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Pandemia 
gestionată fără 
probleme, cu 
ajutorul Poliției 
Locale

În Grădiștea a apă-
rut prima persoană ce a 
necesitat izolarea chiar 
pe 8 martie, la o persoa-
nă întoarsă din Italia, din-
tr-o zonă cu risc. A fost 
prima persoană izola-
tă. Apoi, au mai fost câ-
teva cazuri confirmate și 
patru persoane care au 
necesitat internare. ”În 
acest context, vreau să 
vorbesc despre ajutorul 
Poliției Locală, pe care am 
înființat-o anul trecut. Mai 
ales că, la acel moment, 
făceam să funcționeze și 
sistemul de supraveghe-
re video. Avem montate 
52 de camere de supra-
veghere video. În toată 
perioada aceasta de pan-
demie am avut izolate cir-
ca 200 de persoane. La 
Poliția Locală Grădiștea 
există o fișă a fiecărei per-
soane aflate de-a lungul 
acestui timp în izolare. Au 
fost monitorizate de do-
uă ori pe zi, timp de 14 
zile fiecare, și verificate 
să nu părăsească spațiile 
în care se aflau. Apoi, în 
relația cu școala - care es-
te amplasată  într-o curbă 
destul de periculoasă, iar 
mulți părinți își aduceau 
copiii cu mașina până în 
dreptul intrării. Vis-a-vis 
de școală sunt magazi-
ne, unde mașinile opreau 
pentru ca șoferii să fa-
că diferite cumpărături și 
se creau blocaje. Am lu-
at hotărârea ca mașina de 
Poliție să stea în zonă zil-
nic, de la ora 7.30 la 8.15, 
până intrau toți copiii, în 
siguranță, în curtea școlii. 
Așadar, din nou un mare 
ajutor de la Poliția Loca-
lă. Ca să nu mai vorbim 
de problema abandonării 
necontrolate a deșeurilor. 
Oamenii trebuie să 
înțeleagă că nu se mai 
poate să mai funcționeze 
gropi de gunoi necon-
forme pe raza localității. 

Avem cetățeni care nu 
au contracte încheiate cu 
firma de salubrizare, în-
să încercăm o să-i facem 
pe toți să își facă aceste 
contracte. Bugetul pen-
tru Poliția Locală (șase 
persoane angajate - trei 
- primite în organigrama 
de 1 la 1.000 de locuitori, 
noi având 3.000 de locu-
itori, iar trei sunt posturi 
din organigrama noastră) 
este pentru acest an de 
300.000 de lei. Nu este 
ceva enorm, salariile sunt 
normale. Acum două luni 
de zile am terminat ulti-
mul concurs de angaja-
re, care s-au făcut ”ca la 
carte”. Pentru unul din-
tre posturi s-au susținut 
cinci concursuri. Îmi pare 
totuși rău că nu este nicio 
persoană din Grădiștea. 
 S-au înscris, dar nu au 
promovat examenele. 
Șeful Poliției Locale, Emil 
Birligiu, ne este, de ase-
menea, de un mare aju-
tor. Este o persoană ieșită 
la pensie, care a lucrat la 
IPJ Ilfov ca șef al Biroului 
de Criminalistică, așadar 
este o persoană foarte 
pregătită. Deși locuiește 
în Balotești, are disponibi-
litate oricând, la orice oră, 
și își dorește ca lucrurile 
să decurgă în regulă. O 
colaborare excelentă!”, 
ne-a povestit primarul.

Se caută soluții 
pentru atribuirea 
de terenuri 
tinerilor

”Un început de pro-
iect, din care am reali-
zat doar 20-30%, este le-
gat de solicitările tineri-
lor pentru acordarea de 
locuri pentru case. Însă 
chestiunea este una ge-
nerală, nu doar la noi. 
Unii tineri pot beneficia 
de prevederile legii fon-
dului funciar - și, la noi, 
în Grădiștea, s-a aplicat 
un coeficient de reținere 
de 10%. Să zicem - o per-
soană are de primit 2.000 
mp, i s-a reținut 20 de ari 
și poți să-i dai un loc de 
casă undeva (și așa es-

