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VOTAŢI 

PRIMAR ! 

  În administraţie trebuie să fii 
pregătit să ajuţi, dar pentru asta tre- 
buie să ştii şi să respecţi legi.Asta 
pentru că deciziile noastre influen- 
ţează vieţi. 
  În aceşti ani v-am dovedit că 
sunt activ, onest şi competent, am 
dovedit că ştiu ce trebuie făcut 
pentru a dezvolta comuna. M-am 
implicat în rezolvarea tuturor pro- 
blemelor şi am făcut reforme insti- 
tuţionale. 
  Am făcut tot ce mi-a stat în 
putere pentru BINELE Ibăneştenilor 
şi pentru îmbunătăţirea vieţii. IBĂ- 
NEŞTIUL s-a schimbat în BINE ! 

Dragi ibăneşteni, 

MIŞCAREA PENTRU BOTOŞANI 

Aceste lucruri le-am făcut împreu- 
nă! 
   Am slujit Adevărul, Dreptatea şi 
această comună - Ibăneşti şi mereu 
i-am criticat pe cei leneşi. A trecut 
vremea celor nepregătiţi sau a celor 
care prin minciună vor să convin- 
gă! 
   Mereu v-am simţit aproape, vă 
respect şi vă mulţumesc ! 
   Să continuăm să construim ! 
   Puterea dezvoltării Ibăneştiului 
stă în forţa VOTULUI dumneavoas- 
tră! 

    VOTAŢI PRIMAR 
Ing. ROMICĂ MAGOPEŢ! 
Ibăneştiul este inima mea ! 

ING. ROMICĂ 

MAGOPEŢ 

IBĂNEŞTIUL 

ESTE INIMA 

MEA ! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Momentul Comunei Ibăneşti 
Nr. 11 - Mai 2012 

Gânduri pentru Ibăneşteni, 

   Ibăneştiul, este satul meu natal, m-am nascut aici şi de 
acest loc mă leagă cele mai plăcute amintiri. Trăim într-o 
comunitate de oameni gospodari, cu principii, şi care ştiu să- 
şi păstreze adevăratele valori. Aici locul în care am întâlnit 
oameni alături de care am reuşit să alcătuim o imagine nouă 
Ibăneştiului. 
   Nu am părăsit satul natal, rădăcinile au fost mereu cele 
care şi-au făcut auzite chemarea, în locul în care, am simţit 
că se poate construi, se pot aduce beneficii de care ne putem 
bucura toţi cei care locuim pe aceste meleaguri. 
   În timp am învăţat să conservăm şi să ducem mai departe 
valorile Ibăneştiului, acest centru cultural, cu istorie bogată, 
şi, astfel să ne putem mândri cu tradiţiile şi obiceiurile atât 
de apreciate care au dăinuit peste secole şi care au stârnit 
admiraţia în toate zonele ţării. 
   Sunt mândru că sunt ibăneştean, îmi iubesc concetăţenii, 
pentru ei am o deosebită consideraţie şi pentru lucrurile 
gospodăreşti pe care le realizează. Şi aşa cum respectul de 
sine şi respectul pentru cei din jur reprezintă cheia succesu- 
lui, rezultatele s-au dovedit a fi mai mult decât evidente în 
ceea ce priveşte atât iubirea pentru tradiţiile şi cultura nata- 
lă, cât şi implicare pentru a duce mai departe valorile şi spi- 
ritualitatea acestui loc. 
   Un proverb chinez spune: "Acela care crede că este la 
conducere, dar nu îl urmează nimeni, face doar o plimbare". 
   Nu mi-am propus să fiu la conducere fără să mă implic, 
fără să-mi ajut consătenii, fără a lăsa ceva în urmă. Sunt con- 
ştient că nimic nu se poate realiza fiind singur fără a avea în 
jurul tău o echipă responsabilă, capabilă de a aduce soluţii 
de a ajuta, ca astfel, împreună să putem lua cele mai bune 
hotărâri în folosul şi pentru oameni. 
   M-am alăturat acestei echipe în frunte cu domnul primar 
ing.Romică Magopeţ , un om deosebit, cu care, în cursul 
acestor ani în care am lucrat împreună şi am putut realizat 
lucruri la care alţii doar visau. Sunt lucruri măreţe, vizibile 

Mereu alături de oameni, 

   Cred că fiecare dintre noi are rude, prieteni, oameni dragi 
care au plecat din sat din diferite motive, dar revin periodic, 
iar când revin în comuna noastră, cea mai mare satisfacţie 
care o am este bucuria din ochii lor atunci când rămân uimiţi 
de realizările care s-au făcut la noi, te felicită şi-ţi urează cu 
admiraţie succes în continuare. Poate aceste bucurii care vin 
din lucruri mărunte ne face să avem certitudinea că lucruri- 
le pe care le facem sunt atât de vizilibe, iar de ele nu ne 
bucurăm doar noi , cei care locuim zi de zi în comuna Ibă- 
neşti, ci şi apropiaţii noştrii care revin după o perioadă de 
timp la părinţi, la fraţi, surori, la locul unde s-au născut şi de 
care îi leagă amintiri. 

