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Distracţie de Zilele
Comunei Afumaţi

continuare n pagina 2î

Un nou an colarş
Elevii au început noul an şcolar în condiţii moderne, 
după lucrările de reabilitare

Deschiderea anului şcolar 

2010-2011 s-a desfăşurat 

sub semnul celor 500 de 

ani de la atestarea 

documentară a localităţii 

Afumaţi, în prezenţa 

Primarului 

Gabriel Dumănică şi a 

D-nei Director 

Izabela Pena, care au urat 

bun-venit elevilor, dar şi a 

Preotului 

Alexandru Nicola, care a 

ţinut o slujbă la începerea 

noului an şcolar. 

Elevii vor beneficia în acest an de 
condiţii mult mai bune, după o 
vară în care au fost realizate 
ample lucrări de renovare a 
şcolilor, proiect care se desfăşoară 
în continuare şi care are ca 
obiectiv modernizarea instituţilor 
de învăţământ din comună. 

La “Şcoala Mare” – şcoala nr 1 

Afumaţi, mobilierul a fost reparat 
şi înlocuit în totalitate, pereţii 
exteriori au fost izolaţi termic cu 
polistiren de 8 cm, fapt care duce 
la reducerea cheltuielilor de 
întreţinere, iar curtea şcolii a fost 

Început în forţă pentru CS Afumaţi 
Echipa condusă de Vasile Neagu ob?ine victorie după victorie - detalii în pagina 3

www.fcafumati.ro
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Sute de copii la evenimentul dedicat Zilei Copilului
Au fost două zile de sărbătoare în care copiii din Afumaţi s-au putut bucura de surprize speciale pentru ei

Clubul Sportiv Afumaţi şi-a prezentat, pe 5 septembrie Însă, deşi se pare că baza sportivă inaugurată recent 
2010, lotul pentru sezonul 2010-2011 în cadrul de Primarul Gabriel Dumănică, le poartă noroc 
festivităţii "Zilele Comunei Afumaţi". De atunci, echipa fotbaliştilor afumăţeni, echipa lui Neagu s-a întors 
condusă de antrenorul principal Neagu Vasile, şi învingătoare şi din deplasare, după ce a câştigat 
secundul său Vaida Cristian a dărâmat orice barieră şi meciul cu CS Baloteşti II, cu un scor de 3-0. 
s-a impus pe terenul de joc, căştigând meci după meci. 

Însă de departe cea  mai zdobitoare înfrângere au 
Primul meci disputat pe teren propriu în actuala ediţie suferit-o cei de la AS Moara Vlăsiei, care au pierdut în 
de campionat, a fost un succes absolut: CS Afumati a faţa echipei CS Afumaţi cu 15-0, pe 2 octombrie, o 
îngenunchiat echipa Olimpia Ciolpani cu un scor de 12- dovadă în plus a talentului fotbaliştilor noştri, care 
0, elevii lui Neagu reuşind să înscrie la aproape toate doboară totul în cale în lupta pentru titlul de 
fazele de poartă, în aplauzele a sute de suporteri, circa campioană. 
700 de afumăţeni. 

Succesul lor a fost susţinut şi de eforturile Primăriei 
A urmat un al doilea rezultat de senzaţie: 11-1 în Afumaţi, care a reuşit să inaugureze Baza Sportivă şi 
meciul CS Afumaţi – ASC Bragadiru, joc în care echipa să redea sportivilor din Afumaţi un teren propriu pe 
Afumaţi a învins din nou pe teren propriu, susţinută şi care să poată juca, o realizare extrem de importantă 
de această dată de un public extrem de numeros, 500 atât pentru Clubul Sportiv Afumaţi, cât şi pentru 
de suporteri. iubitorii de fotbal şi suporterii afumăţeni.

