
sărbătorile 
să vă aducă bucurie și pace
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Am început în forță cel de-al patru-
lea mandat al meu, și asta datorită 
încrederii și susținerii întregii comu-
nități. Am dus la bun sfârșit o par-
te dintre proiectele deja începute 
în mandatele anterioare, dar și din-
tre proiectele noi. Prioritățile mele 
în această perioadă sunt: alimenta-
rea cu apă, canalizarea și asfaltarea, 
iar acolo unde există deja un șanti-

er deschis, echipele lucrează de zor. 
Și, tot acolo mă aflu și eu, pentru a 
verifica dacă se respectă proiectul. 
Așadar, fiecare obiectiv atins a fost 
în permanență sub stricta mea su-
praveghere și a echipei de oameni 
profesioniști pe care mă bazez, care 
pun umărul și capul la contribuție 
atunci când este vorba de interesul 
fiecărui locuitor al comunei noastre.

Comuna Clinceni

Clinceni, o comună într-o 
modernizare permanentă

PlAnuri îndrăznețe Și reAlizări vizibile
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în continuare, edilul a vorbit despre derularea cu sprijinul Consiliul Județean 
ilfov a programului de asfaltare a strpzilor din localitate, demers susținut în 
cadrul proiectului “Modernizare străzi de interes local în comuna Clinceni, 
jud. ilfov”, cu o valoare totală de peste 10 milioane de lei. Contribuția CJ il-
fov în acest parteneriat este de 9,1 milioane de lei, iar restul reprezintă banii 
alocați de la bugetul local al comunei. Au fost asfaltate străzile: drumul Mare, 
dumbravei, energeticienilor, Fortului, Garoafei, Migdalului, intr. Puțul Olteni, 
drumul Obștii, Argeșului, Tufanului, Corneliu Coposu, digului, Școlii, Stadi-
onului, Tudor vladimirescu, Pădurea cu Tei, intr. Primăverii, Crizantemei. Cât 
de curând ca avea loc și recepția finală a acestor lucrări.

2017, Anul ASFAlTării  
în riTM AlerT…

Tot în vederea atragerii de fonduri, 
a fost depus la Ministerul dezvoltă-
rii regionale, un proiect în valoare de 
9,3 milioane de lei pentru reabilitarea, 
modernizarea, asfaltarea străzilor Pu-
țul Olteni, Ciorogârlei, Ciocârliei și a 
dC 125 (Șos. Clinceni - Ordoreanu), 

proiect care a fost deja aprobat în ca-
drul Pndl ii. Pe 8 decembrie 2017 a 
fost semnat contractul de finanțare, 
iar în perioada imediat următoare se 
va derula procedura de licitație, astfel 
încât în primăvara anului 2018 să în-
ceapă execuția lucrărilor.
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de asemenea, pentru modernizarea și 
asfaltarea și a altor străzilor din comună, 
consilierii locali au aprobat documentația 
tehnico-economică pentru un alt proiect 
cu o valoare totală de peste 15 milioane 
de lei (fără T. v.A), proiect care a fost de-
pus, de asemenea, la Ministerul dezvol-
tării, Consiliul Județean ilfov - în vederea 
obținerii de finanțare, pachetul cuprin-
zând 15 km de străzi pe care nu s-a in-
tervenit până acum sau străzi noi, care nu 

au beneficiat de lucrări de asfaltare pana 
la aceasta data.
Și cum o localitate trebuie și iluminată, și 
în acest caz a continuat extinderea rețele, 
prin montarea lampilor tip led, iar astăzi, 
majoritatea străzilor din Clinceni benefici-
ază de iluminat public corespunzător. Ca 
să nu mai vorbim de faptul că, montarea 
lămpilor tip led a adus la scăderea sem-
nificativă a cheltuielilor din bugetul local 
al comunei.

În Clinceni se derulează un amplu program de realizare a rețelelor de ca-
nalizare, program început în 2008 și continuat an de an, anul în curs repre-
zentând unul de vârf, deoarece s-au realizat lucrări complexe de canalizare 
pe străzile Puțul Olteni, Crizantemei, Ciorogârlei, Intr. Dumbravei, Dr. Mare, 
Trandafirilor, Intr. Privighetori, Intr. Primăverii. Tot în cadrul acestui program 
au fost realizate racorduri individuale la o serie de locuințe.

exTindereA rețelei de 
CAnAlizAre Și A Celei de 

AliMenTAre Cu APă – PriOriTăți 
înTr-O COMună SănăTOASă!



