
adeverinţe, certificate fiscale, vremurile, comuna Afumaţi a intrat Ca să ştie încotro vor să se îndrepte Jurnalul de Afumaţi vă aduce în 
autorizaţii de construire şi pe direcţia modernizării iar oamenii şi care este calea care îi duce la casă ultimele ştiri despre proiectele 
funcţionare precum şi a diverselor care trăiesc aici îşi dau seama că obiectiv.primăriei aflate la început de drum 
acorduri şi avize – până la formează o mare familie, o Iar pentru a vă vedea dorinţele sau în plină derulare, informaţii utile 
problemele comunităţii în ansamblul comunitate locală, cu aceleaşi împlinite, trebuie să ştiţi care este pentru prezentul şi viitorul comunei, 
ei, cum ar fi utilităţile publice, interese şi obiective în ceea ce adevărul, trebuie să ştiţi cum şi informaţii de interes general 
reabilitarea şi modernizarea priveşte prezentul şi viitorul când se vor rezolva problemele referitoare la sprijinirea cetăţenilor 
străzilor, alimentarea cu apă, comunei lor. voastre. în rezolvarea problemelor 
canalizarea, iluminatul public. individuale care au legătură cu Jurnal de Afumaţi le este dedicat 
Ţinând pasul cu timpul şi cu administraţia locală – eliberarea de membrilor acestei mari comunităţi. 

– Asfaltarea str. Oituz (542 m), toată comuna Afumaţi pentru cu clasele V-VIII).
Garoafelor (363 m) , Tufanului, prevenirea producerii de 
Fagului (222 m). accidente şi creşterea – Amenajarea unor mini-parcuri 

siguranţei circulaţiei la intersecţia str. Găneasa cu 
– Trotuare pe Şos. Petrăchioaia vehiculelor şi pietonilor. DN2 (zona şcolii de la 
(de la curbă până la pădure), Monument), la intersecţia str. 
str. Şcolii (de la Şos. Ştefăneşti – Terenuri de sport cu covor Găneasa cu str. Alunului, pe str. 
până la cimitir). sintetic în curţile şcolilor cu Mihai Bravu în zona blocului 

clasele I-IV de la Ograda IAS, în Ograda Ştefăneşti şi în 
– Proiect rutier de montare a Şindriliţa (CAP), Ograda incinta şcolii de pe Şos. 
indicatoarelor de circulaţie şi Ştefăneşti (str. Şcolii) şi a şcolii Petrăchioaia.
pentru treceri de pietoni în de pe Şos. Petrăchioaia (şcoala 
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PROIECTE PROPUSE, CARE CE VOR
SCHIMBA ÎNFĂŢIŞAREA COMUNEI 

LA ÎNCEPUT
DE DRUM

„Comuna Afumaţi are nevoie 
de un mijloc de informare 
eficient pentru locuitorii săi. A 
trecut un an de mandat în care 
am reuşit să realizez ce mi-am 
propus. În ciuda crizei mă 
străduiesc să continui 
proiectele începute şi să lansez 
altele noi. Vreau ca locuitorii 
comunei să ştie adevărul şi să 
mergem mai departe împreună 
cu proiectele pe care le-am 
început,“ a declarat primarul 
Dumănică.

Jurnalul de Afumaţi este ziarul de care 
are nevoie fiecare locuitor al comunei 
pentru a fi informat corect în legătură 
cu viaţa din comună, cu activitatea 
primăriei, a primarului Dumănică şi a 
Consiliului Local.  
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Trupa  va concerta în Afumați!VOLTAJ
În zilele de 5 și 6 septembrie 2009, cu ocazia zilelor comunei Afumați veți putea 
urmări live nume sonore din showbiz-ul românesc: VOLTAJ, Andreea BALAN, 
Ionuț DOLĂNESCU, Cristina RUS, Nicu PALERU.

Pe data de 5 septembrie concertele vor începe la ora 19:00 iar în 6 septembrie 
la ora 17:00. Intrarea este liberă iar concertele se vor ține la Școala nr.1 (Șos. 
Petrăchioaia, Școala Mare). 

