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”Mi-am dorit foar-
te mult să realizăm în în-
treaga comună cât mai 
multe spații verzi, par-
curi, având și o înclinație 
ecologistă, fiind un iubi-
tor de natură și de verde. 
Am susținut permanent și 
am implementat campa-
niile de plantare, astfel că 
pe o mare parte din străzi 
au fost plantați arbori or-
namentali. Vom continua 
astfel de acțiuni de fiecare 
dată când vom avea oca-
zia. Prioritar este să avem 
cât mai mult spațiu verde 
pe cap de locuitor”, ne-a 
declarat primarul comu-
nei Afumați, Gabriel Du-
mănică, precizând că au 
început lucrările de con-
struire a extinderii parcu-
lui de pe strada Mihai Bra-
vu,  cu o suprafață de 780 
mp, parcul inițial având o 
suprafață de 1.800 me-
tri pătrați. ”S-au introdus, 
prin subteran, instalațiile 
de apă și curent pentru 
stâlpii de iluminat, ex-
tinderea de apă pentru 
rețeaua de apă de udat 
și s-a realizat împrejmui-
rea parcului. Era o mare 
necesitate având în ve-
dere că în zona centra-
lă nu sunt terenuri atât 
de mari, iar parcul inițial 
de 1.800 mp era sufocat 
de numărul mare de vi-

zitatori. În zona centrală, 
avem o concentrare ma-
re de populație, iar aceas-
tă extindere de aproape 
800 mp era foarte nece-
sară. Parcul va fi amena-
jat cu alei, băncuțe, coșuri 
de gunoi, spațiu verde, 
va dispărea nisipul la lo-
cul de joacă și va fi înlo-
cuit cu material tip tartan. 
De asemenea, vor mai fi 
amenajate un teren de 
baschet cu un singur coș 
și o zonă pentru fitness și 
forță. Proiectul extinde-
rii, ca și în cazul amena-
jării inițiale care s-a reali-
zat în jurul unui nuc foar-
te mare și unui tei, va ține 
cont de prezența unui nuc 
tânăr, umbros. La aces-
tea se adaugă vegetația 
care va fi plantată, pomi 
ornamentali și plante noi 
care vor crea o oază de 
verdeață pe strada Mihai 
Bravu, din zona centrală. 
Realizarea parcului se în-
cadrează în strategiile de 
mediu care presupun ex-
tinderea unor astfel de 
investiții și a spațiilor ver-
zi atât de necesare și dori-
te de cetățeni”, a precizat 
primarul. 

Proiectul a fost inițiat 
la solicitările cetățenilor și 
se adaugă celorlalte par-
curi vechi, dar și celor-
lalte trei noi parcuri pre-

văzute de administrație 
precum: parcul din zo-
na Moară cu o suprafață 
de 3.000 mp, parcul de la 
Canton, din centru comu-
nei cu o suprafață de pes-
te 1.600 mp, dar și parcul 
din Ograda Ștefănești, cu 
o suprafață de 7.500 mp, 
amplasat la capătul străzi-
lor Motrului cu Belșugului. 
Pentru acesta din urmă, 
proiectul este mai am-
plu și include și o sală de 
sport cu 180 de locuri pe 
scaune - investiție derula-
tă prin CNI, și clădiri soci-
ale. Vor fi, așadar, nume-
roase locații noi de rela-
xare cu spații verzi, la ca-
re se adaugă și baza spor-
tivă cu o suprafață de 5 
hectare, care are în veci-
nătate pădurea Afumați 
pe o latură cu o lungime 
de aproape 600 de metri.

Costuri mai mici 
și o calitate 
mai bună a 
iluminatului public

În comuna Afumați 
sunt în curs de execuție 
ample lucrări de moderni-
zare a sistemului de ilumi-
nat stradal prin montarea 
de corpuri de iluminat efi-
ciente, cu surse LED, pe 
stâlpii și rețelele existen-
te, cu sistem de reglare a 
fluxului luminos, proiect 
derulat prin accesarea 
de fonduri nerambursa-
bile de la AFM (1.000.000 
lei). În cadrul proiectului 
se vor înlocui circa 800 de 
lampi de iluminat.

Este vorba des-
pre proiectul ”Creșterea 
eficienței energetice a sis-

temului de iluminat public 
în comuna Afumați, jud. 
Ilfov”. Atragerea de fon-
duri nerambursabile este 
o prioritate pentru prima-
rul Gabriel Dumănică, ca-
re îi asigură pe cetățeni că 
acest gen de investiții vor 
continua în comună.

