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„~mpreun\ pentru copii”

{coli noi [i microbuz [colar pentru elevi
 `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
Educa]ia a reprezentat una dintre preocup\rile majore ale actualei echipe aflate
la conducerea Prim\riei }ibana. Indiferent
c\ a fost vorba despre reabilitarea unit\]ilor de `nv\]\mânt existente ori despre
construc]ia altora noi, primarul Gheorghe
Rotaru a ar\tat `ntotdeauna deschidere atunci când a venit vorba despre investi]iile
destinate celor care vor asigura viitorul
comunei. Exemplul cel mai elocvent poate fi considerat cel de la Vadu Vejei, unde
[coala ar\ta jalnic, `ns\ `n urma eforturilor
comune ale autorit\]ilor locale s-a reu[it
reabilitarea a dou\ s\li de clas\, aceasta
`nsemnând consolidare, dotare cu central\
termic\, schimbând total aspectul.

Risc de pr\bu[ire,
din cauza del\s\rii

„La aceast\ [coal\ exista chiar riscul
pr\bu[irii, `n condi]iile `n care de ani de
zile nu se mai investise nici un leu.
Ast\zi, [coala este renovat\ [i consolidat\ complet, asigurând condi]ii mai
bune de predare pentru 40 de copii”, a
spus primarul Gheorghe Rotaru. De asemenea, `n satul Domni]a s-a reu[it construc]ia unei [coli cu dou\ s\li de clas\, iar
[coala din Poiana de Sus a beneficiat de
reabilitare total\. Investi]ii importante s-au
derulat [i la [coala din G`rbe[ti, dup\ mai
bine de trei decenii `n care aici nu au mai
avut loc nici un fel de repara]ii. „Pentru
locuitorii din G`rbe[ti avem `n plan [i
construirea unei noi gr\dini]e, dat fiind
c\ avem o popula]ie numeroas\, cu
foarte mul]i tineri. Pentru finalizare [i
darea `n func]iune ne mai trebuie bani
doar pentru sistemul de termoizola]ie [i
dot\ri”, a dat asigur\ri Gheorghe Rotaru,
primarul comunei }ibana.

Microbuz nou nou]
pentru elevii comunei

Una dintre marile probleme ale eleviO situa]ie asem\n\toare a exista [i la lor din comun\ l-a reprezentat, pân\ nu
[coala din Poiana de Sus, unde din 2008 demult, accesul greoi spre unit\]ile de
nu s-a mai investit nici un leu.
`nv\]\mânt, mai ales `n anotimpul rece.

Parc modern pentru
locuitorii comunei
Unul dintre primele proiecte realizate `n actualul mandat al primarului
Gheorghe Rotaru `l constituie parcul
modern din centrul comunei }ibana.
Este o investi]ie util\ pentru comun\,
prin care s-a reu[it atât achizi]ia de
mobilier destinat relax\rii [i spa]iului
de joac\ pentru copii, precum [i instalarea unui sistem de iluminat modern
[i ecologic, bazat pe energie solar\.
„Este o investi]ie benefic\ pentru
comun\, pe care am reu[it s\ o duc
la bun sfâr[it cu eforturi considerabile. Acum `ns\, locuitorii comunei
au un spa]iu adecvat unde s\ se
poat\ relaxa, beneficiind de condi]ii
moderne [i, totodat\, economice”, a
declarat primarul Gheorghe Rotaru.

Aceast\ problem\ a fost rezolvat\, tot
prin implicarea direct\ a primarului
Rotaru pe lâng\ autorit\]ile jude]ene,
care `n 2015 au alocat comunei }ibana
un microbuz [colar. „Pot spune c\ am
beneficiat de deschidere total\ din
partea noului pre[edinte al Consiliului Jude]ean Ia[i, Victorel Lupu, care
a `n]eles problemele comunei [i faptul
c\ unii copii sunt nevoi]i s\ str\bat\
kilometri `ntregi pe drumul spre
[coal\”, a completat primarul Rotaru.

Oarecum legat de educa]ie [i preg\tire
continu\, am putea ad\uga [i investi]iile
masive `n sectorul de resurse umane.
Astfel, `n perioada 2012-2016, `n comuna }ibana au fost [colarizate pe fonduri
europene peste 450 de persoane `n
meseriile de zidar, faian]ar, electrician
sau operator pe calculator. „Toate aceste persoane au acum o [ans\ `n plus de
a-[i g\si un loc de munc\ `n comun\
sau `n jude]ul Ia[i”, a completat primarul Gheorghe Rotaru.

Drumurile de p\mânt
au devenit istorie
Una dintre problemele care `nc\ mai persist\ la nivelul
jude]ului Ia[i o reprezint\
infrastructura rutier\ precar\.
Aceasta nu a ocolit nici comuna }ibana, care pân\ `n
2012 avea numeroase drumuri de p\mânt `n satele Alexeni, Oproaia, Vadu Vejei sau
G`rbe[ti. Practic, la momentul
prelu\rii mandatului de primar
de c\tre Gheorghe Rotaru,
pe aceste drumuri
Podul de la Runcu,
nici nu se putea
ref\cut cu materiale
circula pe timp
de ploaie sau
moderne
vreme rece.
Acum, dup\
O alt\ preocupare a [efilor
patru ani, se
administra]iei
locale din }ibapoate ajunge
Este vorba despre
na
o
reprezint\
drumul care
cu ma[ina `n
Alexeni, Oproaia, Vadu face leg\tura cu Ia[ul, spre Voiorice localitaVejei, G`rbe[ti,}ibana ne[ti, pe DJ 24 A. ~n acest sens,
te din comun\.
[i Domni]a
primarul Gheorghe Rotaru a f\cut
~n plus, pot adeja
solicit\rile necesare c\tre Conjunge `n timp util
siliul
Jude]ean
[i pre[edintele acestei
echipaje ale Salv\rii,
institu]ii,
Victorel
Lupu,
de la care a primit
Pompierilor sau SMURD,
asigur\ri
ferme
`n
ce
prive[te
asfaltarea
pentru acordarea ajutorului `n caz de
urgen]\, atunci când este cazul. Distan]a tronsonului de la Voine[ti spre }ibana. Tot
mare `ntre localit\]ile comunei, uneori [i legat de infrastructur\, `n actualul mandat,
de zece km, au f\cut din modernizarea primarul Rotaru a reu[it realizarea a peste
drumurilor o necesitate stringent\, pe care 50 de pode]e [i poduri, unele din dale forprimarul Rotaru, ajutat de echipa de con- jate [i tuburi de canalizare, `n func]ie de
silieri locali, a dus-o la `ndeplinire cu brio. necesit\]i, dar [i de posibilit\]ile financiare.
Astfel, zeci de ma[ini de piatr\ au fost Dintre toate, cel mai notabil este podul din
desc\rcate `n localit\]i precum Oproaia satul Runcu, distrus de inunda]iile din anii
sau Vadu Vejei, iar acolo unde a fost posi- trecu]i [i pentru care lucr\rile au fost executate extrem de rapid, din 2014 `ncoace.
bil, s-a procedat la l\rgirea drumului.

6 drumuri
s\te[ti pietruite

