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Afumați. Proiecte îndeplinite cu succes fac loc obiectivelor ambițioase

Primarul Gabriel Dumănică, un bilanţ
consistent pentru o comună de rang european
Primarul Gabriel Dumănică ne-a făcut un
scurt bilanț al proiectelor îndeplinite în cei
patru ani de mandat, insistând pe ultimele
realizări, deoarece pentru o enumerare
amănunțită cu greu am fi găsit spațiu
suficient de prezentare.
Cristina NEDELCU

Realizările din teritoriu vorbesc, oricum, de la
sine, Primăria Afumați, în
frunte cu primarul Gabriel Dumănică și membrii
Consiliului local, dovedind
că au reușit să finalizeze
numeroase proiecte importante pentru confortul
și siguranța cetățenilor.
Pentru Afumați, ultimii ani
au adus lucrări de modernizare a străzilor, alimentare cu apă și canalizare,
modernizare sau realizare de noi parcuri sau zone
de agrement și, nu în ultimul rând, îmbunătățirea
infrastructurii școlare și
de sănătate. Investițiile
continuă în ritm sisținut,
iar obiectivele rămân clare și la fel de îndrăznețe.
Primarul Gabriel Dumănică are o listă plină de proiecte și este convins că va
reuși să le pună în aplicare într-un nou mandat,
pentru a face din Afumați

o comună modernă și sigură.
Primarul Gabriel Dumănică ne-a reamintit și
faptul că pentru comuna
Afumați există foarte multe proiecte aflate într-o fază înaintată de aprobare a
documentațiilor, unele dintre ele au fonduri alocate
în bugetul local, altele vor
fi aprobate în lunile următoare. Din cauza situației
epidemiologice și a contextului economic generat de
pandemia de coronavirus,
încasările la buget nu au
fost la nivelul scontat. Au
fost, așadar, și lucrări care
au întârziat din acest motiv
al lipsei de finanțare sau a
fost necesară restabilirea
priorităților. Edilul este însă
convins că va găsi soluții și
surse de finanțare pentru
a duce la bun sfârșit tot ce
și-a propus.
De fiecare dată, am
insistat și noi, în relatări,

asupra faptului că lucrările de asfaltare reprezintă un obiectiv important al
administrației din Afumați,
pentru că îmbunătățirea
infrastructurii rutiere este considerată, de altfel,
de orice bun gospodar, un
obiectiv de top.
Primarul Gabriel Dumănică ne-a anunțat că a
fost finalizată asfaltarea,
în totalitate, a străzii Fermei, fiind finalizată asfaltarea și pe str. Belșugului,
în proporție de 60%. Pe
această stradă a rămas o
porțiune neasfaltată deoarece are în vecinătate
un canal de irigații, ceea
ce înseamnă că sunt necesare lucrări suplimentare și cel mai probabil acestea vor fi realizate anul următor. ”Trebuie făcută și o
lucrare specială de consolidare a malului, strada fiind foarte îngustă”, a explicat edilul. Tot la capi-

tolul asfaltare, au început lucrările pe str. Dimitrie Cantemir, urmează str.
Negropontes și str. Decebal. Cele trei străzi fac
parte din zona Piuă, cum
spun afumățenii zonei de
la Râul Pasărea. În zonă
s-au mai asfaltat și străzile Dacia și Domnița Ralu, urmând a fi asfaltată și
str. Vlad Țepeș.
O veste bună este
că au mai început și lucrările de amenajare a
trotuarelor pe str. Traian
și au fost finalizate trotuare pe ambele părți pe str.
Mihai Bravu. Urmează lucrările pe str. Ștefan cel
Mare, pe porțiunea dintre str. Școlii și DJ Afumați
– Petrăchioaia. Au început în forță și lucrările
de realizare a podețelor
de acces la proprietăți
pe str. Ștefan cel Mare,
pe porțiunea de la Școala
Mare până la DN2, pe o

lungime de peste 500 metri liniari.
Se lucrează în forță și
pentru extinderea rețelei
de canalizare pe DJ 200A
Afumați-Petrăchioaia,
pentru apa menajeră, până la stadionul de fotbal,
ceea ce înseamnă aproape 1 km de rețea.

