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deosebit şi asta nu doar din prelungit) se va amenaja un Totul este nou, 
punctul de vedere al spaţiu verde pentru 

atât mobilierul comunei Afumaţi, în care locuitorii din zonă. 
este vorba despre primul specific, 
parc de acest gen, ci chiar şi Pentru aceste două 

construcţiile comparativ cu cele din proiecte s-au depus 
Bucureşti. documentaţiile necesare în decorative, cât şi 

vederea obţinerii unei 
stâlpii de iluminat. Îmbucurător este faptul că finanţări din fondurile 

locuitorii comunei au primit europene, AXA II POR – Imaginile credem 
foarte bine acest parc şi se MEDIU, în valoare de 500 
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care le deţine primăria grăitoare decât 

Parcul de la Monument Afumaţi până la această 
cuvintele. reprezintă doar primul pas. oră, procedura de accesare 

Dacă vreţi, este modelul a fondurilor europene 
după care vor fi amenajate decurge normal şi primarul Acest colţ al comunei 
încă două parcuri, în cursul Gabriel Dumănică îşi Afumaţi a devenit în urma 
anului viitor. Este vorba de exprimă optimismul şi în lucrărilor un punct de 
un parc pe strada Mihai crederea că va reuşi din nou atracţie pentru locuitorii din 
Bravu, cu o suprafaţă de 1 pentru comuna Afumaţi zonă. Am observat că 
804 metri pătraţi, care va obţinerea unei importante dimineaţa este frecventat 
avea şi un loc de joacă finanţări.mai mult de către vârstnici, 
destinat exclusiv copiilor, în iar după-amiaza şi seara de 
suprafaţă de peste 500 de Costurile lucrărilor de tineret. Şi, bineînţeles, 
metri pătraţi. amenajare a Parcului de la toată ziua sunt copii, veniţi 
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PARCUL DE LA 
MONUMENT
În cursul acestei toamne a fost amenajat şi dat în 
folosinţă Parcul de la Monument.

Asfaltarea străzilor Oituz, 
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Menţionăm că asfaltarea se va cum ar fi tei, frasin, platan, sau 
realiza pe o lungime de 542 paltin.
metri pe strada Oituz, 222 
metri pe strada Fagului şi 363 La încheierea lucrărilor, aceste 
metri pe strada Garoafelor. străzi vor fi primele din comuna 

Afumaţi cu întreaga 
Cetăţenii trebuie să ştie că nu infrastructură pusă la punct, cu 
este vorba despre o simplă spaţii verzi şi copaci. Ele vor fi 
asfaltare. Această investiţie  modelul după care urmează să 
cuprinde, conform proiectului se modernizeze toate străzile 
tehnic, realizarea de trotuare, din comuna noastră.
podişti, şanţuri betonate, 
aplicarea de borduri. Totodată, Prin aceste lucrări ample şi de 
în anumite zone unde condiţiile mult aşteptate de către 
au permis, sunt prevăzute şi locuitorii din zonele respective, 
spaţii verzi. Acestea vor fi comuna Afumaţi mai face în 
amenajate de primărie în pas care o apropie de aspectul 
primăvară. Se are în vedere şi confortul pe care îl doresc şi-l 
plantarea de diverşi copaci, aşteaptă locuitorii săi.

Am enumerat în primul număr instalaţii de climatizare pot să să justifice punerea în 
al Jurnalului de Afumaţi fie folosite în dublu sens, atât funcţiune a instalaţiei de Obiectiv şi omeneşte, se poate 
lucrările care s-au efectuat pe pentru reducerea temperaturii încălzire centrală. considera că în comuna 
perioada verii la şcolile şi din sălile de clasă în zilele La Şcoala Mare s-a montat un Afumaţi, primăria a făcut ce 
grădiniţele din comuna foarte călduroase, cât şi sistem audio, iar la toate depindea de ea pentru crearea 
Afumaţi. Le voi aminti şi aici, pentru încălzirea lor în şcolile s-au montat camere de celor mai bune condiţii de 
pe scurt: lucrări la pardoseli, perioada de toamnă şi supraveghere performante. studiu pentru copii. 
înlocuirea lambriului primăvară, când dimineaţa şi 
deteriorat, înlocuirea seara temperaturile sunt mai Sub aspectul siguranţei În privinţa procesului de 
parchetului necorespunzător, scăzute, fără a fi justificată, elevilor, trebuie să spunem că învăţământ propriu-zis, să 
renovarea tuturor sălilor de totuşi, punerea în funcţiune a toate şcolile din comuna avem toată încrederea în 
clasă de la Şcoala Mare (şos. instalaţiilor de încălzire Afumaţi beneficiază de învăţători şi profesori, care nu 
Petrăchioaia), montarea centrală. Cu ajutorul sisteme electronice de ne îndoim că în ciuda 
aparatelor de climatizare în aparatelor de climatizare, se supraveghere, monitorizate în greutăţilor, vor dovedi că îşi 
toate sălile de clasă. poate stabili un confort termic permanenţă din dispeceratul respectă şi îşi onorează 
Şi ca să lămurim nedumeririle satisfăcător până la scăderea firmei de securitate şi pază menirea şi datoria de dascăli.
unor răuvoitori, aceste drastică a temperaturii, care Dragon Star. 

