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P r i m a r u l  M i r c e a 
Gheorghițăanunțaînvara
anului trecut demararea
lucrărilordeamenajarea
unuinouparcdecaresă
sepoatăbucuracetățenii
comunei Ștefăneștii de
Jos, înmod special copi-
ii,dotatcu locuride joa-
cămoderneșisigure.Du-
pămai puțin de o jumă-
tatedean,spațiuldere-
laxare a devenit realita-
te și urmează să fie dat
înfolosință,maialesspre
bucurialocuitorilordinsa-
tul Boltaș, unde acesta
esteamplasat.

După cum anunțase
edilul, noul parc al co-
munei Ștefăneștii de Jos
a fost proiectat cu di-
verse elemente moder-
ne,caresăîioferecalita-
teadespațiuderelaxare

european, adică alei pie-
tonale, realizate din pa-
vaj,spațiiverzi,precumși
spațiidejoacăpentruco-
pii. Parcul va dispune de
unsistemdesupraveghe-
revideoînvedereaelimi-
nării vandalismului și be-
neficiazădeoîmprejmui-
recuînălțimeade2metri,
dinaceleașimotive.Siste-
muldeiluminatestepre-
văzutafirealizatcustâl-
pideiluminat însistemul
OFF-GRID,avândopute-
rede200W,nefiindnece-
sarăalimentareacuener-
gie electrică din rețeaua
națională.  Spațiul ver-
de propus prevede
însămânțarea gazonului,
protecții perimetrale cu
gardviușiplantaredear-
bori. ”Totodată, spațiul
verdevafiirigatprintr-un

sistem automat cu rolul
de a menține umiditatea
optimăaspațiilorverzi,a
celor15arboriplantațiși
aarbuștilor care comple-
teazăamenajarea”,apre-
cizatedilul.

Dotări moderne și 
sigure

Amena ja rea  spa -
țiilordejoacăținecontde
toate cerințele de func-
ționalitateșisiguranță,fi-

ind utilizată o suprafață
antitraumă cu grosimea
de 5 cm, o suprafață pe
careaufostdesenatefor-
me geometrice și jocuri
curolesteticșieducativ.

Spațiul de joacă am-
plasat pe suprafața anti-
traumă este dotat cu un
turntematic,carecuprin-
de mai multe turnuri in-
terconectate și 4 tobo-
gane.Copiiivoravea,de
asemenea,ladipoziție,un
leagăn dublu, balansoare
tipcăluțcuarc,cudiferi-
teforme,darșiunbalan-
soarcu2 locurișisistem
de absorbție a șocurilor,
câtșiuncaruselcircular.

Parcul a fost prevă-

zut, evident, cu bănci
pentru odihnă sau pur și
simplu pentru părinții ori
buniciicareîșivorsupra-
vegheacopiiilajoacă.

”Ideea de a amenaja
acestparcavenitînprimul
rândlarugăminteacopiilor
dinzonă,adicădincartie-
rulnoudinBoltaș,undenu
aveam niciun loc de joa-
că.Defapt,aici,aexistat
unparc,înurmăcucâțiva
ani, nu a fost întreținut,
astfelcăs-adistrus înto-
talitate. Timp de aproxi-
mativdoiani,fiindpractic
abandonat, vegetația și-a
făcutdecap.Larugămin-
teacetățenilordinzonă,în
modspecialacopiilor,ne-
am gândit să construim
acestparc.Proiectula în-
ceputprinvaraanuluitre-
cutșine-ammișcatdestul
de repede. În scurt timp,
îlvomdeschidepentrucei
aproximativ80decopii în
zonă, așa cum am esti-
matînfuncțiedeprezența
de lașcoalăși labiserică.
Credcăesteunlocdere-
laxareprincaresperămsă
îimai dezlipimpe ceimi-
cidetehnologiaîncares-
au afundat cu toții”, ne-a

declarat primarul Mircea
Gheorghiță.

Pentru siguranță și o
întreținerecorespunzătoa-
re,edilulne-amaispuscă
are în vedere să supună
aprobării Consiliului Local
ohotărâreprincaresăse
stabileascăunprogramde
funcționareaparcului, iar
acestasăpoatăfiînchispe
timpdenoapte.

”Sper ca ceea ce am
făcutaicisăfiepeplacul
celormici.Nuesteunparc
mare, dar considerăm că
esteunspațiumodernși
cochet. Sper și cred ca
cetățenii din zonă să ne
ajute la păstrarea aces-
tuilocpentrucopii,astfel
încâtaceștiasăpoatăbe-
neficiadeelcâtmaimulți
ani”, a spus primarul.
Acesta a mai menționat
că intenționează să mai
amenajeze un parc în
apropiere,cuosuprafață
dublă. ”În momen-
tul de față, proiectul es-
te la stadiul de pregăti-
re a documentației, dar
sper ca până la sfârșitul
anului să fie realizat”, a
precizat primarul Mircea
Gheorghiță.

actualitate

Ștefăneștii de Jos. Primarul Mircea Gheorghiță și-a mai îndeplinit o promisiune

Noul parc din satul Boltaş va fi, 
în scurt timp, dat în folosinţă

Un nou parc va fi pus la dispoziția 
cetățenilor comunei Ştefăneştii de Jos, 
în mod special a copiilor, în satul Boltaş, 
având o suprafață de aproape 500 mp, 
în cadrul căreia sunt amenajate locuri de 
joacă pentru cei mici şi spații de relaxare 
pentru adulți.
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