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Primarul comunei Ibănești Ing. Romică Magopeţ 

   ,,Dragi cadre didactice, 
dragi părinţi, dragi elevi, 
   Astăzi este prima zi din 
noul an şcolar 2012- 2013, o 
zi importantă pentru noi, 
deoarece în aceste momente 
copiii au prioritate. 
   Faptul că suntem prezenţi 
la acest eveniment demons- 
trează că acordăm o deosebi- 
tă atenţie educaţiei şi înţele- 
gem rolul ei în societate. 
   Începutul acesta de an şco- 
lar este un moment de reflec- 
ţie pentru ceea ce înseamnă 
educaţia, principalul lucru pe 
care trebuie să îl avem în 
vedere când ne gândim la vii- 
tor. 
   Administraţia locală a 
investit mult în învăţământul 
ibăneştean, pentru că a dorit 
să creeze copiilor noştri medii 
plăcute, medii corespunzătoa- 
re pentru desfăşurarea orelor. 
   Educaţia este iniţierea în 
viaţa spiritului, pregătirea 
sufletului uman în căutarea 
adevărului şi a virtuţii. 
   Vrem să îi ajutăm pe cei 

Discursul domnului Primar la 

început de an şcolar 2012- 2013 
mici să ajungă oameni demni, 
respectuoşi şi capabili să ia 
hotărâri responsabile. 
   Mesajul meu pentru 
cadrele didactice este că 
administraţia locală a acordat 
o atenţie deosebită învăţă- 
mântului şi a fost mereu ală- 
turi de elevi şi profesori, ofe- 
rindu-le toate condiţiile nece- 
sare. Aceste lucruri au fost 
făcute în interesul copiilor, de 
aceea şi dvs. trebuie să contri- 
buiţi la îmbunătăţirea siste- 
mului educaţional. 
   Trebuie să daţi copiilor 
posibilitatea să îşi dezvolte 
abilităţile de viaţă şi să îşi 
consolideze competenţe fun- 
damentale. 
   Datoria dvs. de profesori 
este să oferiţi copiilor exem- 
ple pozitive, să adoptaţi pro- 
grame speciale pentru a-i 
determina pe elevi să înveţe 
cât mai mult şi să înţeleagă 
care este importanţa şcolii. 
   Un factor important şi de 
răspundere al educaţiei este 
familia. Dumneavoastră, 

părinţii, o conduceţi şi răs- 
pundeţi de ea în faţa societăţii 
şi a vieţii copiilor. 
   Trebuie să asigurăm copii- 
lor noştri un mediu cât mai 
corespunzător şi favorabil 
dezvoltării lor. 
   Pentru a-i ajuta cu adevărat 
pe elevi trebuie să păstraţi în 
permanenţă o strânsă legătură 
cu şcoala. Este important să-i 
mustrăm pe copii atunci când 
greşesc şi să îi felicităm 
atunci când merită. 
   Copilul trebuie să înţelea- 
gă că în viaţă, omul trebuie să 
urmărească un ideal. Datoria 
noastră părintească este să ne 
dăm silinţa să formăm din 
copilul nostru un om şi un 
caracter. 
   Dragi copii, 
   Vă doresc să începeţi anul 
şcolar încrezători în forţele 
voastre şi cu dorinţa de a 
demonstra că sunteţi capabili 
să fiţi responsabili. 
   Trebuie să fiţi conştienţi că 
şcoala este foarte importantă 
pentru viitorul vostru şi să vă 

gândiţi că după terminarea 
anilor de şcoală veţi fi nevoiţi 
să vă descurcaţi fără ajutorul 
părinţilor. 
   Trebuie să învăţaţi, acum 
pentru a avea posibilitatea să 
vă găsiţi un loc de muncă şi să 
vă întemeiaţi o familie. 
   Aveţi tot sprijinul meu, al 
cadrelor didactice şi al părin- 
ţilor în activităţile educative 
pe care vreţi să le desfăşuraţi. 
    Aveţi la dispoziţie cadre 
didactice pregătite, precum şi 
săli de clasă moderne care 
asigură confortul necesar 
pentru desfăşurarea orelor, iar 
ceea ce trebuie voi să aveţi în 
vedere este să ascultaţi de 
domnii profesori şi de părinţi, 
pentru că ei sunt în măsură să 
vă ofere o educaţie potrivită. 
   Vă urez un an şcolar fru- 
mos, cu rezultate cât mai 
bune şi mult succes cadrelor 
didactice şi elevilor în desfă- 
şurarea activităţii şcolare.” 
   Primarul dumneavoastră, 
         Ing. ROMICĂ 
         MAGOPEŢ 

Deschidere an şcolar Farmacie în comuna Ibăneşti Sfinţirea Casei Praznicale Întreţinere drumuri comunale Aprovizionare-lemne 

        Ordinea de zi a fost 
          următoarea : 
    Proiect de hotărâre privind 
modificarea bugetului local 
pentru anul 2012 şi actualizarea 
listei de investiţii prin comple- 
tarea cu următoarele obiective 
de investiţie: 

  În data de 29 septembrie 
2012, ora 10.00, a avut loc 
şedinţa Consiliului Local Ibă- 
neşti. 

      Reabilitare/ moderniza- 
re clădire Grădiniţă Dum- 
brăviţa 
     Cămin Cultural în satul 
Dumbrăviţa, 
     Complex de agrement în 
satul Ibăneşti, 
      Modernizare/ asfaltare 
drum comunal pe tronsonul 
– intersecţie DJ 291 C- Cen- 
tru- Şcoala ,, Ştefan cel 
Mare” Ibăneşti. 
   Următorii consilieri locali au 

votat împotriva realizării aces- 
tor investiţii: Ababei Florin. 
Cociu Dinu şi Şlincu Aurel. 
   O alegere tristă, dar adevăra- 
tă, un paradox în zilele noastre. 
   Însă firea oamenilor nu se 
dezice, din zorii creştinismului 
şi până în mileniul trei, ne supu- 
nem aceloraşi patimi şi erori. 
Civilizaţia, educaţia, altruismul 
rămân doar neologisme pentru 
unii dintre noi. 
   Iar argumentul este simplu. 

O şedinţă de Consiliu local în 
care ne propuneam accesarea 
unor fonduri prin intermediul 
Grupului de Acţiune Locală. 
   Întrebat despre această pro- 
blemă, domnul Primar Ing. 
Romică Magopeţ ne- a relatat: 
   ,, Prin intrarea în consiliul 
local a consilierilor gen: Şlin- 
cu Aurel, Ababei Florin 
şedinţele s- au transformat în 
reprize adevărate de circ. 
   În mod firesc şedinţele tre- 

buie să aibă solemnitate, iar 
aleşii trebuie să dea dovadă 
de maturitate politică şi 
reponsabilitate faţă de cei 
care i-au ales. 
   Acest lucru presupune 
învăţarea regulamentelor de 
funcţionare a consiliului 
local, legislaţia despre buget, 
despre sistemul sanitar( 
uman şi veterinar), educativ, 
despre viaţa socială, infras- 
tructură, investiţii şi aport 

fără a aduce jigniri. 
   Cazuri de obrăznicie, 
ignoranţă sau bufonerii ale 
consilierilor au mai fost şi în 
şedinţele anterioare, dar în 
şedinţa de sâmbătă, 29 sep- 
tembrie 2012, s-a întrecut 
orice limită a bunului simţ, a 
respectului faţă de doamne, 
de colegii consilieri, faţă de 
ibăneşteni. 

Continuare în pagina 2 
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   Purtând în suflete culorile verii, elevii şcolilor din comuna 
Ibăneşti, alături de cadre didactice şi părinţi s-au întalnit în 
prag de toamnă, luni, 17 septembrie 2012, pentru a începe un 
nou an şcolar. 

