DECEMBRIE 2014

Prin acest material încercăm să îmbunătăţim în ﬁecare an calitatea și
eﬁcienţa muncii noaste. Publicarea “Revistei Clinceni-Decembrie 2014”
este un gest normal, în contextul preocupărilor pentru o reală deschidere și
transparenţă a instituţiei noastre.
Lucrarea de faţă reprezintă unul dintre instrumentele prin care primăria
Comunei Clinceni pune la dispoziţia cetăţenilor date concrete despre
activitatea noastră, despre relaţia cu cetăţenii. Revista conţine informaţii
despre activitatea Primăriei, a Consiliului Local Clinceni.
Consider că datele prezentate în prezentul material pot oferi cetăţenilor
comunei o imagine generală asupra activitaţii noastre în anul 2014, asupra
modului și eﬁcienţei rezolvării problemelor comunităţii locale. Preocuparea
principală a mea, a întregului aparat de specialitate din cadrul Primăriei
comunei Clinceni, a Consiliului Local Clinceni, în anul 2014 a fost
gospodărirea eﬁcientă a comunei, a bugetului local, dezvoltarea
infrastructurii prin atragerea de fonduri nerambursabile în vederea realizării
obiectivelor prevăzute în „Strategia de Dezvoltare Durabilă a comunei
Clinceni”, atragerea de investitori, repararea si întreţinerea drumurilor din
localitate, în limita bugetului local, eﬁcientizarea serviciilor aparatului
primăriei prin asigurarea condiţiilor și a climatului optim de lucru în cadrul
Primăriei Clinceni, cât și în relaţiile cu cetăţenii, beneﬁciarii direcţi ai acestor
servicii.
Deasemeni un al obiectiv împortant a fost organizarea de festivaluri,
manifestări cultural/distractive și sportive cu scopul de a dezvolta
componența culturală, sportivă și socială a vieţii cetăţenilor .Anul 2014 a fost
un an deosebit de important, un an în care au demarat sau au continuat foarte
multe proiecte de investiții importante, un an în care au aparut noi șantiere
care, chiar dacă am înșeles cu toți rațiunea și necesitatea lor, trebuie să
recunoaștem că au produs si destule neplăceri și disconfortul cetățenilor.
Vreau să multumesc tuturor pentru înțelegerea manifestată, pentru
participarea activă și sprijinul pe care l-ați acordat administrației publice
locale în deﬁnirea și prioritizarea programelor și proiectelor comunității, dar
șiîn implementarea lor.
PRIMAR,
ADRIAN BUDEANU.

Din multitudinea de proiecte
derulate de cãtre administraţia publicã
localã, enumerãm:
1. Din lucrarea “Reţea alimentare cu
apã în Comuna Clinceni” s-au
executat 39 km de reţea, cele 4 puţuri
de mare adâncime. În pezent se
executã Staţia de pompare şi Staţia de
ﬁltrare a apei.
În anul 2014 investiţia a fost preluatã de cãtre Ministerul
Dezvoltãrii Regionale şi Administraţiei Publice in cadrul Programului
Naţional de Dezvoltare Localã. Strãzile pe care s-au realizat
introducerea conductei: Strada Morii, Str. Hotarului, Str. Carierei,
Soseaua Clinceni, Str. Monumentul Eroilor, Str. Solariilor, Intrarea
Solariilor, Str. Principalã, Str. Toamnei, Str. Viilor, Str. Ciocârlii, Str.
Primãverii, Strada Sabarului, Strada Arcului, Strada Rãsãritului, Str.
Ciorogârlei, Str. Ciurari, Str. Cireşica, Str Ortansei, Strada Puţul
Olteni, Str Fortului, Str. Drumul Mare, Str. Intrarea Drumul Mare, Str.
Industriilor, Str Orhideelor, Str. Transalkim, DJ 602, DJ 100A si
Intrarea Dumbravei.
Urmare asocierii Consiliului
Local Clinceni cu Apã -Canal Ilfov Consiliul Judeţean Ilfov, investiţia va
ﬁ continuatã de cãtre Consiliul
Judeţean Ilfov, prin Apã – Canal Ilfov,
iar pe parcursul anilor 2015-2016 în
cadrul Master Planului Apã -Canal
Ilfov se vor realiza invesţii de
dezvoltare a reţelei de apã în
Comuna Clinceni, în urma cãruia se
va introduce reţeaua de apã pe toate
strãzile Comunei Clinceni.