te și gândirea și așa es-
te și proiectul început) de 
1.000 mp, într-o zonă un-
de poate să-și construias-
că o casă și restul în altă 
parte, teren arabil. În mo-
mentul acela rezolvi o par-
te a problemei, prin acest 
coeficient de reținere. 
Apoi, sunt cei care nu au 
avut teren, nici părinții 
lor, nici bunicii. Atunci 
ei s-ar fi încadrat pe Le-
gea 15/2003, să poți să le 
concesionezi un teren, în-
să pentru acest lucru Pri-
măria ar trebui să aibă te-
ren la dispoziție, în do-
meniul privat al localității. 
Doar că Primăria nu are 
la dispoziție terenuri. 
Avem islaz, dar nici aces-
ta nu ne ajunge să aco-
perim toată suprafața de 
retrocedat către cei căro-
ra li s-a reținut coeficien-
tul acela de 10%. Pentru 
cei care nu se încadrea-
ză așadar la coeficientul 
de reținere (cam 15-20% 
dintre solicitări) nu există 
decât posibilitatea ca Pri-
măria să achiziționeze te-
ren, pe care să-l amena-
jeze și sistematizeze pen-
tru așa ceva. Este acum 
o persoană care a pri-
mit o suprafață mai ma-
re de teren, compactă, în 
jur de 20 ha, și pot, prin-
tr-o HCL, după o experti-
ză a terenului, să pregă-
tim o achiziție publică și 
să cumpărăm suprafața 
necesară. O altă priori-
tate deja schițată a no-
ului mandat este, înce-
pând din ianuarie 2021, 
actualizarea PUG-ului 
localității. Pentru că astfel 
putem rezolva iar o par-
te din ceea ce înseamnă 
loturi de teren pentru ti-
neri. Cam 80% dintre fa-
miliile care locuiesc la noi 
în Grădiștea dețin teren în 
”vatra satului”. Aici au lo-
turi de 1.000-2.000-5.000 
mp, unde, în general, au 
plantat vii, sunt suprafețe 
de teren pe care nu au 
vrut să le arendeze. Toată 
această suprafață de te-
ren, aproximativ 250 ha, 
se găsește începând de 
la limita cu jud. Ialomița 

până la graniță cu Moara 
Vlăsiei, va fi introdusă în 
intravilan prin reactuali-
zarea PUG-ului. Dar ches-
tia asta, în timp, va pre-
supune și altceva pentru 
Primărie. Va presupune 
utilități, drumuri care tre-
buie realizate în toată zo-
na respectivă. Mai avem 
vreo 4-5 străzi comunale, 
cam 1,2 km, care urmea-
ză să fie făcute anul vii-
tor, și se asfaltează toată 
localitatea. Tot în reactu-
alizarea PUG-ului vrem să 
introducem circa 200 ha 
de teren tot în intravilanul 
localității - zona de după 
ce se traversează calea 
ferată, de-a lungul DJ200. 
Este o gândire pentru 
dezvoltarea localității în 
viitor. Datorită faptului că, 
de câțiva ani, s-a dat dru-
mul la A3, iar acum înce-
pe construcția A0 (nu de-
parte de noi) este posibil 
ca, la un moment dat, să 
existe firme care vor dori 
să dezvolte spații de de-
pozitare și atunci dorim 
ca o suprafață de teren, 
în jur de 200 ha, de-a lun-
gul DJ200 și în apropierea 
lui, să fi introdusă în intra-
vilan, special cu destinația 
zonă de comerț, de depo-
zite, industrie, zonă mix-
tă. Astfel, am putea atra-
ge investitorii. În viitor, 
vă spun și vă garantez că 
zona Grădiștea va fi una 
dintre cele mai căutate 
pentru cea ce înseamnă 
construcție de locuințe. 
Cu toate că, din punct de 
vedere economic, pentru 
bugetul localității dezvol-
tarea imobiliară nu este 
un mod de a-ți crește ve-
niturile. Ca autoritate lo-
cală, locuințele te costă, 
pentru că au nevoie de 
utilități. Însă așa putem 
avea parte și de dezvolta-
re industrială. Să vină fir-
me și să creeze locuri de 
muncă. Pentru că venitu-
rile cele mai mari sunt de 
la impozitul pe venit. De 
la locurile de muncă”, a 
explicat edilul.