Siguranța în
trafic, un obiectiv
permanent
Foarte
importantă pentru administrația
din Afumați este asigurarea siguranței în trafic
atât pentru conducătorii auto, cât și pentru pietoni. Astfel, primarul nea spus cu bucurie că, după demersuri de mai mulți
ani, s-a reușit amplasarea
unei treceri de pietoni în
zona Deal, în dreptul notariatului. Pentru ca practic să lege cele două părți

ale zonei Deal, pentru ca
oamenii să se poată deplasa mai ușor. ”S-au realizat aceste treceri de pietoni și astfel este posibilă înființarea unei stații noi
de autobuz. Se știe deja faptul că fără treceri de
pietoni nu se pot înființa
stații de autobuz. Aceste
realizări fac parte din cele trei obiective de pe DN2
pe care ni le-am propus
anul acesta și de care ne
ținem: giratoriul din curbă,
care este finalizat, această trecere de pietoni finalizată și urmează, în cel mai
scurt timp, realizarea semaforului din centrul comunei, de la primărie, la
școala de la Monumentul
Eroilor”, a menționat primarul Gabriel Dumănică.
Edilul spune că a
reușit până acum să asfalteze străzile comunei în
proporție de 75%.
”Știu că am prelu-

at conducerea primăriei
în 2008 cu doar 6 străzi și
jumătate asfaltate, pe care oricum am fost nevoit să le reabilitez ulterior,
deoarece se degradaseră.
Acum ne apropiem de 60
de străzi asfaltate. Au mai
rămas de asfaltat străzile din zone mărginașe sau
în zone unde nu au fost introduse toate utilitățile, ori
intrări și străzi înguste. Pe
străzile rămase neasfaltate se așteaptă întâi finalizarea proiectelor de introducere a utilităților”, a mai
spus edilul.

Un nou sens
giratoriu
Primarul a precizat că
urmează să se amenajeze giratoriul din Ograda
Ștefănești, la intersecția
străzilor Borsec, Lotrului și Motrului. ”Acolo este practic o intersecție de

patru porțiuni de stradă,
un giratoriu care, văzând
utilitatea, celui din curbă
finalizat deja, reprezintă singura intersecție de
drumuri comunale care permite acest lucru în
comună. S-a obținut avizul Poliției Rutiere Ilfov
și urmează să înceapă
execuția giratoriului în circa două săptămâni, lucrare despre care suntem siguri că va fluidiza traficul
într-o zonă unde trece și
transport local, și școlar
plus că este o zonă mare a comunei cu străzi importante care fac legătura cu centrul comunei”, a
subliniat primarul.
Gabriel
Dumănică
ne-a menționat și faptul
că se apropie de final și lucrările privind extinderea
rețelei de curent electric
pe str. Iasomiei.
De asemenea, este în
lucru extinderea rețelei de
apă potabilă în zona gospodăriei de apă de pe străzile Revoluției, Crizantemei, Liliacului și Magnoliei.
Lucrările au banii prinși în
bugetul local pe anul 2020.
Prin PNDL, s-a finalizat însă lucrarea de
amenajare a trotuarelor
și podețelor pe str. Borsec, de care primarul este
foarte mulțumit. La fel, pe
str. Motrului.
”Intenționăm să demarăm un proiect de trotuare și podețe de acces,
mai vechi, pe str. Crinului, în zona Deal. Se execută lucrări de fapt, în
toată comuna”, a ținut să
menționeze edilul.
El a adăugat că a fost
inițiat în Consiliul local, și
pentru zona Moara, un proiect de realizare de podețe
de acces la proprietăți și
trotuare pe străzile Plopului, Murelor, Salcâmului,
Caisului și Fagului.
De remarcat faptul
că s-au finalizat lucrările
de asfaltare și amenajare
podețe pe str. Morii și pe
Borsec, cu fonduri provenite prin PNDL 2. S-a finalizat, de asemenea, lucarea de șanțuri betonate și podețe de acces la
proprietăți pe str. Alunului, pe porțiunea dintre DJ
100 și str. Garoafelor.
Totodată, s-a finalizat
amenajarea unui loc de joacă pentru copii în capătul
str. Alunului, un proiect foarte important, deoarece cei
mici nu aveau unde să se
joace și stăteau pe stradă,
fiind expuși accidentelor.

