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Astfel, mult așteptatul 
terminal de la Bojdani 
pentru liniile STB 446 și 
447, a fost finalizat. Mu
tarea capătului de linii 
este și o consecință be
nefică datorată demară
rii lucrărilor pentru no
dul rutier de acces pe au
tostrada A3. Terminalul 
STB pentru liniile 446 și 
447, care fac legătura în
tre București și satul Lipia 
(Gruiu) funcționează la 
fosta școală dezafectată 
din Bojdani. ”Având în ve
dere noul acces spre au
tostradă, s-a impus pre
lungirea capătului de linie 
pentru 446 și 447 la Li
pia - Bojdani. Ne-am pro
pus atât amenajarea unui 
spațiu modern pentru ce
ea ce înseamnă în mod 
normal un capăt de linie 
de transport în comun, cu 
locuri de parcare, dar și 
amenajarea clădirii fostei 
școli din Bojdani, cu spații 
în care șoferii să poată să 
stea în condiții civilizate, 
cu grup sanitar, un spațiu 
unde să se poată odihni 
și eventual, să poată ră
mâne peste noapte, dacă 
ajung seara târziu. Zona 
va fi monitorizată cu ca
mere video, așa cum se 
întâmplă de altfel în toa
tă comuna. Inițial, exis
ta varianta de a amena
ja acest capăt de linie la 
primărie, dar proiectul nu 
ar fi fost funcțional pen
tru că nu există sufici
ent spațiu pentru organi
zarea unui terminal STB. 
Am reușit să identificăm 
acest spațiu unde sunt în
deplinite toate condițiile, 
adică autobuzele dispun 
de spațiu pentru întoar
cere și locuri de parcare”, 

ne-a explicat primarul co
munei Gruiu, Ion Samoi
lă. Edilul a precizat că mu
tarea capătului celor două 
linii STB a fost necesară 
deoarece în zona a fost 
demarat, în colaborare cu 
Ministerul Transporturilor, 
proiectul privind realiza
rea nodului de autostra
dă din dreptul localității 
Gruiu.

”În aceeași ordine de 
idei, am încercat să gân
dim organizarea aces
tui nou terminal astfel în
cât să aducem mai mul
te facilități în privința 
transportului public pen
tru satul Lipia”, ne-a ex
plicat primarul. Cum am 
mai precizat în Jurnalul 
de Ilfov, s-a decis și rea
bilitarea clădirii pentru ca 
șoferii să se poată odih
ni în condiții civilizate. Pri
marul a subliniat că după 
mutarea capătului de linii, 
a crescut accesibilitatea 
cetățenilor la transpor
tul în comun, mai ales că 
Bojdani este zona perife
rică a satului Lipia, așadar 
a fost străbătut tot satul 
cu două linii de transport 
de care pot beneficia toți 
cetățenii comunei.

De menționat, că 
amenajarea noului ter
minal STB vine pe fondul 
unui proiect mult mai am
plu, ce presupune realiza
rea nodului rutier de ac
ces pe A3, în zona comu
nei Gruiu.

Compania Națională 
de Administrare a Infras
tructurii Rutiere  (CNAIR) a 
semnat, în luna mai 2021, 
contractele pentru proiec
tarea a trei noduri rutiere 
noi pe A1, A2, și A3, ce
le trei autostrăzi care por

nesc din București. Astfel, 
pe A1 București - Pitești, 
noul nod rutier este pre
văzut în județul Dâmbo
vița, la Ionești, km. 73; 
la intersecția cu DJ 702F 
care merge la Găești. Pe 
A2 (Autostrada Soarelui) 
- CNAIR va face un nod 
rutier în județul Călărași, 
zona localității Dragoș Vo
dă, la km. 90, intersecția 
cu DJ 306, care duce în 

municipiul Călărași. Este 
o ieșire de pe autostradă 
foarte utilă, între Lehliu și 
Drajna, pe aproximativ 40 
de kilometri nefiind alte 
bretele. A treia descărca
re nouă, importantă pen
tru comuna Gruiu, se pro
iectează pe A3 București - 
Ploiești, la km. 36 +700, 
intersecția cu DJ 101C ca
re asigură legătura cu zo
na Snagov (pe sectorul 

București - Ploiești).

