Viitorul se clădește de astăzi!
Am căutat în cei 20 de ani în care am lucrat pentru Dumneavoastră ca primar să
trăim într-o comunitate în care să avem asigurate liniștea și siguranța, fără să fiți atacați și
tâlhăriți pe stradă, și am reușit! ! Vă mulțumesc dumneavoastră, celor mulți, pentru
sustinere, si vă asigur că voi fi același om cu bun simt, respect, devotat comunei mele
căreia m-am dedicat în totalitate și am încercat mereu să-i ofer totul. De mine nu m-am
îngrijit niciodată. Mă întrebau cei apropiați dacă m-am bucurat măcar un minut de viață. Și
le-am răspuns că DA, m-am bucurat de fiecare
clipă, pentru că viața mea a însemnat doar mai binele locuitorilor, proiecte, dezvoltarea
comunei Clinceni, chiar cu foarte puține zile de concediu (60 de zile în 20 de ani), cu foarte
puține zile de odihnă, în rest doar muncă dedicată comunității noastre. Vă aștept în număr
cât mai mare alături de mine și echipa mea de profesioniști care muncesc zi de zi pentru
proiecte, pentru dezvoltarea
localității, pentru dumneavoastră. Avem mult de muncă, nu avem timp de pierdut, nu avem
nevoie de experiemente aventuriste și iresponsabile.

Trebuie să ducem la capăt proiecte de valoare de peste

30.000.000 euro!
RASTRUCTURĂ

2016-2020

9 km de străzi asfaltate

PROIECT

FINALIZAT.

Reabilitare și asfaltare strada Ordoreanu, Ciocârliei, Puțul
Olteni și Ciorogârlei – proiect în valoare de 9.746.905,09 lei, finanțat în asociere
cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin care s-au reabilitat/
asfaltat și s-au realizat trotuare și podețe pentru 9 km de străzi.

Valoare 9.8 mil lei

Finanțat în asociere cu Ministerul Dezvoltării

Regionale și Administrației Publice
Ordoreanu
Ciorogarlei
Ciocârliei
Puțul Olteni

50 km
Asfaltate

străzi

rețele de drumuri

proiecte realizate 2016-2020

12 km de străzi asfaltate
Valoare 10.2 mil lei.

Proiect finalizat in 2017.

Drumul mare
Dumbravei
Energeticienilor
Fortului
Garoafei
Drumul Obștii
Argeșului
Tufanului
Corneliu Coposu
Digului
Școlii
Stadionului
Tudor Vladimirescu TR II
Pădurea cu Tei

9 km de străzi asfaltate

PROIECT

FINALIZAT.

Reabilitare și asfaltare strada Ordoreanu, Ciocârliei, Puțul
Olteni și Ciorogârlei – proiect în valoare de 9.746.905,09 lei, finanțat în asociere
cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin care s-au reabilitat/
asfaltat și s-au realizat trotuare și podețe pentru 9 km de străzi.

Valoare 9.8 mil lei
Regionale și Administrației Publice
Ordoreanu
Ciorogarlei
Ciocârliei
Puțul Olteni

Finanțat în asociere cu Ministerul Dezvoltării

rețele de drumuri

Străzi asfaltate.

proiecte realizate 2016-2020

Proiect finanțat de CJIlfov

Morii
Monumentul Eroilor
Solariilor
Toamnei
Hotarului

593.763 lei

Ciurari și Cireșica – valoare investiție
s-a turnat un strat nou de asfalt pe aceste două străzi

proiect prin care

Realizare trotuare pe străzile Ciurari si Cireșica, proiect finanțat din Bugetul Local,
în asociere cu Consiliul Județean Ilfov, care are cuprinde realizare bordură mare stânga/
dreapta, trotuar din asfalt cu lățimea de 1,20m și acces curte localnici, din asfalt.