din toate direcţiile şi pe care nimeni nu le poate contesta. 
   Am propus în Consiliul Local acordarea meritelor deose- 
bite pentru dăruirea de care a dat dovadă domnul primar 
Romică Magopeţ în realizarea şi înfăptuirea acestor obiecti- 
ve, pentru priceperea de care a dat dovadă în a administra 
comuna, concretizate în acordarea titlului de Cetăţean de 
Onoare al comunei Ibăneşti. Această propunere care a fost 
votată în unanimitate, iar decernarea acestui titlu va avea 
loc în data de 26 mai 2012 odată cu inaugurarea casei socia- 
le de la Biserica ortodoxă Sf. Voievozi “Mihail şi Gavril. 
Alături de noi, vom avea invitaţi de onoare, şi, profitând de 
această ocazie, dorim să invităm toţi cetăţenii comunei să 
participe la acest eveniment important pentru Ibăneşti. 

lor fără acoperire, şi cum “cu o floare nu se face primava- 
ră”tot aşa un singur consilier nu va rezolva nimic.Priviţi şi 
analizaţi echipele de consilieri ale fiecărui candidat .Priviti 
pe cine au alături. În mâinile cui lăsăm destinele comunei ? 
Acelora care nu au lucrat o zi în administraţie? Vă îndemn 
deci să votaţi “Mişcarea pentru Botoşani” 

   Să votăm cu inima, pentru 
   inima noastră Ibăneşti ! 
Votaţi Mişcarea pentru Botoşani! 
        Votaţi inima! 
     Viceprimarul comunei 
           Ibăneşti 
         Săvel Lavric 

   Multe lucruri am învăţat în tot acest timp, îmi place să 
ajut oamenii să le fiu alături atât la bine cât şi la greu. 
   În prag de alegeri fiindcă şi acestea fac parte din viaţă, 
apelul meu personal şi nu numai, este să fim împreună şi în 
continuare să participaţi cu toţii la vot, să votaţi întreaga 
echipă propusă atât pe plan local cât şi pe plan judeţean. 
Numai aşa putem să ne ajutăm reciproc şi să realizăm toate 
cele propuse. Nu vă lăsaţi pradă minciunilor şi promisiuni- 
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Dragi ibăneşteni, 

   Vă mulţumesc pentru votul pe 
care mi l-aţi dat la alegerile din anul 
2008 şi pentru că mi-aţi fost alături 
de-a lungul întregului mandat. În 
aceşti ani v-am dovedit că sunt 
activ, onest şi competent, am dove- 
dit că ştiu ce trebuie făcut pentru 
a dezvolta comuna. M-am implicat 
în rezolvarea tuturor problemelor 
şi am făcut reforme instituţionale. 
   În administraţie trebuie să fii 
pregătit să ajuţi, dar pentru asta 
trebuie să ştii şi să respecţi legi. 
   Asta pentru că deciziile noastre 
influenţează vieţi! 
   Vă asigur că am făcut tot ce mi-a 
stat în putere pentru BINELE ibă- 
neştenilor şi pentru îmbunătăţirea 
vieţii. 
   Dacă mă uit în urmă, pot spune că 
IBĂNEŞTIUL s-a schimbat în BINE 
: asfalt, drumuri pietruite, poduri, 
şcoli noi şi moderne, bază sportivă, 
grădiniţe, centre de zi, case praznica- 
le, etc. Aceste lucruri le-am făcut 
împreună. 
   SĂ CONTINUĂM SĂ CON- 
STRUIM! 
   După cum ştiţi, pe 10 iunie 2012 
vor fi alegeri locale. 
   Eu voi candida pentru un nou 
mandat de primar din partea alian- 
ţei MIŞCAREA PENTRU BOTO- 
ŞANI. 
   Sigla electorală este o inimă, iar în 
interior este scris cuvântul Botoşani. 
   Am hotărât acest lucru pentru a 
continua transformarea comunei, 
pentru a promova o administraţie 
locală corectă, pentru o dezvoltare 
durabilă , pentru un dialog deschis 
şi plin de respect cu toţi cetăţenii. 
Doresc să continui promovarea valo- 
rilor, promovarea tinerilor şi să ofer 
soluţii competente şi legale la proble- 
mele ivite. 
   Am slujit Adevărul, Dreptatea şi 
această comună, IBĂNEŞTI, şi 
mereu i-am criticat pe leneşi şi pe cei 
neperformanţi şi demagogi. 
   A trecut vremea celor nepregătiţi 
sau a celor care prin minciună sau 
vorbe goale vor să convingă. NU 
TREBUIE să ne mai lăsăm păcă- 
liţi!!! Am fost păcăliţi, şi am sufe- 
rit!!! 
   Puterea noastră, a tuturor, stă în 
unitate şi în dorinţa de a continua 
dezvoltarea Frumuseţii acestei 

