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Așadar, cu toate lip-
surile financiare, prima-
rul Mihai Dobre nu se dă 
bătut. El a reușit,  de-a 
lungul celor 6 ani de 
mandat, să ducă la bun 
sfârșit o serie de proiec-
te care au adus plusva-
loare acestei așezări, în 
ciuda unui buget pe ca-
re, el însuși, îl descrie ca 
fiind insuficient pentru 
nevoile mari ale comu-
nei. Iar demersurile sale 
pentru a crește gradul de 
civilizație și confort a lo-
cuitorilor din Petrăchioaia 
continuă neabătut. Ast-
fel, și anul acesta, prima-
rul are pe masa de lucru 
o serie de investiții, „că-
rămizi” care se vor adă-
uga construcției pe care 
Mihai Dobre o înalță de 
câțiva ani de zile: o co-
mună cu o infrastructură 
edilitară la standarde eu-
ropene. 

Șase străzi 
asfaltate, anul 
acesta. Primele 
după Revoluție...

Despre aceste pro-
iecte am aflat dintr-o în-
tâlnire cu edilul ilfovean 
la primăria din comună.

„Am început asfalta-
rea a șase străzi din co-
muna Petrăchioaia, satul 
Stoienoaia, care însumea-
ză trei kilometri și jumă-
tate. Finanțarea lucrărilor 
este asigurată în proporție 
de 90% printr-un con-
tract de asociere cu Con-
siliul Județean Ilfov, iar 
10% din bugetul local. Es-
te pentru prima oară du-
pă Revoluție când se as-
faltează și în Petrăchioa-
ia șase străzi din totalul 
de patruzeci câte avem în 
comună! Este o realitate: 
de aproape 29 de ani, în 
comuna noastră nu a fost 

asfaltat niciun drum co-
munal, din cauza faptu-
lui că noi avem un buget 
foarte mic. De aceea, do-
resc să-i mulțumesc dom-
nului președinte al CJ Il-
fov, Marian Petrache, că 
are grijă și de noi, ca și 
de alte comune din județ, 
pentru că, având sprijinul 
domniei sale, am reușit să 
demarăm acest proiect. 

Vorbim despre asfalta-
rea străzilor Brebeneilor, 
Crăiței, intr. Brândușei, 
Nuferilor, Cameliei și Pre-
ot Mișu Radu. Vreau să 
precizez că asfaltăm nu-
mai străzi late, pe ca-
re există spațiu suficient 
pentru introducerea ulte-
rioară de utilități – apă, 
canalizare, gaze”, ne-a in-
format Mihai Dobre.

Anul viitor, 
modernizarea 
străzilor va 
continua

Un al doilea proiect 
în acest sens este depus 
din data de 17 decem-
brie 2017 la Ministerul 
Dezvoltării și are în ve-
dere modernizarea a în-
că 13 străzi, cu o lungi-

me totală de 6,5 km. Pa-
tru dintre acestea se află 
în satul Coreea (Socu-
lui, Măceșului, Cireșului, 
Bradului), alte patru în 
Petrăchioaia (Liliacului, 
Magnoliei, Bebe Șerban, 
Brândușei), în Surlari - o 
stradă care este cuprin-
să între străzile Colcea-
gului și Jiului, pe o lungi-
me de aproape 2 km, și 

încă 4 străzi în satul Vâ-
nători (I.L.Caragiale, Pe-
tre Ispirescu, Lucian Bla-
ga, Ion Creangă). În ca-
drul acestui proiect, pe 
lângă asfaltare, este pre-
văzută și amenajarea de 
șanțuri pentru apele plu-
viale, dalate cu beton, și 
podețe pentru accesul în 
proprietăți, iar suma ne-
cesară se ridică la aproxi-
mativ 8 milioane. „Din zi 
în zi, aștept să mă sune 
Ministerul Dezvoltării ca 
să încheiem contractul de 
finanțare. Stau cu sufletul 
la gură! Proiectul a fost 
declarat eligibil, am sem-
nat contractul și cu con-
structorul, în 2 ani de zi-
le sperăm să îl finalizăm. 
Astfel, vom reuși să as-
faltăm aproape jumăta-
te din străzile comunei”, 
 ne-a precizat primarul.

