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Interviu:

Trei ani de mandat, trei ani
de dezvoltare continuă
pentru Afumaţi

Perspectiva Primarului
Gabriel Dumănică

Pentru prima dată în Afumaţi se
realizează proiecte care se întind pe
o perioadă de 2-3 ani.

“Modernizarea comunei este
obiectivul central al
strategiei mele”

continuare in pagina 2

Retrospectiva 2009 și 2010

Anul 2009 a însemnat pentru comuna Afumați un mare pas înainte
la capitolul infrastructură , dar și un an plin de proiecte menite să
crească nivelul de trai al afumățenilor.
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După primii trei ani de mandat ai
Primarului Gabriel Dumănică, comuna
Afumaţi iese la rampă pe harta
judeţului Ilfov cu un portofoliu bogat în
realizări, proiecte reuşite, evenimente
şi multe motive de mândrie pentru
locuitorii săi. Evoluţia comunei este
evidentă încă de la intrare, când ochii
tuturor se opresc asupra bornei cu
denumirea localităţii şi se continuă
străbătând străzile comunei, poposind
într-unul din parcurile amenajate
recent sau stând de vorbă cu oamenii.
Comuna Afumaţi a avut mult de
câştigat în aceşti trei ani de mandat, în
care profesionalismul şi puterea de
muncă a Primarului Gabriel Dumănică
și a echipei sale şi-au pus amprenta pe
ritmul de dezvoltare a comunei, iar
rezultatele se văd atât în localitate, cât
şi în afara ei, pentru că proiectele de
succes din Afumaţi au adus şi un plus
de imagine localităţii. Şi să nu uităm de
proiectele care sunt în plină desfăşurare
şi de cele care urmează a fi
implementate- proiecte care
garantează că localitatea Afumaţi se
află pe drumul cel bun către
modernizare şi se îndreaptă către un
nivel de dezvoltare cu adevărat
european.

Jurnalul de Afumaţi ISSN 2066-348X

trei ani de dezvoltare
continuă pentru Afumați.

Interviu:
Perspectiva Primarului
Gabriel Dumănică
“Modernizarea comunei este obiectivul
central al strategiei mele”
Cum a evoluat comuna Afumaţi în aceşti trei ani?
Am preluat Primăria cu o situaţie financiară dificilă, se începuseră mai multe
proiecte, dar toate erau nefinalizate şi cu facturi neachitate. Am reuşit, pas
cu pas, să rezolv toate aceste probleme, cu excepţia unui singur proiect:
noua clădire a Primăriei, care necesită o investiţie foarte mare, de 4.000.000
RON. Pentru mine, aceasta nu a reprezentant o prioritate. Mult mai
importanţi sunt cetăţenii şi proiectele de infrastructură şi dezvoltare a
comunei. Tocmai de aceea m-am concentrat asupra lucrărilor de
modernizare a localităţii, având în vedere că atunci când am preluat funcţia
de Primar, starea drumurilor era una jalnică, iar accesul era extrem de dificil.
Evoluţia se vede cu ochiul liber din acest punct de vedere, au fost pietruite,
asfaltate şi reabilitate mai multe străzi, am amenajat trotuare, am intervenit
acolo unde era nevoie pentru facilitarea accesului pietonal şi pentru
creşterea siguranţei rutiere.

Ce vă motivează în munca dvs. pentru dezvoltarea localității?
Comuna Afumaţi este o localitate dinamică, activă, iar afumăţenii sunt
implicaţi în viaţa comunei şi participă la evenimentele Primăriei. Acest lucru
mă defineşte şi pe mine, iar planurile pe care le am pentru Afumaţi sunt
principala mea motivaţie. Proiectele care sunt acum în curs se întind pe o
perioadă de doi-trei ani şi ele se înscriu în strategia mea pe termen mediu
si lung de dezvoltare a comunei. În viziunea mea, în câţiva ani, întreaga
localitate va fi modernizată din punct de vedere al infrastructurii şi al vieţii
sociale, culturale şi educative. Deja avem multe motive de mândrie: avem
una din cele mai moderne grădiniţe din Ilfov, şcolile sunt modernizate la un
nivel ridicat, am atras investiţii mari precum Natura Center şi China Town,
avem sute de spectatori la evenimentele sportive şi spectacolele pe care le
organizăm, avem o bază sportivă la nivelul Ligii a II-a, o echipă de fotbal cu
o imagine foarte bună, iar întreaga comună a câştigat un capital important
de imagine la nivel județean.

