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De ce candidez?
- Pentru că datorez locuitorilor un

viitor realist și eficient.
- Datorez seriozitate; În adminis-

tra3ie nu se glumește. Lumea împlinirii
administrative este accesibilă celor
care au curajul de a nu renun3a; de a
ajuta în spiritul adevarului și dreptă3ii.

- Bineîn3eles dacă știi legile și ești
bine pregătit profesional.

A trecut vremea celor nepregăti3i.
Fiecare este bine să facă ce trebuie și

să nu încurce via3a oamenilor prin
incompeten3a lor.

De ce candidez?
- Pentru că m-am săturat de minciu-

nă, de jigniri și lipsă de profesionalism.
- Este nevoie în permanen3ă de o

deșteptare la calitate.
Candidez pentru că vreau să

construiesc și pentru că oamenii nu au
la dispozi3ie Eternitatea să aștepte.
Pentru că vreau să-i ajut pe cei care au
nevoie, dar în același timp să-i invă3 și
pe ei să se ajute.

Candidez pentru că Timpul
trebuie tratat cum se cuvine.

Noi, cei din administra3ie muncim
cu convingerea sinceră că ajutăm
lumea - chiar dacă uneori plătim cu
propria via3ă.

Candidez, pentru că m-am angajat să
respect Legile, Trecutul, dar mai ales
pe dumneavoastră.

Candidez, pentru ca Ibăneștiul să-și
continue drumul ascendent pe linia
progresului.

Scopul este de a performa și de a
face Politica Legii. Lumea are nevoie
de curajul nostru.

Spre deosebire de administra3ia
publică centrală, competentă la nivelul
3ării, administra3ia publică locală
ac3ionează numai în limitele unită3ii
administrativ-teritoriale în care aceas-
ta func3ionează. Administra3ia publică,
Consiliul Local și Primăria trebuie să
fie o echipă, de fapt cea mai importan-
tă și reprezentativă echipă a unei
comunită3i.

Succesul este, de cele mai multe ori,
rodul comun, al muncii în echipă.
Reușitele sau înfrângerile nu se dato-
rează în exclusivitate nici șefului, nici

subalternilor, ci sunt rezultatul ambe-
lor păr3i. Dacă nu există compatibili-
tă3i, în3elegere reciprocă, viziuni și
motiva3ii comune centrate pe accepta-
rea scopului propus, solidaritate și
camaraderie, nu se pot ob3ine rezultate
meritorii.

„Mereu alături de oameni!”, aceasta
este sintagma după care mi-am călău-
zit pașii. Dovadă este faptul că am ales
să rămân, să lucrez în comuna natală
pentru că am considerat că aici îmi voi
găsi menirea.

SĂ CONTINUĂM
SĂ DEZVOLTĂM
IBĂNEȘTIUL!
Pentru că acest mandat se apropie de sfârșit, mul3umesc
tuturor ibăneștenilor pentru încrederea și sprijinul acordat
în dezvoltarea comunei!

Continuare în pagina 2

ADMINISTRA�IA
PUBLICĂ LOCALĂ

– RESPONSABILITATE
– DEMNITATE

Continuare în pagina 8
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Așa au votat consilierii Șlincu Aurel și Cociu Dinu
atunci când s-a pus în discuLie acordarea celor 50 de lei
pentru copiii ce frecventează grădiniLa în temeiul Legii
248/2015.

Nu doar că au fost împotriva legii ce vine în sprijinul
unor copii din comunitate, demonstrând neprofesiona-
lism și lipsa simLului realităLii, dar au și ”argumentat”
votul negativ prin această sintagmă – non sens – Împo-
trivă din principiu!

Noi, consilierii responsabili care susLinem hotărârea și
facem totul pentru a rezolva cât mai multe din proble-
mele cetăLenilor argumentăm prin răspunsurile mămici-
lor ce așteaptă la ușa grădiniLei.

Ce înseamnă pentru dumneavoastră cei 50 de lei?
ZoiLuc Mihaela: „O butelie.”
Sandu Nicoleta: „GhetuLe pentru copil.”
Creangă Lăcrămioara: „HăinuLe.”
Iftime Irina: „PacheLelul de fiecare zi.”
MagopeL Alina: „Detergentul.”
Și lista poate continua.
A fi consilier local într-o comunitate presupune res-

ponsabilitate, cunoașterea problemelor reale și acLiunea
susLinută pentru rezolvarea lor.

RelaLia unui consilier cu locuitorii comunei înseamnă:
- A fi pentru farmacie;
- A fi pentru drumuri;
- A fi pentru Căminul Cultural;
- A fi pentru școală
- A fi pentru oameni
NU – A fi
ÎMPOTRIVĂ DIN PRINCIPIU!

RUȘINE CELOR CARE AU VOTAT  
ÎMPOTRIVĂ!
Consilier local,

Prof. Culiceanu Georgeta

Continuare din pagina 1
Curaj, înseamnă să îndrăz-

nim, să spunem adevărul și să
nu ne oprim din a Lupta.

Victoria, se obLine prin
Luptă! Trebuie să fim buni
pentru administraLie; fiecare
cuvânt pe care îl rostim este
important pentru oamenii
care ne înconjoară.

Noi, ne asumăm răspunde-
rea; Noi suntem responsabili;
Noi putem dezvolta comuni-
tăLile!

Uneori trăiești, lupLi și
mori pentru o idee! Noi o
facem pentru localităLile
noastre!

De ce? Pentru că Merită!
Cu cât suntem mai aproa-

pe de semeni, cu atât suntem
mai împliniLi!

Stă în puterea noastră să
continuăm lucrurile BUNE!

Avem obligaLia să facem
un cadou de Libertate și
Bunăstare generaLiilor viitoa-
re.

Să credem în corectitudi-

ne! Să credem în oamenii
AdevăraLi! Să nu cedăm și
vom învinge! Pentru că
MareLia slujirii oamenilor nu
e dată, ea trebuie câștigată!

Politica, înseamnă aparte-
nenLă – Nu oportunism!
–înseamnă verticalitate, nu
trădători!

Pentru că dorinLa este a
celor slabi și VoinLa este a
celor puternici - vă spun: -
ToLi sunteLi BUNI!

Avem istorie, avem identi-
tate și am evoluat prin com-
petiLie.

DemocraLia ne oferă egali-
tate de șanse și libertăLi lega-
le, dar numai cei cu iniLiative,
cu atitudini, aspiraLii și pre-
gătire administrativă reușesc.

Să continuăm să dezvol-
tăm IBĂNEȘTIUL!