Primăria Afumați și Consiliul Local  Afumați vă invită să participați la 
evenimentul denumit de anul acesta: ZILELE COMUNEI AFUMAȚI.

nr.1



construite podişti la fiecare imobil. 
Vreau ca locuitorii comunei Am mai realizat trotuarele şi 
Afumaţi să ştie că primarul parcarea la cimitirul de pe DN2. 
Dumănică face lucruri trainice şi de Acestea au o lungime de 150 ml, 
calitate pentru că trebuie să mai exact pe toată zona din faţa 
profităm la maximum de sumele de cimitirului. 
bani de care dispunem.

Şi trebuie să menţionez şi 
J.A.: Cred că fiecare gospodar ştie încheierea lucrărilor de reparaţii, 
din propria experienţă că nu ai cum vopsirea şi igienizarea sediului 
să pui căruţa în faţa cailor, ca să zic actual al Primăriei (Căminul 
aşa. Cultural), pentru a asigura condiţiile 

cele mai bune de lucru atât 
G.D.: E o expresie care se angajaţilor, cât şi cetăţenilor 
potriveşte. Programele europene comunei, până la terminarea noului 
de finanţare pentru dezvoltarea sediu. 
locală prin fonduri nerambursabile 
sunt o şansă extraordinară pentru J.A.: În încheiere, dacă doriţi, vă rog 
comuna Afumaţi. E o şansă cu care să transmiteţi un mesaj locuitorilor 
te întâlneşti o dată în viaţă. comunei Afumaţi.

J.A.: Ce alte proiecte aţi mai G.D.: Mesajul meu este următorul: 
realizat, domnule primar? în timpul scurs de la preluarea 

mandatului de primar, în limitele 
G.D.: Încă un proiect mare şi foarte fondurilor avute la dispoziţie am 

încercat şi am reuşit să termin o ambiţios a fost Introducerea 
mare parte din lucrările începute şi gazului metan şi extinderea 
să demarez şi să finalizez alte iluminatului stradal în Cartierul 
proiecte noi.Tineretului (zona Deal). 
Rezultatele de până acum mă fac 
să am încredere în viitor şi vreau ca Pe urmă mai sunt o mulţime de 
şi cetăţenii să aprecieze realizările lucrări de interes local. Dintre 
enumerate. Este o perioadă mai acestea pot să menţionez acum 
grea, dar lucrările continuă şi realizarea trotuarelor în zona 
străduinţele mele se îndreaptă podului de pe DN2, pentru 
către asigurarea finanţării pentru prevenirea accidentelor de 
lucrări.circulaţie şi creşterea siguranţei 

cetăţenilor. Mai este asfaltarea şi 
Jurnalul de Afumaţi are un rol modernizarea străzii 
foarte important, pentru că trebuie Albăstrelelor, cu şanţuri şi 
să le prezinte cititorilor stadiul trotuare de o parte de alta a 
lucrărilor şi proiectelor. Adică acesteia. 
activitatea primarului. Sunt genul 
de om care tace şi face. Este De asemenea, am finalizat 
important însă ca locuitorii comunei parcarea de pe Şoseaua 
Afumaţi să fie la curent permanent Ştefăneşti, în dreptul bisericii 
cu activitatea mea. „Maica Domnului“ pentru 

prevenirea blocării circulaţiei pe 
Şi o mică precizare la încheiere: DJ100.
folosesc cuvântul „realizări“ din 
comoditatea exprimării. Pentru De interes pentru tinerii părinţi şi 
mine însă, este vorba despre bunici, desigur, este recepţia 
datorie. Am considerat că votul pe grădiniţei cu program prelungit 
care mi l-au dat locuitorii comunei în urma consolidării acoperişului 
Afumaţi reprezintă un contract. conform expertizei tehnice. 
Vreau să se ştie că îmi fac doar Trebuie ca în cel mai scurt timp să 
datoria şi onorez „contractul de demarăm formalităţile pentru 
încredere” pe care l-am primit. obţinerea autorizaţiei de 

funcţionare. 

