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Cea mai acută pro-
blemă de care se lovesc 
autoritățile locale, nu nu-
mai din Ciorogârla, ci de 
pretutindeni în Româ-
nia, este cea a surse-
lor de finanțare a proiec-
telor urbanistice. A bani-
lor investiți cu chibzuință 
în obiective care să adu-
că prosperitate oameni-
lor locului.  Dar, dacă vrei 
cu adevărat, găsești întot-
deauna soluții. Primarul 
Victor Niculae a demon-
strat încă o dată că este 
un bun gospodar și a mai 
adăugat încă o lucrare pe 
lista proiectelor îndeplini-
te pentru comunitatea sa. 
De această dată, pentru 
sistemul de învățământ al 
comunei. Mai precis, es-
te vorba despre școala din 
Ciorogârla care dispune 
de un corp nou cu parter 
și etaj, construit în oglin-
dă cu clădirea veche. Clă-
direa are o suprafață de 
1.200 metri pătrați și 8 săli 
de clasă, din care 3 labo-
ratoare, de chimie, infor-

matică și fizică.
În clădire vor mai exis-

ta și spații speciale pentru 
cancelarie, biroul directo-
rilor, spații tehnice pentru 
femeia de serviciu, gru-
puri sanitare și o cameră 
pentru profesorul de sport. 
Această extindere era 
foarte necesară, deoarece 
a crescut numărul de copii 
de vârstă școlară, iar în fe-
lul acesta elevii din Cioro-
gârla care învață la Școala 
Gimnazială Nr. 1 vor urma 
cursuri, doar într-un singur 
schimb și vor beneficia de 
mult mai mult spațiu,  ceea 
ce, mai ales în contextul 
actual când ne luptăm cu 
pandemia de coronavirus, 
este un mare beneficiu. 

Lucrarea 
presupune și 
amenajarea unor 
spații verzi în jurul 
școlii

”Pentru realizarea 
acestui obiectiv, care a 

pornit în aprilie 2018, a 
fost investită suma în va-
loare de 3 milioane de lei, 
din fondurile obținute de 
la Ministerul Dezvoltă-
rii, în cadrul PNDL. Aces-
te fonduri includ și banii 

necesari pentru dotări – 
mobilier, table etc”, ne-a 
precizat primarul, Victor 
Niculae. Mai mult, proiec-
tul prevede amenajarea 
terenului din jur cu gazon 
și pomi ornamentali.

Reamintim că la mo-
mentul demarării  pro-
iectului, primarul Vic-
tor Niculae ne-a poves-
tit că, în urma demersu-
rilor făcute și a proiecte-
lor prezentate la Minis-

terul Dezvoltării Regio-
nale și Administrației Pu-
blice (MDRAP) de Primă-
ria Ciorogârla, au fost 
obținute fonduri în va-
loare de 5 milioane de 
lei, în cadrul Programu-
lui Național de Dezvoltare 
Locală (PNDL). Deși su-
ma nu a fost atât de ma-
re cum și-ar fi dorit edilul, 
ea a fost binevenită, de-
oarece a permis demara-
rea, continuarea și relua-
rea unor proiecte începu-
te, care stagnau din lipsa 
finanțării. Un alt fapt po-
zitiv este acela că această 
sumă a degrevat bugetul 
local de anumite cheltuieli 
și a permis orientarea ba-
nilor către alte investiții. 
Unul dintre aceste proiec-
te a fost evident cel care 
a permis extinderea Școlii 
Gimnaziale Nr. 1, din Cio-
rogârla.

Cum Școala Gimnazi-
ală Nr. 1 dispune deja și 
de un teren de sport și 
o sală de sport, se poa-
te spune că elevii claselor 
pregătitoare din comuna 
Ciorogârla beneficiază, în-
cepând cu noul an școlar, 
de condiții de studiu la ni-
vel european. 

Noi obiective îndeplinite pentru comunitate

Şcoala Gimnazială Nr. 1 din Ciorogârla 
a fost extinsă cu o clădire  nouă

 Construcția dispune de 5 săli noi de clasă și 3 laboratoare 

Primarul Victor Niculae caută soluții pentru 
rezolvarea necesităților edilitare ale comunei 
Ciorogârla și  pentru a crește gradul de confort 
al localității, deși punerea în practică a oricărui 
obiectiv este o adevărată provocare din cauza 
lipsurilor financiare. Cu toate dificultățile, 
proiectele prind contur demonstrând abilitățile 
administrației actuale a comunei Ciorogârla. 
Ultimul obiectiv îndeplinit: extinderea Școlii 
Gimnaziale Nr. 1.
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