proiecte realizate 2016-2020

rețele de drumuri

19,186 km de străzi
Modernizare străzi de interes local, faza 2, în comuna Clinceni,
Jud. Ilfov, proiect în valoare de 28.644.443,165 lei(TVA inclus) finanțat în asociere cu
MLPDA, prin care se vor asfalta/moderniza 19,186 km de străzi:
Intrarea Primăverii
Mierlei
Privighetorii
Trandafirilor
Intr. Privighetorii
Intr. Viilor
Vulturului
Rândunicii
Narciselor
Intr. Solariilor
Verii
Rozelor
Carierei
Plopilor
Florilor
Orhideei
Casa Nouă
Cuibul cu Dor
Transalchim
Deltei
Speranței
Crinului
Izvorului.

19,186 km de străzi
Valoare 6 mil.
Euro 11 km amenajare

trotuare pietonale și accese la

proprietățiNFRASTRUCTURĂRASTRUCTURĂ
RUTStr. Morii, Monumentul, Eroilor-tronson 2, Solariilor, Intrarea Solariilor, Toamnei,
Ciocarliei și Puțul Olteni. În valoare de 6.956.655,94 LEI (TVA inclus), prin care se vor
realiza trotuare, se va realiza accesul la proprietăți cu asigurarea contintuității scurgerii
apelor (rigola carosabilă cu plăcuțe prefabricate, șanț din pământ și podețe tubulare la
accese), realizarea de accese la proprietăți, scurgerea apelor și iluminatul public al
acestora.

Valoare 1,44 mil. Euro

Situaţia infrastructurii rutiere în comuna Clinceni a fost întotdeauna un punct de interes
ridicat pentru autorităţile publice locale, astfel s-au făcut întotdeauna demersuri pentru
modernizare, confruntându-se în acelaşi timp şi cu problema extinderilor repetate ale
spaţiului locuibil, fie prin prelungirea străzilor existente, cât şi prin construirea de noi străzi
pentru noile cartiere. Reţeaua stradală are o lungime de 100 de km, dispuse pe sate astfel:

SATUL CLINCENI, cu următoarele strazi:
STRADA HOTARULUI
ȘOSEAUA CLINCENI
STRADA CARIEREI
STRADA MONUMENTUL EROILOR
STRADA MORII
STRADA SALCÂMILOR
STRADA SOLARIILOR
ȘOSEAUA CLINCENI-ORDOREANU
INTRAREA SOLARIILOR
STRADA PRINCIPALĂ
STRADA ARCULUI
STRADA VERII;
STRADA ROZELOR;
STRADA DISPENSARULUI
INTRAREA DISPENSARULUI
INTRAREA VIILOR
STRADA SABARULUI
STRADA RĂSĂRITULUI;
STRADA TOAMNEI;
STRADA PRIVIGHETORII ;
INTRAREA PRIVIGHETORII
STRADA CIOCÂRLIEI;
STRADA PRIMĂVERII;
INTRAREA PRIMĂVERII;
STRADA VIILOR;
INTRAREA VIILOR
STRADA NARCISELOR ;
STRADA BERZEI
STRADA STADIONULUI

STRADA TRANDAFIRILOR

SATUL ORDOREANU, cu următoarele străzi:
STRADA ARGEŞULUI;
STRADA TUDOR VLADIMIRESCU;
STRADA DRUMUL OBŞTII ;
STRADA CORNELIU COPOSU;
STRADA UNIRII;
STRADA ŞCOLII;
STRADA DIGULUI;
STRADA FLORILOR;
STRADA TUFANULUI;
STRADA ZĂVOIULUI:
STRADA ORDOREANU
STRADA PESCĂRUȘULUI

