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O nouă imagine pentru
Grădiniţa din Afumaţi
Pictarea pereţilor interiori ai Grădiniţei cu
Program Prelungit din localitatea noastră
este un proiect menit să crească condiţiile în
care învaţă copiii, dar şi să le aducă celor
mici bucuria compniei celor mai îndrăgite
personaje din poveştile lor preferate.
Proiectul a necesitat munca şi implicarea
echipei de creaţie, iar rezultatul este unul
excelent. Iar faptul că interiorul grădiniţei sa transformat într-unul de basm se
datorează sprijinului oferit de d-l Ianciu
Gheorghe, director al societăţii ExpoMarket
Doraly, cea mai mare societate din Afumaţi,
care a sponsorizat acest proiect în valoare
de 2500 de euro fără TVA.
Copiii sunt încântaţi de noua imagine a
grădiniţei şi aşteaptă nerăbdători încheierea
lucrărilor pentru a se bucura pe deplin de
acest proiect creat special pentru ei.
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Cu gândul la magia
sărbătorilor de iarnă, vă invit
să începem noul an cu
gânduri frumoase și
speranţă în suflet.
Fie ca Dumnezeu să aducă
tuturor locuitorilor din
Afumaţi Sărbători Fericite,
un an mai bun, cu sănătate,
bucurie şi împliniri!
La Mulţi Ani!
Primarul Gabriel Dumănică
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Atmosferă de
sărbătoare în Afumaţi

Momente istorice
pentru C.S. Afumaţi
După luni întregi de muncă pe teren, antrenamente şi meciuri dificile,
echipa C.S. Afumaţi încheie turul din Liga IV pe locul 2.
Fotbaliştii afumăţeni s-au clasat
pe locul al doilea la finalul turului,
la o distanţă de numai un punct de
echipa de pe primul loc.
C.S.Afumaţi a scris istorie anul acesta,
adunând un număr record de goluri
înscrise şi anume 119 în doar 16
meciuri jucate şi doar 6 goluri primite.
Acest lucru este o premieră în istoria
fotbalului din judeţul Ilfov din ultimii
20 de ani, deoarece nu s-a mai
întâmplat ca una din echipe să domine
campionatul şi să aibă o evoluţie atât

de spectaculoasă din punct de vedere
al rezultatelor, dar şi al evoluţiei din
teren şi al jocului de pase.
Echipa lui Neagu Vasile a ajuns astfel
în top, obţinând victorie după victorie
şi urcând foarte rapid în clasament,
fapt care le-a adus fotbaliştilor noştri
aprecierea şi susţinerea tuturor
afumăţenilor.
Felicitări întregii echipe şi
antrenorului Neagu Vasile şi mult
succes în retur!

Rezultate Campionat Judeţean de Fotbal - Liga IV
FC Lindab Ştefăneşti- CS Afumaţi: 2-1
CS Afumaţi- AS Olimpia Ciolpani: 12-0
CS Afumaţi- ACS Bragadiru: 11-1
CS Baloteşti 2- CS Afumaţi: 0-3
CS Afumaţi- AS Moara Vlăsiei: 15-0
CS Dragomireşti- CS Afumaţi: 0-10
CS Afumaţi- AS Grădiştea: 5-0 la pauză (oaspeţii s-au
retras de pe teren în repriza a doua)
AS Tanganu (Cernica)- CS Afumaţi: 0-8
CS Afumaţi – AS Gloria Islaz (Brănești): 19-0
AFC Măgurele- CS Afumaţi: 1-2
CS Afumaţi- AFC Sineşti: 4-1
CS Corbeanca- CS Afumaţi: 0-2
CS Afumaţi- AS Voinţa Periş: 7-0
CS Afumaţi- AS Glina: 14-0
ACS Inter Voluntari- CS Afumaţi: 1-3
ACS Bragadiru - CS Afumaţi: 0-3 (abandon: jucătorii
gazdă au refuzat să intre pe teren)
CS Corbeanca – CS Afumaţi: 0-2

În acest derby al campionatului echipa noastră
a învins în deplasare prin cele 2 goluri înscrise
de fundașul central GABOR DANIEL

Derby-ul anului 2011
Primul meci din anul 2011 se
va disputa între C.S. Afumaţi
şi FC Lindab Ştefăneşti, acesta
fiind derby-ul campionatului,
care poate decide
câştigătoarea campionatului.
La acest meci sunt aşteptaţi în
număr cât mai mare susţinătorii
CS Afumaţi pentru ca echipa
noastră să beneficieze de tot
sprijinul de care are nevoie în
cadrul acestui meci atât de
important în evoluţia sa.
Odată cu desfăşurarea acestui
meci va fi inaugurată pe
Stadionul Afumaţi şi tabela de
marcaj electronică.
„Prin fotbal, datorită rezultatelor
excelente ale echipei noastre,
comuna noastră a câştigat un
important capital de imagine în
tot judeţul Ilfov şi în Bucureşti.

