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Investițiile și implicarea dau roade

Comuna Afumați, din ce în ce mai vizibilă și atractivă pentru investitori
Ritmul de dezvoltare a comunei Afumați s-a
intensificat în anul 2021, administrația reușind să
pună în aplicare o serie de proiecte importante.
Primarul Gabriel Dumănică, alături de Consiliul
Local, se străduiește să îndeplinească toate
obiectivele legate de investițiile importante pentru
localitate. Rezultatele nu se lasă așteptate, dovada
unei gospodăriri eficiente a comunei fiind numărul
în creștere al investitorilor care aleg această
localitate pentru a-și deschide centrele de afaceri.

Cristina Nedelcu
Investițiile administrative continuă în comuna
Afumați, așa cum primarul Gabriel Dumănică ne-a
promis și anul trecut după
preluarea unui nou mandat, iar la jumătate de an
de la alegeri se poate vedea în teritoriu că proiectele promise devin realitate.
Modernizarea infrastructurii rutiere a rămas prioritară și în acest an, o atenție
sporită fiind acordată, în
egală măsură, și extinderii
rețelelor de alimentare cu
apă și canalizare, modernizării sau realizării de noi
parcuri sau zone de agrement și, nu în ultimul rând,
îmbunătățirii infrastructurii
școlare și de sănătate.
”Pentru anul 2021,
avem mai multe investiții
de pus în aplicare. De curând au fost semnate
autorizațiile de construire pentru asfaltarea străzilor Vlad Țepeș și Decebal, fiind în curs de finalizare și actele pentru
obținerea autorizației de
construire privind realizarea de podețe de acces la
proprietăți și șanțuri betonate pentru preluarea
apei pluviale pe Str. Dacia, care a fost deja asfaltată. Anul acesta, vor continua lucrările de asfaltare
pe Str. Mircea Vodă, care
are o lungime de 800 metri și a fost parțial asfaltată. Nu vom reușit însă să
o finalizăm pentru că este o stradă amplasată pe
marginea bazinului Pasărea - Balta Afumați 3, unde nivelul apei este foarte
ridicat, ceea ce generează
probleme de execuție. Se
caută permanent soluții,
este o lucrare mult mai
complexă, deoarece strada este foarte instabilă,
iar constructorul nu poate
oferi garanție la lucrare”,
ne-a spus primarul.
Domnia sa a precizat că se va asfalta și Str.
Intrarea Macului, în zona Deal, reprezentând o
porțiune mică, de până în
70-80 metri, cât și Str. Pinului, pe o porțiune de circa 150 metri, între DN2
și Prelungirea Salcâmului.
”În acest moment strada este pietruită, dar ne-a
ieșit cadastrul și va fi asfaltată în totalitate”, a spus
primarul. Pe Str. Domnița
Ralu, se va asfalta parțial
porțiunea din dreptul Str.

Vlad Țepeș și până la Podul Bălții Boltași.
”Încercăm,
așadar,
să terminăm toate aceste străzi, să le asfaltăm.
Și pe Str. Revoluției continuă asfaltarea, apoi pe Intrarea Islazului în zona Deal, cât și pe Str. Zambilei.
Au aproape toate utilitățile
introduse, nu au canalizare, dar sunt străzi mai late și permit introducerea
canalizării prin șanțuri în
zona de trotuar. O veste bună privind asfaltarea
avem și pentru străzile Nr.
2, Nr. 3 de la Șos. Moara
Domnească, pe care neam propus să le finalizăm
anul acesta. S-au făcut
formalitățile pentru realizarea cadastrului la străzile Nr. 2 și Nr. 3, și începe
studiul de fezabilitate pentru asfaltarea lor, acestea
fiind mult mai bine structurate. Vor urma străzile
Nr. 4 și Nr. 1”, ne-a declarat edilul.
Tot pentru acest an,
este prevăzută realizarea
trotuarelor pe Șos. Moara
Domnească și a podețelor
de acces la proprietăți, pe
Str. Mihai Bravu și pe Șos.
Baku, fostă Focșani, aceste două străzi având trotuarele executate deja.
Proiectul este în faza de
întocmire a studiului de
fezabilitate, în schimb ce
pentru străzile Decebal și
Vlad Țepeș, urmează doar
procedura de licitație.
”Cu finalizarea acestor lucrări, ajungem la o
proporție de 80% a modernizării prin asfaltare a străzilor în comuna
Afumați”, ne-a precizat primarul Gabriel Dumănică.