8 comuna clinceni comuna clinceni

Primar adrian BudeanuPrimar adrian Budeanu

9

în ceea ce privește alimentarea cu apă, 
și aici au continuat lucrările de extinde-
re a rețelei, proiect susținut cu fonduri 
allocate de Ministerul dezvoltării și de-
marat 2008, aflându-se acum în faza fi-
nală. Pe 30 august 2017 a fost semna-
tă, de asemenea, asocierea cu Consiliul 
Județean ilfov în vederea extinderii re-
țelei de alimentare cu apă pe străzile - 
Trandafirilor, intr. viilor, intr. Privighetori, 
intr. Ciorogârlei, Crizantemelor, rozelor, 
Moara cu noroc, Casa noua, Cuibul cu 
dor, Mierlei, parteneriat la care Consi-
liul Judetean contribuie cu 898.887 lei, 
iar Consiliul local Clinceni cu 99.876 
lei. lucrările sunt finalizate, iar în peri-
oada imediat următoare, ca și în cazul 
străzilor, se va efectua recepția finală. 
Și, tot pentru sporirea gradului de ac-
ces al populației la utilități, din bugetul 
local al comunei au fost finanțate o se-
rie de lucrări de branșare a unor locu-

ințe individuale la rețeaua de alimenta-
re cu apă.
Mai mult, pe 13 septembrie 2017 a fost 
predat prin H.C.l întreg sistemul de ali-
mentare cu apă și canalizare al comu-
nei către Operatorul regional - respec-
tiv S.C Apă-Canal ilfov S.A, acesta 
gestionând acum, cu professionalism, 
serviciul public de alimentare cu apă și 
canalizarea localității. Și, în acest caz, în 
curând se va trece la realizarea a și mai 
multor racorduri și branșamente indivi-
duale la rețeaua de alimentare cu apă 
și la cea de de canalizare existente. Tot 
Operatorul regional va realiza cu fon-
duri europene stația de epurare de pe 
râul Ciorogârla, rețele noi de canaliza-
re și alimentare cu apă pentru străzile 
care nu beneficiază de aceste utilități. 
Se are în vederea ca de aceste servicii 
să beneficieze cât de repede posibil și 
locuitorii satului Ordoreanu.

rețeAuA de APă - un ObieCTiv 
PenTru O COMuniTATe SănăTOASă

Pentru administrația comunei Clinceni, 
și în 2017 educația a reprezentat o pri-
oritate - iar faptele dovedesc acest lu-
cru. S-au efectuat lucrări de amenajare 
și modernizare la școlile de pe teritoriul 
administrativ al comunei, au fost con-
stuite noi locuri de joacă și modernizate 
cele existente. Pentru a le crea copiilor 
cele mai bune condiții de a învața, Con-
siliul Local Clinceni a construit, împreu-
nă cu Ministerul Muncii, un Centrul So-
cial de tip “Școala după școală”, edificiu 
care se află în fază finală de realizare, fi-
ind amplasat pe drumul către satul Or-
doreanu. Acesta este dotat cu mobilier 
nou în interior, s-a achiziționat și partea 
de electrocasnice și echipamente IT, iar 
primăvară se vor finaliza și lucrările de 

amenajare a curții. Programul “Școala 
după școală” va asigura 150 de locuri 
pentru elevi, în regim after school, cu un 
program extins, după orele de cursuri 
școlare. Elevii din Clinceni mai sunt privi-
legiați și pentru că în localitatea noastră 
s-a înființat un liceu cu program spor-
tiv, și, astfel, cei care doresc să urmeze 
cursurile aici, sunt mai aproape de casă 
și sunt mai ușor de supravegheat pen-
tru a nu pica pradă unor “anturaje” nu 
tocmai potrivite. După terminarea ore-
lor, elevii se pot relaxa la bazele sporti-
ve aflate în imediata apropiere a unității 
de învățământ, făcând astfel schimb de 
experiență cu alte licee cu același profil, 
reușind să promoveze astfel sportul ca 
parte a unei comunități sănătoase.