Și, pentru că tot vor-
beam despre infrastructu-

ra rutieră, Mihai Dobre a 
mai ținut să sublinieze și 
faptul că reabilitarea po-
dului peste Mostiștea, de 
pe drumul care face le-
gătura între comuna Pe-
trăchioaia și satul Surlari, 
a fost finanțată tot prin-
tr-o asociere cu Consiliul 
Județean Ilfov, iar drumul 
respectiv a fost asfaltat, 
din buget propriu, de Pri-
măria Petrăchioaia.

Școala din 
Petrăchioaia va 
avea o sală de 
sport

Mihai Dobre mai aș-
teaptă și aprobarea 
finan țării în valoare de 5 
milioane de lei de către 
Compania Națională de 
Investiții (CNI) a proiec-
tului unei săli de sport ul-
tramoderne, cu 180 de lo-
curi, care va fi construită 

în  curtea școlii din Petră-
chioaia. Inițial, CNI a fost 
reticentă în finanțarea 
acestei investiții, moti-
vând că proiectul nu es-
te unul „tip”. În prezent, 
însă, sunt semnale că 
această problemă se va 
rezolva tot prin Ministe-
rul Dezvoltării. Această 
investiție se va adăuga 

celei anterioare, și anu-
me amenajarea unui te-
ren de sport cu suprafață 
sintetică, în vecinătatea 
viitoarei săli de sport.

Și baza sportivă de la 
stadion a fost reabilita-
tă. Vestiarele beneficiază 
acum de grupuri sanitare 
și dușuri cu apă caldă și o 
tribună cu 140 de locuri.

Petrăchioaia, o comună care se dezvoltă pe zi ce trece

Primele străzi asfaltate 
după mai bine de 29 de ani

Cu riscul de a plictisi, revin la o realitate amară 
cu care se confruntă o serie de localități din 
județul Ilfov: lipsa banilor la buget. În aceste 
condiții, sunt primari care se confruntă zilnic 
cu această realitate și fac eforturi, să le zicem 
disperate, pentru a asigura dezvoltarea 
comunităților pe care le administrează. Un 
astfel de caz este și comuna Petrăchioaia, unde 
primar este un gospodar implicat în dezvoltarea 
localității. 

Andrei Dumitru

Mai multă lumină în Petrăchioaia, dar 
facturi mai mici, la Primărie

În discuția noastră, primarul Mihai Dobre a mai 
amintit și despre un proiect care a demarat pe da-
ta de 19 iulie a.c., când a început schimbarea lămpi-
lor de iluminat public din toată comuna Petrăchioa-
ia cu becuri LED. Este vorba de 600 de lămpi. Potri-
vit edilului, totul este finanțat cu bani de la Ministerul 
Dezvoltării, circa 700.000 de lei. Astfel, vor fi reduse 
substanțial costurile cu iluminatul public. „Pe străzile 
principale vor fi montate lămpi LED de 60 w, iar pe 
cele laterale, lămpile vor avea o putere de 35 w, pe 
fiecare stâlp. Economia va fi remarcabilă. În 2012, în 
primul an de mandat, pentru 240 de lămpi, câte erau 
atunci în toată comuna, plăteam peste 100 de mili-
oane de lei vechi (10.000 RON) pe lună! Astăzi, am 
670 de lămpi și plătesc până în 90 de milioane (9.000 
RON)  pe lună. Iar dacă schimbăm și lămpile astea, 
mă aștept ca factura să ajungă la 5-6.000 de lei pe 
lună. Și vom avea și mult mai multă lumină!”, ne-a 
explicat primarul Mihai Dobre.

Primarul 
Mihai Dobre 
supraveghează 
lucrările de 
asfaltare

 Locuitorii din 
Petrăchioaia 
îi mulțumesc 

primarului 
pentru 

proiectul de 
modernizare 

a străzilor

Asfaltul – bucuria copiilor

 Machete ale 
viitoarei săli de 

sport

Vechile lămpi energofage

 Lampile noi, cu 
becuri LED

Terenul pe Care va fi amplasată 
sala de sport

Terenul de sport cu 
suprafață sintetică

Înainte de asfaltare, la 
pregătirea terasamentului

 Podul care leagă Petrăchioaia 
de Surlari a fost reabilitat cu 
bani de la CJ Ilfov
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