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După 16 ani de mandat în fruntea 
acestei localităţi, am avut onoarea 
de a mă bucura de încrederea 
dumneavoastră prin votul acordat 
şi pot spune că am făcut din funcţia 
de PRIMAR o profesie. Consider 
că în toţi aceşti ani, n-am făcut 
nimic altceva decât să mă implic 
pe toate planurile posibile pentru 
a putea realiza proiectele pe 
care mi le-am propus şi să capăt 
experienţa necesară în vederea 

dezvoltării acestora, adaptându-mă 
la modernism. Şi dacă am realizat 
ceva în tot acest timp, a fost posibil 
datorită oamenilor de calitate de 
care am fost înconjurat şi datorită 
grijii faţă de semeni. Am pus suflet 
în tot ceea ce am clădit şi pot spune 
că localitatea a prins viaţă prin 
dedicarea totală de care am dat 
dovadă. Anul 2016 reprezintă un an 
cu rezultate pentru un nou mandat 
pe care îl doresc de excepţie. 

Primar ADRIAN BUDEANU
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Prioritatea anului 2016 a reprezentat-o 
refacerea proiectului tehnic,  asigurarea 
surslor de finanţare, montarea staţiilor 
de pompare ape uzate pentru zonele 
Călţuna şi Olteni, în vederea punerii în 
funcţiune.

REŢEA DE CANALIZARE

Întrucât Apă Canal Ilfov va construi o staţie de epurare ape uzate în zona râului 
Ciorogârla, se renunţă la staţia de epurare din zona Ciurari şi se vor extinde 
reţele noi de canalizare pe străzile: Fortului, Moara cu Noroc, Dr. Mare, Cuibul 
cu Dor, Casa Nouă, Flori de Tei, Crizantemelor, Trandafirilor, Intr. Privighetori; 
se va dubla reţeaua deja existentă pe străzile: Ciorogârlei, Puţul Olteni, Ciurari, 
Cireşica, Trandafirilor, Intr. Privighetori, Berzei, Intr. Solariilor, Verii.

PROIECTE DIN INFRASTRUCTURA EDILITARĂ
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REŢEA DE APĂ

Staţia de pompare a apei potabile 
are rezervoarele pline şi va porni 
în cel mai scurt timp. Chestiune 
de zile. Ea se află amplasată pe 
Şos. Clinceni-Ordoreanu. Intrarea 
ei în funcţiune va acoperi reţelele 
pe o lungime de peste 50 km, 
cître gospodăriile locuitorilor de 
aici. Anul acesta, au fost montate 
hidrofoarele, pompele şi instalaţia 

de clorinare a apei potabile. S-au făcut verificări şi probe tehnologice ale bunei 
funcţionări pentru echipamente şi toate instalaţiile. La fel, s-au alimentat - cu 
apa extrasă din puţurile acvifere - cele două bazine uriaşe, de câte 6,000 mc, 
fiecare. A fost montat transformatorul pentru reţeaua de energie electrică şi 
după obţinerea tuturor avizelor necesare staţia să intre în funcţiune. Se va 
trece fără întârziere la faza racordărilor gospodăriilor individuale şi a celorlalţi 
beneficiari la sistemul de furnizare a apei potabile.

PROIECTE DIN INFRASTRUCTURA EDILITARĂ
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În cadrul lucrărilor ample de amenajări rutiere sunt cuprinse drumurile 
comunale care au fost modernizate: Privighetorii, Şcolii, DE 28, Viilor, Solariilor, 
Ciorogârlei, Intr. Dispensarului, Monumentul Eroilor - de la nr. 1 la nr. 48, Tudor 
Vladimirescu, Unirii. Următoarele drumuri locale sunt în curs de modernizare: 
Drumul Mare, Orhideei, Fortului, Energeticienilor, Garoafei, Drumul Obştii, 
Crizantemei, Argeşului, Tufanului, Corneliu Coposu, Digului, Stadionului, 
Tronson II, Pădurea cu Tei, Şcolii, Mireasma Teilor şi Intr. Dumbravei. Se 
va turna cel de-al doilea strat de asfalt pe multe artere de circulaţie. Cum 
e şi Str. Viilor, în lungime de aproape un kilometru, aflată în zona cu cele 
mai noi clădiri rezidenţiale, ridicate de tinerii sprijiniţi de administraţia locală. 
În următoarea perioadă, se vor derula proiecte importante de reabilitatre 
completă a infrastructurii stradale, ce vor cuprinde drumul comunal DC 122 - 
Clinceni-Olteni şi drumul comunal DC 125 - Clinceni-Ordoreanu.

