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Parcul ”Penny”, socotit 
ca o necesitate cu 
rol de plămân verde 
în centrul zonei nou 
dezvoltate a orașului 
Popești-Leordeni, 
a fost finalizat, fiind 
gata să își primească 
oaspeții la relaxare, 
dar mai ales la joacă. 

Cristina NedelCu
”Pentru mine priori-

tar a fost ca zona nouă să 
aibă în cele din urmă un 
parc mult dorit și iată că 
acesta este în sfârșit fina-
lizat”, ne-a declarat Petre 
Iacob, primarul orașului 
Popești-Leordeni. Dorința 
tinerilor care și-au înte-
meiat recent o familie în 
Popești-Leordeni devi-
ne astfel realitate. Parcul 
”Penny”, așa cum este cu-
noscut proiectul nou dez-
voltat în oraș, parcarea și 
drumul de legătură din-
tre străzile Drumul Fer-
mei și Biruinței totalizea-
ză împreună suprafață de 
11.500 mp teren expro-
priat.

”Pentru ca suprafața 
destinată parcului și zo-
nelor de recreație să ocu-
pe un minim de 75% din 
suprafața terenului, dar în 
același timp să ținem cont 
și de necesitatea în zo-
nă a unui număr de locuri 
de parcare cât mai mare, 
am hotărât să triplăm ca-
pacitatea locurilor de par-
care care ar fi încăput pe 
diferența de teren prin re-
alizarea unei parcări su-
praetajate cu regimul de 
înălțime P+2 etaje. Astfel 
s-a crescut capacitatea de 
la 164 la un total de circa 
500 locuri de parcare ce 
vor deservi întreaga zona 
după recepția lucrărilor. 
Am căutat soluții încă din 
anul 2015, de când putem 
spune că zona a început 

să se dezvolte într-un ritm 
alert, dar odată cu zo-
na și prețurile terenurilor 
creșteau, ori noi nu ne-am 
fi permis niciodată din bu-
getul Primăriei să cumpă-
răm 11.500 mp la prețul 
de 300 euro mp. Ar fi în-
semnat circa 3,5 milioa-
ne de euro, adică aproxi-
mativ 17.000.000 lei doar 
achiziționarea acestui te-
ren”, a explicat edilul.

Primarul a vorbit des-
pre toate acțiunile ca-
re au permis realizarea 
acestui proiect. ”De de-
parte șansa a fost o lege 
care s-a dat abia la fina-
lul anului 2018. Legea nr. 
233 pentru modificarea și 

completarea legii nr. 255/ 
2010 privind exproprierea 
pentru cauză de utilitate 
publică. Prin modificările 
legii inițiale, amenajarea 
spațiilor verzi a fost intro-
dusă în grila obiectivelor 
de utilitate publică pentru 
care se pot face expropri-
eri. Acesta a fost primul 
pas legislativ care a per-
mis deschiderea procedu-
rii. Al doilea lucru foarte 
favorabil sosit cu această 
lege nouă, a fost simpli-
ficarea procedurii de ex-
propriere, care în prezent 
durează mult mai puțin, 
și îți permite continuarea 
lucrărilor chiar și pe du-
rata unui eventual litigiu 
cu persoana sau compa-
nia expropriată. La toate 
aceste avantaje s-a mai 
adăugat și faptul că tere-
nul a fost încadrat ca va-
loare pe grila notarilor pu-
blici pentru despăgubiri la 
un preț aproximativ de 10 
ori mai mic.