Vane de siguranță,
în caz de avarii
Primarul a precizat că
este aprobat și un proiect

prin care pe str. Școlii, la
Ograda Ștefănești, să se
monteze vane de închidere a apei și cu hidranți,
întrucât cele vechi erau,
ori prea puține, ori deja nu mai puteau fi folosite din cauza vechimii
instalațiilor. În acest fel,
în cazul unor defecțiuni,
rețeaua de alimentare cu
apă va putea fi oprită pe
cât mai puține segmente
de stradă și nu va mai fi
oprită apa în întreaga comună, cum s-a întâmplat
adesea în caz de avarii. Și
această lucrare face parte din modernizarea și reabilitarea rețelei de alimentare cu apă a comunei. La acest capitol, edilul a menționat că anul
trecut s-au realizat două
puțuri de mare adâncime,
unul de 220 m în incinta
dispensarului, și unul de
240 m adâncime, la capătul maxi-taxi din Ograda Ștefănești, pe str. Lotrului. Sunt lucrări realizate în ultimii doi ani.
Primarul spune că din
motive fianciare, unele
proiecte au fost amânate
pentru a fi posibilă finalizarea modernizării străzilor comunei. ”Am rămas
restanțieri cu finalizarea
balonului presostatic din
Școala Mare, dar, imediat ce vom găsi finanțare,
vom termina și acest proiect care este într-un stadiu avansat”, ne-a spus
primarul.
Totodată, încep lucrările pentru realizarea parcului din Ograda
Ștefănești, prin împrejmurire și realizarea drumului de acces. Acolo s-a
întocmit un PUZ care este compus din 3.000 mp
spațiu verde, adică parc,
1.000 mp teren de sport
și o viitoare clădire pentru
asistență socială, cu trei
etaje. Sunt, așadar, multe
proiecte care au fost îndeplinite sau multe alte proiecte în derulare, a subliniat primarul.

Proiecte de viitor
Cum infrastructura este prioritară, și proiectele
de viitor se axează pe prioritizarea acestor lucrări.
Primarul are în plan extinderea rețelei de canalizare
pe DN2, de la primărie până la ieșirea din comună,

pe ambele părți ale DN,
spre zona Moară. În acest
sens, edilul a dorit să explice că acesta este motivul pentru care nu se poate amenaja centrul comunei definitiv, înainte de introducerea canalizării.
Alt proiect de viitor
privește refacerea și realizarea podețelor de acces la proprietăți pe toate
străzile, unde încă nu au
fost realizate, dar și trotuare pe străzile care permit
acest lucru. ”Scopul este
ca aceste trotuare să fie
folosite, nu le facem doar
de frumusețe. De asemenea, se vor monta pe
străzi limitatoare de viteză și se va face trasarea
pentru semnalizare rutieră. S-au montat semne de circulație la toate
intersecțiile. S-au montat
deja semne de circulație
unde lipseau, nu au existat sau au fost deteriorate”, a spus primarul.
Un alt proiect de viitor
este și rezolvarea canalizării pe zona Deal a comunei, pe ambele părți.
Este o prioritate.
”Avem apă, gaz, toate celelalte utilități. Vom
face și racorduri gratuite la limita de proprietate. Acolo trebuie găsită o
soluție pentru ocolirea DN
și ajungerea în Ogrăzi,
cât și crearea unui giratoriu care să ușureze mersul până la Doraly, în zona
TSV stație de carburanți.
Extinderea canalizării în
zona Deal până la centura
Capitalei, este un proiect
important pentru Afumați,
mai ales că aceste lucruri
nu se puteau face pentru că suntem afectați de
lărgirea centurii, prin exproprierea a peste 30 de
afumățeni. Nu puteam să
facem proiectul, pentru că
în acest moment nu știm
unde să amplasăm țevile
de apă și canalizare. Dacă încep lucrările la centura Capitalei vom afla și noi
cum stă situația în zonă”,
a spus Gabriel Dumănică.
Edilul ne-a vorbit și
despre nevoia de a rezolva problema ieșirii din comună, la zona Moară, zona cimitirului. Acolo, spune primarul, au existat
aprobări mai vechi care
trebuie actualizate și continuate pentru a rezolva
problema de întoarcere