În zona Deal, m-am ocupat de Jurnal de Afumaţi: Domnule 
montarea unui transformator primar, vă rog să faceţi un scurt 
electric care deserveşte străzile sumar al activităţii din lunile de 
Crinului, Iasomiei, Trandafirului şi când sunteţi primar.
porţiunea de pe DN2. Aici, 
alimentarea cu energie electrică Gabriel Dumănică: Un scurt 
impunea realizarea acestui proiect. sumar, o să fie cam greu. Am 

încercat să mă ocup de toate 
Un proiect care trebuie finalizat aspectele administrării comunei 
este Accesarea de fonduri Afumaţi. Nevoile locuitorilor 

zonelor comunei sunt diferite. Am europene pentru reţeaua de 
considerat că stabilirea unei liste canalizare prin programul posibilă creşterea presiunii în 
de priorităţi la nivelul comunei nu SAPARD. reţeaua existentă şi extinderea J.A.: Care credeţi că sunt şansele 
corespunde aşteptărilor oamenilor. reţelei de apă potabilă în zona comunei Afumaţi de a obţine în 
Şi atunci am pornit la drum pe două J.A.: Vă rog să detaliaţi în ce anume Deal, Doraly şi Centura Afumaţi. Mă continuare finanţări?
direcţii: interesul general şi a constat demersul dvs. bucur că am putut să vin în acest 
interesele zonale. fel în sprijinul locuitorilor. G.D.: Sunt convins că avem cele 

G.D.: Am reuşit să accesez primele mai bune şanse. Dar nu mă bazez 
De interes general pentru comuna 3 tranşe de bani din totalul de 5 ale pe noroc. Cu sprijinul Consiliului J.A.: Sunt convins că toţi locuitorii 
Afumaţi era proiectul de mare acestui proiect. Sunt în faza de Local am demarat încă 2 proiecte comunei vă vor ţine pumnii. Cred că 
anvergură şi de cea mai mare contractare şi montare a staţiei de cu finanţare europeană. oamenii îşi dau seama cât de mult 
importanţă, Extinderea şi epurare care va deservi cei cca 6 înseamnă să aibă condiţii de Primul este Înlocuirea sistemelor 
finalizarea alimentării cu gaze kilometri de reţea de canalizare. Pe confort care se apropie mai mult de clasice de încălzire cu sisteme 
naturale în toată comuna, pe o acest traseu de canalizare s-au nivelul de la oraş. Alte proiecte la care utilizează energie solară, 
lungime de 15 km. Acesta a fost realizat racordurile la limita de nivelul întregii localităţi mai aveţi?energie geotermală şi energie 
un proiect care într-adevăr a proprietate pentru ca aceste străzi eoliană, cu finanţare 
schimbat faţa comunei şi a să poată să fie asfaltate. G.D.: Sigur! S-a lucrat intens pentru nerambursabilă de la Fondul de 
îmbunătăţit calitatea vieţii reabilitarea şi modernizarea Mediu.
locuitorilor. Cred că toată lumea se J.A.: Este vorba despre finanţări drumurilor comunale prin Al doilea este Strategia de 
bucură acum de tot confortul pe nerambursabile? pietruire. În acest program au fost dezvoltare durabilă a comunei 
care îl presupune alimentarea cu cuprinse 15 străzi: Alunului, Afumaţi.
gaze naturale. G.D.: Într-adevăr, este vorba Imaşului, Plopului, Murelor, 

despre finanţări nerambursabile. Frasinului, Binelui, Mărăşeşti, Pentru că suntem la canalizare, 
Pe urmă, tot de interes general era Practic, comuna Afumaţi a primit şi Maramureş, Merilor, Bistriţei, trebuie să menţionez finalizarea 
Extinderea şi modernizarea va mai primi sumele de bani Bumbeşti, Negropontes, lucrărilor la noua Gospodărie de 
sistemului de iluminat stradal. necesare realizării proiectelor, fără Garoafelor, Fagului şi Salcâmului. Apă de pe strada Revoluţiei (zona 

să dea nici un leu înapoi. Totodată, pe aceste străzi au fost ICIL). Cu această lucrare, va fi 

Pentru primul număr al Jurnalului de Afumaţi 
i-am solicitat un interviu primarului Gabriel 
Dumănică. Scopul: informarea cetăţenilor 
direct de la sursă. Pentru că până acum nu a 
existat un mijloc mass-media dedicat comunei 
Afumaţi, subiecte există din belşug. 

