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Într-o stare de alertă 
care nu este cu mult mai 
ușor de gestionat pen-
tru administrație față de 
starea de urgență, sin-
gura femeie-primar din 
județul Ilfov, Doina Mă-
năilă, își păstrează opti-
mismul în privința deru-
lării și, mai ales, în ce-
ea ce privește finaliza-
rea investițiilor prevăzu-
te pentru anul 2020. Edi-
lul este deja un gospodar 
recunoscut pentru faptul 
că reușește să gestione-
ze o comună cu venituri 
puține la buget. Cu răb-
dare și ingeniozitate, dar 
și  mult stres și muncă, lu-
crurile se pun în mișcare. 
Primarul Doina Mănăilă 
și-a manifestat încrederea 
că alături de colaborato-
rii săi din Consiliul local și 
aparatul Primăriei Dască-
lu va reuși să ducă proiec-
tele la bun sfârșit pentru 
localitatea sa. Altfel spus, 
se poate lucra la extinde-
rea rețelelor electrice, re-
abilitarea drumurilor, fina-
lizarea rețelei de canali-
zare. Să nu uităm că vor-
bim despre o comună cu 
un buget care se bazează 
în cea mai mare măsură 
pe contribuțiile locuitori-
lor ei, puțin peste 3.000 la 
număr, motiv pentru care, 
așa cum am mai semna-
lat, dezvoltarea urbanisti-
că este mult îngreunată.

Finalizarea rețelei de 
canalizare este unul din-
tre pricipalele obiective 
ale administrației comunei 
Dascălu. Jurnalul de Ilfov a 
mai relatat faptul că locu-
itorii comunei sunt nerăb-
dători ca rețeaua de cana-
lizare să devină funcțională 
și să poată beneficia de 
această investiție atât de 
așteptată. Primarul Doina 
Mănăilă ne-a declarat că 
acesta este și motivul pen-
tru care acest proiect este 
prioritar și, în consecință, 
în prezent se lucrează la 
extinderea rețelei de cana-
lizare. ”Se lucrează la ex-
tindere de rețea și racor-
duri pe str. Victoriei și Ca-
lea București, pe o lungi-
me de aproape 700 metri. 
Rețeaua de canalizare re-
alizată până acum a ajuns 
la aproximativ 4,7 km, pe 
Fondul de Mediu, iar cu cei 
700 metri la care se lucrea-
ză acum, vom avea în to-
tal 5,4 km. Am închis astfel 
str. Victoriei și facem o par-
te din Calea București, pe 
această distanță urmând 
a se realiza 38 racorduri 
la limita proprietății”, ne-a 
explicat edilul. Doina Mă-
năilă a mai spus că până 
în prezent pentru rețeaua 
de canalizare s-au reali-
zat 300 de racorduri la li-
mita proprietății și urmea-
ză a se închide lucrările de 
canalizare apă menajeră și 

pe str. Victoriei, cu o lun-
gime de 2,7 km, lucrările 
efectuate având o valoare 
de 430.000 lei, sumă asi-
gurată din bugetul propriu 
al comunei.

Mai multe  
drumuri 
modernizate

Ca în orice așezare 
ilfoveană, moderniza-
rea drumurilor comuna-
le reprezintă o priorita-
te. Acesta este și motivul 
pentru care un alt proiect 
aflat permanent în atenția 
primarului este asfalta-
rea străzilor din comu-
na Dascălu, cu cele pa-
tru sate ale sale, respec-
tiv Dascălu, Creața, Gagu 
și Runcu. ”În comună se 
desfășoară în prezent lu-
crările de asfaltare pentru 
două proiecte, finanțarea 

fiind asigurata prin Pro-
gramul Național de Dez-
voltare Locală (PNDLII) 
de la Ministerul Dezvoltă-
rii, având o valoare de cir-
ca 5,16 milioane de lei. La 
Creața, prin proiect al Mi-
nisterul Dezvoltării, se vor 
asfalta 6,3 km de străzi, 
respectiv: str. Carpați, 
str.  Ciucaș, str. Ceahlău, 
str. Oituz 1, str. Oituz 2, 
str.  Făgăraș. La Dascălu 
va fi asfaltată str. Călărași 
și DC 183 care leagă Das-
călu de satul Runcu. De 
asemenea, alte 4 străzi 
din Cartierul Nou, având 
o lungime de 2,6 km, vor 
fi asfaltate datorită unui 
contract de asociere cu 
Consiliul Județean Ilfov, 
cu o valoare totală de 2,3 
milioane de lei. Lucrarea 
a fost scoasă la licitație și 
urmează a fi demarată în 
circa o lună și jumătate.

Un parc pentru 
cetățenii din Gagu

O altă investiție mult-
așteptată și benefică pen-
tru comună este de data 
aceasta menită să contri-
buie la confortul prin re-
laxare al cetățenilor. Este 
vorba despre parcul de la 
Gagu, un parc nou-nouț, 
realizat pe o suprafață de 
2.000 metri pătrați, dotat 
cu locuri de joacă pentru 
copii și un teren de sport 
cu suprafață artificială.

Extinderea rețelei 
electrice este un alt obiec-
tiv pentru a cărui îndepli-
nire primarul Doina Mă-
năilă se luptă de la veni-
rea sa la cârma primări-
ei. Anul acesta, în parte-
neriat cu ENEL, în valoare 
de 600.000 de lei, din ca-
re bugetul local al comunei 
va finanța jumătate din su-

mă, este prevăzută extin-
derea cu 700 de metri a 
rețelei electrice pe strada 
Pelinului.

Programul național 
de cadastrare 
continuă

În privința Programu-
lui Național de Cadastru și 
Carte Funciară, în comu-
na Dascălu acest proiect a 
fost realizat pe o suprafață 
de 842,5 hectare, însem-
nând 667 de imobile. Pro-
iectul a fost tratat cu seri-
ozitate și atenție atât din 
partea administrației, cât 
și de către cetățenii care i-
au înțeles beneficiile. Pri-
marul Doina Mănăilă ne-a 
spus că s-a finalizat cadas-
trarea pentru proprietățile 
din extravilan, iar o parte 
dintre acestea au fost tre-
cute în intravilan. 

La Dascălu, continuă investițiile în canalizare, 
reabilitarea drumurilor și extinderea rețelelor electrice

 Pentru relaxare, cetățenii au un parc nou-nouț la Gagu
Într-un context în care o lume întreagă și-a 
dat agenda peste cap din cauza pandemiei de 
coronavirus, iar toate planurile, proiectele și 
investițiile s-au confruntat cu întârzieri sau au 
fost sistate pe perioada stării de urgență, pentru 
o comună mică și cu un buget pe măsură cum 
este Dascălu este cu atât mai mare provocarea de 
a rămâne conectat la normalitate și de a avea o 
administrație care să funcționeze.
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