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program prelungit, iar noi 
trebuia să menținem un 
număr de 45 de copii pen-
tru trei grupe de program 
prelungit, într-o perioadă 
de monitorizare de cinci 
ani de zile, fiind vorba 
de fonduri europene. Es-
te o investiție care a aju-
tat foarte mult comunita-
tea, mai ales familiile care 
au copii mici. Apoi, sediul 
nou al Primăriei. A fost in-
augurat în ianuarie 2015. 
Era o necesitate, pentru 
felul în care se desfășura 
activitatea în vechea Pri-
mărie, pentru impresia pe 
care o lăsa celor care ve-
neau din afara localității 
etc. Clădirea dinainte era 
foarte veche, cu risc seis-
mic, degradată, neîncăpă-
toare, și chiar dacă era re-
abilitată, tot nu i se putea 
reda funcționalitatea. Am 
avut noroc cu faptul că 
moștenitorii familiei Gre-
ceanu, care a deținut în 
vechime o moșie de cir-
ca 7.000 ha de teren în 
comună, au renunțat să 
le fie retrocedat terenul 
din curtea Primăriei și in-
clusiv terenul unde este 
Grădinița cu program pre-
lungit. Apoi, la momentul 
derulării acelui proiect, în 
finanțare a fost inclusă și 
organizarea zilei localității. 
Era o componentă pentru 
câștigarea de puncte pen-
tru activități de păstrare a 
tradițiilor locale”, ne-a mai 
explicat Mihail Toma.

Educație în condiții 
civilizate

Vorbind despre 
educație, în anul 2015, 
școala mare a fost reabi-
litată integral, într-un pro-

iect de circa 550.000 lei. 
”Vechea unitate a fost 
construită în 1975, dată 
în folosință în 1976 și avu-
sese parte doar de igie-
nizări și ușoare reparații. 
 S-au montat camere vi-
deo,  s-au făcut grupuri sa-
nitare, s-a achiziționat mo-
bilier nou. În anul urmă-
tor s-a reabilitat și corpul 
mic de clădire, din față, 
apoi școala de la Sitaru - 
unde s-a făcut și o extin-
dere, pentru că spațiul nu 
era suficient. Părinții au 
înțeles necesitatea refa-
cerii unității, copiii au fost 
transportați cu microbuzul 
școlar la școala mare, iar 
la Sitaru, în vechea școală 
refăcută a rămas doar gru-
pa de grădiniță. Relația 
mea cu cei din conduce-
rea școlii sau cu cadre-
le didactice este una foar-
te bună. Există colaborare, 
iar Primăria a pus tot tim-
pul la dispoziția lor tot ce-
ea ce înseamnă materia-
le didactice, materiale de 
curățenie, materiale pen-
tru igienizare și dezinfecție. 
Acum, în această perioa-
dă de criză epidemiolo-
gică, Primăria s-a ocupat 
de igienizare (ca în fieca-
re an), de reparații. Pen-
tru anul școlar 2020-2021 
încă așteptăm să vedem 
dacă Ministerul Educației, 
prin Inspectoratul Școlar, 
pune tablete la dispoziția 
celor care n-au - pentru 
învățământul online. Da-
că nu, avem deja pregă-
tit un buget și le-am putea 
achiziționa noi. În total, 
anul trecut, aveam 357 de 
copii (inclusiv grădinița). 
Dacă vorbim de școlari, in-
clusiv clasele pregătitoare, 
ar însemna un efort finan-

ciar din partea Primăriei de 
10.000 - 12.000 de lei/lună 
pentru abonamentele pen-
tru internet, pentru table-
tele respective. Pentru că 
vreau pentru toți copiii. Nu 
vreau să existe diferențe. 
Dacă Ministerul vine cu o 
ofertă doar pentru copiii 
care provin din familii fără 
posibilități financiare, noi 
vom achiziționa diferența 
pentru toți elevii din co-
mună. Așa este corect. Eu 
sunt însă adeptul variantei 
cu elevii la școală. De ace-
ea, trebuie să luăm măsuri 
stricte pentru a-i proteja 
pe copii și cadrele didac-
tice. După mine, pericolul 
cel mai mare de îmbolnă-
vire este în pauza școlară. 
Aici avem de lucru. Să de-
calăm recreațiile”, a expli-
cat edilul.

