
Deşi a fost un an puternic marcat de criza economică, 2009 a însemnat pentru comuna 
Afumaţi un an al dezvoltării şi modernizării. Proiectele Primăriei Afumaţi s-au materializat 
prin reuşite la nivelul infrastructurii, educaţiei, condiţiilor de viaţă, dar şi la nivelul imaginii 
comunei noastre. 

Trecând în revistă rezultatele acestui an, iată care au fost cele mai importante realizări:
INFRASTRUCTURǍ: 20 de străzi au fost pietruite, iar alte două străzi au fost complet 
asfaltate şi amenajate cu trotuare, podişti, şanţuri betonate şi borduri. În plus, au fost 
construite subtraversări cu tuburi din beton pentru a preveni inundaţiile, iar din circa 12 
zone inundabile au rămas doar trei în care Primăria Afumaţi va investi anul acesta.
De asemenea, pentru locuitorii din zona Deal, s-au realizat trotuare pe DN2, în zona Podului, 
pentru a preveni accidentele rutiere. Înainte, practic oamenii circulau pe carosabil
Primăria Afumaţi a fost alături şi de preoţii din comună realizând lucrări la cele două biserici 

şi cimitire: parcare şi trotuare de 140ml la cimitirul de pe DN2; parcare şi pietruire la 
cimitirul de pe strada Şcolii Ograda Ştefăneşti; parcare la Biserica Veche de pe strada 
Ştefăneşti DJ100 şi reabilitarea străzii Sfântul Dumitru la Biserica Nouă. 

MODERNIZARE: S-a realizat iluminatul public cu lămpi economice la fiecare stâlp din comună 
şi au fost modernizate jumătate din cele 12 tranformatoare, pentru a reduce la maxim 

producerea de defecţiuni. Astfel, iluminatul stradal a funcţionat în ultimul an fără 
întreruperi. Dispensarul a fost reabilitat cu parcare şi alei, izolaţie termică la clădire şi un 
spaţiu verde. Iar în Cartierul de Tineret din Deal, s-a creat o reţea de fibră optică pentru 
telefonie fixă şi internet, o investiţie realizată de Romtelecom cu sprijinul Primăriei. 

DEZVOLTARE: O nouă Gospodărie de Apă a fost finalizată, cu 2 rezervoare de cca 500m³ şi 
2 puţuri de mare adâncime. Gospodăria este funcţională şi va fi dată în folosinţă la 
începutul lunii iunie, și este dotată cu o stație de clorinare şi un grup electrogen care să nu 
mai fie afectată stația de căderile de tensiune de pe strada Revoluţiei. S-a finalizat şi 
proiectul de alimentare cu gaze în întreaga comună, în lungime de 15 kml, realizaţi într-un 
an, faţă de cca 30 kml realizaţi în 7 ani de fosta conducere. Iar pentru asigurarea unor 
condiţii optime pentru sănătatea locuitorilor, s-a realizat salubrizarea în comună în zonele 
unde existau focare de infecţie şi anume: Moara, Ograda Ştefăneşti şi cimitirele din comună. 

Jurn     lul 
de afumaTi

PUBLICAȚIE DE INFORMARE A
PRIMĂRIEI COMUNEI AFUMAȚI

,Distribuit gratuit, 2000 exemplare

Un an de realizări
pentru Afumaţi 
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Pe 16 aprilie 2010, a avut loc 
inaugurarea Serviciului de Evidenţă a 
Persoanei din Afumaţi, un eveniment 
memorabil pentru locuitorii comunei, 
care pot beneficia acum de acest 
serviciu chiar în Afumaţi. 

Pentru a sărbători Ziua Copilului, 1 
iunie, Consiliul Local Afumaţi şi 
Primarul Gabriel Dumănică  vă invită 
în zilele de 29-30 mai 2010 să luaţi 
parte la evenimentul “Ziua Copilului”, 
dedicat tuturor copiilor din Afumaţi, 
cu ocazia acestei zile speciale. 
Evenimentul va avea loc între orele 
11 şi 18 şi se va desfăşura la Şcoala 
Generală cu clasele V-VIII, de pe Şos. 
Petrăchioaia. Copiii se vor putea 
bucura de un parc de joacă gonflabil, 
clovni, jocuri, concursuri, pictură pe 
faţă, baloane modelate şi MULTE 
ALTE SURPRIZE! 

2009

continuare în pag 2

Campionul salonului 
de inventică
de la Geneva, 
d-l Mircea Tudor, 
cetățean de onoare
al Afumaţi

Primul Buletin

emis la Afumaţi

Invitaţie la

distracţie de

Ziua Copilului

Acesta e inventatorul Roboscan 1M, cel mai 
avansat sistem de radiografiere cu raze gamma 
a camioanelor și a containerelor, în vederea 
detectării conținutului - detalii n pagina 3î
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Proiectele co-finanţate cu fonduri europene- un pas important în modernizarea localităţii Afumaţi 

Dezvoltarea comunei Afumaţi
cu bani europeni 

2009 - Un an de realizări pentru Afumaţi 

Proiecte de anvergură pentru 2010 

unde s-a însamânțat deja gazon; vor fi amenajate şi spaţii verzi, atât stabilită calea de acces pentru ca 
INVESTIŢII pentru EDUCAŢIE: reabilitarea sălilor de clasă care se de importante pentru un aer mai stadionul să poată fi funcţional. Iar în 
Comuna Afumaţi se poate mândri aflau într-o stare deplorabilă şi curat şi o localitate mai frumoasă. ce priveşte noua clădire a Primăriei, 
acum cu o Grădiniţă cu program dotarea claselor I-IV cu calculatoare aceasta are o valoare de contract de 
prelungit care are deja 40 de copii şi videoproiectoare. DECIZII: Începute de fosta conducere cca 8,1 milioane de lei, din care s-au 
înscrişi şi care beneficiază de o a Primăriei, proiectul noii clădiri a achitat 4 milioane de către fosta 
dotare modernă, cum puţine MEDIU şi RECREERE: Un mediu mai Primăriei şi Stadionul de fotbal au conducere.”Nu am continuat 
localităţi au. În anul şcolar 2010- curat şi crearea unor spaţii de fost reanalizate de Primarul investiţia în această clădire anul 
2011, această grădiniţă va găzdui recreere, acestea au fost obiectivele Dumănică şi Consiliul Local, pentru a trecut pentru că am luat decizia să 
trei grupe cu un total de 60 de copii. amenajării Parcului de la le transforma în proiecte cu adevărat investim mai degrabă  în drumurile, 
S-au realizat investiţii în şcolile din Monumentul Eroilor, un loc unde benefice pentru localitate. Stadionul care se aflau într-o stare deplorabilă, 
comună în valoare de aproximativ 1 oamenii pot veni pentru a se relaxa. de la Electromontaj a fost preluat de decât într-o clădire care poate 
milion de lei pentru dotarea cu: În plus, au fost amplasate bănci în la fosta conducere fără autorizaţie consuma bugetul de investiţii pe doi 
sisteme video în toate şcolile, sistem mai multe zone din comună precum de construire şi fără documentaţii ani al comunei”, ne-a declarat 
audio în Şcoala Mare, aer condiţionat Petrăchioaia, Mircea-Vodă sau complete, însă  au fost obţinute  Primarul Dumănică. 
în toate sălile de clasă şi cancelarii, Albăstrelelor- unde au fost instalate toate avizele de la: Pompieri, Apele 
instalaţie de udat la Şcoala Mare, şi porţi de fotbal-. În aceste locaţii Române şi Mediu, urmând să fie 