Grădinița cu program
normal ”Școala B”

Continuă
extinderea rețelei
de canalizare
Pentru anul 2021 au
fost prevăzute investiții
și în privința extinderii
rețelelor de canalizare. Se
lucrează la întocmirea studiului de fezabilitate pentru extinderea canalizării
pe străzile Liliacului, Magnoliei, Crizantemei, pe
Șos. Petrăchioaia - etapa
a II-a. Toate aceste lucrări
sunt finanțate din bugetul
local al comunei Afumați.
”Vom începe întocmirea
unui studiu de fezabilitate
pentru canalizare pe DN2,
parțial , începând de la
DJ, de la Taxe și impozite,
spre Biserică. Practic, ne
referim de o distanță cuprinsă între centrul comunei, de la Primărie, până
la ieșirea din comună, la
Moară. Așadar, vom înce-

pe să executăm canalizarea, deoarece după executarea acesteia și stabilizarea solului vom reface trotuarele și podețele
de acces pe zona centrală
a comunei, lucru care este solicitat de cetățeni, dar
nu puteam face acest lucru fără introducerea canalizării”, a subliniat primarul.

Unitățile de
învățământ,
etajate și cu noi
săli de clasă

Atenția primarul și a
Consiliului Local este îndreptată ca de fiecare
dată și spre Educație, în
privința investițiilor în infrastructura educațională,
primarul
anunțându-ne
că la toate școlile din comună și grădinița din Șos
București - Urziceni nr.

Loc. Parc Canton

Str. Intr. Macului

228, vor fi făcute etajări,
cu scopul amenajării unor
noi săli de clasă. În acest
sens, vor fi demarate procedurile de licitație, într-o
primă fază pentru Școala
Nr. 3, (Școala C), cu clasele 0-IV și pentru grădinița
cu program prelungit.

Noi parcuri și baze
sportive
Vorbind despre componenta sportivă și de relaxare, primarul a precizat
că în zona Deal, la baza
podului, la Canton, va fi realizat un părculeț. ”Ne dorim să facem cât mai multe pentru comună și dezvoltarea zonelor de relaxare este foarte importantă. De aceea, am început
și demersurile la Compania Națională de Investiții
(CNI), pentru realizarea
unei săli de sport, în ca-

pătul Str. Albăstrelelor, în
Deal, un spațiu aparținând
primăriei, cu o suprafață
de 13.000 mp. Alături de
sala de sport, acolo va fi
amenajat skate-parcul și
o zonă de agrement pentru cei din Deal. Totodată intenționăm să mai facem un teren de sport în
incinta parcului din Deal,
pe Str. Ioan Slavici, lângă
terenul de tenis și un teren
multifuncțional, de sport.
Întocmim de asemenea,
proiectul tehnic pentru realizarea unui spațiu verde, cu teren de sport,
la Tarlaua 23, în Ograda
Ștefănești, în capătul străzii Motrului, parcela 105”,
a spus edilul.

