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Proiectele concepu-
te și viziunea pe termen 
lung a echipei aflată la 
cârma Primăriei Tunari au 
dat roade. 

Pentru  Tunari, exis
tența unei administra ții 
eficiente a însemnat un 
câștig colosal, de care be-
neficiază nu doar cetățenii 
comunei, ci tot județul Il-
fov și mai ales localitățile 
din jur. 

Sunt obiective care se 
îndeplinesc permanent și 
în fiecare zi se pot cuan-
tifica noi realizări impor-

tante pentru cetățeni. Și 
pentru că vorbim despre 
servicii de calitate și des-
pre creșterea considerabi-
lă a calității vieții, am aflat 
că treburile merg pe dru-
mul cel bun…care drum? 
Ei bine, acum ne referim 
la drumul spre Cartierul 
Tineretului, alt proiect im-
portant al comunei. Mai 
exact, în această perioadă 
se lucrează intens la pro-
menada de pe malul lacu-
lui Balta Pasărea.

Lucrările la strada 
de pe malul lacului Bal-

ta Pasărea se desfășoară 
conform planificării, iar 
constructorul a început 
așternerea stratului de 
balast stabilizat pe un 
tronson de drum. ”Exe-
cutantul nea asigurat că 
anul acesta lucrările se 
vor finaliza. Este o stra-
dă foarte importantă, ca-
re va asigura accesul în 
Cartierul Tineretului, vine 
pe lângă lacul Balta Pasă-
rea și va lega două dru-
muri județene foarte im-
portante: DJ PiperaTu-
nariDimieni și DJ Tunari 

– Ștefănești. Va fi însă o 
stradă de care se vor bu-
cura toți cetățenii comu-
nei, deoarece oferă ac-
ces la lac și se vor ame-
naja zeci de locuri de par-
care. Este un drum foar-
te important atât prin fap-
tul că reprezintă o prome-
nadă a localității noastre, 
fiind amplasat pe mar-
ginea Bălții Pasărea, dar 
mai ales datorită faptului 
că acest drum va deser-
vi cu prioritate și celeri-
tate Cartierul Tineretului. 
Până acum drumul acesta 

era pietruit, fiind de fapt 
un drum de țară care, de 
fiecare dată, din cauza in-
temperiilor își modifica 
structura. De aceea, am 
considerat că este foarte 
important să intervenim și 
să demarăm lucrările de 
asfaltare, având în vedere 
și existența Cartierului Ti-
neretului, un cartier com-
pus din aproximativ 500 
de loturi, pentru tot atâ-
tea case care sunt parțial 
construite. Neam dori ca  
cetățenii care locuiesc în 
Cartierul Tineretului să 
beneficieze de un drum 
asfaltat, la fel și orice alt 
cetățean care are treabă 
în zonă sau merge în vi-
zită”, nea declarat edilul 
comunei Tunari.

”Modernizarea dru-
mului de la Balta Pasă-
rea nu reprezintă neapă-
rat un element de con-
fort, cât mai mult o ne-
cesitate, având în vede-
re că orice comunitate are 

nevoie de anumite servi-
cii și, Doamne ferește, de 
anumite intervenții, astfel 
că un acces facil din toa-
te punctele de vedere în-
seamnă doar respectarea 
unor standarde la nivelul 
anilor 2020”, a completat 
administratorul comunei, 
Marian Ion.

Fondu r i l e  pen t r u 
a ceas tă investiție au fost 
disponibile prin accesa-
rea unui credit prin BCR, 
accesat special pentru 
utilități, în mare parte 
pentru localitatea Tunari, 
iar parte din acest credit 
a fost realizat cu scopul 
investițiilor pentru ame-
najarea Bălții Pasărea. 
Primăria Tunari a contrac-
tat direct creditul, a ținut 
licitația și a creat aceas-
tă facilitate. Drumul are o 
lungime de aproximativ 2 
km și o lățime medie de 7 
metri. Dea lungul drumu-
lui, au fost create zone de 
parcare și o protecție pe 

partea malului bălții, o so-
lidificare a terasamentu-
lui. Așa cum am mai pre-
cizat, drumul va deservi 
cel puțin 500 de locuințe 
din Cartierul Tineretului,  
adică în jur de 2.000 de 
persoane, dar dea lungul 
acestui drum există și al-
te zone private ori publice 
de locuire, unele constru-
ite, altele în construcție, 
iar beneficiul va fi evident. 
”Este zona noastră de is-
laz, pentru care am primit 
aprobări  să realizăm lu-
crări și investiții publice. 
Ne dorim să realizăm în 
această zonă și o policli-
nică cu toate secțiile mi-
nime necesare investigă-
rii oricărui cetățean. Ne 
dorim, de asemenea, să 
facem, în colaborare cu 
Compania Națională de 
Investiții, o bază sportivă 
în care dorim să avem re-
prezentare pentru aproa-
pe toate laturile sportive. 
Vor fi terenuri de sport, o 

zonă de amfiteatru, o sa-
lă mare de sport, benzi de 
bicicletă, benzi de alerga-
re și stadion. Va fi un mul-
ticomplex sportiv care ne 
dorim să fie atipic și să fie 
mai degrabă un etalon al 
Ilfovului. 