Aşa cum am anunţat în numărul una dintre atracţiile acestei niciodată această comună. 
anterior al ziarului, în zilele de 5 manifestări. 
şi 6 septembrie 2009 a avut loc Sâmbătă, în deschiderea Ziua a doua, duminică, a fost 
prima ediţie a Zilelor comunei concertului au cântat Cristina dedicată muzicii populare, iar 
Afumaţi. Rus, Andreea Bălan şi Petrişor, participarea a fost şi mai 

care au adus în Afumaţi, pentru numeroasă. Impresionant a fost 
În câteva cuvinte, prima ediţie a prima dată, ritmurile şi stilurile faptul că în ciuda ploii, 
Zilelor comunei Afumaţi a fost o care i-au consacrat. Atmosfera s- spectatorii au rămas, sub 
reuşită, din toate punctele de a încălzit treptat, un rol deloc de umbrele să urmărească artiştii 
vedere. Atât spectatorii, cetăţeni neglijat avându-l trupele de de pe scenă, care au interpretat 
de toate vârstele ai comunei dans, care au ridicat temperatura piesele care i-au consacrat şi cele 
noastre, cât şi organizatorii au în rândul spectatorilor foarte mai îndrăgite de toată lumea. 
fost la înălţime. numeroşi. 

Şi toate acestea doar ca În cele două zile ale 
I-am auzit pe mulţi dintre „încălzire” pentru un adevărat spectacolului, după estimările mulţumiri. De fapt, aceste 
spectatori spunând că locuitorii spectacol, vedeta serii de organizatorilor, la manifestări şi sponsorizări au făcut posibilă 
comunei Afumaţi merită să aibă sâmbătă 5 septembrie, concertul concerte au luat parte în jur de realizarea primei ediţii a Zilelor 
şi ei o sărbătoare proprie, de trupei VOLTAJ. trei sferturi din populaţia comunei Afumaţi. 
care să fie mândri, care să le Să spun că atmosfera a devenit comunei, însumat. De mirare nu 
cultive sentimentul că aparţin incendiară, ar fi prea puţin. este, pentru că au fost La buna desfăşurare a acestor 
acestei comune. Ritmurile melodiilor, prestaţia de satisfăcute gusturile tuturor două zile de manifestări 

adevăraţi profesionişti a categoriilor de vârstă. culturale au contribuit agenţii 
Sâmbătă şi duminică, între orele membrilor trupei VOLTAJ, au firmei de protecţie şi pază 
11 şi 18, respectiv 16, acaparat complet publicul, care s- Manifestările din cadrul Zilelor Dragon Star, Jandarmeria 
manifestările au debutat prin a dovedit un fan adevărat, comunei Afumaţi au costat 130 Română, Poliţia Locală şi 
programe destinate celor mai cântând împreună cu formaţia. 000 lei. La această sumă s-a Comunitară, care au asigurat cu 
mici locuitori ai comunei Afumaţi. Prima zi a Zilelor comunei adăugat o contribuţie financiară discreţie, ordinea şi siguranţa 
Spre prânz, în acordurile unei Afumaţi s-a încheiat cu un foc de foarte importantă, de CCA 60 acestei manifestări.
muzici ambientale, s-a deschis artificii profesionist cum n-a 000 lei, venită din partea 
terasa cu mici şi bere, care a fost văzut – la propriu şi la figurat – sponsorilor, care merită din plin 

