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”Virusurile, 
campaniile, 
politicienii și 
televiziunile, apar 
și dispar. Noi 
rămânem să ne 
facem treaba, 
administrativ, 
pentru familiile 
noastre și 
comunitatea 
noastră. 
Continuăm, în 
vremuri tulburi, 
construcția 
noii remize de 
pompieri și SMURD, 
extinderea rețelei 
electrice în Cartierul 
Tineretului, 
extinderea rețelei 
de gaz și branșarea 
la apă-canalizare în 
comună, în paralel 
cu lucrările de la DJ, 
suntem pe ultima 
sută de metri cu 
lucrările de la Sala 
Polivalentă din 
strada Pașcani. 
Avem cu cine, 
avem cu ce și avem 
de ce”, a anunțat 
primarul reales al 
comunei Moara 
Vlăsiei, Andrei Filip.

Cristina NedelCu

Trecând prin comuna 
Moara Vlăsiei, Jurnalul de 
Ilfov l-a găsit pe primarul 
localității  alături de vice-
primarul Florin Cucu, sta-
bilind ”planul de bătaie” 
al unei zile normale de lu-

cru. Un mod de lucru cu 
care ne-a obișnuit și în 
celelalte mandate ale sa-
le, la muncă, pe stradă, 
strângând și oferind fap-
te.

”Încercăm să închi-
dem șantierele, să le pre-

gătim de iarnă. Nu ne-am 
oprit nici în timpul pande-
miei, nici în perioada elec-
torală. Trebuie să exis-
te continuitate, pentru că 
avem foarte multe pro-
iecte în curs”, ne-a de-
clarat primarul Andrei Fi-

lip. Edilul ne-a spus că es-
te în derulare construcția 
noii Remize de Pompi-
eri și de SMURD. Există 
o remiză funcțională în-
că din anul 2009. Aceas-
ta poate fi folosită, dar 
administrația din Moara 

Vlăsiei dorește să o dez-
volte, să îmbunătățească 
condițiile pentru personal 
și să îmbunătățească ni-
velul de reacție al acestei 
unități. 

”Ne dorim să avem o 
unitate care să funcționeze 

într-o zonă din care să 
poată acționa mai ușor și 
să existe un acces mai fa-
cil spre autostradă și spre 
comunele învecinate, adi-
că să fie în centrul comu-
nei. Am mutat noua Remi-
ză de pompieri și SMURD 

din satul Căciulați, în Car-
tierul Tineretului, lân-
gă Complexul Arena. De 
acolo se poate interve-
ni rapid către autostradă. 
Noi am proiectat o remiză 
mai mare, unde să existe 
spațiu pentru două auto-
speciale de pompieri, pen-
tru stingerea incendiilor. 
Avem o autospecială no-
uă și ne va mai fi alocată 
încă o autospecială. Există 
și o autospecială SMURD. 
În plus, vor fi condiții cu 
totul deosebite pentru lu-
crătorii de la ISU, vor avea 
dormitoare, sală de sport, 
toate condițiile pentru igi-
enă, băi, spălătorii, tot ce 
trebuie. Sperăm să o inau-
gurăm în primăvară”, ne-
a declarat primarul Andrei 
Filip.

Lucrări multiple 
în mai multe 
sectoare de 
activitate

Vorbind tot despre 
proiectele destinate Car-
tierului Tineretului, pri-
marul ne-a spus că aici 
se lucrează la extinderea 

rețelei electrice și a rețelei 
de iluminat public. Anul 
acesta s-au realizat circa 
2 km de rețea electrică, 
pe cinci străzi. 

”Se mai lucrează la 
extinderea rețelei de gaz. 
Avem un contract de ex-
tindere în asociere cu CJI 
și, în plus, câteva străzi pe 
care primăria va extinde 
rețeaua de gaz. Rețeaua 
de gaze este în curs de 
extindere pe o lungi-
me de circa 2 km. Edilul 
a menționat, de altfel, că 
rețeaua de alimentare cu 
gaze a fost realizată într-o 
proporție de aproape su-
tă la sută în comună, ast-
fel că oricum vatra ve-
che a satului beneficiază 
de aceste utilități, la fel și 
Cartierul Tineretului.

Sala de Sport de pe 
strada Pașcani a fost fi-
nalizată. Lucrările au în-
ceput în urmă cu 2 ani 
pentru un proiect care 
în final va avea un teren 
multifuncțional cu o tribu-
nă de circa 300 de locuri. 
Va fi o sală polivalentă un-
de prioritate vor avea ele-
vii  pentru școală, dar vor 

putea fi organizate și alte 
activități. 

