
14 1530 septembrie - 06 octombrie 2019 30 septembrie - 06 octombrie 2019www.jurnaluldeilfov.ro www.jurnaluldeilfov.ro actualitateactualitate

Dacă pe timp de va-
ră administrația orașului 
s-a mobilizat pentru re-
abilitarea și moderniza-
rea instituțiilor școlare și 
a reușit-o din plin, defi-
nirea ca oraș european 
pentru Măgurele înseam-
nă acum alte două pro-
iecte de amploare și de 
o importanță aproape vi-
tală pentru comunitate. 
Primul proiect pe care îl 
vom menționa acum în-
seamnă reabilitarea pa-
sajului peste șoseaua 
de Centură, iar cel de-al 
doilea proiect important 
pentru care primăria și-a 
mobilizat forțele se refe-
ră la reabilitarea a 32 de 
blocuri.  

Confort 
important pentru 
comunitate

Primarul orașului Mă-
gu  rele, Narcis Constan-
tin, ne-a precizat că unul 
dintre cele mai importan-
te proiecte pe care îl pro-
movează Primăria Măgu-
rele și care este în deru-
lare, este reabilitarea pa-
sajului care trece peste 
linia de Centură și toto-
dată consolidarea aces-
tuia. Conform proiectu-
lui, vorbim despre ”Pasaj 
str. Atomiștilor”. ”Ținând 
cont că noi conside-
răm acest pasaj elemen-
tul cheie pentru dezvol-
tarea orașului Măgure-

le, suntem bucuroși că 
am reușit să demarăm 
această lucrare, finan țată 
prin PNDL. Considerăm 
că odată cu consolidarea 
structurii de rezistență, 
amenajarea trotuarelor 
pietonale, care nu exis-
tau, vor crea un confort 
cetățenilor din orașul Mă-
gurele, în special celor 
care locuiau în partea 
dinspre București și ca-
re nu aveau o legătură cu 
orașul. Sperăm ca, în ma-
ximum două luni de zile, 
lucrările să fie finalizate”, 
ne-a explicat edilul. 

”Apăruseră fisuri la 
baza pasajului, nu de 
speriat, dar am decis să 
facem o expertiză să ve-
dem cum stăm”, ne-a ex-
plicat la rândul său, Ra-
ul Popa, directorul de 
Investiții. Oficialul a pre-
cizat că pasajul nu pre-
zenta un pericol, dar în 
maximum cinci ani ar fi 
trebuit închis pentru con-
solidare. S-a decis că es-
te mai bine să se intervi-
nă anul acesta, cu atât 

mai mult cu cât se puteau 
obține bani de la Ministe-
rul Dezvoltării, prin PNDL. 
Valoarea investiției este 
de circa 5,4 milioane de 
lei, estimându-se că în lu-
na noiembrie lucrările vor 
fi finalizate. 

Blocuri cu 
arhitectură 
modernă

”Odată cu demara-
rea lucrărior de peisa-
gistică și de reamenaja-
re a zonei centrale, am 
fost interesați să reabi-
lităm și blocurile. Rea-
bilitarea termică are ca 
principal scop confortul 
cetățeanului și scăderea 
costurilor cu încălzirea, 
dar are și scopul secun-
dar, faptul că, odată rea-
bilitate, blocurile vor avea 
și un aspect de nou, iar 
toată peisagistica din zo-
na centrală va fi una eu-
ropeană. Sunt reabilitate 
32 de blocuri, suntem în 
plin șantier, sperăm să fi-
nalizăm până la sfârșitul 

anului, iar la anul, în pri-
măvară, să venim cu ul-
timele retușuri și com-
pletări”, ne-a spus pri-
marul Narcis Constantin. 
El a precizat că au mai 
fost reabilitate 6 blocuri, 
dar printr-un alt proiect 
Au mai rămas de reabili-
tat alte 5 blocuri, pentru 
care există deja un studiu 
de fezabilitate. ”În primă-
vara anului viitor, sperăm 
să avem toate actele re-
zolvate pentru ca în vară 
să demarăm lucrările, da-
că e nevoie, cu finanțare 
din bugetul local”, potrivit 
edilului. 