Primarul Gabriel Dumănică: 
„Preocuparea mea în aceşti patru 
ani de mandat de primar este 
prezentul şi viitorul comunei 
Afumaţi. Oamenii mi-au acordat 
încrederea şi vreau să le 
demonstrez că pentru mine cele 
mai bune vorbe sunt faptele.“

Prezentul şi viitorul
comunei Afumaţi
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str. Școlii, zona Cimitirului

Cu primarul Gabriel Dumănică despre… Școala nr.3, str. Fagului

Trotuare și parcare, Cimitir, DN2

str. Școlii, zona Cimitirului



construite podişti la fiecare imobil. 
Vreau ca locuitorii comunei Am mai realizat trotuarele şi 
Afumaţi să ştie că primarul parcarea la cimitirul de pe DN2. 
Dumănică face lucruri trainice şi de Acestea au o lungime de 150 ml, 
calitate pentru că trebuie să mai exact pe toată zona din faţa 
profităm la maximum de sumele de cimitirului. 
bani de care dispunem.

Şi trebuie să menţionez şi 
J.A.: Cred că fiecare gospodar ştie încheierea lucrărilor de reparaţii, 
din propria experienţă că nu ai cum vopsirea şi igienizarea sediului 
să pui căruţa în faţa cailor, ca să zic actual al Primăriei (Căminul 
aşa. Cultural), pentru a asigura condiţiile 

cele mai bune de lucru atât 
G.D.: E o expresie care se angajaţilor, cât şi cetăţenilor 
potriveşte. Programele europene comunei, până la terminarea noului 
de finanţare pentru dezvoltarea sediu. 
locală prin fonduri nerambursabile 
sunt o şansă extraordinară pentru J.A.: În încheiere, dacă doriţi, vă rog 
comuna Afumaţi. E o şansă cu care să transmiteţi un mesaj locuitorilor 
te întâlneşti o dată în viaţă. comunei Afumaţi.

J.A.: Ce alte proiecte aţi mai G.D.: Mesajul meu este următorul: 
realizat, domnule primar? în timpul scurs de la preluarea 

mandatului de primar, în limitele 
G.D.: Încă un proiect mare şi foarte fondurilor avute la dispoziţie am 

încercat şi am reuşit să termin o ambiţios a fost Introducerea 
mare parte din lucrările începute şi gazului metan şi extinderea 
să demarez şi să finalizez alte iluminatului stradal în Cartierul 
proiecte noi.Tineretului (zona Deal). 
Rezultatele de până acum mă fac 
să am încredere în viitor şi vreau ca Pe urmă mai sunt o mulţime de 
şi cetăţenii să aprecieze realizările lucrări de interes local. Dintre 
enumerate. Este o perioadă mai acestea pot să menţionez acum 
grea, dar lucrările continuă şi realizarea trotuarelor în zona 
străduinţele mele se îndreaptă podului de pe DN2, pentru 
către asigurarea finanţării pentru prevenirea accidentelor de 
lucrări.circulaţie şi creşterea siguranţei 

cetăţenilor. Mai este asfaltarea şi 
Jurnalul de Afumaţi are un rol modernizarea străzii 
foarte important, pentru că trebuie Albăstrelelor, cu şanţuri şi 
să le prezinte cititorilor stadiul trotuare de o parte de alta a 
lucrărilor şi proiectelor. Adică acesteia. 
activitatea primarului. Sunt genul 
de om care tace şi face. Este De asemenea, am finalizat 
important însă ca locuitorii comunei parcarea de pe Şoseaua 
Afumaţi să fie la curent permanent Ştefăneşti, în dreptul bisericii 
cu activitatea mea. „Maica Domnului“ pentru 

prevenirea blocării circulaţiei pe 
Şi o mică precizare la încheiere: DJ100.
folosesc cuvântul „realizări“ din 
comoditatea exprimării. Pentru De interes pentru tinerii părinţi şi 
mine însă, este vorba despre bunici, desigur, este recepţia 
datorie. Am considerat că votul pe grădiniţei cu program prelungit 
care mi l-au dat locuitorii comunei în urma consolidării acoperişului 
Afumaţi reprezintă un contract. conform expertizei tehnice. 
Vreau să se ştie că îmi fac doar Trebuie ca în cel mai scurt timp să 
datoria şi onorez „contractul de demarăm formalităţile pentru 
încredere” pe care l-am primit. obţinerea autorizaţiei de 

funcţionare. 

