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străzi: Alexandru Ioan Cu-
za, Tudor Vladimirescu și 
Independenței. S-au con-
struit posturi de transfor-
mare electrice pe străzile: 
Duculescu, Fortului, Nar-
ciselor, Transilvaniei

Referindu-se la ex-
tinderea rețelei de gaze 
naturale, primarul a dat 
exemplul străzilor: Apu-
sului, Bădiței, Călugă-
reni, Căminului, Câmpul 
cu Flori, Ciocârliei, Ceti-
nei, Daciei, Dâmboviței, 
Drumul Târgului, Fagului, 
Fermei, Floare de Colț, 
Foișorului, Fortului, Fru-
moasă, Garoafelor, În-
clinată, Intrarea Panse-
lelor, Intrarea Potecuței, 
Mărțișor, Occidentului, 
Olte niței, Pădurarului, 
Pădurii, Pietrăriei, Pinu-
lui, Romancierilor, Salciei, 
Șoimului, Spicului, Stele-
lor sau Zori de Zi.

Totul, pentru copiii 
comunei

Pentru copii s-au ame-
najat un loc de joacă și 
spațiu verde la nou con-
struita Grădiniță cu Pro-
gram Prelungit ”Tărâmul 
Prieteniei‘‘ (și s-a moder-
nizat accesul pietonal pe 
Aleea Sărutului), dar și în 
satul Țegheș. Și, tot spații 
verzi s-au amenajat și pe 
Șos. Alexandru Ioan Cuza 
sau pe Str. Cartierul Nou, și 
s-a modernizat accesul pi-
etonal pe Aleea Sărutului.

Apoi, vorbind des-
pre Școala Gimnazia-
lă  ”Gheorghe Corne-
liu”, primarul a explicat 
că, la începutul lunii iu-
nie, a fost semnat con-
tractul de achiziție publi-
că având ca obiect pro-
iectarea și execuția lucră-
rii ”Sală de sport școlară 
și intervenții de repara-

re + reconformare clădi-
re existentă, vestiare, te-
ren de sport”. Astfel, ele-
vii comunității vor bene-
ficia de toate avantajele 
unei săli de sport moder-
ne, multifuncționale, cu o 
capacitate pentru aproxi-
mativ 160 de persoane, cu 
acces facil și grupuri sani-
tare pentru persoanele cu 
dizabilități, depozit pentru 
materiale sportive și echi-
pament, vestiare cu dușuri 
și grupuri sanitare pen-
tru echipe și pentru ofici-
ali, amenajate conform ri-
gorilor și normelor lega-
le ce privesc competițiile 
sportive. Sala de sport 
școlară este realizată în 
zona centrală a localității 
Domnești, imediat în spa-
tele clădirii Școlii Gimna-
ziale ”Gheorghe Corne-
liu” și lângă clădirea exis-
tentă a vestiarelor. Soluția 
propusă este de realizare 
a unui corp independent 
de clădire, nou, pentru o 
sală multifuncțională și le-
garea/alipirea lui de corpul 
de clădire existent al vesti-
arelor bazei sportive, lăsa-
te în paragină, deși au fost 
construite în ultimii 10 ani. 
Noul corp de clădire va 
avea un parter înalt pentru 
o sală multifuncțională, re-
alizat parțial din structură 
de beton armat (fundațiile, 
placa parterului și stâlpii) 
și parțial din structură me-
talică cu închideri termo-
izolante ale pereților și ni-
velatorii, precum și confor-
mată din punct de vedere 
al securității la incendiu.

Și tot aici trebuie 
amin tită construirea nou-
lui afterschool din comu-
nă, finanțarea investiției fi-
ind asigurată prin asociere 
cu Consiliul Județean Ilfov. 
Părțile au convenit, așadar, 
să se asocieze pentru rea-
lizarea obiectivului de inte-
res public ”Construire Af-
ter School P+1E, împrej-
muire și utilități”.

Nu în ultimul rând, 
prin grija Primăriei 
Domnești s-a realizat Bi-
blioteca la Școala Gim-
nazială nr. 1 Domnești, 
fondul de carte depășind 
10.000 de volume. Ele-
vii au acum acolo un cal-
culator și un videoproiec-

tor, pot împrumuta cărți 
sau pot studia în sala de 
lectură. În fiecare an, bi-
blioteca școlară primește 
cărți noi, în mai mul-
te exemplare, iar o parte 
dintre acestea sunt ofe-
rite elevilor premianți la 
concursurile sau olimpia-
dele școlare sau care au 
rezultate foarte bune la 
învățătură. 