Tot ce am promis, 

am realizat! 
1. Modernizarea majorităţii drumurilor. 
2. Construirea de poduri şi podeţe. 
3. Construire şcoală Ibăneşti. 
4. Construire şcoală Dumbrăviţa. 
5. Construire grădiniţă Ibăneşti. 
6. Construire utilităţi Dumbrăviţa. 
7. Construire utilităţi Ibăneşti. 
8. Extindere şcoală Dumbrăviţa. 
9. Construire Centru de Zi - Ibăneşti. 
10. Construire Bază Sportivă Multifuncţio- 
nală – Ibăneşti. 
11. Iluminat public modern. 
12. Un monument grandios închinat eroilor, 
monumente religioase. 
13. Înfiinţarea unui serviciu de salubritate 
eficient. 
14. Promovarea culturii tradiţionale locale; 
înfiinţarea unei biblioteci on-line. 
15. Sprijin substanţial pentru construire 
Complexuri Parohiale. 
16. Reducerea impozitelor şi taxelor locale. 
17. Susţinerea echipei de fotbal locale. 
18. Mereu aproape de oameni, respect faţă de 
cei vârstnici şi de cazurile sociale deosebite. 
19. Promovarea valorilor şi a tinerilor. 
20. Promovarea unei administraţii în folosul 
cetăţenilor. 

Obiective propuse: 
1. O primărie în sprijinul şi respectul cetă- 
ţeanului. Continuarea reformei în adminis- 
traţie. 
2. Dezvoltarea infrastructurii rurale alimen- 
tare cu apă şi canalizare. 
3. Modernizarea tuturor instituţiilor din 
comună. 
4. Continuarea modernizării drumurilor. 
5. Construcţia unei baze multiculturale şi 
de agrement, construirea unui cămin cultu- 
ral. 
6. Construirea unui nou centru de zi, a 
unei săli de sport şi a unei biblioteci 
moderne. 
7. Programe de sănătate viabile. 
8. Promovarea culturii şi educaţiei la stan- 
darde europene. 
9. Reducerea impozitelor şi taxelor locale. 
10. O echipă de consilieri locali profesionişti, 
promovarea tinerilor, ajutor pentru cazurile 
sociale deosebite, pentru un mediu sănătos 
şi o viaţă mai bună. 

comune, atât de dragă nouă, IBĂ- 
NEŞTI! 
   Împreună trebuie să ne străduim 
pentru progres, pentru că împreună 
am muncit, am suferit şi ne-am 
bucurat. 
   DA, NOI am dezvoltat comuna şi 
în perioadă de criză, şi personal 
doresc să continui drumul ascendent 
al dezvoltării Ibăneştiului pentru că 
dumneavoastră meritaţi tot ceea ce 
este mai BUN. 
   Mereu v-am simţit aproape, vă 
respect şi VĂ MULŢUMESC! 

  Puterea dezvoltării Ibăneştiului 
stă în FORŢA VOTULUI DUM- 
NEAVOASTRĂ! 
  E timpul pentru un Ibăneşti 
modern! 
  SĂ CONTINUĂM!!! 
  Aşa să ne ajute Dumnezeu! 
  Vă îmbrăţisez cu mult drag! 
  PRIMARUL dumneavoastră 
  ING. ROMICĂ MAGOPEŢ 

VOTAŢI PRIMAR 
Ing. ROMICĂ MAGOPEŢ! 
Ibăneştiul este inima mea ! 

VOTAŢI PRIMAR ! 

MIŞCAREA PENTRU 
BOTOŞANI 

  ING. ROMICĂ MAGOPEŢ 

IBĂNEŞTIUL ESTE INIMA MEA ! 
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Propuneri pentru Consilierii Locali Ibăneşti din partea 

Mişcării pentru Botoşani 

   ,,Suntem o echipă de 
profesionişti care lucrează 
     pentru oameni! 

Lavric 

Săvel 

,,Respectul pentru cetăţean 
    va fi o prioritate!” 

Vitcu 

Octav 

,,Soluţii legale pentru toate 
      problemele!” 

Aciobăniţei 
  Mihai 

,,Promovăm egalitatea de 
       şanse!” 

Alboiu 

Lucia 

,,Învăţământul trebuie să fie 
     de calitate!” 

Culiceanu 

Georgeta 

Păvăleanu 

 Dinu 

,,Taxe şi impozite 
   mai mici!” 