Grădinița 
”cașcaval”, 
funcțională din 
acest an școlar

Un alt proiect impor
tant care este aproape ga
ta și va fi dat în folosință 
anul acesta, începând cu 
anul școlar 2022-2023, es
te grădinița cu program 

prelungit. „Din păcate, au 
fost destul de multe proble
me și amânări, iar terme
nele au fost prelungite, dar 
grădinița este finalizată în 
proporție de aproape 90%, 
se fac ultimele retușuri și în 
scurt timp își va deschide 
porțile pentru circa 180 de 
copii. Amplasamentul ales 
pentru construcția acestei 
grădinițe este ideal, pentru 
că nu există poluare, este o 

zonă extrem de liniștită, ca
re poate asigura un mediu 
propice pentru creșterea și 
educarea copiilor localității 
Gruiu”, a spus edilul.

De altfel, am mai des
cris în numerele anteri
oare ale Jurnalului de Il
fov faptul că, în Gruiu se 
construiește una dintre 
cele mai moderne instituții 
de învățământ preșcolar 
din România, iar pen
tru primarul Ion Samoilă 
investiția în educație este 
o prioritate. ”Dacă inves
tim în copii, investim în vi
itor!” - aceasta este deviza 
primarului comunei Gruiu. 
Grădinița cu program pre

lungit a comunei Gruiu es
te amplasată în Str. Oco
lului nr. 2 și este prima 
grădiniță cu program pre
lungit din comună. Va avea 
8 săli de clasă, sală de 
mese, sală de festivități. 
Construcția, aflată pe un 
teren de 6.380 mp, va 
avea o suprafață utilă de 
1.632 mp și va avea de
misol, parter și etaj, fi
ind pregătită să primeas
că în timp circa 400 de co
pii pentru toate grupele 
de vârstă preșcolară: mi
că, mijlocie și grupa ma
re. Dormitoarele vor fi se
parate, și, la fel, și sala de 
mese. Grădinița este reali
zată în cadrul PNDL, pro
gram derulat de Ministe
rul Dezvoltării, cu o valoa
re de circa 5,8 milioane lei, 
15% din sumă provenind 
de la bugetul local. Lân
gă grădiniță se va amena
ja și un teren de minifot
bal, spațiu sportiv care se 
va adăuga astfel baloane
lor de sport deja existente 
și foarte apreciate atât de 
copii, cât și de profesori și 
părinți. Grădinița, al cărei 
proiect prevede o formă 

inedită a clădirii, de roată 
de cașcaval, precum for
mele din desenele anima
te, va avea și locuri de joa
că dotate cu tot ceeea ce 
trebuie. Din punct de ve
dere tehnic, instituția de 
învățământ va dispune de 
echipamente moderne, in
clusiv încălzire prin pardo
seală, eficientizare ener
getică, stație de epurare și 
buncăr antiatomic. Pe te
rasa grădiniței, care este 
orientată foarte generos 
către soare, au fost pre
văzute 64 panouri fotovol
taice pentru încălzire  apei 
menajere, iar apele me
najere uzate se vor trimi
te gravitațional într-un ba
zin de epurare, apoi, apa 
epurată se va evacua până 
la Gârlița. Apele pluviale, 
la fel, se vor descărca tot 
în Gârlița și tot în exterior 
este prevăzut un bazin de 
60.000 litri pentru rețeaua 
de hidranți care va asigu
ra protecția contra unui 
eventual incendiu. Clădi
rea este supravegheată 
video împotriva efracției. 
La exterior s-au prevăzut 
spații pentru joacă, leagă

ne pentru copii, tobogane. 
Accesul în clădire al per
soanelor cu dizabilități se 
realizează cu ajutorul unui 
elevator electric. ”Dotările 
se fac din bugetul primări
ei Gruiu, însemnând mobi
lier și utilaje pentru bucă
tărie. În comună nu exis
tă nicio grădiniță cu pro
gram prelungit, aceasta 
fiind necesară deoarece 
mulți copii merg la Ciofli
ceni, la o grădiniță particu
lară, la Moara Vlăsiei, ori la 
Grădiștea”, ne-a declarat 
primarul Ion Samoilă. 