inveSTiții în eduCAție
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În 1987, regimul comunist demola 
abuziv satul Ordoreanu pentru a face 
loc lacului de acumulare, parte a pro-
iectului Canalul Dunăre-București. Sa-
tul Ordoreanu dispărea din natura lun-
cii Argeșului cu toate cele peste 80 de 
case, gospodării, școală și biserică. 
Dar, prin energia câtorva oameni cu 
respect, dragoste față de comunitate, 
tradiții și credință strămoșească, după 
1990, satul Ordoreanu a fost recon-

struit pas cu pas, un rol esențial avân-
du-l ALSON și Consiliul Local Clinceni. 
Printr-un parteneriat mai mult decât 
benefic între autoritatea publică loca-
lă, reprezentatată de primarul Adrian 
Budeanu, și ALSON, în ultimii ani, în 
Ordoreanu au apărut străzi noi, asfal-
tate și marcate corespunzător, terenu-
rile au fost lotizate, au fost construite 
rețele electrice și pentru alimentare cu 
gaze naturale, s-au plantat pomi, etc.

OrdOreAnu, de lA un SAT 
deMOlAT lA unul eurOPeAn

Să nu uităm de momentul comemoră-
rii a 30 de ani de la demolarea abuzivă 
a satului Ordoreanu, când au fost in-
augurate trapeza parohiei Ordoreanu, 
Muzeul Parohial - cu exponate și fo-
tografii, Ansamblul Memorial - monu-
ment reprezentativ prin care părintele 
Timotei Prahoveanu, episcop vicar al 
Arhiepiscopiei Bucureștilor a acordat 

edilului din Clinceni și președintelui 
ALSON, prof. Ion Cornaciu, “Diploma 
Iustinian Patriarhul” pentru întreaga 
contribuție adusă comunității loca-
le și Bisericii Ortodoxe Romane. De 
asemenea, cu același prilej s-au mai 
acordat diplome tuturor celor ce au 
contribuit la reconstrucția satului Or-
doreanu.
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RATB

Au fost create noi spații de odihnă și recreere. Adică s-au con-
struit parcuri noi în centrul localității, la Casa de Cultură, la Școa-
la Olteni, și parcul despre care vorbean anterior - de la liceu. S-au 
amenajat aproximativ 10.000 mp de spații pentru joacă, alei pie-
tonale, s-au plantat arbuști, s-a realizat iluminatul public și s-a 
montat gazon natural. 

PArCuri, CulTură Și 
diverTiSMenT

Și în acest an, Cl Clinceni a contribuit prin subvenție de la bugetul local la 
executarea lucrărilor pentru trapezele din satele Călțuna, Ordoreanu și Slo-
bozia, la realizarea de picturi pentru parohiile Clinceni, Ordoreanu. la paro-
hia Călțuna s-a realizat proiectul tehnic, s-au obținut avizele necesare, iar 
acum este în derulare faza de eliberare a autorizație de construcție, astfel 
încât în 2018 să reînceapă lucrările la biserica din sat.

biSeriCA - O POArTă CăTre 
Credință…
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Pe parcursul anului 2017 s-au 
desfășurat evenimente cu im-
pact în sfera culturii, educației, 

socializării și schimbului de im-
presii artistice în rândul cetățe-
nilor din Clinceni. 

CulTurA- eveniMenTe

Pe 8 martie, evident, s-a 
organizat o petrecere 
dedicată doamnelor și 
domnișoarelor, la Com-
plexul belvedere, ce a 
reunit în jur de 300 de 
persoane.  

“Un Paste Fericit” - un 
eveniment organizat cu 
sprijinul Consiliului lo-
cal Clinceni, de care au 
beneficiat locuitorilor din 
comună

21 Mai “Ziua Localitatii 
Clinceni” - ajunsă la cea 
de-a viii-a ediție, serba-
tă ”la scenă deschisă”, 
la propriu și la figurat, în 
fața Casei de Cultură
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1 Iunie-“Ziua Internationala a 
Copilului’ - din nou, o ocazie 
de petrecere și voie bună, de 
data aceasta în centrul aten-
ție fiind cei mici - moment ce 
a reunit peste 1.500 de copii.

