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Pr imaru l   comunei 
Dob r o e ș t i ,   Va l e n t i n 
Laurențiu  Condu,  ne-a 
declarat  că  lucrările  de 
investiții  propuse  pentru 
anul  în curs sunt  în plină 
desfășurare  în  localitate, 
astfel că patru lucrări im-
portante vor fi considera-
te  bifate,  cel  mai  proba-
bil, până  la sfârșitul anu-
lui. Este vorba despre re-
abilitarea a două străzi și 
amenajarea  a  două  par-
curi,  unul  dintre  acestea 
fiind de altfel finalizat.

În  privința  drumuri-
lor,  edilul  ne-a  explicat 
că  lucrările  de  reabilita-
re sunt efectuate pe dru-
mul  comunal  3A,  adică 
DC 3A, precum și pe stra-
da  Caisului.  În  ceea  ce 
privește  amenajarea  zo-
nelor  de  relaxare,  prima-
rul  a  menționat  amena-
jarea parcului din dreptul 
Magic Home, care este de 
altfel  finalizat,  precum  și 
parcul  de  la  Meterezului, 
acest  spațiu  fiind  în  curs 
de execuție. 

”DC 3A a fost finanțat 
prin  programul  național 
PNDL1, care are finalitate 
anul acesta, deci va trebui 
să finalizăm și noi  lucrări-
le.  Strada  Caisului  a  fost 
finanțată  dintr-un  credit, 

iar cele două parcuri au lu-
crările  plătite  din  bugetul 
local”,  a  explicat  primarul 
Laurențiu Valentin Condu.

DC  3A  are  o  lungi-
me de aproximativ 2 km, 
adică  începe de  la strada 
Prof. Victor Dumitrescu și 
continuă până la calea fe-
rată, la complexul comer-
cial  Dragonul  Roșu.  Pe 
strada Caisului a fost pre-
văzută  reabilitarea  a  cir-
ca 700 metri,  urmând ca 
lucrările să continue anul 
viitor,  cu  modernizarea 
până la strada Piersicului. 

Vom  merge  înain-
te cu execuția rețelei plu-
viale  anul  viitor,  pentru 
că  nu  are  sens  să  asfal-
tăm acum, iar apoi să fim 
nevoiți să  intervenim. Ce-
lelalte  utilități  există,  adi-
că  apă,  canalizare,  gaz  și 
curent  electric.  Mai  avem 
doar  rețeaua  de  pluvia-
lă de continuat pe tronso-
nul nemodernizat,  la  care 
nu se lucrează în clipa de 
față. După ce vom finaliza 
rețeaua de canalizare plu-
vială, vom trece și  la mo-
dernizare,  până  la  strada 
Piersicului.  În privința DC 
3A, există apă,  canalizare 
și, parțial,    rețea de gaze 
naturale.  În clipa de  față, 
DC 3A se oprește la calea 

ferată.  Nu  știu  care  sunt 
intențiile  referitoare  la  o 
eventuală  legătură  cu  un 
drum național, dar partea 
menționată,  ce  aparține 
teritorial  de  Dobroești  va 
fi finalizată”, a precizat pri-
marul comunei Dobroești. 
Acesta  a  explicat  și  că 
drumul  acesta  se  oprește 
exact în DE 42, adică acel 
drum  care  face  legătura 
între  Dobroești  și  Panteli-
mon, care nu este  tranzi-
tat foarte mult.

Noi zone de 
relaxare pentru 
copii și părinți

În privința zonelor de 
relaxare,  primarul  ne-a 
spus  că parcul de  la Ma-
gic  Home  a  fost  de  fapt 
un  teren  în  formă de  tri-
unghi,  în  care  s-a  putut 
efectua amenajarea. Aco-
lo era o zonă unde se tot 
depozitau diverse deșeuri 
și  atunci  administrația 
și-a  propus  să  îl  redea 
cetățenilor  care  locuiesc 
în zonă. Este un părculeț 
destul de mic, dar cochet, 
cu  locuri de  joacă pentru 
copii  și  care a  fost  finali-
zat”, a spus primarul.

Parcul  de  la  Metere-
zului are o suprafață mai 
mare,  fiind  poziționat  re-
lativ  aproape  de  campu-
sul școlar, astfel că se va 
adresa  prioritar  copiilor 
din cartierul Livadă și zo-
na  veche  a  satului  Fun-
deni. Vom vedea pe viitor 
ce  alte  terenuri  mai  pu-

tem accesa pentru a ame-
naja noi  spații de  relaxa-
re  pentru  comunitatea 
noastră”, a menționat edi-
lul.  Termenul  de  finaliza-
re a parcului de  la Mete-
rezului  este  de  90  de  zi-
le. Administrația spune că 
dacă  condițiile  meteo  o 
vor permite,  cu  certitudi-
ne se va lucra până la fi-
nalul  anului,  astfel  încât 
parcul  să  poată  fi  dat  în 
folosință cât mai repede. 

Se lucrează așadar cu 
spor în comuna Dobroești, 

iar  rezultatele  nu  întârzie 
să apară. Și este important 
de  știut  că  administrația 
pregătește  și  alte  proiec-
te pentru  care  în prezent 
sunt  derulate  procedurile 
de atribuire. ”Un exemplu 
ar  fi  modernizarea  străzii 
Aleea Lacului, o stradă ce 
va fi finanțată prin PNDL2 
și care este gândită să de-
vină și o frumoasă cale de 
promenadă și a tronsonu-
lui  rămas  nefinalizat  din 
strada  Trifoiului.  De  ase-
menea,  se  află  în  proce-

dură de licitație concesio-
narea serviciului de gesti-
onare  a  câinilor  fără  stă-
pâni,  precum  și  proiectul 
privind  realizarea  centru-
lui  educațional  din  Fun-
deni,  pe  locația  vechii 
școli. Lucrările la creșă se 
apropie de final și sperăm 
că  până  la  sfârșitul  anu-
lui  acesta  să  fie  încheia-
te.  Administrația  are  nu-
meroase proiecte  în  lucru 
în  comuna  Dobroești,  iar 
faptele  vorbesc  de  la  si-
ne”, a concluzionat edilul.

actualitate

În comuna Dobroești se lucrează de zor pe mai multe fronturi
 Sunt implementate investiții importante în drumuri și parcuri

Administrația locală din Dobroești 
derulează în această perioadă patru 
lucrări importante pentru comunitate, 
investițiile fiind orientate spre reabilitarea 
și modernizarea străzilor și a parcurilor.
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