Străzi neasfaltate - 1999

PROIECTE DIN INFRASTRUCTURA EDILITARĂ

ASFALTARE DRUMURI - PIETRUIRE
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Am venit în sprijinul tuturor 
participanților la traficul rutier 
și ne-am implicat în realizarea 
de trotuare pentru a scădea 
numărul de accidente rutiere în 
care victimele erau pietonii pe al 
căror segment de drum nu existau 
spații de deplasare destinate lor, 
astfel că au fost finalizate lucrări 
pe străzile: Șoseaua Clinceni, 
Monumentul Eroilor, Principală, 
Sabarului, Primăverii și vor 
continua pe străzile: Sabarului 
(DJ), Toamnei-Ciorogârlei, Puțul 
Olteni, Solariilor, Arcului, Ciurari 
Ciroșica, Morii, Carierei, Hotarului 
și urmează a se monta mobilier 
stradal (coșuri de gunoi, băncuțe, 
etc.).

PROIECTE DIN INFRASTRUCTURA EDILITARĂ

TROTUARE
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Rețelele electrice se află permanent în 
extindere, modernizare și reabilitare, 
cu sprijinul Enel S.A. Dar asta nu e 
ultima noutate. Peste 18 kilometri de 
străzi ale comunei au primit noutatea 
instalării noilor lămpi cu becuri tip 
LED, pe stâlpii de iluminat public. 
Sute de suporți metalici au fost 
confecționați în atelierele mecanice 
ale localității. Pe ele s-au montat 
becurile tip LED. Străzile care au primit 
botezul luminii sunt: Șos. Clinceni 
și str. Carierei, Monumentul Eroilor, 
Principală, Ciorogârlei, Sabarului, 

Ciurari, Primăverii, Cireșica, Pușul 
Olteni, Toamnei. În aproximativ doi 
ani, toate străzile Clinceniului vor 
beneficia de această facilitate publică. 
Extinderea și modernizarea rețelelor 
electrice prin montarea de anvelope, 
inișiativa primaruui Adrian Budeanu, 
sprijinit de Consiliul local, s-au făcut 
în colaborare cu S.C. ENEL, pe 
străzile Intr. Dispensarului, Ciurari, 
Drumul Mare, Puțul Olteni, Hotarului, 
Șos. Clinceni, Monumentul Eroilor, 
Solariilor, Principală.

PROIECTE DIN INFRASTRUCTURA EDILITARĂ

EXTINDERE DE REȚELE ȘI MODERNIZARE
ILUMINAT PUBLIC
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Am înțeles solicitările locuitorilor mei, am 
considerat că, în orice colț din această 
comună, oamenii trebuie să se simtă în 
siguranță și am contribuit la formarea acestui 
“climat“ prin monitorizarea video a celor mai 
importante intersecții și segmente de străzi, 
astfel că, 24h/24h, localitatea se află strict sub 
supraveghere. Intersecții supravegheate video: 
Puțul Olteni/șos. Domnești, str. Ciorogârlei/
Ortansei, Cireșica/Dr. Mare, Ciocârliei/
Sabarului (D.J) Răsăritului/Sabarului (D.C), 
Centrul Comunei Clinceni (șos. Clinceni-
Ordoreanu, T. Vladimirescu/Unirii, Dig Râul 
Argeș), Mon. Eroilor/Morii, str. Intr. Solariilor/
Solariilor, Mon. Eroilor/Șos. Clinceni.

PROIECTE DIN INFRASTRUCTURA EDILITARĂ

MONITORIZARE VIDEO
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Am acordat o atenție 
deosebită, atunci când am 
considerat că în această 
localitate este necesară 
construirea unei policlinici, 
pentru o mai bună eficiență 
în sistemul medical, iar în 
baza biletelor de trimitere 
de la medicii de familie, 
investigațiile medicale mai 
amănunțite să se realizeze 
prin implicarea medicilor, 
dotarea cabinetelor cu 
aparatură ultramodernă și 
respectul pentru nevoile 
fiecărui pacient în parte.