Să nu lăsăm, pe cei minci-
noși și nepregătiLi să strice ce
este Bun!

PRIMARUL
DUMNEAVOSTRĂ,

ING. ROMICĂ
MAGOPE1

SĂ CONTINUĂM  SĂ 
DEZVOLTĂM IBĂNEȘTIUL!

Împotrivă dinprincipiu!
Și elevii claselor pregăti-

toare și I - IV de la Școala
Gimnazială „Mihail Sado-
veanu” din DumbrăviLa
așteaptă și sărbătoresc ziua
de 15 ianuarie, de fiecare
dată, cu foarte mare bucurie
și dăruire. Dacă e ger, dacă
viscolește sau dacă plouă nu
are nicio importanLă pentru
că, oricum ar fi vremea,
Mihai Eminescu răsare ca un
soare blând în sufletele celor
mici și ninge lin cu poezii
încărcate de expresii frumoa-
se.

ÎnvăLătorii lor, neobosiLi în
stăruinLă și la fel de emoLio-
naLi în fiecare an, le stimulea-
ză interesul de a citi, de a stu-
dia, de a cunoaște opera
marelui poet antrenându-i în
activităLi artistice ample
dedicate Luceafărului.

Și anul acesta, Ziua lui
Eminescu a fost sărbătorită
cu toată simLirea și gingășia
școlarilor mici din Dumbră-
viLa.

D-nii învăLători le-au
povestit despre copilăria lui
Mihai Eminescu ajutându-i
pe elevi să înLeleagă faptul că
marele poet a fost și el copil,
a trecut prin întâmplări inte-

resante, unele dintre ele ase-
mănătoare cu cele prin care
trec copiii în ziua de azi. Fap-
tul că, în copilărie, natura a
avut o mare influenLă asupra
poetului a atras atenLia școla-
rilor, care îl vedeau parcă pe
copilul Eminescu scriind, cu
tocul lui vrăjit, pe malul lacu-
lui. Acest microunivers a fost
surprins de elevi într-o expo-
ziLie de lucrări plastice inspi-
rate de mesajele poeziilor lui
Eminescu.

Cei mai buni recitatori din
clasele participante, îndru-
maLi de înv. Rateș Elena,
Dodu Angela, Ciurciun Ioan,
Drescanu Corneliu și Fulga
LuminiLa, au prezentat un

medalion literar de excepLie
fiind aplaudaLi pentru sensi-
bilitate artistică și intonaLie.

Surpriza frumoasă adusă
de cei mai mici școlărei, din
clasa pregătitoare, a făcut ca
sala să răsune cristalin și
melodios de interpretarea
fragmentelor „Sara pe deal”
sau „Somnoroase păsărele”,
ici-colo întreruptă de tonul
baritonal al d-nului învăLător
Drescanu Corneliu.

Elevii clasei a II-a au orga-
nizat concursul „Cine titlul îl
ghicește, / O carte în dar pri-
mește”. Au citit fragmente
din poeziile cunoscute scrise
de Mihai Eminescu, iar câști-
gătorii nu au întârziat să

apară. Cu drag i-au premiat
pe colegii lor, mai mari sau
mai mici, cu cărLi aduse din
biblioteca personală. Dacă
priveai pe geamurile aburite
ale școlii, îLi spuneai în gând:
„Iarna-i ici, vara-i departe”,
iar dacă priveai ochii senini
din sală înLelegeai că „Totu-i
vis şi armonie” .

„Multe trec pe dinainte,
În auz ne sună multe,
Cine ţine toate minte
Şi ar sta să le asculte?…
Tu aşează-te deoparte,
Regăsindu-te pe tine,
Când cu zgomote deşarte
Vreme trece, vreme vine.”
(Glossă de Mihai Eminescu)
înv. Fulga Lumini2a

Ziua Lui Mihai Eminescu 
sărbătorită la Școala Gimnazială 
„Mihail Sadoveanu”, Dumbrăvi�a 
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Știa"i că?
• Pentru a compensa

pierderea de copaci din
ultimul deceniu ar trebui
să fie plantate 130 de
milioane de ha. Aceasta
înseamnă că fiecare per-
soană de pe Pământ ar
trebui să planteze 2
copaci pe an şi să-i îngri-
jească timp de 10 ani?

• Dacă am îmbunătăOi
eficienOa mașinilor cu 2
km pe litru de benzină,
le-am reduce emisiile de
CO2 cu 239 milioane de
tone pe an - o scădere de
20%?

• Ceasurile au fost
proiectate, prima dată,
pentru a arăta o singură
oră. Acestea au apărut în
anul 1660.

Un băiat mergea pe
stradă și găsește un bas-
ton de poliOist. Mai
încolo vede un poliOai și
se duce și îl întreabă:

- Nenea poliOist
am găsit un baston, e al
dumneavoastră?

- Nu în nici un
caz, pe al meu l-am
pierdut!

�
- Alo?
- Da!
Institutul internaOio-

nal de astrofizică, spec-
troscopie nucleară,
prospecOiuni intergalac-
tice, studiul quasarilor
și determinarea univer-
surilor ciclice cu struc-
tură toroidală?

- Da, noi suntem!
- Cu Gogu de la

cazane, vă rog!
-

�
De ce bei prietene?
Ca să-mi înec amarul.

Dar nu reușesc pentru
că nesimOitul a învăOat
să înoate.

CMYK

Începutul anului 2016 a adus cu
el o nouă grupă de copii la Centru
de zi pentru copii. Este a II-a grupă
din acest an școlar 2015 – 2016,
prima fiind elevii din clasa a V-a
unde au fost înscriși 21 de copii.

Din grupa a II-a fac parte un
număr de 19 copii.

Centru de zi din satul Ibănești și-
a deschis porOile în anul 2011.

În fiecare an trei grupe de copii
beneficiază de serviciile Centrului
de zi. Fiecare grupă este alcătuită
din 20 de copii ceea ce înseamnă că
din anul 2011 și până în prezent 220
de copii au pășit pragul acestei
instituOii.

Centru de zi, a devenit o a doua
casă pentru copiii din satul Ibănești,
așa cum chiar ei o numesc în com-
punerile lor. La sfârșitul fiecărei
perioade de ședere în Centru de zi
se face bilanOul și evaluarea rezulta-
telor. Suntem mândri și bucuroși să
putem spune că, atât rezultatele ele-
vilor la învăOătură, cât și comporta-
mentul lor, la școală și în societate a
cunoscut o îmbunătăOire semnifica-
tivă. Copiii au beneficiat de asiste-
nOă de specialitate în vederea apro-
fundării cunoștinOelor dobândite în
cadrul orelor de școală, program
instructiv-educativ pentru efectua-
rea temelor, program de socializare
și recreere, asisteneOă socială, asis-
tenOă medicală, de îngrijire și toto-
dată de asistenOă educaOională și
psihologică.