  ,,Medicamente gratuite prin 
programe de sănătate viabile!” 

Grigoraş 

 Ovidiu 

   ,,Ne vom îngriji pentru o 
viaţă mai bună şi sănătoasă!” 

 Filip 

Dumitru 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ING. ROMICĂ MAGOPEŢ 

IBĂNEŞTIUL ESTE INIMA MEA ! 
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,,Corectitudine şi legalitate în 
      toate acţiunile!” 

Crudu 

Viorel 
,,Susţinem atragerea de 
investiţii în comună!” 

Şulic 

Ion 

,,Onestitatea şi performanţa 
   ne caracterizează!” 

Ibănescu 

 Petrea 

,,Suntem pentru o agricultu- 
     ră performantă!” 

   Jîjie 

Constantin 

,,În localitatea noastră luăm 
    deciziile împreună!” 

   Anghel 
Florea Petru 

,,Ibăneştiul este prioritatea 
      noastră!” 

Isac 

 Ion 
,,Promovăm şi ajutăm tinerii! 

Apopei 
Ovidiu 

Dodu 

,,O comună curată este o 
  comună frumoasă!” 

Adrian 
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MESAJUL 
PRIMARULUI 

AŞA ARĂTA 

IBĂNEŞTIUL 

ÎNAINTE 

port, încă din anul 2007, când drumul 
comunal Dumbrăviţa- Ibăneşti a fost asfal- 
tat. 

AŞA ARATĂ 

IBĂNEŞTIUL 

ACUM ,,Tot ce 

am promis, Am 

realizat!” 

   ,,Mereu să ne facem timp 
pentru a fi prietenoşi – este 
drumul spre fericire. 
   Să ne facem timp pentru 
a visa, astfel vom fi mai 
aproape de stele. 
   Să ne facem timp pentru 
a privi în jur- pentru că ziua 
e prea scurtă pentru a fi 
egoişti şi răi. 
   Să ştim mereu să râdem 
pentru că râsul este muzica 
sufletului. 
   În permanenţă am asimi- 
lat şi identificat omul cu pia- 
tra. Pentru că piatra este 
însuşi OMUL. Activitatea 
de prelucrare a pietrei brute 
corespunde cu transforma- 
rea omului. Mereu are loc o 
trecere de la stadiul diform 
şi inconştient la un stadiu 
regulat şi creativ al omului 
liber. 
   Cu pietrele brute nu 
putem construi- ele crează 
instabilitate şi dezarmonie. 
Numai Piatra şlefuită con- 
tribuie la ridicarea Templu- 
lui. 
   Trebuie să se ştie : oame- 
nii din Ibăneşti lucrează 
pentru binele şi progresul 
tuturor, dar în acelaşi timp 
ştiu să se perfecţioneze pe ei 
înşişi. 
   Înţelegerea,ajutorul, 
toleranţa nu se învaţă din 
lecturi, acestea trebuie trăite 
pentru a le desluşi spiritul. 
   În acest Orient IBĂ- 
NEŞTI ţi se dă şansa să 
înveţi. Aici am început să 
ridic un edificiu universal al 
fraternităţii, iar în credinţa şi 
sufletul nostru este o stare 

de spirit care în final 
înseamnă a primi şi a dărui. 
   A fi ibăneştean înseamnă 
a parcurge un drum al auto- 
cunoaşterii şi împlinirii de 
sine pentru a ne ajuta să 
devenim noi înşine. 
   Această comună- IBĂ- 
NEŞTI- este în esenţă o 
reprezentare a lumii, iar 
drumul nostru de-a lungul ei 
către cunoaştere, este de 
fapt calea noastră prin viaţă. 
   Scările pe care le urcăm 
ne fac să descoperim ele- 
mentele constitutive ale uni- 
versului: pământ, apă, aer, 
foc. 
   Călătoriile arată trecerea 
la o nouă viaţă, iar focul 
graţiei divine anunţă apro- 
pierea de ADEVĂR şi des- 
ăvârşirea operei. 
   Noi ibăneştenii putem şi 
vrem să fim acolo unde ne 
este locul. 
   Ibăneştiul nu s-a creat 
pentru spectatori. 
   Ibăneştiul s-a născut din 
dorinţa de a ne asocia şi de a 
lucra împreună pentru bine- 
le umanităţii. 
   Dorinţa de solidaritate şi 
unitate este puternică şi ne 
ajută să construim împreu- 
nă. Ţelurile noastre nu pot 
da naştere la interpretări. 
   Numai duşmanii de vea- 
curi ai acestui spaţiu- igno- 
ranţa şi minciuna- pot să 
aducă îndoiala. 
   Să poţi ierta este o calita- 
te mare, iar o dovadă de 
forţă şi putere de caracter 
este încrederea, să poţi con- 
strui împreună cu semenii 