4. Proiect de Hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de 11. Proiect de Hotărâre privind Ordinea de zi a şedinţei de 
aprobarea vânzării directe a executare contract de întocmire PUG prelungirea contractului de închiriere lucru ordinare a Consiliului 
terenurilor atribuite în baza Legii de către SC ASP URBAN SRL. pentru suprafeţe locative cu altă 

Local Afumaţi, din 15/2003 către proprietarii de 8. Proiect de Hotărâre privind destinaţie decât cea de locuinţă 
29.09.2009. locuinţe. aprobare Plan de ocupare a funcţiilor (Tulcan Petru).
1. Aprobarea procesului verbal al 5. Proiect de Hotărâre privind publice pe anul 2010. 12. Diverse.
şedinţei anterioare. aprobarea aplicării Programului 9. Proiect de Hotărâre privind 
2. Proiect de Hotărâre privind naţional de îmbunătăţire a calităţii modificare Organigrama Consiliul Local Afumați a sprijinit 
rectificarea bugetului local. mediului prin realizarea de spaţii (transformarea a trei posturi de toate proiectele inițiate de 
3. Proiect de Hotărâre privind verzi în localităţi. debutant în treapta imediat Primărie, mai ales cele de 
aprobare act adiţional la contractul 6. Proiect de Hotărâre privind următoare). utilitate publică, neținându-se 
de execuţie 8605/09.07.2007 de aprobarea contribuţiei proprii la 10. Proiect de Hotărâre privind cont de apartenența politică a 
schimbare a furnizorului staţiei de finanţarea reabilitării şi amenajării prelungirea contractului de închiriere consilierilor.
epurare şi a obligaţiilor ce decurg din unui parc în comuna Afumaţi. terenuri – cap traseu linia maxi-taxi 
această schimbare. 7. Proiect de Hotărâre privind 506.

S-au încheiat lucrările la De asemenea, a fost montat 
instalaţia de alimentare cu contorul electric.
energie electrică a noii 
Gospodării de Apă din comuna Cu ocazia acestor lucrări, a mai 
Afumaţi. fost atins un obiectiv important 

pentru primărie şi pentru 
Este vorba despre o lucrare de locuitorii din zonă. Este vorba 
anvergură, care a cuprins şi despre montarea cablului  
ridicarea unui număr de 7 stâlpi torsadat, prin care se asigură 
din beton armat, pentru iluminatul public.
susţinerea cablurilor care se 
întind de la transformatorul de Costul lucrărilor s-a ridicat la 
la ICIL (grădiniţa cu program circa 50 000 lei.
prelungit) şi până la Gospodăria 
de Apă, în strada Revoluţiei. 

În ciuda crizei economico-financiare în care s-a zbătut – şi continuă să se 
zbată – România în cursul acestui an, primăria comunei Afumaţi a dovedit 
tot interesul faţă de viitor, prin prisma investiţiilor care s-au făcut la 
şcolile din comuna Afumaţi. 

În câteva cuvinte, prima ediţie a Zilelor comunei Afumaţi a fost o reuşită, 
din toate punctele de vedere. Atât spectatorii, cetăţeni de toate vârstele 
ai comunei noastre, cât şi organizatorii au fost la înălţime

Toamna se numără
bobocii

Zilele comunei Afumaţi
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Menţionăm că asfaltarea se va cum ar fi tei, frasin, platan, sau 
realiza pe o lungime de 542 paltin.
metri pe strada Oituz, 222 
metri pe strada Fagului şi 363 La încheierea lucrărilor, aceste 
metri pe strada Garoafelor. străzi vor fi primele din comuna 

Afumaţi cu întreaga 
Cetăţenii trebuie să ştie că nu infrastructură pusă la punct, cu 
este vorba despre o simplă spaţii verzi şi copaci. Ele vor fi 
asfaltare. Această investiţie  modelul după care urmează să 
cuprinde, conform proiectului se modernizeze toate străzile 
tehnic, realizarea de trotuare, din comuna noastră.
podişti, şanţuri betonate, 
aplicarea de borduri. Totodată, Prin aceste lucrări ample şi de 
în anumite zone unde condiţiile mult aşteptate de către 
au permis, sunt prevăzute şi locuitorii din zonele respective, 
spaţii verzi. Acestea vor fi comuna Afumaţi mai face în 
amenajate de primărie în pas care o apropie de aspectul 
primăvară. Se are în vedere şi confortul pe care îl doresc şi-l 
plantarea de diverşi copaci, aşteaptă locuitorii săi.

