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Prin urmare, pe terenul 
în suprafață de 1.210 mp 
amplasat pe Intr. Ficusului, 
Primăria Domnești are în 
derulare, de la încheierea 
contractului de execuție 
în anul 2019 obiectivul de 
investiții ”Centru Operativ 
pentru situații de Urgență, 
regim de înălțime P+1E, 
în suprafață construi-
tă desfășurată de 545,15 
mp”. 

”Prin construirea 
acestui centru vor fi asigu-
rate spațiile necesare pen-
tru preluarea activităților 
specifice unor intervenții, 
iar acesta va contri-
bui în mod substanțial la 
îmbunătățirea condițiilor 
de intervenție de ur gență, 
la eficientizarea și scurta-
rea timpului de intervenție, 
precum și îmbunătățirea 
condițiilor de lucru pentru 
personal”, ne-a declarat 
primarul comunei, Adrian 
Ghiță. Centrul operativ va 
fi dotat corespunzător din 
punct de vedere tehnic, în 
conformitate cu legislația 
care reglementează con-
struirea unor astfel de 
centre. La parter avem 
sală de mese, hol și casa 
scării, spălătorie, centra-
lă telefonică, spațiu teh-
nic, depozit, garaj, came-
ră decontaminare, depo-
zit SMURD, vestiar, 2 ho-
luri, duș femei, grup sa-

nitar femei, grup sanitar 
bărbați, dușuri, iar la etaj 
se află două dormitoare, o 
cameră multifuncțională, 
două grupuri sanitare, un 
alt dormitor SMURD, hol și 
spații de depozitare. 

”Obiectivele legate 
de funcțiunea de «Centru 
Operativ pentru Situații de 
Urgență» sunt o necesitate 
absolută pentru siguranța 
cetățenilor! Prin constru-
irea acestui centru P+1, 
vor fi asigurate condițiile 
optime necesare pentru 
intervențiile de urgență. 
Accesele carosabile și pi-
etonale se realizează din 
 Intr. Ficusului, iar parca-
rea autovehiculelor se va 
face în interiorul incintei, 
 într-un spațiu amenajat 
inte rior și exterior”, a mai 
explicat primarul. 

Primul Centru Ope-
rativ pentru Situații de 
Urgență din Domnești re-
prezintă un beneficiu pen-
tru localitate, dar și pen-
tru zona învecinată, și, 
din momentul în care va 
fi dat în funcțiune, echipa-
jele de urgență vor putea 
interveni mult mai rapid și 
mai ușor în situațiile criti-
ce. În Centrul ISU, con-
struit pe un teren pus la 
dispoziție de Primărie, vor 
fi permanent pregătite de 
intervenție două mașini de 
pompieri și o Salvare cu 

paramedici SMURD. Ser-
viciile de intervenție vor 
funcționa 24 de ore din 24, 
fiind vorba despre o zonă 
extrem de solicitantă. 

”Accesul către Dom-
nești este foarte complicat 
și este evident că era ne-

voie de un astfel de cen-
tru operațional. Acesta va 
fi realizat conform stan-
dardelor impuse de acest 
tip de servicii. Comu-
na Domnești fiind o aglo-
merare foarte mare și cu 
circulație intensă, este di-

ficil de intervenit și atunci 
prevenția este mult mai 
importantă!”, a subliniat 
Adrian Ghiță.

În continuare, s-a 
punctat realizarea siste-
mului automat de stin-
gere a incendiilor pen-

tru arhiva Primăriei, dar 
și construirea noii clădiri 
de birouri, cu spații des-
tinate închirierii, pentru 
activități care să vină în 
sprjinul comunității (ser-
vicii poștale, servicii pen-
tru utilități etc.)

actualitateactualitate

Centru operativ performant, în Domneşti
S-a extins sistemul de monitorizare 
video, iar pentru Primăria Domnești 
s-a achiziționat un server și a fost 
operaționalizat sistemul de alarmare 
pentru situații de urgență. De asemenea, 
este în curs de realizare Centrul operativ 
pentru situații de urgență, după ce, o 
analiză a situației existente la nivelul 
comunei a identificat faptul că această 
zonă, precum și zonele învecinate, nu 
dispun de un spațiu care să poată asigura 
condiții optime necesare intervențiilor în 
situații de urgentă. 