Început de an şcolar 2012- 2013 la IBĂNEŞTI 
    ,, Dragi cadre didactice, dragi părinţi, dragi elevi, 
   Astăzi este prima zi din noul an şcolar 2012- 2013, o zi 
importantă pentru noi, deoarece în aceste momente copiii au 
prioritate. 
   Faptul că suntem prezenţi la acest eveniment demonstrea- 
ză că acordăm o deosebită atenţie educaţiei şi înţelegem rolul 
ei în societate. 
   Începutul acesta de an şcolar este un moment de reflecţie 
pentru ceea ce înseamnă educaţia, principalul lucru pe care 
trebuie să îl avem în vedere când ne gândim la viitor. 
   Administraţia locală a investit mult în învăţământul ibă- 
neştean, pentru că a dorit să creeze copiilor noştri medii plă- 
cute, medii corespunzătoare pentru desfăşurarea orelor. 
   Educaţia este iniţierea în viaţa spiritului, pregătirea sufletu- 
lui uman în căutarea adevărului şi a virtuţii. 
   Vrem să îi ajutăm pe cei mici să ajungă oameni demni, res- 
pectuoşi şi capabili să ia hotărâri responsabile. 
   Mesajul meu pentru cadrele didactice este că administratia 
locala a acordat o atenţie deosebită învăţământului şi a fost 
mereu alături de elevi şi profesori, oferindu-le toate condiţiile 
necesare. Aceste lucruri au fost făcute în interesul copiilor, de 
aceea şi dvs. trebuie să contribuiţi la îmbunătăţirea sistemului 
educaţional. 
   Trebuie să daţi copiilor posibilitatea să îşi dezvolte abilită- 
ţile de viaţă şi să îşi consolideze competenţe fundamentale. 
   Datoria dvs. de profesori este să oferiţi copiilor exemple 
pozitive, să adoptaţi programe speciale pentru a-i determina 
pe elevi să înveţe cât mai mult şi să înţeleagă care este impor- 
tanţa şcolii. 
   Un factor important şi de răspundere al educaţiei este fami- 
lia. Dumneavoastră, părinţii, o conduceţi şi răspundeţi de ea 
în faţa societăţii şi a vieţii copiilor. 
   Trebuie să asigurăm copiilor noştri un mediu cât mai cores- 
punzător şi favorabil dezvoltării lor. 
   Pentru a-i ajuta cu adevărat pe elevi trebuie să păstraţi în 
permanenţă o strânsă legătură cu şcoala. Este important să-i 
mustrăm pe copii atunci când greşesc şi să îi felicităm atunci 
când merită. 
   Copilul trebuie să înţeleagă că în viaţă, omul trebuie să 
urmărească un ideal. Datoria noastră părintească este să ne 
dăm silinţa să formăm din copilul nostru un om şi un caracter. 
   Dragi copii, 
   Vă doresc să începeţi anul şcolar încrezători în forţele 
voastre şi cu dorinţa de a demonstra că sunteţi capabili să fiţi 
responsabili. 
   Trebuie să fiţi conştienţi că şcoala este foarte importantă 
pentru viitorul vostru şi să vă gândiţi că după terminarea ani- 
lor de şcoală veţi fi nevoiţi să vă descurcaţi fără ajutorul părin- 
ţilor. Trebuie să învăţaţi, acum pentru a avea posibilitatea să 

   Festivitatea de deschidere a noului an şcolar a început în 
satul Ibăneşti la ora 9, iar la ora 10 oficialităţile au fost pre- 
zente şi în satul Dumbrăviţa. 
   Odată cu acest an şcolar, elevii claselor I- IV ai Şcolii,, Şte- 
fan cel Mare şi Sfant” Ibăneşti vor învăţa în noua clădire 
reconstruită după dezastrele produse de inundaţiile din vara 
anului 2010. Investiţia a fost realizată cu sprijinul Radiodifu- 
ziunii Române prin Societatea Naţională de Cruce Roşie , 
care a contribuit cu aproximativ 25% din costul obiectivului, 
restul sumei fiind acoperită din bugetul local al Primăriei 
comunei Ibăneşti. 
   La eveniment au participat domnul Director Măciuca 
Eduard, reprezentant al Societăţii Naţionale de Cruce Roşie 
din România, doamna Peonaru Gina, reprezentant al postu- 
lui,, Radio Romania Actualităţi”, un reprezentant al postului 
de Poliţie Ibăneşti, cadre didactice, preoţi şi părinţi. 
   Slujba de TE DEUM a fost oficiată pentru începutul de an 
şcolar de preoţii parohi pr. Mihai Bogdan Ştefan,pr. Berechea 
Ovidiu şi pr. Foca Claudiu. 
   Domnul Primar Ing. Romică Magopeţ a transmis celor 
prezenţi câteva mesaje: 

vă găsiţi un loc de muncă şi să vă întemeiaţi o familie. 
    Aveţi tot sprijinul meu, al cadrelor didactice şi al părinţilor 
în activităţile educative pe care vreţi să le desfăşuraţi. 
    Aveţi la dispoziţie cadre didactice pregătite, precum şi săli 
de clasă moderne care asigură confortul necesar pentru desfă- 
şurarea orelor, iar ceea ce trebuie voi să aveţi în vedere este să 
ascultaţi de domnii profesori şi de părinţi, pentru că ei sunt în 
măsură să vă ofere o educaţie potrivită. 
    Vă urez un an şcolar frumos , cu rezultate cât mai bune şi 
mult succes cadrelor didactice şi elevilor în desfăşurarea acti- 
vităţii şcolare.” 
    Doamna Director Prof. Mariana Magopet a accentuat 
importanţa pe care trebuie să o acorde părinţii în relaţia cu 
şcoala şi a prezentat structura noului an şcolar şi repartizarea 
elevilor pe clase. 
    Sălile în care vor învăţa elevii clasei pregătitoare sunt ame- 
najate corespunzător, iar cadrele didactice sunt pregătite in 
urma cursurilor organizate la nivel naţional. 
    Copiii care vor face parte din clasa pregătitoare au vârsta 
de 6 ani şi vor avea posibilitatea să îşi dezvolte capacitatea de 
a comunica, vor face cunoştinţă cu lumea cifrelor şi a litere- 
lor, vor învăţa să observe mediul înconjurător şi să interacţio- 
neze cu ceilalţi copii prin joc, prin activităţi în echipă, activi- 
tăţi de descoperire, prin desen sau prin activităţi sportive. 
    La nivelul comunei Ibăneşti au fost înscrişi în clasa pregă- 
titoare un număr 40 de copii, din care 18 la Şcoala ,,Ştefan cel 
Mare” din satul Ibăneşti şi 22 la Şcoala ,, Mihail Sadoveanu” 
din satul Dumbrăviţa. 
    Administraţia localp Ibăneşti s-a ocupat de buna desfăşura- 
rea a lucrărilor de igienizare, care au fost finalizate din timp 
pentru a primi elevii în condiţii excelente. De asemeni elevii 
au primit din partea domnului primar Ing. Romică Magopeţ, 
ca în fiecare an, ghiozdane, penare şi orare cu mesajul ,, A 
început şcoala!” 
    Cu siguranţă şi acest an şcolar se va desfăşura în condiţii 
foarte bune, iar elevii vor răsplăti munca părinţilor prin rezul- 
tatele şcolare excelente pe care le vor obţine. 
                                                 Stan Cătălina 

Între doi arginţi şi a construi pentru copiii noştri     Şllincu Aurel şi-a jignit 
colegii în consiliul local 
făcându-i proşti, handica- 
paţi sau chiar bolnavi psihic. 
   Votând împotriva proiec- 
telor de hotărâri propuse de 
executiv au votat împotriva 
copiilor, a sănătăţii şi dezvol- 
tării. Este absurd, ilogic şi 
ruşinos. 
   Consilierii trebuie să facă 
cinste comunei şi să doreas- 
că dezvoltarea ei. 
   Prin activitatea pe care ar 
trebui să o desfăşoare, dar 
spre regretul general, ar tre- 
bui să devină modele, repere 
morale şi profesionale. 
   Ce model poate fi Ababei 
Florin care a votat împotri- 
va copiilor de grădiniţă? ( 
deci şi a propriului copil 
care este la grădiniţă) 
   El a fost împotriva reali- 
zării tuturor proiectelor 
inclusiv ,, realizare termosis- 
tem grădiniţă”. 
   Stau şi mă întreb : Merită 
votul oamenilor? Eu zic că 
nu! Nu de asta a fost votat! 
   Munca şi implicarea tutu- 

ror trebuie să fie pozitivă. 
Oamenii nu trebuie să fie 
atinşi de orbul politic şi să 
ignore cele mai elementare 
norme de decenţă socială. 
   Mai presus de orice luptă 
politică stă educarea copii- 
lor într-un mediu sănătos şi 
decent. 
   Este regretabil că oamenii 
au fost minţiţi şi au votat 
consilierinepotriviţi 
PĂCAT! 
   A fi consilier este o mare 
responsabilitate. Mesajul 
meu către ei este următorul: 
   Să lase circul deoparte şi 
să aprecieze valorile adevă- 
rate, implicarea şi investiţiile 
realizate. 
   Nobleţea nu se capătă 
prin naştere. Nobleţea e dată 
de ceea ce faci. 
   Orb să fii şi tot îţi dai 
seama că unii nu vor fi pre- 
gătiţi niciodatăpentru 
administraţie.” ne-a spus 
domnul Primar Ing. Romică 
Magopeţ. 
   Cele patru propuneri de 
investiţii sunt necesare locui- 

torilor acestei comune şi sunt 
o urmare firească a investiţii- 
lor deja finalizate. 
    Voi argumenta succint: la 
Grădiniţa Dumbrăviţa, 70 de 
preşcolari şi 50 de elevi de 
gimnaziu au nevoie de un sis- 
tem de încălzire deoarece cel 
existent nu mai asigură un 
randament termic necesar. 
    Altfel vor îngheţa de frig , 
domnilor consilieri… iar 
acolo pot fi copiii sau nepoţii 
dumneavoastră. 
    Când aţi votat împotriva 
acestui proiect v-aţi gândit la 
cei care ne-au votat? Sau doar 
la cei 70 RON pe care îi pri- 
meşte un consilier pentru par- 
ticiparea la o şedinţă pe comi- 
sie? 
    Centrul de Agrement din 
Ibăneşti presupune construi- 
rea unei scene moderne, a uti- 
lităţilor necesare, a unui amfi- 
teatru, un loc în care să se 
poată aduna la o sărbătoare 
toţi fiii comunei şi invitaţii lor. 
    Da, domnilor consilieri, 
toţi , adică şi cei din Ibăneşti 
şi cei din Dumbrăviţa. Poate 