tăi arată înţelepciune şi 
maturitate. 
   Aici suntem ceea ce cei- 
lalţi ne recunosc şi nu ceea 
ce vrem noi să fim. 
   Îmi doresc sincer ca 
misiunea mea de a găsi 
Armonia Perfectă- să devi- 
nă un ţel pentru fiecare ibă- 
neştean. 
   Pentru a fi cu adevărat 
repere avem nevoie de cali- 
tăţi. 
   Greul de acum începe ... 
   Avem obligaţia să păs- 
trăm şi să dezvoltăm ceea ce 
de drept am obţinut, pentru 
că perfecţiunea este superla- 
tivă sau nu este deloc. 
   Acest Orient Ibăneşti – 
va fi permanent o sursă de 
speranţă şi de putere spiri- 
tuală pentru solidaritate, de 
luptă împotriva suferinţei, a 
ignoranţei, a dezbinării şi a 
conflictelor de tot felul. 
   Aici punem preţ pe gân- 
dire şi pe valorile morale ale 
omenirii. 

   Adevărul şi Cunoaşterea 
în Ibăneşti sunt acasă. 
   Sunt calităţi sacre spre 
care tindem şi care în final 
dau Lumină. 
   FIECARE DIN NOI, 
suntem IBĂNEŞTIUL. 

       Peste 50% din drumurile comunale şi 
săteşti erau impracticabile. Comuna Ibăneşti 
nu a avut niciun tronson de drum asfaltat. 
       Ibăneştiul era în beznă, nu exista ilu- 
minat stradal. 
       Primăria Ibăneşti avea alimentarea cu 
energie electrică întreruptă din cauza factu- 
rilor neplătite, iar xeroxul Primăriei funcţio- 
na într-un bar. 
      Acticităţile culturale erau modeste, iar 
Căminul Cultural avea nevoie de numeroase 
reabilitări ca să fi putut fi gazda unor eveni- 
mente. 
       Biblioteca Comunală necesita reabli- 
tări pentru a-şi fi putut continua activitatea. 
       Şcolile din comună aveau nevoie de 
multiple îmbunătăţiri, reabilitări şi renovări 
pentru ca elevii noştri să fi învăţat în condi- 
ţii optime. 

Drumuri impracticabile 

    La intrarea în comună remarcăm că Ibă- 
neşti este un SAT EUROPEAN, distincţie 
obţinută în anul 2005, datorită unui proiect 
în care localnicii s-au implicat pentru reabi- 
litarea drumurilor locale şi realizarea ilumi- 
natului public modern. 

     ASFALTARE DC 
DUMBRĂVIŢA - IBĂNEŞTI – 2007 

ILUMINAT PUBLIC MODERN 

Sală de clasă din Şcoala „Ştefan cel 
        Mare” Ibăneşti 

 Mesajul meu este: 
 Să vă bucuraţi cu 
 toţii de Lumină. 
Primar de Ibăneşti, 
Prof. Ing. ROMICĂ 
   MAGOPEŢ 
        2012 

       Ghişeul Poştal Ibăneşti nu avea de mai 
mulţi ani sediu şi, prin urmare, îşi desfăşura 
activitatea în locuinţa unei familii. 
        În Ibăneşti, nu exista un serviciu de 
gestiune a deşeurilor, nu existau pubele în 
incinta instituţiilor publice, iar gunoiul 
menajer era depozitat pe marginea şanţuri- 
lor, râpelor sau pădurilor. 
       Iarna, Ibăneştiul era o localitate izolată 
din cauza faptului că nu erau întreprinse 
activităţi de deszăpezire. 
   Accesul în comuna Ibăneşti se poate face 
fără impedimente, cu orice mijloc de trans- 

  Curtea şcolii din Ibăneşti. Aici s-a con- 
struit o bază sportivă multifuncţională. 

  Pentru a menţine această imagine de SAT 
EUROPEAN nu este suficient doar să obţi- 
nem distincţia, important este să menţinem 
şi să îmbunătăţim continuu comuna. În acest 
sens anual au loc acţiuni de întreţinere, 
împietruire, reprofilare şi dezăpezire a dru- 
murilor comunale şi săteşti. 

IBĂNEŞTI “SAT EUROPEAN” 

    ÎMPIETRUIRE 
DRUMURI COMUNALE 
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Profilare drumuri 
               Microbuz şcolar 
   Elevii beneficiază de un microbuz şcolar 
care îi ajută pe aceşti să nu mai ajungă obo- 
siţi la şcoală, reuşind să fie mai activi la 
orele de curs. 