Performanţa a ajutat această
echipă să atragă deja sponsori
pentru a se autofinanţa”, a
declarat Primarul Gabriel
Dumănică.
Sponsorii echipei CS Afumaţi
sunt: SC Doraly, SC Aqua
Queen, SC Jilăveanu, SC Alpa
Prest, SC Stil Garden şi SC
Bogdan Trans.
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CS CORBEANCA – CS AFUMATI 0-2

Atmosferă de sărbătoare în Afumaţi
Comuna Afumaţi a
intrat în sezonul
sărbătorilor cu mii de
beculeţe aprinse pe
străzile principale,
care luminează
localitatea şi au
pregătit-o pentru
sărbătorile de iarnă.
Iar pentru a-i da o
mână de ajutor lui Moş
Crăciun, Primăria

Siguranţa copiilor
Copiii care învaţă la Şcoala din
Ograda Ştefăneşti, pe str. Şcolii nr.
35, beneficiază de luna aceasta de
pază asigurată continuă.
Astfel copiii sunt în siguranţă şi
activităţile din cadrul şcolii se pot
desfăşura fără probleme.
Angajarea unei firme de pază pentru
protecţia şcolii, a copiilor şi a bunurilor
din şcoală soluţionează problema
siguranţei copiilor şi ajută la
prevenirea incidentelor, având în
vedere faptul că, în trecut, se întâmpla
ca persoane străine să pătrundă în
şcoală şi să perturbeze buna
desfăşurare a activităţilor şcolare,
precum şi să deterioreze gardurile sau
băncile şcolii.
D.na professor Dumitrescu Alexandra
împreună cu dl. Primar
Gabriel Dumănică au stabilit un
set de măsuri care vizeaza
îmbunătățirea condițiilor din școală și
anume separarea totală între
clasele I-Iv și grădiniță atât la
exteriorul cât și în interiorul incintei.
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Afumaţi a oferit, ca în
fiecare an, cadouri de
Crăciun pentru
aproximativ 750 de
copii afumăţeni dulciuri, fructe şi
obiecte vestimentare.
Cei mici au aşteaptat
cu bucurie aceste
daruri, pe care le-au
primit înainte de
vacanţa de iarnă.

Comuna Afumaţi
are CELE MAI
MICI TAXE din Ilfov

Asigurările obligatorii de locuinţă

Asigurarea locuinţelor
În urma şedinţei Consiliul este obligatorie, prin
lege, iar data limită
Local Afumaţi din data
de 30.11.2010, în cadrul până la care vă mai
căreia s-a discutat
puteţi încheia poliţe
despre nivelul
obligatorii pentru
impozitelor pentru anul
acest tip de asigurare
următor, s-a stabilit ca în
2011, cetăţenii din
Afumaţi să beneficieze
de cele mai mici
cuantumuri din judeţul
Odată cu intrarea în
Ilfov. Iată, în condiţiile
sezonul rece, afumăţenii
crizei economice cu care care locuiesc pe străzile
se confruntă toţi românii, str. N. Stănescu,
Primăria şi Consiliul Local Iasomiei, Teiului,
Afumaţi vin în sprijinul
Islazului şi Speranţei se
locuitorilor comunei
confruntau cu mari
fixând cotele pentru
dificultăţi de acces din
impozite la un nivel
cauza noroiului care se
minim pentru anul ce
crea în urma
precipitaţiilor.
urmează.

este de
15.01.2011.
Această poliţă este
extrem de importantă
pentru protejarea locuinţei
în cazul producerii unor
evenimente neprevăzute

care pot afecta
gospodăriile.
Asigurararea obligatorie
pentru locuinţe poate fi
încheiată la sediul
primăriei Afumaţi în
fiecare marţi şi joi.