Biserica a fost 
ajutată de fiecare 
dată

”Cu biserica am o 
foarte bună colaborare. 
Aici este o zonă în care 
nu foarte mulți enoriași se 
duc la biserică, iar taxe-
le nu sunt mari, ca să se 
poată autofinanța. Sunt 
la limită și, de aceea, nu 
se poate vorbi de investiții 
suportate de aceasta. În 
toată perioada mandate-
lor mele, pentru a-i atra-
ge pe preoți să locuiască 
permanent aici (pentru că 
la început făceau nave-
ta, unii dintre ei) am con-
struit două case parohiale 
de la zero. Acum suntem 
în construcție cu biserica 
nouă, începută în 2011. 
Vrem ca după finalizarea 
lucrărilor la aceasta, pe 
cea veche să o transfor-

măm în capelă, iar acum 
suntem la stadiul în ca-
re urmează achiziționarea 
lucrărilor de pictură. 
Apreciez că, dacă nu la 
sfârșitul anului viitor, la 
începutul lui 2022 să fie 
dată în folosință. Primăria 
a suportat toată partea fi-
nanciară. Iar la încă o pa-
rohie avem în lucru un 
centru social și un spațiu 
pentru capelă. Vreau ca, 
în maximum doi ani de zi-
le, fiecare biserică să aibă 
capelă. Avem patru bise-
rici - trei sunt arondate la 
Ilfov, iar cea din satul Si-
taru aparține de Episcopia 
Ialomiței. Dar ea este pe 
raza noastră administrati-
vă, e monument istoric ca 
și cea de la Parohia Măxi-
neni. Am vrea să reabili-
tăm inclusiv biserica, pre-
ferabil pe fonduri europe-
ne. Iar ce v-am spus aici 
sunt ajutoare mari, dar 
am ajutat biserica cu tot 
ce înseamnă garduri, ilu-
minat în cimitire, racor-
dare la gaze, refacerea 
tâmplăriei, clopotniței etc. 
Spre exemplu, la Parohia 
Măxineni m-a rugat preo-

tul să ajut la construirea 
unui foișor, care să fie fo-
losit ca altar și, cu spriji-
nul câtorva persoane bi-
nevoitoare, fără bani de 
la bugetul local, s-a reușit 
în circa 10 zile realiza-
rea acestuia. Acum, toate 
slujbele ținute în această 
perioadă de pandemie se 
țin acolo”, a mai spus ofi-
cialul.

Iluminat public pe 
toate străzile

Despre reabilitarea 
sistemului de iluminat pu-
blic, primarul ne-a poves-
tit despre proiectul deru-
lat pe PNDL 2, aprobat 
la sfârșitul anului 2017, 
un proiect unde licitația 
și procedura de atribui-
re  s-au întins pe un an și 
jumătate, astfel că, abia 
acum o lună de zile s-a 
semnat contractul cu fir-
ma câștigătoare, s-a pre-
dat amplasamentul și s-a 
dat ordinul de începere a 
lucrării. ”M-am bucurat că 
este o firmă româneas-
că și produce lămpile cu 
LED la Târgoviște. Până 