”Iată motivele pen-
tru care astăzi ne-am per-
mis să achiziționăm și să 
transformăm acest te-

ren într-un parc. Chiar și 
așa, cu toate facilitățile 
mai sus menționate, în ul-
timă instanță în astfel de 
situații rămâne ultimul pas 
moral sau mai puțin mo-
ral pe care ca inițiator de 
proiect (în speță primar 
al orașului) trebuie să ți-l 
asumi și «să nenorocești» 
un om - persoană fizică 
sau o companie. Nu cred 
că într-un oraș sau o zo-
nă unde toți se luptă pen-
tru fiecare metru pătrat de 
pământ, de la pus barie-
re până la ocuparea unui 
loc de parcare cu mul-
tă ceartă între vecini, i-ar 
pica cuiva bine să-l des-
păgubească primăria cu 
a zecea parte din valoa-
rea locuinței sale și să-l 
dea afară din apartamen-
tul propriu. Este totuși o 
decizie nu tocmai como-
dă pe care trebuie să ți-o 
asumi. Ori eu asta am și 
făcut, mi-am asumat până 
la capăt deși am făcut-o 
cu prețul mai multor bles-
teme asupra familiei mele 
ce-au rezultat din această 
expropriere. Aceasta este, 

stimați cetățeni, poves-
tea faimosului parc din zo-
na nouă. La final de 2018, 
s-a modificat legea în fa-
voarea noastră, în a do-
ua parte a anului 2019 am 
bugetat obiectivul și apoi 
am intrat în proceduri. 
Aprobarea culoarului de 
expropriere, înștiințarea 
proprietarului, intabula-
rea dreptului de proprie-
tate în favoarea primăriei, 
organizarea licitației publi-
ce și inclusiv desemnarea 
câștigătorului plus semna-
rea contractului, toate au 
fost etape de durată care 
n-au făcut decât să «îm-
pingă» începerea lucrări-
lor către finalul celui de-

al doilea mandat”, a spus 
primarul Petre Iacob.

Un spațiu de 
relaxare și 
siguranță

Iată că putem vorbi la 
început de primăvară, des-
pre finalizarea în proporție 
de 99% a parcului, care va 
putea fi folosit în măsura 
în care este permis acce-
sul în contextul restricțiilor 
impuse de pandemie. Par-
cul înseamnă locuri de joa-
că pentru copii, pe vârste, 
și va fi monitorizat video 
24/24, cu transmisiune di-
rectă și înregistrare în com-
partimentul de monitoriza-

re video din sediul Poliției 
Locale. ”Pe noua organi-
gramă, am înființat un bi-
rou special pentru moni-
torizare video a tot ce în-
seamnă supraveghere vi-
deo în oraș. La sistemul de 
monitorizare este conectat 
și acest parc, toate unghiu-
rile sunt prinse și filmate, 
prin stații se vor putea fa-
ce anunțuri, se va putea 
asculta muzică, se va pu-
tea da o petrecere. Parcul 
a fost amenajat pe zone 
de vârstă, pentru copii mi-
ci, mai mari și adolescenți/
tineri. În zona din față a 
parcului se va face o per-
dea de apă și vaporizare, o 
zonă de răcorire, ca o fân-
tână arteziană”, a explicat 
Alin Todireanu, administra-
torul public al orașului.

În parc a fost prevăzu-
tă și o zonă închisă pentru 
animale de companie, se-
parată de zonele de joacă 
pentru copii. Important de 
știut și faptul că tot parcul 
va fi iluminat corespun-
zător pentru un plus de 
confort și siguranță. Iubi-
torii sportului vor avea la 
dispoziție și două mese 
de tenis de masă, la care 
se adaugă și mese pentru 
șah și table.

Lângă parc se va 
construi o parcare 
supraetajată

În privința celei de-a 
doua componente a pro-
iectului, adică realiza-
rea noii parcări, prima-
rul Petre Iacob ne-a ex-
plicat că din suprafața de 
11.500 metri pătrați, cir-
ca 4.000 de metri pătrați 
vor fi destinați parcării 
supraetajate. Fiind foar-
te mulți locuitori în zo-
nă, s-a simțit nevoia unei 
parcări, pentru că oame-
nii, efectiv nu au spațiu 
să își lase mașinile. În le-
gătură cu acest subiect, 
Alin Todireanu a făcut o 
paranteză, privind strada 
Biruinței, care este foar-

