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cu blocuri, cât și gospo-
dării, precum străzile, 
Crișana, 8 Martie, Victoriei 
sau Liviu Rebreanu. Aces-
te zone sunt legate cu zo-
na centrală, unde se află 
Primăria 1 Decembrie și 
grădinița, rețeaua de ca-
nalizare fiind astfel lega-
tă de noua rețea. ”Deci 
 s-au executat 600 metri 
de rețea de canalizare din 
DJ, s-au legat două zone 
noi care funcționează. În 
prezent, se leagă rețeaua 
din zona Păcii-Artiștilor și 
DJ 401A - str. Gloriei, un-
de avem peste 100 de 
gospodării. Acesta ar fi ul-
timul tronson pe care se 
lucrează. Se închide astfel 
zona centrală și trecem pe 
partea cealaltă a DN, zonă 
unde nu s-a făcut nimic. 
Trecem pe străzile I.L. Ca-
ragiale, 1 Mai cu Prelun-
girea Oituz, Oituz, Câm-
pului, Pinului, Răsăritului 
și Plopilor. Dar acesta es-
te un proiect nou pentru 
care s-au făcut demersu-
rile necesare și urmează a 
fi realizat cu fonduri euro-
pene, prin POIM. Este un 
proiect de infrastructură 
mare în valoare de circa 
16 milioane de euro. Vor-
bim însă despre un pro-
iect mai complex, deoare-
ce presupune și reabilita-
rea instalației de furnizare 
a apei, nu numai canaliza-
re. Avem, așadar, canali-
zare în zonele noi, extin-
deri de rețele și reabilita-
re rețea de apă și în zona 
centrală, dar, și mai mult, 
reabilitarea SPA central  
(stația de pompare ape 
uzate) care se retehnolo-
gizează”, a precizat edilul. 

Primarul a mai explicat 
că există zone noi unde nu 

existau case în momen-
tul în care a fost conceput 
masterplanul de canalizare 
și apă, dar în ultimii ani s-a 
construit foarte mult. Pen-
tru  extinderea rețelelor de 
canalizare și apă se va fa-
ce o asociere cu Consiliul 
Județean Ilfov.

În orice caz, obiectivul 
principal este acela de a 
permite tuturor cetățenilor 
să beneficieze de confortul 
altfel firesc de a avea acces 
la o rețea modernă de ca-
nalizare și apă.  Ce-i drept, 
administrația face efor-
turi pentru a duce la bun 
sfârșit acest proiect, care 
trebuie întreținut. ”Adre-
săm cetățenilor rugămin-
tea de a păstra această 
rețea de canalizare, de a 
o administra corespunză-
tor, pentru a evita degra-
darea acesteia și eventu-
ale avarii. Pentru aceasta 
trebuie să evităm pătrun-
derea în canalizare a scu-
tecelor sau a șervețelelor 
umede, care provoacă pa-
gube imense, pot înfunda 
rețeaua și în final o pot fa-
ce inutilizabilă”, a subliniat 
primarul. 

Cetățenii trebuie 
să respecte 
programul de 
colectare selectivă 
a gunoiului 
menajer

De la 1 ianuarie, 
la inițiativa primarului 
 Gheorghe Petre se imple-
mentează programul de 
colectare selectivă, ce-
ea ce înseamnă că ope-
ratorul pune la dispoziția 
cetățenilor, în sistem gra-
tuit, 1 bucată sac de cu-
loare galbenă/săptămâ-
nă. Colectarea deșeurilor 
de tip PET/plastic, hâr-
tie/carton este obligatorie 
și se va efectua conform 
graficului de ridicare a gu-
noiului menajer. 

”După cum știți, din 
anul acesta este obliga-
torie colectarea selecti-
vă a deșeurilor, operato-
rul trebuie să vină să co-
lecteze selectiv, să asigu-
re saci pentru colectarea 
selectivă pentru fracția 
uscată, se refac tarifele. 
Pentru fiecare asociație 
de proprietari din zo-
na blocurilor vom orga-
niza un spațiu de colec-
tare selectivă. Căutăm 
acum variante de ampla-
sare a acestor spații, ca-

re vor fi salubre, proteja-
te și de intemperii, astfel 
încât să se facă o colec-
tare selectivă ușoară, si-
gură și curată, de car-
ton, de sticlă etc. Vrem 
să atingem niște cote civi-
lizate. În zona curților, fi-
ecare cetățean are posi-
bilitatea să se gestioneze 
cum dorește, cu condiția 
să respecte programul. 
Va avea câte două pube-
le și saci. Gunoiul va fi ri-
dicat în același timp, pen-
tru a nu fi nevoiți să scoa-
tem gunoiul de mai mul-
te ori. Mașina de gu-
noi va avea două fracții. 
Vom cere în organizarea 
caietului de sarcini pen-
tru operatorul care va lu-
cra să aibă mașini dotate 
cu două fracții, atât pen-
tru fracția umedă, cât și 
pentru cea uscată. Sun-
tem sufocați de gunoa-
ie, s-au mărit amenzile, 
frecvența controalelor es-
te din ce în ce mai mare 
și trebuie să înțelegem că 
dacă vrem ceva de la na-
tură, trebuie să facem și 
noi ceva”, a semnalat pri-
marul. El a precizat că în 
comună funcționează ca-
mere în toate zonele vul-