Început în forţă pentru CS Afumaţi 
Echipa condusă de Vasile Neagu ob?ine victorie după victorie

Lotul de jucători CS Afumaţi 
este format din:
 

Portari: Ion Marius, Celnicu George, 
                Murariu Alexandru

Fundaşi dreapta: Bombaru Alexandru, 
                Ilusca Bogdan

Fundaşi centrali: Gabor Daniel, Mogos George, 
                Vrabie Robert

Fundaşi stânga: Pintilie Iulian, 
                Marin Mihai,
                Mărculescu Robert                               

Mijlocaşi dreapta: Alexandru Ştefan, 
                Tudose Alin

Mijlocaşi centrali: Culda Viorel, Celnicu Andrei, 
                Bernard Anghel, Surugiu Alexandru

Mijlocasi stânga: Dumitrescu Robert, 
                Robicek Constantin

Atacanţi: Nicu Bogdan, Gheorghe Constantin,
                Zaharia Alin, Răducanu Iulian

Puteţi urmări rezultatele meciurilor CS Afumaţi pe www.fcafumati.ro

Un nou an şcolar
amenajată şi curăţată, devenind o 
locaţie excelentă pentru 
desfăşurarea diferitelor 
evenimente precum Ziua Copilului 
sau Zilele Comunei. A fost 
montată o instalaţie de udat şi a 
fost amenajat un spaţiu verde 
modern cu copaci şi vegetaţie 
diversă. În plus, cişmeaua din 
curtea şcolii a fost racordată la 
reţeaua de apă potabilă şi s-a 
montat şi un filtru de apă pentru 
elevi, pe holul şcolii. Şi în acest an, 
se fac în continuare eforturi 
pentru a se păstra autobuzul 
pentru elevi, un mijloc de 
transport sigur şi eficient pentru 
cei mici. 

“Şcoala de la Monument” şi 
grădiniţa au fost reabilitate, elevii 
de aici beneficiind acum de un 
teren de sport de 200 mp şi spaţii 
verzi, precum şi de locuri de joacă 
amenajate în incinta grădiniţei cu 
program normal.

Grădiniţa cu program prelungit  
a beneficiat de o dotare modernă 
şi are acum 3 grupe cu 90 de copii 
în total faţă de anul trecut, când 
au fost doar 40. Aceştia se vor 
putea bucura în acest an şi de un 
loc de joacă special, format din 11 
aparate instalate pentru cei mici. 

Toate şcolile au beneficiat de 
lucrări de igienizare şi reparaţii, iar 

pentru Şcolile din Ograda 

dedicate elevilor, precum Stefăneşti şi Ograda Şindriliţa  
antrenamentele de karate, cursuri sunt în plan realizarea a două 
de desen, dar şi cursuri de dans terenuri de sport sintetice de 
modern şi clasic.fotbal şi handball cu nocturnă. Vor 
În ciuda costurilor extrem de fi realizate şi spaţii de joacă 
ridicate, Primăria Afumaţi caută pentru grădiniţele acestor şcoli, 
soluţii pentru creşterea securităţii precum şi amenajarea de spaţii 
prin asigurarea pazei la şcolile I-IV verzi. 
din comună.În plus, se vor continua şi se vor 

dezvolta o serie de activităţi 

Pentru a sărbători Ziua Copilului, 

de 1 iunie, Consiliul Local 

Afumaţi şi Primarul Gabriel 

Dumănică au organizat pe 

29-30 mai 2010 “Ziua Copilului”, 

dedicat tuturor copiilor din 

Afumaţi.

Evenimentul a avut loc între orele 12 şi 
18 şi s-a desfăşurat la Şcoala Generală 
cu clasele V-VIII, de pe Şos. 
Petrăchioaia. 
Au fost două zile pline de distracţie, la 
care au participat sute de copii însoţiţi 
de părinţi sau bunici. Cei mici s-au 
putut bucura de un parc de joacă 
gonflabil, dar şi de prezenţa clovnilor. 

S-au organizat concursuri, sesiuni de 
pictură pe faţă, de modelare a 
baloanelor, dar şi alte jocuri dedicate 
copiilor şi suprize speciale, precum 
plimbarea cu trăsura trasă de ponei, 
ploaia de baloane de săpun, magie şi un 
număr de iluzionism.  

continuare din pagina 1

Obiectivul echipei este castigarea 
campionatului si promovarea
in Liga a III a, fosta "Divizie C“
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Distracţie de Zilele comunei Afumaţi
Evenimentul s-a desfăşurat sub semnul împlinirii a 500 de ani de la atestarea 
istorică a comunei

