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Edi]ie gratuit\.

Cea mai mare investi]ie pe fonduri
europene din comuna }ibana
 `n 2014, au `nceput cele mai ample
lucr\ri de asfaltare derulate `n comuna
noastr\ `n ultimii ani  este vorba despre
lucr\rile la drumul comunal DC 75, care
str\bate satul }ibana, [i de drumul s\tesc
DS 601, din G`rbe[ti  Continuare, `n pagina 2

O echip\ pentru Prim\rie

„~mpreun\ pentru copii”

~n urm\ cu patru ani, am preluat o
prim\rie sufocat\ de datorii, cu proiecte `ncepute [i nefinalizate sau, acolo
unde au fost predate, cu lucr\rile efectuate `n mod defectuos. De asemenea,
`n unele sate, locuitorii erau condamna]i s\ `noate prin noroaie, f\r\ posibilitatea ca pe timp de iarn\ s\ ajung\ la
ei un echipaj de Salvare sau de Pompieri. Nu `n ultimul rând, Educa]ia [i
S\n\tatea p\reau l\sate de izbeli[te, cu
[coli ne`nc\lzite [i cu pere]ii cr\pa]i [i
cu locuitori care trebuiau s\ bat\ drumul pân\ la }ibana sau pân\ la Ia[i pentru un medicament ori pentru o consulta]ie medical\.
Ast\zi `ns\, lucrurile s-au schimbat
radical, iar locuitorii comunei pot face
[i singuri diferen]a. Toate satele au drumuri pietruite, iar acest lucru se poate
vedea `n Alexeni, Oproaia, Vadu Vejei
sau G`rbe[ti. De asemenea, `n patru ani,
am reu[it construirea a 50 de pode]e [i

 `n ultimii patru ani, [colile
din Poiana de Sus, Vadu
Vejei, dar [i din G`rbe[ti
sau Domni]a, au beneficiat
de investi]ii importante
`n consolidare, renovare
[i amenajare  dincolo de
acestea, Consiliul Jude]ean a r\spuns favorabil solicit\rilor
Prim\riei `n ceea ce prive[te alocarea unui microbuz
pentru transportul elevilor  Continuare, `n pagina 3

poduri, f\când posibil accesul autoturismelor `n aproape orice col] din comun\.
~n calitate de primar, am sprijinit reabilitarea [colilor [i gr\dini]elor [i am f\cut
demersuri pentru construirea altora noi.
~mpreun\ cu dumneavoastr\, am ridicat
de la zero o biseric\ [i am reu[it deschiderea unui nou cabinet medical [i a unei
farmacii. Totodat\, am achizi]ionat o
serie de utilaje pentru comunitate, astfel
`ncât acestea s\ nu mai fie `nchiriate pe
bani grei, a[a cum se proceda pân\
acum, pentru desz\pezire sau efectuarea
unor lucr\ri `n regie proprie.
Cu sprijinul Consiliului Jude]ean
Ia[i, am reu[it s\ punem la dispozi]ia
elevilor un microbuz [colar, pentru a le
u[ura accesul spre [coal\. ~n plus, dup\
patru ani de mandat, m\ pot mândri c\
las `n urm\ o prim\rie f\r\ nici un fel de
datorii, lucru cu care nu se pot l\uda
foarte multe prim\rii din ]ar\.
Toate acestea nu ar fi fost posibile
f\r\ sprijinul dumneavoastr\, al locuitorilor comunei }ibana, al consilierilor locali [i al viceprimarului Neculai
Le]canu, al\turi de care am f\cut o echip\ redutabil\. Tuturor, ]in s\ le mul]umesc pe aceast\ cale pentru sprijinul
acordat `n ultimii patru ani [i sper c\
continu\m `mpreun\ pe acela[i drum,
pentru ducerea la bun sfâr[it a proiectelor asumate, indiferent c\ vorbim de
asfalt\ri [i pietruiri de drumuri, reabilitarea de [coli [i construirea de noi
gr\dini]e.
Am dovedit c\ suntem o echip\ [i c\
doar `mpreun\ putem reu[i!
Al dumneavoastr\,
Primar Gheorghe Rotaru
Citi]i `n paginile 4-5 un amplu
interviu cu primarul Gheorghe
Rotaru, `n care dezv\luie noile
proiecte pentru comuna }ibana

{coli noi [i microbuz [colar pentru elevi

Unde va fi `nfiin]at cel de-al 14-lea
Centru de Permanen]\ medical\ din jude]
 acesta va func]iona `n satul G`rbe[ti [i va asigura
asisten]\ medical\ permanent\ pentru locuitorii din }ibana
[i din comunele arondate  Continuare, `n pagina 6
PERFORMAN}|

Zero datorii `n comuna }ibana

 comuna }ibana se num\r\ printre pu]inele localit\]i
din ]ar\ care se pot mândri cu faptul c\ nu `nregistreaz\
nici un fel de datorii c\tre firme private sau
c\tre bugetul de stat  Continuare, `n Pagina 7

Biseric\ ridicat\ Drumurile de p\mânt
`n 90 de zile au devenit istorie  Pagina 3
 este vorba despre
biserica din satul
Poiana M\n\stirii,
ridicat\ cu aportul
Prim\riei
[i al sponsorilor
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