În anul 2017, Poliția Locală Clinceni a în-
treprins diverse activități de ordine publi-
că, acționând împreună cu Postul de Po-
liție Clinceni în diverse acțiuni de prevenire 
având ca drept scop siguranța preșcolari-
lor/școlarilor privind circulația pe drumuri-
le publice, violența în școală, violența stra-
dală. Pentru elevii liceului s-a acordat un 
timp semnificativ pentru dezbaterea unor 
subiecte legate de consumul de droguri, 
răspândirea virusului HIV, violența în fami-
lie și alte teme ce au fost susținute prin 
discuții libere și prezentare de materiale 
tematice. La grupele de preșcolari, copiii 
au îmbrăcat veste reflectorizante, inscrip-
ționate cu mesajul ”Patrula școlara pentru 
siguranța copiilor noștri”, au purtat cas-
chete pe cap si au manipulat paletele re-
flectorizante. Prin joacă au învățat cât de 

important este rolul unui polițist în societa-
te și au învățat să traverseze corect strada 
- pe la trecerea pentru pietoni! Tot în ca-
drul acestui program educațional, cei mici 
s-au familiarizat cu funcția polițistului de 
“prieten al copiilor”, și, împreună au ”ac-
ționat” alarmele acustice și optice din au-
tospeciale de poliție.
Poliția Locală Clinceni a cooperat și cu 
Formațiunea Rutieră, acționând împreu-
nă la activități de fluidizare a traficului ru-
tier, în special în zona de Centură a ca-
pitalei, pe raza de competență și au fost 
luate măsuri de sancționare pentru depă-
șirea masei total maxim admisă de tonaj 
pe anumite sectoare de drum. S-au de-
marat acțiuni de amplasarea de noi indi-
catoare rutiere, limitatoare de viteză, sem-
nalizări la trecerile pentru pietoni.

SiGurAnță Și PrOTeCție!
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Să nu uităm de incendierea, cam 
în aceeași perioadă cu spargerile 
de locuințe, a casei de pariuri din 
centrul localității. Atunci, un anga-
jat al acesteia a fost surprins în in-
teriorul sălii de jocuri și a reușit să 
scape cu viață doar după ce s-a 
aruncat prin geamuri și a fost găsit 

de o patrulă de poliție, în stare cri-
tică. După efectuarea cercetărilor, 
refacerea traseului de deplasare a 
autorilor, aceștia intrând și ieșind în 
și din localitate cu ajutorul unui au-
tovehicul fără numere de înmatri-
culare, cei care au comis fapta au 
fost prinși.

O problemă majoră a comunității, 
care a intrat pe un făgaș de soluți-
onare agreată de cetățeni, o repre-
zenta înmulțirea, pe străzile locali-
tății, a câinilor fără stăpân. Serviciul 
de gestionare a câinilor fără stăpân 
este realizat de o societate care 
are ca obiect de activitate îngrijirea 
corespunzătoare a animalelor, iar 
agenții de poliție locală au acționat 
împreună cu echipele de la ecari-
saj fiind capturat un număr semni-
ficativ de câini vagabonzi de pe te-
ritoriul administrativ al comunei.
Un fenomen infracțional destul de 
crescut în zona satului Ordoreanu 

a fost o altă problemă a comuni-
tății. Aici, la începutul anului 2017 
au avut loc 15 furturi din locuințe, 
iar poliția a întreprins activități spe-
cifice serioase pentru identificarea 
autorilor. Echipele de cercetare din 
teren și ofițeri judiciariști din cadrul 
I.P.J Ilfov - au prelucrat fragmen-
te video surprinse de camerele de 
supraveghere din dotarea Poliției 
Locale Clinceni, au efectuat pânde 
în zona adiacentă câmpului infrac-
țional, iar toate acestea au dus la 
prinderea hoților, arestarea lor pre-
ventive și recuperarea prejudiciile 
create.
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Tendința bucureștenilor de a se muta 
în zonele limitrofe ale Capitalei, de a-și 
construi propria locuință în ilfov, a dus 
la creșterea, în Clinceni, a numărului de 
autorizații de construire eliberate. re-
prezentații autorității locale din comună 
lucrează în beneficiul tuturor cetățeni-
lor ce i-au contact prin compartimen-
tul “urbanism”, oferindu-le o informa-
re cât mai corecta despre documentele 
necesare eliberării acestor documente.
Cu toate acestea, în parallel cu crește-
rea numărului autorizațiilor de constru-
ire eliberate, a crescut și numărul se-
sizări privind efectuarea de construcții 
fără deținerea documentele legale. 
Prin urmare, Poliția locală Clinceni, 
Postul de Poliție Clinceni și angajații 

compartimentul ”urbanism” din Pri-
mărie - acționează permanent pentru 
identificarea și tragerea la răspunde-
re a persoanelor care nu respectă le-
gislația. evident, unde este cazul, sunt 
aplicate și sancțiuni contravenționale.
Autoritatea publica locala a pus și 
pune accent deosebit pe dezvoltarea 
zonei industriale care asigură creerea 
de noi locuri de muncă, la acest mo-
ment fiind disponibile peste 500 de lo-
curi care așteaptă sa fie ocupate prio-
ritar de către cei din comuna Clinceni. 
Precizăm în acest context că, în cu-
rând se va deschide PennY market, 
pe str. Puțul Olteni - care oferă deja 
posibilitatea ocupării unor locuri de 
muncă nou create.