Dezvoltarea comunei Afumaţi continuă în 2010 printr-o serie de iniţiative pe care Primăria Afumaţi le-a planificat pentru modernizarea localităţii. Printre proiectele 
acestui an se numără: 
- Amenajarea a două terenuri sintetice cu nocturnă pentru fotbal şi a unui teren pentru tenis de câmp, realizarea a două parcuri (pe str. Mihai Bravu şi în incinta  
Grădiniţei cu program prelungit) şi amenajarea de spaţii verzi în 3-4 locaţii din localitate
- Proiectarea unei săli de sport multifuncționale în incinta Școlii (sos. Petrăchioaia)
- Dezvoltarea infrastructurii prin asfaltarea  mai multor străzi, în funcţie de încasările de la bugetul local şi anume: străzile Frasinului, Salcâmului, Caisului, 
Alunului, Garoafelor ½, Binelui, Moldovei, Moineşti, Morii, Eminescu, Crinului, Iasomiei, Trandafirului, Islazului, Livezilor, Tufanului, Inului, Imaşului şi Macului
- Extinderea şi proiectare reţelei de apă în zona Deal şi extinderea şi proiectarea reţelei de canalizare de-a lungul străzilor Găneasa şi Ştefăneşti
- Realizarea izolaţiei termice la Şcola Mare V-VIII
- Execuţia lucrărilor la un canal colector de ape pluviale pe DN2, de la curbă la str. Oituz
- Continuarea lucrărilor la noua clădire a Primăriei, modificarea proiectului- care are terasă necirculabilă la etajul 2-, precum şi mansardarea parţială a acesteia, cu 
refacerea arhitecturii exterioare.
- Modernizarea şi reabilitarea Căminului Cultural pentru a putea găzdui diferite evenimente culturale, educative sau de divertisment
- Punerea în funcţiune a Gospodăriei de Apă de pe strada Revoluţiei cu stație de clorinare și grup electrogen.

Accesarea fondurilor europene a fost unul din obiectivele principale ale Primăriei Afumaţi în anul 2009. O serie de proiecte au fost realizate cu sprijinul acestor 
fonduri, iar investiţiile vor continua şi în 2010. S-a finalizat cu succes staţia de epurare la canalizare, prin proiectul SAPARD: s-au accesat fonduri europene în 
valoare de 3 milioane de lei (RON), la care se adaugă 900.000 de lei contribuţie de la bugetul local. Investiţia a fost finalizată pe 6 noiembrie 2009, cu 
autorizaţiile de mediu, sanitare şi de la Apele Române necesare, iar ultima tranşă de bani a fost virată în decembrie. De asememenea, Primăria a semnat un 
contract cu Administrarea Fondului de Mediu pentru dotarea cu panouri solare a cinci clădiri ale şcolilor: CAP, Ştefăneşti, Monument, Şcoala Mare şi Grădiniţa cu 
program prelungit, printr-un proiect European în valoare de aprox. 880.000 de lei. Obiectivul principal al acestei iniţiative a fost reducerea cheltuielilor de 
întreţinere a şcolilor, o măsură eficientă de economisire, dar şi de utilizare a surselor de energie alternative. Execuţia investiţiei se va realiza în 2010. În 2009, 
Primăria Afumaţi a depus 2 proiecte în vederea accesării de fonduri europene pentru amenjarea de parcuri: unul pe strada Albăstrelelor, în valoare de 1 milion de 
lei, iar celălalt compus din două locaţii: una pe strada M. Bravu, iar cealaltă la ICIL, în curtea grădiniţei în valoare de 500.000 de lei.
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Căsătorit cu Ruxandra, fiica lui Neagoe Basarab, Radu de la Afumaţi sau Radu Vodă cel Viteaz a ajuns la domnie în 

1522, la numai un an după moartea socrului său, într-o perioadă de grave tulburări politice, când Imperiul Otoman 

dorea transformarea ţării în paşalâc. Prin luptele sale susţinute împotriva turcilor, Radu de la Afumaţi a reuşit să 

împiedice planurile sultanului Soliman Magnificul şi să îl determine să se răzgândească.

Politica lui Radu de la Afumaţi s-a remarcat prin inverşunarea cu care a reuşit să continue linia antiotomană începută 

de predecesorii săi. 

Victoriile lui Radu de la Afumaţi împotriva oştilor otomane le aminteau muntenilor de vremurile glorioase ale fratelui 

bunicului său, nimeni altul decât Vlad Ţepeş.

Ca răsplată pentru eternitate, Radu de la Afumaţi are cea mai frumoasă piatră de mormânt medievală muntenească.

Prima menţiune istorică a comunei Afumaţi datează din anul 1510, fiind legată tot de numele lui Radu de la Afumaţi, 

Domn al Ţării Româneşti în perioadele ianuarie-aprilie, iunie-august, octombrie 1521 – aprilie 1529.

Anul 2010 este unul de mare cinste pentru toţi afumăţenii. Comuna care a dat numele unuia dintre cei mai mari 

domnitori ai Ţării Româneşti împlineşte 500 de ani de când a fost menţionată pentru prima dată în documente sub 

numele Afumaţi.

Afumaţi ascunde câteva obiective turistice de o valoare istorică incontestabilă. Ruinele Cetăţii lui Radu de la Afumaţi 

(secolul XVI) sau Biserica Veche (1696) cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, ctitorie a stolnicului Cantacuzino, ori 

conacul acestuia (1696) cu zid de incintă din imediata apropiere a Bisericii sunt câteva dintre ele.

Primăria Afumaţi şi Consiliul Local au răsplătit succesul domnului Mircea Tudor prin acordarea titlul de 

Cetăţean de Onoare al comunei Afumaţi, pentru activitatea sa ca inventator.

Prin Hotărârea de Consiliu nr. 22/26.04.2010, d-l Mircea Tudor devine 

Cetăţean de Onoare al localităţii Afumaţi, graţie succesului internaţional pe 

care acesta l-a obţinut prin câştigarea celui mai important premiu de la 

Salonul de Inventică de la Geneva. Invenţia premiată este Roboscan 1M, un 

proiect brevetat de firma românească MB Telecom, condusă de d-l Mircea 

Tudor. Roboscan 1M a impresionat juriul de la Geneva care a avut de ales 

din 1.000 de invenţii, acesta fiind prima invenţie românească care obţine un 

astfel de premiu în cei 37 de ani de desfăşurare a Salonului de Inventică. 

Roboscan 1M este un sitem mobil de radiografiere cu raze gama, complet 

robotizat, care poate vedea în interiorul containerelor şi al camioanelor şi 

poate fi controlat fără ca operatorul să fie expus la radiaţii. 

Astfel, în doar 30 de secunde se pot detecta cantitatea de motorină dintr-

un rezervor sau obiecte din cabina şoferului, fiind un sistem perfect şi 

pentru depistarea cazurilor de contrabandă. Premiul cel Mare oferit la 

Salonul de la Geneva a adus astfel o recunoaştere la nivel mondial a realizărilor echipei de ingineri din România, care 

au muncit timp de 4 ani pentru finalizarea acesui proiect. Roboscan 1M a primit numeroase alte premii prestigioase, 

iar d-lui Mircea Tudor i-a fost conferit şi Ordinul Naţional “Steaua României”, în gradul de Cavaler, de către 

Preşedintele României. 