Se construiește
intens
Comuna Afumați este așadar în plină dezvol-

Str. Liliacului

Str. Decebal

tare urbanistică, un lucru bun fiind faptul că se
construiește anul acesta
foarte mult, în ciuda pandemiei, după cum a semnalat edilul. Se fac multe
investiții economice pe raza comunei, pe care primăria le sprijină prin reducerea birocrației și emiterea documentelor întrun timp cât mai scurt,
susținerea planurilor urbanistice zonale care sunt
bine întocmite și asigurarea de utilități. Iar astfel, după o muncă de peste 12 ani, comuna a devenit mult mai vizibilă la nivelul regiunii București-Ilfov.
Multe investiții economice se datorează lucrărilor realizate anul trecut, în
privința drumurilor, a celor
cinci pasarele care se fac
pe Centura capitalei, drumuri de acces, de legătură cu Autostrada Soarelui,

Locație Sală de sport,
Str. Albăstrelelor

cu A3 București – Ploiești.
”Comuna a devenit atractivă prin toate investițiile deblocate anul trecut. Lucrările începute de anul trecut
sunt în faze avansate. Pentru lărgirea Centurii, de la
Afumați la Glina, lucrările
vor începe cât de curând.
Trebuie apoi menționată
semnarea contractului privind cel de-al doilea inel
de centură, A0, între Corbeanca și Afumați. Licitația
este deja atribuită pentru
lucrări care probabil că vor
începe într-un an, la care
se vor adăuga și celelalte
segmente, care fac legătura între Afumați-Brănești,
până la Glina pentru Autostrada Soarelui. Am
anunțat recent că DR6 –
Afumati Expres, drumul
radial care realizează conexiunea Autostrăzii A0
cu DN2, devenind o variantă de ocolire a localității
Afumați, cu o lungime de
4,39 km a fost inclus în proiectul ”Orbital București”,
o rețea de drumuri radiale care să conecteze Coridorul IV Pan-european cu
Regiunea București – Ilfov, un nou proiect foarte important pentru comună și întreg județul Ilfov.
Un proiect amplu care înseamnă 10 drumuri radiale cu o lungime totală de
circa 100 km, 30 de noduri
și descărcări rutiere, 30 de
UAT-uri intersectate, în paralel cu execuția noii Autostrăzi de Centură a Capitalei – A0, cu lărgirea la patru
benzi pe Centura actuală și
realizarea a 5 pasaje rutiere (Mogoșoaia, Domnești,
Berceni, Olteniței – PopeștiLeordeni și Cernica). Cele
10 drumuri radiale au fost
gândite pentru a crește
atractivitatea A0 – Inel
București, prin conectarea
la Capitală și la aria metropolitană. Comuna Afumați
are o poziție geografică
favorabilă, fiind străbătută de DN2 care face legătura cu Moldova, dar și cu
jud. Constanța, având o
activitate economică intensă, ceea ce a făcut posibilă
includerea în acest proiect

important pentru regiunea
București-Ilfov”, ne-a punctat primarul. Apoi, a vorbit
despre realizarea unei centuri parțiale a comunei de
la Ocean Fish, care va continua de la pasarela peste
DN2 spre zona Piersicărie, ajungând pe DN2, astfel ca mașinile cu gabarit
foarte mare să ocolească
centrul comunei și să iasă
în zona restaurantului Doi
Tăurași. ”Această semicentură ar mai decongestiona traficul cu mașinile de
mare tonaj pentru a scădea și poluarea în centrul
localității. Așadar, încă un
proiect foarte important.
De menționat că se fac
investiții economice în zona
Doraly, în spatele Societății
Romvac, care se vor realiza pe teritoriul comunei Afumați, cu depozite,
producție, activitate economică, ceea ce se traduce
prin dezvoltarea zonei, inclusiv prin străzi în zona industrială și crearea efectivă
a unui parc industrial pentru care noi venim cu infrastructura și utilitățile”, a
precizat Gabriel Dumănică.
În privința iluminatului stradal, primarul a
menționat și extinderea
rețelelor de iluminat stradal pe străzile Teiului, Crizantemei, Liliacului, Magnoliei, dar și pe Șos. Moara Domnească. În Consiliul Local s-a propus și realizarea cadastrelor pe
toate străzile din comună,
având în vedere dezvoltarea accentuată.
”Avem discuții cu investitorii și ne dorim să
vină în Afumați să construiască, lucru benefic pentru bugetul local,
care nu e atât de mare
pe cât se crede, sub 38
de milioane de lei, adică
puțini bani, având în vedere cheltuielile foarte
mari pentru iluminat, gaz,
întreținerea școlilor, lucrările continue de modernizare a infrastructurii stradale, menținerea în bune
condiții a ceea ce am realizat, întreținerea spațiului
verde, domeniului pu-

