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Un exemplu întărește 
și confirmă cele spuse 
mai sus este și unul dintre 
proiectele recent inițiate 
de administrația locală, 
care are în vedere reabi-
litarea și modernizarea al-
tor opt artere comunale.

Despre acest pro-
iect ne-au vorbit primarul 
comunei, Victor Niculae 
și viceprimarul acesteia, 
Nicușor Popa, cei care ve-
ghează permanent la bu-
na gospodărire a localității 
pe care o administrează.

Am aflat astfel că lu-
crările pe încă o stradă 
dintre cele opt incluse în 
proiectul amintit, și anume 
strada Gheorghe Doja, cu 
o lungime de 725 de me-
tri, au fost deja finalizate. 

„Proiectul «Reabilita-
rea sistemului rutier din 
comuna Ciorogârla» are 
în vedere modernizarea 
unui număr de opt străzi 
din comună, și anume: 
George Coșbuc, Linia Mi-
că, Gheorghe Doja, Dea-
lului, 1 Martie, Strada Ma-
re, Grădinari și Horia.

Din fonduri proprii, 
am reabilitat trei străzi 
– Gheorghe Doja, Geor-
ge Coșbuc și Linia Mică -, 
urmând ca pentru străzi-
le Grădinari, Horia, 1 Mar-
tie, Strada Mare și Dealu-
lui să obținem finanțare 
prin Programul Național 
de Investiții «Anghel Sa-
ligny». Acum suntem în 
etapa de elaborare a devi-
zelor, așa cum cere regu-
lamentul noului program 

de investiții”, ne-a spus 
primarul Victor Niculae.

Pe strada Gheorghe 
Doja apăruseră 
denivelări

Despre lucrările efec-
tuate pe strada Gheorghe 
Doja, proaspăt finalizate, 
ne-a oferit amănunte vice-
primarul Nicușor Popa. El 
ne-a explicat că reabilita-
rea acestei străzi era foar-
te necesară, deoarece, în 
urma lucrărilor de intro-
ducere a rețelei de cana-
lizare, porțiuni din această 
stradă se „lăsaseră”, cum 
se spune, și apăruseră 
numeroase denivelări ale 
asfaltului existent.

„Lucrările au pre-
supus refacerea subtra-
versărilor de canalizare, 
apoi, turnarea unui nou 
strat de asfalt peste cel 
precedent. Introducerea 
rețelei de canalizare fiind 
efectuată în urmă cu cir-
ca 6 ani, zonele în care se 
aflau aceste subtraversări 
s-au lăsat și a fost nevoie 
ca acolo să se execute ex-
cavări, iar apoi a fost refă-
cut terasamentul. 

În urma tuturor aces-
tor lucrări, suprafața ame-
najată a însumat 4.048,5 
mp, iar suprafața carosa-
bilă, care are 725 metri li-
niari și o lățime de 4 me-
tri, este de 3.908,5 mp.

În momentul de față, 
lucrăm la montarea unor 
limitatoare de viteză pe 
această stradă, pentru a 

reduce la minimum riscul 
de accidente în acea zo-
nă”, ne-a precizat vicepri-
marul Nicușor Popa.

De unde s-a ivit 
o „groapă” în 
asfalt, pe strada 
Gheorghe Doja?

După finalizarea lu-
crărilor pe Gheorghe Do-
ja, a avut loc un „inci-

dent”, să-i spunem, pe 
care l-am putea cataloga 
ca amuzant, dacă n-ar fi 
fost produs din ignoranță. 
Mai exact, un cetățean 
care locuiește pe stra-
da respectivă a postat pe 
o rețea de socializare un 
mesaj în care critica, „cu 
mânie proletară”, faptul 
că, la doar câteva zile de 
la turnarea asfaltului, pe 
strada Gheorghe Doja a 

apărut deja o groapă!
Numai că, așa cum am 

aflat de la edilii comunei, 
„groapa” cu pricina era, de 
fapt, doar o gaură produ-
să în urma prelevării unei 
probe, unei carote mai pre-
cis, pentru a se verifica da-
că executantul lucrărilor de 
asfaltare a respectat nor-
mele tehnice ale proiectu-
lui și dacă au fost respecta-
te și normele de calitate a 

bitumului. Rezultatele ana-
lizelor efectuate au con-
firmat că normele au fost 
respectate pe deplin atât în 
ceea ce privește grosimea 
straturilor de asfalt aplica-
te cât calitatea materialelor 
folosite.

Bineînțeles, „groapa” 
va fi astupată în cel mai 
scurt timp și va fi reda-
tă integritatea stratului de 
asfalt...

ACTUALITATE

Ciorogârla, comuna cu străzi îngrijite și frumoase
Dacă veți avea vreodată drum prin Ciorogârla, 
veți avea o surpriză plăcută străbătând 
străzile din comună. Străzi pe care le-am 
putea descrie ca fiind foarte „cochete”, fără să 
greșim. Și asta pentru că, de-a lungul anilor, 
una dintre preocupările edililor din localitate 
și mai ales a primarului Victor Nicolae, a fost 
aceea de a reabilita, moderniza și înfrumuseța 
trama stradală a acestei așezări ilfovene, 
vecină cu Capitala.

Andrei Dumitru