Fără împrumuturi 
bancare

”Așadar, realizările 
noastre din ultimii 16 ani 
de zile sunt, după părerea 
mea, destul de consisten-
te în Grădiștea. Vorbim de 
lucrări executate în valoa-
re de aproximativ 50 de 
milioane de lei. Iar buge-
tul nostru propriu - adi-
că din taxe și impozite pe 
bunuri, pe terenuri dar și 

din impozitul pe salarii es-
te undeva la un milion de 
lei, într-un an de zile. De 
aceea, o localitate cum 
suntem noi, și mai sunt 
câteva în Ilfov, dacă nu 
are susținere financiară 
de la Consiliul Județean, 
dacă nu accesează diferi-
te programe financiare nu 
se poate dezvolta!  Într-un 
final, grădiștenii trebuie 
să înțeleagă că tot ceea 
ce înseamnă utilități re-
alizate până la terenurile 
lor mărește valoarea bu-
nurilor pe care le au. Eu 
pun interesul comunității 
în fața oricărui interes 
personal al unei persoa-
ne sau al unei familii. În-
să toate se fac etapizat. 
Grădiștea nu a avut, de 
când sunt primar, nicio-
dată, niciun împrumut la 
vreo instituție financiar 
bancară. Nu sunt adeptul 
împrumuturilor, iar astăzi, 
când stăm de vorbă, cu 
toate că avem lucrări rea-
lizate și în desfășurare, nu 
avem datorii - niciun leu - 
la nimeni. Nu mă angajez 
în cheltuieli dacă știu că 
nu am acoperire în buget. 
La fel, de când sunt eu la 
Primărie, nu am concesio-
nat pe perioade lungi te-
renuri sau bunuri ale Pri-
măriei. Nu vreau să fac eu 
lucrul acesta. Nu vreau să 
stabilesc eu ce se întâm-
plă cu bunul care nu es-
te al meu personal, pe 
o perioadă de 25-30 de 
ani. Nu mi se pare corect. 
Sunt adeptul închirierii pe 
perioade scurte. Nu vreau 
ca, după ce am plecat eu 
de la Primărie, să mai du-
reze 20-30 de ani până ce 
bunul concesionat revine 
la autoritatea locală”, spu-
ne primarul.

O zonă de 
promenadă, la 
„coada lacului”

”Mai avem o pro-
blemă care, de aseme-
nea, nu depinde de Pri-
mărie. Pe teritoriul nos-
tru se află o parte din La-
cul Căldărușani. Când a 
apărut HG 930/2002 în 
ceea ce privește dome-
niul public al județului Il-
fov, a fost prins în inven-
tarul localității Grădiștea. 
Dar, în 2006 a apărut o al-
tă HG care stabilește că 
pe cursul apelor unde se 
găsește un obiectiv, nu 
neapărat de importanță 
națională, poate fi și re-
gională, iar pe Lacul 
Căldărușani, chiar pe teri-

toriul nostru, există un ba-
raj așa că respectivele ape 
rămân în administrarea 
Apelor Române. Sunt unii 
cetățeni care și-ar dori să 
beneficieze de ceea ce în-
seamnă pescuit pe lac, 
dar fiind în administrarea 
Apelor Române Primăria 
Grădiștea nu poate decide 
în acest sens. Avem însă 
o zonă care nu este prin-
să în suprafața lacului (la 
sfârșitul anilor ´80, lacul a 
fost dragat și ce s-a scos 
s-a depozitat în ”coada la-
cului”). Acolo ne gândim 
la o investiție - poate o al-
tă dragare, amenajarea 
zonei - este o suprafață 
de câteva hectare. Poa-
te un spațiu de promena-
dă, câteva grătare, câteva 
foișoare mici, măsuțe din 
lemn. Ne gândim la lucrul 
ăsta și vrem să încercăm 
să-l facem în perioada ur-
mătoare”, explică edilul.

Liniile regionale, o 
realizare

”La final, des-
pre transportul în co-
mun. Avem o linie care 
funcționează aproape de 
la început - cea de la Piața 
Presei Libere până la Sita-
ru, mai avem tot pe zona 
asta încă o linie, care însă 
la Balotești, la Corbeanca, 
face dreapta și nu prea îi 
ajută pe cei care lucrea-
ză în București (doar să-i 
ducă la dumul național) și 
mai este cea care trebuia 
să vină de la Bucur Obor, 
pe Dascălu, până la spital, 
dar care nu funcționează 
în momentul de față. Des-
pre preț s-a discutat și s-a 
acceptat o mărire a aces-
tuia. Prețul real al biletu-
lui, la noi, era undeva la 7 
lei, însă călătorul plătește 
1,5 lei, diferența repre-
zentând subvenția. Acum, 
biletul rămâne pentru că-
lător tot 1,5 lei, dar cos-
tul real este de 8 lei și ce-
va, deci și diferența de 
subvenție va fi mai ma-
re. Această subvenție es-
te plătită de autoritățile 
locale - Primăria Capita-
lei 90% și restul Ilfovul - 
împărțit între CJI și UAT-
uri. Sunt niște costuri. Lo-
cuitorii din Grădiștea au 
reacționat pozitiv când 
s-au introdus liniile STB, 
dar ar dori să funcționeze 
și linia spre zona Colen-
tina-Bucur Obor. Noi am 
înțeles că nici Capitala nu 
are autobuze de ajuns, și 
așteptăm”, a mai spus pri-
marul.

