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Este deja binecunos-
cut faptul că, în ultime-
le trei decenii, comuna 
a cunoscut o dezvoltare 
imobiliară substanțială. 
Foarte mulți bucureșteni 
s-au „refugiat” din zgo-
motosul și aglomeratul 
oraș care este Capitala, 
pentru a-și căuta liniștea 
în frumoasa așezare care 
este Domneștiul.

Astfel, aici au apă-
rut cartiere întregi de ca-
se noi, ai căror proprie-
tari își doreau condiții ase-
mănătoare cu cele de la 
oraș, mai ales în privința 
utilităților, cum ar fi electri-
citatea, rețelele de apă și 
canal sau gazele naturale.

O sarcină complica-
tă de rezolvat pentru edi-
lii comunei, dar nu im-
posibilă, mai ales pen-
tru tânărul primar Adri-
an Ghiță. Acesta, odată 
ajuns la conducerea co-
munei, a considerat că 
o sarcină prioritară este 
asigurarea unor condiții 
decente de locuit pentru 
noii săi concetățeni, pe 
care domneștenii i-au pri-
mit, de altfel, cu brațele 
deschise. Astfel, încă de 
la începutul mandatu-
lui său, s-a dedicat în-
deplinirii acestei sarcini, 
pe măsura posibilităților 
administrației locale. Iar 
acest lucru se vede în 
prezent, chiar dacă mai 
sunt multe de făcut în 
această privință.

Extinderi de 
utilități pe zeci de 
străzi din comună

„Încă din anul 2016, 
odată cu venirea mea 
la conducerea primări-
ei, am constatat că în co-
mună este stringent ne-
cesară extinderea unor 
rețele de utilități, pe stră-
zile unde se construiseră 

locuințe noi, care nu be-
neficiau de aceste utilități. 
Atunci am luat hotărâ-
rea să rezolvăm aceas-
tă situație și să extindem 
rețeaua de gaze natura-
le, a rețelelor de electri-
citate de joasă tensiune 
și de iluminat, pe dome-
niul public, în noile carti-
ere apărute în Domnești. 
După ce am terminat cu 
toate formalitățile - stu-
diu de fezabilitate, pro-
iectare, licitații -, pe pa-
chete de lucrări, am tre-
cut la execuție, începând 
cu anul 2018 și continu-
ând cu 2019. Chiar și în 
prezent sunt în curs de 
derulare aceste proiecte. 
Toate aceste extinderi, pe 
distanțe cuprinse, în me-
die, între 200-450 de me-
tri, au fost efectuate atât 
în satul Domnești, cât și în 
Țegheș”, ne-a explicat pri-
marul.

Aceste lucrări de 
extindere, ne-a preci-
zat Adrian Ghiță, s-au 
desfășurat, sau urmea-
ză să se desfășoare, pe 
străzile: Apusului, Bădiței, 
Brândușelor, Bubica, Bu-
cegi, Bujorului, Călugă-
reni, Căminului, Câm-
pul cu Flori, Caragea Vo-
dă, Ciocârliei, Crenguței, 
Curtea Domnească, Ce-
tinei, Daciei, Dâmboviței, 
Drumul Târgului, Ducu-
lescu, Făgetului, Fagului, 
Fermei, Ficusului, Floare 
de Colț, Foișorului, Fortu-
lui, Frasinului, Frumoasă, 
Gării, Garoafelor, Geor-
ge Coșbuc, Ghioceilor, În-
clinată, Intr. Bubica, In-
tr. Frumoasei, Intr. Gă-
rii, Intr. Morii, Intr. Pan-
selelor, Intr. Potecuței, Li-
vezi, Mărțișor, Mimozei, 
Narciselor, Occidentului, 
Olteniței, Pădurarului, Pă-
durii, Pârâul Rece, Pietră-
riei, Pinului, Primăverii, 
Plopului, Radului, Roman-

cierilor, Stejarului, Salciei, 
Șoimului, Spicului, Teiului, 
Trandafirilor, Transilvani-
ei, Argeșului, Valea Pra-
hovei și Zori de Zi. Iar pe 
străzile Tudor Vladimires-
cu, Șos. Independenței 
și Alexandru Ioan Cuza 
au fost schimbate lămpi-
le vechi cu unele cu LED. 
Astfel, la ora actuală se 
poate spune că în pes-
te 70% din comună exis-
tă aceste facilități și în jur 
de 2.000 de gospodării 
beneficiază de acestea. 
Totodată, primarul a mai 
adăugat că, anul aces-
ta, va fi inițiat un al doi-

lea proiect care vizează o 
bună parte dintre străzile 
care încă nu beneficiază 
de aceste utilități.