PROIECTE SĂNĂTATE-SOCIAL

POLICLINICA
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Construcția Centrului Social este realizată printr-un proiect finanţat prin 
Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și persoanelor Vârstnice, a cărui 
termen de finalizare a fost prelungit până în Martie 2017. Proiectul este unul 
care face parte din politica de protecție socială a primarului Adrian Budeanu. 
Terenul pe care este amplasată construcția Centrului Social a fost oferit 
comunității de către una din parohiile localității, condusă de preotul Gheorghe 
Gheorghe. Serviciile Centrului Social Clinceni se vor adresa persoanleor din 
categorii defavorizate, cum ar fi persoane cu posibilități materiale preare, 
bolnavi abandonați sau ale căror familii sunt plecate în străinătate, persoane 
fără loc de muncă și copiilor cu vârste cuprinse între 7-14 ani. Centrul Social 
Clinceni va fi dotat cu cabinet de psihoterapie, defectologie, logopedia, 
bibliotecă, sală de mese, o bucătărie dotată modern, grupuri sanitare speciale 
pentru persoane cu handicap, vestiare, lift și alte facilități esențiale, care le 
vor ocroti și îmbunătăți viața.

PROIECTE SĂNĂTATE-SOCIAL

CENTRUL SOCIAL CLINCENI
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“Tot în sprijinul sănătății cetățenilor, în anul 2015, am deschis un cabinet 
medical individual unde, în prezent, funcționează Dr. Ramona Dumitrașcu. 
Astfel, 600 de pacienți beneficiază acum de serviciile medicale din zonele 
Călțuna și Olteni. În imediata apropiere a acestui cabinet, a fost turnată 
fundația unei viitoare farmacii umane care va avea o suprafață de 120 mp. 
Lucrările sunt avansate și vor fi finalizate într-un timp relativ scurt. Astfel, 
locuitorii satului Olteni vor avea la dispoziție această farmacie, de unde își 
vor putea procura tratamentele prescrise de Dr. Ramona Dumitrașcu și nu vor 
mai fi obligați să se deplaseze până în centrul comunei sau chiar în București, 
pentru a obține medicamentele necesare“.

Cabinet medical Farmacie Olteni

PROIECTE SĂNĂTATE-SOCIAL

FARMACIE OLTENI
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Am depus un efort semnificativ 
împreună cu echipa mea, încă din 
anul 2015, pentru a putea reintroduce 
2 linii de transport public de persoane 
și acest proiect s-a concretizat odată 
cu semnarea contractului cu Regia 
Autonomă de Transport București, 
pe o perioadă de 1 an de zile cu 
posibilitatea de prelungire automată 
pentru 12 luni în data de 29,04 a.c. 
După prestabilirea stațiilor publice, 
traseul acestora, avizele aferente în 
data de 05,05, deci într-un timp relativ 
scurt, locuitorii din Clinceni s-au putut 
bucura de prezența pe străzile noastre 
a autospecialelor RATB. Costurile 
sunt achitate integral și exclusiv din 

fondurile bugetului local, de aceea 
o obligație esențială care trebuie 
respectată de către toți călătorii 
este aceea de a-și achita costurile 
abonamentelor de transport, mult 
mai avantajoase decât transportul 
în regim de maxi-taxi. Să eliminăm 
riscul întreruperii serviciilor de care 
beneficiem, din motive financiare, 
așa cum s-a întâmplat în trecut. Sunt 
programate un număr de 15 curse 
ale liniei 439 *Depoul Alexandria-
Clinceni* și retur, iar pentru linia 456 
*Depoul Ghencea-Clinceni* și retur 
, în număr de 12 curse, conform 
programului de sosiri/plecări afișat.

PROIECTE SOCIAL

PRIMARUL ADRIAN BUDEANU A SEMNAT
CONTRACTUL CU RATB
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Sub conducerea primarului Adrian Budeanu, a fost ridicată și Parohia Olteni. 
Pentru prima dată în istoria localității, sătenii din Olteni au propriul loc de 
închinăciune și nu mai sunt nevoiți să meargă la bisericile altor așezări ca să 
se reculeagă în tihnă, să-și regăsească liniștea sufletească. Anul trecut, pe 8 
noiembrie, primarului Adrian Budeanu i-a fost oferită, din partea Patriarhului 
României, cea mai înaltă distincție a Bisericii Ortodoxe, pentru mireni - Ordinul 
Sanctus Stephanus Magnus. “Reprezentanți ai Bisericii, dragi enoriași, țin să 
mulțumesc pentru distincția acordată de Biserica Ortodoxă Română. Este 
o recunoaștere a întregii mele activități în slujba comunității, unde un loc 
important l-a reprezenat biserica. În urmă cu 15 ani, mai exact în luna august 
2000, împreună cu dumneavostră, dragi enoriași, turnam fundația acestei 
biserici, cu sprijinul important a două persoane: Gustil Marin și Iancu Octavian, 
cărora le mulțumesc public. Au urmat o serie de investiții ale Consiliului 
Local Clinceni și ale enoriașilor din această comunitate, construcție biserică, 
trapeză, casă parohială, gard împrejmuire, pentru care vă mulțumesc și vă 
asigur că, atâta timp cât voi fi primar al acestei frumoase comunități, biserica 
va reprezenta pentru mine una din priorități, astfel încât, pe termen scurt și 
mediu, parohiile din comunitatea noastră să ajungă la acest nivel“, a declarat 
primarul Adrian Budeanu.