Strada Albăstrelelor

Care sunt elementele cheie pe care se focusează strategia dvs. ?

Stadionul de Fotbal Afumați

Din punctul meu de vedere, în Afumaţi există patru piloni principali:
Cetăţenii, Şcoala, Biserica şi Primăria. Am reuşit, în aceşti trei ani, să creăm
o legătură strânsă între aceşti factori pentru că am investit în aceste
obiective şi dezvoltarea lor a reprezentat prioritatea numărul 1 pentru mine.
Modernizarea comunei este obiectivul central al strategiei mele, iar fiecare
an a însemnat o serie de reușite pe acest plan. În plus, am dezvoltat o
relaţie deschisă şi apropiată cu afumăţenii. Eu nu am un program de
audienţe, problemele cetăţenilor sunt pe primul loc, iar uşa mea este mereu
deschisă. Oamenii ştiu că pot apela cu încredere la mine şi, chiar dacă asta
presupune o muncă enormă, eu încerc întotdeuna să comunicăm cât mai
bine şi să îi ajut să-şi rezolve problemele. Iar atitudinea lor este una pozitiva,
am eficientizat foarte mult serviciile oferite de Primărie şi am dezvoltat un
sistem rapid de eliberare a documentelor.

Care sunt idealurile dvs. ca Primar?
Îmi doresc ca localitatea Afumaţi să devină un centru zonal pentru această
parte a judeţului Ilfov. Să fie un loc cu multe instituţii importante, dintre care
unele deja le-am înfiinţat: evidenţa populaţiei deja există, vrem să aducem
în Afumaţi instituţii agricole, să înfiinţăm traseul RATB şi multe alte proiecte
de care vor beneficia atât afumăţenii, cât şi cei din localităţile vecine. Am
susţinut şi voi susţine în continuare investiţiile private în Afumaţi şi am
reuşit să atragem mulţi investitori prin practicarea celor mai mici taxe din
zonă şi prin dezvoltarea unei relaţii bune cu mediul de afaceri. Câteva
exemple sunt Natura Center şi China Town, o investiţie de peste 100 de
milioane de euro și extinderea Doraly . Mizăm pe o creştere a bugetului
local în urma acestor investiţii, ceea ce ne va permite să accelerăm
proiectele de dezvoltare a comunei.
În final, vreau să le mulţumesc afumăţenilor pentru susţinerea pe care miau oferit-o în aceşti trei ani, pentru faptul că nu s-au lăsat dezinformaţi de
zvonuri şi pentru că mi-au fost alături.

Ziua Eroilor
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Pe lângă realizările şi
proiectele de
dezvoltare a localităţii,
perioada 2009-2011 a
rămas în albumul cu
amintiri al afumăţenilor
şi printr-o serie de
evenimente speciale
care au marcat
momentele importante
ale vieţii comunităţii

din Afumaţi: Zilele
Comunei Afumaţi, 1
Iunie sau meciurile
echipei de fotbal sunt
doar câteva dintre
evenimentele
culturale, sportive sau
de divertisment care sau desfăşurat în ultimii
ani şi care, în trecut,
lipseau cu desăvârşire.

Inaugurarea bazei sportive

Serbare 1 Iunie

Zilele Comunei Afumați 2011

Proiecte 2011 şi 2012

Proiecte de viitor:
-

În planul de acţiune al Primarului Gabriel Dumănică,
perioada următoare va fi dedicată în special

-

dezvoltării infrastructurii şi amenajării spaţiilor verzi

-

din comună.

-

Extinderea reţelei de
canalizare
Asfaltarea a 35 de străzi din
comună
Extinderea reţelei de apă în
zona Deal
Realizarea izolaţiei termice
la Şcoala C
Reabilitarea clădirii Şcolii B
Amenajarea Parcului ICILGrădiniţa cu program prelungit
Amenajarea spaţiului verde
la Zidul Istoric
Înlocuirea învelitorii de la
Biserica Adormirea Maicii
Domnului şi dotarea cu dozatoare

de apă
Împrejmuirea Bisericii
Sfântul Dumitru de pe DN2,
reabilitarea clopotniţei şi dotarea
cu dozatoare de apă şi grup
sanitar
Realizarea unui puţ de
mare adâncime (nr. 5)
Amenajarea Zonei Centrale
Modernizarea punctelor de
aprindere la 3 transformatoare
electrice
Fonduri europene pentru
proiectul “Afumaţi – Istorie şi
contemporaneitate”
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Complex Sportiv- Sală
de Sport şi Bazin de
Înot
Etajarea Grădiniţei cu
program prelungit
Parcul de pe Str.
Albăstrelelor
Pasarela pietonală pe
DN 2
Modernizarea şi
reabilitarea Căminului