SATUL OLTENI , cu următoarele străzi:
STRADA CIOROGÂRLEI;
I NTRAREA CIOROGÂRLEI;
STRADA PUŢUL OLTENI;
STRADA CIREŞICA:
STRADA CIURARI ;
I NTRAREA CIURARI
ŞOSEAUA BUCUREŞTI - DOMNEŞTI
STRADA INDUSTRIILOR;
STRADA DRUMUL MARE ;
I NTRAREA DRUMUL MARE
I NTRAREA DUMBRAVEI
STRADA FLORI DE TEI
STRADA CRIZANTEMELOR
STRADA MOARA CU NOROC
STRADA CUIBUL CU DOR
STRADA SPERANŢEI
STRADA DELTEI
STRADA CASA NOUĂ
STRADA IZVORULUI
STRADA FORTULUI
STRADA ORHIDEEI
STRADA ORTANSEI
STRADA ZAMBILELOR

proiecte realizate 2016-2020

rețea de apă

Valoare 3,7 mil euro
Proiect finanțat prin Ordonanța 40/2006 și derulat de către Consiliul Local Clinceni și
Ministerul Mediului, susținut în proporție de 85 % de către Ministerul Mediuliu, iar Consiliul
Local Clinceni a asigurat cofinanțarea proiectului în procent de 15%.
50 km de rețea de apă ;
4 puțuri de mare adâncime;
Stația de pompare ;
Stația de filtrare a apei.

Rețeaua de alimentare cu apă este de 50 km
Str. Morii,
Str. Hotarului,
Str. Carierei,
Șoseaua Clinceni,
Str. Monumentul Eroilor,
Str. Solariilor,
Intrarea Solariilor,
Str. Principală,
Str. Salcâmilor,
Str. Toamnei,
Str. Viilor,
Str. Ciocârliei,
Str. Primăverii,
Str. Intrarea Primăverii,
Strada Sabarului,
Strada Arcului,
Strada Răsăritului,
Str. Ciorogârlei,
Str. Într. Ciorogârlei,
Str. Ciurari,
Str. Cireșica,
Str Ortansei,
Strada Puțul Olteni,
Str. Crizantemelor,
Str Fortului,
Str. Drumul Mare,
Str. Intrarea Drumul Mare,
Str. Industriilor,
Str. Casa Nouă,
Cuibul cu Dor,
Moara cu Noroc,
Str. Mierlei,
Str Orhideelor,

Str. Transalkim,
DJ 602,
DJ 100A,
Intrarea Dumbravei,
Str. Privighetorii,
Str. Intrarea Privighetorii,
Str. Trandafirilor,
Str. Răsăritului.

rețea de canalizare

proiecte realizate 2016-2020

50 km

retea
canalizare Valoare 6.7 mil euro

de

Proiect finanțat prin Ordonanța 40/2006 și derulat de către Consiliul Local Clinceni și
Ministerul Mediului și Pădurilor prin Programul – Reabilitarea și extinderea infrastructurii de
Apă și Apă Uzata. Ministerul Mediului și Pădurilor a susținut procentul de 85% din din
valoarea totală a proiectului, iar Consiliul Local Clinceni a asigurat cofinanțarea proiectului
în procent de 15%. Contractul de execuție a avut ca obiect execuția de lucrări de
“Canalizare ape menajere și stații epurare“ ,finalizându-se în primăvara anului 2019.

Valoare 1 mil euro
Canalizare zona centrala a Comunei Clinceni. Proiect finanțat și derulat în Comuna Clinceni
prin Programul de dezvoltare a infrastructurii din spațiul rural aprobat prin Ordonanța de
Guvern nr. 7/2006. Valoarea totală a sprijinului financiar din bugetul statului acordat în baza
hotărârilor de guvern a fost de 3.605.000 lei, iar Consiliul Local Clinceni a asigurat
contribuția locală de 425.000 lei.
50 km de rețea,
căminele de intersecție,
8 SPAU-ri,
stația de Epurare de pe Str. Clinceni – Ordoreanu
1500 de racorduri de canalizare
937 cămine de vizitare