aţi uitat că ibăneştenii sunt 
bunicii şi străbunicii celor din 
Dumbrăviţa. 
   Noi, domnilor consilieri, 
suntem o familie mare. 
   Copiii şi nepoţii nu trebuie 
să uite de bunici şi părinţi. 
   Un copac falnic are rădă- 
cini adânci, ramuri puternice 
şi mlădiţe tinere. Dacă ne 
uităm rădăcinile renegăm 
copacul, adică tot neamul, şi 
devenim nişte dezrădăcinaţi! 
   Dumneavoastră aţi votat 
împotriva acestui proiect! 
   Sala Culturală de la Dum- 
brăviţa va fi un loc civilizat în 
care elevii pot susţine un 
spectacol sau pot fi organiza- 
te diferite evenimente. Pentru 
că niciodată nu este ,, prea 
multă cultură”. 
   Iar actul cultural presupu- 
ne umanism, cultivarea prici- 
piilor universal valabile Bine, 
Adevăr, Frumos şi vine în 
contradicţie cu banalul mate- 
rial. Oamenii de cultură nu au 
conturi la bancă şi nici 
arginţi. Dar au în suflet scli- 
piri de aur, ca şi profesorii pe 

care dumneavoastră i-aţi jig- 
nit. 
   Aş vrea să ştiţi că noi, 
învăţătorii şi profesorii din 
această comună, formăm 
suflete şi minţi, desăvârşim 
personalităţi, formăm Oameni. 
   Nu pentru cei câţiva 
arginţi cu care suntem plătiţi, 
pentru că Dumnezeu ne-a dat 
acest dar de a face bine celor- 
lalţi fără a pune în balanţă 
plata materială. 
   La Şcoală se munceşte cu 
sufletul şi mintea iar în faţa 
profesorului oamenii îşi des- 
copereau capul cu sfială. 
   Un celebru proverb japo- 
nez spunea : ,,O societate 
care nu-şi respectă Învăţătorii 
nu merită să existe.” Nu 
întâmplător civilizaţia japo- 
neză este cea mai avansată. 
   Iar ultima propunere de 
proiect, asfaltarea celor 2,2 
km în centrul localităţii Ibă- 
neşti, presupune un efort 
financiar considerabil. 
   Ştiaţi, domnilor consilieri, 
că suma necesară investiţiei 
este echivalentă bugetului 

comunei pe patru ani? 
   Dar dumneavoastră aţi 
votat, împotrivă! Poate, ar fi 
bine să cereţi şi părerea locui- 
torilor acestei comune! 
   Cât despre jignirile şi ata- 
curile la persoană aduse unor 
domni consilieri ce au vârsta 
părinţilor noştri, este dureros 
şi trist. 
   Consiliul Local are rolul 
de a propune, dezbate şi apro- 
ba decizii în favoarea celor 
care ne-au ales, nu împotriva 
lor. Nu este un loc al refulări- 
lor sau al disputelor mărunte. 
Iar poziţia de fraudă se susţi- 
ne şi se argumentează realist, 
nu pueril, a fi pentru sau 
împotriva unei hotărâri are 
repercursiuni asupra celor- 
lalţi, nu mai este un act indi- 
vidual ci un act cu profunde 
implicaţii sociale, deci de o 
responsabilitate totală. 
   Tocmai de aceea noi am 
ales să construim pentru 
comunitate, pentru binele 
tuturor. 
       Preşedinte de şedinţă, 
     Prof. Culiceanu Georgeta 
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,,Sfârşit de an şcolar” pentru 

cursantele Şcolii Bonelor Ibăneşti 
   Proiectul ,, Femei pentru 
femei” oferă programe de for- 
mare profesională continuă, 
ce furnizează competenţele şi 
abilităţile cerute pe piaţa mun- 
cii şi contribuie la creşterea 
nivelului de educaţie. 
   Obiectivul general al pro- 
iectului este acela de a pune 
bazele unui sistem public 
standardizat în domeniul 
îngrijirii şi educării copiilor pe 
timpul zilei, permitându-le 
astfel femeilor- mame partici- 
parea pe piaţa muncii sau con- 
tinuarea studiilor. 
   Pentru aceasta este necesa- 
ră standardizarea formării 
profesionale a celor ce acordă 
îngrijiri copiilor, adică bone- 
lor şi baby-sitterilor, precum 
şi stabilirea unui mecanism 
funcţional de monitorizare a 
activităţii acestora, pentru asi- 
gurarea calităţii serviciilor de 
baby-sitting. 
   Şcoala Bonelor Ibăneşti şi- 
a încheiat activitatea celor 120 
de ore de pregătire teoretică şi 
240 de ore de pregătire practi- 
că în instituţii cu copii printr- 
un examen susţinut de cursan- 
te pe data de 13 iunie 2012. 
   În urma acestui examen s-a 
confirmat că viitoarele bone 
au acumulat cunoştinţe 
importante legate de creşterea 
şi îngrijirea unui copil. 
   Cursantele au obţinut 

rezultate foarte bune şi au pri- 
mit câte o diplomă care atestă 
perfecţionarea în acest dome- 
niu. 
   Bonele au afirmat că aceas- 
tă experienţă a adus beneficii 
şi în educaţia proprilor copii, 
iar experienţa trăită alături de 
echipa Fundaţiei Romanian 

Angel Appeal a fost una fru- 
moasă. 
  Bonele calificate sunt pre- 
gătite să intre pe piaţa muncii 
şi sunt nerăbdătoare să-şi 
demonstreze noile calităţi 
dobândite în această perioadă. 
  Primăria Comunei Ibăneşti 
a susţinut implementarea 

acestui proiect în localitatea 
noastră, iar acest lucru este 
folositor atât pentru mame, 
care au avut parte de instruire 
corectă pentru creşterea 
copiilor, cât şi pentru familii- 
le lor. 
   Domnul primar Ing. Romi- 
că Magopeţ le felicită şi le 

acordă sprijin în demersurile 
lor de integrare pe piaţa mun- 
cii. 
    ,,Acest curs de formare 
profesională completează 
lista de investiţii a comunei 
Ibăneşti. Şcolile din comună, 
Centrul de zi pentru copii, 
Baza Sportivă Multifuncţio- 

nală, precum şi acest proiect 
oferă copiilor servicii de spe- 
cialitate în domeniul îngrijirii 
şi educaţiei.Acest lucru este 
deosebit de important pentru 
formarea unui viitor prosper 
în Ibăneşti.” a declarat dom- 
nul Primar Ing. Romică 
Magopeţ. 

   Joi , 14.06.2012, începând 
cu ora 08:00 Stadionul 
,,Brazi” din localitatea Doro- 
hoi, judeţul Botoşani a găz- 
duit etapa judeţeană a concur- 
surilor profesionale ale servi- 
ciilor voluntare şi private 
pentru situaţii de urgenţă . 
   Această competiţie a fost 
organizată de Inspectoratul 
Judeţean pentru Situaţii de 
Urgenţă ,, Nicolae Iorga” al 
judeţului Botoşani şi a fost 
deschisă participării tuturor 
serviciilor pentru situaţii de 
urgenţă de pe raza judeţului 
Botoşani. 
   Premiul I a fost câştigat de 
membrii SVSU Darabani, 
premiul al II –lea de membrii 
SVSU Bucecea, iar premiul 
al III-lea de membrii SVSU 
Cordăreni. 
   Premiul al IV- lea a fost 
câştigat de membrii serviciu- 
lui voluntar pentru situaţii de 
urgenţă Ibăneşti,reprezentati 
de Cojocaru Cezar- inspector 
SVSU, Aboghioaie Petru- şef 
fromaţie, Azoicăi Ioan, Carp 
Adrian, Vaşniuc Mihai, 
Bighiu Romeo, Păvăleanu 
Gelu, Florea Paul, Gorcea 