Prin acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al comunei Afumaţi, Primăria  şi Cosiliul Local recunosc meritele 

excepţionale ale d-lui Mircea Tudor şi importanţa proiectului său, reuşitele sale fiind cu adevărat un motiv de 

mândrie pentru toţi locuitorii din Afumaţi. 

Data de 13 Mai a fost Ziua Eroilor, 
o zi dedicată omagierii Eroilor 
neamului, care s-a sărbătorit în 
toate localităţile din ţară. 
În localitatea Afumaţi, 
evenimentul a fost celebrat 
printr-o festivitate care a avut loc 
la statuia lui Radu de la Afumați.
Ziua Eroilor a fost marcată de 
participarea impresionantă a unei 
fanfare care a interpretat 
melodiile specifice acestei 
celebrări, dar şi de acordarea unor 
diplome speciale pentru veteranii 
de război din Afumaţi, în semn de 
recunoştinţă pentru sacrificiul lor 
şi pentru întreaga lor activitate în 
apărarea ţării. 

Operaţiunile de deszăpezire au eliminat 
problemele cauzate de depunerea zăpezii, 
iar locuitorii comunei Afumaţi au fost 
mulţumiţi de intervenţia utilajelor speciale. 
Într-o iarnă care a luat prin surprindere 
autorităţile statului prin temperaturile 
extreme şi ninsorile abundente, modul de 
organizare şi intervenţie a utilajelor de 
deszăpezit a fost o adevărată provocare 
pentru fiecare localitate din ţară.
Primăria Afumaţi a asigurat o bună 
desfăşurare a acţiunilor de deszăpezire pe 
tot parcursul iernii şi a intervenit în fiecare 
perioadă în care zăpada depusă a depăşit 
nivelul optim.
În decembrie, ianuarie şi februarie, pe toţi 
cei peste 40 kml ai localităţii a fost 
realizată deszăpezirea, intrându-se de cel 
puţin două ori cu utilajele speciale pe 
fiecare stradă. Intervenţia a fost promptă 
astfel încât locuitorii comunei nu au 
întâmpinat probleme în ce priveşte 
deplasarea în localitate. Drumurile 
principale au fost prioritare şi s-au luat 
măsuri excepţionale pentru deblocarea 
accesului la şcoli, grădiniţe, dispensar sau 
magazine.
De asemenea, având în vedere 
temperaturile extrem de scăzute, s-a 
intervenit şi la staţiile de apă din comună 
pentru a evita dezafectarea acestora din 
cauza vremii. Faţă de alţi ani, modul de 
organizare a operaţiunilor de deszăpezire a 
funcţionat eficient, iar iarna a trecut fără 
dificultăţi din cauza zăpezii.

Comuna Afumaţi împlineşte 500 
de ani de atestare documentarăRadu de la Afumaţi

Domnul celor 20 de războaie

Iarna 2009Cetăţean de Onoare
al localităţii Afumaţi

Omagiu pentru Eroi

cea mai grea din 
ultimii 10 ani 
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Proiectele co-finanţate cu fonduri europene- un pas important în modernizarea localităţii Afumaţi 

Dezvoltarea comunei Afumaţi
cu bani europeni 

2009 - Un an de realizări pentru Afumaţi 

Proiecte de anvergură pentru 2010 

unde s-a însamânțat deja gazon; vor fi amenajate şi spaţii verzi, atât stabilită calea de acces pentru ca 
INVESTIŢII pentru EDUCAŢIE: reabilitarea sălilor de clasă care se de importante pentru un aer mai stadionul să poată fi funcţional. Iar în 
Comuna Afumaţi se poate mândri aflau într-o stare deplorabilă şi curat şi o localitate mai frumoasă. ce priveşte noua clădire a Primăriei, 
acum cu o Grădiniţă cu program dotarea claselor I-IV cu calculatoare aceasta are o valoare de contract de 
prelungit care are deja 40 de copii şi videoproiectoare. DECIZII: Începute de fosta conducere cca 8,1 milioane de lei, din care s-au 
înscrişi şi care beneficiază de o a Primăriei, proiectul noii clădiri a achitat 4 milioane de către fosta 
dotare modernă, cum puţine MEDIU şi RECREERE: Un mediu mai Primăriei şi Stadionul de fotbal au conducere.”Nu am continuat 
localităţi au. În anul şcolar 2010- curat şi crearea unor spaţii de fost reanalizate de Primarul investiţia în această clădire anul 
2011, această grădiniţă va găzdui recreere, acestea au fost obiectivele Dumănică şi Consiliul Local, pentru a trecut pentru că am luat decizia să 
trei grupe cu un total de 60 de copii. amenajării Parcului de la le transforma în proiecte cu adevărat investim mai degrabă  în drumurile, 
S-au realizat investiţii în şcolile din Monumentul Eroilor, un loc unde benefice pentru localitate. Stadionul care se aflau într-o stare deplorabilă, 
comună în valoare de aproximativ 1 oamenii pot veni pentru a se relaxa. de la Electromontaj a fost preluat de decât într-o clădire care poate 
milion de lei pentru dotarea cu: În plus, au fost amplasate bănci în la fosta conducere fără autorizaţie consuma bugetul de investiţii pe doi 
sisteme video în toate şcolile, sistem mai multe zone din comună precum de construire şi fără documentaţii ani al comunei”, ne-a declarat 
audio în Şcoala Mare, aer condiţionat Petrăchioaia, Mircea-Vodă sau complete, însă  au fost obţinute  Primarul Dumănică. 
în toate sălile de clasă şi cancelarii, Albăstrelelor- unde au fost instalate toate avizele de la: Pompieri, Apele 
instalaţie de udat la Şcoala Mare, şi porţi de fotbal-. În aceste locaţii Române şi Mediu, urmând să fie 

Dezvoltarea comunei Afumaţi continuă în 2010 printr-o serie de iniţiative pe care Primăria Afumaţi le-a planificat pentru modernizarea localităţii. Printre proiectele 
acestui an se numără: 
- Amenajarea a două terenuri sintetice cu nocturnă pentru fotbal şi a unui teren pentru tenis de câmp, realizarea a două parcuri (pe str. Mihai Bravu şi în incinta  
Grădiniţei cu program prelungit) şi amenajarea de spaţii verzi în 3-4 locaţii din localitate
- Proiectarea unei săli de sport multifuncționale în incinta Școlii (sos. Petrăchioaia)
- Dezvoltarea infrastructurii prin asfaltarea  mai multor străzi, în funcţie de încasările de la bugetul local şi anume: străzile Frasinului, Salcâmului, Caisului, 
Alunului, Garoafelor ½, Binelui, Moldovei, Moineşti, Morii, Eminescu, Crinului, Iasomiei, Trandafirului, Islazului, Livezilor, Tufanului, Inului, Imaşului şi Macului
- Extinderea şi proiectare reţelei de apă în zona Deal şi extinderea şi proiectarea reţelei de canalizare de-a lungul străzilor Găneasa şi Ştefăneşti
- Realizarea izolaţiei termice la Şcola Mare V-VIII
- Execuţia lucrărilor la un canal colector de ape pluviale pe DN2, de la curbă la str. Oituz
- Continuarea lucrărilor la noua clădire a Primăriei, modificarea proiectului- care are terasă necirculabilă la etajul 2-, precum şi mansardarea parţială a acesteia, cu 
refacerea arhitecturii exterioare.
- Modernizarea şi reabilitarea Căminului Cultural pentru a putea găzdui diferite evenimente culturale, educative sau de divertisment
- Punerea în funcţiune a Gospodăriei de Apă de pe strada Revoluţiei cu stație de clorinare și grup electrogen.