“Canalizare Ape Menajare şi Staţii de Epurare în Comuna
Clinceni, judeţul Ilfov” în cadrul cãruia s-au executat
aproximativ 44 km de reţea, cãminele de intersecţie şi cãminele
de vizitare aproximativ 80 % din cadrul proiectului. Investiţia are în
proiect şi realizarea unei staţii de epurare ape menajere pe râul
Ciorogârla ce va putea prelua aproximativ 1000 gospodãrii.
În anul 2014 investiţia a fost preluatã
de cãtre Ministerul Dezvoltãrii Regionale
şi Administraţiei Publice în cadrul
Programului Naţional de Dezvoltare
Localã.
Strãzile pe care funcţioneazã reţeaua
de canalizare: Str. Principalã de la nr 62 la
239, Strada Sabarului de la nr. 1 la 121,
Strada Arcului, Strada Rãsãritului si D.C.
125 (1 Km), Str Morii, Str. Hotarului, Str.
C a r i e r e i , S o s e a u a C l i n c e n i , S t r.
Monumentul Eroilor,
Str.
Solariilor(parţial).
Urmare asocierii Consiliului Local
Clinceni cu Apã-Canal Ilfov - Consiliul
Judeţean Ilfov, investiţia va ﬁ continuatã
de cãtre Consiliul Judeţean Ilfov, prin
Apã – Canal Ilfov, , iar pe parcursul anilor
2015-2016 în cadrul Master Planului
Apã-Canal Ilfov se vor realiza invesţii de
dezvoltare a reţelei de canalizare în
comuna Clinceni, în urma cãruia se va
introduce reţeaua de canalizare pe toate
strãzile Comunei Clinceni.

“Modernizare drumuri locale în comuna Clinceni pe strãzile
Unirii, Ciorogârlei, Clinceni, Rãsãritului, Sabarului si
Monumentul Eroilor” proiect în valoare de 2.868.476,04 lei
ﬁnanţat prin Programul Naţional De Dezvoltare Localã de la
Ministerul Dezvoltãrii Regionale şi Administraţiei Publice.
“Modernizare drumuri locale în comuna Clinceni, Strada
Tudor Vladimirescu”, ﬁnanţat de cãtre Consiliul Local Clinceni în
anul 2013 prin care consiliul local a reuşit asfaltarea strãzii Tudor
Vladimirescu din satul Ordoreanu.
“Execuţie lucrãri de modernizare drumuri locale în comuna
Clinceni judeţul Ilfov pe strãzile Privighetorii, Şcolii, DE28,
Viilor, Solariilor, Sabarului DC si Sabarului - de la nr. 70 la nr. 229,
Ciorogârlei, Intr. Dispensarului, Monumentul Eroilor - de la nr. 1
la nr. 48” cu o valoare de invesţitie de 8.389.686,64 lei ce are ca scop
modernizarea drumurilor de interes local în comuna Clinceni .
Proiectul se se deruleazã în asociere cu Consiliul Judeţean Ilfov pe
parcursul a 2 ani (2014-2015) cu o contribuţie a Consiliului Local
Clinceni de 3.389.686,64 lei şi contribuţia Consiliului Judeţean Ilfov
de 5.000.000 lei.

Înﬁinţarea unui centru social în comuna Clinceni, judeţul Ilfov,
proiect ﬁnanţat prin Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale
şi Persoanelor Vârstnice.
Terenul pe care s-a amplasat investiţia este proprietatea
Parohiei Clinceni care a incheiat un parteneriat public-privat cu
Primãria Comunei Clinceni prin care dã în folosinţã terenul în vederea
realizãrii investiţiei privind „Inﬁinţarea unui centru social în Comuna
Clinceni, Judeţul Ilfov”.
Scopul investiţiei este de a asigura acces egal cetăţenilor
comunei Clinceni la servicii sociale de calitate, în conformitate cu
principiile proximităţii serviciilor sociale, ale parteneriatului şi ale
descentralizării.
Centrul social oferã 3 tipuri de servicii:
1. cantinã socialã pentru persoanele care nu realizeazã venituri
sau realizeazã venituri sub pragul minim de subzistenţã;
2. centru de zi pentru copii:
·
gãzduire pentru un numãr de 28 copii pe zi;
·
educaţie religioasã;
·
educaţie civicã;
·
educaţie rutierã;
·
consiliere psihologicã;
·
consultaţii medicale;
·
consultaţii de logopedie;
·
consultaţii de defectologie;
·
îndrumare pentru efectuarea temelor;
·
acces la internet;
·
acces la informare şi la bibliotecã;
·
îndrumare pentru dezvoltarea abilitãţilor practice.
3. centru de informare şi consiliere pentru persoanele aﬂate în
situaţii de diﬁcultate:
·
consiliere juridicã;
·
consiliere religioasã;
·
consiliere psihologicã.