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

”De cadastrarea tuturor imobilelor de pe raza localității ne-am apucat acum 
doi ani de zile și am cadastrat până acum 1.800 ha din cele 3.000 ha cât 
are Grădiștea. Avem 1.980 de cadastre deja făcute. A trebuit să începem cu 
terenul extravilan și anul acesta am fi terminat tot ce înseamnă extravilan, 
doar că nu a mai fost finanțare. Aceasta vine de la ANCPI, prin agențiile 
județene, după care ajunge la noi. Eu sper că, dacă se dă drumul la finanțare, 
în doi ani - maximum trei ani de zile să fie totul cadastrat. Iar în momentul 
acela, oamenii vor vedea cât de important a fost acest ajutor. În primul rând, 
pentru că ei nu mai plătesc cadastrarea, apoi, în doi ani după ce primesc 
cartea funciară își pot face gratuit succesiunile. Unii au deja cadastre, iar noi 
trebuie să le explicăm că e nevoie de reactualizare. Și înțeleg acest lucru, 
chiar dacă e dificilă strângerea documentelor. Finalul procesului este însă 
benefic pentru oameni, dar și pentru Primărie, care va avea o situație clară 
a terenurilor și imobilelor. Toate construcțiile vor fi cadastrate, iar în acel 
moment avem, la taxe și impozite, realitatea. Va fi un moment zero”, ne-a mai 
declarat Mihail Toma, primarul comunei Grădiștea.

”Încep în primul rând cu drumul județean, de 
la Balotești până la granița cu jud. Ialomița, 
cu finanțare europeană și cofinanțarea CJI. 
Lucrarea va schimba aspectul estetic al 
localității. Va fi o parte carosabilă la 6,5 m, 
rigole carosabile și pe o parte și pe alta, de 65 
cm, spațiu verde pe fiecare parte a drumului, 
parcări, piste de biciclete, trotuare, podețe 
de acces la proprietăți. Noi avem de realizat 
canalizarea și sigur vor începe lucrările la 
primăvară și până în 2023 trebuie finalizate, 
pentru că sunt tot pe fonduri europene și atunci 
se încheie perioada de finanțare. După aceea, 
continuăm cadastrarea gratuită pentru cetățeni, 
și eu cred că în 2022-2023 va fi finalizată. 
Doresc un proiect legat de educație, pentru 

care am spațiu în curtea școlii (circa 7.000 
mp). Este vorba despre o construcție nouă, 
pentru afterschool, unde să fie asigurată și o 
masă caldă pentru elevi. În zonă există toate 
facilitățile pentru activități educative - în curtea 
școlii este un teren de sport cu gazon sintetic, 
lângă este terenul mare de fotbal. Tot acolo 
este un alt teren sintetic și tot lângă sunt sala 
de sport și un parc. Eu zic că o să pot realiza 
proiectul ăsta în 2-3 ani de zile, în cofinanțare 
și asociere cu CJI. Acesta este un proiect în 
valoare de cel puțin 3 milioane de lei și, să fim 
sinceri, doar din bugetul nostru este foarte 
greu de realizat. Avem 240 de școlari și trebuie 
să gândim spațiul pentru 240 de copii. Chiar 
dacă, poate, nu toți copiii vor rămâne la after-

school. Dar dacă rămân toți? Vă dați seama 
ce înseamnă o sală de mese pentru acest 
număr de elevi? Apoi, săli de odihnă, de studiu. 
Toate acestea implică o clădire de cel puțin 
800-1.000 mp suprafață desfășurată. Lângă 
grădinița cu program prelungit avem un teren 
în suprafață de 1.500 mp, pe care a existat 
un litigiu. Am câștigat noi procesul respectiv 
și avem hotărârea judecătorească favorabilă 
de un an jumate - doi. Pe acel teren vreau să 
construiesc o clădire cu spații de recreere 
pentru tineri și vârstnici. Am văzut așa ceva 
la Otopeni. Un spațiu închis (poate vor fi afară 
și 2-3 foișoare), însă activitățile să aibă loc 
înăuntru. Vor fi mese de tenis, șah. Poate două-
trei piste de bowling”, a concluzionat edilul.

Alte planuri de viitor
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