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Dovadă acestor afir
ma ții stau proiectele du
se la bun sfârșit, une
le cu multe sacrificii și 
nopți nedormite din par
tea Doinei Mănăilă, dar și 
a colaboratorilor săi din 
Consiliul local și aparatul 
Primăriei Dascălu.

Astfel că, încetul cu 
încetul și cu multă acri
bie și „încăpățânare” de 
a duce proiectele la bun 
sfârșit, localitatea ilfovea
nă sa îmbogățit cu mul
te investiții edilitare me
nite să crească nivelul de 
confort și civilizație a ce
lor care trăiesc aici.

Încă 10 străzi din 
comună vor fi 
modernizate

Un exemplu de ultimă 
oră în acest sens îl con
stituie și proiectul, aflat 
în plină desfășurare, ca
re are în vedere asfalta
rea a 10 străzi din satele 
Creața, Dascălu și Runcu. 
Numele pe carel poartă 
acest proiect este „Mo
dernizare infrastructură 
rutieră de interes local în 
comuna Dascălu, județul 
Ilfov”. Această investiție, 
cu o finanțare de la Mi
nisterul Dezvoltării de cir
ca 5 milioane de lei, prin 
Programul Național de 
Dezvoltare Locală (PNDL 
II), are în vedere moder
nizarea a peste 6,5 kilo
metri de drumuri comu
nale, după cum urmea
ză: Intrarea Oituz, străzi
le Oituz 1 și Oituz 2, str. 
Făgăraș, str. Ciucaș, str. 
Carpați str. Ceahlău și str. 
Parâng, din satul Creața, 
strada Călărași, din Das
călu și DC 183, care face 

legătura între Dascălu și 
satul Runcu. Toate aces
te străzi sunt, în prezent, 
doar pietruite. 

„După finalizarea 
aces tui proiect, străzile 
din comuna Dascălu vor 
fi asfaltate și moderniza
te în proporție de 98%. 
Eu am atras atenția exe
cutantului lucrărilor, firma 
CONI din Prahova, că nu 
accept nicio zi de întârzi
ere. Având în vedere că 
perioada de execuție este 
de 8 luni, vor trebui să fi
nalizeze proiectul în apri
lie 2020. Ar mai rămâne 
de asfaltat doar străzile 
nou înființate din cartie
rul nou, în lungime tota
lă de aproximativ 10 kilo
metri”, nea precizat Doi
na Mănăilă.

Extinderi de rețele 
electrice și de 
iluminat public

Și, pentru că tot a 
venit vorba despre noul 
cartier al comunei, zona 
în care se află terenurile 
concesionate tinerilor sub 
35 de ani, edilul  nea mai 
informat că, după ce anul 
trecut sa realizat extin
derea rețelei electrice cu 
7 kilometri în zona amin
tită, anul acesta sa efec
tuat o nouă extindere a 
rețelei electrice, în lun
gime de 10 km, în acest 
cartier, în parteneriat cu 
ENEL. Tot în această zo
nă, acolo unde sau con
struit case, a fost intro
dusă și rețeaua de ilumi
nat public, cu lămpi LED. 
„Aici, pe patru străzi, am 
montat 200 de stâlpi cu 
200 de astfel de lămpi, 
care au un randament 

foarte ridicat și aduc eco
nomii la factura de lumi
nă de peste 40%”, a pre
cizat edilul.

Rețeaua de 
canalizare va 
deveni funcțională

O altă veste bună 
pentru locuitorii comunei 
este aceea că rețeaua de 
canalizare va deveni, în 
curând, funcțională, iar 
cetățenii vor putea bene
ficia de această investiție 
atât de așteptată.

Potrivit primaru
lui Doina Mănăilă, prin
tro asociere cu Consi
liul Județean Ilfov, au fost 
obținute fondurile nece
sare pentru realizarea a 
circa 340 de racorduri la 
rețeaua de canalizare, pâ
nă la limita proprietăților, 
pe străzile Călărași și Vic
toriei, care au inclus și 
instituții publice – școală, 
primărie, policlinică, ca
binet veterinar. „Rețeaua 
de canalizare a fost pre
luată de operatorul Eu
ro ApaVol, care urmează 
să obțină autorizațiile ne
cesare pentru a pune în 
funcțiune sistemul. Avem 
în vedere și un proiect de 
realizare a unei gospodă
rii și a rețelei de apă po
tabilă, cu puțuri de ma
re adâncime. De ace
ea, îi rog pe cetățeni să 

înțeleagă că încă nu pu
tem amenaja trotuare, 
mai ales pe strada Vic
toriei, până nu avem și 
rețea de apă potabilă pe 
această arteră rutieră”, a 
adăugat Doina Mănăilă.

Fonduri pentru 
policlinică și 
unitățile de 
învățământ

Tot în cadrul PNDL II, 
în 2018, primăria Dască
lu a mai obținut finanțare 
pentru achiziționarea de 
echipament medical pen
tru cabinetul de oftalmo
logie și cel de ginecolo
gie și mobilier  pentru 
policlinică (112.036 lei), 
dar și pentru dotări cu 
echipamente și mobili
er specific didactic și de 
laborator, alte catego
rii de echipamente și do
tări independente pen
tru Școala Gimnazială 
nr. 1 Dascălu, Grădinița 
nr. 1 Dascălu și Grădinița 
nr. 2 Gagu, în valoare de 
161.957 lei.

Așadar, iată că, așa 
cum spuneam în deschi
derea unui articol ante
rior privitor la comuna 
Dascălu, „dacă vrei cu 
adevărat, poți!”. Iar pri
marul Doina Dănăilă a 
dovedit cu prisosință că, 
în ciuda unui buget mic, 
are capacitatea de a se 

„bate” pentru a obține 
fondurile necesare pentru 
ca Dascălu să se ridice la 

standarde europene, din 
punct de vedere edilitar.

În curând, procentul străzilor asfaltate 
din comuna Dascălu va ajunge la 98%!
Singura femeie-primar din județul 
Ilfov, Doina Mănăilă, nu se dezminte: 
ea poate fi dată exemplu multor edili 
de sex masculin, din punct de vedere 
al destoiniciei cu care reușește să 
gospodărească o comună cu venituri 
puține la buget. Pentru că, primarul Doina 
Mănăilă are „talentul”, dar și răbdarea 
și ingeniozitatea, de a găsi resurse 
financiare pentru dezvoltarea așezării al 
cărei gospodar este.

Andrei Dumitru

Viceprimarul Marian Baicu, pe una dintre străzile 
care urmează să fie asfaltate, în satul Creața

Stația de epurare a comuneiLucrări pe DC 183