SCOALA MIHAIL SADOVEANU 
  DUMBRAVITA, CORP 2, 

EXECUŢIE DE TUBURI PENTRU 
CONSTRUCŢIE DE PODURI ŞI 
       PODEŢE 

SCOALA MIHAIL SADOVEANU 
     DUMBRAVITA 

Gradiniţa Dumbravita, 

   Amploarea realizărilor din comună a stâr- 
nit dorinţa de a face mai mult şi mai mult 
pentru a atinge cele mai înalte obiective. 
   Domnul Primar Ing. Romică Magopeţ 
spune că ,,oamenii din Ibăneşti sunt munci- 
tori, deştepţi, sunt harnici, liberi, ştiu să 
creeze , ştiu să lupte, să iubească, să trăiască 
şi să moară demn, dar şi să învie la spirit”. 
   Educaţia este pionul de bază pentru crea- 
rea unor oameni demni, respectoşi şi cu sim- 
ţul responsabilităţii. De aceea domnul pri- 
mar Ing. Romică Magopeţ a acordat o aten- 
ţie importantă şi învăţământului, care în ulti- 
mii ani a cunoscut o dezvoltare considerabi- 
lă: “Este foarte important să investim în 
şcoli. Pentru mine şcoala este un templu al 
înţelepciunii. Educaţia şi pregătirea oameni- 
lor este determinantă într-o societate în plină 
evoluţie şi schimbare. Şcoala reprezintă o 
rampă de lansare, debutul luptei cu viaţa. În 
şcoală ni se oferă modele, se conturează 
principii, dobândim învăţături şi precepte 
care ne vor ghida comportamentele ulterioa- 
re. În acest context, este evidentă necesitatea 
unui mediu educativ optim dezvoltării şi for- 
mării oamenilor. Sunt adeptul principiilor 
lui Franz Kafka: Atât timp cât nu încetezi să 
urci, treptele nu se vor termina; sub paşii tăi 
care urcă, ele se vor înmulţi la nesfârşit. De 
aceea, le spun mereu elevilor, la început de 
an: Urcaţi treptele cunoaşterii că aveţi de la 
cine învăţa şi luptaţi pentru obţinerea bine- 
lui” 
   În comuna Ibăneşti s-au creat , înainte de 
toate, condiţii prielnice atât elevilor, pentru 
formarea pozitivă ca oameni pentru viitor, 
cât şi cadrelor didactice care işi dovedesc un 
deosebit interes pentru a fi cât mai pregătiţi 
în activitatea lor de a împărtăşi cunoştinţele 
elevilor. 
    Astfel, toate şcolile comunei Ibăneşti au 
fost extinse, modernizate şi dotate cu gru- 
puri sanitare şi noi săli de clasă, oferind ele- 
vilor şi cadrelor didactice bucuria de a bene- 
ficia de o bibliotecă, de un centru de infor- 
mare şi documentare, de o sală unde vor fi 
organizate activităţi culturale şi extraşcolare. 

Deszapeziri drumuri 

   Inundaţiile din vara anului 2010 au pro- 
dus pagube semnificative, iar Primăria 
Comunei Ibăneşti s-a preocupat de refacerea 
mediului educativ. Prin parteneriat cu aso- 
ciaţia Habitat for Humanity Romania s-a 
realizat construcţia corpului B din cadrul 
Şcolii Mihail Sadoveanu Dumbrăviţa. 

   Printre obiectivele finalizate se numără : 
Grădiniţa din satul Ibăneşti, Grădiniţa din 
satul Dumbrăviţa, Şcoala cu clasele I-IV din 
satul Dumbrăviţa, precum şi Şcolile cu cla- 
sele V-VIII din satele Ibăneşti şi Dumbrăvi- 
ţa. 

Gradinita Ibanesti 

nivelului de educaţie la nivelul comunei. 
Acest Centru de zi are drept beneficiari un 
număr de 60 copii/an, copii aflaţi în situaţii 
de risc de abandon. Aceştia vor primi: îngri- 
jire şi supraveghere pe timpul zilei; asisten- 
ţă de specialitate în vederea consolidării 
cunoştinţelor dobândite în cadrul orelor de 
curs, suport pentru orientarea şcolară; consi- 
liere psihologică, socială şi terapeutică 
(ludoterapie, meloterapie, logoterapie), în 
funcţie de planul individualizat al fiecărui 
beneficiar. 
   În urma analizei şcolare a copiilor care au 
beneficiat de serviciile Centrului de zi s-au 
constatat progrese, ceea ce arată eficienţa 
acestui obiectiv. În curs de execuţie este şi 
construirea unui Centru de zi pentru copii în 
satul Dumbrăviţa. 
    „Ţinând cont de perioada de criză pe care 
o traversează ţara noastră, remarcăm faptul 
că numărul familiilor aflate în dificultate 
psiho-socio-economică este în continuă 
creştere. Mulţi dintre părinţi, în speranţa 
îmbunătăţirii veniturilor şi situaţiei pe care o 
au, aleg să muncească în străinătate lăsându- 
şi copii la rude. Nevoile acestor copii nu pot 
fi de multe ori suplinite de rude. Înfiinţarea 
acestui centru prezintă avantajul că se 
creeaza un mediu în care copiii vor fi supra- 
vegheaţi, consiliaţi, instruiţi şi educaţi de 
personal calificat” susţine primarul comunei 
Ibăneşti, ing. Romică Magopeţ. 