Accesarea fondurilor europene a fost unul din obiectivele principale ale Primăriei Afumaţi în anul 2009. O serie de proiecte au fost realizate cu sprijinul acestor 
fonduri, iar investiţiile vor continua şi în 2010. S-a finalizat cu succes staţia de epurare la canalizare, prin proiectul SAPARD: s-au accesat fonduri europene în 
valoare de 3 milioane de lei (RON), la care se adaugă 900.000 de lei contribuţie de la bugetul local. Investiţia a fost finalizată pe 6 noiembrie 2009, cu 
autorizaţiile de mediu, sanitare şi de la Apele Române necesare, iar ultima tranşă de bani a fost virată în decembrie. De asememenea, Primăria a semnat un 
contract cu Administrarea Fondului de Mediu pentru dotarea cu panouri solare a cinci clădiri ale şcolilor: CAP, Ştefăneşti, Monument, Şcoala Mare şi Grădiniţa cu 
program prelungit, printr-un proiect European în valoare de aprox. 880.000 de lei. Obiectivul principal al acestei iniţiative a fost reducerea cheltuielilor de 
întreţinere a şcolilor, o măsură eficientă de economisire, dar şi de utilizare a surselor de energie alternative. Execuţia investiţiei se va realiza în 2010. În 2009, 
Primăria Afumaţi a depus 2 proiecte în vederea accesării de fonduri europene pentru amenjarea de parcuri: unul pe strada Albăstrelelor, în valoare de 1 milion de 
lei, iar celălalt compus din două locaţii: una pe strada M. Bravu, iar cealaltă la ICIL, în curtea grădiniţei în valoare de 500.000 de lei.
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Căsătorit cu Ruxandra, fiica lui Neagoe Basarab, Radu de la Afumaţi sau Radu Vodă cel Viteaz a ajuns la domnie în 

1522, la numai un an după moartea socrului său, într-o perioadă de grave tulburări politice, când Imperiul Otoman 

dorea transformarea ţării în paşalâc. Prin luptele sale susţinute împotriva turcilor, Radu de la Afumaţi a reuşit să 

împiedice planurile sultanului Soliman Magnificul şi să îl determine să se răzgândească.

Politica lui Radu de la Afumaţi s-a remarcat prin inverşunarea cu care a reuşit să continue linia antiotomană începută 

de predecesorii săi. 

Victoriile lui Radu de la Afumaţi împotriva oştilor otomane le aminteau muntenilor de vremurile glorioase ale fratelui 

bunicului său, nimeni altul decât Vlad Ţepeş.

Ca răsplată pentru eternitate, Radu de la Afumaţi are cea mai frumoasă piatră de mormânt medievală muntenească.

Prima menţiune istorică a comunei Afumaţi datează din anul 1510, fiind legată tot de numele lui Radu de la Afumaţi, 

Domn al Ţării Româneşti în perioadele ianuarie-aprilie, iunie-august, octombrie 1521 – aprilie 1529.

Anul 2010 este unul de mare cinste pentru toţi afumăţenii. Comuna care a dat numele unuia dintre cei mai mari 

domnitori ai Ţării Româneşti împlineşte 500 de ani de când a fost menţionată pentru prima dată în documente sub 

numele Afumaţi.

Afumaţi ascunde câteva obiective turistice de o valoare istorică incontestabilă. Ruinele Cetăţii lui Radu de la Afumaţi 

(secolul XVI) sau Biserica Veche (1696) cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, ctitorie a stolnicului Cantacuzino, ori 

conacul acestuia (1696) cu zid de incintă din imediata apropiere a Bisericii sunt câteva dintre ele.

Primăria Afumaţi şi Consiliul Local au răsplătit succesul domnului Mircea Tudor prin acordarea titlul de 

Cetăţean de Onoare al comunei Afumaţi, pentru activitatea sa ca inventator.

Prin Hotărârea de Consiliu nr. 22/26.04.2010, d-l Mircea Tudor devine 

Cetăţean de Onoare al localităţii Afumaţi, graţie succesului internaţional pe 

care acesta l-a obţinut prin câştigarea celui mai important premiu de la 

Salonul de Inventică de la Geneva. Invenţia premiată este Roboscan 1M, un 

proiect brevetat de firma românească MB Telecom, condusă de d-l Mircea 

Tudor. Roboscan 1M a impresionat juriul de la Geneva care a avut de ales 

din 1.000 de invenţii, acesta fiind prima invenţie românească care obţine un 

astfel de premiu în cei 37 de ani de desfăşurare a Salonului de Inventică. 

Roboscan 1M este un sitem mobil de radiografiere cu raze gama, complet 

robotizat, care poate vedea în interiorul containerelor şi al camioanelor şi 

poate fi controlat fără ca operatorul să fie expus la radiaţii. 

Astfel, în doar 30 de secunde se pot detecta cantitatea de motorină dintr-

un rezervor sau obiecte din cabina şoferului, fiind un sistem perfect şi 

pentru depistarea cazurilor de contrabandă. Premiul cel Mare oferit la 

Salonul de la Geneva a adus astfel o recunoaştere la nivel mondial a realizărilor echipei de ingineri din România, care 

au muncit timp de 4 ani pentru finalizarea acesui proiect. Roboscan 1M a primit numeroase alte premii prestigioase, 

iar d-lui Mircea Tudor i-a fost conferit şi Ordinul Naţional “Steaua României”, în gradul de Cavaler, de către 

Preşedintele României. 

Prin acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al comunei Afumaţi, Primăria  şi Cosiliul Local recunosc meritele 

excepţionale ale d-lui Mircea Tudor şi importanţa proiectului său, reuşitele sale fiind cu adevărat un motiv de 

mândrie pentru toţi locuitorii din Afumaţi. 

Data de 13 Mai a fost Ziua Eroilor, 
o zi dedicată omagierii Eroilor 
neamului, care s-a sărbătorit în 
toate localităţile din ţară. 
În localitatea Afumaţi, 
evenimentul a fost celebrat 
printr-o festivitate care a avut loc 
la statuia lui Radu de la Afumați.
Ziua Eroilor a fost marcată de 
participarea impresionantă a unei 
fanfare care a interpretat 
melodiile specifice acestei 
celebrări, dar şi de acordarea unor 
diplome speciale pentru veteranii 
de război din Afumaţi, în semn de 
recunoştinţă pentru sacrificiul lor 
şi pentru întreaga lor activitate în 
apărarea ţării. 