În zona Deal, m-am ocupat de Jurnal de Afumaţi: Domnule 
montarea unui transformator primar, vă rog să faceţi un scurt 
electric care deserveşte străzile sumar al activităţii din lunile de 
Crinului, Iasomiei, Trandafirului şi când sunteţi primar.
porţiunea de pe DN2. Aici, 
alimentarea cu energie electrică Gabriel Dumănică: Un scurt 
impunea realizarea acestui proiect. sumar, o să fie cam greu. Am 

încercat să mă ocup de toate 
Un proiect care trebuie finalizat aspectele administrării comunei 
este Accesarea de fonduri Afumaţi. Nevoile locuitorilor 

zonelor comunei sunt diferite. Am europene pentru reţeaua de 
considerat că stabilirea unei liste canalizare prin programul posibilă creşterea presiunii în 
de priorităţi la nivelul comunei nu SAPARD. reţeaua existentă şi extinderea J.A.: Care credeţi că sunt şansele 
corespunde aşteptărilor oamenilor. reţelei de apă potabilă în zona comunei Afumaţi de a obţine în 
Şi atunci am pornit la drum pe două J.A.: Vă rog să detaliaţi în ce anume Deal, Doraly şi Centura Afumaţi. Mă continuare finanţări?
direcţii: interesul general şi a constat demersul dvs. bucur că am putut să vin în acest 
interesele zonale. fel în sprijinul locuitorilor. G.D.: Sunt convins că avem cele 

G.D.: Am reuşit să accesez primele mai bune şanse. Dar nu mă bazez 
De interes general pentru comuna 3 tranşe de bani din totalul de 5 ale pe noroc. Cu sprijinul Consiliului J.A.: Sunt convins că toţi locuitorii 
Afumaţi era proiectul de mare acestui proiect. Sunt în faza de Local am demarat încă 2 proiecte comunei vă vor ţine pumnii. Cred că 
anvergură şi de cea mai mare contractare şi montare a staţiei de cu finanţare europeană. oamenii îşi dau seama cât de mult 
importanţă, Extinderea şi epurare care va deservi cei cca 6 înseamnă să aibă condiţii de Primul este Înlocuirea sistemelor 
finalizarea alimentării cu gaze kilometri de reţea de canalizare. Pe confort care se apropie mai mult de clasice de încălzire cu sisteme 
naturale în toată comuna, pe o acest traseu de canalizare s-au nivelul de la oraş. Alte proiecte la care utilizează energie solară, 
lungime de 15 km. Acesta a fost realizat racordurile la limita de nivelul întregii localităţi mai aveţi?energie geotermală şi energie 
un proiect care într-adevăr a proprietate pentru ca aceste străzi eoliană, cu finanţare 
schimbat faţa comunei şi a să poată să fie asfaltate. G.D.: Sigur! S-a lucrat intens pentru nerambursabilă de la Fondul de 
îmbunătăţit calitatea vieţii reabilitarea şi modernizarea Mediu.
locuitorilor. Cred că toată lumea se J.A.: Este vorba despre finanţări drumurilor comunale prin Al doilea este Strategia de 
bucură acum de tot confortul pe nerambursabile? pietruire. În acest program au fost dezvoltare durabilă a comunei 
care îl presupune alimentarea cu cuprinse 15 străzi: Alunului, Afumaţi.
gaze naturale. G.D.: Într-adevăr, este vorba Imaşului, Plopului, Murelor, 

despre finanţări nerambursabile. Frasinului, Binelui, Mărăşeşti, Pentru că suntem la canalizare, 
Pe urmă, tot de interes general era Practic, comuna Afumaţi a primit şi Maramureş, Merilor, Bistriţei, trebuie să menţionez finalizarea 
Extinderea şi modernizarea va mai primi sumele de bani Bumbeşti, Negropontes, lucrărilor la noua Gospodărie de 
sistemului de iluminat stradal. necesare realizării proiectelor, fără Garoafelor, Fagului şi Salcâmului. Apă de pe strada Revoluţiei (zona 

să dea nici un leu înapoi. Totodată, pe aceste străzi au fost ICIL). Cu această lucrare, va fi 

Pentru primul număr al Jurnalului de Afumaţi 
i-am solicitat un interviu primarului Gabriel 
Dumănică. Scopul: informarea cetăţenilor 
direct de la sursă. Pentru că până acum nu a 
existat un mijloc mass-media dedicat comunei 
Afumaţi, subiecte există din belşug. 