    Concurs intercomunal de jocuri spor- 
tive şi dans modern la Şcoala „Ştefan cel 
Mare” IBĂNEŞTI 
   În ziua de Sâmbătă 26 mai 2012, înce- 
pând cu ora 9:00 pe Baza Sportivă a Şcolii 
cu clasele I-VIII „Ştefan cel Mare” IBĂ- 
NEŞTI, s-a organizat concursul intercomu- 
nal „SPORT PENTRU VIAŢĂ", un con- 
curs de jocuri sportive la fotbal băieţi, han- 
dbal fete şi dansuri moderne, ale claselor 
de gimnaziu, care şi-a propus să valorifice 
pasiunea copiilor pentru mişcare şi compe- 
tiţie, în vederea cultivării relaţiilor de prie- 
tenie, a iniţiativei şi imaginaţiei creatoare 
prin activitatea artistică şi sportivă. 
   Mesajul pe care l-am dorit să-l înţeleagă 
toţi elevii participanţi, este că sportul tre- 
buie facut cu placere având ca rezultat o 
viată sanătoasă, un corp armonios şi fru- 
mos. 
   La acest concurs au participat echipele 
reprezentative ale Şcolilor din Cristineşti, 
Hilişeu-Horia, Pomîrla şi Ibăneşti-Dum- 
brăviţa. Meciurile s-au desfăşurat sistem 
turneu, în care echipele de fotbal şi handbal 
au concurat cu voinţa de a căştiga, iar toţi 
elevii care a participat, au găsit lucrul pe 
care-l considerăm cel mai important, bucu- 
ria de a face sport. 
   În pauzele între meciuri, formaţiile de 
majorete şi dans modern ale claselor VIII, 
VII, VI-a de la Şcoala cu clasele I-VIII 
„Ştefan cel Mare” IBĂNEŞTI şi elevele 

Gheorghe, Ioniţă Cătălin, 
Carp George, Ioniţă Daniel. 
   Participanţii au avut de 
înfruntat trei probe : pista cu 
obstacole, ştafeta de 4 x 100 
m şi realizarea dispozitivului 
de intervenţie. La proba : şta- 
feta de 4 x100 m membrii 
SVSU Ibăneşti s-au clasat pe 
locul al II –lea. 
   Aceste concursuri profe- 
sionale au ca obiective: antre- 
narea capacităţii de interven- 
ţie a serviciilor voluntare şi 
private pentru situaţii de 
urgenţă, dezvoltarea aptitudi- 

nilor membrilor serviciilor 
pentru situaţii de urgenţă pre- 
cum şi informarea cetăţenilor 
cu privire la cunoştinţele 
necesare îndeplinirii corecte a 
acţiunilor de intervenţie în 
situaţii de urgenţă. 
   Este important ca Serviciul 
Voluntar pentru Situaţii de 
Urgenţă Ibneşti participă la 
astfel de evenimente, care 
marchează în mod pozitiv 
imaginea comunei noastre şi 
imbunătăţeşte calitatea servi- 
ciilor de urgenţă oferite locui- 
torilor. 

   La categoria handbal fete clasamen- 
tul s-a prezentat astfel: 
   LOCUL I - echipa Şcolii cu clasele I- 
VIII „Ştefan cel Mare” IBĂNEŞTI, 
   LOCUL II - echipa Liceului Teoretic 
„Anastasie Başotă” POMÎRLA, 
   LOCUL III- echipa Şcolii cu clasele I- 
VIII „Ioan Murariu” CRISTINEŞTI, 
   LOCUL IV - echipa Şcolii cu clasele I- 
VIII HILIŞEU-HORIA. 

   La fotbal baieti rezultatele au fost: 
   LOCUL I - echipa Liceului Teoretic 
„Anastasie Başotă” POMÎRLA, îndrumată 
de profesor Florin-Cristian Ionel, 
   LOCUL II - echipa Şcolii cu clasele I- 
VIII „Ştefan cel Mare” IBĂNEŞTI, îndru- 
mată de profesor Ciprian-Ovidiu Cordu- 
neanu, 
   LOCUL III - echipa Şcolii cu clasele I- 
VIII HILIŞEU-HORIA, îndrumată de pro- 
fesor Raluca Macovei, 
   LOCUL IV- echipa Şcolii cu clasele I- 
VIII „Ioan Murariu” CRISTINEŞTI, 
îndrumată de profesor Mihai Andriescu. 

clasei a VI-a de la Şcoala cu clasele I-VIII 
HILIŞEU-HORIA, au încântat pe toţi cei 
prezenţi. 
   La sfârşitul concursului, coordonat de 
profesor Corduneanu Ciprian-Ovidiu, 
echipele au primit cupe, diplome şi felici- 
tări rezultatele fiind urmatoarele: 

Serviciul voluntar pentru situaţii              „Sport pentru viaţă” 

de urgenţă Ibăneşti 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Odată cu prima zi din noul 
an şcolar 2012- 2013, în 
comuna Ibăneşti a avut loc 
lansarea cărţii ,, IBĂNEŞTI - 
MOMENTE DE EXISTEN- 
ŢĂ”. 
   Aceasa reprezintă o anali- 
ză socio-economică a comu- 
nei Ibăneşti, în paginile căre- 
ia autorii,respectiv domnul 
Primar Ing. Romică Mago- 
peţ, doamna Director Prof. 
Mariana Magopeţ şi preotul 
Bogdan ,Mihai Ştefan din 
parohia ,, Sfinţii Arhangheli 
Mihail şi Gavril” au evocat 
realizările şi evoluţia comu- 
nei Ibăneşti. 
   Cartea este structurată pe 
3 capitole: 
   - un capitol despre Educa- 
ţie care cuprinde monografia 
Şcolii,, Mihail Sadoveanu” 
Dumbrăviţa, scris de doamna 
director Prof. Mariana 
Magopeţ; 
   -un capitol despre Religie 
şi monografia Bisericii ,, 
Sfinţii Arhangheli Mihail şi 
Gavril” Ibăneşti, scris de 
Preotul paroh Bogdan Ştefan 
Mihai; 
   -un capitol despre Admi- 
nistraţie cu monografia 
comunei Ibăneşti şi relatarea 
investiţilor şi a evenimente- 
lor care au avut loc în ultimii 
ani, scris de domnul Primar 
Ing. Romică Magopeţ. 
   Principalul obiectiv a fost 
realizarea unei mărturii scri- 
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se, care să vorbească viitoru- 
lui şi celor care vor dori să 
cunoască această frumoasă 
comună. 
   Lucrarea este de o mare 
importanţă pentru comună, 
deoarece în această carte se 
găsesc informaţii despre pri- 
mii ani de viaţă pe meleagu- 
rile ibăneştene, despre ates- 
tarea documentară şi despre 
evoluţia Ibăneştiului. 
   La eveniment au partici- 
pat domnul Director Măciu- 
că Eduard, reprezentant al 
Societăţii Naţionale de 
Cruce Roşie din România şi 
doamna Gina Poenaru, 
reprezentant al Radiodifu- 
ziunii Române. Domnul Pri- 
mar Ing. Romică Magopeţ 
le-a oferit în semn de mulţu- 
mire şi de apreciere pentru 
sprijinul acordat o machetă 
cu şcoala în a cărui proces de 
construire au contribuit şi 
câte un exemplar din cartea 
,,IBĂNEŞTI- MOMENTE 
DE EXISTENŢĂ”. 
   Cartea a fost oferită şi 
celor prezenţi la deschiderea 
noului an şcolar, cadre didac- 
tice şi invitaţi. 
   ,, IBĂNEŞTI-MOMEN- 
TE DE EXISTENŢĂ” 
–reprezintă oglinda comunei 
Ibăneşti în care se reflectă 
munca,măiestria, responsa- 
bilitatea şi perseverenţa care 
au caracterizat comuna Ibă- 
neşti în ultimii ani. 
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    În ultimii ani comuna Ibă- 
neşti s-a dezvoltat considera- 
bil, iar domnul Primar Ing. 
Romică Magopeţ doreşte 
continuitate. 
    Un sat european, aşa cum 
este şi Ibăneştiul, trebuie 
mereu să se ocupe de curăţe- 
nia şi întreţinerea drumurilor 
comunale. 
    Încă din anul 2007, acce- 
sul în comuna se face usor, 
iar în completarea acestui 
lucru şanţurile, podurile şi 
podeţele sunt curăţate şi rea- 
bilitate periodic. 
    Domnul Primar Ing. 
Romică Magopeţ susţine că 
întreţinerea drumurilor este 
o prioritate pentru accesul şi 
traficul mijloacelor de trans- 
port în comună. 
    Şi în acest an, administra- 
ţia locală Ibăneşti a achizi- 
ţionat cantitatea de pietriş 
necesară pentru împietruirea 
drumurilor comunale şi a 
recondiţionat trotuarele din 
centrul satului Ibăneşti. 
Cheltuielile pentru achiziţio- 
narea, transportul şi împră- 
ştierea pietrişului pe drumu- 
rile şi tronsoanele de dru- 
muri comunale şi săteşti au 
fost suportate din bugetul 

local. 
    Scopurile acestei investi- 
ţii sunt: 
    - Facilitarea accesului în 
condiţii optime a mijloacelor 
de transport, 
    - Modernizarea şi dezvol- 
tarea infrastructurii la stan- 
darde europene, 
    - Atragerea de investiţii pe 
termen lung. 
    În această perioadă au 
fost amenajate spaţii de 
depozitare a deşeurilor şi în 
alte zone ale comunei, decât 
în cele existente. Acest lucru 
contribuie la menţinerea 
curăţeniei şi evitarea poluă- 
rii, protejând astfel spaţiile 
verzi. Au fost recondiţionate 
şi clădirile institutiilor publi- 
ce şi s-au efectuat lucrări de 

igienizare a şcolilor din 
comună. 
   Primăria comunei Ibă- 
neşti s-a ocupat de aprovi- 
zionarea cu lemne a institu- 
ţiilor din comună, pentru a 
asigura condiţii prielnice de 
lucru pe întreaga perioadă a 
sezonului rece. 
   Locuitorii comunei Ibă- 
neşti au fost impulsionaţi de 
autorităţile locale să menţină 
curăţenia spaţiilor din drep- 
tul locuinţelor lor, astfel fie- 
care cetăţean a contribuit la 
lucrările de întreţinere a dru- 
murilor comunale. 
   În comuna Ibăneşti, 
oamenii demonstrează prin 
munca depusă ca sunt dor- 
nici să locuiască într-un 
mediu curat şi modern. 