să ne apucăm de reabi-
litarea sistemului, în toa-
tă localitatea existau 470 
de lămpi. După reabilita-
re vom ajunge la 736 de 
lămpi, pentru că pe stră-
zile laterale un stâlp avea 
lampă, unul nu, iar acum, 
toți stâlpii vor avea lămpi. 
Am prevăzut pe drumuri-
le județene lămpi cu pute-
re de 60W, iar pe celelal-
te - de 30W. Pentru că, pe 
străzile laterale distanța 
între stâlpi este de 35-
40 m, față de drumul 
județean unde distanța 
între stâlpi este de 55 m. 
Dar, și în intersecțiile de 
pe drumurile laterale am 
prevăzut tot de 60W, toc-
mai pentru a lumina bine 
zonele respective. Cei ca-
re se ocupă de proiect au 
fost foarte eficienți. În trei 
zile (începând într-o du-
minică) au dat jos toa-
te lămpile de pe drumul 
județean și au montat 
240 de corpuri de ilumi-
nat noi. Este o diferență 
enormă între ce era înain-
te și felul în care este lu-
minat acum DJ-ul. Pe ce-
lelalte drumuri mai du-
rează puțin, pentru că se 
așteaptă o piesă compo-
nentă a lămpilor care vi-
ne din afara țării. Dar și 
așa, până la sfârșitul lunii 
septembrie vor fi montate 
toate cele 736 de lămpi. 
Totodată, Primăria anunță 
că s-a reușit extinderea 
rețelei de alimentare cu 
energie electrică pe stră-
zile Frunzei, Școlii, Ghio-
cel, iar acum urmează ex-
tinderea și pe străzile Vii-
lor, Garoafelor, Vala Undrii 
și Burdufului”, a dat asi-
gurări primarul.
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”Grădiștea este acum 
într-o situație incompara-
bilă cu ceea ce era înain-
te, iar oamenii văd acest 
lucru cu ochii lor. În gene-
ral, majoritatea proiecte-
lor pe care mi le-am pro-
pus s-au realizat. În 2004, 
infrastructura la nivelul 
comunei era aproape in-
existentă. Adică nu exis-
ta niciun metru de drum 
asfaltat, iar astăzi vorbim 
de 52 de străzi asfaltate, 
ceea ce înseamnă cam 
22 km. Nu exista alimen-
tare cu gaze, iar în 2008 
ne-am apucat de această 
investiție. În 2009 au în-
ceput lucrările, s-au făcut 
în 2-3 ani de zile circa 20 
km de rețea de gaze natu-
rale, apoi, în decursul ur-
mătorilor ani s-a mai pre-
lungit această conductă, 
iar astăzi avem aproape 
24 de km - atât este prins 
în contractul de concesiu-
ne (mai sunt 700-800 m 
de realizat și se termină 
întregul contract). Astăzi, 
din 1.200 -1.300 de gos-
podării, aproximativ 400 
s-au racordat la rețeaua 
existentă. Dar, pentru că 
în momentul de față tre-
buie să ducem rețeaua de 
gaze și pe anumite străzi 
pe care nu s-a realizat, 
mai avem de făcut apro-
ximativ 4,2 km de rețea. 
Deja am semnat în lu-

na iulie două contracte 
de cofinanțare împreună 
cu firma care are conce-
sionată rețeaua. Acum se 
lucrează la proiectare și 
vă pot comunica străzi-
le - o parte a Str. Rozma-
rin, toată Str. Zambilelor, 
Str. Micșunele, o porțiune 
din Str. Primăriei, Str. Vii-
lor, Str. Fierăriei, Str. Ma-
re, Str. Garoafelor, Str. La-
birintului, Str. Crinului, Str. 
Magnoliei, Str. Nuferilor și 
Str. Rozelor. Vor termina 
proiectarea în două săp-
tămâni și, undeva pe 10 
septembrie, o să începem 
să lucrăm. Se va realiza 
circa 60% anul acesta, iar 
res tul până în iunie 2021. 
Așadar, va avea loc și ex-
tinderea rețelei pe stră-
zile noi. Va fi o variantă 
de cofinanțare, pentru a-i 
ajuta pe locuitorii comu-
nei. Noi suportăm undeva 
la 45%, iar firma de gaze 
suportă restul de 55% din 
valoarea proiectului. Iar 
aceasta este de circa 1,2 
milioane de lei. Avem ba-
nii necesari pentru aceas-
tă investiție.

Dacă vorbim despre 
alimentarea cu apă, de 
asemenea, nu exista nici 
aceasta, în sistem cen-
tralizat, atunci, la nivelul 
anului 2004. Ne-am apu-
cat de proiect în 2011, un 
an de zile - un an și ju-

mătate s-a finanțat pe 
HG 577/1997, apoi prin 
PNDL I. S-a lucrat câțiva 
ani, apoi ne-am blocat 
pentru că nu am mai pri-
mit finanțare. Au fost re-
luate lucrările în 2016, iar 
în 2018 am finalizat siste-
mul centralizat de alimen-
tare cu apă. E făcut în 
toată localitatea, în ambe-
le sate - Grădiștea și Sita-
ru. Până în momentul de 
față s-au racordat circa 
650 de gospodării, într-un 
an de zile, și se racordea-
ză în continuare. Avem 56 
km de conductă de apă și 
3 foraje. Când s-a făcut 
proiectul, noi aveam deja 
o parte dintre străzi asfal-
tate și am vrut să nu le 
stric. Așa că am mers cu 
rețeaua de apă și pe stân-
ga și pe dreapta. Practic, 
am dublat cei 23 de km 
de drumuri comunale cu o 
rețea de apă de 56 km. În 
același proiect am prins 
realizarea a două bazi-
ne de apă, deși era sufici-
ent doar unul. Însă acum 
vedem eficiența lor. Pen-
tru că, acum două săptă-
mâni, când le-am spălat, 

