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Proiectele de moder-
nizare a infrastructurii în 
comuna Clinceni au luat 
în calcul, așa cum era fi-
resc, și satul Ordoreanu, 
primarul Adrian Budea-
nu ținând cont de nevoi-
le cetățenilor și străduin-
du-se să crească perma-
nent gradul de confort al 
comunității. Investițiile 
 s-au derulat în ritm acce-
lerat, precum în toate sa-
tele comunei Clinceni, iar 
proiecte importante și ne-
cesare pentru cetățeni au 
devenit realitate sau sunt 
pe cale de a fi înfăptuite.

Potrivit primarului co-
munei Clinceni, Adrian 
Budeanu, și în satul Or-
doreanu, în acest man-
dat, au fost realizate o se-
rie de investiții importan-
te care au avut în vede-
re modernizarea străzi-
lor. În esență ”obiectivul 
50”, care înseamnă în-
deplinirea pentru comu-

nă a câte 50 km de apă, 
50 km de canalizare, 50 
km de gaze naturale, 50 
km de asfalt ori 50 km de 
telecomunicații, ia în cal-
cul și satul Ordoreanu.

Utilități pentru 
toate străzile din 
sat

Astfel, dezvoltarea in-
frastructurii rutiere s-a 
produs și în satul Ordorea-
nu prin asfaltarea străzi-
lor Argeșului, Obștii, Uni-
rii, Corneliu Coposu, Digu-
lui, Școlii și Tudor Vladimi-
rescu. De asemenea, după 
cum ne-a declarat primarul 
Adrian Budeanu, au fost 
executate lucrări de ilumi-
nat public pe toate străzi-
le mai sus amintite. Toate 
investițiile au fost realiza-
te, așa cum de altfel am 
mai menționat, prin atra-
gerea unor surse exter-
ne de finanțare, mai pre-

cis prin programul PNDL 
derulat de Ministerul Dez-
voltării. ”De asemenea, în 
perioada inundațiilor, am 
terminat toate șanțurile 
și canalele de scurgere a 
apelor din satul Ordorea-
nu, care s-a confrunta cu 
probleme foarte mari din 
acest punct de vedere, 
numeroase gospodării fi-
ind afectate masiv”, a mai 
precizat edilul. 

Primarul Adrian Bu-
deanu ne-a mai spus că 
anul trecut a fost asfaltat 
și drumul de legătură DC 
125, lucrare realizată tot  
prin fonduri provenind de 
la PNDL.

”Mai avem de asfal-
tat trei străzi, respec-
tiv străzile Plopilor, Flori-
lor și Tufanului. Este vor-
ba despre un proiect care 
va intra în curând în lucru 
prin PNDL, printr-un pro-
iect 28 de milioane de lei 
ce cuprinde înreaga co-

mună, și astfel terminăm 
cu asfaltarea. Pe străzi-
le menționate există de-
ja rețele de energie elec-
trică și gaze naturale. Ur-
mează proiectul mare cu 
Consiliul Județean Ilfov 
care are în vedere reali-
zarea rețelelor de alimen-
tare cu apă și canalizare. 
Este vorba despre proiec-
tul derulat de Operatorul 
Regional Apă – Canal Il-
fov, de dezvoltare a in-
frastructurii de apă și apă 

uzată din județul Ilfov, ca-
re pentru comuna Clin-
ceni presupune investiții 
în valoare de 14 milioa-
ne de euro și include, evi-
dent, și satul Ordoreanu. 
Practic, astfel închidem 
tot ceea ce înseamnă mo-
dernizarea infrastructu-
rii în satul Ordoreanu, ali-
mentare cu apă și canali-
zare. Bineînțeles, la fina-
lul acestor lucrări vor pu-
tea fi realizate și trotuare-
le”, a mai spus primarul.

Rememorarea 
unor momente 
emoționante

Primarul Adrian Bu-
deanu a dorit să reamin-
tească despre contribuția 
importantă ce a fost acor-
dată pentru ridicarea bi-
sericii satului și realiza-
rea picturilor din interi-
or și, nu în ultimul rând, 
despre proiectul de mare 
importanță legat de Or-
doreanu pe care  îl repre-

zintă Centrul Pastoral, din 
centrul satului.   

În ’87, familiile or-
dorenilor au fost muta-
te în blocuri de locuin-
țe construite în acel timp 
la Cornetu și Bragadiru. 
Dar, poate, cel mai du-
reros moment s-a petre-
cut odată cu strămutarea 
mormintelor din cimitirul 
satului, la Clinceni.

După 1990, Ordo-
reanu a devenit sat mar-
tir, iar o primă listă de 

80 dintre foștii locuitori 
pribegiți  și-au recăpă-
tat drepturile de proprie-
tate dispărute. Apoi, s-a 
constituit Asociația Lo-
cuitorilor Satului Ordo-
reanu Nou   (ALSON), cu 
statut juridic și drept le-
gal de reprezentare a in-
tereselor acestora, în fața 
autorităților. Condusă ca 
președinte de prof. Ion 
Cornaciu – pe atunci In-
spector Școlar General 
al IȘJ Ilfov – organizația 

a determinat intrarea în 
modernitate a așezării. 
Totul, cu sprijinul esențial 
oferit de către autoritățile 
locale, mai ales în ultimii 
ani, ai mandatelor prima-
rului Adrian Budeanu, din 
Clinceni, într-un partene-
riat mai mult decât bene-
fic cu noii locuitori ai sa-
tului. Și-au făcut apariția 
astfel drumuri, sistemati-
zări, marcaje de străzi, lo-
tizarea terenurilor, rețele 
electrice și alimentare cu 
gaze, plantări de pomi, în-
diguiri  etc.