din zona cimitirului.
Un alt proiect de viitor
presupune realizarea de
trotuare pe DN2, având
în vedere că problemele
afumățenilor au fost pentru prima dată înțelese de
conducerea actuală a Ministerului Transporturilor.
”Suntem
susținuți
să rezolvăm problemele cetățenilor și să limităm producerea de accidente, și ca oamenii să fie
implicați trebuie să aibă
pe unde să circule. În contextul siguranței, un alt
proiect presupune realizarea unei pasarele pietonale în zona Deal, a Cantonului”, a declarat primarul.
Totodată,
primarul
și-a propus realizarea canalizării pe zona bazinelor
Pasărea – Afumați 1 și 2,
acea zonă de locuri de casă unde nu s-a putut face un racord cu pantă naturală. Acolo trebuie realizată o stație de pompare.
În acest moment au
început și lucrările de extindere de rețea de gaze
naturale pe DJ 100, o extindere pe o lungime de
300 m. Extinderea va începe și pe str. Doamna
Stanca, în zona cartierului de tineret. Lucrarea se
execută din bugetul local
pentru a ajuta cetățenii
să beneficieze de această
utilitate. Gaze vor fi introduse în continuare în toate zonele neacoperite, a
dat asigurări edilul.

Sistemul de
învățământ, pus la
punct aproape în
totalitate

În domeniul învățământului, implicarea administrației a fost evidentă. Practic, referindu-ne la
școli, la majoritatea acestor instituții, modernizarea și reabilitarea este în
proporție foarte mare rezolvată, astfel că vin la
Afumați să învețe și copii
din vecinătate. De aceea,
ca proiecte de viitor, este
gândită în special extinderea școlilor și creșterea
capacității lor. ”La Școlile
cu clasele 0-IV, Școala nr.
1, 2, 3 – A, B, C- vom demara, de anul viitor, lucrări de etajare. La Școala
B vom demara întocmirea
proiectului pentru etajarea
clădirii vechi, iar la școala

de la Monument vom face
etajare peste clădirea nouă, o etajare cu alte două
săli și o mansardă. Pentru
etajarea grădiniței cu program prelungit, proiectul a
fost deja elaborat, de asemenea, extinderea Școlii
Mari cu clasele V-VIII urmează a se construi cu o
clădire cu subsol, parter,
două etaje. Dar în primă
fază vom realiza etajările școlilor mici, A, B, și C,
cât și grădinița cu program
prelungit. Aceste spații noi
de care vom beneficia vor
fi folosite și pentru afterschool”, a precizat Gabriel
Dumănică.

Case pentru
cetățeni
Nici clădirea nouă a
primăriei nu va fi uitată,
urmând finalizarea lucrărilor. La fel, se dorește actualizarea proiectului și
Căminului Cultural. Sunt
proiecte mai vechi, care necesită foarte mulți
bani. Au fost demarate
de primărie, fiind trecute
în plan secund. Având în
vedere că prioritățile erau
legate de rezolvarea problemelor de infrastructură
rutieră. În anii următori,
ne vom canaliza atenția
și pe rezolvarea lor și ne
gândim să obținem bani
și din alte surse. Am făcut demersuri și pe partea fondului funciar, pentru a obține 97 ha din 201
ha, cât are fosta Livadă
Piersicărie, cum era cunoscută. Dorim ca terenul să treacă la Primăria
Afumați, să putem atribui
astfel loturi de casă conform Legii 15/2003, pentru că sunt solicitări numeroase în acest sens.
Deci și acest lucru este o
prioritate, să ajutăm tinerii să își întemeieze un cămin. Nu în ultimul rând,
plănuim la Canton să facem o zonă de agrement,
la DN, având în vedere
și poziția unui teren de-a
lungul DN, care se află în
centrul comunei, în zona
podului, vis-a-vis de zidul
istoric”, a conchis Gabriel
Dumănică, încrezător că
va reuși să finalizeze proiectele în derulare și va
putea demara multe alte
lucrări importante menite
să crească nivelul de trai
al afumățenilor.

