
 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 

Una dintre marile probleme pe care le
`ntâmpin\ prim\riile din mediul rural
este subfinan]area cronic\, pe fondul sla-
bei colect\ri a taxelor [i impozitelor lo-
cale, dar [i a lipsei de sprijin jude]ean [i
guvernamental. Toate acestea au ca efect
lipsa investi]iilor [i asigurarea unui buget
local la limita supravie]uirii, din care
abia pot fi pl\tite salariile aparatului ad-
ministrativ din subordinea prim\riei. 

Nu la fel stau `ns\ lucrurile [i la }iba-
na, unde una din principalele preocup\ri
ale primarului Gheorghe Rotaru a fost
stingerea datoriilor l\sate de fosta admi-
nistra]ie la momentul pred\rii mandatu-
lui, `n 2012. Astfel, cu o bun\ chibzuire
a banului public, primarul Rotaru a
reu[it performan]a ca, de la aproape 7

miliarde de lei vechi datorie s\ aduc\
Prim\ria }ibana pe linia de plutire, prin
onorarea obliga]iilor c\tre firmele care
au executat lucr\ri `n comun\ [i c\tre
bugetul de stat. „Este vorba despre lu-
cr\ri `n valoare de aproape [apte mili-
arde de lei vechi care au r\mas neono-
rate [i, cu toate acestea, am reu[it s\
revenim cu plata datoriilor la zi, cum
se spune, prin eforturi proprii”, arat\
primarul Rotaru.

Problemele la colectarea
taxelor [i impozitelor

Trebuie men]ionat totu[i
c\ nici `n comuna }ibana
nu curge lapte [i miere,
iar faptul c\ la ora ac-
tual\ comuna nu are
datorii este doar rodul
bunei administr\ri a
fondurilor, atâtea câte
au fost. Comuna }iba-
na num\r\ aproape
8.000 de suflete, cu mul]i
pensionari [i persoane `n
vârst\, f\r\ nici un ajutor, `n care
majoritatea popula]iei `[i câ[tig\ exis-
ten]a din agricultur\ [i cre[terea anima-
lelor. De asemenea, `n comun\ exist\ un

num\r suficient de
asista]i social, pentru

care Prim\ria caut\ `n
permanen]\ diverse for-

me de ajutor. Acesta este
[i motivul pentru care `n-

cas\rile din taxe [i impozite se situ-
eaz\ la un nivel redus, de aproape 50 la
sut\, fa]\ de necesarul de aproximativ 8
miliarde de lei, cât ar reprezenta un
grad de `ncasare de sut\ la sut\. 

~n ciuda acestui fapt, la nivelul Prim\riei
s-a reu[it nu doar stingerea datoriilor din
anii din urm\, ci [i crearea unui fond de
rezerv\ consistent, de aproape 800.000 de
lei, folosit pentru finan]area unor proiecte

de investi]ii sau pentru situa]ii neprev\zute.
Astfel, o bun\ parte din aceste fonduri vor
fi alocate la lucr\rile `ncepute la drumul
s\tesc DS601 din satul Gârbe[ti [i drumul
comunal DC75 din satul }ibana, urmând
ca o parte din bani, aproximativ 200.000
de lei, s\ `i folosim pentru remedierile la
proiectul privind aduc]iunea de ap\ pota-
bil\. „Am gestionat de a[a natur\ fondu-
rile, `ncât am reu[it s\ acop\r datoriile
din urm\ [i s\ aducem [i punem câte
ceva deoparte [i pentru investi]ii. Este
mul]umirea mea cea mai mare din
actualul mandat, c\ am reu[it s\ las `n
urm\ o comun\ f\r\ datorii”, a declarat
primarul Gheorghe Rotaru.
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Date fiind costurile ridicate cu des-
z\pezirea sau transportul materialelor de
construc]ii, `n ultimii doi ani, Prim\ria
}ibana a achizi]ionat o serie de utilaje
menite s\ reduc\ mult cheltuielile cu
acest tip de servicii. Astfel, din fonduri
proprii s-a reu[it cump\rarea unui buldo-
excavator, `n valoare de 20.000 de euro, a
unui camion MAN (12.000 de euro) [i a
unui utilaj de desz\pezire. Totodat\, a
fost achizi]ionat\ [i o autospecial\ pentru
func]ionarii Prim\riei. Sunt investi]ii
extrem de utile, `n condi]iile `n care
`nchirierea unor astfel de utilaje de la fir-
me private cost\ foarte mult.

Economiile se v\d cel mai bine la
capitolul desz\pezire, unde noul utilaj

achizi]ionat [i-a scos practic banii `ntr-o
singur\ iarn\, date fiind costurile ridica-
te cu acest serviciu. Anul acesta, jude]ul
Ia[i a avut parte de o iarn\ blând\, `ns\
locuitorii comunei }ibana `[i aduc amin-
te de iernile grele din anii anteriori, când
nu r\zb\teau spre propriile locuin]e. Prin
noua achizi]ie, Prim\ria nu va mai fi
nevoit\ s\ cheltuiasc\ sume importante
pe alte utilaje, intervenind prin for]e
proprii acolo unde accesul autoturisme-
lor este `ngreunat.

La toate aceste utilaje aflate acum ̀ n cus-
todia Prim\riei se adaug\ microbuzul [colar
nou distribuit `n comun\, `n urma soli-
cit\rilor repetate f\cute de primarul Gheor-
ghe Rotaru c\tre autorit\]ile jude]ene. 

Desz\pezire
prin for]e proprii

La nivelul comunei }ibana este `n
curs de implementare proiectul ADIS
(Asocia]ia de Dezvoltare Intercomuni-
tar\ pentru Salubritate Ia[i), prin care,
`ncepând cu anul 2016,
de[eurile me-
najere vor fi
colectate in-
dividual, de
c\tre operatorii
selecta]i prin li-
cita]ie public\. 

Practic, fiecare
gospod\rie va a-
vea `n fa]a por]ii
câte un container
pentru gunoiul me-
najer. Proiectul este `n
curs de finalizare la nivelul Consiliului
Jude]ean Ia[i, fiind deja achizi]ionate
primele 2.300 de pubele, care urmeaz\
a fi distribuite popula]iei. Acestea vor
fi pentru toate tipurile de gunoi, excep-

tând sticla [i plasticul. La nivelul Con-
siliului Jude]ean Ia[i, exist\ deja `n
derulare proiectul SMID (Sistem de
Management Integrat al De[eurilor), ̀ n
valoare total\ de aproape 200 de mili-

oane de lei. 
Proiec-

tul presu-
pune con-

struirea mai
multor sta]ii
de transfer al
de[eurilor `n
jude], `nchi-

derea vechi-
lor gropi de
gunoi, extin-

derea celei de
la }u]ora, de lân-

g\ municipiul Ia[i,
al\turi de achizi]ionarea de utilaje [i
echipamente de transport al de[eurilor,
precum [i a pubelelor  necesare.

Sistem modern de
salubritate, implementat

pe bani europeni

7 MILIARDE
de LEI VECHI
Reprezint\ datoria

mo[tenit\ `n 2012 de la
fosta conducere a
Prim\riei }ibana