dezvOlTATeA PlAnului 
urbAniSTiC TeriTOriAl A duS 
lA CreȘTereA nuMărului de 

lOCuri de MunCă

Consiliul local Clinceni sprijină activi-
tatea sportivă din localitate, unde la ni-
vel de performanță își desfășoară ac-
tivitatea Clubul Academica Clinceni. 
vorbim aici despre echipa de seniori 
participantă în Campionatul ligii a ii-
a, organizat de către Federația româ-
nă de Fotbal. Acesta ocupă locul 6 în 
clasament, un rezultat destul de bun 
raportat la echipele de top ce repre-
zintă marile orașe și marile județe ale 

țării noastre.
Tot în cadrul Clubului activează cele 7 
grupe de copii și juniori participante în 
diferite competiții, unde sunt pozițio-
nate în partea de sus a clasamentului.
Consiliul local Clinceni susține Clubul 
noblesse Oblige, înființat pentru per-
soanele cu handicap, acestea obți-
nând an de an rezultate remarcabile în 
competițiile de șah, tenis, etc. la care 
participă.

SPOrTul,  
un reGiM SănăTOS de viAță
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în continuare se fac eforturi semnificative pentru susținerea financiară de 
la bugetul local, prin subvenție, a liniilor de transport public de persoane 
aparținând regiei Autonome de Transport bucurești - 456 și 439, obiectiv 
concretizat anul trecut. Cu sprijin din partea cetățenilor din Clinceni – be-
neficiarii direcți ai acestui serviciu de transport - s-a reușit obținerea unui 
număr de aproape 100 de angajamente pentru cumparare de abonamen-
te, ceea ce duce la evitarea întreruperii serviciului de transport, în caz con-
trar acesta nefiind rentabil.
Cât despre probleme legate de transportul în regim de maxi taxi, Adrian 
budeanu anunță că a făcut cunoscută situația instituțiilor statului, compe-
tent abilitate în efectuarea de controale și luarea măsurilor ce se impun. 
demersul domniei sale a primit un răspuns din partea autorității care licen-
țiază firmele de transport persoane.

dOuă linii rATb, PenTru 
ClinCeni

în primăvara anului 2017, liceul cu Pro-
gram Sportiv nr. 1 Clinceni a fost gazda 
unei expoziții inedite de artă, toate ex-
ponatele au fost realizate de către ele-
vii care și-au descoperit astfel aptitudini-
le artistice, nu numai cele sportive. Acest 
eveniment a reprezentat prima ediție a 
unui proiect inițiat de inspectoratul Șco-

lar Județean ilfov și a constituit un ade-
vărat succes educativ. Cele două secțiuni 
de pictură și creații florale de artă aplicată 
au avut ca temă „vine primăvara în școa-
la mea”. Proiectul s-a bucurat de ajutorul 
părinților micilor artiști, de sprijinul Con-
siliului local și al primăriei localității Clin-
ceni.

exPunere PrOieCTe ȘCOAlă
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A urmat momentul bucuriei decernării pre-
miilor și diplomelor, oficiu făcut de prima-
rul localității, Adrian budeanu. Fiecare din-
tre expozanți a primit aceste însemne ale 
izbânzii și bunei prețuiri, însoțite de pun-
gile cu dulciuri cadou, oferite din partea 
firmei sponsor ”Chipita românia Srl”. 
Aplauzele asistenţei, alcătuite din părinţi 

şi cadre didactice au răsplătit pe deplin 
munca, talentul şi sensibilitatea artistică a 
ucenicilor artei vizuale. A urmat vizitarea 
expoziției de pictură și artă decorativă, cu 
lucrări etalate pe pereții holului de la parte-
rul școlii. Și aici, încântarea, împreună cu 
laudele vizitatorilor au recompensat talen-
tul și munca artiștilor sportivi.

implicarea societății bellA în Turneu Seni-
cup 2017 - copiii cu dizabilități din județul 
ilfov susțin competiții sportive în cadrul li-
ceului cu Program Sportiv nr. 1 Clinceni sub 
atenția cadrelor didactice care dovedesc 
profesionalism și devotament în această 
inițiativă a societății menționate anterior. la 
final, copiilor implicați li se recunoaște me-
ritul prin acordarea de cupe, medalii, diplo-
me, dar și cadouri oferite de reprezentan-
ții sponsorului care motiveaza practicarea 
unui sport  indiferent de vârstă, dizabilițăți, 
etnie, rasă, etc.