Grupul-ţintã cãruia se adreseazã serviciile sociale este alcãtuit
din:
A. persoane defavorizate: persoane cu posibilităţi materiale
precare, bolnavi, abandonaţi sau ale căror familii sunt plecate în
străinătate, şomeri, persoane fãrã loc de muncã.
B. copiii cu vârste cuprinse între 7-14 ani.

Centrul social va funcţiona într-o construcţie cu parter si 2 etaje,
cu o suprafaţã construită desfășurată de 2.102,62 mp.
Centrul social are o valoare de 4.888.377 lei, din care contribuţia
Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor
Vârstnice este de 90%.

Extindere Reţele Electrice pe străzile: Garoafei şi
Stadionului. În baza Avizelor Tehnice de Racordare obţinute în
anul 2013, în decursul anului 2014 au fost realizate extinderile de
reţele pe străzile : Garoafei şi Stadionului;
Cu sprijinul ENEL S.A, în anul 2014, s-a modernizat reţeaua
locală de curent electric prin montarea unor anvelope pe
străzile: Principală, Solariilor, Tudor Vladimirescu, Unirii, Puţul
Olteni şi Strada Intrarea Drumul Mare.

Construire Policlinică P+1E în centrul localităţii comunei
Clinceni lângă dispensarul uman Clinceni.
Lucrare începută în luna noiembrie 2014 ce va ﬁ ﬁnalizată în
luna Decembrie 2015.

Construire Casă de Cultură în comuna Clinceni în tarla 35
P198, mai exact lângă Baza Sportivă nr. 2 Clinceni.
Lucrarea va începe în primăvara anului 2015 şi va ﬁ ﬁnalizată
în primăvara anului 2016

Întreţinere străzi prin trasarea, nivelarea şi pietruirea
acestora în vederea asigurării condiţiilor bune de traﬁc pe
străzile : Drumul Mare, Moara cu Noroc, Casa Nouă, Flori de
Tei, Orhideelor, Fortului, Energeticienilor, Intrarea Dumbravei,
Intrarea Drumul Mare, Garoafei, Trandaﬁrilor, Privighetorii,
Mierlei, Viilor, Intrarea Viilor, Intrarea Dispensarului, Narciselor,
Rozelor, Hotarului, Argeşului, Digului, Obştii, Şcolii şi Corneliu
Coposu.

Proiectul Implică-te Creează şi Salvează s-a desfăşurat în
comuna Clinceni,Judeţul Ilfov şi a reuşit să adune într-un context
formal un număr de peste 50 de tineri, inclusiv cu dizabilităţi şi de etnie
romă (cu risc crescut de excludere socială), activi, cu vârstele
cuprinse între 15 ani şi 30 de ani, din Clinceni şi din împrejurimi şi
reprezentanţii Consiliului local Clinceni, conducerea liceului Sportiv
Clinceni, conducerea cabinetelor medicale cât şi a celorlalte entităţi
locale şi centrale.

Acţiunile din cadrul proiectului au avut ca scop conştientizare
nevoii şi importanţa implicării tinerilor proactivi în viaţa publică locală,
cât şi conştientizarea importanţei mediului înconjurător. Valoarea
totală a proiectului a fost de 14.955,00 Euro, din care cota de
coﬁnanţare din bugetul propriu al Consiliului Local Clinceni a fost de
25% din valoarea totală, reprezentând aproximativ 16.450 lei.
Proiectului “Implică-te Creează şi Salvează” elaborat şi depus în
cadrul Apelului Naţional de propuneri de proiecte - 1 octombrie 2012 în cadrul Programului Tineret în Acţiune ﬁnanţat de către Comisia
Europeană.

1 Iunie 2014, ca în ﬁecare an consilul local a reuşit să
organizeze şi să sărbătorească cu mare fast Ziua Copilului la
Clinceni.