    In luna septembrie in Iba- 
nesti a avut loc un eveni- 
ment important pentru locui- 
torii comunei si anume des- 
chiderea Farmaciei. 
    Aceasta functioneaza intr- 
o cladire special amenajata, 
situata in centru satului Iba- 
nesti. Farmacia isi intampina 
clientiiintr-unspatiu 
modern si prietenos. 
    Pentru deschidere au fost 
obtinute toate avizele nece- 
sare de la Ministerul Sanata- 
tii si de la Directia Farma- 
ceutica. 
    Farmacia vine in sprijinul 
bolnavilor, care au de acum 
posibilitatea sa cumpere 
medicamentele pe plan 
local, fara sa mai fie nevoiti 
sa se deplaseze in alte locali- 
tati. 
    Incepand cu anul 2013, 
domnul farmacist Grigoras 
Ovidiu doreste sa asigure 
bolnavilor si eliberarea de 
retete compensate. Toate 
aceste investitii sunt realiza- 
te in folosul cetatenilor. 
    In comuna Ibanesti func- 
tioneaza si un cabinet stoma- 
tologic,intr-un spatiu special 
amenajat, pus la dispozitie 
de Primaria comunei Iba- 
nesti. 

   Doamna Dr. Danila 
Camelia asteapta pacientii 
luni si miercuri intre orele 
09:00 – 12:00. 
   Cabinetul este dotat cu 
aparatura noua si moderna, 
iar oamenii sunt primiti intr- 
un mediu curat si placut. 
   Numarul persoanelor care 
apeleaza la serviciile stoma- 
tologice este destul de mare. 
La cabinet se prezinta si 
locuitori din satele alaturate 

comunei Ibanesti. 
   Ibanestenii sunt multu- 
miti de aceste servicii, deoa- 
rece isi pot rezolva proble- 
mele de sanatate fara sa fie 
nevoiti sa se deplaseze in 
afara localitatii. 
   Este foarte bine ca cetate- 
nii au grija de sanatatea lor. 
Primaria comunei Ibanesti a 
fost mereu alaturi de locui- 
tori si a contribuit la dezvol- 
tarea serviciilor medicale. 

,, IBĂNEŞTI MOMENTE DE 
EXISTENŢĂ” 

Farmacie si cabinet 

stomatologic la Ibăneşti 
Întreţinerea drumurilor 

comunale în IBĂNEŞTI 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Elevii din IBANESTI în tabără la Ipotesti Debut cu dreptul pentru 

Speranţa Dumbrăviţa în 

noul sezon 

   Luni, 10 septembrie 2012, 
un număr de 15 elevi din 
comuna Ibăneşti, care au 
obţinut rezultate bune la 
învăţătură au plecat într-o 
tabără gratuită de 3 zile la 
Ipoteşti , organizată de 
Memorialul Ipoteşti- Centrul 
Naţional de Studii ,, Mihai 
Eminescu”, în colaborare cu 
Consiliul Judeţean Botoşani. 
   Cei 15 elevi care au bene- 
ficiat de programul,, Tabără 
gratuită la Ipoteşti pentru 
copii cu rezultate bune la 
învăţătură “ – ediţia I 2012 , 
sunt: Drescariu Viviana, 
Amarinei Mihaela, Creangă 
Adelina, Dodu Delia, Batâr 
Bianca, Bălăucă Adelina, 
Găină Bianca, Nazare Deni- 
sa, Suhăreanu Cătălina, 
Sandu Corina, Bejenariu 
Răzvan, Cojocariu Larisa, 
Păvăleanu Codruţa, Stan 
Diana, Ioniţă Emima, însoţiţi 
de doamna învăţătoarea 
Culiceanu Georgeta. 
   Elevii au fost cazaţi la 
Pensiunea din cadrul Memo- 
rialului Ipoteşti şi au benefi- 
ciat de programul organizat 

de personalul instituţiei pen- 
tru cele trei zile ale taberei. 
   Obiectivele vizitate în 
cadrul acestui program au 
fost: Mediateca Bibliotecii 
Judeţene Mihai Eminescu 
Botoşani, Biblioteca Jude- 
ţeană Mihai Eminescu Boto- 
şani- sediul central, secţia 
pentru copii, cabinetul de 
numismatică şi filatelie, fon- 
dul documentar Eminescu, 
sala de lectură, Muzeul Jude- 
ţean Botoşani, Casa Memo- 

rială Nicolae Iorga , Muzeul 
de Ştiinţe Naturale Dorohoi, 
Muzeul George Enescu şi 
Casa Memorială George 
Enescu- Liveni. 
   Elevii s-au întors extrem 
de bucuroşi din această tabă- 
ră: 
   ,, Mi-a plăcut foarte mult 
în tabără, am avut ocazia să 
vizitez locuri frumoase şi 
importante pentru judeţul 
nostru.” 
   ,, Mă bucur că am fost 

printre elevii care au primit 
această tabără şi am văzut 
locurile în care a copilărit 
marele poet român Mihai 
Eminescu”. 
   Aceste evenimente con- 
tribuie la îmbunătăţirea sis- 
temului educaţional şi îi 
ajută pe copii să îşi dezvol- 
te abilităţile de comunicare 
şi să interacţioneze cu cei 
din jur prin activităţi în 
echipă sau prin activităţi de 
descoperire. 
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Un nou 

obiectiv de 

investiţii, un 

nou început 

pentru 

comuna 

Ibăneşti 

   Ediția a X-a a CUPEI 
SPERANȚA, eveniment care 
deschide noul sezon competi- 
țional la fotbal, a adus pentru 
prima dată locul I la această 
cupă echipei Speranța Dum- 
brăvița. 
   După ce în prima semifina- 
lă au învins Europa Hilișeu cu 
5-0 (2-0) prin golurile reușite 
de Călin Bompa, Mihai 
Așchioapei, Marian Bălan, 
Florin Ioniță și din nou Călin 
Bompa, în finală aceștia au 
întâlnit formația Venus Cotu- 

șca pe care au învins-o cu 2-0 
prin golurile reușite de Răz- 
van Dițu și Călin Bompa. 
Venus Cotușca s-a calificat în 
finală după ce a trecut de Vii- 
torul Dorohoi la loviturile de 
departajare, scorul din timpul 
regulamentar fiind 1-1. 
   Finala mică s-a jucat între 
Viitorul Dorohoi și Europa 
Hilișeu, cei care au reușit să 
se impună fiind Viitorul 
Dorohoi după lovituri de 
departajare, scorul în timpul 
meciului a fost de 1-1. 

   Astazi, 17 septembrie 
2012 in comuna Ibanesti, 
judetul Botosani, a fost dat 
in folosinta un nou obiec- 
tiv de investitii, si anume 
Scoasla cu clasele I-IV 
Ibanesti, obiectiv care are 

in componenta sa 4 Sali 
de clasa, cancelarie, centra- 
la termica, grupuri sanitare 
si un spatiu de depozitare 
a materialelor didactice. 
   Obiectivul de investitii a 
fost construit cu sprijinul 