BISERICI\CULTE\CIMITIRE

PAROHIA OLTENI
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“Acest vechi lăcaș de cult, din secolul al XVII-lea, 
ajunsese într-un grad ridicat de degradare. La început, 
au fost mai multe variante de lucru. Ne-am gândit să 
construim o biserică nouă, lângă cea existentă. Dar 
opțiunea asta n-a fost agreată de locuitorii noștri. 
Și a rămas valabilă soluția reabilitării celei vechi. 
Biserica de la Monumentul Eroilor păstrează și astăzi 
catapeteasma pe care e înscris anul ridicării ei - 1694. 
Deci, datează din timpul domniei Sf. Constantin 
Brâncoveanu, în Țara Românească (1654-15 august 
1714)“, spune Adrian Budeanu, primarul din Clinceni. 
Lucrările de reabilitare, modernizare și extindere a 
bisericii din parohia Sf. Nicolae, a satului Clinceni, 
sunt aproape de final. Valoarea lucrărilor este de 
480,00 de lei. Proiectul a fost susținut și finanțat, 
integral, din bugetul Consiliului Local Clinceni. 
Lucrările de pictură interioară vor fi executate de 
meșteri enoriași din zonă. Mulți dintre ei vor avea 
de pictat câte un sfânt, al lor. Biserica a fost, practic, 
reconstruită. Lucrările de consolidare, au presupus o 
nouă fundație și stâlpi de rezistență, din beton armat. 
Acoperișul are o structură din lemn cu șarpantă, 
peste care au fost montate plăci din tablă aurie, 
strălucitoare. În partea din spate, construcția a fost 
extinsă cu cel puțin 40-50 mp.

BISERICI\CULTE\CIMITIRE

REABILITAREA BISERICII SF. NICOLAE
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BISERICI\CULTE\CIMITIRE

Biserica Ordoreanu - se lucrează la pictura interioară

Biserica Călţuna - Stadiul actual

Trapeza Călţuna

Centrul Social Ordoreanu - Trapeza

Biserica Călţuna - Stadiul final
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Biserica, înnoită și înfrumusețată a 
fost sfințită și redată credincioșilor 
spre închinăciune, pe 14 mai. În semn 
de recunoștință pentru dragostea 
pe care o arată întotdeauna față 
de Dumnezeu, Biserică și față de 
localnicii comunei Clinceni, primarul 
Adrian Budeanu a primit, din nou, 
din partea Preafericitului Părinte 
Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe 
Române, Ordinul Sanctus Stephanus 

Magnus. Fiind un lăcaș de cult vechi, 
din anii 1820-1835, parohia Slobozia, 
cu hramul Sfântului Nicolae, trebuia 
refăcută aproape complet și extinsă, 
pentru că era năruită de vitregiile 
vremii. Ca un bun creștin, edilul Adrian 
Budeanu a venit în întâmpinarea 
nevoilor sătenilor, înființând anexe 
precum, capela, trapeza și centrul 
social, unde se organizează diverse 
evenimente.

BISERICI\CULTE\CIMITIRE

PAROHIA SLOBOZIA
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Importanța educației școlare asupra întregului 
sistem social determină o prioritate în 
implicarea autorității publice locale Clinceni 
în vederea creîrii unor spații adecvate pentru 
elevii, fie ei preșcolari sau de vârstă școlară, 
care frecventează cursurile Liceului cu Program 
Sportiv Clinceni. Astfel, primarul Adrian 
Budeanu, cu sprijinul Consiliului Local, a derulat 
o politică de investiții financiare importante, din 
bugetul local, pentru modernizarea spațiilor de 
învățământ privat. Sălile de clasă sunt acum 
primitoare și creează părinților, și nu numai, un 
sentiment de încredere în relația dintre copii, 
cadre didactice și reprezentanții administratției 
publice locale. Rezultatul acestor investiții în 
infrastructura liceului este evident: mulți părinți 
din afara localității își înscriu copii la această 
unitate de învățământ. Elevii se pot bucura 
de transportul cu microbuzele școlare, atât la 
venirea la școală cât și la plecare, teren de sport 
cu gazon sintetic în curtea unității școlare, iar 
pe viitor domnul primar Adrian Budeanu și-a 
propus construirea în vecinătatea școlii a unui 
after-school, deoarece, în prezent, o asemena 
facilitate nu există în comună.

