
 `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 
drumul s\tesc 
DS 601, din G`rbe[ti

Nu mai pu]in de 5 milioane de lei (apro-
ximativ 1,2 milioane de Euro) au fost alo-
ca]i de c\tre Mi-
nisterul Dezvol-
t\rii [i Adminis-
tra]iei Publice
pentru asfaltarea a
dou\ importante
drumuri din co-
muna }ibana. Es-
te vorba, ̀ n primul
rând de lucr\rile
la drumul comu-
nal DC 75, pentru
care primarul
Gheorghe Rotaru
a depus documen-
ta]ia la Minister `n
2014 [i pentru ca-
re termenul de fi-
nalizare este sfâr[itul acestui an. Tot `n
2014, a fost depus la Ministerul Dezvolt\rii
proiectul pentru modernizarea [i asfaltarea
drumului DS 601, din satul G`rbe[ti. Din
totalul de 5,5 km, au mai r\mas de asfaltat
aproximativ 4,2 km, cu un necesar estimat
de finan]are de aproximativ 3,9 milioane
de lei, f\r\ TVA.

Lucr\rile sunt `n grafic

Sunt cele mai importante investi]ii `n
infrastructur\ din acest mandat, esen]iale
pentru accesibilitatea locuitorilor la dru-
murile principale de leg\tur\ spre Ia[i sau
spre celelalte localit\]i ale comunei. De
asemenea, aceste drumuri sunt extrem de
importante pentru accesul serviciilor de
interven]ie rapid\ precum SMURD, Pom-
pieri sau utilaje de desz\pezire.

Totodat\, cei 1,2 milioane de Euro
aloca]i `n 2014 reprezint\ cea mai mare
investi]ie derulat\ `n comun\ `n ultimii
ani, pe asfaltare [i modernizare de dru-
muri. Lucr\rile sunt `n grafic, deja pe
segmente importante se circul\ `n bune
condi]ii, pe drum asfaltat, cu rigole de
scurgere betonate [i tot ce este necesar
pentru un drum modern. Proiectul este
programat s\ se deruleze pe durata a trei
ani, astfel c\ `ntreaga investi]ie va putea
fi recep]ionat\ `n 2017. 
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Cea mai mare investi]ie pe fonduri
europene din comuna }ibana

Având `n vedere c\ mul]i locui-
tori se deplaseaz\ frecvent sau fac
naveta cale de 37 km spre Ia[i, pri-
marul Gheorghe Rotaru a
f\cut demersuri [i pen-
tru reablitarea dru-
mului jude]ean DJ
248 A, aflat `n ad-
ministrarea Consi-
liului Jude]ean Ia[i.
„De curând, am
vorbit cu pre[edin-
tele Consiliului Jude-
]ean, dl Victorel Lupu,
care ne-a promis asfaltarea
por]iunii de drum jude]ean de
la Voine[ti spre }ibana. Tot din
discu]iile avute cu dl pre[edinte
Lupu am primit promisiunea
ferm\ c\ se va reabilita drumul
jude]ean 282 pe tronsonul }i-
bana-M\dârjac, iar pe o por]i-
une de 4 km, pân\ `n satul

Runcu se va merge pe pietruire
[i reabilitare de [an]uri, de o
parte [i de alta. Pentru noi, ca

pentru orice primar de
comun\, este foarte

important s\ bene-
ficiem de sprijinul
Consiliului Jude-
]ean, pentru c\
institu]ia are po-
sibilitatea de a

coordona proiecte
mari de infrastruc-

tur\”, a declarat prima-
rul Gheorghe Rotaru. 

Odat\ reabilitat acest tronson,
locuitorii comunei }ibana vor
avea acces mai u[or atât spre Ia[i,
cât [i spre comunele `nvecinate,
dat fiind c\ drumul este plin de
gropi [i denivel\ri, cauzate atât de
traficul intens, cât [i de alu-
nec\rile de teren. 

Tron-
sonul }ibana-
Voine[ti este

esen]ial pentru 
o leg\tur\ rapid\ 

a locuitorilor
comunei spre

Ia[i

Sprijin de la Consiliul Jude]ean pentru 
drumul spre Ia[i

1,2 MILIOANE
DE EURO

Este suma alocat\ de
Ministerul Dezvolt\rii `n

anul 2014, pentru reabili-
tarea [i asfaltarea dru-

mului comunal DC 75 [i
drumului s\tesc DS 601;

lucr\rile au `nceput `n
acela[i an [i au termen
de finalizare anul 2017

DC75 reabilitat DS601 reabilitat