Societatii de Radiodifuziu- 
ne din Romania prin inter- 
mediul Societatii Nationale 
de Cruce Rosie, contri- 
buind cu o treime din cos- 
tul obiectivului, celelalte 

doua treimi fiind asigurate 
din bugetul local. Odata 
cu inceputul de an scolar, 
noul obiectiv de investitii 
va oferi conditii corespun- 
zatoare de desfasurare a 
cursurilor atat pentru cei 
80 de copii cat si pentru 
cadrele didactice. 
   Atat initiativa cat si 
implicarea primarului ing. 
Romica Magopet si a apa- 
ratului de specialitate din 
cadrul primariei s-au dove- 
dit inca o data eficiente 
venind in sprijinul pentru 
dezvoltarea si moderniza- 
rea invatamantului ibanes- 
tean. 
   „Investitia in invata- 
mant, in instruirea si edu- 
catia celor mici reprezinta 

un lucru extrem de impor- 
tant in activitatea de admi- 
nistratie. Dorim ca respon- 
sabilitatea si implicarea 
tuturor profesorilor si a 
educatorilor sa se ridice la 
inaltime astfel incat gene- 
ratia copiilor de astazi sa 
devina o generatie de 
oameni cu responsabilitate 
si implicare in bunastarea 
oricarei comunitati” a spus 
d-l primar Romica Mago- 
pet in cuvantul sau. 
   „Sant extrem de emotio- 
nat dar si fericit in ace- 
lasi timp ca particip la o 
astfel de festivitate de 
inceput de an. Sant multu- 
mit ca am putut contribui 
la o noua investitie in 
comuna Ibanesti, o investi- 

tie pentru cei mici, o 
investitie care are rolul de 
a dezvolta si moderniza 
invatamantul ibanestean si 
nu numai”, a spus printre 
altele, reprezentantul Socie- 
tatii Nationale de Cruce 
Rosie, d-l director Eduard 
Maciuca. 
   Doamna Gina Poenaru, 
reprezentant al Radiodifu- 
ziunii Romane, le-a transmis 
copiilor ca cel mai important 
lucru este ca ei sa devina 
oameni ,, MARI”. 
   Asadar, comuna Ibanesti 
pastreaza traditia de a 
inaugura anual, obiective 
de investitii de interes 
major care vin in sprijinul 
intregii comunitati. 
           Aboghioaie Petru 
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Primăria Comunei 
Ibăneşti este alături de 

proprietarii culturilor 

agricole afectate de 

catre mistreti 

   Cererile vor fi depuse la Centrul 
local APIA Dorohoi, catre un specia- 
list al Directiei pentru Agricultura. 

   Vara anului 2012 a fost una dificila 
pentru fermierii care au investit in agri- 
cultura. Vremea secetoasa a produs 
pagube majore culturilor. In ajutorul 
acestora Guvernul Romaniei, conform 
Hotararii nr. 897/ 2012 a decis aproba- 
rea schemei : ,, Ajutoare de minimis 
pentru compensarea efectelor fenome- 
nului de seceta manifestat in anul agri- 
col 2011- 2012, asupra culturilor agri- 
cole”. 
   Fermierii pot depunde cereri pentru 
obtinerea ajutoarelor in perioada 
12.09.2012- 15.10.2012 , iar sprijinul 
va fi acordat incepand cu data de 1 
noiembrie 2012. 

Ajutoare de minimis pentru 

compensarea efectelor fenomenului de 

seceta manifestat in anul agricol 
2011- 2012, asupra culturi lor agricole 

te, carte de identitate provizorie, per- 
mis de şedere temporară) pentru 
membri familiei care au împlinit vârsta 
de 14 ani (domiciliul sau reşedinţa tre- 
buie să corespundă cu locul de con- 
sum) 
   •Copie după certificatele de naştere 
pentru membri familiei care nu au 
împlinit vârsta de 14 ani 
   •Copie după hotărârea judecătoreas- 
că de divorţ sau certificate de deces, 
atunci când este cazul 
   •Adeverinţă de venit cuprinzând 
salariul net realizat în luna anterioară 
depunerii cererii (inclusiv valoarea 
tichetelor de masă) 
   •Copon pensie în original sau copie 
(orice tip de pensie) din luna anterioară 
depunerii cererii 
   •Cupon indemnizaţie de handicap în 
original sau copie din luna anterioară 
depunerii cererii 
   •Cupon indemnizaţie de şomaj în 
original sau copie din luna anterioară 
depunerii cererii 
   •Cupon indemnizaţie pentru creşte- 
rea copilului în original sau copie din 
luna anterioară depunerii cererii (copie 
decizie) 
   •Cupon alocaţie de stat pt. copii în 
original sau copie (declaraţie pe pro- 
pria răspundere a părinţilor/copilului) 
   •Adeverinţă şcoală/facultate prin 
care să se ateste calitatea de 
elev/student si dacă aceştia beneficiază 
sau nu de burse 
   •Cupon alocaţie de susţinere a fami- 
liei în original sau copie (dacă este 
cazul) 
   •Copie după declaraţia de impunere 
privind veniturile realizate în anul 
depunerii cererii, în cazul în care 
membri familiei sunt constituiţi în aso- 
ciaţii familiale sau ca persoane fizice 
autorizate 
   •Pentru membri familiei care nu rea- 
lizează venituri se va anexa declaraţie 
pe proprie răspundere însoţită de ade- 
verinţă emisă de Direcţia Generală a 
Finanţelor Publice privind venituri 
impozabile 

   Solicitantul nu trebuie sa detina cla- 
diri sau alte spatii locative in afara 
locuintei de domiciliu sau alte imobile 
aflate in proprietate, cu exceptia 
locuintei de domiciliu. 

   Solicitantul nu trebuie sa detina: 
   1.Mijloace de transport( se excep- 
teaza mijloacele de transport adaptate 
din proprietatea persoanelor cu handi- 
cap): autoturisme ce depasesc 1600 
cmc, autoutilitare, autocamioane de 
orice fel si remorci, salupe, barci cu 
motor, scutere de apa, iahturi, autobu- 
ze, microbuze. 
   2.Utilaje agricole: tractor, combina 
autopropulsata. 
   3.Utilaje de prelucrare agricola: 
presa de ulei, moara de cereale. 
   4.Utilaje de prelucrat lemnul: gater, 
drujba sau alte unelte de prelucrat lem- 
nul actionate hydraulic, mecanic sau 
electric. 
   5.Depozite bancare cu valoare de 
peste 3000 lei. 

   TerenuriFamilii cu 1-3 persoaneFa- 
milii cu peste 3 persoane 
   1. Terenuri de imprejmuire a locuin- 
tei si curtea aferenta( teren intravilan), 
care depasesc 1.000 m. in zona urbana 
si 2.000 m. in zona rurala 
   2. Terenuri in zona coliniara si de ses 
   - arabil si faneata2,00 ha.3,00 ha. 
   -forestier2,00 ha.3,00 ha. 
   - vii, livezi, gradini de legume si 
flori1,00 ha.1,50 ha. 
   3. Terenuri in zona Montana 
   - forestier2,00 ha.3,00 ha. 
   - vii, livezi1,50 ha.2,00 ha. 
   - pasuni si fanete4,00 ha.5,00 ha. 

BUNURI IMOBILE: 

BUNURI MOBILE: 

   Pentru prevenirea pagu- 
belor ce pot fi cauzate de 
exemplarele din speciile de 
fauna de interes cinegetic, 
proprietarii culturilor agri- 
cole si silvice au urmatoa- 
rele obligatii: 
   -sa declare si sa inregis- 
treze suprafetele pe care 
sunt infiintate culturile 
agricole, potrivit legii, 
   -sa aiba elaborate ame- 
najamente silvice in vigoa- 
re , potrivit legii, 
   -sa solicite in scris per- 
soanei juridice care gestio- 
neaza fauna de interes 
cinegeticintreprinderea de 
actiuni pentru prevenirea 
pagubelor la culturile agri- 
cole si/ sau vegetatiei fore- 
stiere, in perioadele in care 
acestea sunt frecventate 
pentru hrana de exemplare 
din speciile de fauna de 
interes cinegetic, 
   -sa amplaseze in culturi- 
le agricole sau silvice 

    In ultima perioada 
locuitorii comunei Ibanesti 
s-au plans de pagubele pro- 
duse de mistreti. Primaria 
comunei Ibanesti a venit in 
ajutorul acestora si a solici- 
tat Inspectoratului Terito- 
rial de Regim Silvic si de 
Vanatoare Suceava, Agen- 
tieipentruProtectia 
Mediului Botosani si 
Directiei pentru Agricultu- 
ra Botosani sa desemneze 
cate un reprezentat al fieca- 
rei institutii, in vederea 
constituirii comisiei de 
constatare a pagubelor, 
evaluarii acestora si stabili- 
rii raspunderii civile. 

   La nivelul comunei Iba- 
nesti, comisia de constata- 
re a pagubelor, evaluarii 
acestora si stabilirii ras- 
punderii civile este formata 
din urmatorii membri: 
doamna consilier Obada 
Magdalena, reprezentant al 
Agentiei pentru Protectia 
Mediului Botosani, dom- 
nul ing. Teiu Stefan, repre- 
zentant al Directiei pentru 
AgriculturaBotosani, 
domnul ing. Dorofteiu 
Adrian, reprezentant al 
Inspectoratului Terotorial 
de Regim Silvic si de 
Vanatoare Suceava si dom- 
nul Ionita Gheorghe, repre- 
zentant al aparatului de 
specialitate al primarului 
comunei Ibanesti. 
   Obiectivul administra- 
tiei locale Ibanesti este sa 
acorde ajutor si sustinere 
familiilor care s-au con- 
fruntat cu aceasta proble- 
ma, avand in vedere nece- 
sitatea prevenirii pagubelor 
produse. In acest sens se 
doreste constatarea distru- 
gerilor si propunerea acor- 
darii de despagubiri pro- 
prietarilor culturilor agri- 
cole si silvice care au res- 
pectat obligatiile amintite. 

expuse mijloace de inde- 
partat exemplarele din spe- 
ciile de fauna de itneres 
cinegetic( fixe sau misca- 
toare), fizice ori chimice, 
premise de lege, cu ajuto- 
rul carora vor alunga sau 
vor impiedica patrunderea 
exemplarelor din speciile 
de fauna de interes cinege- 
tic in interiorul culturilor. 

