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Este vorba de con-
struirea unei unități 
școlare de tip  afterschool, 
un obiectiv multdorit de 
părinții copiilor din comu-
nă, dar și de cadrele di-
dactice ale Școlii gimnazi-
ale „Gheorghe Corneliu”, 
din Domnești.

„Am avut multe soli-
citări din partea părinților 
în acest sens și am con-
statat că un afterscho-
ol este foarte nece-
sar, având în vedere că 
sunt aproape 900 de co-
pii numai la școală. Am 
avut șansa enormă să 
fim ajutați financiar de 
Consiliul Județean Ilfov, 
de președintele acestu-
ia, domnul Marian Pe-
trache, prin intermediul 
unui contract de asocie-
re cu această insitituție. 
Așadar, CJ Ilfov și Primă-
ria Domnești au conve-
nit să se asocieze pen-
tru realizarea obiectivu-
lui de interes public de-
numit «Construire Af-
ter School P+1E, împrej-
muire și utilități, comu-
na Domnești, județul Il-
fov». Suma totală nece-
sară investiției este de 

2.023.613 lei cu TVA, fi-
ecărei părți  revenindu-i 
cuantumul agreat prin 
contract. Primăria noas-
tră nu ar fi dispus de un 
fond atât de mare, ar fi 
afectat serios bugetul lo-
cal. În urma semnării 
acestui contract de aso-
ciere, am intrat, astfel, în 
executarea tuturor pro-
cedurilor legale necesare 
atingerii acestui obiectiv 
de investiții”, ne-a preci-
zat primarul Adrian Ghiță.

O mândrețe de 
afterschool

Edilul ne-a oferit și 
câteva detalii tehnice cu 
privire la acest obiectiv.

Clădirea cu par-
ter și etaj se va afla la 
intersecția Șos. A.I.Cuza 
cu strada Morii, aco-
lo unde se afla vechea 
grădiniță din Domnești, 
grădinița "Băleanu", așa 
cum o cunosc localni-
cii. Această construcție, 
veche și neîncăpătoa-
re, a fost demolată pen-
tru a face loc noului și 
modernului afterschool 
din comună. Deja lucră-

rile la această investiție 
atât de așteptată de 
părinții domneșteni au 
demarat, iar edilii speră 
ca, în 2020, unitatea de 
învățământ să înceapă se 
funcționeze.

Suprafața construită 
a clădirii va fi de 307 mp, 
iar suprafața desfășurată 
604.00 mp. Aici vor exis-
ta 5 săli de curs, două la 
parter și trei la etaj, o sală 
de mese, o bucătărie, ca-

binet medical, 3 vestiare, 
7 grupuri sanitare, pre-
cum și alte dependințe 
necesare activităților ce 
se vor desfășura aici (bi-
rou, spații de depozitare 
sală de așteptare, duș, 

centrală termică etc.) 

Activități pentru 
dezvoltarea 
copiilor

Despre natura 
activităților care se vor 
desfășura aici ne-a vor-
bit prof. Ionela Liliana 
Ștefan, directorul Școlii 
gimnaziale „Gheorghe 
Corneliu”, din Domnești. 
„Analiza de nevoi s-a fă-
cut, iar în funcție de ce-
reri, vor putea frecven-
ta afterschool-ul între 
80 și 100 de copii. Pâ-
nă în prezent, avem 70-
80 de cereri, pe fiecare 
nivel în parte. Clasele I-
IV vor veni după-amiaza, 
între orele 13.00-17.00, 
iar dimineața, între 8.00-
12.00, elevii din ciclul 
gimnazial, care au cursuri 
după-amiază. Cu aceștia 
dorim să susținem cur-
suri de pregătire supli-
mentară pentru exame-
nele naționale, cu cadre-
le titulare ale unității. Cu 
cei mici, vom avea diferi-
te activități în  completa-
re, de aprofundare, dez-
voltare și recreere, îi vom 
ajuta să-și facă temele. 
De asemenea, ei vor pu-
tea participa și la cursuri 
opționale de limba en-
gleză, de dans și muzi-
că, precum și consiliere și 
dezvoltare personală care 
cuprind inclusiv exerciții 
de atenție”, ne-a detaliat 
directorul Școlii gimnazi-
ale „Gheorghe Corneliu”, 
din Domnești, prof. Ione-
la Liliana Ștefan.

Primarul celor 50 de proiecte se ține de cuvânt

Atunci când a candidat pentru prima 
dată la funcția de primar al Domneștiului, 
Adrian Ghiță le propunea concetățenilor 
săi un program de dezvoltare edilitară a 
comunei care cuprindea nici mai mult nici 
mai puțin de 50 de proiecte. Multe dintre 
acestea au prins viață și au fost înfăptuite, 
în ciuda greutăților inerente de care se 
lovește orice edil din România, legate de 
birocrație, insuficiența fondurilor sau de 
neseriozitatea constructorilor. Iată că 
Adrian Ghiță nu se dezminte și a demarat 
încă un proiect de pe lista sa.

Andrei Dumitru

Comuna Domnești va avea 
un afterschool ultramodern

Primarul Adrian 
Ghiță a dorit să ne 
informeze și despre 
o altă inițiativă a 
Primăriei Domnești și 
anume introducerea 
în comună a sistemului de colectare selectivă a 
deșeurilor menajere.
„În comuna noastră deșeurile menajere vor fi colectate 
diferențiat începând cu data de 1 iulie 2019. Este 
un gest colectiv de responsabilitate față de mediu, 
pe care comunitatea noastră este chemată să-l 
facă. Astfel, în perioada 10-25 iunie 2019, fiecare 
gospodărie va primi gratuit un set de patru saci galbeni 
destinați colectării exclusive a fracției uscate, adică: 
hârtie, carton, plastic, PET, ambalaje metalice. De 
asemenea, cetățenii vor primi și un flyer informativ-
explicativ”, ne-a explicat edilul. Totodată, acesta face 
un apel către locuitorii din Domnești să ia în serios 
acest aspect legat de viața în comun și și-a exprimat 
convingerea că fiecare cetățean va înțelege importanța 
pe care o are reciclarea diverselor materiale pentru 
mediul înconjurător.

Colectare selectivă a gunoiului, de la 1 iulie

Primarul Adrian Ghiță pe 
șantierul viitorului afterschool

Lucrările de demolare a 
grădiniței „Băleanu”