Parcarea de 
lângă Mănăstirea 
Snagov este 
aproape gata

Jurnalul de Ilfov a 
prezentat recent și pro
iectul legat de amenjarea 
unei parcări în vecinăta
tea Mănăstirii Snagov (de 
pe insula situată în partea 
nordică a lacului Snagov, 
în localitatea Snagov și în 
apropierea satului Siliștea 
Snagovului, comuna Gru
iu). Proiectul este realizat 
în baza unui parteneriat 

între Consiliul Județean 
Ilfov, Patriarhia Română 
și Primăria Gruiu, prin ca
re Patriarhia a predat te
renul, cu scopul amena
jării unei parcări pentru 
turiștii care vin la mănăs
tire cu autoturismele per
sonale sau cu autocarele. 
Finanțarea necesară pen
tru amenajarea parcării 
este asigurată de Consiliul 
Județean Ilfov în proporție 
de 90%. Vestea bună es
te că și acest proiect este 
aproape gata și va fi ofe
rit comunității în curând. 
Amplasamentul parcă
rii se află în vecinătatea 
mănăstirii, important mo
nument istoric, care atra
ge foarte mulți turiști. În 
consecință, permanent, 
în zonă se blochează tra
ficul din cauză că soferii 
găsesc foarte greu locuri 
de parcare. Parcarea va 
avea o capacitate de cir
ca 20 de locuri pentru au
toturisme și 2 locuri pen
tru autocare, cât și pentru 
persoane cu dizabilități. 
În aceast spațiu va mai fi 
amenajat și un grup sani
tar și un spațiu comerci
al. Parcarea va beneficia 
și de panouri antifonice 
pentru a nu deranja veci
nii, iar accesul va fi con
tra - cost. Prin acest pro
iect nu se intervine asu
pra semnalizării rutiere 
existente în zonă, care nu 
se modifică, ci se menține 
în totalitate.

Au început 
lucrările de 
extindere a rețelei 
de canalizare

O altă veste bună este 
și aceea că au început lu
crările în cadrul proiectu
lui de extindere a canaliză
rii, semnat pe 22 septem
brie 2021 și intitulat ”R.07 

Extindere rețele alimenta
re cu apă, extindere rețele 
canalizare, stații de pom
pare apă uzată“, în comu
na Gruiu.

”Comuna noastră va 
beneficia de modernizarea 
sistemului de alimentare 
cu apă, care există pe 98% 
din străzi și introducerea pe 
aproximativ 84 km a rețelei 
de canalizare, dar și de 
construirea a 20 de stații de 
pompare cu vacuum. PORR 
Construct SRL va execu
ta lucrarea în 35 luni de la 
primirea ordinului de înce
pere a lucrărilor. Proiectul 
are o valoare de 27 milioa
ne de euro, iar finanțarea 
este asigurată prin Progra
mul Operațional pentru In
frastructură Mare din fon
duri europene. Comuna 
Gruiu vine cu o confinațare 
de 2%. Lucrările ar putea 
începe în cel mult o lună. 
Gruiu este o comună ati
pică, iar topografia terenu
lui este complicată, așadar 
proiectul este unul com
plex și foarte important 
pentru noi, de care vor be
neficia aproximativ 4.000 
de gospodării, care vor 
avea și branșamente la li
mita proprietății. În plus, 
la final, prin acest pro
iect se va asigura și repa
rarea drumurilor. Ne avan
tajează faptul că străzi
le sunt destul de late, apa 
este trasă, gazele la fel, 
deci, practic, se va veni 
cu țevile prin șanț. Lucră
rile vor începe cu drumuri
le județene 101B și 101C”, 
ne-a explicat primarul Ion 
Samoilă. Obiectivul gene
ral al investiției îl reprezin
tă îmbunătățirea infras
tructurii de apă și apă uza
tă, spre beneficiul mediului 
și al populației, în vederea 
îndeplinirii obligațiilor de 
conformare a României la 
Tratatul de Aderare.

actualitate actualitate

Investițiile din Gruiu devin funcționale
Terminalul liniiilor 446 și 447 a fost dat în folosință, iar grădinița cu program prelungit își deschide porțile din toamnă

Administrația comunei Gruiu a lucrat în ritm 
susținut în ultimele luni, astfel că proiectele 
pe care le-a promis comunității au fost, unele 
definitivate, iar altele sunt foarte aproape de a fi 
date în folosință.

Cristina NedelCu
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