Pentru susținerea ce-
lor de mai sus, edilul pro-
pune o serie de proiec-
te realizabile: stație UPU 
în localitate; centru pen-
tru persoane vârstnice; 
înființarea Poliției Loca-
le Domnești; organiza-
rea unei piețe în comu-
nă; realizarea unei infra-
structuri școlare cu nivel 
primar și nivel gimazial 
în comună (24 de clase), 
în paralel cu desființarea 
grădiniței existente și con-
struirea unei noi grădinițe 
P+2, cu program nor-
mal și program prelun-
git, în satul Țegheș și re-
alizarea unui cabinet me-
dical; reabilitarea, con-
solidarea și moderniza-
rea unităților de învăță-
mânt din comună; sală de 
sport școlară și intervenții 
de reparare și reconfor-
mare la clădirea existen-
tă, vestiare la baza spor-
tivă de la Școala Gimnazi-
ală ”Gheorghe Corneliu”; 

o creșă nouă; construi-
rea unei ”case de cununii” 
și a unei arhive și ame-
najarea incintei Primări-
ei; consolidarea și moder-
nizarea clădirii, a tribu-
nalului; construirea unui 
centru multifuncțional de 
agrement; construirea 
unui teren multifuncțional 
de sport în satul Țegheș; 
consolidarea și amenaja-
rea lăcașelor de cult din 
comună; reabilitarea, mo-
dernizarea, extinderea și 
dotarea Căminului Cul-
tural din satul Domnești; 
restaurarea și conserva-
rea clădirilor de patrimo-
niu și zidurilor arheologi-
ce, având ca destinație fi-
nală un ”Muzeu de isto-
rie și tradiții”; realizarea 
unui Centru Cultural în 
Domnești; montarea unui 
bancomat în satul Țegheș; 
reorganizarea, în conti-
nuare, a transportului în 
comun: spre exemplu, 
înființarea liniei STB ex-

pres inter-județeană Cio-
rogârla - Domnești - Clin-
ceni - Bragadiru - Măgu-
rele - Jilava și înființarea 
unei noi linii STB, pentru 
preluarea călătorilor din 
zonele nou locuite; re-
abilitarea, împreună cu 
Consiliul Județean Ilfov, 
a drumurilor județene DJ 
401A și DJ 602; realiza-
rea străpungerii - acces în 
Autostrada A1 (către zo-
na comercială Hornbach) 
și Centura București; pro-
iecte integrate de reabili-
tare a drumurilor comu-
nale și amenajare peisa-
gistică; extinderea siste-
mului de monitorizare vi-
deo a drumurilor comuna-
le; completarea cu indica-

toare cu denumirile străzi-
lor, montarea la intrarea/
ieșirea din localitate de 
semne de circulație și a li-
mitatoarelor de viteză; ca-
dastru general pentru sa-
tul Domnești; reactualiza-
rea PUG și a Regulamen-
tului de urbanism detaliat; 
extinderea rețelei electri-
ce de joasă tensiune, de 
iluminat public pe LED și a 
celei de gaze naturale, în 
simetrie cu expansiunea 
zonelor de locuit și extin-
derea rețelelor de alimen-
tare cu apă, canalizare și 
realizarea de noi stații de 
pompare a apei, în acord, 
de asemenea, cu expansi-
unea populațională a co-
munei.

Proiecte ale Consiliului Județean Ilfov/altor instituții 
cu impact asupra dezvoltării comunei Domnești, în 
perioada 2020-2028:
 Amenjarea unei stații CFR moderne;
 Realizarea străpungerii B-dul-ui Preciziei/Timișoara 
prin Domnești către A0, drum expres sau drum 
județean;
 Autostrada de Centură,
 Pasajul Domnești;
 Zona industrială/economică Țegheș - conexiune 
calea ferată cu A0 și noul drum expres (sau drum 
județean).

”Mai avem mult de lucru. Comuna noastră trebuie 
să își continue drumul pe care a pornit pentru a 
deveni o localitate prosperă. Trebuie să continuăm 
investițiile în educație, sănătate, infrastructură”, 
apreciază Adrian Ghiță.

Planuri de viitor

Proiecte realizabile, care transformă 
și mai mult în bine Domneștiul
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