Primarul Gabriel Dumănică: 
„Preocuparea mea în aceşti patru 
ani de mandat de primar este 
prezentul şi viitorul comunei 
Afumaţi. Oamenii mi-au acordat 
încrederea şi vreau să le 
demonstrez că pentru mine cele 
mai bune vorbe sunt faptele.“

Prezentul şi viitorul
comunei Afumaţi
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str. Școlii, zona Cimitirului

Cu primarul Gabriel Dumănică despre… Școala nr.3, str. Fagului

Trotuare și parcare, Cimitir, DN2

str. Școlii, zona Cimitirului



cetăţean care se adresează primăriei 
Afumaţi cu o cerere să fie întâmpinat 
cu toată bunăvoinţa şi problema să 
fie rezolvată în cel mai scurt timp. 

Din păcate, pentru moment, 
activitatea primăriei are de suferit 
sub aspectul promptitudinii din cauza 
că funcţionează temporal în două 
locaţii separate de drumul naţional. 
Este greu şi pentru funcţionarii 
primăriei, şi pentru cetăţeni. 

Din cauza costurilor mari de finalizare 
L-am rugat pe primarul Dumănică să ne a lucrărilor la noua clădire a primăriei 
spună care sunt intenţiile sale privitoare Afumaţi, de circa 400 mii lei, am 
la activitatea cu publicul a primăriei 

preferat să sistez lucrările la clădire 
Afumaţi. 

până anul viitor, optând în schimb 
pentru realizarea de drumuri şi alte 

Menţionăm că în acest capitol al 
lucrări în comună.

activităţii primăriei sunt cuprinse 
eliberarea diverselor adeverinţe, a 

„Ceea ce le promit locuitorilor 
certificatelor fiscale, de urbanism, 

comunei Afumaţi este că rezolvarea 
eliberarea autorizaţiilor de construire, a 

problemelor lor se va face în cel mai acordurilor şi avizelor necesare 
scurt timp,  în funcţie de locuitorilor comunei Afumaţi. 
complexitatea pe care o presupun,” a 
declarat Gabriel Dumănică, primarul „Obiectivul meu este ca fiecare 
comunei Afumaţi.

ACTIVITATEA PRIMĂRIEI AFUMAŢI
PREOCUPĂRI ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI ŞI ÎNVĂŢĂMÂNTULUI

ÎNVĂŢĂTORII ŞI PROFESORII NOŞTRI

ALIMENTAREA CU APĂ

PREGĂTIRI PENTRU NOUL AN ŞCOLAR

Gabriel Dumănică: „Depun toate eforturile pentru 
a demonstra că atunci când se vrea, se poate.”

Primarul Gabriel Dumănică: „75 %  din comuna 
Afumaţi va beneficia de apă curentă odată cu punerea 
în exploatare a celei de a doua Gospodării de apă.”

În conjunctura actuală, marcată viitorul chiar dinainte ca el să copiilor noştri şi cuvintele copiilor noştri, am propus şi 
de criza financiară, uităm prea înceapă. primarului Dumănică cred că dau voi susţine în permanenţă în 
des de viitor. Criza va trece, dar Dintr-o discuţie cu primarul curaj şi speranţă şi părinţilor, şi cadrul Consiliului Local 
ce va lăsa în urma ei? Gabriel Dumănică am aflat care elevilor. Afumaţi acordarea tichetelor-
Mă gândesc la copii şi în special sunt intenţiile sale cu privire la „Pentru cadrele didactice, care cadou, care poate fi decisă în 
la elevi. Ei se află la începutul întregul corp profesoral care sunt direct implicate şi acest for de conducere locală,” 
drumului în viaţă şi nu ştiu cine şi activează în grădiniţele şi şcolile răspunzătoare de asigurarea a spus primarul Gabriel 
cu ce suflet poate să se din Afumaţi. Am vorbit în calitate activităţii didactice şi Dumănică. 
gândească să le amputeze de părinţi preocupaţi de viitorul pregătirea pentru viitor a 

