 Dr. Zugravu Ana, 

Medic veterinar – Circumscripţia Sanitar-Veterinară Răducăneni   (11.02.2009) 

 

 



Efectul avut asupra cetăţenilor comunei Răducăneni  

privind deşeurile şi impactul lor asupra mediului înconjurător 
 

 Ecologizarea,  subiect devenit tabu 

pentru întregul mapamond, a avut răsunet 

şi în dulcele nostru târg, Răducăneni – că 

doar am intrat în Europa. Când spun 

aceasta, o anume strângere de inimă mă 

reţine întrucât scrisul rămâne pe hârtie, fie 

ea şi „Informaţia Răducăneniului” iar 

faptele, mergeţi şi vedeţi, sunt aşa cum 

sunt: adică cetăţenii comunei au citit, au 

discutat la „colţul restaurantului” după 

care, scuipând  mucul de ţigară, au mers 

mai departe. Ca şi înainte însă. 

 Gunoiul, nu ştiu dacă este neapărat 

obligaţie a  conducerii primăriei locale sau 

a consilierilor cum mai degrabă este 

obligaţia noastră, a tuturor, să nu mai 

răsturnăm micile tomberoane de pe stradă, 

unde sigla „păstraţi curăţenia” este murdărită sau coşul metalic efectiv turtit cu piciorul. Poate de mine, 

poate de tine, poate de altul…, cine ştie?! Adevărul este că şi elev şi adolescent cu studiile acasă şi tânăr 

supărat pe sistem, aruncă aiurea, trânteşte, izbeşte, înjură şi…iar aruncă. 

 Tomberoanele sunt puse pentru depozitat deşeurile menajere. Până când sistemul ecologic din 

Răducăneni va fi definitivat avem obligaţia să ne respectăm ca oameni,  să strângem gunoiul în pungi de 

plastic, să le ardem sau să le depunem acolo unde le este locul… Durerea mare este că vezi gunoiul înşirat 

şi în curtea bisericii (pene de găini, resturi de bucătărie, etc.), şi pe stradă, cu toate că zilnic se face 

curăţenie dar nu ştim s-o respectăm şi la blocuri, acolo unde stăm „casă peste casă” familii de 2, 3, 4, 5, 6 

membrii şi nu ştim să păstram patru metri pătraţi de teren, pe care să plantăm o floare sau să stăm pe o 

bancă la soare… 

 Am zis să nu scriu pentru că injuriile le voi primi 

deschis. Dar cineva trebuie să scrie lucrul acesta!! 

Părinţii noştri aveau un cult pentru curăţenie: încă din 

luna februarie erau curăţaţi copacii din grădină, cărate 

crengile tăiate şi greblată grădina. Apoi, bătătura din faţa 

casei strălucea şi, pe de o parte şi alta a cărării, ghioceii 

şi zambilele ne dădeau bineţe. Şi asta continua cu tot 

felul de flori până toamna târziu când bruma dădea 

primele semne de început de iarnă… 

 Mai mult, cetăţenii a căror gospodărie era model 

erau premiaţi de Primăria locală, cu diploma  de cetăţean 

care face cinste localităţii şi o insignă; primite erau puse 

la mare cinste în casă. Bătrânii noştri au plecat, noi, 

urmaşii lor rămânând să privim, cu scârbă uneori, la 

resturile pe care gospodinele şi domnişoarele le aruncă 

cu dezinvoltură, pentru că nu mai există pudoare, pentru 

că intimitatea trupului a devenit ceva firesc… 

 S-ar putea ca aceste rânduri să fie precum 

strigătul în pustie a Sf. Ioan Botezătorul; s-ar putea însă 

ca hârtia igienică s-o ardem pentru a nu observa vecinul 

de la bloc dacă este de doi sau trei lei sulul. Până atunci, 

cu respect, închei şi îndemn la DECENŢĂ şi BUN 

SIMŢ. 

  Olariu Elena, Răducăneni 

 



ACTE ADMINISTRATIVE EMISE DE AUTORITĂŢILE 

PUBLICE LOCALE 
 

  

În perioada  decembrie 2008 – februarie 2009, Consiliul Local al Comunei Răducăneni a adoptat un 

număr de 5 Hotărâri, al căror conţinut îl facem cunoscut publicului cititor, după cum urmează:  

 Hotărârea nr. 1 cu privire la aprobarea cuantumului cotizaţiei pentru anul 2009 ce revine 

Comunei Răducăneni în calitate de membru asociat în cadrul „Asociaţiei Regionale a Serviciilor de Apă 

Canal Iaşi – ARSACIS”, cotizaţie ce se va achita în tranşe trimestriale, începând cu prima lună a fiecărui 

trimestru. 

 Hotărârea nr.  2  prin care se aprobă trecerea în domeniul privat al comunei a unei suprafeţe de 

teren din intravilanul satului Răducăneni, zona TRESTIANA, în vederea construirii, în regie proprie, a 

unui imobil cu destinaţia şcoală. 

 Hotărârea nr. 3  privind aprobarea achiziţionării unei remorci şi a unui încărcător frontal acţionat 

mecanic; trebuie menţionat că prin Hotărârea nr. 58/2008 se mai aproba achiziţionarea unui tractor cu 

cositoare mecanică şi maşină de împrăştiat îngrăşăminte chimice, astfel încât în urma celor două hotărâri 

aprobate să putem cumpăra utilajele necesare întreţinerii în cele mai bune condiţii a islazurilor comunale 

şi nu numai.  

 Hotărârea nr. 4 prin care se aprobă scutirea de la plata unor taxe locale pentru membrii 

Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă a comunei, conform Legii nr.571/ 2003 privind Codul 

Fiscal şi a Hotărârii Guvernului nr.44/ 2004 privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare  a legii 

de mai sus. Taxele prevăzute sunt: 

  a.- contribuţia în muncă – 2 zile/ an; 

 b.- paza obştească, pentru gospodăria în 

care locuieşte. 

 Scutirea  de taxă a membrilor Serviciului 

Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă se face doar 

pentru perioada în care activează în cadrul 

serviciului. 

 Hotărârea nr. 5 cu privire la aprobarea 

documentaţiei de atribuire în vederea achiziţionării 

unui tractor şi a unor utilaje mecanice. 

 Trebuie menţionat şi faptul că de la 

începutul anului şi până în prezent, primarul 

comunei, domnul inginer Neculai Botezatu, în exercitarea atribuţiilor care îi revin, a emis un număr de 

434 de dispoziţii, toate în scopul punerii în aplicare a diferitelor acte normative. 

 Dintre aceste dispoziţii, majoritatea sunt referitoare la: 

- alocaţii monoparentale şi complementare; 

- acordare alocaţii şi trusouri pentru nou născuţi,  dar şi pentru 

- buna desfăşurare a activităţilor în cadrul Primăriei Comunei Răducăneni. 

 

 

N. R. Începând cu numărul viitor vor fi publicate rapoartele de activitate ale       

consilierilor locali pe anul 2008! 
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