Operaţiunile de deszăpezire au eliminat 
problemele cauzate de depunerea zăpezii, 
iar locuitorii comunei Afumaţi au fost 
mulţumiţi de intervenţia utilajelor speciale. 
Într-o iarnă care a luat prin surprindere 
autorităţile statului prin temperaturile 
extreme şi ninsorile abundente, modul de 
organizare şi intervenţie a utilajelor de 
deszăpezit a fost o adevărată provocare 
pentru fiecare localitate din ţară.
Primăria Afumaţi a asigurat o bună 
desfăşurare a acţiunilor de deszăpezire pe 
tot parcursul iernii şi a intervenit în fiecare 
perioadă în care zăpada depusă a depăşit 
nivelul optim.
În decembrie, ianuarie şi februarie, pe toţi 
cei peste 40 kml ai localităţii a fost 
realizată deszăpezirea, intrându-se de cel 
puţin două ori cu utilajele speciale pe 
fiecare stradă. Intervenţia a fost promptă 
astfel încât locuitorii comunei nu au 
întâmpinat probleme în ce priveşte 
deplasarea în localitate. Drumurile 
principale au fost prioritare şi s-au luat 
măsuri excepţionale pentru deblocarea 
accesului la şcoli, grădiniţe, dispensar sau 
magazine.
De asemenea, având în vedere 
temperaturile extrem de scăzute, s-a 
intervenit şi la staţiile de apă din comună 
pentru a evita dezafectarea acestora din 
cauza vremii. Faţă de alţi ani, modul de 
organizare a operaţiunilor de deszăpezire a 
funcţionat eficient, iar iarna a trecut fără 
dificultăţi din cauza zăpezii.

Comuna Afumaţi împlineşte 500 
de ani de atestare documentarăRadu de la Afumaţi

Domnul celor 20 de războaie

Iarna 2009Cetăţean de Onoare
al localităţii Afumaţi

Omagiu pentru Eroi

cea mai grea din 
ultimii 10 ani 



Cartierul tinerilor din zona de deal a comunei Afumaţi beneficiază de internet şi telefonie fixă 
de la Romtelecom

Cei care şi-au plătit  taxele până la 31 martie 2010, au beneficiat de o reducere de 10%

Toamna aceasta comuna noastră Asfaltări, pietruiri, construire de ne asigură că toate licitaţiile au Datoria primarului este să vină în 
şi-a schimbat radical infrastructura trotuare, darea în folosinţă a unui avut ca scop obţinerea unui raport întâmpinarea nevoilor cetăţenilor.
şi facilităţile. parc, a staţiei de epurare cu 5 km calitate-preţ cât mai bun.  
Dacă în urmă cu numai câteva luni de conducte de canalizare, Şi iată un exemplu din viaţă: în 
primarul Dumănică anunţa o serie proiectarea altor două parcuri, Rezultatele muncii lor pot fi văzute Cartierul Tineretului, din zona de 
de proiecte care vor schimba faţa crearea unui jurnal de informare a de toţi cetăţeni, dacă fac diferenţa deal, a fost introdus serviciul de 
localităţii, iată că a venit timpul cetăţeanului, susţinerea echipelor între cum arăta comuna Afumaţi telefonie fixă şi internet, furnizat 
concretizării lor. locale de fotbal şi alte proiecte. acum câţiva ani şi cum arată acum, de Romtelecom. Pas cu pas, 

Acestea sunt faptele care vorbesc când merg pe trotuare sau se începem să trăim şi noi în 
Atacat, contestat, ba chiar acuzat, despre cum îşi face datoria faţă de odihnesc pe o bancă. civilizaţie, în rând cu lumea anului 
primarul şi-a văzut de treburile comunitate, primarul Dumănică. Nu 2010. 
care contează pentru locuitorii aşa zisele „salve de tun“. Oamenii au nevoie de fapte, nu de 
comunei. S-a convins de faptul că vorbe goale, atacuri puerile sau 
nu poate mulţumi pe toată lumea Referitor la firmele care au războaie inutile. Datoria celor care 
dar aceasta nu l-a descurajat să nu câştigat licitaţiile pentru realizarea au obţinut votul cetăţenilor este să 
mai încerce să o facă. acestor lucrări, autorităţile locale facă administraţie, nu politică. 

S-a înființat Serviciului de Evidenţă a Odată cu inaugurarea Serviciului de 
Persoanei din Afumaţi, cărțile de Evidenţă a Persoanei, au fost emise şi 
identitate (fostele buletine) vor fi de primele buletine pentru locuitorii din 
acum eliberate în comuna noastră. Afumaţi, eveniment la care au 

participat şi invitaţi de onoare printre 
Inaugurarea Serviciului Public care: Comisarul Şef Necşa Ion, şefului 
Comunitar Local de Evidenţă a Biroului Judeţean de Administrare a 
Persoanelor şi Stare Civilă este cu Bazelor de Date privind Evidenţa 
adevărat o realizare pentru localitatea Persoanelor Ilfov, D-l Sima Gheorghe, 
Afumaţi, care vine în întâmpinarea Director Executiv al Serviciului Public 
locuitorilor cu servicii mai accesibile, Comunitar de Evidenţă a Persoanelor 
mult mai aproape de casă, facilitând la Ilfov, Comisar Deleanu Cornelia 
maxim procesul de obţinere a unei –Serviciul Control şi Îndrumare,
serii de documente.  “într-un timp Ag. Şef PR. Rădoi Gheorghe, şef 
foarte scurt, am reuşit să amenajăm SPCLEP Otopeni, precum şi 
acest spaţiu care, în urmă cu 3 luni, preşedintele PNL Ilfov Marian 
era format dintr-o singură cameră, Petrache, directorul Poştei Afumați , 
fără nici o utilitate. Este un spaţiu Dobre Elena, Adjunctul Poliţiei 
modern, net superior celor din alte Voluntari Zăbavă George, Locţiitorul 
localităţi, care respectă toate Poliţiei Locale Afumaţi Lazăr Stelian, 
standardele din acest domeniu, atât Sergentul Major Pompieri Afumaţ 
din punct de vedere al Cănea Nicolae şi primarii comunei 
compartimentării, cât şi al dotării Petrăchioaia – D-l Stanciu Ștefan şi al 
tehnice şi electronice”, a declarat comunei Găneasa- D-l Marin Tudor. “Le 
Primarul Dumănică. Datorită acestui mulţumesc invitaţilor şi participanţilor 
nou serviciu, cetăţnii comunei Afumaţi la inaugurarea Serviciului Pentru 
pot beneficia de servicii rapide şi Evidenţa Persoanelor din Afumaţi, unii 
rezolvate pe plan local. În plus, dintre invitaţi fiind chiar direct 
înfiinţarea acestui serviciu este una implicaţi în procesul decizional”, a mai 
dintre condiţiile necesare pentru ca declarat Primarul Dumănică. 
localitatea Afumaţi să devină oraş, 
astfel că el reprezintă încă un pas 
către acest obiectiv. 