Pe 4 septembrie, afumăţenii     Zilele de 4 şi 5 septembrie 
s-au bucurat de 4 concerte live au fost, pentru locuitorii 
susţinute de Vali Crăciunescu, 

din Afumaţi, prilej de Connect-R şi Andreea Bănică, 
sărbătoare: Consiliul Local petrecerea culminând cu invitaţii 

de onoare - trupa Holograf, iar Afumaţi şi Primarul 
ziua de 5 septembrie a fost Gabriel Dumănică au 
dedicată muzicii populare. Au organizat Zilele Comunei, 
urcat pe scenă cei mai îndrăgiţi 

un eveniment cu dublă artişti ai acestui gen muzical: 
însemnătate care a marcat Mioara Velicu, Maria Ciobanu, 

Irina Loghin şi Benone şi aniversarea a 500 de 
Sinulescu, care i-au făcut pe ani de atestare istorică a 
locuitorii comunei să se distreze 

comunei: 1510-2010. 
pe ritmuri tradiţionale. 

Cu mic cu mare, locuitorii din 
Evenimentul s-a încheiat cu un 

Afumaţi au petrecut timp de două 
joc de artificii impresionant 

zile la Şcoala Mare de pe Str. 
privit de sutele de locuitori care 

Petrăchioaia, alături de artişti de 
au participat la această 

marcă ai show-biz-ului românesc. 
sărbătoare.

Primăria Afumaţi mulţumeşte pe 

această cale sponsorilor care au 

susţinut acest eveniment :

1. SC PENA COM SRL, magazin -Patron 
Pena Sorin 
2. SC FANCO IMPEX SRL, Patron-
Epure Nicolaie
3. SC EPA CONSTRUCT SRL
4.  SC. SAL TRANS SRL. 
5. SC EXPO MARKET DORALY SRL.
6. SC AQUA QUENN SRL
7. SC ALISTAR SECURITY SRL
8. S.C ROMMIS SRL
9. SC BLITZ GUARD SECURITY SRL
10. SC MEGACONSTRUCT SA
11. SC NATURA CONSTRUCT SRL
12. SC STIL GARDEN SRL
13. SC CALIPSO SRL
14. SC ROMVAC COMPANY SA
15. SC OCEAN FISH SRL
16. SC SU MARKET SRL
17. SC AGROINDAF AFUMATI SA
18. SC VICTORIA GROUP SRL
19. SC REMAT ILFOV SRL
20. SC KANNEOLUX SRL
21. SC CONSTRUCTROM EXIM SRL
21. SC TEHNOELECTRIC SRL
22. SC JILAVEANU TRANSCOM SRL
23. SC SIMPO TRANS 
24. SC DOLY CORP SRL 
25. SC DRAGON MAXIM SRL
26. SC DIVERCOM SRL
27. SC ACIM SA
28. SC ONUR SUPERMARKET SRL
29. SC ADY COMIMPEX 
       GROUP 2004 SRL
30. SC MERSEL COMPANY
31. SC ALFARES  

Ajutoare pentru Moldova
Acţiune umanitară pentru locuitorii din zonele afectate de inundaţii

cărămidă şi tablă - care au fost Din nefecire, ploile 
donate oamenilor neajutoraţi din abundente din vara 
Săuceşti, iar locuitorii din 

acestui an au afectat o Afumaţi şi-au adus la rândul lor 
mare parte a ţării, unde aportul, în limita posibilităţilor 

financiare, donând haine şi apa a distrus totul în cale, 
alimente pentru sinistraţi.lăsând sute de oameni pe 

drumuri, distrugându-le 
De asemenea, consilierii locali 

gospodăriile şi culturile din Afumaţi, alături de Primarul 
agricole. Gabriel Dumănică şi viceprimarul 

Gherghe Robert,  au contribuit 
Pentru a le veni în ajutor, Primăria cu sume de bani din care s-au 
Afumaţi a organizat, la sfârşitul achiziţionat 5 tone de făină. 
lunii iunie, o strângere de Primăria Afumaţi le mulţumeşte 
ajutoare pentru sinistraţii din tuturor celor care au făcut 
localitatea Săuceşti, din judeţul donaţii pentru oamenii care 
Bacău. Consliul Local Afumaţi a suferă din cauza inundaţiilor din 
alocat 45.000 Lei pentru ţară, acestea ajungâng la cei 
materiale de construcţii - care aveau nevoie. 