Prioritatea noastră, a echipei de
la Centru de zi, a fost, este și rămâ-
ne perfecOionarea cunoștinOelor, cre-
șterea rezultatelor școlare de la sfâ-
rșitul fiecărei perioade de ședere, s-
au constatat progrese în ceea ce pri-
vește performanOele școlare, iar pre-
zenOa de 100% a copiilor din fieca-
re grupă, demonstrează eficienOa și
utilitatea Centrului de zi pentru
comunitate. Se cunoaște faptul că în
Centru de zi, copiii primesc îngriji-
re și supraveghere pe timpul zilei,
asistenOă de specialitate în vederea
consolidării cunoștinOelor dobândi-
te în cadrul orelor de curs, consilie-
re psihologică, în funcOie de planul
individualizat al fiecărui beneficiar.

Totodată, aici, în Centru de zi,
prin activităOile instructiv-educative
de recreere și socializare, copiii
capătă anumite obiceiuri și deprin-
deri cum ar fi: dezvoltarea gustului

estetic, ănsușirea bunelor maniere
și a respectului pentru semeni, res-
pectarea tradiâiilor și obiceiurilor
locale, dorinOa de a lucra în echipă,
creșterea interesului pentru a parti-
cipa la organizarea activităOilor
extrașcolare.

S-au desfășurat, cu fiecare grupă
de copii activităOi instructiv educati-
ve și de socializare, pe diferite
teme: respectarea mediului înconju-
rător, sănătate, cod etic și de bune
maniere, abilităOi și deprinderi.

S-au organizat serbări școlare
tematice, literare (Eminescu,
Creangă, Caragiale) cu ocazia zilei
de 8 martie, cu ocazia Paștelui, a
sărbătorilor de iarnă, istorice – 24
ianuarie, ziua când sărbătorim uni-
rea, 24 februarie – „Dragobetele la
români”, 9 mai – Ziua Europei, 1
iunie – Ziua copilului etc.

Sau organizat de asemenea
excursii cu caracter educativ și
informativ.

Pe data de 24 noiembrie 2015, în
cadrul Proiectului educaOional „Să

ne cunoaștem judeOul - Oameni,
locuri, fapte, beneficiarii centrelor
din DumbrăviOa și ibănești, însu-
mând un număr de 40 de copii, au
vizitat judeâul Botoșani cu scopul
de a vizita cele mai importante
instituOii din judeO care se ocupă de
protecOia copilului.

Profesorii de la Școala Gimna-
zială „Ștefan cel Mare” Ibănești
oferă copiilor ore suplimentare și
gratuite o dată pe săptămână, în
baza unui acor de voluntariat, și
anume: prof. Vitcu Andrei, prof.
Corduneanu Carmen, prof. Pânza-
riu Marius, prof. Pintilei Liliana,
prof. Teliban Delia Ramona. Aceste
ore sunt foarte benefice pentru copii
pentru că îi ajută la o mai bună
aprofundare a cunoștinOelor dobân-
dite la școală.

De asemenea, trebuie menOionat
faptul că între centru de zi și școală
există o colaborare permanentă
urmărindu-se astfel evoluOia rezul-
tatelor școlare ale copiilor.âs-au
organizat lectorate cu părinOii, șeză-

tori și alte activităOi cu caracter edu-
cativ fapt care duce la atragerea
copiilor înspre acest obiectiv. Ei s-
au obișnuit și respectă programul
Centrului de zi, program care este
vizat de domnul primar ing. Romi-
că MagopeO. Acest program este în
concordanOă cu programa școlară și
este conceput cu ajutorul doamnei
director prof. Mariana MagopeO.

Copii sunt bucuroși și mulOumiOi,
le place munca în echipă, participă
cu interes la toate activităOile ce se
desfășoară aici. Putem spune cu
mândrie că părinOii sunt foarte
bucuroși și satisfăcuOi de rezulttele
copiilor ce frecventează Centrul de
zi, dovadă fiind numărul mare de
cereri pe care le primim la începutul
fiecărei perioade de lucru.

Aceste aspecte ne îndeamnă la
muncă, responsabilitate, seriozitate,
evoluOie și necesitatea de a continua
și de a respecta atât scopul, cât și
misiunea Centrului de zi.

Educator,
Lavric Camelia

MISIUNEA CENTRULUI DE ZI

Mica Unire a fost omagiată cu
multe emoOii și de către elevii
caselor I – IV ai Școlii Gimnaziale
„Mihail Sadoveanu” DumbrăviOa,
comuna Ibănești.

Sub îndrumarea doamnei
învăOătoare, Rateș Elena, elevii
casei a IV- a au scos în evidenOă
importanOa acestui eveniment rea-
lizând desene, prezentări power
point dar, mai ales, dând viaOă per-
sonajelor din sceneta „Moș Ion
Roată și Unirea”.

Sceneta „Mos Ion Roată și Uni-

rea" a fost jucată de către elevii
clasei a IV-a: boier - Oboroceanu
Eduard, Oăranii: - Enochi Floren-
tin, Pîrleanu Onisim, Diaconu
Mario, AdăscaliOei Emi; Moș Ion -
Anehei Cosmin, povestitor -
Popescu David.

Micii actori au intrat în pielea
personajelor dând dovadă de talent
și patriotism. Publicul, format din
elevi, părinOi, cadre didactice, au
savurat cu drag sceneta, iar la final
cu toOii au jucat și cântat „Hora
Unirii”.

Activitate la Școala Gimnazială „Mihail Sadoveanu”Dumbrăvi�a „Hai să dăm mână cu mână”
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Conform Legii 248/2015
privind stimularea participă-
rii în învăPământul preșcolar
pentru copiii proveniPi din
familii defavorizate se vor
acorda tichete sociale pentru
grădiniPă.

Stimulentele educaPionale
se acordă copiilor în condi-
Piile în care sunt îndeplinite,
cumulativ, următoarele cri-
terii:

- Vârsta minimă a copilu-
lui este de 3 ani, iar vârsta
maximă a copilului este de 6
ani, împliniPi după data de 1
septembrie a anului școlar
curent;

- Venitul lunar pe memvru
de familie este de până la de
două ori nivelul venitului
minim garantat pentru o per-
soană singură, prevăzut de
legea nr. 416/2001 privind
venitul minim garantat – 248
lei.