Caminul Cultural Ibanesti 

   Domnul Primar Ing. Romică Magopeţ a 
încheiat un parteneriat cu Societatea Naţio- 
nală de Cruce Roşie din România, cu spriji- 
nul căreia a început construcţia Şcolii cu cla- 
sele I- IV ,,Ştefan cel Mare şi Sfânt “ Ibă- 
neşti. 

Scoala cu clasele I-IV Ibanesti 

   Un alt proiect, demarat în 2009 şi conti- 
nuat în 2010 este “Construcţie de Bază Mul- 
tifuncţională Tip II”, în localitatea Ibăneşti. 
Baza sportivă este modernă şi funcţională, 
la standarde europene şi este formată din 
clădirea de vestiare şi amenajările exterioa- 
re, constând în suprafaţa de joc, împrejmui- 
re şi platformă pentru parcare auto. 

Baza sportiva Ibanesti 

   Cu scopul dezvoltării şi promovării cultu- 
rii au fost reabilitate Căminul Cultural şi 
Biblioteca Comunală şi s-a înfiinţat un 
Muzeu Etnografic pentru păstrarea zestrei de 
suflet a ibăneştenilor. 

Biblioteca comunei Ibanesti 

            Centru de zi Ibăneşti 
   Pentru îmbunătăţirea serviciilor sociale 
specializate oferite de Consiliul local al 
comunei Ibăneşti pentru copiii aflaţi în 
situaţii de risc şi pentru familiile acestora, 
domnul Primar Ing. Romică Magopeţ a con- 
struit un Centru de zi pentru copii în satul 
Ibăneşti. 
   Acest Centru vine în sprijinul tuturor 
copiilor şi are ca principal obiectiv creşterea 

BAZARUL IBĂNEŞTI 

Colectivul 
de redacţie 

SERVICIU DE GESTIUNE 
    DEŞEURILOR 

  MAGOPET ROMICA, LAVRIC SAVEL, STAN CATALINA, ABOGHIOAIE PETRU 

Scoala Stefan cel Mare Ibanesti, 

SCOALA MIHAIL SADOVEANU 
     DUMBRAVITA, 
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   Inundaţiile din anul 2010 au afectat şi 
podeţul situat pe DC 81, în zona Turtă- 
Dumbrăviţa, care asigură legătura între satul 
Ibăneşti şi satul Dumbrăviţa. Domnul Pri- 
mar Ing. Romică Magopeţ a făcut toate 
demersurile necesare pentru refacerea aces- 
tui podeţ, iar construcţia acestuia este în curs 
de execuţie. 
   După inundaţiile din vara anului 2010 
domnul Primar Ing. Romică Magopeţ a ofe- 
rit sprijin tuturor persoanelor afectate de 
inundaţii, iar pentru cei care au avut casele 
distruse în totalitate de ape, s-au construit 
altele noi , precum şi anexe pentru creşterea 
animalelor. 
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împlinit 50 de ani de căsătorie. Cu acest pri- 
lej au fost omagiaţi şi veteranii de război. 
   ,,Vă asigur de întreaga mea recunoştinţă 
şi preţuire pentru modul exemplar în care v- 
aţi făcut datoria sub drapelul romanesc… 
Dragi veterani de război, sărbătorim ataşa- 
mentul dvs., perseverenţa, curajul, simţul 
datoriei şi onoarei militare, vă aducem recu- 
noaşteren şi vă cinstim meritele. Sunteţi 
exemple pentru noi, iar datoria mea sacră 
este de a vă cinsti şi preţui.” 
   FOTO 52.Zi de poveste, FOTO 53.Inau- 
gurare Baza Sportiva Multifunctionala tip II 
   Domnul Primar Ing. Romică Magopeţ le- 
a oferit surprize şi celor mici prin organiza- 
rea unor spectacole de teatru de păpuşi, care 
au adus zâmbete de chipurile tuturor. Inau- 
gurarea Bazei sportive a fost un alt moment 
de bucurie, deoarece la eveniment şi-a făcut 
prezenţa şi Moş Crăciun, care a împărţit 
cadouri tuturor copiilor. 