Transport
S-au amenajat stații 

de autobuz pe Șos. Tudor 
Vladimirescu și pe Șos. 
Curtea Domnească - Șos. 
Caragea Vodă. Și, s-a rea-
lizat bucla de întoarcere în 
stația de autobuz, din sa-
tul Țegheș. S-a organizat 
transportul în comun STB.

Un dispensar, în 
comuna Domnești

Domneștenii au un 
dispensar nou, pe Șos. 
Alexandru Ioan Cuza, nr. 
83, construit pe un teren 
aflat în proprietatea comu-
nei, unde se afla vechiul 
dispensar medical, care 
nu mai reușea să acopere 
nevoile comunității. Pen-
tru construirea dispensa-
rului nou, finanțarea a fost 
asigurată atât de la buge-

tul local al comunei, cât și 
de la bugetul de stat, prin 
MDRAP, prin Programul 
Național de Dezvoltare Lo-
cală. Suprafața construi-
tă a noului centru medical 
este de peste 300 mp, are 
două recepții, 4 cabinete 
medicale, 2 săli de trata-
mente, farmacie (prevă-
zută cu depozit), grup sa-
nitar femei (cu 4 lavoa-
re și 3 closete), grup sa-
nitar bărbați (cu 4 lavoa-
re, 2 closete și 1 pisoar), 
grup sanitar persoane cu 
dizabilități (1 lavoar și 1 
wc), vestiare pentru medici 
bărbați (zonă de schimbat, 
lavoar, closet, duș), vesti-
are pentru medici femei 
(zonă de schimbat, lavoar, 
2 closete, duș), oficiu me-
dici, cameră curățenie, ca-
meră sterilizare, cameră 
deșeuri (cu acces din ex-
terior) și cameră CT. Ca-
binetele de consultații și 
tratamente au fost dota-
te cu birouri pentru me-
dic/asistentă, scaune pen-
tru pacienți, paturi speci-
ale pentru pacienți, me-
se pentru echipamentele 
medicale, depozite de tip 
rafturi și dulapuri, frigide-
re, spații pentru colecta-
rea temporară a deșeurilor 
și zone special amenajate 
cu lavoare. Oficiul pentru 

medici este amenajat cu 
dulapuri de bază cu blat 
termorezistent, cu spălă-
tor, dulapuri suspendate, 
frigider și masă cu scau-
ne pentru patru persoa-
ne. Camerele de igieniza-
re și curățenie au lavoare 
și dulapuri pentru depozi-
tarea materialelor pentru 
mentenanță. A fost ame-
najată, de asemenea, o 
parcare, iar în curtea dis-
pensarului s-au  construit 
alei pietonale și spații  verzi 
(suprafață 779 mp). Au 
fost plantați arbuști orna-
mentali. În fața dispensa-
rului nou, clădirea în ca-
re funcționează alte do-
uă cabinete medicale va fi 
transformată în stație de 
primiri urgențe, dotată cu 
ambulanță, foarte utilă și 
necesară locuitorilor co-
munei.

Ar mai fi de menționat 
un lucru foarte important: 
domneștenii, dar și locu-
itorii comunelor înveci-
nate, pot beneficia acum 
de servicii de imagisti-
că medicală, spațiul des-
tinat investigațiilor CT fi-
ind scos la licitație pen-
tru închiriat cu această 
destinație.
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”Nu a fost ușor, mai 
ales că bugetul comunei 
noastre este destul de mic 
și nu se compară cu cel al 
localităților din jur. Cu toa-
te acestea, datorită echi-
pei din Primăria Domnești, 
cu susținerea Consiliului 
Local Domnești și a Con-
siliului Județean Ilfov, ma-
joritatea proiectelor pro-
puse a fost realizată. Es-
te un moment de bilanț și 
doresc să vă prezint aces-
te realizări, care au con-

tribuit la dezvoltarea co-
munei noastre. În funcție 
de acestea, vă rog să 
apreciați dacă am meritat 
încrederea pe care mi-ați 
acordat-o în urmă cu pa-
tru ani, dacă am fost la ni-
velul așteptărilor dumnea-
voastră”, spune edilul.