proiecte realizate 2016-2020

rețea de canalizare

Străzile pe care funcționează rețeaua de canalizare:
Str. Principală,
Strada Sabarului,
Stradă Arcului,
Strada Răsăritului,
Str Morii,
Str. Hotarului,
Str. Carierei,
Șoseaua Clinceni,
Str. Monumentul Eroilor,
Str. Solariilor,
Intrarea Solariilor,
Str. Toamnei,
Str. Viilor,
Str. Intrarea Viilor,
Str. Trandafirilor,
Str. Dispensarului,
Str. Ciocârliei,
Str. Primăverii,
Str. Intrarea Primăverii,
Str. Privighetorii,
Str. Intr. Privighetorii,
Strada Sabarului,
Str. Ciorogârlei,
Intr. Ciorogârlei,
Str. Crizantemelor,
Str. Ciurari,
Str. Cireșica,
Str. Ortansei,
Str. Drumul Mare,
Str. Orhideei,
Str. Moara cu Noroc,
Str.Casa Nouă,

Str. Cuibul cu Dor,
Str. Intrarea Dumbravei,
Str. București-Domnești,
Str. Salcâmilor,
Str. Puțul Olteni.

rețea de apă/canalizare

proiecte realizate 2016-2020

Extindere reţea de apă Valoarea
proiectului: 998.764,14 lei
Extindere rețea de apă pe străzile: Trandafirilor, Intrarea Privighetorii, intr. Viilor, intr.
Ciorogârlei, Crizantemelor, Rozelor, Moara cu noroc, Casa nouă, Cuibul cu dor, Mierlei.
Consiliu județean Ilfov – 898.887,73 lei
Consiliul local Clinceni -99.876,41 lei
Lucrări racord canalizare și bransament apa, proiect finantat de la bugetul local in
valoare totala de 230.000 lei pe strazile Ciurari, Ciresica si Primaverii.
Fosa Ciurari – pentru că au intervenit o serie de lucruri neprevăzute în punerea în
funcțiune
a canalizării în zona Olteni, cum ar fi întârzierea conectării la curent electric a Spa-urilor
din zona Olteni, pentru a putea împinge apa uzată menajeră către Stația de Epurare, am
găsit
ca soluție construirea unei fose Septice Ciurari care să susțină colectarea apelor uzate din
zona Olteni.

Reţea de canalizare Valoare 14.2 mil
euro
39.70 km rețea de canalizare
20.25 km conductă de refulare
28 stații de pompare ape uzate

Reţea de apă Valoare 4.3 mil euro
36.25 km rețea de distribuție
1 stație de tratare a apei
1 stație de pompare apă
Operatorul Regional Apă canal Ilfov a preluat rețelele de apă și canalizare din comună din
2018 deoarece în acest moment are în execuție “Proiectul Regional de dezvoltare a
infrastructurii de apă și apă uzată din județul Ilfov”, iar pentru comuna Clinceni sunt
prevăzute lucrări în valoare de 14.219.770 euro din care 4.282.024 euro pentru sistemul de
alimentare cu apă și 9.937.746 euro pentru sistemul de canalizare, în septembrie va avea
loc licitația.
rețele

proiecte realizate 2016-2020

50 km

retea Electrică

Străzile din comuna Clinceni sunt electrificate, iluminatul public fiind asigurat cu corpuri de
iluminat cu becuri economice, iar un număr de 1000 de lămpi funcționează cu becuri LED.
De asemenea pentru o eficiența energetică sporita, s-a finalizat documentația pentru
obținerea finanțării de la Administratia Fondului de Mediu (AFM) pentru proiectul
“Modernizarea si Eficientizarea sistemului de iluminat public. Prin acest proiect se vor
înlocui înlocui becurile de pe stalpi cu unele mult mai performante și cu un consum mult mai
mic (25W) și cu aceeași intensitate a luminii. Se va instala și un sistem de
telegestiune (Dimming) prin care se va seta automat intensitatea luminii.
În comuna Clinceni S-au realizat peste 50 km de rețele de electrice de utilitate publică. Sunt
depuse și aprobate la E-distriburie Muntenia extinderi de rețele electrice pe str. Garoafei și
Orhideei, urmează să înceapă lucrările de
extindere. De asemenea sunt depuse solicitări de extindere a rețelelor electrice și pe Str.
Rozelor, Fortului, Stejarului, unde se așteaptă avizul comisiei Tehnico-economice a Edistributie Muntenia, urmând să se realizeze apoi Studiul de Fezabilitate.