La propunerea primarului Gabriel impozitelor pentru anul 2010. pentru imobile stabilite pentru 
Dumănică, administraţia locală a Ca urmare, faţă de anii precedenţi, 2010, au avut posibilitatea să facă 
comunei Afumaţi a decis reducerea când procentul anual de creştere economii. Cei care şi-au plătit 
gradului de majorare a taxelor şi era de 15%, 2010 vine cu o taxele până la 31 martie au 
impozitelor locale pentru anul modificare de numai 10 la sută cu beneficiat de o reducere de 10%, 
2010. rata inflaţiei. condiţia fiind ca plata să fie 

Dacă la nivel superior nu se iau realizată integral. Aceeaşi 
Astfel, comuna Afumaţi se numără măsuri care să vină în sprijinul bonificaţie s-a acordat şi în cazul 
printre puţinele localităţi din ţară omului de rând, iată că primăria achitării integrale a impozitului pe 
care, în ciuda situaţiei negre din Afumaţi încearcă, cu soluţii vehicule. Astfel, pentru un impozit 
economie, nu au mărit taxele şi adaptate, să vină în ajutorul de 200 de lei, locuitorii care au 
impozitele cu până la 21% cum s-a cetăţenilor. plătiti integral până la 31 martie, 
întâmplat în cele mai multe cazuri. au achitat doar 180 de lei, reuşind 
La iniţiativa primarului, Consiliul Reduceri pentru cei conştiincioşi astfel să facă o economie de 20 de 

perioadă este de luni până vineri Local a aprobat reducerea gradului Afumăţenii care au avut banii lei. Programul de la oficiul de Taxe 
între orele 8:30 şi 15:00.de majorare al taxelor şi pregătiţi pentru achitarea taxei şi Impozite pentru această 
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Fapte, nu “salve de tun” 

Taxe şi impozite mai mici pe anul 2010

Primul Buletin emis la Afumaţi
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Colinde de Crăciun

S-au finalizat lucrările de reabilitare şi modernizare a 
infrastructurii de pe străzile ale căror utilităţi erau deja 
realizate. Ultima fază a acestor lucrări a fost reprezentată
de asfaltarea străzilor Oituz, Fagului şi Garoafelor, care 
sunt astfel complet modernizate, fiind primele dintr-un 
întreg şir cu întreaga infrastructură creată.
Lucrările de asfaltare au fost cele mai spectaculoase şi 
mai uşor de observat. Însă pentru a se ajunge aici au fost 
realizate o serie de lucrări pregătitoare. Este vorba în 
primul rând, despre racordarea gospodăriilor la reţelele de 
apă şi canal.
Lucrările de asfaltare propriu-zisă au presupus mai 
înainte de toate decopertarea străzilor, balastarea, 
stabilizarea, aplicarea unui strat de bitum, realizarea de 
şanţuri betonate, trotuare, podişti, spaţii verzi (acolo 
unde spaţiul a permis asta) pentru ca la final să mai fie 
aşternut un strat de asfalt.

Străzile Oituz, Garoafelor şi Fagului (parțial),  
primele străzi modernizate

Primăria Afumaţi a dat în 
folosinţă Grădiniţa cu 
program prelungit (cu un 
total de 40 de copii), care 
beneficiază de dotări la 
standarde europene.

Mobilier nou, bucătărie cu 
dotări din inox, veselă şi 
tacâmuri de cea mai bună
calitate, sute de jucării. Dar şi 
DVD player şi trei plasme. Aşa 
îi aşteaptă noua
grădiniţă amplasată în incinta 
fostului ICIL, pe cei mai tineri 
locuitori ai comunei noastre, 
aflaţi la primii paşi în viaţă. În 
afara investiţiilor Primăriei
Afumaţi, grădiniţa se bucură 
şi de câteva donaţii din partea 
celor care au înţeles că este 
important ca micuţii să-şi 
dezvolte abilităţile şi 
competenţele într-un mediu 
optim. Cele mai importante 
dintre acestea sunt cele ale
societăţilor Andronic Group şi 
Flores Group, donaţii care au 
constat într-o masă din inox şi 
respectiv o maşină de spălat. 
Primăria Afumaţi le 
mulţumeşte tuturor pentru 
sprijin şi implicare.
Totodată s-a montat un loc de 
joacă pentru copii, primul de 
acest fel din Afumați compus 
din 11 aparate.

Grădiniţă nouă

Primăria Comunei Afumaţi:

021.352.94.24

 Fax: 021.350.12.82

Oficiul Poştal Afumaţi:

021.315.87.45 

 021.351.57.69

Birou Notarial:

021.351.03.65 

021.351.03.66

Dispensarul Uman:

021.350.32.03 

 021.350.50.42

Serviciul de Pompieri: 

021.350.63.50

Poliţia locală:           

021 - 315 86 63  

Poliţia Comunitară:

021.350.12.75

Gospodăria de apă:

021.350.12.81

Şcoala Generală

 (şos. Petrăchioaia):

021.350.92.46

Şcoala nr. 1

 (şos. Bucureşti-Urziceni):

021.350.12.83

Şcoala nr. 2

 (str. Şcolii):

021.350.12.85

Şcoala Nr. 3

 (str. Fagului):

021.350.12.84

Medic Veterinar Nicolae Chirtop:

0729.755.936

Fax: 021.361.76.62

Deranjamente Electrica

 ILFOV:

021.92.92

Deranjamente Gaze

0720 220 611

Număr Naţional Unic de Urgenţă 

(Pompieri, Poliţie, Salvare)

112

Telefoane utile



Cartierul tinerilor din zona de deal a comunei Afumaţi beneficiază de internet şi telefonie fixă 
de la Romtelecom

Cei care şi-au plătit  taxele până la 31 martie 2010, au beneficiat de o reducere de 10%

Toamna aceasta comuna noastră Asfaltări, pietruiri, construire de ne asigură că toate licitaţiile au Datoria primarului este să vină în 
şi-a schimbat radical infrastructura trotuare, darea în folosinţă a unui avut ca scop obţinerea unui raport întâmpinarea nevoilor cetăţenilor.
şi facilităţile. parc, a staţiei de epurare cu 5 km calitate-preţ cât mai bun.  
Dacă în urmă cu numai câteva luni de conducte de canalizare, Şi iată un exemplu din viaţă: în 
primarul Dumănică anunţa o serie proiectarea altor două parcuri, Rezultatele muncii lor pot fi văzute Cartierul Tineretului, din zona de 
de proiecte care vor schimba faţa crearea unui jurnal de informare a de toţi cetăţeni, dacă fac diferenţa deal, a fost introdus serviciul de 
localităţii, iată că a venit timpul cetăţeanului, susţinerea echipelor între cum arăta comuna Afumaţi telefonie fixă şi internet, furnizat 
concretizării lor. locale de fotbal şi alte proiecte. acum câţiva ani şi cum arată acum, de Romtelecom. Pas cu pas, 

Acestea sunt faptele care vorbesc când merg pe trotuare sau se începem să trăim şi noi în 
Atacat, contestat, ba chiar acuzat, despre cum îşi face datoria faţă de odihnesc pe o bancă. civilizaţie, în rând cu lumea anului 
primarul şi-a văzut de treburile comunitate, primarul Dumănică. Nu 2010. 
care contează pentru locuitorii aşa zisele „salve de tun“. Oamenii au nevoie de fapte, nu de 
comunei. S-a convins de faptul că vorbe goale, atacuri puerile sau 
nu poate mulţumi pe toată lumea Referitor la firmele care au războaie inutile. Datoria celor care 
dar aceasta nu l-a descurajat să nu câştigat licitaţiile pentru realizarea au obţinut votul cetăţenilor este să 
mai încerce să o facă. acestor lucrări, autorităţile locale facă administraţie, nu politică. 

