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 centrul de la }ibana
ar fi cel de-al 14-lea
deschis `n jude]ul Ia[i
 acesta va asigura
asisten]\ medical\
atât pentru locuitorii
din jude], cât [i pentru
comunele `nvecinate

Pentru primarul Gheorghe Rotaru,
S\n\tatea a reprezentat o prioritate a
mandatului s\u. ~n acest sens, a venit `n
`ntâmpinarea cerin]elor cet\]enilor, `n-
fiin]ând un nou cabinet medical [i o far-
macie `n satul G`rbe[ti. Nevoia unei ast-
fel de investi]i era cu atât mai mare, cu

cât vorbim despre localitatea cu cea mai
numeroas\ popula]ie din comun\, de
aproximativ 2.200 de locuitori. ~n plus,
cabinetul medical din }ibana nu mai
f\cea fa]\ solicit\rilor, atât datorit\
spa]iului restrâns, cât [i lipsei de perso-
nal. Potrivit primarului Gheorghe Rota-
ru, se dore[te extinderea colabor\rii cu
personalul medical din noul cabinet, `n
vederea `nfiin]\rii `n comun\ a unui
Centru de Permanen]\, prin care locuito-
rii comunei ar avea asigurat\ asisten]\
medical\ `n regim non-stop. „~n acest
sens, s-a achizi]ionat deja terenul, se
caut\ sponsori, iar Prim\ria }ibana
se va implica prin resursele disponibi-
le `n realizarea acestui obiectiv”, a de-
clarat primarul Gheorghe Rotaru. ~n
plus, noul centru de permanen]\ ar fi

foarte util nu doar pentru co-
muna }ibana, acesta urmând
s\ deserveasc\ [i comunele
din jur. Astfel, cazurile medi-
cale se pot opri aici pentru
diagnostic [i tratament, inclu-
siv pe timpul nop]ii, unde per-
sonalul poate acorda primul
ajutor `n situa]ii de urgen]\.
Practic, pentru satul G`rbe[ti,
acest cabinet medical este o
man\ cereasc\, dat fiind c\
vorbim de peste 700 de gos-
pod\rii existente `n localitate. 

Primarul Rotaru pune }ibana pe harta
Centrelor de Permanen]\ medical\ din jude]

 este vorba despre
biserica din satul 
Poiana M\n\stirii, 
ridicat\ cu aportul
Prim\riei [i al sponsorilor 

~n decursul ultimilor patru ani, toate
bisericile din comuna }ibana au fost
sprijinite de Prim\rie. Astfel, au fost alo-
cate fonduri pentru reabilit\ri, repara]i
curente sau amenajarea de pr\znicare [i
alte construc]ii anexe. Una dintre cele
mai mari realiz\ri `n acest
sens poate fi considerat\
`ns\ Biserica din Poiana
M\n\stirii, care a fost ri-
dicat\ `ntr-un timp re-
cord. Practic, aceasta a
fost construit\ de la zero,
`n doar 90 de zile, prin
mobilizarea la maximum
atât a Prim\riei, cât [i a
oamenilor din comun\ [i
a sponsorilor locali. Este
un exemplu de mobiliza-
re [i de d\ruire, `n con-

di]iile `n care alte biserici sunt ctitorite
`n ani de zile. Lucrurile nu s-au `ncheiat
`ns\ aici, Prim\ria fiind dispus\ `ns\ `n
continuare s\ ajute Biserica din Poiana
M\n\stirii `n amenajarea unui pr\znicar,
unde locuitorii din zon\ s\ poat\ organi-
za `n condi]ii civilizate pomenirile celor
dragi sau praznicele de `nmormântare
pentru apropia]ii trecu]i la cele ve[nice.
O construc]ie asem\n\toare va fi spriji-
nit\ cu fonduri de la Prim\rie [i `n satul
Poiana de Sus, urmând ca, `n m\sura
fondurilor disponibile, s\ fie finalizat\ [i
construc]ia bisericii din satul Domni]a.

Biseric\ ridicat\ 
`n 90 de zile

 unul dintre cele mai
mari neajunsuri pentru
locuitorii comunei }ibana
r\mâne lipsa apei pota-
bile  investi]iile efec-
tuate defectuos `n anii
din urm\ au condus la
blocaje `n finalizarea
aduc]iunii de ap\

Finalizarea aduc]iunii de ap\ potabil\
este una din pietrele de moar\ ale
administra]iei locale din comuna
}ibana. ~ncepute `nc\ din mandatul
trecut, de c\tre fostul primar, lu-
cr\rile au fost efectuate `n mod
defectuos, astfel c\ la momentul de
fa]\ Prim\ria este nevoit\ s\ scoat\
din buzunar alte sume consistente
pentru repara]ii [i finalizarea lu-
cr\rilor. Aceasta dup\ ce fosta con-
ducere a Prim\riei a cheltuit
aproximativ 6 miliarde de
lei vechi pentru con-
struirea bazinului din
satul Alexeni, l\sând
bugetul local `ngro-
pat `n datorii. Mai
mult, potrivit ulti-
melor expertize teh-
nice, acest bazin
este la momentul de
fa]\ nefunc]ional, con-
statându-se fisuri care
ar pune `n pericol integri-
tatea construc]iei. 

„Mai pe scurt, bazinul este cr\pat,
iar acesta este [i motivul pentru care lo-
cuitorii comunei nu au `nc\ ap\ cu-
rent\. Va trebui s\ g\sim `ns\ finan]are
pentru remedierea acestei probleme.

Este o investi]ie consistent\ [i extrem de
important\ pentru locuitorii comunei [i
reprezint\ una dintre priorit\]ile mele
din acest moment”, a declarat actualul
primar, Gheorghe Rotaru.

Se caut\ solu]ii

Situa]ia a fost expus\ [i consilierilor
locali, `ntr-una din [edin]ele desf\[urate
anul trecut, astfel c\ pentru finalizarea
instala]iie de ap\, dar [i pentru repara]iile la
bazinul din Alexeni, vor trebui g\site noi
surse de finan]are. 

„Acest lucru a fost
constatat de specali[ti,
nu de mine. Sunt si-
gur `ns\ c\ vom g\si
solu]ii pentru remedi-
erea tuturor acestor
probleme, astfel `ncât

locuitorii comunei s\
poat\ beneficia de acest

serviciu cât mai curând
posibil”, a continuat primarul

Rotaru. Deocamdat\, un prim pas
pentru remedierea situa]iei a fost f\cut,
ale[ii locali fiind de acord cu alocarea a
200.000 de lei din fondul de rezerv\ al
Prim\riei pentru repara]ii [i finalizarea
lucr\rilor la aduc]iunea de ap\.

Apa curent\
r\mâne o prioritate

La acest
moment, `n jude]ul
Ia[i exist\ 13 cen-
tre de permanen]\,
dintre care dou\ `n

Ia[i [i Pa[cani [i
restul `n comunele
Bivolari, Ciorte[ti,
Vl\deni, Movileni,
Plugari, Deleni,

Schitu Duca, Podu
Iloaiei, Focuri, Mir-
ce[ti [i Pris\cani.

6 MILIARDE
LEI VECHI

Reprezint\ costul
lucr\rilor pentru bazi-

nul din Alexeni [i
instala]iile de ap\

potabil\


