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În acest scop, au fost 
luate în calcul mai mul-
te soluții tehnice și, așa 
cum ne spunea cu ceva 
timp în urmă administra-
torul public al orașului, 
Florin Preda, s-a ajuns la 
concluzia că este necesa-
ră construcția unor bazine 
de retenție care să preia 
surplusul de apă generat 
de precipitațiile mai abun-
dente. 

Soluții tehnice 
pentru prevenirea 
inundațiilor

La rândul său, prima-
rul Petre Iacob ne-a infor-
mat că în ultima ședință 
de Consiliu local au fost 
aprobați indicatorii teh-
nico-economici pentru 3 
proiecte de investiții în ce-
ea ce privește infrastruc-
tura edilitară. Unul dintre 

aceste proiecte are în ve-
dere bazinul de retenție 
a apei pluviale, cel de-al 
doilea se referă la o gos-
podărie de apă, iar cel 
de-al treilea privește ex-
tinderea rețelei de cana-
lizare pluvială către co-
lectorul principal ANB 3 
(Apa Nova București 3 – 
n.r.) și o ramificație direct 
în caseta aflată sub râul 
Dâmbovița. 

„Cele 3 proiecte, ca-
re țin de partea de ape 
uzate, sunt, oarecum, in-
tegrate – depind unul de 
celălalt. În sensul că ex-
tinderea rețelei către ca-
nalul colector ANB 3 și 
către caseta Dâmbovița 
nu poate funcționa fără 
acest bazin de retenție 
a apei pluviale. Cele trei 
studii de fezabilitate au 
fost aprobate. În pre-
zent, analizăm proceduri-
le de expropriere a unui 
teren cu o suprafață de 
23.500 mp, în baza Le-
gii 255/2010, pentru gos-
podăria de apă și bazi-
nul de retenție, teren ca-
re aparține unei societăți 
comerciale, și vom sta-
bili cu exactitate proce-
durile și termenele preci-
se pentru emiterea unor 
dispoziții și hotărâri, con-

form legii în vigoare, iar 
banii necesari sunt de-
ja alocați în acest scop. 
Procedura de expropriere 
ar trebui să dureze maxi-
mum 45 de zile, iar tran-
sferul efectiv de proprie-
tate se face la momentul 
emiterii deciziei de expro-
priere, ceea ce presupu-
ne un termen de 30 de 
zile. Documentația pen-
tru procedura de achiziție 
va fi finalizată în 2-3 săp-
tămâni și sperăm ca pâ-
nă la sfârșitul anului 2020 
bazinul de retenție, cu 
o capacitate totală de 
6.000 de metri cubi, să fie 
dat în exploatare. Aceas-
tă soluție, pentru care a 
fost prevăzută o sumă de 
circa 8 milioane de lei, 
va rezolva, cu siguranță, 
problema inundațiilor din 
zona nouă și a rețelelor 
de canalizare provocate 
de ploile abundente”, a 
adăugat administratorul 
public, Florin Preda. 

Locuitorii din 
„Popeștiul Nou” 
vor avea și un 
parc

Soluția tehnică, ne-a 
precizat Florin Preda, pre-
supune un bazin îngro-
pat, care se va întinde pe 
o suprafață 15.500 mp, 
iar deasupra acestuia, la 
suprafață, legislația în do-

meniu permite construirea 
de spații verzi. În aceste 
condiții, edilii și-au propus 
amenajarea, pe terenul 
respectiv, a unui parc, a 
cărui documentație tehni-
co-economică va fi întoc-
mită anul viitor, iar odată 
cu finalizarea construcției 
bazinului de retenție să 
fie dat în folosință și acest 
parc.

Investiții 
importante și în 
infrastructura 
școlară

Administratorul pu-
blic al orașului ne-a mai 
vorbit și despre in ves-
tițiile care urmează să 
fie realizate în structu-
ra rețelei de învățământ 
din Popești-Leordeni. El 
ne-a precizat că au fost 
deja aprobați indicatorii 
tehnico-economici pen-
tru construirea unei creșe 
pe strada Lămâiței, lu-
crări care, estimează 
aces ta, vor începe în anul 
2019. Potrivit proiectului 
și a normelor legale pen-
tru astfel de obiective, 
această creșă, care va fi 
construită pe un teren de 
4.000 mp aflat pe dome-
niul public, va avea o ca-
pacitate de 75 de locuri.

Un alt proiect are în 
vedere construcția unei 
noi grădinițe cu orar pre-

lungit „TRANSCOM”, așa 
cum este ea cunoscută, 
în locul celei vechi, a că-
rei capacitate nu mai co-
respunde numărului ma-
re de solicitări de înscri-
ere. „Construcția nouă 
va ajunge la o capacitate 
de 300 de locuri, față de 
clădirea actuală care are 
doar parter și o suprafață 
construită de 200 mp. 
Construcția actuală va 
fi demolată. Totodată, 
a fost depus și un pro-
iect în cadrul Programului 
Operațional Regional ca-
re presupune construirea 
unui corp nou la școala 
„Ioan Bădescu”, aflat în 
prezent în analiză. Școala 
„Ioan Bădescu” este cea 
mai solicitată unitate de 