Am enumerat în primul număr instalaţii de climatizare pot să să justifice punerea în 
al Jurnalului de Afumaţi fie folosite în dublu sens, atât funcţiune a instalaţiei de Obiectiv şi omeneşte, se poate 
lucrările care s-au efectuat pe pentru reducerea temperaturii încălzire centrală. considera că în comuna 
perioada verii la şcolile şi din sălile de clasă în zilele La Şcoala Mare s-a montat un Afumaţi, primăria a făcut ce 
grădiniţele din comuna foarte călduroase, cât şi sistem audio, iar la toate depindea de ea pentru crearea 
Afumaţi. Le voi aminti şi aici, pentru încălzirea lor în şcolile s-au montat camere de celor mai bune condiţii de 
pe scurt: lucrări la pardoseli, perioada de toamnă şi supraveghere performante. studiu pentru copii. 
înlocuirea lambriului primăvară, când dimineaţa şi 
deteriorat, înlocuirea seara temperaturile sunt mai Sub aspectul siguranţei În privinţa procesului de 
parchetului necorespunzător, scăzute, fără a fi justificată, elevilor, trebuie să spunem că învăţământ propriu-zis, să 
renovarea tuturor sălilor de totuşi, punerea în funcţiune a toate şcolile din comuna avem toată încrederea în 
clasă de la Şcoala Mare (şos. instalaţiilor de încălzire Afumaţi beneficiază de învăţători şi profesori, care nu 
Petrăchioaia), montarea centrală. Cu ajutorul sisteme electronice de ne îndoim că în ciuda 
aparatelor de climatizare în aparatelor de climatizare, se supraveghere, monitorizate în greutăţilor, vor dovedi că îşi 
toate sălile de clasă. poate stabili un confort termic permanenţă din dispeceratul respectă şi îşi onorează 
Şi ca să lămurim nedumeririle satisfăcător până la scăderea firmei de securitate şi pază menirea şi datoria de dascăli.
unor răuvoitori, aceste drastică a temperaturii, care Dragon Star. 

Aşa cum am anunţat în numărul una dintre atracţiile acestei niciodată această comună. 
anterior al ziarului, în zilele de 5 manifestări. 
şi 6 septembrie 2009 a avut loc Sâmbătă, în deschiderea Ziua a doua, duminică, a fost 
prima ediţie a Zilelor comunei concertului au cântat Cristina dedicată muzicii populare, iar 
Afumaţi. Rus, Andreea Bălan şi Petrişor, participarea a fost şi mai 

care au adus în Afumaţi, pentru numeroasă. Impresionant a fost 
În câteva cuvinte, prima ediţie a prima dată, ritmurile şi stilurile faptul că în ciuda ploii, 
Zilelor comunei Afumaţi a fost o care i-au consacrat. Atmosfera s- spectatorii au rămas, sub 
reuşită, din toate punctele de a încălzit treptat, un rol deloc de umbrele să urmărească artiştii 
vedere. Atât spectatorii, cetăţeni neglijat avându-l trupele de de pe scenă, care au interpretat 
de toate vârstele ai comunei dans, care au ridicat temperatura piesele care i-au consacrat şi cele 
noastre, cât şi organizatorii au în rândul spectatorilor foarte mai îndrăgite de toată lumea. 
fost la înălţime. numeroşi. 

Şi toate acestea doar ca În cele două zile ale 
I-am auzit pe mulţi dintre „încălzire” pentru un adevărat spectacolului, după estimările mulţumiri. De fapt, aceste 
spectatori spunând că locuitorii spectacol, vedeta serii de organizatorilor, la manifestări şi sponsorizări au făcut posibilă 
comunei Afumaţi merită să aibă sâmbătă 5 septembrie, concertul concerte au luat parte în jur de realizarea primei ediţii a Zilelor 
şi ei o sărbătoare proprie, de trupei VOLTAJ. trei sferturi din populaţia comunei Afumaţi. 
care să fie mândri, care să le Să spun că atmosfera a devenit comunei, însumat. De mirare nu 
cultive sentimentul că aparţin incendiară, ar fi prea puţin. este, pentru că au fost La buna desfăşurare a acestor 
acestei comune. Ritmurile melodiilor, prestaţia de satisfăcute gusturile tuturor două zile de manifestări 