EDUCAŢIE\ÎNVĂŢĂMÂNT\SPORT

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV CLINCENI
WC + magazie - Şcoala nr.1, 1999 Şcoala nr.1 Clinceni, 1999
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După ce, în 2014, prin grija primarului 
comunei, Adrian Budeanu, clădirea 
grădiniței din Clinceni a fost extinsă 
cu încă două săli de clasă, în 2016 a 
venit rândul Școlii nr.2. Acest proiect 
a fost finanțat cu fonduri europene, 
prin Regio - Programul Operațional 
Regional 2007-2013. Investiția a 

constat în construirea a două săli de 
clasă, cu o suprafață de 54 mp fiecare, 
a unei săli pentru cancelarie, de 29,61 
mp. Lor li se adaugă 36,57 mp de hol, 
un sas de 8,28 mo și un spațiu pentru 
centrala termică, de 4,71 mp. În total, 
suprafața construită reprezintă 280 
mp, iar suprafața utilă - 237,97 mp.

EDUCAŢIE\ÎNVĂŢĂMÂNT\SPORT

EXTINDERE ŞCOALĂ

Şcoala nr.1 Clinceni, 1999 Toaleta şcolii, 1999
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Noua și impunătoarea Casă de Cultură a comunei se află în incinta Complexului 
Sportiv și de Agrement, situat pe Șos. Clinceni-Ordoreanu, vis-a-vis de 
moderna Stație de tratare și pompare a apei potabile. Casa de Cultură e cea 
mai recentă construcție reprezentativă care urmează să fie dată în folosință, 
în curând. Ea corespunde tuturor exigențelor actuale și va asigura găzduirea 
evenimentelor culturale - expoziții tematice, spectacole, sărbătorirea 
evenimentelor importante 
pentru viața comunității și 
semnificative la nivel local, 
județean sau național. 
Marea sală de spectacole și 
festivități e multifuncțională 
și dispune de dotări 
moderne, echipamente și 
utilități speciale. Arhitectura 
spațiului exterior care 
înconjoară acest Centru 
Cultural al comunei e și ea o 
excelentă probă a urbanismului propriu unei localități în dezvoltare dinamică. 
Spațiul din jur e unul generos. El acoperă suprafața de peste 5.000 mp, 
amenajată cu grijă și eleganța bunului gust. Casa de Cultură va avea în 
vecinătatea ei o nouă sală de sport, trei terenuri în aer liber pentru întreceri 
sportive - dotate cu cabine, vestiare, tribune - un hotel și un parc uriaș pentru 
joacă, odihna și recreere.

AGREMENT\TIMP LIBER

CASA DE CULTURĂ
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În fiecare an,campaniile plantărilor de pomi de la Clinceni, încurajate și 
susținute de primarul Adrian Budeanu și Consiliul Local, se bucură de o 
participare numeroasă și rezultate pe măsură. Între atâtea altele, anul acesta, 
la mijlocul lui aprilie, s-a desfășurat un recent exemplu al preocupării constante 
pentru educația ecologică și construirii unei atitudini responsabile față de 
mediul înconjurător. E vorba despre plantările de pomi din incinta parcului 
Complexului Cultural și Sportiv al comunei. Inițiativa a aparținut deopotrivă 
Asociației “Mai Verde, Mai Curat” și administrației locale. Au participat, cu 
entuziasm, peste 100 de tineri sportivi, adolescenți, elevi ai Liceului cu Program 
Sportiv, primarul Adrian Budeanu, candidat din partea Partidului Național 
iberal la alegerile locale din 5 iunie, viceprimarul Ion Simion, Ioniță Tudorel, 
managerul asociației amintite, consilieri locali, angajați ai primăriei, cadre 
didactice și locuitori ai comunei. Pomii plantați și toate amenajările acestui 
nou spațiu public, pentru destindere reconfortantă, recreere și relaxare, e 
destinat confortului oricărei vârste a celor 8.000 de locuitori ai comunei.