S-a înființat Serviciului de Evidenţă a Odată cu inaugurarea Serviciului de 
Persoanei din Afumaţi, cărțile de Evidenţă a Persoanei, au fost emise şi 
identitate (fostele buletine) vor fi de primele buletine pentru locuitorii din 
acum eliberate în comuna noastră. Afumaţi, eveniment la care au 

participat şi invitaţi de onoare printre 
Inaugurarea Serviciului Public care: Comisarul Şef Necşa Ion, şefului 
Comunitar Local de Evidenţă a Biroului Judeţean de Administrare a 
Persoanelor şi Stare Civilă este cu Bazelor de Date privind Evidenţa 
adevărat o realizare pentru localitatea Persoanelor Ilfov, D-l Sima Gheorghe, 
Afumaţi, care vine în întâmpinarea Director Executiv al Serviciului Public 
locuitorilor cu servicii mai accesibile, Comunitar de Evidenţă a Persoanelor 
mult mai aproape de casă, facilitând la Ilfov, Comisar Deleanu Cornelia 
maxim procesul de obţinere a unei –Serviciul Control şi Îndrumare,
serii de documente.  “într-un timp Ag. Şef PR. Rădoi Gheorghe, şef 
foarte scurt, am reuşit să amenajăm SPCLEP Otopeni, precum şi 
acest spaţiu care, în urmă cu 3 luni, preşedintele PNL Ilfov Marian 
era format dintr-o singură cameră, Petrache, directorul Poştei Afumați , 
fără nici o utilitate. Este un spaţiu Dobre Elena, Adjunctul Poliţiei 
modern, net superior celor din alte Voluntari Zăbavă George, Locţiitorul 
localităţi, care respectă toate Poliţiei Locale Afumaţi Lazăr Stelian, 
standardele din acest domeniu, atât Sergentul Major Pompieri Afumaţ 
din punct de vedere al Cănea Nicolae şi primarii comunei 
compartimentării, cât şi al dotării Petrăchioaia – D-l Stanciu Ștefan şi al 
tehnice şi electronice”, a declarat comunei Găneasa- D-l Marin Tudor. “Le 
Primarul Dumănică. Datorită acestui mulţumesc invitaţilor şi participanţilor 
nou serviciu, cetăţnii comunei Afumaţi la inaugurarea Serviciului Pentru 
pot beneficia de servicii rapide şi Evidenţa Persoanelor din Afumaţi, unii 
rezolvate pe plan local. În plus, dintre invitaţi fiind chiar direct 
înfiinţarea acestui serviciu este una implicaţi în procesul decizional”, a mai 
dintre condiţiile necesare pentru ca declarat Primarul Dumănică. 
localitatea Afumaţi să devină oraş, 
astfel că el reprezintă încă un pas 
către acest obiectiv. 

La propunerea primarului Gabriel impozitelor pentru anul 2010. pentru imobile stabilite pentru 
Dumănică, administraţia locală a Ca urmare, faţă de anii precedenţi, 2010, au avut posibilitatea să facă 
comunei Afumaţi a decis reducerea când procentul anual de creştere economii. Cei care şi-au plătit 
gradului de majorare a taxelor şi era de 15%, 2010 vine cu o taxele până la 31 martie au 
impozitelor locale pentru anul modificare de numai 10 la sută cu beneficiat de o reducere de 10%, 
2010. rata inflaţiei. condiţia fiind ca plata să fie 

Dacă la nivel superior nu se iau realizată integral. Aceeaşi 
Astfel, comuna Afumaţi se numără măsuri care să vină în sprijinul bonificaţie s-a acordat şi în cazul 
printre puţinele localităţi din ţară omului de rând, iată că primăria achitării integrale a impozitului pe 
care, în ciuda situaţiei negre din Afumaţi încearcă, cu soluţii vehicule. Astfel, pentru un impozit 
economie, nu au mărit taxele şi adaptate, să vină în ajutorul de 200 de lei, locuitorii care au 
impozitele cu până la 21% cum s-a cetăţenilor. plătiti integral până la 31 martie, 
întâmplat în cele mai multe cazuri. au achitat doar 180 de lei, reuşind 
La iniţiativa primarului, Consiliul Reduceri pentru cei conştiincioşi astfel să facă o economie de 20 de 

perioadă este de luni până vineri Local a aprobat reducerea gradului Afumăţenii care au avut banii lei. Programul de la oficiul de Taxe 
între orele 8:30 şi 15:00.de majorare al taxelor şi pregătiţi pentru achitarea taxei şi Impozite pentru această 
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Colinde de Crăciun

S-au finalizat lucrările de reabilitare şi modernizare a 
infrastructurii de pe străzile ale căror utilităţi erau deja 
realizate. Ultima fază a acestor lucrări a fost reprezentată
de asfaltarea străzilor Oituz, Fagului şi Garoafelor, care 
sunt astfel complet modernizate, fiind primele dintr-un 
întreg şir cu întreaga infrastructură creată.
Lucrările de asfaltare au fost cele mai spectaculoase şi 
mai uşor de observat. Însă pentru a se ajunge aici au fost 
realizate o serie de lucrări pregătitoare. Este vorba în 
primul rând, despre racordarea gospodăriilor la reţelele de 
apă şi canal.
Lucrările de asfaltare propriu-zisă au presupus mai 
înainte de toate decopertarea străzilor, balastarea, 
stabilizarea, aplicarea unui strat de bitum, realizarea de 
şanţuri betonate, trotuare, podişti, spaţii verzi (acolo 
unde spaţiul a permis asta) pentru ca la final să mai fie 
aşternut un strat de asfalt.

Străzile Oituz, Garoafelor şi Fagului (parțial),  
primele străzi modernizate

Primăria Afumaţi a dat în 
folosinţă Grădiniţa cu 
program prelungit (cu un 
total de 40 de copii), care 
beneficiază de dotări la 
standarde europene.

Mobilier nou, bucătărie cu 
dotări din inox, veselă şi 
tacâmuri de cea mai bună
calitate, sute de jucării. Dar şi 
DVD player şi trei plasme. Aşa 
îi aşteaptă noua
grădiniţă amplasată în incinta 
fostului ICIL, pe cei mai tineri 
locuitori ai comunei noastre, 
aflaţi la primii paşi în viaţă. În 
afara investiţiilor Primăriei
Afumaţi, grădiniţa se bucură 
şi de câteva donaţii din partea 
celor care au înţeles că este 
important ca micuţii să-şi 
dezvolte abilităţile şi 
competenţele într-un mediu 
optim. Cele mai importante 
dintre acestea sunt cele ale
societăţilor Andronic Group şi 
Flores Group, donaţii care au 
constat într-o masă din inox şi 
respectiv o maşină de spălat. 
Primăria Afumaţi le 
mulţumeşte tuturor pentru 
sprijin şi implicare.
Totodată s-a montat un loc de 
joacă pentru copii, primul de 
acest fel din Afumați compus 
din 11 aparate.