am putut să nu oprim ali-
mentarea cu apă în co-
mună, golindu-le pe rând. 
Cum spuneam, partea 
noastră de cofinanțare 
în acest proiect a fost 
de 15%, bani din buge-
tul propriu, iar restul au 
fost bani de la Ministerul 
Dezvoltării prin PNDL I. 
Acum suntem oarecum 
”restanțieri” cu sistemul 
de canalizare, dar aici 
suntem într-o asociere 
cu Consiliul Județean Il-
fov, în proiectul mare, pe 
fonduri europene (POIM). 
Este în derulare procedu-
ra de licitație, iar deschi-
derea ofertelor va avea 
loc pe 7 septembrie 2020. 
Proiectul este împărțit în 
8 pachete (era greu unei 
singure firme să deruleze 
lucrările în 20 și ceva de 
localități în același timp), 
iar noi suntem în gru-
pa cu Gruiu, Moara Vlăsi-
ei și Periș. Să sperăm că 
nu vor fi contestații și, cel 
mai târziu, la anul, în pri-
măvară, dacă va permite 
vremea, va începe lucrul, 
în special pe tronsonul 
drumului județean. Pen-

tru că acolo se lucrează 
la drum și era vorba să se 
deschidă un șantier și la 
Grădiștea, însă nu se poa-
te acum tocmai pentru că 
nu există sistem de cana-
lizare. Așa că, devine o 
urgență să se facă canali-
zarea de-a lungul drumu-
lui județean, ca mai apoi 
să se poată lucra efec-
tiv la drum. Acest pro-
iect al CJI ne ajută foar-
te mult, în primul rând 
pe partea de aspect es-
tetic al localității și va re-
zolva într-o anumită zonă 
și problema apelor pluvia-
le. Am stabilit deja împre-
ună cu proiectantul unde 
sunt necesare subtraver-
sări pentru preluarea ape-
lor de pe o parte și de pe 
alta a drumului, pentru a 
nu apărea băltiri. Am vă-
zut că proiectul are ter-
menul de finalizare anul 
2023, așa și canalizarea 
- tot anul 2023. Când se 
va realiza și aceasta pu-
tem spune că tot ceea ce 
înseamnă infrastructură și 
utilități sunt aproape inte-
gral realizate”, ne-a decla-
rat primarul.

Buget mic, 
investiții prin 
asociere

Acesta ne-a spus că, 
deși veniturile proprii ale 
localității sunt destul de 
reduse, asta nu înseam-
nă că au rămas în urmă 
investițiile și dezvoltarea. 
”Din cele 52 de străzi, o 
parte dintre ele, cam 6,5 
km, s-a asfaltat cu fon-
duri europene (incluzând 
în pachetul de finanțare 
din anul 2013 și Grădinița 
cu program prelungit), 
o parte din bugetul pro-
priu al comunei și o par-
te prin două contracte de 
asociere cu CJI. Am reușit 
apoi, în primul mandat, în 
2007, să inaugurăm ”Cen-
trul multifuncțional” - un-
de avem căminul cultural, 
cabinetele medicale, far-
macia, cabinetul stomato-
logic. Ideea a fost să fie 
toate la un loc. Am inau-
gurat în 2013 Grădinița cu 
program prelungit. Și a 
funcționat chiar și cu so-
licitări din alte localități, 
pentru că nu toți copiii din 
Grădiștea rămâneau la 

ACTUALITATEACTUALITATE

De la o infrastructură inexistentă, la asfalt pe aproape toate drumurile, 
gaze, apă și canalizare

Grădiştea se dezvoltă constant
 O administrație locală implicată, 

ale cărei rezultate bune sunt 
apreciate și răsplătite cu încredere 
și susținere, din patru în patru ani

În urmă cu 16 ani de zile, grădiștenii îl 
alegeau pe Toma Mihail să aibă gijă de 
administrarea localității. Se înțelege că au 
fost mulțumiți. Pentru că i-au încredințat 
această responsabilitate de încă trei ori. 
Iar acum, edilul candidează pentru un nou 
mandat și mizează pe proiectele duse la 
bun sfârșit, pe cele aflate în derulare, dar 
și pe cele abia puse pe hârtie, proiecte 
care au un singur obiectiv - dezvoltarea pe 
principii corecte și echitabile a comunității.

Carmen Istrate
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