50 km

retea de gaze

În proporţie de 85%, adica peste 50 km, sunt realizate reţele stradale de distribuţie a
gazelor naturale, urmând ca în perioada imediat următoare să se extindă la nivelul întregii
comune. Acest lucru se datorează faptului că în ultimii ani au apărut un număr considerabil
de străzi noi. Avem depuse numeroase solicitări de extindere atât la Premier Energy cât și
la Consiliul județean Ilfov. Încercăm să obținem finanțare
pentru a putea realiza aceste extinderi.

Pe străzile: Ordoreanu, str. Stadionului, Str Fortului, Rozelor, Speranței, Deltei, Izvorului.sunt depuse solicitări de asociere la Consiliul județean Ilfov.

MONITORIZARE VIDEO
Localitatea noastră beneficiază de monitorizare video a celor mai importante intersecţii şi
segmente de străzi 24h/24h. Intersecţii supravegheate video: Puţul Olteni/șos. Domneşti,
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
Argeş), Mon. Eroilor/Morii, str. Intr. Solariilor/Solariilor, Mon. Eroilor/Șos. Clinceni.

Transporturi

proiecte realizate 2016-2020

Infrastructura transporturilor
Pentru ca locuitorii comunei Clinceni să aibă parte de un transport civilizat, comuna Clinceni
s-a constituit membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public
București-Ilfov, care se ocupă de existența unor servicii regulate de transport public de
persoane cu autobuzele între unităţile administrativ-teritoriale în zona metropolitană
București.
Începând cu 1 ianuarie 2019, liniile preorășenești devin rute regionale. STB SA va opera 27
de rute regionale, cu șase linii în plus față de cele 21 actuale, iar parcul auto va crește, de la
49 de autobuze în prezent, la 112.

proiecte realizate 2016-2020

educație

EDUCAŢIE
Îmbunătățirea infrastructurii și a actului educațional reprezintă o prioritate pentru
administrația publică actuală.
Şi în ceea ce priveşte şcolile, situaţia s-a schimbat foarte mult. Dacă în trecut frecventau
cursurile doar copiii din familiile înstărite, acum sunt înscrişi aproximativ:
1.000 de elevi la Liceul cu program Sportiv Clinceni,
95 de elevi la Şcoala primară nr.1, Clinceni,
50 de elevi la Şcoala primară nr. 2, Olteni,
313 copii merg la cele 3 grădiniţe.
Grădiniţele din comuna Clinceni asigură iniţierea copiiilor în viaţa socială, venind în ajutorul
părinţilor, atât prin programul de funcţionare cât şi prin programe educative complexe,
stimulând imaginaţia şi memoria copiiilor.
Şcolile care asigură pregătirea şi învăţământul primar şi secundar beneficiază de dotarea
necesară desfăşurării în condiţii optime a procesului educativ. Datorită lucrărilor realizate la
unităţile de învăţământ – igienizări, reparaţii, modernizări, introducerea centralelor termice,
a camerelor video, dotări cu mobilier, material didactic şi aparatură de calcul de ultimă
generaţie - procesul instructiv-educativ se desfăşoară în condiţii deosebite, conform
standardelor europene.