Așadar, această in
ves ti ție ce are ca scop 
modernizarea drumului 
ce mărginește Balta Pa-
sărea este cu siguranță 
o investiție necesară și 
noi suntem siguri va fi 
apreciată ca atare. Bal-
ta Pasărea va deveni ast-
fel și  un fel de simbol al 
localității, va fi o zonă de 
promenadă. Ar fi fost fru-
mos să amenajăm o zo-
nă de promenadă în ju-
rul lacului, dar  nu mai 
este posibil pentru că au 
fost împroprietăriți foar-
te mulți cetățeni până în 
buza lacului. Totuși, acest 
drum este foarte impor-
tant pentru că face legă-
tura între cele două dru-
muri județene DJ Pipera
TunariDimieni și DJ Tu-
nari – Ștefănești și, ast-
fel, la fel de important 
va fi faptul că cetățenii 
care vin dinspre Dimi-
eni și vor  dori să mear-
gă la Ștefănești nu vor 
mai aglomera centrul co-
munei Tunari, deoarece 
vor folosi acest drum ca 
scurtătură pentru a ajun-
ge în Ștefănești. Proiec-
tul nostru are așadar atât 
un caracter de utilitate, 
cât și de recreere”, a ex-
plicat primarul Alexandru 
Neacșu. 

20 de locuințe 
sociale pentru 
cetățenii care 
lucrează în Tunari

Un alt proiect impor-
tant pentru comunitatea 
tunăreană este cel ca-
re presupune construirea 
blocului de locuințe soci-
ale. Va fi un corp de clă-
dire destinat specialiștilor 
care vor să ajute la dez-
voltarea comunei: educa-
tori, învățători, profesori, 
cadre medicale.

Proiectul presupune 
construirea a 20 de unități 
de locuire, atât aparta-
mente cât și garsoniere, 
și este realizat de comu-
na Tunari în colaborare cu 
Ministerul Dezvoltării. 

”Am gândit acest pro-
iect și din dorința de a 

putea ridica nivelul de 
învățământ în localitatea 
noastră. Ne dorim ca și co-
piii noștri să beneficieze de 
cadre didactice foarte bine 
pregătite, dar trebuia să 
găsim o soluție, deoarece 
lipsa unei locuințe repre-
zintă un inconvenient foar-
te mare pentru orice per-
soană, iar cei care nu locu-
iesc în Tunari au un drum 
foarte lung de făcut și, ne-
având casă în localitatea 
noastră, pot avea rețineri 
în a decide să munceas-
că aici. De aceea, neam 
străduit să găsim fonduri 
și iată că leam găsit și pu-
tem să construim locuințe. 
La fel și pentru cadrele 
medicale, atât pentru ce-
le care lucrează în clinici-
le private existente,  cât și 
pentru noua clinică pe ca-
re ne dorim să o constru-
im.  Am anticipat și am 
gândit acest proiect inclu-
siv pentru cadrele milita-
re care ar urma să lucreze 
în comuna Tunari pentru 
siguranța noastră. Primă-
ria Tunari are o viziune cu 
grad ridicat și îndelungat. 
Am anticipat și am stabilt 
să creăm aceste locuințe. 
Vom avea un bloc cu 20 de 
unități de locuit care vor fi 
oferite cu drept de închiri-
ere cadrelor didactice, ca-
drelor medicale și militari-
lor în condiițiile legii, cu ti-
tlu de locuințe de de servi-
ciu”,  nea explicat edilul. 

Casa de Cultură 
un simbol al 
comunității

Casa de Cultură es-
te un proiect accesat și 
construit în colaborare cu 
Compania Națională de 
Investiții, o lucrare a cărei 
valoare ajunge la aproxi-
mativ 2 milioane de euro. 
”Această casă de cultu-
ră va deservi localitatea, 
cetățenii localității, pen-
tru evenimente culturale, 
deoarece ne dorim să ri-
dicăm gradul de cultură al 
localității. În niciun caz nu 
va fi folosită în alte sco-
puri, precum nunți, bote-
zuri, cumetrii”, a punctat 
primarul.