adevăraţi profesionişti a categoriilor de vârstă. culturale au contribuit agenţii 
Sâmbătă şi duminică, între orele membrilor trupei VOLTAJ, au firmei de protecţie şi pază 
11 şi 18, respectiv 16, acaparat complet publicul, care s- Manifestările din cadrul Zilelor Dragon Star, Jandarmeria 
manifestările au debutat prin a dovedit un fan adevărat, comunei Afumaţi au costat 130 Română, Poliţia Locală şi 
programe destinate celor mai cântând împreună cu formaţia. 000 lei. La această sumă s-a Comunitară, care au asigurat cu 
mici locuitori ai comunei Afumaţi. Prima zi a Zilelor comunei adăugat o contribuţie financiară discreţie, ordinea şi siguranţa 
Spre prânz, în acordurile unei Afumaţi s-a încheiat cu un foc de foarte importantă, de CCA 60 acestei manifestări.
muzici ambientale, s-a deschis artificii profesionist cum n-a 000 lei, venită din partea 
terasa cu mici şi bere, care a fost văzut – la propriu şi la figurat – sponsorilor, care merită din plin 

4. Proiect de Hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de 11. Proiect de Hotărâre privind Ordinea de zi a şedinţei de 
aprobarea vânzării directe a executare contract de întocmire PUG prelungirea contractului de închiriere lucru ordinare a Consiliului 
terenurilor atribuite în baza Legii de către SC ASP URBAN SRL. pentru suprafeţe locative cu altă 

Local Afumaţi, din 15/2003 către proprietarii de 8. Proiect de Hotărâre privind destinaţie decât cea de locuinţă 
29.09.2009. locuinţe. aprobare Plan de ocupare a funcţiilor (Tulcan Petru).
1. Aprobarea procesului verbal al 5. Proiect de Hotărâre privind publice pe anul 2010. 12. Diverse.
şedinţei anterioare. aprobarea aplicării Programului 9. Proiect de Hotărâre privind 
2. Proiect de Hotărâre privind naţional de îmbunătăţire a calităţii modificare Organigrama Consiliul Local Afumați a sprijinit 
rectificarea bugetului local. mediului prin realizarea de spaţii (transformarea a trei posturi de toate proiectele inițiate de 
3. Proiect de Hotărâre privind verzi în localităţi. debutant în treapta imediat Primărie, mai ales cele de 
aprobare act adiţional la contractul 6. Proiect de Hotărâre privind următoare). utilitate publică, neținându-se 
de execuţie 8605/09.07.2007 de aprobarea contribuţiei proprii la 10. Proiect de Hotărâre privind cont de apartenența politică a 
schimbare a furnizorului staţiei de finanţarea reabilitării şi amenajării prelungirea contractului de închiriere consilierilor.
epurare şi a obligaţiilor ce decurg din unui parc în comuna Afumaţi. terenuri – cap traseu linia maxi-taxi 
această schimbare. 7. Proiect de Hotărâre privind 506.
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energie electrică a noii 
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Afumaţi. fost atins un obiectiv important 

pentru primărie şi pentru 
Este vorba despre o lucrare de locuitorii din zonă. Este vorba 
anvergură, care a cuprins şi despre montarea cablului  
ridicarea unui număr de 7 stâlpi torsadat, prin care se asigură 
din beton armat, pentru iluminatul public.
susţinerea cablurilor care se 
întind de la transformatorul de Costul lucrărilor s-a ridicat la 
la ICIL (grădiniţa cu program circa 50 000 lei.
prelungit) şi până la Gospodăria 
de Apă, în strada Revoluţiei. 
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zbată – România în cursul acestui an, primăria comunei Afumaţi a dovedit 
tot interesul faţă de viitor, prin prisma investiţiilor care s-au făcut la 
şcolile din comuna Afumaţi. 