Acordarea stimulentelor
educaPionale este condiPio-
nată de frecvenPa regulată la
grădiniPă a copiilor din fami-
liile beneficiare ale stimu-
lentului educaPional.

ACTELE NECESARE
PENTRU ACORDAREA
TICHETELOR SUNT
URMĂTOARELE:

- Cererea și declaraPia pe
propria răspundere, întocmi-
te de reprezentantul legal al
copilului;

- Livretul de familie (în
original și copie).

- În cazul în care nu este
eliberat livretul de familie
sau situaPia familiei nu este
evidenPiată în livretul de
familie, reprezentantul fami-
liei prezintă, după caz, în
copie certificată pentru con-
formitate cu originalul,
următoarele documente:

1) Certificatele de naștere
ale copiilor aflaPi în întrePi-
nerea familiilor defavoriza-
te;

2) Certificatul de căsăto-
rie;

3) Hotărârea judecăto-
rească de încredinPare în
vederea adopPiei, potrivit
legii;

4) Hotărârea judecăto-
rească de încuviinPare a ado-
pPiei, potrivit legii;

5) Dispozișia conducăto-
rului direcPiei generale de
asistenPă socială și protecPia
copilului sau hotărârea
comisiei pentru protecPia
copilului ori a instanPei de
judecată, după caz, pentru
măsura plasamentului; hotă-

rârea judecătorească de
instituire a tutelei sau, după
caz, dispoziPia autorităPii
tutelare, potrivit legii;

6) Hotărârea judecăto-
rească prin care soPul/soPia
este declarat/declarată dis-
prut/dispărută;

7) Hotărărea judecăto-
rească prin care soPul/soPia
este arestat/arestată preven-
tiv pe o perioadă mai mare
de 30 de zile sau execută o
pedeapsă privativă de liber-
tate și nu participă la întrePi-
nerea copiilor;

8) După caz, alte acte
doveditoare privind compo-
nenPa familiei.

- Acte doveditoare privind
veniturile familiei (adeveri-
nPă de venit, cupon pensie
etc.) aferente lunii anterioare
depunerii cererii;

- Dovada înscrierii copi-
lului la grădiniPă.

Pentru anul școlar 2015-
2016, cererile se vor depune
până la data de 30 aprilie
2016 la Primăria comueni
Ibănești.

InformaPii suplimentare
putePi găsi la Serviciul de
asistenPă Socială Ibănești.

Persoana de contact: Abo-
ghioaie Petru

Pentru informarea şi con-
ştientizarea populaţiei asupra
măsurilor de apărare împotri-
va incendiilor specifice utili-
zării focului deschis pentru
igienizarea terenurilor agri-
cole sau de efectuare a cură-
ţeniei în gospodării prin
arderea miriştilor, vegetaţiei
uscate şi resturilor vegetale,
Inspectoratul pentru Situaţii
de Urgenţă „Nicolae Iorga”
al Judeţului Botoşani rea-
minteşte locuitorilor judeţu-
lui câteva prevederi legale
specifice ce trebuiesc respec-
tate pe timpul desfăşurării
acestor activităţi:   

ARDEREA MIRIȘTI-
LOR:

a) condiţii meteorologice
fără vânt;    

b) parcelarea miriştii în
suprafeţe de maximum 10
ha, prin fâşii arate;    

c) izolarea zonei de ardere
faţă de căi de comunicaţie,
construcţii, culturi agricole
vecine, instalaţii, fond fore-
stier, prin executarea de fâşii

arate;   
d) desfăşurarea arderii

numai pe timp de zi;    
e) asigurarea până la fina-

lizarea arderii a personalului
de supraveghere şi stingere a
eventualelor incendii;

f) asigurarea pentru supra-
feţe de ardere mai mici de 5
ha a substanţelor şi mijloace-
lor de stingere necesare;

g) asigurarea, în cazul
suprafeţelor de ardere mai
mari de 5 ha, a unui plug, a
unei cisterne cu apă, a mij-
loacelor de tractare şi a per-
sonalului de deservire;

h) pe terenurile în pantă,
arderea miriştii se face por-
nind din partea de sus a pan-
tei.

ARDEREA VEGETA-
ŢIEI USCATE ŞI A RES-
TURILOR VEGETALE :     

a) condiţii meteorologice
fără vânt;  

b) colectarea în grămezi
a vegetaţiei uscate şi a restu-
rilor vegetale în cantităţi ast-
fel încât arderea să poată fi

controlată;
c) executarea arderii în

zone care să nu permită pro-
pagarea focului la fondul
forestier/construcţii şi să nu
afecteze reţelele electrice, de
comunicaţii, conductele de
transport gaze naturale, pro-
dusele petroliere ori alte
bunuri materiale combustibi-
le;

d) curăţarea de vegetaţie a
suprafeţei din jurul fiecărei
grămezi pe o distanţă de 5m;     

e) desfăşurarea arderii
numai pe timp de zi; 

f) asigurarea mijloacelor
şi materialelor pentru stinge-
rea eventualelor incendii;

g) supravegherea perma-
nentă a arderii;   

h) stingerea totală a focu-
lui înainte de părăsirea locu-
lui arderii;

i) se interzice acoperirea
cu pământ a focare-
lor.Primarii sunt obligaţi,
prin intermediul Serviciilor
Voluntare pentru Situaţii de
Urgenţă – componenta pre-

ventivă, să aducă la cunoştin-
ţa cetăţenilor prevederile
generale şi specifice care tre-
buie să fie respectate când
execută arderi de mirişti,
vegetaţie uscată şi resturi
vegetale.

ATENŢIE: Arderea miriş-
tilor, vegetaţiei uscate şi a
resturilor vegetale se execută
numai după obţinerea permi-
sului de lucru cu focul, a
cărui emitere se face prin

grija primarului, de către
şeful serviciului voluntar
pentru situaţii de urgenţă sau
altă persoană desemnată în
acest sens.         

Se exceptează de la
această prevedere, executa-
rea arderii vegetaţiei uscate
şi a resturilor vegetale în
cadrul gospodăriei cetăţe-
neşti. Pentru nerespectarea
regulilor şi măsurilor de
apărare împotriva incendii-

lor specifice utilizării focu-
lui deschis pentru arderea
miriştilor, vegetaţiei uscate
şi resturilor vegetale, cetăţe-
nii riscă sancţiuni contra-
venţionale cuprinse între
100 – 2.500 lei, conform
H.G.R. 537/2007 privind
stabilirea şi sancţionarea
contravenţiilor la normele de
prevenire şi stingere a incen-
diilor.