te aglomerată. ”Se par-
chează mașinile și mereu 
este mizerabilă prin pris-
ma șantierelor dintre stra-
da Biruinței și strada Mi-
răslău. Am convocat toți 
dezvoltatorii de pe stra-
da respectivă la o întâlni-
re și le-am sugerat, într-
un mod foarte diplomat, 
că este necesar, ca în afa-
ră de curățenia pe care 
primăria o face pe stradă, 
dânșii să facă un contract 
adițional cu firma de sa-
lubrizare pentru că acea 
stradă necesită curățenie 
mai des. A fost aici și 
Poliția Locală, la fel și fir-
ma de salubrizare, care va 
veni să le propună o ofer-
tă, astfel că de cel puțin 
patru ori pe zi strada să 
fie periată și spălată. Dez-
voltatorii se unesc prin 
acest contract, dar pen-
tru că se creează un dis-
confort, cât timp se con-
struiesc blocuri în zonă, 
nu cred că e o problemă 
financiară”, a explicat Alin 
Todireanu. 

Problema este că deși 
s-au dezvoltat proiec-
te numeroase și apar al-
tele noi, iar șantierele s-
au tot mutat pe străzi-
le Biruinței, pe Drumul 
Fermei, cât și pe stra-
da Amurgului, parado-
xal, deși străzile sunt su-
focate de mașini, primarul 
spune că dezvoltatorii se 
plâng că nu se vând locu-
rile de parcare. Adminis-
tratorul public spune că în 
acest context ar putea fi o 
problemă construirea noii 
parcări: ”Ne este frică că 
vom construi această par-
care și va sta goală din ca-

uza comodității șoferului 
de a își lăsa mașina cât 
mai aproape de locul un-
de are treabă, de intrarea 
în locuință etc. Dar nu pu-
tem să acuzăm pe nimeni 
de rea voință, până când 
nu asigurăm cele necesa-
re. Atunci când vom avea 
parcarea funcțională, vom 
constata ce se întâmplă 
de fapt, de ce nu cum-
pără oamenii locurile de 
parcare. Trebuie știut că 
nici parcarea primăriei nu 
va fi gratuită, pentru că 
avem și noi de susținut 
costuri de administrare, 
curățenie, iluminat. Doar 
la început, va fi o perioa-
dă, de acomodare. Ulteri-
or, vor fi stabilite variante 

de tarif orar, pe zi și abo-
namente”.

Parcarea va fi constru-
ită în sistem P+1, cu po-
sibilitatea de a ridica și cel 
de-al doilea etaj, în funcție 
de cerință. Construirea 
parcării pornește de la în-
ceput pe o structură de 
P+2 și va exista posibilita-
tea de a fi completat ulti-
mul etaj. Amprenta parcă-
rii va fi pe o suprafață de 
circa 1.200 mp, cu o capa-

citate de circa 330 de lo-
curi la început. ”În primă 
fază vom încerca să copi-
em puțin sistemul de par-
care care funcționează  în 
Sectorul 4.  Oricum, parca-
rea va fi asemănătoare cu 
cea care a fost construită 
în sectorul 4 al Capitalei, la 
Piața Sudului. În primă fa-
ză, o vom lăsa la liber pen-
tru comoditatea locuitori-
lor, apoi vom implementa 
sistemul contra cost”, ne-

a spus Alin Todireanu. Par-
carea are termen de fina-
lizare jumătatea anului vi-
itor, dar administratorul 
speră că se va putea rea-
liza mai repede.  Accesul 
pentru parcare se va fa-
ce din str. Biruinței și Dru-
mul Fermei, zona  urmând 
a fi amenajată cu trotuare 
și coșuri de gunoi. De ase-
menea, zona de parcare va 
beneficia de camere pen-
tru monitorizare video. 
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Noul parc al oraşului Popeşti – Leordeni a fost finalizat
Spațiul a fost prevăzut cu zone de relaxare, locuri de joacă pe vârste, monitorizare video și spațiu pentru animalele de companie
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