Grădiniţă nouă

Primăria Comunei Afumaţi:

021.352.94.24

 Fax: 021.350.12.82

Oficiul Poştal Afumaţi:

021.315.87.45 

 021.351.57.69

Birou Notarial:

021.351.03.65 

021.351.03.66

Dispensarul Uman:

021.350.32.03 

 021.350.50.42

Serviciul de Pompieri: 

021.350.63.50

Poliţia locală:           

021 - 315 86 63  

Poliţia Comunitară:

021.350.12.75

Gospodăria de apă:

021.350.12.81

Şcoala Generală

 (şos. Petrăchioaia):

021.350.92.46

Şcoala nr. 1

 (şos. Bucureşti-Urziceni):

021.350.12.83

Şcoala nr. 2

 (str. Şcolii):

021.350.12.85

Şcoala Nr. 3

 (str. Fagului):

021.350.12.84

Medic Veterinar Nicolae Chirtop:

0729.755.936

Fax: 021.361.76.62

Deranjamente Electrica

 ILFOV:

021.92.92

Deranjamente Gaze

0720 220 611

Număr Naţional Unic de Urgenţă 

(Pompieri, Poliţie, Salvare)

112

Telefoane utile



Staţia de epurare 

Pentru sugestii sau observaţii ne puteţi scrie pe adresa Primăriei Afumaţi (Şoseaua Bucureşti-Urziceni, Nr. 151)
sau pe adresa de e-mail: jurnalul@primariaafumati.ro
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CLASAMENT LIGA A IV-A
EDIŢIA 2009-2010

Pentru o desfăşurare cât mai bună a pentru a pune la punct diverse investiții în Microcentrala de apă din Afumaţi. La sanitare în vigoare. Un alt pas important 

proiectelor de dezvoltare a localităţii şi care nu au fost parcurse toate etapele cererea Primăriei Afumaţi din martie este obținerea autorizației sanitare de 

pentru a se asigura de respectarea necesare în trecut. Un exemplu edificator 2010, reprezentanţii Direcţiei de funcționare pentru Microcentrală de apa 

tuturor normelor legale, Primăria Afumaţi este realizarea cadastrării tuturor Sănătate Publică a Judeţului Ilfov, din (gospodaria de apa), Afumați din incinta 

face eforturi foarte mari în diferite proprietăţilor Primăriei, de la şcoli la cadrul Ministerului Sănătăţii, au examinat dispensarului.  Astfel, alimentarea cu apă 

domenii pentru obţinerea de avize şi terenuri, pentru a permite întocmirea de documentaţia trimisă de Primăria Afumaţi se desfăşoară acum cu îndeplinirea 

aprobări care nu au fost realizate la timp proiecte de dezvoltare a localităţii. Un alt şi au stabilit că Microcentrala de apă, care tuturor prevederilor necesare, iar procesul 

de fost conducere. Este o muncă pas important este obţinerea autorizației captează, tratează şi distribuie apa în de obţinere a avizelor continuă şi pentru 

nevăzută a reprezentanţilor Primăriei sanitare de funcţionare pentru localitate, respectă reglementările alte proiecte ale Primăriei Afumaţi.  

O muncă nevăzută a Primăriei Afumaţi 

Parcul de la Monument este un proiect dedicat locuitorilor din Afumaţi şi care deschide drumul pentru alte 

două parcuri pe care sperăm să le avem până anul viitor. Şi dacă pe o suprafaţă de numai 500 de metri 

pătraţi şi cu un buget restrâns s-a reuşit

amenajarea unui spaţiu atât de frumos, aşteptăm cu nerăbdare şi entuziasm celelalte două parcuri 

promise. Pentru aceste două proiecte se încearcă obţinerea unor fonduri europene AXA II POR-MEDIU. 

Primarul Gabriel Dumănică, este încrezător şi speră să obţină suma de 1,5 milioane de lei de la Uniunea 

Europeană pentru aceste două proiecte. Spaţiile pe care se doreşte crearea acestor două spaţii verzi sunt 

pe strada Mihai Bravu, unde se va exploata la maximum un teren de 1800 de metri pătraţi, iar cel de-al 

doilea va fi amenajat în curtea grădiniţei proaspăt inaugurate, pe o suprafaţă de aproximativ 2000 de 

metri pătraţi. Pînă la realizarea acestor proiecte, locuitorii comunei se bucură deja de Parcul de la 

Monument, un loc special unde oamenii se pot relaxa şi pot admira copacii înfloriţi. 

Parcul din Afumaţi 

racordarea la canalizare. pentru proiecte de infrastructură la Deciziile Guvernului ţin pe loc înfiinţarea Serviciului public de 
Proiectul a fost destul de complex, care acum câţiva ani nici nu speram să funcţionarea unui proiect cu o canalizare, procesul de angajare 
pentru realizarea sa investindu-se visăm.importanţă deosebită pentru este blocat prin această Ordonanţă 
aproximativ 4 milioane de lei, bani Cu toate acestea, deşi proiectul a fost comuna Afumaţi, în ciuda eforturilor dată Guvern, iar Primăria din 
obţinuţi prin finanţare europeană finalizat, iar Primăria Afumaţi s-a depuse de Primăria şi Consiliul Local Afumaţi nu poate pune în funcţiune 
nerambursabilă.  ocupat de îndeplinirea tuturor etapelor din Afumaţi. staţia de epurare deoarece este 
Uniunea Europeană a ţinut ca anumite şi standardelor proiectului, locuitorii din Odată cu terminarea primei părţi a nevoie de personal calificat. 
standarde să fie respectate întocmai, proiectului de canalizare a localităţii pe Afumaţi nu pot beneficia de această 
atât la nivelul calităţii lucrărilor, cât mai un tronson de 5 km s-a construit şi Astfel, întreg procesul este ţinut pe loc, realizare din cauza Ordonanţei de 
ales la nivelul mediului înconjurător, de gospodăria pentru staţia de epurare a iar acest proiect deosebit de important, Guvern nr 34/2009, dată de 
aceea, primarul Dumănică a urmărit apelor menajere. Urma aprobarea deşi finalizat, nu poate fi funcţional Guvernul Boc, prin care se sitează 
îndeaproape derularea întregului organigramei de funcţionare a până când  Guvernul României nu toate angajările în Administraţia 
proiect. Această staţie de epurare personalului auxiliar în Consiliul Local. permite reluarea angajărilor în Publică. reprezintă un alt pas prin care comuna După îndeplinirea aceastei etape, Administraţia Publică. 

Deşi există o Hotărîrea a Consiliul Afumaţi se aliniază standardelor urmau ultimele teste, iar locuitorii 
Local (nr. 5/26.02.2010), privind moderne de viaţă, deschizând drumul puteau începe să facă cererile pentru 

CLASAMENT FINAL S E N I O R I 
1 CS BALOTESTI 19 15 2 2 65 14 47 
2 FC LINDAB STEFANESTI 19 15 2 2 62 19 47 
3 CS AFUMATI 19 14 1 4 42 14 43 
4 CS VIITORUL 

DRAGOMIRESTI 
19 13 1 5 41 17 40 

5 AS BRAGADIRU 19 8 4 7 43 21 28 
6 AS GRADISTEA 19 8 0 11 28 48 24 
7 AS CODRII VLASIEI 19 5 1 13 39 53 16 
8 CS CORBEANCA 19 4 1 14 25 55 13 
9 AS GLINA 19 3 0 16 20 71 9 
10 AS NUCLEAR MAGURELE 19 3 0 16 13 66 9 
 

după19 etape
după18 etape