Sursa: comunicat ISU

Prevenirea incendiilor de vegeta�ie uscată

Primăria comunei
Ibănești, prin Serviciul
de Asisten�ă Socială vă
informează:
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În perioada 1 aprilie –
30 aprilie 2016, Primăria
comunei Ibănești organi-
zează acţiunea „Luna
Curăţeniei”, ce are ca
obiectiv realizarea de acti-
vităPi prin care se urmăre-
ște buna gospodărire a
comunei noastre.

Având în vedere că la
începutul lunii mai vom
sărbători împreună cea
mai frumoasă sărbătoare
creștină, și anume SFIN-
TELE PAȘTE, cu asenti-
mentul dumneavoastră
propunem să   întâmpinăm
această sărbătoare pregă-
tindu-ne prin fapte de a
onora învierea Fiului lui
Dumnezeu. 

Haideti ca împreună să
ne pregătim pentru această
mare sărbatoare prin reali-
zarea curăPeniei generale
atât în curPile și grădinile
noastre, cât și pretutindeni
în comuna noastră.

În baza Ordinului Pre-
fectului nr. 87 din
10.03.2016 privind Luna
curăPeniei se specifică fap-
tul că la curăţenia de pri-
măvară participă toPi
cetăPenii comunei Ibănești. 

AgenPii economici și
posesorii de animale vor
asigura colectarea și eva-
cuarea zilnică a gunoiului
de grajd, transportându-l
pentru stocare sau com-
postare în locuri special
amenajate.

SalariaPii agentilor eco-
nomici din sectorul ali-
mentaPiei publice sunt
obligaPi să asigure ordinea
și curăPenia permanentă a
localurilor în care își des-
fășoară activitatea și a
locurilor de depozitare a
mărfurilor și ambalajelor,
să respecte cu strictePe
normele igienico-sanitare
și să asigure mentinerea
calităPii bunurilor agroali-
mentare depozitate, să
întrePină în stare de curăPe-
nie grupurile sociale, utila-
jele, mobilierul și să parti-
cipe la colectarea, îndepăr-
tarea și depozitarea deșeu-
rilor în locurile special
amenajate.

Locuitorii comunei Ibă-
nești au obligaPia de a asi-
gura întrePinerea și curăPe-
nia locuinPelor proprii și a
anexelor gospodărești, a
curPilor și împrejurimilor
acestora, respectând măsu-
rile stabilite de primării
pentru asigurarea igienei
publice și curăPeniei în
localităPi precum și prote-
jarea mediului ambiant.

În acest scop, cetăPenii
comunei Ibănești au obli-
gaPia de a:

- asigură potrivit legii,

lucrările de întrePinere și
reparaPie a locuinPelor și
anexelor gospodărești
(prin zugrăvirea și vopsi-
rea părPilor exterioare ale
clădirilor, repararea și/sau
înlocuirea jgheaburilor și
burlanelor), igienizarea
curPilor și împrejmuirilor
acestora, efectuarea lucră-
rilor de primăvară specifi-
ce pentru întrePinerea spa-
Piilor verzi din incinta pro-
prietăPii;

- depozitarea deșeurilor
menajere doar in locurile
special amenajate pentru
acest lucru;

- menPinerea curăPeniei
trotuarelor, părPii carosabi-
le a străzii sau drumului de
lângă locuinPă, a curPii și
grădinii pe care le folo-
sesc;

- păstrarea în stare de
folosinPă a amenjărilor
publice precum și a dotări-
lor publice amplasate de-a
lungul străzilor (indicatoa-
re rutiere, coșuri de gunoi,
panouri de afișaj etc);

- să composteze deșeu-
rile rezultate din curăPa-
rea și întrePinerea spaPii-
lor verzi ale propriei gos-
podării, în propria grădi-
nă și să utilizeze compos-
tul obPinut ca amenda-
ment pentru terenuriler
proprii;

- să nu incendieze res-
turile vegetale și miriști-
le;

- să nu abandoneze și
să nu depoziteze deșeuri-
le în afara locurilor desti-
nate acestui scop;

Totodată, ibăneștenii
care doresc să renunţe la
obiectele casnice care nu
mai prezintă utilitate sau
fac curăţenie generală şi
doresc să se dispenseze de
lucruri nefolositoare, alte-
le decât deşeuri menajere,
o pot face notificând Pri-
maria Ibănești pentru pre-
luarea și depozitarea în
locurile special amenajate
a bunurilor electronice.

Suntem o comună cu
statut de « sateuropean » și
este necesar să ne creăm
condiPiile pentru un trai
mai bun, fiecare dintre noi
contribuind prin responsa-
bilitate și bună gospodări-
re.

Avem încredere în toPi
cetăPenii comunei și în spi-
ritul de buni gospodari care
este specific nouă, că vom
duce până la capăt această
frumoasă acPiune, cunoscut
fiind aprecierea și unitatea
ibăneștenilor în tot ceea ce
este frumos și bun, aprecie-
rea pentru munca, faptele și
nu vorbele fiind lucruri
care ne caracterizează.

Sala Căminului Cultural
din comuna Ibănești a fost
neîncăpătoare vineri, 15
ianuarie 2016: părinPi și
copii, bunici și nepoP ș i
s-au reunit pentru a sărbători
Ziua NaPională a Culturii și
pentru a aduce un omagiu
celui mai iubit poet român –
Mihai Eminescu.

În spiritul tradiPiei româ-
nești, îmbrăcaPi în straie
populare de sărbătoare, ele-
vii Școlii Gimnaziale „Ște-
fan cel Mare” din Ibănești au
deschis spectacolul intitulat
„Dor de Eminescu” cu un
recital de poezii din creaPia
eminesciană. Alături de dna
Director prof. MagopeP
Mariana și coordonaPi de
prof. Pânzariu Marius, Brân-

dușeru Daniela, Berechea
Mihaela, Alboiu Lucia,
Cociu Elena, Aștefănesei
Daniela, Lavric Camelia,
elevii au susPinut un pro-
gram artistic în careau evo-
cat cele mai importante
momente din viaPa marelui
poet, au interpretat și au cân-
tat cele mai frumoase poezii
eminesciene. Universul
sonor al creaPiilor emines-
ciene a fost pus în scenă de
glasul fluierului și gingășia
interpretării versurilor.