În câteva cuvinte, prima ediţie a Zilelor comunei Afumaţi a fost o reuşită, 
din toate punctele de vedere. Atât spectatorii, cetăţeni de toate vârstele 
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Comuna Afumaţi este localitatea. copacilor de pe marginea aceste acţiuni.
traversată de DN şi cea mai Pentru a crea o imagine mai drumului naţional. Reţine: spaţiile verzi, 
bună carte de vizită a localităţii plăcută cărţii de vizită a Invitaţia primăriei pentru străzile, staţiile de transport 
noastre este reprezentată de comunei Afumaţi, se va trece în locuitori este să contribuie la în comun nu sunt coşul de 
imaginea pe care o oferim celor perioada următoare la o amplă imaginea frumoasă a comunei, gunoi al nimănui. Păstrează-
care ne tranzitează zilnic – într- acţiune de curăţenie pe spaţiul păstrând curăţenia şi aspectul ţi comuna curată!
un număr foarte mare – verde şi de toaletare a civilizat pe care îl conferă 

Pas cu pas, staţia de epurare a Staţia a fost conectată la Au fost înlocuiţi cu aceeaşi ocazie S-a dorit ca prin această lucrare să 
apelor uzate a comunei Afumaţi transformatorul din intersecţia 4 stâlpi din lemn, mai vechi, a se asigure garanţii pe termen lung 
începe să capete consistenţă. străzilor Găneasa şi Alunului, căror stare punea în pericol viaţa în funcţionarea reţelei. 

instalaţia electrică întinzându-se trecătorilor şi puteau să provoace Valoarea totală a lucrărilor care 
În ultima perioadă a fost realizată pe toată distanţa până la Bazinul cât de curând avarii la reţeaua de au fost efectuate s-a ridicat la 
reţeaua de alimentare cu energie 4 Afumaţi. alimentare cu energie electrică a circa 50 000 lei.
electrică a noii staţii de epurare. zonei. 
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...nu este singurul loc în care
reapar mormanele de gunoaie

Spaţiile verzi, străzile, staţiile de transport în comun 
nu sunt coşul de gunoi al nimănui.

Mai mulţi cetăţeni ai comunei Afumaţi, concetăţenii lor, înţeleg să-şi arunce 
pe bună dreptate indignaţi, ne-au gunoiul. 
semnalat că la capătul maxi-taxi s-a Primăria Afumaţi promite că va 
format din nou o grămadă de gunoi. interveni şi de această dată cu utilaje 

pentru îndepărtarea gunoiului şi că va 
Mormanul de gunoi este opera unor căuta să ia măsuri eficiente pentru 
concetăţeni ai noştri, care nu înţeleg să evitarea repetării acestor fenomene.
păstreze curăţenia comunei şi să 
folosească pentru aruncarea gunoiului Primarul Dumănică şi-a exprimat 
locurile special amenajate în acest sens. regretul că acest comportament al unui 

număr mic de locuitori ai comunei 
Şi nu este singurul loc în care reapar forţează primăria să irosească în mod 
mormanele de gunoaie. repetat banii pe servicii de curăţenie. 
Nu este prima oară când primăria face Locuitorii din zonă sunt rugaţi să ajute 
curăţenie în câteva focare din comuna la identificarea persoanelor certate cu 
Afumaţi, în care cetăţenii certaţi cu bunul simţ, care pătează obrazul 
civilizaţia şi cu respectul faţă de comunei.

educaţie, la iniţiativa primarului va susţine în permanenţă în comuna Afumaţi să 
Dumănică, administraţia locală a cadrul Consiliului Local Afumaţi beneficieze de cele mai bune 
comunei Afumaţi are în vedere acordarea unor sporuri care pot condiţii de învăţătură. Este 
mai multe obiective pe care le fi decise în acest for de una din cele mai mari dorinţe 
consideră prioritare pentru conducere locală. ale mele pentru comuna pe 
perioada actuală. Iar pentru încununarea care o conduc şi pentru 
Este vorba de stabilirea unui activităţii de învăţământ din aceasta am identificat 
program strict de circulaţie şcolile şi grădiniţele de pe raza direcţiile cele mai importante 
pentru maşina care asigură comunei Afumaţi, primarul pe care trebuie să se 
transportul la şcoli şi înapoi la Dumănică şi-a luat intervină în acest moment.“
domiciliu, pentru elevii care angajamentul să asigure 
locuiesc la distanţe mari. În siguranţa elevilor în incintele În afara acestor obiective, Pentru noi toţi, educaţia şi 
acest fel, toţi copiii au acces la unităţilor de învăţământ prin primarul Dumănică a declarat că învăţământul trebuie să 
învăţătură, cultură şi educaţie. colaborare cu Poliţia Comunitară se va ocupa şi de îmbunătăţirea constituie o direcţie prioritară. 
Pentru cadrele didactice, care şi prin desemnarea unei părţi iluminatului în incinta şcolilor, În beneficiul elevilor, 
sunt direct implicate şi din personalul Poliţiei iar pe perioada vacanţei de vară, învăţătorilor şi profesorilor, 
răspunzătoare de asigurarea Comunitare special în scopul s-a desfăşurat o amplă precum şi al părinţilor, pentru 
activităţii didactice şi pregătirea realizării acestui obiectiv. operaţiune de reamenajare a susţinerea şi sprijinirea 
pentru viitor a copiilor noştri, sălilor de clasă.domeniul învăţământ şi 
primarul Dumănică a propus şi „Vreau ca toţi copiii din 