nerabile, fiind monitorizați 
toți cei care nu respectă 
legea și în consecință se 
vor da și sancțiuni. ”Da-
că vrem să trăim într-un 
mediu curat, până la ur-
mă trebuie să și facem ce-
va și să respectăm regle-
mentările. Se strâng gu-
noaie de toate felurile, și 
din construcții și menaje-
re. Sunt contracte indivi-
duale, așa au fost și așa 
vor rămâne, pentru că ci-
ne nu plătește trebuie 
să fie cumva sancționat. 
Există o taxă specială ca-
re va fi plătită de cel ca-
re nu își face contract. 
Majoritatea celor care vin 
și își fac casa aici vin cu 
gânduri bune, să se inte-
greze în comunitate. Dar 
vom impune o nouă con-
duită, o procedură de ri-
dicare, de depozitare. Fi-
ecare asociație de propri-
etari va avea obligația să 
își colecteze selectiv gu-
noiul. Vom achiziționa și 
un tocător de vegetație și 
intenționăm să realizăm și 
o platformă de compost. 
Am identificat, de altfel, 
și spațiile unde vom ame-
naja această platformă”, a 
spus Gheorghe Petre.

Cine nu respectă 
legea, plătește mai 
mult

Primarul a subliniat că 
cine nu va colecta selectiv 
și va preda gunoiul nese-
lectat, amestecat, va avea 
un alt tarif și va fi notifi-
cat în acest sens. ”Acestea 
sunt obligațiile, să colec-
tezi selectiv, carton, plas-
tic, sticlă, separat. Gunoi 
menajer, separat. Nu dai 
separat, treci pe taxa spe-
cială, pe un alt tarif, care 
nu a fost decis încă, dar 
intenționăm să meargă 
către maxim, adică 300 de 
lei pe lună”, spune prima-
rul. Mai mult, societățile 
comerciale au obligația 
să aibă contract de co-
lectare a gunoiului, es-

te o obligație legală pen-
tru a funcționa. Cine nu 
are contract de colectare 
pentru gunoi, nu va avea 
autorizație de funcționare, 
adică va funcționa ilegal.

Pentru ca toate aceste 
proceduri să fie mai ușor 
de înțeles și de acceptat, 
edilul intenționează să de-
mareze și o campanie de 
educație civică prin școli. 
”Ne-am gândit să promo-
văm acest regulament 
și prin școli, cu lecții de 
educație civică, mai ales 
că acum funcționăm onli-
ne, ceea ce înseamnă că în 
spatele fiecărui copil există 
minimum un părinte, astfel 
că putem face educația ci-
vică mai eficientă”, a con-
chis primarul comunei 1 
Decembrie.

Prioritatea zero pen-
tru administrația comu-
nei 1 Decembrie rămâ-
ne modernizarea și extin-
derea rețelei de canaliza-
re. Scriam la sfârșitul anu-
lui trecut despre faptul că 
modernizarea și realizarea 
rețelei de canalizare pre-
supune inclusiv realizarea 
branșamentelor. De aces-
te lucrări beneficiază sute 
de familii atât din blocuri, 
cât și de la case. ”Cum 

am mai precizat, proiec-
tul de reabilitare a străzi-
lor a demarat în anul 2018 
prin Programul Național 
pentru Dezvoltare Locală 
(PNDL). Ne aflăm în ulti-
ma etapă, care înseamnă 
reabilitarea a 17 străzi în 
acest proiect. Proiectul de 
canalizare continuă și ra-
cordăm stradă cu stradă. 
Întrucât vrem să ne apu-
căm și de reabilitarea stră-
zilor în urma lucrărilor de 

canalizare. În prezent, se 
lucrează la ultimul tronson 
care leagă două-trei zone 
ale comunei, cu o lungi-
me de circa 2 km, în zona 
DJ 401, din care mai avem 
de lucru aproximativ 1,5 
km”, ne-a explicat prima-
rul Gheorghe Petre.

Edilul a precizat că 
aceste lucrări leagă prac-
tic rețelele de canaliza-
re pentru trei zone, fi-
ind vorba atât de străzi 
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Investițiile în 
infrastructură 
și îmbunătățirea 
serviciilor, 
prioritare și în 
2021 pentru 1 
Decembrie

 Continuă investițiile în extinderea rețelei de canalizare 
 Colectarea deșeurilor se face selectiv și este obligatorie de la 1 ianuarie

Ca la orice început de an, un bun gospodar face un bilanț rapid al 
realizărilor, dar și mai rapid stabilește prioritățile și acționează. Primarul 
Gheorghe Petre cunoaște foarte bine realitățile și nevoile comunei, 
a reușit să implementeze numeroase proiecte, la fel de multe se 
află în derulare sau vor fi demarate în curând. Vorbim despre lucrări 
importante pentru comunitate și de îmbunătățirea unor servicii 
administrative. Prioritare sunt lucrările de reabilitare a străzilor și 
extindere a rețelei de canalizare, cât și asigurarea unor servicii de 
salubrizare eficiente care să permită colectarea selectivă a deșeurilor.

Cristina NedelCu
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