Extindere Scoala Primară nr.1 Clinceni, cod SMIS:53938,
proiect cu ﬁnanţare în cadrul programului Operaţional Regional
2007-2013. proiectul prevede extinderea scolii primare nr.1 Clinceni
din strada Monumentul Eroilor, nr. 120. Extinderea propusă are ca
scop construirea a două săli noi de clasa, o cancelarie pentru
profesori si grupuri sanitare. Suprafaţă construcţie extindere =
280mp;

În urma redactării cererii de ﬁnanţare pentru obţinerea fondurilor
necesare privind executatea proiectului în cadrul P.O.R. 2007-2013, Axa
prioritară 3, Domeniul major de intervenţie 3.4 – Reabilitarea,
modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale
preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare
profesională continuă, a rezultat o valoare totală de 576.444,60 lei din
care valoare eligibilă de 541.469,60 lei.
Din totalul sumelor eligibile Proiectul va ﬁ susţinut astfel:
98% în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013
Axa 3.4.- 530.640,21 lei;
2% contribuţie locală Consiliul Local Clinceni – 10.829,39 lei
14. Asistenţă Socială – pe parcursul anului 2014 au fost
rezolvate majoritatea problemelor sociale ale locuitorilor din comuna
Clinceni. Proiecte de Viitor:
Sala de Sport Clinceni, judeţul Ilfov, depus la Compania Naţională
de Investiţii - CNI S.A.În funcţie de prevederile bugetare ale Companiei
Naţionale de Invesţii, lucrarea va ﬁ scoasă la licitaţie şi executată.
Valoarea totală a proiectului: 5.034.139 LEI;

Complex Sportiv şi Agrement Clinceni, depus la Compania
Naţională de Investiţii - CNI S.A, în baza Hotărârii nr. 1133/2013. Proiectul
va ﬁ promovat pentru ﬁnanţare prin fonduri nerambursabile europene sau
guvernamentale.Valoarea totală a proiectului:28.559.666,80 lei.

Modernizare Străzi de interes local în Comuna Clinceni, Judeţul
Ilfov depus la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei
Publice în cadrul PNDL, subprogramul “Modernizarea Satului
Românesc”: Valoarea totală a proiectului: 17.524.301 lei.

Modernizarea Drumului Comunal 122 prin aşternere covor
asfaltic şi realizare de trotuare, drum compus din străzile:
CIOCARLIEI, CIOROGARLEI şi PUTUL OLTENI, Comuna
Clinceni, Judeţul Ilfov depus la Ministerul Dezvoltării Regionale şi
Administraţiei Publice în cadrul PNDL, subprogramul
“Modernizarea Satului Românesc”:
Valoarea totală a proiectului: 7.000.415 lei.

Grup de Acţiune Locală
Primăria Comunei Clinceni a iniţiat procedura de selecţie
pentru încheierea unor Acorduri de Parteneriat cu entităţi de drept
privat pentru înﬁințarea unui Grup de Acțiune Locală în localitățile
Domneşti, Ciorogârla şi Clinceni, în vederea depunerii cererii de
ﬁnanţare în cadrul Sub - măsurii 19.1 – Sprijin pregătitor pentru
elaborarea strategiilor de dezvoltare locală, din cadrul
Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, Măsura 19
Dezvoltarea locală LEADER.
Grupurile de Acțiune Locală sunt parteneriate privat–publice
active, constituite din reprezentanți ai sectorului public, sectorului
privat și societății civile, desemnați dintr-un teritoriu rural omogen,
care vor trebui să îndeplinească o serie de cerințe privind
componența, teritoriul acoperit și care vor implementa o strategie
integrată pentru dezvoltarea teritoriului.
Prin intermediul Sub – măsurii 19.1 – Sprijin pregătitor pentru
elaborarea strategiilor de dezvoltare locală, Grupul de Acțiune
Locală înﬁințat va beneﬁcia de sprijin pregătitor pentru elaborarea
strategiei de dezvoltare locală prin implicarea activă a populației și a
unor organizații noi și analizarea nevoilor și oportunităților de
dezvoltare, precum și sprijin pregătitor acordat pentru acțiuni de
construcție a capacităților, de instruire și de creare de rețele în
favoarea comunităților din teritoriile LEADER.

Sprijin ﬁnanciar pentru instituțiile de cult de pe teritoriul comunei
Clinceni prin acordarea de subvenții ﬁnanciare de la bugetul local al
comunei Clinceni:
a) Trapeză Slobozia-lucrare ﬁnalizată în luna august 2014
b) Trapeză Olteni – lucrare ﬁnalizată în luna octombrie 2014
c) Trapeză Ordoreanu – lucrare în curs de avizare
d) Anexă Biserica Călţuna – ﬁnalizată în luna septembrie 2014
e) Trapeză Călţuna - începută în luna septembrie 2014
f) Biserică Clinceni – lucrare în curs de ﬁnalizare.
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