Data de 1 octombrie marchează pe care o are şi i-au urat 
aniversarea Zilei internaţionale sănătate, La Mulţi Ani! şi i-au 
a persoanelor vârstnice. oferit un frumos buchet de 
Celebrarea acestui eveniment trandafiri.
este o ocazie pentru comunităţi Ne alăturăm acestor urări şi 
să-i înconjoare cu recunoştinţă promitem să fim alături de 
şi respect pe membrii lor cei mai centenara comunei Afumaţi şi 
vârstnici. anul viitor.
Comuna Afumaţi o are în 
mijlocul ei pe Maria Minciu, cea VECINII NOȘTRI
mai vârstnică locuitoare a 

Un model de viață, mai rar comunei, care anul acesta a 
întâlnit în zilele noastre: soții împlinit vârsta de 101 ani. 
GHEȚU, STELIANA (71 ANI) și Cu ocazia Zilei internaţionale a 
MIHAIL (74 ANI) au împlinit 50 persoanelor vârstnice, 
de ani de căsnicie. Să le urăm și reprezentanţi ai comunităţii 
noi ani mulți înainte şi comunei Afumaţi i-au făcut o 
sănătate.. Casa de bună seamă vizită, au felicitat-o pentru 
le-a fost de piatră.vârsta de-a dreptul de invidiat 
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înainte

după

Ştiaţi că în comuna Afumaţi există 
o stradă, Mircea Vodă, cu nişte 
sălcii foarte frumoase, care au fost 
plantate şi îngrijite de locuitorii din 
zonă? Dacă nu ştiaţi până acum, aţi 
aflat cu această ocazie. Astăzi, 
sălciile sunt mari, înalte şi 
umbroase şi le fac cinste celor care 
au avut această iniţiativă DE 
TOATĂ LAUDA.
Pe drumul naţional, cam pe vizavi 
de primărie, un alt locuitor de toată 
lauda  a vrut să arate că omul 
sfinţeşte locul. Rezultatul se poate 
vedea pe viu şi în fotografia 
noastră. Cred că sunteţi de acord… 
DE TOATĂ LAUDA.
Am vrut ca prin această scurtă 
notă de ziar să se ştie că faptele 
bune nu trec neobservate. Şi că 
asemenea exemple trebuie să fie 
urmate.

GHETU, STELIANA și MIHAILMaria Minciu
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Menţionam pe scurt în primul număr al asigură un volum de apă suficient 
Jurnalului de Afumaţi că la stadionul pentru numai 10 minute de irigare 
Afumaţi, de lângă pădurea Petrăchioaia corespunzătoare a terenului.
(din incinta Electromontaj), sunt în plină Din fericire, ca pentru a-i contrazice pe 
desfăşurare lucrările de realizare a unii răuvoitori care numai din motive de 
instalaţiei de irigaţii ultramoderne. ei ştiute se bucurau de această 
Din păcate pentru primărie şi cei care nenorocire, gazonul nu s-a uscat, pentru 
aşteaptă să beneficieze de acest că s-a intervenit în permanenţă cu udări 
stadion, se bate pasul pe loc. în limita posibilităţilor existe – lipsa apei.
Cauza principală pentru această Pentru rezolvarea întregii probleme, se 
stagnare este că cele două puţuri din va fora un puţ de 80 de metri, care se 
incintă, realizate acum 2-3 ani, au estimează că va satisface nevoile de 
adâncimea de numai 15-20 metri şi irigare a terenului de sport.