   1)Copie dupa BI/ CI al/a solicitantu- 
lui, dupa caz imputernicire/ procura 
notariala si o copie a BI/CI al/ a repre- 
zentantului legal; 
   2)Dovada cont active banca/ trezo- 
rerie; 
   3)Copie a cererii unice de plat ape 
suprafata pentru anul 2012, certificate 
prin inscrierea pe copie a sintagmei ,, 
conform cu originalul” de centrele 
locale sau judetene, dupa caz; 
   4)Adeverinta in original, care sa 
ateste, conform inscrisurilor din Regis- 
trul agricol, suprafata de teren utilizata 
de solicitant in baza oricarui act juridic 
care sa confere dreptul de folosinta 
asupra terenului in cauza, pentru bene- 
ficiarii prevazuti in art. 3, din care sa 
reiasa ca detin suprafete de culture 
agricole in teren arabil. 
   Prevederile prezentei scheme se 
aplica urmatoarelor categorii de benefi- 
ciari care exploateaza culture agricole, 
in teren arabil: 
   a)Producatori agricoli persoane fizi- 
ce; 
   b)Producatori agricoli persoane fizi- 
ce autorizate, intreprinderi individuale 
si intrepreinderi familiale, constituie 
potrivit Ordonantei de urgenta a 
Guvernului nr. 44/ 2008 privind desfa- 
surarea activitatilor economice de 
catrre persoanele fizice autorizate, 
intreprinderile individuale si intreprin- 
derile familiale, cu modificarile si com- 
pletarile ulterioare, persoane juridice, 
precum si orice forme associative 
cu/sau fara personalitate juridical, con- 
stituite conform legii. 
   Cuantumul ajutorului este de 100 lei 
pe hectar si se acorda pentru suprafete 
cuprinse intre 1 ha si maxim 10 ha 
inclusiv. 

Documentele necasare: 

TERENURI: 

CATEGORII DE ANIMALE/ PASARI: Solicitantul nu trebuie sa detina : 
1.peste 3 bovine, 
2.peste 5 porcine, 
3.peste 20 de ovine/ caprine, 
4.peste 15 familii de albine. 

   In continuare vom prezenta lista 
cuprinzand bunurile ce conduc la 
excluderea acordarii ajutorului pentru 
incalzirea locuintei. 

   Familiile si persoanele singure care 
au in proprietate cel putin unul dinrte 
bunurile cuprinse in aceasta lista nu 
beneficiaza de ajutor pentru incalzirea 
locuintei. 

Acordarea ajutorului pentru 
incalzirea locuintei in anul 2012 

   Actele necesare pentru depunerea 
dosarului de acordare a ajutorului pen- 
tru incalzirea locuinteti sunt: 
   •Copie după actul de identitate 
(buletin de identitate, carte de identita- 

   In anul 2012 cererile pentru acorda- 
rea ajutorului de incalzire se vor depu- 
ne pan ape data de 15 octombrie. 
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   După multă muncă şi 
sacrificii, duminică, 3 iunie 
2012, Complexul Parohial 
SF.M.MC. Gheorghe Ibă- 
neşti a fost sfinţit. Complexul 
menit să vină în sprijinul 
oamenilor din comună a fost 
iniţiat de Preotul Mihai Bog- 
dan Ştefan al Parohiei Sfinţii 
Voievozi Mihail şi Gavril 
Ibăneşti în mai 2009. Local- 
nicii comunei au contribuit şi 
ei la construirea acestui 
obiectiv, însa el a fost finali- 
zat în mai 2012 datorită inter- 
venţiei domnului primar Ing. 
ROMICĂ MAGOPEŢ care a 
adus un aport substanţial 
acestei construcţii. 
   Slujba de sfintire a fost ofi- 
ciata de Înalt Preasfinţitul 
Calinic Botoşăneanul, care a 
dat curs invitaţiei lansate de 
domnul primar Ing. Romică 
Magopeţ. 
   Înalt Preasfinţiul Calinic 
Botoşăneanul a oferit diplo- 
me acordate de Părintele 
Mitropolit Teofan, la propu- 
nerea preotului paroh Mihai 
Ştefan Bogdan prin Protopo- 
piatul Dorohoi celor care s- 
au implicat în sfânta lucrare a 
acestei case de prăznuire. 
Distincţiile de vrednicie au 
fost oferite domnului primar 
Ing. Romică Magopeţ, Con- 
siliului Local al Comunei 
Ibăneşti, Consiliului Parohial 
al Parohiei Sfinţii Arhangheli 
Mihail şi Gavril Ibăneşti, 
domnului inginer Ciomârtan 
Valentin, domnilor Jijie 
Octav, Lăcustă Alexandru, 
Perhiniak Ciprian, Suhăreanu 
Virgil, Bursuc Gheorghiţă, 
Ungureanu Costel şi doam- 
nei Pompaş Elena. 
   După oficierea slujbei 
domnul viceprimar, Lavric 
Săvel a luat cuvântul ,, Daţi- 
mi voie să folosesc acest pri- 
lej pentru a vă prezenta 
Hotărârea Consiliului Local 
Ibăneşti din luna aprilie 
2012, care întrunită în şedin- 
ţa ordinară a hotărât în unani- 
mitate de voturi acordarea 
Titlului de Cetăţean de Onoa- 
re al Comunei Ibăneşti dom- 
nului primar Ing. Romică 
Magopeţ pentru rezultatele 
deosebite obţinute în cei 12 
ani de administraţie locală , 
să îi înmânez cu acest prilej 
o diplomă şi cheia comunei 
Ibăneşti. Cu această ocazie, 
vă urăm în continuare multă 
sănătate, putere de muncă şi 
multe realizări împreună cu 
Consiliul Local, care m-a 
mandatat să înmânez această 

distincţie.” 
   Domnul Secretar al comu- 
nei a înmânat domnului pri- 
mar din partea aparatului de 
specialitate al acestuia o 
Diplomă de felicitare cu oca- 
zia acordării Titlului de Cetă- 
ţean de Onoare. 
   În continuare domnul Pri- 
mar Ing. Romică Magopeţ a 
vorbit celor prezenţi: 
   ,, Preasfinţia voastră, Prea- 
cucernice Părinte Protopop, 
Luminate Feţe Bisericeşti, 
doamnelor, domnilor, iubiţi 
credincioşi, astăzi este o zi 
specială pentru comuna noas- 
tră, este o zi deosebită, pentru 
că este o zi de o mare frumu- 
seţe duhovnicească şi vreau 
să vă spun că Dumnezeu este 
în fiecare zi la noi la Ibăneşti, 
dar astăzi mai mult ca ori- 

când este aici, lângă noi, si 
pentru acest lucru îi mulţu- 
mim.Astăzi sărbătorim o zi 
cu o dublă semnificaţie : 
Pogorârea Duhului Sfânt şi 
Sfinţirea acestei case sociale 
care reprezintă un lucru 
deosebit pentru întreaga 
noastră comunitate . În acor- 
dul său şi în accepţiunea sa 
Dumnezeu realizează eveni- 
mente şi le face să se întâm- 
ple atunci când vrea el , în 
momentul hotărât de El şi la 
timpul hotărât de El. 
   Acest eveniment a fost 
planificat de Dumnezeu şi în 
preţuirea şi în dragostea lui 
care se revarsă în permanenţă 
peste noi ne arată mereu că 
ne iartă fărădelegile, că ne 
iartă păcatele, şi poate uneori 
răzvrătirile şi de aceea încă o 

dată îi mulţumim.Mereu sun- 
tem supuşi la încercări , dar 
astăzi avem o încercare foar- 
te frumoasă şi de aceea îi 
mulţumim Bunului Dumne- 
zeu pentru aceasta slujba şi 
pentru această posibilitate de 
a realiza acest edificiu, deci 
pentru har şi pentru binecu- 
vantare. 
   Vreau ca astăzi să îi mulţu- 
mim şi Părintelui Protopop 
pentru prezenţă şi Preasfinţi- 
tului Părinte Calinic Botoşă- 
neanul pentru aceasta slujbă 
deosebită şi plină de har, 
pentru bunavoinţa de a fi ală- 
turi de noi si pentru faptul că 
astăzi la Ibăneşti a deschis 
această poartă între lumea 
profană şi lumea divină. 
   Astăzi Preasfinţitul Părinte 
ne-a arătat că se pot construi 