În lunile care urmează va fi 
dată în folosinţă cea de-a 
doua Gospodărie de apă din 
Afumaţi. Aceasta are două 
bazine de câte 300 metri cubi 
şi prin punerea în exploatare, 
75 la sută din comuna 
Afumaţi va beneficia de apă 
curentă. Noua Gopodărie de 
apă este prevăzută cu un 
generator propriu, care îi 
asigură funcţionarea chiar şi 
în condiţiile întreruperilor 
alimentării cu energie 
electrică.
Menţionăm că de mult timp 
capacitatea gospodăriei 
existe a fost depăşită tehnic 
de creşterea numărului 
imobilelor racordate. 
„Suntem pregătiţi tehnic şi 
cu personalul necesar. Am 
supravegheat personal 
desfăşurarea lucrărilor şi 
sunt foarte mândru şi 
bucuros că 75 % din 
comuna Afumaţi va 
beneficia de apă curentă,” 
a declarat primarul Gabriel 
Dumănică pentru Jurnalul 
de Afumaţi.

În vacanţa de vară s-au efectuat lucrări la toate şcolile şi grădiniţele din Afumaţi, în 
interiorul şi exteriorul clădirilor. Astfel, au fost efectuate lucrări la pardoseli, de 
înlocuire a lambriului deteriorat şi a parchetului necorespunzător şi au fost zugrăvite 
toate sălile de clasă la Şcoala Mare (şos. Petrăchioaia). S-au montat aparate de aer 
condiţionat în toate sălile de clasă ale şcolilor şi grădiniţelor. 
Pentru siguranţa elevilor, se montează camere de supraveghere performante, iar la 
Şcoala Mare şi un sistem audio.
Sunt de asemenea în curs de amenajare curţile şcolilor şi grădiniţelor şi vor fi dotate 
cu bănci şi coşuri de gunoi. 

În cel mai scurt timp se demarează construirea unui teren de sport la şcoala Ograda-
Ştefăneşti, format dintr-un teren de fotbal şi handbal şi un teren de tenis cu 
suprafaţă sintetică – Taraflex. 
Pentru clasele I-IV se vor amenaja 2 locuri de joacă, dotate cu obiecte de joacă – 
leagăne, balansoare etc. – conforme cu standardele de siguranţă europene.

Din această toamnă, clasele I-IV beneficiază de un sistem pilot de predare, format din 
laptopuri şi video-proiectoare, cu programele aferente. Vor fi urmărite îndeaproape 
rezultatele la învăţătură ale elevilor şi dacă sistemul se va dovedi util, de anul viitor 
se va trece la implementarea lui şi pentru clasele V-VIII. 
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Primarul Gabriel Dumănică: „Viitorul nu ne aşteaptă. 
Mi-am îndreptat atenţia în special asupra grădiniţelor 
şi şcolilor din Afumaţi, pentru că am datoria să le asigur 
copiilor cele mai bune condiţii de învăţătură.” 

Gospodăria de apă, str. Revoluției (ICIL)
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După cum se ştie, echipa de fotbal a Afumaţi. După cum se ştie, în comuna 
comunei Afumaţi, care se află în noastră se află în construcţie un 
Divizia D, a fost alcătuită din jucători stadion de fotbal. Primarul Dumănică a 
care locuiesc în Afumaţi, fără să se promis să sprijine în Consiliul Local 
mai apeleze la jucători din afara acest proiect, sub toate aspectele. 
acesteia.
Iubitorii sportului rege îşi doresc ca în „Bineînţeles că mă voi implica şi în 
continuare să se consolideze un acest aspect al vieţii comunei 
nucleu de jucători din comuna Afumaţi. Mi se pare foarte important 
Afumaţi, care să se antreneze şi să ca locuitorii să aibă la dispoziţie un 
joace cât mai mult împreună, astfel stadion modern, civilizat, 
încât să formeze echipă compactă, corespunzător standardelor actuale. 
unitară, iar în campionatul următor să Cu sprijinul Consiliului Local vom face 
ocupe un loc cât mai bun în clasament. demersurile pentru ca în sfârşit 
Sunt în curs de rezolvare obţinerea comuna Afumaţi să aibă un teren de 
autorizaţiilor de construire şi sport care să ne facă cinste şi cu care 
funcţionare la stadionul de pe strada să ne mândrim,“ a declarat primarul 
Petrăchioaia (Electromontaj) şi a Gabriel Dumănică pentru Jurnalul de 
accesului în incintă. Afumaţi.