Elevii Școlii Gimnaziale
„Mihail Sadoveanu” din
DumbrăviPa au reușit să
împletească într-o atmosferă
sonoră aparte, textul poetic
eminescian cu notele muzi-
cale. Muzicalitatea versuri-

lor au răsunat armonios pe
acorduri de vioară, pian,
contrabas și chitară.

Cele 98 de strofe ale cele-
brului poem „Luceafărul” au
prins viaPă prin glasurile ele-
vilor care au recitat cu
măiestrie frumoasele ver-
suri. Programul artistic a
fost coordonat de prof. Culi-
ceanu Georgeta, Bolohan-
Suhariuc Maria, Cordunea-
nu Ciprian, Doroftea Valen-
tina, Racu Lorena – repre-
zentantă a Comitetului de
părinPi.

Prezent la această mani-
festare cultural-artistică, pri-
marul comunei Ibănești, dl.
ing. Romică MagopeP a feli-
citat cadrele didactice orga-
nizatoare și elevii care au

susPinut frumosul spectacol:
„Vă felicit pentru momente-
le frumoase pe care le-aPi
susPinut astăzi. APi reușit să
transmitePi emoPie și dragos-
te prin vers și cântec. Sensi-
bilitatea și expresivitatea
versurilor interpretate ne-au
făcut să fim astăzi mai
aproape de Eminescu. Mihai
Eminescu a fost și este cel
mai mare scriitor din litera-
tura română. La 166 de ani
de la nașterea sa, ne încli-
năm cu respect în faPa con-
tribuPiei enorme pe care a
adus-o literaturii românești.
Felicitări și mult succes!”

La final, dl. primar a pre-
miat munca și efortul depus
de elevi cu diplome și cărPi.

Geanina Turtă

Ziua Culturii Na�ionale sărbătorită
prin muzică și poezie la Ibănești! 

„Aprilie – Luna
cură�eniei”
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Toată lumea se
confruntă din când în
când cu dureri de cap.
Ce este mai neobișnuit
este faptul că în aproape
30% dintre cazuri, regimul
alimentar sau, mai mult,
chiar anumite alimente sunt
cele care le provoacă.

Citește cu aten:ie eti-
chetele produselor...și ai
putea evita migrenele!

Alimente cu un
con"inut ridicat de
tiramină

Aten:ie însă, unele persoane
pot avea dureri de cap din cauza anumi-
tor alimente, iar altele nu. Deși cauza
migrenelor diferă de la persoană la persoană,
un lucru este sigur: alimentele care con:in
tiramină și feniletilamină, aminoacizi care
cauzează dilatarea vaselor de sânge și cresc
presiunea sângelui în creier. Substan:ele se
găsesc în ciocolată, brânzeturi (cheddar, Brie,
feta, gorgonzola sau brânză mucegăită), ali-
mente pe bază de soia, murături, nuci, citrice
și o:et (balsamin sau din vin). Cu cât brânze-
turile sunt supuse unui proces de fermentare
mai îndelungat, cu atât con:in mai multă tira-
mină.

Resturi alimentare

Deoarece con:inutul de tiamină crește de-a
lungul timpului, mai ales dacă alimentele sunt
păstrate în mod impropriu, persoanele care
sunt predispuse la migrene ar trebui să evite
resturile alimentare. Fii atentă și la ce alimen-
te consumi la petrecerile de la birou sau la
diferite evenimente – ambele fiind loca:ii
unde alimentele nu sunt păstrate la frigider
pentru perioade lungi de timp. Dacă vre:i să
păstra:i mâncarea pentru alte zile, folosi:i
recipiente de sticlă cu capace etanse la aer.

Alimentele care con:in aditivi alimentari
precum nitri:ii (hot dog, salamuri, mezeurile)
pot declanșa dureri de cap. Folosi:i mai ales
pentru conservare și adaos de aromă, nitri:ii
se mai găsesc în cârna:i sau crenvurști (inclu-
siv cei de pui, de curcan sau din soia), carne
de vită și alte alimente care au fost afumate,
măcerate în saramură sau conservate. Pentru
a fi siguri că nu consuma:i nutri:i, citi:i cu ate-
n:ie etichetele și alege:i variantele de carne
care nu con:in aditivi alimentari.

Alimente cu un con"inut ridicat de tanin

Ceaiul, merele și perele cu coajă de culoa-
re roșie, sucul și o:etul de mere, cât și vinul
roșu con:in tanin. Taninul poate provoca
migrene celor care suferă de obicei de așa
ceva sau poate cauza dureri de cap chiar și
persoanelor fără astfel de probleme. Sensibi-
litatea la tanin variază însă de la persoană la
persoană.

Alimentele care con"in sulfiti

Sulfitii, al:i aditivi alimentari, se găsesc de
obicei în fructe uscate (prune, smochine sau
caise), vinuri (roșu și alb) și multe alimente
procesate. Citi:i cu aten:ie eticheta pentru a
evita sulfi:ii. Vinul roșu pare a fi cel mai
puternic declanșator al durerilor de cap din

cauza con:inutului de: tira-

mină, hista-
mină și sulfi:i.
Exper:ii spun
că în cazul
s t r u g u r i l o r
crescu:i orga-
nic riscul dure-
rilor de cap
scade, mai ales
dacă nu au sul-
fi:i adăuga:i.

Aditivi ali-
mentari de evi-
tat

Mul:i al:i aditivi
alimentari pot provo-
ca dureri de cap.
Încerca:i să evita:i
alimentele care con-
:in glutamat de
monosodiu (MSG
sau E621), extract
de drojdie, drojdie
hidrolizată, protei-
nă hidrolizată
(HPP), cazeinat de
sodiu și extract de kombu (foarte
de des utilizat în mâncarurile japo-
neze).

Alimente care con"in aspartam

Există un număr mare de persoane
care spun că aspartamul, înlocuitor artificial
al zahărului, poate provoca migrene. Asparta-
mul este prezent mai ales în produsele diete-
tice (sucuri, iaurturi, dulciuri fără zahăr,
deserturi cu pu:ine calorii și alte alimente din
această categorie).

Alimente care con"in cofeină

ersoanele care au intoleran:ă la cofeină sau
o sensibilitate pot avea dureri de cap după ce
au consumat cafea, ceai negru, ceai verde sau
alte băuturi cu un con:inut ridicat de cafeină.
Ciocolata și toate celelalte alimente sau bău-
turi care con:in cofeină, consumate în canti-
tă:i mari cauzează irascibilitate și migrene,
avertizează exper:ii medicali. Cu toate aces-
tea, se poate apela la cofeină pentru a amelio-
ra durerile de cap, datorită efectului vasocon-
trictor (cofeina este prezentă în majoritatea
analgezicelor!)