Extinderile 
continuă și în 2020

„Până să realizăm 
aceste extinderi, existau 
case construite prin anul 
2006 care erau alimenta-
te cu energie electrică prin 
cabluri trase de la alți con-
sumatori din vecinătate!

Anul acesta, vom 
mai efectua extinderi de 
rețele de gaze naturale 
pe str. Pietrăriei, Salciei, 

Intr. Potecuței, Șoimului, 
Pădurii, Intr. Pansele-
lor, apoi extindere de 
rețea de joasă tensiune 
pe str. Garoafelor și Intr. 
Făgăraș. Tot în acest an, 
vom schimba un număr 
de 200 de lămpi vechi 
cu unele cu LED și vom 
mai face extinderi de ilu-
minat public, pe str. Da-
ciei, Hortensiei, Bădiței, 
Potecuței, Cetinei, Câm-
pul cu Flori, Dâmboviței, 
Intr. Stadionului, Garoa-
felor, Apusului, Păduraru-
lui, Olimpicilor, Floare de 
Colț și Salciei.  

Vreau, de  asemenea, 

să-i mai informez pe 
cetățeni, în privința stră-
zilor care nu au rețele de 
apă și canal, că acestea 
au fost cuprinse în proiec-
tul de la nivel județean, 
finanțat în cadrul POIM, a 
cărui execuție va începe 
deîndată ce vor fi finaliza-
te procedurile de licitație, 
lucru care ar fi posibil, din 
informațiile mele, undeva 
pe la începutul toamnei. 
Pentru comuna noastră, 
alocarea financiară va fi 
de 6,5 milioane de euro, 
în cadrul proiectului re-
spectiv”, a mai precizat 
edilul.

La Domnești, primarul Adrian Ghiță este 
permanent preocupat de nevoile concetățenilor săi
Fără îndoială, la finalul primului mandat al 
primarului Adrian Ghiță, domneștenii au de ce 
să fie mulțumiți de activitatea acestuia. Pentru 
că edilul, de-a lungul celor 4 ani, a fost mereu 
alături de cetățeni și a venit în sprijinul nevoilor 
și dorințelor acestora. Dovadă stau numeroasele 
proiecte duse la bun sfârșit, proiecte care au 
ridicat gradul de civilizație și confort al locuitorilor 
din comuna Domnești.

Andrei Dumitru

Grija față de siguranța cetățenilor este o altă preo-
cupare a primarului Adrian Ghiță. Astfel, în anul 2020, 
vor fi montate alte 11 camere de supraveghere pe teri-
toriul comunei, în diferite intersecții, după ce, în 2018, 
mai fuseseră montate încă 17. Astfel, în acest moment, 
există 50 de camere în toată comuna.

„Pe lângă acestea, am mai montat și patru 
 «speed-uri», camere de supraveghere cu infraroșu, 
specializate în înregistrarea plăcuțelor de înmatricu-
lare ale autovehiculelor, la intrările și ieșirile din loca-
litate. De asemenea, rețeaua a fost modernizată prin 
introducerea de fibră optică”, a precizat Adrian Ghiță.

Sistemul de supraveghere video va fi și el extins

Primarul Adrian Ghiță, în 
dispeceratul de supraveghere

Se schimbă lămpile 
vechi cu unele LED

Camere de supraveghere 
la intrările în comună. Cea 
paralelipipedică este o 
cameră „speed”

Pe str. Salciei se vor face 
extinderi ale rețelelor de utilități

Pe str. George Coșbuc au 
fost extinse rețelele de gaze, 
electricitate și iluminat public