Străzi reabilitate în Afumaţi
Începând cu această
toamnă, aceste străzi au
devenit practicabile
datorită lucrărilor de
pietruire care s-au
desfăşurat pe parcursul
lunii noiembrie.
S-au soluţionat astfel o
mare parte din
problemele care apăreau
în aceste zone odată cu

venirea iernii, iar
circulaţia se poate
desfăşura în condiţii
mult mai bune.
La nivelul comunei, au
fost reabilitate aproape
toate străzile,
nemaiexistând
momentan străzi cu
pământ.

Proiect la un pas de finalizare
Lucrările la canalul colector sunt aproape încheiate, iar rezultatele se văd deja în teren.

Înainte

Înainte

Proiectul de realizare a
unui canal colector de
ape pluviale este în
curs de finalizare.
Acesta colectează apa
pluvială de pe DN2, Str.
Oituz, Str. Ştefăneşti şi
Str. Mihai Bravu, iar apa
se varsă în Bazinul
Afumaţi II, printr-un
decantor de uleiuri. O
lucrare modernă, acest
canal rezolvă o
problemă mai veche a
localităţii Afumaţi, care
se confrunta cu
inundaţii pe străzile
Ştefăneşti şi Mihai
Bravu, îngreunând
accesul cetăţenilor.
Efectele benefice ale
funcţionării acestui
canal sunt déjà vizibile,
iar comparaţia cu modul
în care aceste străzi
arătau în anii trecuţi
este dovada succesului
acestei iniţiative.
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După

După

Gospodăria de Apă II a
fost pusă în funcţiune
Un proiect important pentru comuna Afumaţi,
Gospodăria de Apă este acum funcţională.

Primăria Comunei Afumaţi:
021.352.94.24
Fax: 021.350.12.82

Noua gospodărie de apă , de
pe str. Revoluţiei, asigură
acum permanenţă în
distribuirea apei şi o
presiune constantă în
timpul zilei de peste 3
atmosfere. Dotarea cu grup
electrogen şi o staţie de
clorinare (cu o concentraţie
minimă de cloramină) face
ca Gospodăria de Apă II să
fie una din cele mai
moderne din judeţul Ilfov şi
asigură distribuirea unei
ape de calitate foarte bună,
precum şi un serviciu mult
mai bun, fără întreruperi sau
scăderi de presiune.

Casa Verde
Proiect Eco pentru Afumaţi

Primăria Afumaţi a început derularea
unui amplu proiect eco, “Casa Verde”, un
proiect finanţat în proporţie de 80% din
fonduri de mediu şi de 20% din fonduri
proprii.
Acesta presupune realizarea de lucrări
de înlocuire şi completare a sistemelor
clasice de încălzire cu sisteme care
utilizează energia solară şi are ca
obiectiv montarea de panouri solare pe
fiecare clădire a şcolilor din Afumaţi,
măsură care va avea ca principal
beneficiu, pe lângă cel de protecţie a
mediului, reducerea cheltuililor cu
energia.
Lucrările au început la 1 octombrie
2010, urmând ca, în urmatoarea
perioadă, să fie depuse la Agenţia
Fondului de Mediu, documentele
necesare pentru recuperarea investiţiei.
“Acesta este doar un prim pas pe care îl
facem în direcţia iniţiativelor eco. În
viitor, plănuim să implementăm şi alte
proiecte care vor avea la bază folosirea
energiei neconvenţionale”, a declarat
Gabriel Dumănică, Primarul comunei
Afumaţi.

TELEFOANE
UTILE
Oficiul Poştal Afumaţi:
021.315.87.45
021.351.57.69
Birou Notarial:
021.351.03.65
021.351.03.66
Dispensarul Uman:
021.350.32.03
021.350.50.42
Serviciul de Pompieri:
021.350.63.50