CAUZE ASCUNSE ALE MIGRENELOR
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• Magopeţ Romică, Aboghioaie Petru, Magopeţ Mariana, Lavric Camelia,
Racu Sergiu, Turtă Geanina.

Colectivul 
de redacţie
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Luni, 14 martie 2106,
într-un cadru festiv, la Ate-
neul Român din București,
a avut loc „Gala Na<ională a
Excelen<ei în Asisten<ă
Socială”, singurul eveni-
ment ce recompensează
performan<a celor care
lucrează în acest domeniu.  

Din jude<ul Botoșani, în
urma etapei de jurizare a
fost desemnat câștigător, la
categoria „Premiul pentru
asistentul social din dome-
niul asisten<ei sociale
comunitare”, dl. Abo-
ghioaie Petru, asistent
social în cadrul Serviciului
de Asisten<ă Socială al
comunei Ibănești.

Premiul a fost înmânat de
Andreea Marin, amfitrionul
Galei și Ambasadorul Exce-
len<ei în Asisten<ă Socială.

În activitatea sa de peste
10 ani, dl. Petru Aboghioaie
a sus<inut și a promovat
valorile și principiile asiste-
n<ei sociale. 

Acesta s-a implicat activ

în ac<iuni de monitorizare și
asistare a familiilor aflate în
situa<ii de risc, copii în difi-
cultate, bătrâni singuri, per-
soane cu handicap. În orice
ac<iune întreprinsă la nivel
de comunitate, asistentul
social ibăneștean și-a antre-
nat toate resursele necesare
pentru rezolvarea situa<iilor
de criză.

A avut și are o contribu-
<ie importantă în realizarea
și func<ionarea celor două
Centre de zi, Ibănești și
Dumbrăvi<a, în cadrul
cărora, beneficiază de ser-
vicii educa<ionale și de
consiliere psihopedagogi-
că, peste 120 de copii
anual. De asemenea este
unul dintre cei mai activi
membri ai structurii terito-
rale a CNASR.

„Primăria comunei Ibă-
nești, prin Serviciul de
Asisten<ă Socială dezvoltă o
activitate permanentă și efi-
cientă de acordare de asiste-
n<ă profesională și speciali-

zată persoanelor și grupuri-
lor aflate în dificultate și
crearea condi<iilor necesare
întăririi sau recâștigării
capacită<ii acestora de a
func<iona social. 

Personalul care își des-
fășoară activitatea în cadrul
acestui serviciu este format
din oameni competen<i, res-
ponsabili și cu experien<ă.
Premierea  domnului Petru
Aboghioaie în cadrul „Galei
Na<ionale a Excelen<ei în
Asisten<ă Socială” este o
recunoaștere a unei munci
desfășurate cu pasiune, pro-
fesionalism și respect fa<ă
de întreaga comunitate ibă-
neșteană. 

Îl felicit pentru aceast
premiu care îl obligă să
muncească și mai mult de
acum înainte pentru a se
autodepăși și a men<ine Ser-
viciul de Asisten<ă Socială
din Ibănești pe cel mai înal-
te culmi.”a precizat prima-
rul comunei Ibănești, dl.
ing. Romică Magope<.

Pesta porcină africană este o boală virală
ce afectează porcii domestici și sălbatici și
care nu a evoluat pe teritoriul României
până în prezent. Recent însă, au fost semna-
late cazuri de pestă porcină africană în
Ucraina, foarte aproape de grani<a cu
România, fapt ce face necesară avertizarea
crescătorilor de porcine cu privire la aceas-
tă boală. 

În primul rând, voi insista asupra impor-
tan<ei respectării legisla<iei în vigoare cu
privire la identificarea și mișcarea suinelor
pe teritoriul României. Ca și bovinele, ovi-
nele și caprinele, suinele sunt supuse identi-
ficării prin aplicarea de crotalii auriculare
inscrip<ionate cu coduri unice de identifica-
re. Acestea trebuie aplicate, conform legii,
până la vârsta de 60 de zile. 

În ceea ce privește mișcarea animalelor,
suinele vor fi  transportate dintr-o exploata-
<ie în alta sau către orice altă destina<ie
numai înso<ite de formular de mișcare și
certificat eliberat de medicul veterinar. 

De<inerea de suine neidentificate și

mișcarea acestora fără documente reprezin-
tă abateri legislative. 

Identificarea reprezintă o condi<ie ese-
n<ială și obligatorie pentru elaborarea unui
plan de măsuri privind prevenirea și comba-
terea bolilor majore ale animalelor.

Deși nu afectează omul, pesta porcină
africană pune mari probleme prin procente-
le ridicate de îmbolnăviri și mortalitate și
prin costurile ridicate pentru eradicare și
pierderile economice în urma restric<iilor
impuse în comer<ul cu porci vii și cu produ-
se și subproduse provenite de la porci.

Sursele de infec<ie sunt multiple, de la
contactul direct cu animale bolnave până la
transmiterea indirectă prin secre<ii și excre-
<ii provenite de la porci bolnavi sau orice
materiale au venit în contact cu aceștia. 

Semnele clinice care ar trebui să–i alar-
meze pe proprietarii de porci sunt: febra
mare, abatere, lipsa poftei de mâncare, tuse,
conjunctivită, vomitări, cianozarea urechi-
lor, pete hemoragice pe membre, pe coadă,
pe partea inferioară a abdomenului, avorturi

la scroafele gestante. Cu circa 24-48 ore
înainte de moarte, apar semne nervoase:
agita<ie, mers în manej (în cerc), retropulsie
(mers înapoi), pareze și paralizii. 

La observarea oricăror dintre aceste sim-
ptome, propretarii au obliga<ia de a anun<a
medicul veterinar care va lua măsurile ce se
impun. Boala nu are tratament, nu există
vaccinuri  pentru prevenirea bolii motiv
pentru care măsurile de imunoprofilaxie
nespecifică au o importan<ă deosebită în
limitarea răspândirii bolii.

O importan<ă deosebită o are anun<area
la timp a serviciilor veterinare specializate. 

În cazul apari<iei unui focar de pestă por-
cină africană, to<i porcii vor fi uciși, iar pro-
prietarii vor fi despăgubi<i și vor fi luate
toate măsurile prevăzute de lege pentru a fi
împiedicată transmiterea bolii. De aceea
este foarte important ca to<i porcii să fie
identifica<i și înregistra<i în Baza Na<ională
de Date. 

