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 Pentru administrația 
comunei Clinceni, cam-
pania de moderniza-
re a străzilor este priori-
tară. Aceasta face par-
te de altfel din obiectivul 
edilului Adrian Budeanu 
de a avea o infrastructu-
ră pusă la punct din toate 
punctele de vedere, pen-
tru ca cetățenii să se bu-
cure de confortul firesc al 
unei localități din vecină-
tatea Capitalei. 

Primarul Clincenilor 
ne-a vorbit despre cel mai 
recent proiect care preve-
de modernizarea străzilor 
Ciurari și Cireșica, din sa-
tul Olteni, două drumuri 
importante pentru comu-
nă, pentru care realizarea 
infrastructurii vine în be-
neficiul a  200 de gospo-
dării.

”În prealabil, în sa-
tul Olteni, pe străzile Ciu-
rari și Cireșica, am execu-
tat lucrări de racord cana-
lizare și branșamente ali-
mentare cu apă la limita 
de proprietate, după ca-
re am trecut la proiectul 
următor, adică realizarea 
de trotuare pe cele două 
străzi”, ne-a declarat pri-
marul Adrian Budeanu.

Trotuarele sunt rea-
lizate pe lungime de 800 
de metri pe fiecare stra-
dă în parte, fiind turnate 
în prealabil podețele de 
acces în curte. Accese-
le auto au fost proiecta-
te cu lățimea de 4 metri și 
lungimi variabile. Atât în 

plan, cât și în profil longi-
tudinal, se urmărește tra-
seul existent al străzii, în 
care nu se intervine. Tro-
tuarul amenajat conform 
planului va avea lățimea 
totală de 1,20 metri. ”Lu-
crările au început în ur-
mă cu trei ani, dar din ca-
uza faptului că nu aveam 
rețele de alimentare cu 
apă și canalizare a fost 
nevoie să așteptăm să 
facem cele două lucrări. 
Practic aceasta este  și or-
dinea firească a lucruri-
lor”, ne-a spus primarul.

Execuția, finanțată 
din bugetul local

Activitatea de mo-
dernizare este efectua-
tă în prezent în proporție 
de 40%, edilul estimând 
că lucrările vor fi finali-
zate la sfârșitul lunii au-
gust. Investiția este exe-
cutată din bugetul lo-
cal, iar valoarea sa, pen-
tru strada Cireșica, ajun-
ge la 436.944 lei, din ca-
re construcție și mon-
taj 362.522 lei. Pentru 
strada Ciurari, valoarea 
investiției este de 474.801 
lei. ”Pe cele două străzi 
încheiem practic întrea-
ga lucrare de infrastructu-
ră. Avem acolo alimenta-
re cu apă, canalizare, as-
faltare de străzi, trotua-
re, gaze naturale, telefo-
nie, alimentare cu curent 
electric, internet, iluminat 
public. Deci, pe viitor vor 

fi amenajate spațiile  verzi 
și nu mai trebuie făcut 
altceva decât ca aceste 
străzi să fie întreținute”, a 
mai precizat primarul co-
munei Clinceni.

”Obiectivul general 
al acestei investiții publi-
ce constă în îmbunătățirea 
calității vieții pentru locui-
torii comunei Clinceni, co-
mună aflată în plin proces 
de dezvoltare socio-eco-
nomică. Acest obiectiv va 
fi atins prin îmbunătățirea 
infrastructurii pietonale fi-
zice de bază de pe stră-
zile componente, care 

influențează în mod direct 
dezvoltarea activității soci-
ale și economice și, impli-
cit, crearea de oportunități 
ocupa ționale”, ne-a decla-
rat edilul.

Mai puțină poluare 
și mai multă 
siguranță

De asemenea, calita-
tea vieții va fi îmbunătățită 
prin diminuarea poluării, 
în special a solului și cea 
fonică, în prezent afectată 
sever de apa contamina-
tă de pe carosabil ce intră 

în sol. Nu în ultimul rând, 
proiectul de modernizare a 
străzilor comunei Clinceni 
a luat în calcul și creșterea 
atractivității zonei atât din 
punct de vedere turistic, 
cât și economic. 

Obiectivul specific ur-
mărit prin realizarea aces-
tei investiții este evident 
asigurarea posibilității des-
fășurării traficului pie tonal 
în condiții de si guranță și 
confort și asigurarea ac-
cesului la pro prietăți. Din 
punct de vedere tehnic, 
lucrările proiectate se în-
cadrează în amplasamen-

tul actual al domeniu-
lui public, fără a fi nevo-
ie de exproprieri sau ocu-
pări temporare sau defini-
tive de terenuri. Pe străzile 
Ciurari și Cireșica, în pre-
zent, desfășurarea cir cu-
lației pietonale se face cu 
greutate, în lipsa unei căi 
amenajate în acest scop, 
în principal pe acostamen-
tul drumului, ceea ce pe-
riclitează siguranța pieto-
nilor. ”Toate lucrările se 
execută conform normati-
velor aflate în vigoare”, a 
mai punctat primarul Adri-
an Budeanu. 

actualitate

Investiții importante 
pentru comuna Clinceni

Dezvoltarea și modernizarea edilitară 
continuă și în acest an, în ritm susținut, 
în comuna Clinceni, în ciuda dificultăților 
provocate de pandemia de coronavirus. 
Primarul Adrian Budeanu reușește să 
ducă la bun sfârșit proiecte importante 
pentru comunitate, adăugând bilanțului 
administrației sale, oricum unul 
impresionant, noi realizări importante 
pentru cetățeni.

Cristina NedelCu

Străzile Ciurari 
și Cireșica, din satul Olteni, vor avea 
infrastructura completă în cel mult două luni