Proiect pentru relaxare

Soluţii pentru accesul la DN2

Din dorinţa de a le 

oferi locuitorilor din 

Afumaţi un spaţiu 

verde dedicat 

plimbărilor şi relaxării, 

Consiliul Local şi 

Primăria Afumaţi au 

demarat lucrările la 

Parcul de pe str. Mihai 

Bravu, un proiect 

modern care vizează 

amenajarea unei 

suprafeţe de 1800mp.
 
Parcul va avea o serie de alei 
de promenadă, bănci, spaţii 
verzi, un loc de joacă pentru 
copii, precum şi o fântână 
arteziană, cu alte cuvinte, 
toate ingredientele de care 
are nevoie pentru a deveni un 
adevărat loc de relaxare 
pentru afumăţeni, care se 
adaugă la celelate zone verzi 
amenajate în cursul acestui 
an de către edilii comunei.  

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:
str. Stefănesti - 021.350.12.81
str. Revolutiei - 037.135.75.53

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

Gradinita cu program prelungit
021.314.17.71

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

acum este în curs de execuţie Primăria comunei şi 
o construcţie ce are o înălţime Consiliul Local Afumaţi au 
de 4 metri şi 3 faţade pe care iniţiat realizarea unei 
apare scris numele comunei, porţi de intrare în 
pentru a putea fi vizibil atât 

comună, care să marcheze 
din ambele sensuri de 

intrarea în Afumaţi şi să circulaţie ale DN2, cât şi de pe 
afişeze numele localităţii. breteaua centurii. 

Nu exista nici un semn care să 
indice intrarea în comună,

O adevărată emblemă a oricărei localităţi, poarta de 
intrare este acum şi pentru comuna Afumaţi un 
motiv de mândrie. 

În acest loc exista o scară această construcţie În zona Deal, au fost 
veche care devenise pentru a ajunge pe DN2, finalizate lucrările de 
impracticabilă, astfel că iar Primăria Afumaţi 

realizare a scării pentru noua scară vine ca o intenţionează ca, în 
pietoni care face legătura soluţie pentru facilitarea perioada următoare, să 

accesului cetăţenilor din fie amenajat şi curăţat şi dintre Str. Trandafirului, 
această zonă. Locuitorii spaţiul de lângă această Str. Radu de la Afumaţi
de pe 3 străzi din comună scară de acces.  şi DN2. 
se bucură acum de 

Bun venit 
în Afumaţi



pag5pag4

Distracţie de Zilele comunei Afumaţi
Evenimentul s-a desfăşurat sub semnul împlinirii a 500 de ani de la atestarea 
istorică a comunei

Pe 4 septembrie, afumăţenii     Zilele de 4 şi 5 septembrie 
s-au bucurat de 4 concerte live au fost, pentru locuitorii 
susţinute de Vali Crăciunescu, 

din Afumaţi, prilej de Connect-R şi Andreea Bănică, 
sărbătoare: Consiliul Local petrecerea culminând cu invitaţii 

de onoare - trupa Holograf, iar Afumaţi şi Primarul 
ziua de 5 septembrie a fost Gabriel Dumănică au 
dedicată muzicii populare. Au organizat Zilele Comunei, 
urcat pe scenă cei mai îndrăgiţi 

un eveniment cu dublă artişti ai acestui gen muzical: 
însemnătate care a marcat Mioara Velicu, Maria Ciobanu, 

Irina Loghin şi Benone şi aniversarea a 500 de 
Sinulescu, care i-au făcut pe ani de atestare istorică a 
locuitorii comunei să se distreze 

comunei: 1510-2010. 
pe ritmuri tradiţionale. 

Cu mic cu mare, locuitorii din 
Evenimentul s-a încheiat cu un 

Afumaţi au petrecut timp de două 
joc de artificii impresionant 

zile la Şcoala Mare de pe Str. 
privit de sutele de locuitori care 

Petrăchioaia, alături de artişti de 
au participat la această 

marcă ai show-biz-ului românesc. 
sărbătoare.