PASUL BĂTUT PE
LOC LA STADION

„Este normal să mă mai confrunt şi cu neajunsuri moştenite, dar 
scopul meu este să rezolv problemele, nu să vin cu acuzaţii şi cu 
scuze ca să nu fac nimic,” a declarat pentru Jurnalul de Afumaţi 
primarul Gabriel Dumănică.

Pentru sugestii și observații așteptăm mesajele d-voatră la adresa de e-mail: jurnalul@primariaafumati.ro
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neconvenţionale. Energie verde pentru şcoli
***Pentru a veni în sprijinul şcolilor din 
S-au realizat studiile de fezabilitate comuna Afumaţi în modul cel mai 
pentru construirea unui număr de 3 concret şi eficient, am aflat de la 
terenuri de sport cu suprafaţă primarul Gabriel Dumănică, planurile 
sintetică şi instalaţii de nocturnă, la sale de viitor în această direcţie.
Şcoala Mare, şcoala din Ograda-Primăria Afumaţi a accesat fonduri 
Ştefăneşti şi şcoala din Şindriliţa.europene din programul „Casa Verde,” 
În funcţie de resursele financiare de constând în dotarea tuturor şcolilor cu 
care va dispune primăria, proiectul panouri solare (celule fotovoltaice) 
poate să fie implementat în cursul conectate la centralele termice.
lunilor care urmează, dacă şi starea Prin acest proiect, se pot reduce 
vremii va fi favorabilă.semnificativ cheltuielile de întreţinere 
***a şcolilor. În plus, se accesează o 
În cursul primei săptămâni din luna sursă de energie nepoluantă, 
octombrie, cu ajutorul unei ecologică, energia viitorului. 
sponsorizări venită din partea firmei Practic, prin implementarea acestui 
de gaze Mega Construct, în valoare de proiect, comuna Afumaţi are şansa să 
4 000 lei, au fost achiziţionate devină un model de conduită şi bune 
scaune pentru şcoli.practici în domeniul folosirii energiilor 

ŞTIRI PE SCURT

Terenul pe care va fi amenajat
parcul Mihai Bravu

SIGURANŢĂ SPORITĂ ÎN ŞCOLI

SPAŢIU MODERN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Pentru a veni în sprijinul nevoii de Dragon Star, care are în de siguranţă al copiilor în şcoli şi în Ultima măsură luată de primărie 
siguranţă a copiilor şi a părinţilor, permanenţă un echipaj de preajma lor. Şi nu în ultimul rând, este pază umană la intrarea în 
primăria Afumaţi a încheiat un intervenţie staţionat în faţa liniştea părinţilor, care îşi ştiu copii şcoală printr-un agent de pază de 
contract de colaborare cu firma de primăriei şi este în măsură să în deplină siguranţă cât se află la la Dragon Star. Persoanele 
securitate şi pază Dragon Star, intervină în cel mai scurt timp în şcoală dar şi pe drumul de dus şi neautorizate nu mai pot să 
pentru monitorizarea permanentă a cazurile de necesitate. întors întrucât maşina şcolii printr- pătrundă în şcoală.
şcolilor din comuna Afumaţi. un orar stabilit cu doamna director 
Sistemul de securitate al şcolilor Prin această măsură, primăria Pena Isabela, asigură transportul 
este conectat la dispeceratul firmei Afumaţi vizează creşterea gradului copiilor dus-întors. 

În aceste zile se lucrează la Instalaţia de irigaţii va asigura 
realizarea instalaţiei de irigaţii udarea adecvată şi regulată a 
de la Şcoala Mare (şos. gazonului, a plantelor şi florilor 
Petrăchioaia). care urmează să fie sădite în 

curtea Şcolii Mari.
Lucrarea aceasta face parte 
dintr-un proiect mai amplu de  Udarea în acest sistem asigură 
reabilitare a clădirii şi curţii dezvoltarea adecvată a 
şcolii, proiect prin care se plantelor şi economia de apă, 
urmăreşte ca această instituţie declanşarea aspersoarelor 
de învăţământ să se apropie cât realizându-se după un program 
mai mult de standardele zilei din strict
toate punctele de vedere. 