Informare eficientă
prin SMS
O iniţiativă a primăriei Afumaţi, care deja
începe să-şi arate eficienţa, proiectul de
informare a cetaţenilor SMS se dovedeşte
a fi un mod foarte rapid de comunicare cu
locuitorii din Afumaţi.
Primăria Afumaţi a demarat un proiect de
Informare Eficientă a cetăţenilor din Afumaţi,
care a presupus strângerea de numere de
telefon ale locuitorilor comunei. Într-un timp
destul de scurt s-a creat o bază de date
extinsă de numere de telefon, obiectivul
principal al acestui proiect fiind informarea
afumăţnilor prin mesaje SMS despre diverse
acţiuni ale Primăriei. Este un mod extrem de
rapid şi eficient de comunicare, care a fost
primit cu deschidere de locuitorii comunei. Iată
câteva mesaje care au fost transmise până în
prezent de către Primăria Afumaţi, pe telefon
apare ca un mesaj text primit de la
PrimAfumati:
Va asteptam in fiecare marti si joi intre orele 10-16, la
Primaria Afumati ptr.incheierea politelor de asigurare
obligatorii a locuintei.
In sedinta Consiliului Local Afumati de astazi s-a aprobat cu
unanimitate de voturi reintroducerea RATB in com. Afumati.
Pentru a preveni inmultirea necontrolata a cainilor de pe
domeniul public,Primaria Afumati a inceput sterilizarea
acestora.
A inceput lucrarea de \"EXECUTIE CANAL COLECTOR APE
PLUVIALE DN 2\" ! Avand ca scop prevenirea inundatiilor pe
Str. Stefanesti si Str. Mihai Bravu.
Va invit sambata, 02.10.10, la meciul de fotbal: CS AFUMATI AS CODRII VLASIEI, pe Stadionul Afumati! Juniorii-ora 14.
Seniorii-ora 16.

Persoanele care doresc să se înscrie în această
bază de date şi să beneficieze de acest mod de
informare pot afla mai multe informaţii de la
sediul Primăriei, de la Cristina Ilie, pe care o pot
contacta la numărul de telefon: 0728.878.935
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Poliţia locală:
021 - 315 86 63
Poliţia Comunitară:
021.350.12.75
Gospodăria de apă:
021.350.12.81
Şcoala Generală
(şos. Petrăchioaia):
021.350.92.46
Şcoala nr. 1
(şos. Bucureşti-Urziceni):
021.350.12.83
Şcoala nr. 2
(str. Şcolii):
021.350.12.85
Şcoala Nr. 3
(str. Fagului):
021.350.12.84
Medic Veterinar Nicolae Chirtop:
0729.755.936
Fax: 021.361.76.62
Deranjamente Electrica
ILFOV:
021.92.92
Deranjamente Gaze
0720 220 611
Număr Naţional Unic de Urgenţă
(Pompieri, Poliţie, Salvare)

112

Prietenul
porumbeilor
Din această ediţie inaugurăm o rubrică nouă, în care

Informaţii din
Primăria Afumaţi

vă prezentăm cetăţeni deosebiţi din comuna Afumaţi.

În urma concursului organizat
de ANFP (Agenţia Naţională a
Funcţionarilor Publici), Primăria
Afumaţi are un nou secretar şi
anume d-na Tudor Mariana, care
îl succede în funcţie pe fostul
secretar, d-l Stancu Vasile.

D-l Tudor Nicu din
comuna noastră, a cărui
poreclă este “ Partidu' ”,
este un om cu o pasiune
specială: iubeşte
porumbeii. Este
crescător de porumbei
şi face parte din

Asociaţia Columbofilă a
judeţului Ilfov.
Porumbeii săi sunt deja
celebri, d-l Nicu
participând cu ei la
multe competiţii interne
şi internaţionale. Şi
pentru că este şi un

mare susţinător al
echipei de fotbal CS
Afumaţi, d-l Nicu şi
porumbeii săi sunt
mereu alături de echipa
noastră, la fiecare meci
pe care aceasta îl joacă
acasă.

După procesul de restructurare
efectuat conform Ordonanţei
de Guvern nr.63/2010, emisă
de Guvernul Boc, din cauza
scăderii veniturilor pentru
bugetari prin eliminarea tuturor
sporurilor şi a reducerii cu 25%
a salariilor, 3 angajaţi din cadrul
Primăriei Afumaţi au
demisionat, îndreptându-se
către mediul privat.

Parcul de pe str. Mihai Bravu, cu o suprafaţă de
1800mp, se bucură de mulţi vizitatori care vin
zilnic în acest loc pentru a se relaxa în aer liber.

Pentru sugestii sau observaţii ne puteţi scrie pe adresa Primăriei Afumaţi (Şoseaua Bucureşti-Urziceni, Nr. 151)
sau pe adresa de e-mail: jurnalul@primariaafumati.ro
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