În urmă cu trei ani, 
pe 1 octombrie  2017, 
 s-au comemorat 30 de ani 
de la momentul ștergerii 
localității de pe hartă. 
Au fost atunci inaugura-
te și sfințite construcții 
noi, precum trapeza Pa-
rohiei Ordoreanu, ca-
re îndeplinește și rostu-
rile unui Centru Pastoral 
și Educațional, închinat 
„Acoperământului Mai-
cii Domnului”. Tot aici es-
te inclus Muzeul Parohial, 
cu exponate și fotografii 
ale momentelor de viață 
din tradițiile locului. La 
fel, Ansamblul Memorial 
de mari proporții – cu Mo-
numentul care cinstește 
memoria celor urgisiți, din 
anul 1987 – dă imaginea 
autentică a omagiului da-
torat celor care au suferit 
atunci. 

La liturghia și slujba 
de pomenire a victimelor 
demolării satului, ce a avut 
pe 1 octombrie 2017, au 
participat atunci oaspeți 
de onoare precum Prea-
sfințitul Părinte Timotei 
Prahoveanul, Episcop-Vi-

car al Arhie piscopiei Bucu-
reștilor, asistat de preoții 
Alexandru Trușcă, Dumi-
tru Ștefănescu, Ioan Bon-
dar, Gheorghe  Gheorghe, 
Paul Tudor, Costin Dinică, 
Daniel Topor, Florian Stan, 
Nicolae Anghel, Marcel 
Coja și diaconul Andrei 
Duță. Gazde pe măsură 
s-au dovedit a fi primarul 
Adrian Budeanu, prof. Ion 
Cornaciu și preotul paroh 
Alexandru Trușcă. Părinte-
le Timotei le-a oferit „Di-
plome Iustinian Patriar-
hul” edilului din Clinceni, 
prof. Ion Cornaciu și Con-
siliului Parohial. Iar preo-

tul paroh Alexandru și vi-
cele ALSON, Tiberiu Cris-
tolovean, au fost distinși 
cu „Diploma Omagială”. 
Toate aceste distincții au 
purtat semnătura Preafe-
ricitului Părinte Patriarh 
Daniel.

Fapte concrete 
pentru comunitate

Primarul Adrian Bu-
deanu declara la acea 
vreme: „Împlinirile de pâ-
nă acum sunt fapte con-
crete, ale recunoașterii 
întregii activități, pe care 
am desfășurat-o în sluj-

ba comunității. Atâta timp 
cât voi fi primar al aces-
tei minunate comunități, 
voi contribui în continuare 
la realizarea tuturor pro-
iectelor. Clinceni reprezin-
tă casa și grădina mea și 
vreau să fie cât mai fru-
moase”.

 Și astfel, comunita-
tea satului Ordoreanu, 
care în anul 2000 numă-
ra 18 gospodării, a ajuns 
acum la aproximativ 350 
de gospodării, despre ca-
re prof. Ion Cornaciu spu-
nea, la rândul său: „Fără 
sprijinul dlui. primar  n-am 
fi putut realiza obiective-
le modernizării și nici im-
punătorul Ansamblu al 
Monumentului nostru. La 
realizarea acestuia, dân-
sul e coautor. Ne-a făcut 
o surpriză extraordinară, 
când, cu un timp în urmă, 
ne-a spus: „Nu. Eu vreau 
un monument pe măsura 
valorii acestei comunități”. 
Urmarea? Am reproiectat 
totul și, astfel, am ajuns 
la varianta finală, păstrân-
du-i elementele esențiale, 
dar la o altă dimensiune”.
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350 de gospodării, parte a unei comunități de rang european

Investiţii importante pentru modernizarea satului Ordoreanu 

Satul Ordoreanu sau Ordoreanu Nou, cum îl numesc în prezent 
locuitorii săi, are o evoluție și o poveste aparte. După 1990, satul a 
rennăscut pe vechea vatră a așezării rase de pe fața pământului, în 
1987, cu buldozerele. În anul 2017, au fost comemorată împlinirea 
a 30 de ani de la tragedia demolării abuzive, care s-a întâmplat 
pentru a face loc unui lac de acumulare, în cadrul lucrărilor la 
Canalul Dunăre-București. Deși proiectul nu s-a mai înfăptuit, satul 
Ordoreanu a dispărut din natura luncii Argeșului, cu toate cele peste 
80 de case, gospodării cu acareturi, școală și biserică. Astăzi, satul 
Ordoreanu se dezvoltă frumos, așa cum îi stă bine unei comunități 
europene, și beneficiază de atenția deplină a administrației din 
Clinceni, care a derulat numeroase proiecte de dezvoltare menite să 
ofere comunității tot confortul dorit de cetățeni.

Cristina NedelCu
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