AGREMENT\TIMP LIBER

PROIECT PE FONDURI EUROPENE
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Noua incintă a parcului din centrul comunei te întâmpină, înamurgm cu 
arhitectura nouă și prietenoasă a locului. Aici s-a inaugurat, moderna clinică 
medicală “Euro Multimed“. Suprafața de odihnă și recreere a parcului are 
aproximativ 2.000 de metri pătrați. Primarul Adrian Budeanu povestește: 
“Amenajările de aici au început la sfârșitul lunii martie și acum totul e gata“. 
Lumina caldă a celor 20 de lampadare îi oferă locului o ambianță romantică. 
Într-adevăr, la Clinceni, serile au o atmosferă de vis. Locuitorii comunei au 
dat viață verde parcului din fața Casei de Cultură la flashmob-ul inițiat de 
domnul primar Adrian Budeanu, unde au participat până și elevi din cadrul 
Liceului cu Program Special Clinceni, astfel că au înțeles importanța ocrotirii 
mediului înconjurător și au pus în practică ideile care i-au reprezentat, pentru 
ca zona să arate într-un fel aparte.

AGREMENT\TIMP LIBER

PARCURI



21 

F.C. Academica Clinceni, echipa de 
fotbal locală din comună, joacă, în 
prezent, în Liga a II-a. De câteva 
luni, echipa are un acționariat nou, 
iar obiectivul grupării forbalistice 
este menținerea în liga a II-a. În luna 
februarie, după două săptămâni 
intense de negocieri, s-a semnat 
parteneriatul dintre F.C. Academica 
Clinceni și o societate ce asigură 

finanțarea. În urma negocierilor, 
această societate a devenit acționarul 
majoritar al clubului. Consiliul 
Local Clinceni va participa la acest 
proiect prin punerea bazei sportive 
la dispoziția echipei, urmând ca 
întregul aport financiar, legat de plata 
salariilor și al celorlalte cheltuiel să fie 
asigurate de noul acționar.

TERENURI SPORTIVE

FC CLINCENI
Baza sportivă nr.1, 1999
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Recunoștința și respectul acordate mamelor, 
domnișoarelor și doamnelor au fost formula 
constantă a prețuirii lor, prin oferirea, an 
de an, a unui mărțișor din partea domnului 
primar Adrian Budeanu. Cu mare fast sunt 
sărbătorite atât ziua comunei, cât și 1 iunie, prin 
organizarea de evenimente cultural artistice 
dedicate tuturor categoriilor de vârstă: muzică 
populară, interpreți de renume, cât și copii cu 
vocații din localitate, iar de ziua internațională 
a copilului sunt oferite cadouri pe care edilul 
personal le distribuie fiecărui copil în parte . 

Nu este uitat nici Crăciunul, în care “Moșul“, 
adică domnul primar, este așteptat în 
grădinițe, școli, liceu de către aceia prin ochii 
cărora se bucură până și dumnealui. Copii 
îl întâmpină cu căldură și vorbesc despre 
acesta ca și cum nu ar fi domnul primar, ci 
acela care, în fiecare an, nu uită de ei și le 
oferă un cadou.

EVENIMENTE CULTURALE\ARTISTICE\SPORTIVE

8 MARTIE, ZIUA COMUNEI, 1 IUNIE ȘI CRĂCIUNUL 
SĂRBĂTORITE AN DE AN
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În perioada 24-26 iulie, s-a desfășurat, la Clinceni, prima ediție a competiției 
internaționale de fotbal pentru juniorii născuți în 2004-2008, “Cupa Clinceni“. 
Organizatorii, nume de prestigiu din fotbalul românesc, și-au propus prin acest 
turneu descoperirea de tinere talente în rândul copiilor care practică forbalul. Ei 
au ales Clinceniul ca loc de desfășurare a competiției datorită condițiilor excelente 
asigurate de baza sportivă din comună. Au fost prezente 90 de echipe din țară și 
de peste hotare. Meciul pentru locurile 1-2 al micuților fotbaliști, cei născuți în anul 
2004, a fost arbitrat de cunoscutul arbitru internațional Ion Crăciunescu. “Acești 
oameni care fac asemenea eforturi pentru a organiza astfel de competiții merită 
toate aprecierile și aplauzele noastre“, a spus Crăciunescu. Un merit deosebit 
în organizarea acestei competiții l-au avut autoritățile locale, reprezentate de 
primarul comunei, Adrian Budeanu și Consiliul Local, care au oferit cele mai 
bune condiții pentru desfășurarea acestui turneu, unic în România.