şi altfel de temple şi anume 
temple interioare bazate pe 
măsurători divine . Nu în ulti- 
mul rând vreau să vă spun că 
astăzi sunt mulţumit pentru 
că v-am făcut o promisiune şi 
anume că vom finaliza aceast 
obiectiv şi mi-am tinut 
cuvântul , vă mulţumesc fie- 
căruia dintre dumneavoastră 
pentru efortul pe care l-aţi 
făcut , pentru implicarea pe 
care aţi avut-o şi pentru stră- 
dania neobosită de care aţi 
dat dovadă în această perioa- 
dă. 
   Îi mulţumesc în special 
părintelui paroh Mihai Ştefan 
Bogdan pentru munca şi 
pentru perseverenţa de care 
dă dovadă în fiecare zi . 
Vreau să vă spun că fiecare 
lucru se face cu osteneală şi 

de aceea atunci când vrem să 
postim luptăm, atunci cand 
vrem să dormim puţin lup- 
tăm, atunci când suntem 
înfometaţi de Cuvântul lui 
Dumnezeu luptăm , tot la fel 
am facut şi în această perioa- 
dă , împreună am luptat ca să 
realizăm această construcţie 
şi acest lucru s-a împlinit. 
Vreau să închei cu un mesaj 
şi anume că cel mai impor- 
tant lucru şi cel mai scump 
este viaţa . De aceea fiecare 
dintre dumneavoastră să vă 
bucuraţi de fiecare clipă , să 
vă bucuraţi unii de alţii şi 
ceea ce este mai important 
este să reţinem cuvintele lui 
Dumnezeu. Dumnezeu face 
ceea ce trebuie să împlinim 
şi niciodată nu ne cere ceea 
ce ne este prea greu şi nu 
putem face.” 

 Magopeţ Mariana, Magopeţ Romică, Petru Aboghioaie,Lavric Camelia, Racu Sergiu, Stan Catalina Colectivul 
de redacţie 
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   În această vară, copiii din 
Ibăneşti au avut şansa de a 
se distra la mare timp de o 
săptămână. Aceştia au bene- 
ficiat de o tabără gratuită 
oferită de d-l primar ing. 
Romică Magopeţ. 
   Însoţiţi de către educato- 
rul Centrului de Zi pentru 
Copii Ibăneşti, Lavric 
Camelia-Violeta, copiii au 
petrecut şi s-au bucurat de 
vacanţă în Complexul de 
Tineret Casa Duca din sta- 
ţiunea Costineşti. 
   Timp de şapte zile, elevii 
au avut şansa de a socializa 
şi de a lega prietenii dat fiind 
faptul că s-au întâlnit cu alţi 
copii din comunele judeţului 
Botoşani. Programul zilnic 
a fost variat şi ales de comun 
acord cu aceştia. Astfel, în 
fiecare zi petrecută în cadrul 
complexului s-au bucurat de 
razele soarelui, de apa caldă 
a Mării Negre, şi de obiecti- 
vele turistice ale Costine- 
ştiului. 
   Ziua începea cu luarea 
micului dejun, apoi, copiii 
mergeau pe plajă. La amiază 
se întorceau în complex pen- 
tru a servi masa se prânz, iar 
după o oră de odihnă înce- 
peau activităţile recreative şi 
de socializare. În acest fel, 

Vacanţă la mare pentru copiii din 

Ibăneşti au vizitat mai multe obiecti- 
ve turistice din staţiunea 
Costineşti. 
   Au vizitat Obelicsul – 
obiectiv reprezentativ pentru 
Costineşti şi au aflat ce sim- 
bolizează acesta. Este o 
columnă verticală de piatră, 
care se termină cu un vârf în 
formă de piramidă. Obelic- 
sul, la fel ca şi piramidele în 
Egiptul antic, erau conside- 
rate razele de piatră ale zeu- 
lui soarelui „Ra”, acestea 
făcând legătura între lumea 
oamenilor şi lumea zeilor. 
De aceea erau grupate 
împreună templele, pirami- 
dele şi obeliscurile. 
   Acest obicei antic l-a pre- 
luat şi societatea contempo- 
rană, ridicându-se obeliscuri 
în amintirea unor evenimen- 
te istorice sau în cinstea unor 
monarhi. 
   De asemenea, au mers cu 
vaporaşul până la Epava 
Evanghelina,aflându-i 
povestea. Nava Evanghelina 
a fost o navă comercialã 
greacă aparţinând vestitului 
om de afaceri Aristotel 
Onassis. 
   Datoritã costurilor mult 
prea mari de recuperare, ea a 
fost abandonatã, intrând 
ulterior în patrimoniul statu- 

lui român şi devenind sim- 
bolul Costineştiului. Vaporul 
a eşuat la începutul anilor 
60, datoritã condiţiilor de 
vizibilitate reduse din timpul 
unei furtuni. Noaptea târziu, 
vasul s-a apropiat foarte 
mult de mal, căpitanul având 
convingerea cã se aflã în 

vecinãtatea portului Con- 
stanţa. Carena vasului a 
rămas blocată între două 
stânci în forma de V. La 
epavă se poate ajunge înot, 
sau cu o ambarcaţiune uşoa- 
ră, ultima alegere fiind cea 
mai indicatã. Într-o altă zi, 
s-au jucat în parcul de dis- 

tracţii din Costineşti. Au 
participat la karaoke. Au fost 
încântaţi de răsăritul soarelui 
pe plajă. 
   Timpul frumos şi soarele 
fierbinte au făcut ca benefi- 
ciarii să se întoarcă acasă 
bronzaţi şi cu multe amintiri 
de neuitat. 

   În acestă vacantă petrecu- 
tă la mare, s-au legat multe 
amintiri, copii au văzut 
locuri noi şi de neuitat şi cel 
mai important lucru este că 
au văzut Marea Neagră unul 
dintre locurile cele mai fru- 
moase din ţara noastră şi cel 
mai vizitat de străini 

   Uneori, oamenii se întreabă dacă 
cunoaşterea mai multor limbi contează 
cu adevărat în era globalizării. Răspun- 
sul este simplu: ziua în care în Europa 
încetează să se mai vorbească toate 
limbile de pe teritoriul ei este ziua în 
care Europa – ca o idee, ca un proiect – 
încetează să mai existe. Unul dintre 
obiectivele cele mai fundamentale ale 
UE este de a lucra împreună pentru o 
societate mai bună europeană, respec- 
tând în acelaşi timp pe deplin diferen- 
ţele dintre noi. Limbile sunt eseniale, 
în această misiune. Dacă nu mai facem 
efortul de a învăţa limba altor popoare, 
avem şanse mai mici să le înţelegem 
preocupările. 
    În fiecare an, la data de 26 septem- 
brie, Europa celebrează multitudinea 
limbilor vorbite pe întregul continent. 
Încă de la prima ediţie, care a avut loc 
în 2001, Ziua europeană a limbilor a 

evidenţiat moştenirea lingvistică 
deosebit de bogată a Europei şi i-a 
încurajat pe cetăţeni să înveţe limbi 
străine. 
   Aflată la a unsprezecea aniversare, 
Ziua europeană a limbilor a fost cele- 
brată pe data de 26 septembrie 2012 şi 
la Şcoala Gimnazială „M.Sadoveanu” 
din Dumbraviţa. Activitatea a fost 
coordonată de profesor de limba fran- 
ceză Nanu Simina. Sărbătoarea a fost 
marcată prin activitatea intitulată 
„Porţi deschise”, activitate ai cărei pro- 
tagonişti au fost elevii clasei a VIII-a 
B. Scopul a fost promovarea utilizării 
limbilor străine precum şi studiul aces- 
tora în diferite scopuri. 
   Elevii, împăţiţi în patru grupe, au 
motivat necesitatea studierii a cel puţin 
două limbi străine, au ascultat un scurt 
istoric al limbilor moderne prezentat de 
elevul Sofronea Bogdan, s-au salutat în 

BANCURI 

diverse limbi şi au participat la un con- 
curs contra cronometru de ghicitori în 
limba franceză. 
   Activitatea dedicata Zilei europene a 
limbilor vine, totodată, în deschiderea 
unui lung şir de activităţi extra-şcolare, 
care vor fi organizate de cadrele didati- 
ce şi elevii Şcolii Gimanziale „M. 
Sadoveanu” din Dumbraviţa în anul 
şcolar 2012-2013. Prof. Simina Nanu 

   - Cum se prezintă astăzi pacientul? întreabă doctorul pe 
asistentă. 
   - De-abia aşteaptă să se întoarcă acasă la soţia sa. 
   - Aha! Tot mai delirează... 

  • Cumpăr teren în satul Dumbraviţa. Tel. 0744800409 
  • Vând grădină în Centrul satului Dumbrăviţa. Telefon 
0740512917 
  • Cumpăr pământ : 0749146855 
  • Execut orice lucrare în domeniul construcţiilor. Tele- 
fon: 0757136820 

ANUNTURI: 

Ziua participării, proiecte, integrare la școala 

„M. Sadoveanu” Dumbrăviţa    Doi prieteni, un englez şi un chinez, se plimbau 
împreună prin Londra. 
   - Uită-te la toate steagurile astea! Îmi umplu sufletul de 
mândrie patriotică! 
   - Dar, Chan, tu eşti chinez, iar astea sunt steaguri brita- 
nice! 
   - Da? Uită-te la etichete... 