”Mai mult, ne do-
rim ca întrun spațiu cul-
tural precum cel care se 
formează acum să pu-
tem desfășura  serbări 
școlare în condiții opti-
me, decente, unde copi-

ii să învețe ce înseamnă 
spațiul, ce înseamnă cul-
tura. Este o clădire în ca-
re ne dorim să creăm cer-
curi culturale de pictură, 
dansuri, aeromodelism, 
unde putem atrage co-
pii foarte inteligenți, care 
vor fi condiționați ca pen-
tru participarea la aceste 
cercuri să aibă și rezultate 
bune la învățătură. Toto-
dată, acest centru de cul-
tură, care consider că es-
te un etalon al localității 
noastre, va fi zona în care 
noi vom repatria o parte 
din vestigiile istorice des-
coperite la realizarea mă-
năstirii Sfinții Brâncoveni, 
descoperiri care sunt de 
însemnătate națională. 
Ne dorim să amenajăm 
un spațiu cu scop muze-
al, să avem un muzeu al 
calității, să putem trece 
această instituție pe har-
ta turistică, ținând cont că 
noi suntem o zonă brânco-
venească, cu așezăminte 
brâncovenești, iar sti-
lul folosit la construirea 
acestei clădiri are com-
ponente ale arhitecturii 
brâncovenești. Investiția 
necesară pentru punerea 
în practică a proiectului a 
fost posibilă prin Compa-
nia Națională de Investiții, 
ceea ce înseamnă că pro-
iectul se realizează prin 
fonduri externe bugetu-
lui localității. Iar localita-
tea Tunari are obligația să 
racordeze Casa de Cultură 
la utilități și să o foloseas-
că doar în scopul pentru a 
fost creată, adică cel cul-
tural”, a mai spus prima-
rul.

Casa de Cultură se 
află în centrul localității 
Tunari, în zona parcului, 
va avea două săli de spec-
tacole, una principală cu 
scenă, săli de expoziție, 
iar în zona de parter, prin-
tro deschidere a spațiilor 
și o unire  acestora, va 
permite organizarea unor 
evenimentele culturale 
cu circa 500 de persoa-
ne. Clădirea are parter, 
etaj și un turn unde orici-
ne va putea urca să admi-
re localitatea Tunari de la 
înălțime, existând și pre-
ocuparea pentru amena-
jarea unui observator as-
tronomic.

”Vom realiza, în mo-
mentul în care îi vom fa-
ce recepția, și un spațiu 
muzeal dedicat localității 

noastre, unde vom pre-
zenta trecutul nostru atât 
prin cuvinte, cât și prin 
documente fotografice 
din care copiii noștri să 
vadă ce înseamnă istoria 
și să o ducă mai departe. 
Nu în ultimul rând, ne do-
rim să amenajăm în ca-
sa de cultură și un spațiu 
pentru starea civilă, unde 
să poată fi încheiate căsă-
torii, creând astfel un me-
diu ambiant cât mai fru-
mos pentru cei care por-
nesc pe un nou drum al 
vieții”, a adăugat admi-
nistratorul comunei, Ma-
rian Ion. 

Construcția casei de 
cultură a început anul tre-

cut și se află în plin pro-
ces de definitivare, astfel 
că există mari speranțe 
că până la sfârșitul anu-
lui 2020 va putea fi dată 
în funcțiune. ”Credețimă 
că sunt un primar prea 
mic pentru o Casă de Cul-
tură așa de mare. Dar ea 
vine să răspundă întruto-
tul noilor realități ale co-
munei. Anul 2020 ne va 
prinde cu Casa de Cultu-
ră finalizată și viața soci-
alculturală a comunei se 
va transforma radical, dar 
acest lucru numai cu im-
plicarea locuitorilor urbei 
și a asociațiilor culturale 
de la noi”, spune primarul 
Alexandru Neacșu.
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Tunari. 2020, un an cu obiective concrete

Primarul Alexandru Neacşu anunţă îndeplinirea 
unor proiecte majore
 Până la sfârșitul anului  va fi 
asfaltat drumul de acces  spre 

Cartierul Tineretului, pe lângă Balta 
Pasărea, prevăzut cu zonă de 

promenadă și locuri de parcare  
Casa de Cultură este aproape gata 
 Se lucrează intens la blocul de 
locuințe sociale pentru profesori, 
cadre medicale și cadre militare

Pentru primarul Alexandru Neacșu, cel 
mai important este ca oamenii care 
doresc să se implice în administrație să 
vină cu proiecte concrete și cu soluții. 
Acesta este modul său de lucru și astfel 
funcționează întreaga echipă a Primăriei 
comunei Tunari, dovedindu-și, de altfel, 
eficiența.

Cristina NedelCu
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