   Domnul Primar Ing. Romică Magopeţ 
preţuieşte noţiunea de ,,familie”, motiv pen- 
tru care în data de 14 august 2011 a organi- 
zat o festivitate pentru cuplurile care au 

   Înalt Prea Sfinţitul Teofan, Mitropolitul 
Moldovei şi Bucovinei a vizitat comuna Ibă- 
neşti cu diverse ocazii, aducând în sufletele 
locuitorilor linişte sufletească. 
   Comuna Ibăneşti este o comunitate pros- 
peră, iar dorinţa de progres nu se opreşte 
aici. Domnul Primar Ing. Romică Magopeţ 
spune ,, În administraţie timpul nu există , 
iar dimensiunea nemăsurată a construcţiei 
interioare a templului interior , care dăinuie 
peste ani nu poate fi cuantificată. În admi- 
nistraţie suntem ceea ce semenii ne recunosc 
, şi nu ceea ce vrem noi să fim. Aici oamenii 
buni trebuie să devină mai buni.” 
   Am demonstrat că ştim să ne ţinem de 
cuvânt şi chiar facem în plus faţă de ce ne- 
am propus. Mereu oamenii au fost mulţumiţi 
de ajutorul nostru, pe care l-au primit în 
orice împrejurare. 
   Localnicii comunei Ibăneşti au primit 
FAPTE rezultate din munca domnului Pri- 
mar Ing. Romică Magopeţ, care a arătat un 
deosebit interes pentru imaginea comunei 
noastre şi pentru dorinţele fiecărui locuitor 
în parte. 
   Domnul Primar Ing. Romică Magopeţ a 
adus comuna Ibăneşti pe făgaşul firesc al 
lucrurilor şi continuă să lucreze din inimă la 
modernirea şi BINELE comunei Ibăneşti. 

Serviciul Voluntar pentru Situaţii de 
             Urgenţă 

Serviciul de Pază Ibăneşti 

    În comună s-a modernizat bazarul, s-au 
înfiinţat serviciu de pază şi serviciul pentru 
situaţii de urgenţă şi s-au amenanjat locuri 
speciale pentru depozitarea deşeurilor. 

Cabinet Medical Ibanesti 

Cabinet Veterinar 

Post de Politie Ibanesti 

Sediul Postal Ibanesti 

  Pentru îmbunătăţirea mediului social s-a 
construit un sediu poştal, s-au reabilitat 
Cabinetul Medical şi cel Veterinar, s-a 
amenjat un Cabinet Stomatologic, toate 
acestea pentru a oferi localnicilor cele mai 
bune condiţii de trai. 

Refacere Podet DC 81 

Monumentul Eroilor Ibanesti , 

CINSTIREA EROILOR 

   La iniţiativa domnului Primar Ing. Romi- 
că Magopeţ, în anul 2007, a fost construit 
lângă Primărie,, Monumentul Eroilor”, com- 
pletat ulterior cu două tunuri. “Acord o 
importanţă deosebită eroilor şi evenimente- 
lor de omagiere a acestora. Ibăneştiul a dat 
neamnului românesc un număr de 229 de 
eroi. De “Ziua Eroilor” şi de “1 Decembrie” 
ne plecăm în faţa eroilor, care cu credinţă şi 
cu dragoste au împlinit în această lume des- 
tinul românesc” subliniază primarul Romică 
Magopeţ. 

Monument spiritual Dumbravita 

Monument Spiritual Ibanesti, 

Cruce inchinata eroilor 

   Dumnezeu este cel care ne sprijină în 
toate acţiunile noastre, de aceea domnul Pri- 
mar Ing. Romică Magopeţ este de părere că 
,,crucea este cel mai important simbol creş- 
tin, este simbolul Sfintei Treimi şi reprezin- 
tă mantuirea noastră. Din cele mai vechi 
timpuri, Crucea simbolizează soarele şi 
armonia dintre pămant şi cer. Dar, pe langă 
acest lucruri esenţiale, Ea ne face să ne sim- 
ţim cât mai aproape de Dumnezeu, şi cu cât 
suntem mai aproape de Dumnezeu, cu atat 
suntem mai împliniţi.” În fiecare din cele 
două sate ale comunei Ibăneşti s-au construit 
două CRUCI , care simbolizează credinţa. 

Complex parohial Ibanesti, 

Casa sociala Dumbrăviţa 

   Domnul Primar Ing. Romică Magopeţ a 
oferit sprijin bisericilor din comună atât pen- 
tru modernizarea lor , cât şi pentru construc- 
ţia caselor praznicale. 
   ,,Credinţa, forţa şi frumuseţea dreptăţii 
sunt pionii pe care se sprijină Ibăneştiul” 
spunea domnul Primar Ing. Romică Mago- 
peţ. 
   Toate aceste investiţii sunt mărturia unei 
munci asidue şi a unui management finan- 
ciar extrem de eficient. 

Nunta de aur 

Cinstirea Veteranilor de Război 

Vizita IPS Dumbravita 

Vizita IPS Ibanesti 

Eveniment cultural 