Primarul a vorbit des-
pre modernizarea siste-
mului rutier pe 35 de străzi 
din localitate: Alexandru 
Ioan Cuza, Brândușelor, 
Bubica, Bujorului, Cămi-

nului, Caragea Vodă, Cio-
cârliei, Ciutaci, Crenguței, 
Curtea Domnească, Dru-
mul Târgului, Duculescu, 
Făgetului, Floare de Colț, 
Foișorului, Fortului, Fra-
sinului, Frumoasa, Gării, 
George Coșbuc, Ghioceilor, 
Independenței, Intrarea 
Bubica, Intrarea Frumoa-
să, Intrarea Gării, Intra-
rea Morii, Mimozei, Morii, 
Narciselor, Occidentului, 
Primăverii, Radului, Tran-
silvaniei, Argeșului, Valea 
Prahovei, dar și de realiza-
rea rețelei de canalizare și 
ape pluviale pentru patru 
dintre aceste străzi: Ale-
xandru Ioan Cuza, Ciutaci, 
Floare de Colț, Intrarea 
Morii, precum și despre 
extinderea rețelei de ilumi-
nat public pe 21 de străzi 

din Domnești: Apusului, 
Bucegi, Bujorului, Călugă-
reni, Căminului, Câmpul 
cu Flori, Crenguței,  Curtea 
Domnească, Ficusului, 
Foișorului, Fortului, Geor-
ge Coșbuc, Narciselor, Pâ-
râul Rece, Pinului, Roman-
cierilor, Spicului, Teiului, 
Trandafirilor, Transilvani-
ei, Zori de Zi. În ceea ce 
privește branșamentele 
la rețeaua de apă potabi-
lă și la rețeaua de cana-
lizare menajeră, acestea 
au fost făcute pentru baza 
sportivă, Căminul cultural 
Țegheș, grădinițe, Școala 
”Gheorghe Corneliu” sau 
Primărie.

S-a realizat forajul 
pentru alimentarea cu apă 
a instalațiilor tehnice, la 
Căminul cultural Țegheș.

S-a extins rețeaua de 
apă-canal pe Intrarea Fi-
cusului și s-a reabilitat po-
dul peste Râul Ciorogârla, 
DJ 602, Șos. Tudor Vladi-
mirescu. De asemenea, 
s-a regularizat cursul de 
apă și s-a decolmatat râul 
Ciorogârla. S-a regularizat 
cursul de apă și s-a decol-
matar râul Sabar. ”Lucră-
rile de regularizare a albi-
ilor presupun totalitatea 
măsurilor inginerești în-
dreptate către modifica-
rea sau consolidarea arti-
ficială a albiei râurilor, în 
vederea realizării unor al-
bii stabile, a protejării di-
feritelor obiective, a dimi-
nuării proceselor de ero-
ziune, a asigurării unor 
anumite condiții de scur-
gere sau în vederea folo-

sirii eficiente a apei pen-
tru nevoile economiei lo-
cale”, ne-a explicat Adri-
an Ghiță.

S-a modernizat siste-
mul rutier și s-a realizat 
rețeaua de canalizare plu-
vială pe Str. Ciutaci (zo-
na parcului). S-a amena-
jat terenul de minifotbal și 
 s-au realizat totemuri de 
intrare/ieșire din localitate

S-a extins, de ase-
menea, rețeaua de joa-
să tensiune pe 16 străzi: 
Apusului, Bădiței, Cămi-
nului, Daciei, Dâmboviței, 
Gării, Garoafelor, Inclina-
tă, Livezi, Olteniței, Pi-
nului, Plopului, Stejaru-
lui, Teiului, Trandafirilor, 
Transilvaniei și s-a mo-
dernizat sistemului de 
iluminat public pentru 3 

”Bine pentru Domneşti” 

se vede cu ochiul liber!
Adrian Ghiță, primarul ”Bine pentru 
Domnești”, a dus la bun sfârșit, în perioada 
mandatului 2016-2020, proiecte importante, 
iar pentru faptul că domneștenii l-au ales să 
aibă grijă de localitatea lor și au avut încredere 
în el și l-au susținut, le mulțumește.

Carmen istrate
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