Medic veterinar,
Bighiu Alexandra

ATEN�IE! - PESTA PORCINĂ AFRICANĂ 
LA GRANI�ELE ROMÂNIEI

Un ibăneștean 
premiat în cadrul
„Galei Na&ionale a
Excelen&ei în Asisten&ă
Socială 2016”, 
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Ibăneștiul este o comună

bogată, daruită de Dumnezeu,
cu frumuse5i de neegalat, iar
dacă astăzi această comună
are cu totul o altă fa5ă, este
pentru că ibăneștenii, oameni
muncitori, cinsti5i și harnici,
au știut să aleagă. Se citește,
acum, pe fa5a fiecărui
cetă5ean încrederea, mul5umi-
rea și speran5a. Oamenii sunt
mai deschiși, mai încrezători
că orice problemă ar avea, ea
va fi cu siguran5ă rezolvată.
Am încercat și am reușit să
fim ceea ce semenii ne recu-
nosc, nu ceea ce vrem noi să
fim. Am învă5at să devenim
din buni, mai buni și să trans-
mitem celor din jurul nostru
încredere.

Tot ceea ce înseamnă Ibă-
neștiul astăzi este rezultatul
muncii în echipă în frunte cu
domnul primar ing. Romică
Magope5.

Urăsc minciuna, nu suport
prostia bazată pe necunoaște-
re. Comportamentul oameni-
lor este diferit, fiecare persoa-
nă are propriile ei trebuin5e,
probleme, necazuri, scopuri,
idealuri dar satisfacerea aces-
tora trebuie să se producă
doar în cadrul stabilit de regu-
lile și normele societă5ii.

Normele și regulile socie-
tă5ii ne orientează ac5iunile,
indicându-ne ceea ce comuni-
tatea așteaptă de la noi, ce
avem voie să facem și ce nu,
ce ne este permis și ce ne este
interzis.

Libertatea este o formă de
autocontrol atunci când ea se
bazează pe convingere și nu
pe teamă. Am încercat și cred
că am reușit să imprim încre-
dere. Oamenii vin la primărie,
își spun problemele, noi le
ascultăm și căutam cele mai
bune solu5ii legale, astfel
încât oamenii să fie ajuta5i să
nu aibă probleme nici ei și
nici noi. În ultima perioadă,
apropiindu-se campania elec-
torală, bazându-se pe necu-
noaștere sau neîn5elegere a
unor Legi, confuzie de inter-
pretare a unor termeni admi-
nistrativi, unele persoane
încearcă prin diferite metode
să se impună, inventând min-
ciuni, făcând acuza5ii nefon-
date atât la adresa domnului
primar, cât și la Consiliul
Local din care fac parte
oameni corec5i, cinsti5i și cu
multă personalitate. Voi fi
perseverent, nu voi accepta
niciodată mediocritatea, și
mai ales minciuna. Întotdeau-
na adevărul va triumfa și mai
devreme sau mai târziu va
ieși la suprafa5ă. Prostia se
auto-victimizează. Ea este

omogenă, compactă, con-
strangătoare, non-fisurabilă.
Mai grav este că vrea să ne-o
impună și nouă. Deci, cum
putem 5ine piept prostiei?
Numind-o, fără reticen5e și
fără temeri.

S-au realizat multe în
comună în ultima perioadă,
realizări ce se văd și cu care
ne mândrim. Aș reaminti con-
struc5iile grădini5ei de la Ibă-
nești, școală, utilită5i la ambe-
le școli Ibănești-Dumbrăvi5a,
școală la Dumbrăvi5a, două
centre de zi func5ionabile Ibă-
nești și Dumbrăvi5a, teren
sport multifunc5ional cu noc-
turnă în centru la Ibănești,
scenă în aer liber pe terenul
de sport de la Ibănești,
împrejmuiri Dumbrăvi5a și
Ibănești, reabilitare Cămin
Ibănești, drumuri asfaltate
precum și crearea de conditii
de atragere a investitorilor
priva5i exemplu fiind Fabrica
de cașcaval, cabinete medica-
le, stomatologie, farmacie,
unită5i comerciale, ferme
agricole etc. S-au pietruit dru-
murile din comună, s-au creat

condi5ii pentru colectarea
deșeurilor în mod civilizat, ne
preocupăm mereu de cură5e-
nie, decolmatări de șan5uri,
poduri și pode5e, iar ilumina-
tul din comună func5ionează
pe toată perioada nop5ii.

Cu siguran5ă mai sunt
multe de făcut: drumuri, apă-
canalizare, un cămin la Ibă-
nești și multe altele care sunt
reglementate în strategia de
dezvoltare a comunei.

Avem încredere că toate
acestea se pot îndeplini având
în spate toate aceste obiective
realizate de noi, actuala con-
ducere a primăriei. 

Nu sunt promisiuni, sunt
obiective care sunt necesare
într-o comunitate modernă
din aceste vremuri în care
trăim.

Însă toate aceste obiective
nu s-au făcut “bătând din
palme” s-au realizat prin
muncă, cunoaștere și cu
multă seriozitate și responsa-
bilitate.

Responsabilitatea, demni-
tatea și respectarea cuvântului
dat este un principiu de bază

care trebuie păstrat cu sfin5e-
nie. Acestea nu se câștigă
decât prin exemplul personal,
recunoscut de cei ce te încon-
joară.

Oamenii trăiesc într-o
societate civilizata au anumi-
te responsabilită5i și de ase-
menea, demnitatea și respec-
tarea cuvântului dat sunt
valori pe care fiecare dintre
noi trebuie să le de5ină.

În opinia mea, responsabi-

litatea, demnitatea și adevărul
sunt elemente esen5iale ale
caracterului uman, iar acestea
trebuie regăsite în fiecare din-
tre noi deoarece fără aceste
valori nu vom avea parte de
un viitor cum ne dorim.

Pentru noi, un lucru ese-
n5ial ne caracterizează: acela
de a reprezenta în fiecare zi,
prin toate ac5iunile noastre,
interesele comunită5ii în care
trăim.

Să fim uni4i, să gândim
corect, să fim mai buni,

mai în4elegători, mai tole-
ran4i.

SĂ  CONTINUĂM  
SĂ  DEZVOLTĂM 

IBĂNEȘTIUL !

CU RESPECT 
PENTRU CETĂ3ENI:

VICEPRIMARUL
COMUNEI IBĂNEȘTI,

SĂVEL   LAVRIC

ADMINISTRA�IA PUBLICĂ LOCALĂ 
– RESPONSABILITATE – DEMNITATE