-

Cultural
Un teren de
antrenament pentru
Clubul Sportiv Afumaţi
Consolidarea Zidului
Istoric
Menţinerea echipei de
fotbal a CS Afumaţi întro divizie superioară
Liga a III-a sau Liga a IIa

Retrospectivă
Anul 2009 a însemnat pentru comuna Afumaţi un
mare pas înainte la capitolul infrastructură, dar şi
un an plin de proiecte menite să crească nivelul de
trai al afumăţenilor.
- Asfaltarea şi realizarea trotuarelor pe Str. Albăstrelelor
- Asfaltarea şi realizarea de trotuare, podişti şi spaţii verzi
pe străzile Oituz, Garoafelor- parţial şi Fagului - parţial
- 20 de străzi pietruite şi podişti betonate
- Realizarea trotuarelor pe DN2, în zona Deal, pentru
prevenirea accidentelor rutiere
- Realizarea subtraversărilor cu tuburi din beton pentru
prevenirea inundațiilor
Parcare dispensar

Dispensar

- Finalizarea sistemului de iluminat public în întreaga
localitate
- Modernizarea punctelor de aprindere la 6 transformatoare
din totalul de 12 ale comunei
- Reabilitarea Dispensarului Uman prin izolaţie termică şi
amenajarea spaţiului verde
- Realizarea parcărilor la Dispensarul Uman şi la Biserica de
pe Şos. Ştefăneşti
- Realizarea unei parcări şi a trotuarului la Cimitirul de pe
DN2

Trotuar zona deal

Parcare si pază Cimitir
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Afumați 2009

TELEFOANE
UTILE
Primăria Comunei Afumaţi:
021.352.94.24
Fax: 021.350.12.82
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

Sistem video Școala mare

-

-

-

Pietruirea şi realizarea parcării la Cimitirul de pe Str. Şcolii din
Ograda Ștefănești
Introducerea reţelei de fibră optică pentru telefonie fixă şi internet
în zona Deal
Finalizarea Gospodăriei de Apă cu două rezervoare de
cca. 500m³, două puţuri de mare adâncime, o staţie
de clorinare şi un grup electrogen
Finalizarea proiectului de alimentare cu gaze
în întreaga comună, început în 2002
Salubrizarea în curtea şcolilor şi a mai
multor zone din comună unde existau
focare de infecţie: Moara, Ograda
Şefăneşti şi cele două Cimitire
Grădiniţa cu program prelungit a
început să funcţioneze cu 40 de copii
Dotarea şcolilor cu sisteme video,
calculatoare, aer condiţionat,
videoproiectoare şi reabilitarea sălilor de
Detaliu sistem video
clasă
Maşina şcolii circulă permanent pe un
traseu bine stabilit
Dotarea Şcolii Mari cu sistem audio şi
instalaţie de udat computerizată, precum şi
amenajarea spaţiului verde cu gazon, flori şi pomi
Amenajarea Parcului de la Monumentul Eroilor
Amplasarea de bănci pentru recreere în mai multe zone din
localitate: Şos. Petrăchioaia, Str. Mircea Vodă şi Str. Albăstrelelor
Realizarea unui puţ forat de mare adâncime în incinta Grădiniţei
cu program prelungit

Poliţia locală:
021 - 315 86 63
Poliţia Comunitară:
021.350.12.75
Gospodăria de apă:
str. Stefănesti - 021.350.12.81
str. Revolutiei - 037.135.75.53
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
Gradinita cu program prelungit
021.314.17.71

Amenajare curte Școala mare

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
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Retrospectivă
Deşi un an marcat de criza economică, 2010 a fost
pentru Afumaţi unul de dezvoltare. S-au continuat
realizările la capitolul infrastructură, modernizarea
şcolilor şi a serviciilor oferite de Primărie.
- Schimbarea radicală şi eficientizarea modului de
lucru din Primărie în ce priveşte comportamentul şi
promptitudinea cu care angajaţii Primăriei rezolvă
problemele cetăţenilor: eliberarea de adeverinţe, de
certificate fiscale, certificate de urbanism, autorizaţii
şi avize de construire
- Înfiinţarea Serviciului Public de Evidenţă a
Persoanelor(SPCLEP) – Cărţi de identitate
- Reabilitarea prin pietruire a străzilor: Nichita
Stănescu, Teiului, Islazului, Speranţei, Radu de la

