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de }ibana

Obiective `ndeplinite `n mandatul 2012-2016
Reabilitarea [colilor din
Poiana de Sus, Domni]a,
G`rbe[ti [i Vadu Vejei

Pietruire drumuri `n Oproaia,
Alexeni, Moara Ciornei, Poiana
M\n\stirii, }ibana [i Domni]a

Parcul din centrul
comunei, dotat cu sistem de
iluminat cu energie solar\

Construirea podului din
satul Runcu [i altor 50 de
pode]e `n `ntreaga comun\

Achizi]ie utilaj de
desz\pezire, camion MAN
[i buldoexcavator

Sprijinirea l\ca[urilor de cult;
ridicarea de la zero a bisericii
din satul Poiana M\n\stirii

Asfaltarea [i construirea
de [an]uri pe drumul
comunal DC 75

Deschiderea cabinetului
medical [i a farmaciei
din satul G`rbe[ti

~n ultimii patru ani,
primarul Gheorghe Rotaru
a reu[it s\ gestioneze
fondurile comunei de a[a
natur\ `ncât s\ `[i
`ndeplineasc\
obiectivele
asumate fa]\
de cet\]eni,
dar nici s\ nu
`ndatoreze
comuna

Priorit\]i pentru
2016-2020
Oproaia
pietruire drumuri;
construire [coal\ cu
dou\ s\li de clas\
Poiana M\n\stirii
proiect de asfaltare
a unei por]iuni
de 850 m de drum,
pân\ la [coal\;
sprijinirea bisericii
`n construirea unui
pr\znicar;
`ntre]inerea
drumurilor
Vadu Vejei
proiect de asfaltare
pe 4,5 km de drum,
pe fonduri europene

Alexeni
construire pod;
reabilitare [coal\
}ibana
amenajarea unui teren
de sport sintetic;
`ntre]inerea
drumurilor;
pavelarea trotuarelor
Moara Ciornei
reabilitare drum
comunal DC75 [i
pietruire pe raza
localit\]ii
Runcu
`ntre]inere drumuri;
reabilitare [coal\

Gârbe[ti
finalizarea proiectului
de asfalt\ri;
construirea
unei gr\dini]e;
`nfiin]area unui
centru de permanen]\
Domni]a
sprijin pentru
construc]ia bisericii;
`ntre]inerea
drumurilor;
amenajarea [colii
de la Sec\tura
Poiana de Sus
`ntre]inerea
drumurilor;
construirea unui
pr\znicar la biseric\

Cu ocazia Sfintelor S\rb\tori Pascale, primarul Gheorghe Rotaru,
reprezentan]ii Prim\riei [i ai Consiliului Local }ibana ureaz\
tuturor locuitorilor din comun\ un Pa[te Fericit, mese `mbel[ugate,
tihn\ [i bucurie sub ocrotirea Luminii Sfinte a ~nvierii!
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