Centrul social Clinceni
Proiect finanţat prin Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor
Vârstnice.
Trebuie sa reamintim faptul că terenul pe care este amplasată construcția Centrului Social
a fost oferit comunității de către una din parohiile localității,condusă de preotul Gheorghe
Gheorghe.
Grupul-ţintă căruia se adreseaza serviciile sociale este alcătuit din copii cu vârste
cuprinse între 7-14 ani. Construcția este finalizată, mobilată, dotată cu bucătărie și
electrocasnicele necesare funcționării.
Liceul Sportiv Clinceni în parteneriat cu Consiliul Local Clinceni vor derula în incinta
Centrului Social proiectul: ’’Școala după scoală’’, un after school care va veni atât în
sprijinul copiilor cât și al părinților din localitate. Întregul ansamblu din jurul Centrului Social
a fost gândit pentru a realiza un complex gen Campus de aceea s-a avut în vedere și
Amenajare curții și împrejmuirea Centrului Social Clinceni.
educație

proiecte realizate 2016-2020

Pornind de la unul din scopurile învățământului European, și anume cel de asigurare reală a
egalității șanselor tuturor elevilor, fără discriminare, se distinge necesitatea construcției unei
școli noi și moderne Astfel există deja un proiect în desfășurare “Construire scoala primară
cu 10 Sali de clasa, comuna Clinceni, jud. Ilfov” Construcția va fi amplasată pe str. ClinceniOrdoreanu, lângă afterschool-ul desfășurat prin programul “Școala după Școală” în clădirea
Centrului Social. Iar în continuarea școlii este propusă construirea unui “Teren de sport cu
sistem structural de tip tensiostatic”.
Întregul ansamblu din jurul Centrului Social a fost gândit pentru a realiza un complex gen
Campus, care să le ofere elevilor condiții europene de studiu.
Totodată a fost amenajat Parcul de lângă școală (în spatele stației PECO) s-au schimbat
băncuțele, s-au montat mese speciale de ping-pong, de tenis.

proiecte realizate 2016-2020

biserici

Pentru primarul Adrian Budeanu, biserica a fost, este și va rămâne expresia culturii și
spiritul locului, a timpului și a prosperității comunității din Clinceni. Tocmai de aceea, a făcut
și face tot ceea ce îi stă în putință pentru ca lăcașele de cult din localitatea pe care o
administrează, să- și redobândească splendoarea și strălucirea pierdute în negura
timpurilor ce nu au fost deloc iertătoare cu ele. In decursul timpului, Consiliul Local Clinceni
a fost si este implicat in realizarea unor obiective de interes parohial. Numai in ultimii ani sau executat multiple lucrări.

Biserica Ordoreanu
S-au realizat garduri si imprejumiri
la Biserica Ordoreanu
Trapeza si picturi la Parohia Ordoreanu

S-au realizat garduri si imprejumiri la Biserica Clinceni, Olteni
Trapeza si picturi la Parohia Clinceni
Refacerea acoperisului la trapeza Parohiei Clinceni
Reabilitare si modernizarea la Parohia Clinceni

biserici

proiecte realizate 2016-2020

Biserica Slobozia
Contributie la constructia Capelei Slobozia
S-au realizat garduri si imprejumiri la Biserica Slobozia,
Imprejmuire cimitir nou la Olteni (biserica Slobozia) si se vor incepe lucrarile la capela.

Biserica de la Călțuna
Enoriașii din parohia Călțuna vor beneficia, în perioada ce va urma, de o biserică nouă;
S-au continuat lucrarile de constructie la Biserica din Caltuna cat si la trapeza acesteia,
Vor fi executate picturi în interiorul bisericii;
Amenajarea curții bisericii;
Amenajarea complexului