Etajare ”Școala C”

Noul teren de
sport – Cartier
Parc Deal Tineret

blic, cât și dezvoltarea
lor”, ne-a declarat edilul,
exprimându-și mândria că
în ultima perioadă comuna a fost foarte vizibilă,
la nivel național, datorită
inaugurării primului centru mobil de vaccinare fără programare în prezența
președintelui Klaus Iohannis. Totodată, comuna
a fost vizibilă prin sport,
cu patru meciuri de fotbal
transmise pe principalele
canale TV de sport, dar și
prin resfințirea Bisericii Sf.
Dimitrie Izvoritorul de Mir.
Să nu uităm și de concursul de frumusețe canină,
din luna mai, la care au
participat sute de câini și
stăpânii lor, din nouă țări.

Cetățenii
beneficiază de
multiple forme de
sprijin social

Implicarea adminis
trației nu se oprește aici.
Primăria și Consiliul Local

Str. Revoluției

Str. Vlad Țepeș

Parcul ”Str. Albăstrelelor”

Str. Zambilei

sunt alături de toate categoriile de cetățeni prin diverse forme de sprijin. Ca
de fiecare dată, la propunerea primarului, în Consiliul Local a fost aprobată premierea substanțială
a tuturor copiilor din școli
și grădinițe cu premii constând în laptopuri, tablete sau cărți, la sfârșit de
an școlar.
Pe segmentul de
asistență socială, primăria
s-a implicat în susținerea
tinerilor căsătoriți, a mamelor, la nașterea copilului, și la majorat, ocazie
cu care tinerii primesc câte 500 de lei. Se acordă
ajutoare și în caz de deces, când familiile îndoliate primesc 1.000 de lei,
la fel la împlinirea a 50 de
ani de căsnicie, se acordă un premiu de fidelitate de 1.000 de lei. ”Ne
gândim ca o parte dintre
aceste ajutoare să fie majorate anul viitor. Totodată, suntem preocupați de

susținerea cetățenilor care se confruntă cu probleme grave de sănătate.
La fel, am susținut și cazurile unor persoane care au suferit pierderi materiale în incendii sau alte
calamități. Să nu uităm și
de o persoană dragă nouă, care a primit 5.000
de lei, cu ocazia împlinirii
vârstei de 100 de ani”, nea spus primarul. Tanti Anica este a treia membră a
comunității
afumățene
care a implinit 100 de ani,
în ultimii 10 ani. Este o femeie deosebită, puternică, o bună gospodină și
veteran de război, care
și-a dedicat viața familiei
și implicării active în comunitate și în viața socială și spirituală a localității.
Pe 23 mai, a fost înconjurată, cu mare bucurie și respect, de întreaga familie, copiii, nepoții
și strănepoții, de alte rude
și vecini, alături de preoții
parohiei, dascalul și primarul Gabriel Dumănică,
sărbătorind această zi așa
cum se cuvine.
”Ne dorim ca în localitatea noastră să se întâmple cât mai multe evenimente care să reprezinte comuna. Să punem în
valoare lucrurile frumoase din comună, care arată din ce în ce mai bine,
cu străzile modernizate,
curățenie, vegetație toaletată, cu locațiile frumoase, cum este Școala
mare cu clasele V-VIII și
baza sportivă a comunei,
cu stadionul de fotbal cu
care ne mândrim și este
gazda unor competiții din
ce în ce mai importante”,
a concluzionat primarul.