”Prin acest pro-
iect reușim atât scăde-
rea substanțială a factu-
rilor la electricitate, deci 
scăderea costurilor, dar și 
o calitate mult mai bună 
a iluminatului, fapt con-
stat deja la acest proiect 
pe final. Pentru anul vi-
itor ne dorim, dacă exis-
tă asemenea programe și 
măsuri, să ne înscriem în 
continuare pentru a fina-
liza aceste lucrări. În ca-
zul în care nu vor exis-
ta, vom continua cu re-
surse din bugetul local. 
Cu siguranță într-un an - 
doi vom schimba sistemul 
de iluminat până la ultima 
stradă. Proiectul de acum 
asigură circa două treimi 
din necesar. Ne dorim să 
nu avem creșteri de cos-
turi la bugetul local și să 
ponderăm cheltuielile, de-
oarece plătim anual fac-
turi pentru iluminatul pu-
blic stradal, cât și în clă-
diri care înseamnă școli, 
primărie. Factura depășea 
2 milioane de lei, adică 20 
miliarde de lei vechi, pe 
un an, și exista riscul să 
ne trezim cu 40  de mili-
arde pe an. În plus, este 
un iluminat ecologic, iar 
lămpile sunt mai ușor de 
întreținut. Este, așadar, 
un pas important”, a ex-
plicat primarul Gabriel 
Dumănică.

Edilul a spus că au 
fost finalizate lucrările de 
extindere a rețelei de ilu-
minat stradal, cu stâlpi 
și lămpi tip LED, pe stra-
da Teiului (zona Moară). 
Extinderea rețelei de ilu-
minat public s-a realizat 
prin pozarea în subteran 
a rețelei de distribuție a 
energiei electrice ce ali-
mentează sistemul de 
iluminat public. Au fost 
montați stâlpi noi de 7 m, 
din țeavă de oțel zincat, 
fixați în fundații de beton 
și echipați cu lămpi eco-
nomice cu LED. De ase-
menea, au fost pozate în 
pământ tuburi copex pen-
tru fibra optică și s-au re-
alizat cămine de conexi-
uni. Această lucrare are 
ca scop întregirea rețelei 
de iluminat până la ulti-
ma locuință din aceas-
ta parte a comunei, răs-
punzând astfel solicitărilor 
cetățenilor din zonă pri-
vind sporirea gradului de 
siguranță pe timpul nopții, 
cât și a circulației rutiere 
pe drumurile comunale.

Primarul Gabriel Du-
mănică consideră că toate 
zonele comunei sunt im-
portante și trebuie să aibă 
instalații de iluminat mo-
dern, această lucrare fiind 
una din cele peste 50 ce 
urmează a fi realizate în 
următorii 3 ani.

Edilul a menționat 
că strada Teiului este o 
stradă importantă ca tra-
fic, această cale rutie-
ră cu multe locuințe noi 
construite făcând legă-
tura între strada Fagului 
din zona Moară și DJ 100 
șoseaua Găneasa. 

Edilul a remarcat că 
 s-au făcut investiții bune 
pe raza comunei Afumați, 
care au îmbunătățit mult 
iluminatul, atât casnic 
cât și stradal. Prin lăm-
pile economice a scăzut 
presiunea pe transforma-
toare, care de foarte mul-
te ori depășeau acea pu-
tere suportabilă și se ar-
deau siguranțele. ”În co-
mună avem foarte mul-
te transformatoare, iar în 
ultimii ani s-a redus nu-
mărul de opriri ale curen-
tului din cauza diferite-
lor defecțiuni. S-au făcut 
tot timpul modernizări, 
așadar a scăzut mult de-
ranjul cetățenilor și con-
tinuă evident investițiile 
în iluminatul public stra-
dal un proiect pe care ne 
dorim să îl rezolvăm pâ-
nă la sfârșitul anului, vor-
bind despre iluminatul 
public stradal pe șoseaua 
Moara Domnească, la Do-
raly, pe o lungime de pes-
te 800 m. Se vor monta 
rețea și stâlpi noi, de la 
semaforul Doraly până în 
fața unități militare. Lu-
crarea se adresează zonei 
industriale pentru a crea 
condiții cât mai bune de 
desfășurare a activității, 
pentru salariați, dar și 
pentru traficul rutier. 
Investiția pe strada Moara 
Domnească se realizează 
din bugetul local al comu-
nei. Este o stradă impor-
tantă care face legătura 
atât cu comuna Găneasa, 
cât și cu cele patru străzi 
cu activitate economică: 
străzile nr. 1, nr. 2, nr. 3 și 
nr. 4”, a explicat primarul 
Gabriel Dumănică.

actualitate

 Primarul Gabriel Dumănică este preocupat să ofere cât mai mult confort cetățenilor

Parcuri noi şi iluminat public de 
calitate, în Afumaţi

Pentru primarul Gabriel Dumănică este 
foarte important ca cetățenii din Afumați 
să beneficieze de cât mai mult confort și 
siguranță, iar parcurile și implicit zonele 
de relaxare, cât și rețelele de iluminat 
public, definesc aceste deziderate.

Cristina NedelCu


