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Subprefectul jude
țului Ilfov, Laurenția - 
Georgeta Tortora i-a in
format pe membrii ATOP 
că problema a fost adu
să la cunoștința minis
trului Apelor, precum 
și, în scris, Ministerului 
Administrațiilor și Inter
nelor și a cerut, din nou, 
autorităților locale, să fa

că tot ceea ce le stă în 
atribuții pentru evitarea 
producerii unui dezas
tru și să curețe canalele 
de desecare. De aseme
nea, s-a adus în discuție 
dezvoltarea urbanisti
că haotică, eliberarea de 
autorizații de construcție, 
fără a conștientiza ”efec
tele acțiunilor” negân

dite pe termen mediu și 
lung. ”Tot mai des și tot 
mai acut trebuie să tra
gem semnale de alarmă, 
la momentul autorizării 
de construcții în zone cu 
probleme...”, a spus sub
prefectul, subliniind că 
tot ceea ce se putea fa
ce de către autoritatea 
județeană și de către Pre
fectură s-a făcut.

Rizia Tudorache, 
vicepreședintele CJ Il
fov, a reiterat supoziția 
că o mare parte a proble
mei (suprasaturarea solu
lui cu apă, chiar și în lip
sa precipitațiilor abun
dente) este generată de 
lacul de acumulare de la 

Mihăilești, unde ”lucrări
le de evacuare a apelor 
din infiltrații, în responsa
bilitatea Apelor Române, 
rigolele care împrejmu
iesc digul de protecție de 
la baraj și drenul - sunt 
neîntreținute”. În opinia 
sa, acestora li se adaugă 
infrastructura de deseca
re, din gestiunea ANIF, de 
asemenea, neîntreținută, 
în unele zone canale
le fiind colmatate cu 
vegetație crescută de 
mai bine de 20 de ani. 
Iar în alte zone, sunt pur 
și simplu astupate, pes
te ele fiind realizate dife
rite construcții. Oficialul a 
precizat că la acest mo

ment se află în faza întoc
mirii caietului de sarcini 
pentru achiziționarea de 
servicii pentru realizarea 
studiului de fezabilitate, 

propus și finanțat de CJI, 
care ar urma să identifice 
cele mai bune soluții pen
tru rezolvarea problemei 
inundațiilor.
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Proiect pentru Pantelimon

Pasaj rutier la Jilava
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Școala gimnazială nr 1 
Pantelimon a semnat 
contractul de finanțare 
pentru proiectul POCU 
”Școala pentru toți, șansa 
unei educații de calitate 
a copiilor și tinerilor din 
Pantelimon”, proiect care 
are ca parteneri Primăria 
orașului Pantelimon 
și grădinița nr. 1 din 
localitate. Valoarea 
totală a proiectului este 
de 1,4 milioane euro, 
iar acesta se va derula 
pe o perioadă de 3 ani. 
Proiectul presupune 
activități de after 
school pentru 468 elevi, 

consiliere parentală 
pentru 220 părinți, 
activități de logopedie 
pentru 15 antepreșcolari, 
activități de dezvoltare 
timpurie. totodată 60 de 
preșcolari vor desfășura 
un mix de activități menite 
să dezvolte abilități 
specifice vârstei, iar 50 
de cursanți vor beneficia 
de ”a doua șansă” la 
educație. Vor mai fi 
activități de formare 
pentru 85 de cadre 
didactice, iar la final, 
toate acestea vor aduce 
plusvaloare comunității 
locale.

Inundațiile, din nou, în analiza ATOP Ilfov
La sediul Consiliului Județean Ilfov (CJI) a avut loc, 
săptămâna trecută, ședința lunară a Autorității 
Teritoriale de Ordine Publică (ATOP) Ilfov, unde, ca 
la fiecare întâlnire din acest an, subiectul principal 
de discuție a fost legat de demersurile autorităților 
locale, județene și ale Prefecturii județului pentru 
rezolvarea problemei inundațiilor din Cornetu - 
Bragadiru - Clinceni - Măgurele - Domnești.

Primăria Capitalei va 
finanța construirea 
unei baze sportive 
și a unui liceu în 
comuna Snagov, 
potrivit unui proiect 
de hotărâre votat 
de Consiliul General 
al Municipiului 
București (CGMB), 
săptămâna trecută.

”Referitor la infor-
mațiile vehiculate în spa-
țiul public de repre zen tan-
ții PNL, care au ca subiect 
construirea unei baze 
sportive în Snagov și care 
acuză municipalitatea că 
”finanțează din banii bu
cureștenilor obiective de 
investiții din alte județe” 
(n.r. - în acest caz, în jud. 
Ilfov), Primăria Municipiu
lui București face urmă
toarele precizări:

(…) Deși au avut mulți 
ani majoritate în Consiliul 
General, reprezentanții 
opoziției (…) nu cunosc 
sau ignoră cu bună știință 
anumite probleme la ca
re, în prezent, după ani 
de tergiversări, se caută 
rezolvări reale. Una dintre 
aceste probleme o con
stituie lipsa unei baze de 
pregătire a Clubului Spor
tiv Municipal București, 
club cu notabile rezulta
te competiționale. Ast
fel, prin proiectul de ho
tărâre propus spre apro
barea CGMB, se dorește 
asocierea CGMB cu Con
siliul Local Snagov pen
tru proiectarea, imple
mentarea și finalizarea 
unei baze sportive și a 
unui liceu la standarde 
in ternaționale. (…) Așa 

cum explică foarte clar di
rectorul CSM, fosta cam
pioană mondială Gabriela 
Szabo, în adresa atașată 
proiectului de hotărâre: 
”la Clubul Sportiv Muni
cipal București nu există 
nici o bază de pregătire, 
centru de cazare și masă 
pentru sportive” și având 
în vedere ”necesitatea 
pregătirii juniorilor și co
piilor legitimați la club, vă 
adresăm rugămintea de 
a identifica soluții de lu
are în administrare la ni
velul Primăriei Generale 
a unui complex de imo
bile, cu dotările specifice, 
în București sau în zone
le limitrofe”. Concret, prin 
asocierea CGMB cu Con
siliul Local Snagov, ca
re pune la dispoziția Pri
măriei Capitalei terenul, 
se va edifica un complex 
sportiv multifuncțional, 
destinat cantonamente
lor, activităților indoor și 
outdoor, care va cuprin
de săli de sport cu toa
te facilitățile, terenuri 
de handbal, baschet sau 
atletism, bazin de înot, 
zone de recuperare spor
tivă, saune, săli de kine
toterapie, precum și spații 

de cazare sportivi și can
tină”, explică Primăria Ca
pitalei.

Liceu sportiv, 
la standard 
internațional

Reprezentanții muni-
cipalității precizează că, 
”în schimbul terenului 
oferit de Primăria Snagov, 
Capitala va reabilita și li
ceul care va face parte din 
complexul sportiv, unita
te de învățământ care, în 
prezent, se află în pericol 
de prăbușire. Liceul mo
dernizat va avea, de ase
menea, profil sportiv și 
va fi destinat atât copiilor 
din Snagov, cât și sportivi
lor bucureșteni. Subliniem 
faptul că numeroase clu
buri sportive din București 
au bazele de antrenament 
în afara Capitalei (amin
tim doar Steaua și Dina
mo - la Saftica, sau com
plexul olimpic de la Izvo
rani), tocmai pentru faptul 
că, fiind în afara orașului, 
oferă toate condițiile ne
cesare organizării canto
namentelor sau sesiunilor 
de pregătiri sportive in
tense”, se mai precizează 

într-un comunicat de pre
să al Primăriei Capitalei.

În continuare, repre-
zen tanții PMB spun că, 
”inducerea ideii că Primă
ria Municipiului București 
investește în afara Ca
pitalei, în timp ce în 
București, în alte unități 
de învățământ, se învață 
în trei schimburi repre
zintă o altă asociere ten-
dențioasă, care are ca 
unic scop discreditarea 
primarului general și a 
PMB. Subliniem faptul că 
această investiție, des
tinată CSM, nu exclude 
in vestițiile în unitățile de 
învățământ din București 
(…). Prin înființarea zonei 
metropolitane, proiec tele 
municipalității se extind în 
avantajul cetățenilor din 
Capitală și din localitățile 
limitrofe, în acest scop fi
ind extinsă și rețeaua de 
transport public în co
mun, realizarea Centurii 
sau alte proiecte asemă
nătoare, care sunt meni
te să ducă la o dezvolta
re rapidă a regiunii, atât 
din punct de vedere eco
nomic, cât și social și cul
tural”, se precizează la fi
nalul comunicatului.

Firea explică asocierea CGMB cu 
CL Snagov pentru baza sportivă
 În schimbul terenului pus la dispoziție de Primăria Snagov, municipalita-

tea promite reabilitatea Liceului ”Mihail Kogălniceanu”, din comună

Primăria Jilava va 
construi un pasaj rutier 
peste calea ferată din 
zona gării. investiția 
este considerată ca fiind 
„una prioritară, datorită 
necesității îmbunătățirii 
infrastructurii de 
transport în sensul 
creării unor legături 
directe între comuna 
Jilava și municipiul 
București”. Valoarea 
investiției este de circa 
5 milioane de euro și 
are finanțarea asigurată 
prin Programul național 
de dezvoltare locală 
(contract semnat 
în februarie 2018). 
lucrarea constă în 

lărgirea și modernizarea 
a circa 1 km de drum, 
construirea unui pasaj 
rutier suprateran peste 
calea ferată cu o lungime 
de aproximativ 60 m, 
prevăzut cu trotuare 
și 2 benzi de circulație, 
precum și un pod din 
grinzi de beton de 20 
m peste Valea Mamina. 
Consiliul Județean ilfov 
va moderniza restul 
de drum până la lidl 
Metalurgiei. realizarea 
investiției va deschide o 
rută alternativă extrem 
de eficientă la Șoseaua 
Berceni pentru navetiștii 
din Jilava, Vidra și 
Berceni.

Liceul din Snagov, 
într-o stare avansată de 
degradare