Din punctul de vedere al primăriei, va În prezent, la stadion se munceşte 
fi necesară o implicare serioasă în susţinut la realizarea instalaţiei de 
domeniul vieţii sportive a comunei irigare automatizată. 

VIAŢA SPORTIVĂ 
„Mi se pare foarte important ca locuitorii să aibă la dispoziţie 
un stadion modern, civilizat… Am susţinut şi voi susţine în 
cadrul Consiliului Local necesitatea demersurilor…“ a 
declarat primarul Dumănică.

Pentru sugestii și observații așteptăm mesajele d-voatră la adresa de e-mail: jurnalul@primariaafumati.ro
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PREOCUPĂRI ÎN DOMENIUL EDILITAR

CANALIZARE

AMENAJAREA ŞI IGIENIZAREA CIMITIRELOR

SPAŢII DE JOACĂ ŞI RECREAŢIE

ILUMINAT PUBLIC

PROIECT RUTIER

DISPENSARUL UMAN

Odată terminarea proiectului Reţea de canalizare pe o lungime de 5 km şi 
staţie de epurare, comuna Afumaţi, finanţat prin programul SAPARD, se va 
trece la o nouă etapă de accesare a fondurilor pentru extinderea în întreaga 
comună a reţelei de canalizare.

În comuna Afumaţi, iluminatul public este asigurat în proporţie 
de 100 la sută.
Urmează ca în viitorul apropiat să se facă demersurile necesare 
pentru modernizarea iluminatului public în zona Doraly. 

Un proiect important al primarului Gabriel Dumănică este igienizarea şi amenajarea cimitirelor comunei Afumaţi. 
Primarul doreşte ca şi aceste obiective ale comunei Afumaţi să capete un aspect civilizat, care să ne dovedească respectul pe care îl purtăm celor 
care nu se mai află printre noi.

De multă vreme, cei mai mici locuitori ai comunei Afumaţi aveau nevoie de spaţii de joacă moderne şi cu grad sporit de siguranţă, iar părinţii şi 
bunicii lor, de un mediu plăcut pentru plimbare şi relaxare. În planurile primăriei este cuprinsă amenajarea unor parcuri la intersecţia străzii 
Găneasa cu DN2 (zona şcolii de la Monument), la intersecţia străzii Găneasa cu strada Alunului, pe strada Mihai Bravu în zona blocului IAS, la 
capătul maxi-taxi, în Ograda Ştefăneşti şi în incinta şcolii de pe Şoseaua Petrăchioaia.

În comuna Afumaţi se impunea de multă vreme implementarea unui 
proiect rutier, pentru siguranţa circulaţiei rutiere şi a pietonilor.

Proiectul presupune montarea indicatoarelor de  circulaţie şi pentru 
treceri de pietoni în toată comuna Afumaţi şi are în vedere prevenirea 
producerii de accidente şi creşterea siguranţei circulaţiei vehiculelor şi 
pietonilor.

Pe străzile asfaltate s-au montat limitatoare de viteză şi indicatoare 
pentru trecerile de pietoni. 

Clădirea dispensarului uman Afumaţi a trecut printr-un amplu proces de 

renovare, în urma căruia a căpătat o nouă viaţă. 

În afara reabilitării termice a clădirii, a fost amenajată şi curtea 

interioară acestui punct de reper al comunei Afumaţi. În faţa 

dispensarului a fost amenajată o parcare. 

De asemenea, edilii au avut grijă ca în curtea dispensarului uman 

Afumaţi să existe şi un spaţiu verde. Imaginile sunt grăitoare…