EVENIMENTE CULTURALE\ARTISTICE\SPORTIVE

CUPA CLINCENI

“NUNTA DE AUR“
Sunt un exemplu pentru toți cuplurile 
ce împlinesc 50 de ani de căsnicie, 
e greu să îi numeri dar să-i trăiețti, și 
sunt sărbătoriți din 2 în 2 ani așa cum 
se cuvine, până la cel mai mic deta-
liu, la restaurantul Crăiasa Nunților. 
Niversații primesc din partea reprez-
entaților Primăriei Clinceni, cât și a 
Consiliului Local Clinceni, un premiu 
în bani, o iconiță sfințită, buchete de 
flori și câte o diplomă “Vârsta de Aur“.
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Pentru că, de 16 ani, mă preocupă toate 
categoriile sociale și de vârstă, mi-am propus 
pentru mandatul 2016-2020 să realizăm 
pentru comunitatea locală un centru de 
bătrâni. Pentru aceasta, în cadrul Strategiei 
de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune 
Locală “Ilfovăț Ilfov Sud Vest“, am reușit să 
creăm premisele financiare pentru a finanța, 
din fonduri europene, realizarea și dotarea 
unui Centru de Bătrâni. Obiectivul va fi 
realizat sub forma unui cartier, compus din 
20 de locuințe duplex, fiecare având două 
unități de locuință, rezultând astfel 40 de 
locuințe. Casele vor avea regim de înălțime 
parter și vor avea o amprentă la sol de 67,71 
mp/ locuință. Obiectivul va fi amplasat la 
jumătatea distanței dintre centrul localității 
noastre și Satul Ordoreanu, mai exact lângă 
Centrul Social pentru Copii Clinceni.

În ședința de Consiliu Local care 
a avut loc în luna aprilie 2016, la 
inițiativa primarului Adrian Budeanu, 
a fost aprobat obiectivul investițional 
AFTER-SCHOOL Clinceni. Clădirea va 
fi compusă din două secții, care vor fi 
amplasate astfel: o secție a obiectivului 
After-School Clinceni va fi amplasat în 
strada Monumentul Eroilor nr. 120 (în 
curtea școlii nr.1 Clinceni), iar această 
clădire va avea regimul de înălțime P+1E 
și o arie desfășurată de 577,66 mp. Cea 
de a doua secție va fi amplasată în zona 

Olteni 1, și va avea un regim de înălțime 
P+1E și o arie desfășurată de 489,19 
mp. În curțile acestor două clădiri se 
va amenaja câte un parc de joacă și 
recreere pentru copii. Pentru realizarea 
acestui proiect a fost identificată 
submăsura 7.2, din cadrul Programului 
Național de Dezvoltare Rurală finanțat 
print Agenția pentru Finanțarea 
Investițiilor Rurale, finanțarea fiind de 
100% nerambursabilă, din fonduri 
europene, pentru perioada 2014-2020.

PROIECTE DE VIITOR

CENTRUL DE BĂTRÂNI CLINCENI

AFTER-SCHOOL CLINCENI
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În Programul Național de Cadastru 
și Carte Funciară (PNCCF) 2015-
2023 sunt incluse, în primă fază, 
și trei comune din Ilfov. PNCCF 
se desfășoară în perioada 2015-
2023 și are ca obiectiv înregistrarea 
sistematică a imobilelor în 2,337 de 
Unități Teritoriale situate în mediul 
urban și rural. Programul a fost 
instituit în scopul înregistrării gratuite 
a imobilelor în sistemul integrat de 
cadastru și carte funciară a posesorilor 

ca proprietari și, după caz, a 
dezbaterilor succesorale. Finanțarea 
pentru lucrările de cadastru general 
va fi asigurată din veniturile proprii 
ale Agenției Naționale de Cadastru 
și Publicitate Imobiliară (ANCPI). 
În Ilfov, potrivit ANCPI, comunele 
ai căror locuitori vor beneficia de 
cadastru general gratuit, în perioada 
imediat următoare, sunt Clinceni, 1 
Decembrie și Copăceni.

La inițiativa primarului comunei 
Clinceni, Adrian Budeanu, în ședința de 
Consiliu Local, care a avut loc în luna 
aprilie 2016, a fost aprobat obiectivul 
investițional:”Creșă Clinceni”. Obiectivul 
va fi compus din două corpuri de clădire, 
care vor fi amplasate astfel:  un corp 
de clădire P+M, cu amprenta la sol de 
391,40 mp, în zona Olteni 1, pe strada 
Ortansei și un corp de clădire P+1E, cu 
suprafața desfășurată de 782,80 mp. 

în curtea Școlii nr. 1 Clinceni, situată 
în strada Monumentul Eroilor nr. 120. 
Aceste două clădiri vor asigura servicii 
de calitate pentru toți copii din comuna 
Clinceni, cu vârsta cuprinsă între 0-2 
ani. Investiția va beneficia de fonduri 
europene, în cadrul submăsurii 7.2 
din cadrul Programului Național de 
Dezvoltare Rurală. 