PACHAMAMA – este un proiect realizat pe 
30.11.2017, cu ajutorul vizitei Asociației Pa-
chamama romania, care a avut ca drept 
scop grija față de natură și interesul pe care 
trebuie să-l dezvoltăm prin reciclare și acti-
vități de voluntariat. Programul educațional 

”pentru trezirea conștiinței” a fost dedicat 
elevilor cu vârste cuprinse între 12-16 ani, 
în cadrul lui dezbătându-se subiecte legate 
de schimbările climei, dispariția unor specii 
de animale, inovații care să ajute omenirea 
ladepășirea crizei.

elevii claselor a vi-a și a vii-a se bucu-
ră și acum de aprofundarea cunoștințelor 
acumulate în Programul ”nouă ne pasă”, 
susținut de Fundatia eMAG și Flanco. 
după terminarea orelor de program, copi-
ii rămân în cadrul acestui proiect, la școa-
lă, până la ora 18.00, iar alături de ei, pro-
fesori de excepție își dedică timpul liber 
pentru dezvoltarea abilităților de bază ale 
acestora - citire, scriere sau matematică 
- necesare pentru a se putea descurca în 
viață. Toți ”învățăceii” beneficiază și de o 
masă caldă.
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Putem face referire aici la unele proiecte, începute deja, dar și la 
unele puse concis pe hțrtie, pentru care se caută finanțare…
 punerea în funcțiune a rețelei de alimentare cu apă și canalizare 
existente și extinderea acestora;
 construirea stației de epurare de pe râul Ciorogârla;
 continuarea lucrărilor de reabilitare, modernizare, asfaltare străzi 
de interes local;
 finalizarea lucrărilor la Centrul Social, prin programul “Școala 
după școală”;
 amenajarea râului Sabar și a zonelor adiacente situate în apropi-
erea Complexului de Sportiv și de Agrement;
 realizarea cu sprijinul Companiei naționale de investiții și al Mi-
nisterului dezvoltării - a Complexului Sportiv și de Agrement (sală 
sport, teren sintetic, spații pentru joacă, spații verzi, etc);
 extinderea retelor electrice și de gaze naturale;
 realizarea unei școli cu clasele i-iv lângă Centrul Social;
 construirea unei creșe;
 punerea în funcțiune a farmaciei din satul Olteni;
 realizarea unui cămin de stat pentru persoanele în vârstă.

inițiATive PenTru viiTOr:

Crăciun fericit!

2017
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La mlti ani!2018,
Dragi părinți, frați, surori și bunici,

Aceasta este perioada în care vedem lumea cu ochi de copil. Iată că  încheiem 

un nou an încărcat de emoții, bucurii, surprize, competiție și multă, multă 

prietenie! Acum mai mult decât oricând, îmi îndrept spre  dvs. Gândurile 

frumoase, de mulțumire și prețuire. Vă mulțumesc  pentru căldura, iubirea și 

înțelegerea față de acești copii minunați  care ne reprezintă cu mândrie în tot 

județul, în țară și peste hotare! Vă mulțumesc pentru că mi-ați fost prieteni 

înainte de toate și pentru  modul în care ne-ați fost alături să transformam 

în realitate visurile cetățenilor  comunei Clinceni! Vă felicit din inimă și vă 

doresc să aveți parte de un An Nou încununat cu sănătate și puterea de a fi 

mereu învingători!  Acum când mai despart doar câteva zile de Crăciun, haid-

eți să trăim  miracolul Nașterii Domnului cu speranță și cu dragoste și să ne  

bucurăm de clipele frumoase pe care ni le oferă această sărbătoare  pentru că 

ele vor rămâne veșnic în sufleetele noastre! Inimile să ne fie  pline de lumină 

și, în sunetul colindelor să primim cadourile de iubire și împlinire. 

La mulți ani! Sărbători fericite  

alături de cei dragi! 

Primar Adrian Budeanu