Primăria Afumaţi mulţumeşte pe 

această cale sponsorilor care au 

susţinut acest eveniment :

1. SC PENA COM SRL, magazin -Patron 
Pena Sorin 
2. SC FANCO IMPEX SRL, Patron-
Epure Nicolaie
3. SC EPA CONSTRUCT SRL
4.  SC. SAL TRANS SRL. 
5. SC EXPO MARKET DORALY SRL.
6. SC AQUA QUENN SRL
7. SC ALISTAR SECURITY SRL
8. S.C ROMMIS SRL
9. SC BLITZ GUARD SECURITY SRL
10. SC MEGACONSTRUCT SA
11. SC NATURA CONSTRUCT SRL
12. SC STIL GARDEN SRL
13. SC CALIPSO SRL
14. SC ROMVAC COMPANY SA
15. SC OCEAN FISH SRL
16. SC SU MARKET SRL
17. SC AGROINDAF AFUMATI SA
18. SC VICTORIA GROUP SRL
19. SC REMAT ILFOV SRL
20. SC KANNEOLUX SRL
21. SC CONSTRUCTROM EXIM SRL
21. SC TEHNOELECTRIC SRL
22. SC JILAVEANU TRANSCOM SRL
23. SC SIMPO TRANS 
24. SC DOLY CORP SRL 
25. SC DRAGON MAXIM SRL
26. SC DIVERCOM SRL
27. SC ACIM SA
28. SC ONUR SUPERMARKET SRL
29. SC ADY COMIMPEX 
       GROUP 2004 SRL
30. SC MERSEL COMPANY
31. SC ALFARES  

Ajutoare pentru Moldova
Acţiune umanitară pentru locuitorii din zonele afectate de inundaţii

cărămidă şi tablă - care au fost Din nefecire, ploile 
donate oamenilor neajutoraţi din abundente din vara 
Săuceşti, iar locuitorii din 

acestui an au afectat o Afumaţi şi-au adus la rândul lor 
mare parte a ţării, unde aportul, în limita posibilităţilor 

financiare, donând haine şi apa a distrus totul în cale, 
alimente pentru sinistraţi.lăsând sute de oameni pe 

drumuri, distrugându-le 
De asemenea, consilierii locali 

gospodăriile şi culturile din Afumaţi, alături de Primarul 
agricole. Gabriel Dumănică şi viceprimarul 

Gherghe Robert,  au contribuit 
Pentru a le veni în ajutor, Primăria cu sume de bani din care s-au 
Afumaţi a organizat, la sfârşitul achiziţionat 5 tone de făină. 
lunii iunie, o strângere de Primăria Afumaţi le mulţumeşte 
ajutoare pentru sinistraţii din tuturor celor care au făcut 
localitatea Săuceşti, din judeţul donaţii pentru oamenii care 
Bacău. Consliul Local Afumaţi a suferă din cauza inundaţiilor din 
alocat 45.000 Lei pentru ţară, acestea ajungâng la cei 
materiale de construcţii - care aveau nevoie. 

Proiect pentru relaxare

Soluţii pentru accesul la DN2

Din dorinţa de a le 

oferi locuitorilor din 

Afumaţi un spaţiu 

verde dedicat 

plimbărilor şi relaxării, 

Consiliul Local şi 

Primăria Afumaţi au 

demarat lucrările la 

Parcul de pe str. Mihai 

Bravu, un proiect 

modern care vizează 

amenajarea unei 

suprafeţe de 1800mp.
 
Parcul va avea o serie de alei 
de promenadă, bănci, spaţii 
verzi, un loc de joacă pentru 
copii, precum şi o fântână 
arteziană, cu alte cuvinte, 
toate ingredientele de care 
are nevoie pentru a deveni un 
adevărat loc de relaxare 
pentru afumăţeni, care se 
adaugă la celelate zone verzi 
amenajate în cursul acestui 
an de către edilii comunei.  

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:
str. Stefănesti - 021.350.12.81
str. Revolutiei - 037.135.75.53

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

Gradinita cu program prelungit
021.314.17.71

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

acum este în curs de execuţie Primăria comunei şi 
o construcţie ce are o înălţime Consiliul Local Afumaţi au 
de 4 metri şi 3 faţade pe care iniţiat realizarea unei 
apare scris numele comunei, porţi de intrare în 
pentru a putea fi vizibil atât 

comună, care să marcheze 
din ambele sensuri de 

intrarea în Afumaţi şi să circulaţie ale DN2, cât şi de pe 
afişeze numele localităţii. breteaua centurii. 