PROIECTE DE VIITOR

CADASTRU

CREȘA CLINCENI
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-Enoriașii din parohia Călțuna vor 
beneficia, în perioada ce va urma, de 
o biserică nouă;
-Vor fi executate picturi în interiorul 
bisericii;
-Amenajarea curții bisericii;
-Amenajarea complexului.

-Asfaltări străzi;
-Trotuare;
-Continuare lucrări extindere ca-
nalizare;
-Construire stație de epurare pe 
râul Ciorogârla;
-Extindere alimentare cu apă pota-
bilă;
-Construirea unui pod peste râul 

Ciorogârla, în zona Ciurari;
-Construirea podului peste râul Sa-
bar (în zona străzii Sabar);
-Sală de sport.

PROIECTE DE VIITOR

PROIECTE DE VIITOR
-BISERICA DE LA CĂLŢUNA-

ALTE PROIECTE DE VIITOR

Piaţă 
agroalimentară

Amenajarea Complexului Sportiv Clinceni
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-Introducerea transportului RATB;
-Crearea de locuri de muncă;

Beneficii în folosul sănătăţii locuitorilor - Centrul Medical;
-Infrastructură la standarde europene;

-Subvenționarea transportului pentru elevii, studenții și pensionarii 
din comună;

-Sprijin educațional pentru tinerele familii cu copii, care trebuie să se 
reîntoarcă la serviciu;

-Încurajarea practicării unui sport în rândul tinerilor, și nu numai;
-Progres continuu (un exemplu pentru viitoarele generații);

-Implicarea tinerilor în proiecte de viitor, în beneficiul acestora.

OBIECTIVE ATINSE

OBIECTIVE ATINSE
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PUTEM ŞI VREM MAI MULT PENTRU 
CLINCENI

Astăzi la 5 ani din actualul mandat:

1. INVESTIŢII ÎN INFRASTRUCTURA RUTIERĂ: Comuna 
Clinceni, a reuşit semnarea contractului de asociere cu 
Consiliul Judeţean Ilfov pentru realizarea în comun a 
Proiectului Asfaltare Drumuri de interes local în comuna 
Clinceni. Investiţia se ridică la suma de 10,208,020 lei din care 
Comuna Clinceni susţine 10% şi Consiliul Judeţean Ilfov 90%.
2. INVESTIŢII ÎN INFRASTRUCTURA LOCALĂ DE APĂ 
ŞI APĂ UZATĂ: comuna Clinceni ca membru cu drepturi şi 
obligaţii în ADIA Ilfov, va beneficia de realizarea sistemului de 
Apă şi Canalizare pe teritoriul localităţii în valoare de peste 
13 milioane de euro, în cadrul : Proiectului Regional de 
Dezvoltare a Infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul 
Ilfov, în perioada 2014-2020 (localităţile Afumaţi, Bragadiru, 
Brăneşti, Baloteşti, Cernica, Cioplani, Ciorogârla, Clinceni, 
Cornetu, Dobreşti, Domneşti, Găneasa, Glina, Gradiştea, 
Gruiu, Jilava, Măgurele, Moara Vlasiei, Mogoşoaia, Otopeni, 
Pantelimon, Periş, Petrăchioaia, Tunari) şi localitatea Fundeni.
3. INVESTIŢII ÎN EDUCAŢIE ŞI CULTURĂ: Comuna Clinceni 
a obţinut de la Consiliul Judeţean Ilfov, finanţare pentru 
finalizarea lucrărilor de Realizare Casa de Cultură Clinceni, 
contract în valoare de 1.300.000 lei. În prezent, se află în 
procedură de licitaţie publică Reabilitrea Drumului Judeţean 
401 A, conform site-ului SEAP, lucrare ce va demara începând 
cu luna februarie 2017. În cadrul acestui proiect comuna 
Clinceni va beneficia de reabilitarea Drumului Judeţean prin 
realizarea de trotuare, refacerea sistemului rutier print lăţirea 
carosabilului existent şi asflatare.

În acest început de mandat am obţinut finanţare pentru
TREI MARI PROIECTE LOCALE:

Finanţarea vine de la Consiliul Judeţean Ilfov, Preşedinte Marian Petrache, căruia ţin 
să îi mulţumesc public!

Cu consideraţie,
Adrian Budeanu - Primarul localităţii Clinceni