În privința infras-
tructurii rutiere, prima-
rul a menționat Dru-
mul Județean DJ 101, un 
șantier care se pare că 
este un mare consuma-
tor de energie și resurse. 
”Sunt nenumărate puncte 
de lucru deschise cu ne-
numărate echipe care lu-
crează fiecare în legea lor, 
iar noi trebuie să mijlocim 
legătura între lucrători și 
cetățenii mai mult sau mai 
puțin nemulțumiți. Exis-
tă un proiect, evident, 
dar apar probleme speci-
fice, care trebuie rezolva-
te. Trebuie să înțelegem 
cu toții că disconfortul cre-
at va aduce bunăstare”, a 
subliniat, însă, primarul.

În legătură cu  dru-
mul județean,  CJ  Ilfov a 
anunțat recent că vice-
președintele CJI Ștefan 
Rădulescu, însoțit de di-
rectorul de la investiții 
Constantin Călinoiu, au 
verificat stadiul lucrărilor, 
în contextul în care pro-
iectele de reabilitare și 
modernizare a infrastruc-

turii rutiere județene con-
tinuă și în această perioa-
dă în care ne confruntăm 
cu pandemia de coronavi-
rus.

“Lucrările sunt în gra-
fic și le mulțumesc lo-
cuitorilor din localitățile 
Balotești-Moara Vlăsiei-
Gruiu-Grădiștea (sat Si-
taru) pentru înțelege-
re și răbdare! Orice ast-
fel de investiție presupu-
ne disconfort în trafic, în-
să, la sfârșit, vom avea în-
că un drum județean mo-
dern la standarde europe-
ne. DJ 101 este o lucrare 
finanțată din fonduri eu-
ropene, iar reabilitarea și 
modernizarea infrastruc-
turii rutiere a județului Il-
fov, așa cum am mai spus 
în repetate rânduri, chiar 
reprezintă o prioritate 
pentru conducerea CJI, a 
subliniat Ștefan Rădules-
cu, vicepreședinte CJI 

Drumul Județean 101 
face legătura între DN1 și 
autostrada A3, are 24,4 
kilometri și va fi reabilitat 
și modernizat pe întreaga 
suprafață. DJ101 va avea 
piste de biciclete, trotua-

re, un sistem de colecta-
re a apelor pluviale, spații 
pentru stațiile de autobuz 
și parcări. Finanțarea es-
te asigurată prin Progra-
mul Regional pentru In-
frastructura de Transport, 
iar restul sumei provine 
din fondurile Consiliului 
Județean Ilfov. Construc-
torul s-a angajat să o fi-
nalizeze în 24 de luni. Pâ-
nă în prezent, s-a exe-
cutat aproximativ 15% 
din lucrare. În acest mo-
ment se execută: lucrări 
de scurgerea apelor prin 
montarea de rigole caro-
sabile prefabricate în lo-
calitatea Căciulați, Moa-
ra Vlasiei și Grădiștea (sat 
Sitaru), lucrări de reface-
re a părții carosabile în 
Balotești, Moara Vlăsiei, 
Căciulați și Grădiștea (sat 
Sitaru) și lucrări de trotu-
are și piste de bicicliști în 
Căciulați.

Cetățenii respectă 
regulile  

Administrația comu-
nei este așadar în plină 
activitate cu numeroa-

se proiecte în lucru. ”În 
campanie nu mergem pe 
stradă cu alai, noi stăm 
de vorbă cu oamenii când 
mergem la diferite lu-
crări. Noi tot timpul sun-
tem pe teren. Merită sub-
liniat că cetățenii comunei 
sunt responsabili și da-
că punem în context pan-
demia, în comuna noas-
tră totdeauna am avut 
un indice mic de îmbolnă-
viri. Așadar, cetățenii au 
înțeles, se conformează 
regulilor impuse, respec-
tă distanțarea. Din ferici-
re, suntem o comună în 
care deocamdată oamenii 
conviețuiesc la distanță”, 
a mai spus viceprimarul. 

Factorul politic 
contează

Referindu-ne la mo-
mentul apropiat și deose-
bit de important al alege-
rilor parlamentare, prima-
rul ne-a spus că, într-ade-
văr, toate activitățile ad-
ministrative desfășurate 
pe raza comunei și pentru 
cetățenii comunei nu pot fi 
separate de activitatea po-
litică. ”Până la urmă, tot la 
factorul politic ajungem. 
Partea de finanțare, pro-
iectele serioase, mari, nu 
pot fi obținute fără facto-
rul politic, deci toate se în-
trepătrund și, bineînțeles, 
că noi ne dorim ca dacă 
cetățenii sunt mulțumiți și 
ne-au susținut la alegerile 
locale, așteptarea noastră 
este să ne ajute să avem 
un scor bun prin oamenii 
noștri, ca să avem sprijin 
și la nivel central, guver-
namental și parlamentar”, 
este de părere Andrei Filip.
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Andrei Filip: ”Trebuie să existe continuitate 
pentru că avem foarte multe proiecte în curs”

Moara Vlăsiei. 
Administrația în 
plină activitate
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