Nu exista nici un semn care să 
indice intrarea în comună,

O adevărată emblemă a oricărei localităţi, poarta de 
intrare este acum şi pentru comuna Afumaţi un 
motiv de mândrie. 

În acest loc exista o scară această construcţie În zona Deal, au fost 
veche care devenise pentru a ajunge pe DN2, finalizate lucrările de 
impracticabilă, astfel că iar Primăria Afumaţi 

realizare a scării pentru noua scară vine ca o intenţionează ca, în 
pietoni care face legătura soluţie pentru facilitarea perioada următoare, să 

accesului cetăţenilor din fie amenajat şi curăţat şi dintre Str. Trandafirului, 
această zonă. Locuitorii spaţiul de lângă această Str. Radu de la Afumaţi
de pe 3 străzi din comună scară de acces.  şi DN2. 
se bucură acum de 

Bun venit 
în Afumaţi



Câinii comunitari din 

comuna Afumaţi vor fi luaţi 

în evidenţă şi ridicaţi de pe 

străzile localităţii pentru a 

fi trataţi şi examinaţi de 

personal specializat. 
Animalele vor fi sterilizate şi 
vaccinate, urmând ca, după aceste 
procedee, să fie readuse în locaţia 
de unde au fost ridicate. prin 
această măsură, este asigurată, pe 
de o parte, stoparea creşterii 
numărului de câini fără stăpân 
(aceştia nu se vor mai putea 
înmulţi), iar pe de altă parte, faptul 
că aceste animale nu vor mai 
reprezenta un pericol pentru 

locuitorii din afumaţi, fiind vaccinaţi împotriva principalelor boli. Câini sunt însemnaa?şi şi pot fi recunoscuţi datorită cercelului din ureche. Iniţiativa 

primăriei afumaţi vine în sprijinul cetăţenilor care erau expuşi riscului de a fi muşcaţi de câini bolnavi, făcând în acelaşi timp un apel la persoanele 
iubitoare de animale pentru a “adopta” animalele fără stăpân. 

Soluţii pentru câinii fără stăpân
Primăria Afumaţi combate problema câinilor comunitari

S-a inaugurat Baza Sportivă Afumaţi,
o locaţie modernă dedicată sportului
Locuitorii comunei Afumaţi au de 

acum un motiv în plus de 

mândrie: a fost inaugurată Baza 

Sportivă Afumaţi, un loc care 

respectă toate standardele în 

vigoare şi care va deveni locul 

de întâlnire pentru toţi 

pasionaţii de fotbal şi 

evenimente sportive. 

Evenimentul de inaugurare a avut 
loc în prezenţa câtorva sute de 
locuitori ai comunei, a Primarului 
Gabriel Dumănică, a Consilierilor 
Locali şi a preoţilor Alexandru 
Nicola şi Mircea Popescu din 
Afumaţi, care au ţinut o slujbă de 
sfinţire a locaţiei.
 
Baza Sportivă este situată pe Şos. 
Petrăchioaia(vis-à-vis de Popasul 
Afumaţi) şi are o suprafaţă totală 
de cca 3 hectare. Terenul de fotbal 
a fost construit la dimensiunile 
standard, însă există  posibilitatea 
de a-l extinde la dimensiuni 
maxime, asigurând astfel un spaţiu 
de joc excelent. Locaţia deţine şi un 
pavilion administrativ, precum şi 
1400 de locuri pentru spectatori în 
tribune. Mai mult, terenul este 
dotat cu o instalaţie subterană 
modernă de udat a gazonului cu 48 
de aspersoare, iar baza sportivă 
este de acum racordată la reţeua 
electrică de pe strada Petrăchioaia. 
Pe viitor, Primăria Afumaţi are în 
vedere achiziţionarea unei tabele 
electronice de marcaj şi realizarea 
unui teren de antrenament. Clubul 
Sportiv Afumaţi, este susţinut 
financiar şi logistic de Consiliul 
Local Afumaţi şi de sponsori: SC 
Doraly, SC Aqua Queen, SC 
Jilăveanu, SC Alpa Prest, SC Stil 
Garden, SC Bogdan Trans.