Reabilitarea blocu-
rilor înseamnă schimba-
rea geamurilor, anvelopa-
re, punerea de vată ba-
zaltică pentru rupere ter-
mică între etaje, se sapă 
la trotuarul de gardă pen-
tru hidroizolație, se fa-
ce hidroizolație în subsol, 
refacerea plafonului pen-
tru reducerea pierderi-
lor de energie termică, se 
schimbă branșamentele 
de apă și canalizare (la 

gaze branșamentele au 
fost schimbate printr-un 
alt proiect). ”De aseme-
nea, acoperișul va fi în 
ape, se zugrăvește sca-
ra blocului, deci lucrări-
le chiar sunt complete”, a 
mai spus primarul. Valoa-
rea totală a investiției es-
te de aproximativ 40 de 
milioane de lei. Anul tre-
cut, a început procedura 
de licitație și s-au depus 
dosarele pentru accesa-
rea de fonduri europene. 
Specialiștii primăriei ne-
au spus că nu au întâmpi-
nat dificultăți la Ministerul 
Dezvoltării. ”Proiectul este 
atipic, odată ne referim la 
confortul termic, dar sunt 
și multe elemente arhitec-
turale care se modifică. 
Vor apărea niște șarpante 
care sunt extrem de ge-
neroase. Asociația de pro-
prietari poate oricând să 
compartimenteze aces-
te mansarde și să le fa-
că locuibile. Toate blocu-
rile erau terasate, acum 
vor avea șarpante în do-
uă ape, automat dispar și 

Consolidarea pasajului peste Centură, element cheie pentru dezvoltarea orașului Măgurele

Circulă o vorbă, la români, care spune 
că ”toamna se numără bobocii”. Pentru 
primăria Măgurele, formula adaptată 
perfect la contextul acestui oraș aflat în 
plină tranformare este că ”toamna se 
numără proiectele îndeplinite”.

Cristina NedelCu

inflitrațiile, au panouri fo-
tovoltaice, doar iluminat 
cu LED, deci se schimbă 
iluminatul pe părțile co-
mune. Iluminatul va fi su-
portat de panourile foto-
voltaice care se montea-
ză, deci nu se mai consu-
mă nici energie. Nu se in-
tră în apartamente. S-au 
modernizat instalațiile de 
gaz, se pun electrovane, 
vor funcționa exact după 
normele ISCIR care s-au 
modificat acum 6 luni și 
care sunt mult mai drasti-
ce. Se înlocuiește tâmplă-
ria cu una modernă, in-
clusiv ușile de la intrarea 
în bloc. Se reabilitează și 
trotuarul de gard din jurul 
blocurilor”, ne-a mai spus 
Raul Popa.

Vor beneficia de acest 
proiect aproximativ 1.000 
de familii, garanția lu-
crărilor fiind de cinci ani, 
iar condițiile de execuție 
mai draconice garantea-
ză calitatea lucrărilor. Se 
fac verificări permanen-
te atât pe timpul lucrări-
lor, cât și după finalizarea 

acestora, timp de cinci 
ani. Termenul de finali-
zare este iulie 2020, dar 

termenul maxim agreat 
de primărie este sfârșitul 
lunii martie, anul viitor.

cu un aspect demn de un oraş european
32 de blocuri reabilitate

 Aproximativ 
1.000 de 
familii vor 
beneficia de 
confortul 
unor blocuri 
moderne și 
costuri reduse 
cu încălzirea

 Lucrările de consolidare la 
pasajul din orașul Măgurele se 
desfășoară în ritm alert

Primarul Narcis Constantin 
verifică stadiul lucrărilor de 
reabilitare a blocurilor, alături de 
viceprimarul Marius Mihai
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