-

Afumaţi şi Iasomiei
Asfaltarea străzilor Imaşului şi Inului (între str. Oituz
şi str. Ştefăneşti)
Asfaltarea străzii Intrarea Garoafelor
Finalizarea Staţiei de Epurare, cu 5km de
canalizare şi accesarea sumei de 30 de miliarde lei
prin programul SAPARD
Finalizarea Bornei de intrare în localitatea Afumaţi
Finalizarea scării de acces pentru pietoni pe Str.
Trandafirului
Finalizarea Parcului de pe Str. Mihai Bravu
Realizarea canalului colector pentru ape pluviale pe
străzile Oituz, Ştefăneşti, Mihai Bravu şi DN2
Punerea în funcţiune a Gospodăriei de Apă II

Canalul colector inainte
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Canalul colector după

Afumați 2010

Loc de joaca Gradinița Monument

- Informarea eficientă a locuitorilor prin SMS
- Demararea proiectului Casa Verde- cu fonduri europene
în valoare de 8 miliarde de lei
- Inaugurarea Bazei Sportive- Clubul Sportiv Afumaţi
- Reabilitarea Şcolii Mari prin izolaţie termică şi
modernizarea mobilierului
- Reabilitarea curţii Şcolii Monument prin amenajarea
terenului de sport şi a spaţiului verde
- Crearea unui loc de joacă la Grădiniţa Monument
- Realizarea picturii interioare la Grădiniţa cu program
prelungit
- Iluminarea Cimitirului de pe DN2
- Începerea acţiunilor de sterilizare şi vaccinare a câinilor
comunitari
- Asigurarea pazei la cele două Cimitire, precum şi
asigurarea pazei permanente la şcoala din Ograda
Ştefăneşti şi la Şcoala Mare
- Iscirizarea centralelor termice din toate şcolile din
comună
- Finalizarea dotărilor la Grădiniţa cu program prelungit,
capacitatea grădiniţei ajungând la 90 de copii

Primarul Gabriel Dumănică și Directorul SC Doraly, Iaciu Gheorghe.

Baza sportivă

Asfaltare Intr. Garoafelor
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Realizări 2011
În prima jumătate a acestui an s-a continuat modernizarea infrastructurii
comunei şi s-a dat startul unor noi proiecte care vizează siguranţa rutieră,
reabilitarea şcolilor şi a bisericilor din Afumaţi, dar şi istoria localităţii.
-

-

Începerea demersurilor pentru introducerea RATB în Afumaţi
Reabilitarea prin pietruire a străzilor Doamna Chiajna, Elena
Doamna, Numărul 2, Numărul 3, Mircea Vodă şi Aurel Vlaicu
(parţial) şi Intrarea Islazului
Finalizarea lucrărilor la realizarea terenurilor sintetice cu nocturnă
la şcolile B şi C
Începerea lucrărilor de amenajare a locurilor de joacă pentru copii
şi a spaţiilor verzi de la şcolile B şi C
Implementarea Catalogului Virtual în şcoli
Finalizarea lucrărilor de construire a trotuarului pe Str.
Petrăchioaia
Punerea în funcţiune a transformatorului electric pentru străzile
Murelor, Fagului, Stejarului şi zona ICIL
Extinderea reţelei electrice pe străzile Mircea Vodă, Ştefăneşti şi
Doamna Stanca
Montarea de indicatoare rutiere cu led-uri pe DN2, realizarea unui
sens giratoriu la curbă şi trasarea liniei discontinue la capătul

Teren sport Școala C

Strada Petrăchioaia
cu trotuare.
Strada Petrăchioaia fără trotuare

-

Maxi-Taxi (Zona Moară)
Asigurarea pazei la Şcolile A (Monument) şi C (Str. Fagului)
Realizarea iluminatului pe aleile Cimitirului din Ograda Ştefăneşti
Realizarea împrejmuirii parţiale a Cimitirului din Ograda Ştefăneşti
Realizarea împrejmuirii la Unitatea Militară (Moara Domnească)
Închidere inel de alimentare cu apă pe străzile Fermei, Belşugului
şi Mircea Vodă
Realizarea unui film documentar despre istoria comunei şi a
monografiei localităţii

Extinderea reţelei electrice
pe strada Mircea Vodă

Transformator electric Str. Iasomiei

pag8