învățământ din Popești-
Leordeni. De aceea, am 
apelat la o soluție provi-
zorie pentru extinderea 
spațiului de învățământ 
prin montarea unor con-
tainere speciale, care 
oferă toate condițiile pen-
tru elevi. Este o soluție 
care a fost utilizată în 
multe țări din Uniunea 
Europeană chiar și pen-
tru campusurile școlare. 
Prin acest proiect, corpul 
vechi al școlii va fi demo-
lat. Totul se va desfășura 
în două etape: se va ri-
dica mai întâi corpul nou, 
în formă de „L” unde vom 
muta elevii, urmând ul-
terior să demolăm cor-
pul vechi. Suprafața con-
struită desfășurată a no-

ii școli va avea 3.679 mp 
(comparativ cu cea exis-
tentă, care se întinde pe 
doar 647 mp), 20 de săli 
de curs și o capacitate 
de 750 de elevi. Totoda-
tă, la parterul unității va 
exista și o sală de sport. 
Valoarea finanțării se ri-
dică la 21,7 milioane de 
lei, cofinanțarea Primă-
riei Popești-Leordeni fi-
ind de 2% din suma to-
tală. În prezent, lucrăm 
la documentația de atri-
buire, deoarece, potri-
vit Ghidului, putem să 
demarăm proiectul, ur-
mând ca în momentul în 
care se aprobă finanțarea 
să înaintăm documen-
tele pentru decontarea 
cheltuielilor efectuate pâ-
nă atunci”, ne-a spus ad-
ministratorul public al 
orașului.

Liceul „Radu 
Popescu”, gata 
până la sfârșitul 
anului

El ne-a mai vorbit și 
despre faptul că a fost 

atribuit contractul pentru 
lucrările de execuție care 
au mai rămas de realizat 
după falimentul construc-
torului inițial, la liceul 
„Radu Popescu”. În aces-
te condiții, edilii trag nă-
dejde că până la sfârșitul 
anului clădirea va fi ter-
minată și va fi dată în 
folosință. 

Tot în acest contex, 
Florin Preda a abordat și 
tema uni proiect de vi-
itor aflat încă „în fașă”, 
inițiat de primarul Petre 
Iacob. ”Este vorba des-
pre construirea unui cam-
pus școlar în zona nouă a 
orașului, care să acope-
re mai multe categorii de 
vârstă ale copiilor (creșă, 
grădiniță, școală, inclusiv 
liceu), proiect care a in-
trat în analiză. Deocam-
dată totul este în sta-
diu incipient, va fi nevo-
ie inclusiv de o nouă ex-
propriere, dar, deocam-
dată bugetul nu ne per-
mite să demarăm foarte 
repede acest proiect, în-
să el rămâne în vederile 
noastre pentru că a es-

te o investiție foarte ne-
cesară și așa cum spu-
neam, am început să fa-
cem primii pași în acest 
scop. Rămâne să stabilim 
ce suprafață de teren ar 
fi necesară pentru acest 
proiect În concluzie, pre-
cum vedeți, am încercat 
să facem investiții pen-
tru toate palierele de vâr-
stă școlară”, ne-a explicat 
Florin Preda.

Toate blocurile 
din oraș vor fi 
reabilitate  
termic

El ne-a mai anunțat 
și faptul că ultima tranșă 
de 27 de blocuri, din ce-
le 56 care există în locali-
tate, a intrat în lucrări de 
reabilitare termică. De-
ocamdată, s-au dema-
rat lucrările la 10 din-
tre aceste imobile, iar în 
această săptămână, po-
trivit lui Florin Preda, va fi 
semnat un al doilea con-
tract de execuție pentru 
celelalte 17 blocuri.

În privința blocului 

neterminat din vecinăta-
tea Primăriei, am aflat că 
proprietarul acestuia, Mi-
nisterul Finanțelor Publi-
ce, și-a dat acordul pentru 
demolarea con strucției. 
„Acum, mai trebuie reali-
zate unele mici proceduri, 
dar în curând construcția 
va dispărea de-acolo, du-
pă mai bine de 6 ani de 
când ne luptăm cu adre-
se. Într-un final, am reușit 
să obținem acest acord 
în urma unei discuții cu 
domnul ministru Eugen 
Teodorovici. A fost singu-
rul care a înțeles proble-
ma noastră”, ne-a poves-
tit Florin Preda.

Am mai aflat și că, în 
această perioadă, con-
tinuă lucrările la trama 
stradală, iar companiile 
care au rețele de utilitate 
publică (ENEL, Distrigaz) 
își trec în subteran și, tot-
odată, redimensionează 
aceste rețele. De aseme-
nea, se montează stâlpii 
pentru iluminatul public și 
pavele pe trotuare, și ur-
mează realizarea amena-
jărilor peisagistice.

Cartierul nou al orașului Popești-Leordeni se confruntă, de 
câțiva ani de zile, cu o mare problemă: inundațiile care apar 
după orice ploaie mai zdravănă, mai ales în zona străzii Fermei. 
Cauza? Dezvoltarea haotică a acestei părți a localității, care 
nu a ținut cont de dimensionarea adecvată a rețelelor de apă 
și canalizare și în special a canalizării pentru ape pluviale. O 
problemă care a dat multe bătăi de cap administrației locale, 
care este hotărâtă să o rezolve în cel mai scurt timp.

Andrei Dumitru

„Veneţia” Ilfovului va r ămâ ne doar o amintire
Proiect de amploare pentru rezolvarea problemei inundațiilor din Popești-Leordeni

Grădinița  
„TRANSCOM”, prezent și viitor

Macheta viitoarei grădinițe 
„TRANSCOM”

Noua primărie va fi construită pe 
locul actualului cămin cultural

Școala „Ioan Bădescu” va avea o 
capacitate de 750 de elevi

Noua clădire a liceului „Radu 
Petrescu” va fi dată în folosință 
până la sfârșitul anului

Blocul neterminat din centrul 
orașului a primit aviz de 
demolare

Primele 10 blocuri, din totalul 
de 27 rămase, au intrat în 
reabilitare termică

Rețeaua de utilități este 
trecută în subteran
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