proiecte realizate 2016-2020

sport

SPORT ȘI TIMP LIBER
Activităţile sportive multiple ce se desfăşoară pe teritoriul comunei Clinceni sunt o urmare
firească a modului de viaţă şi a promovării la nivel local a ideii de sănătate prin sport.
Asociatia Sportivă Academica Clinceni se ocupă zi de zi de un număr de peste 1.000 de
copii și tineri sportivi. Existenţa unei echipe de fotbal a localităţii a fost motivată de dorinţa
ferm exprimată de tineri de a fi practicanţi ai sportului îndrăgit, tocmai pentru a duce o viaţă
activă şi sănătoasă. S-a pornit cu grupe de copii, considerându- se că ei sunt viitorul
competiţional al localităţii, iar activitatea lor a fost completată de o echipă de fotbal, ACS FC
ACADEMICA CLINCENI care a promovat in LIGA 1. Echipa beneficiază de o bază sportivă
modernă iar in asociere cu Consiliul Judetean Ilfov s-a realizat Modernizarea Stadionului in
vederea omologarii acestuia pentru Liga I. Lucrarile sunt finalizate. Amenajarea rau Sabar
Pentru ca zona sa corespunda normelor sportive S-a realizat si Amenajarea rau Sabar- prin
amenajarea malurilor si a zonei adiacente, crearea cailor de acces catre stadion, a zonei
de parcare catre strada, mutarea tribunei oficiale pe amplasamentul situat intre cele doua
brate ale raului Sabar si a portiunii de tribuna de sub tribuna oficiala, crearea de spatiu
verde in zona de nord a parcelei.
Teren cu gazon sintetic
Pentru a veni in sustinerea acestor activitati sportive s-a finalizat si terenul de sport de la
Baza nr.2 , s-a achizitionat covorul sintetic si in acest moment avem un Teren cu gazon
sintetic perfect functional. Astfel, la nivelul comunității este manifestată explicit nevoia de

activități sportive și socializare prin practicarea exercițiilor fizice, în special a jocului de
fotbal. La nivelul celor trei școli funcționale ale comunei Clinceni, se desfășoară
deja „mini-întreceri” sportive. Susținerea derulării mai multor competiții sportive (fotbal)
cu localitățile învecinate, și nu numai, a apărut ca o nevoie explicită a copiilor din cele 3
școli din comuna Clinceni. Nu există, însă, la nivelul comunei Clinceni o sală de sport
destinată activităților de educație fizică și sport, în concordanță cu normele în vigoare în
domeniu, adaptată la amplasament și la condițiile și nevoile specifice ale comunității.

sport
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Proiecte 2020-2024
SALA DE SPORT CLINCENI
Pentru a răspunde acestor nevoi, Consiliul local Clinceni vizează construirea unei Săli de
sport. Acest proiect se va realiza prin Programul Național de Construire Săli de Sport,
derulat prin intermediul Companiei Naționale de Investiții S.A (CNI), care a preluat proiectul
pe lista de sinteză și care a aprobat finanțarea acestei investiții. S-au depus toate
documentele solicitate. La inceputul lunii iulie a avut loc o intalnire intre reprezentantii
comunei Clinceni si cei ai CNI si urmeaza ca acestia sa emita ordinul de incepere a
lucrarilor.

Construire complex sportiv
Sunt indeplinite toate aspectele pentru a putea spune ca localitatea prin Liceul Sportiv cat si
prin realizarile sportive fotbalistice are nevoie de un Complex Sportiv- in acest sens s -au
intocmit cereri de finantare catre C.N.I S.A pentru accesare de fonduri si in acest moment
proiectul se afla pe lista de sinteza.

Construire sală de sport cu sistem structural de tip tensiostatic,
în comuna clinceni
Această sală cu sistem structural se va amplasa lângă Școala primară cu 10 clase,
asigurând astfel elevilor posibilitatea susținerii orelor de sport într-un cadru sigur, civilizat,
conform normelor în vigoare.

Bazin de înot
Pentru sprijinirea activităţilor sportive, premise pentru asigurarea unei vieţi active şi
sănătoase, este propus și depus spre finanțare la Compania Națională de Investiții SA
proiectul „BAZIN DIDACTIC ÎNOT, COMUNA CLINCENI”, proiect preluat deja pe lista de
sinteza a CNI si aprobat spre finantare. Urmeaza faza a doua, de completare a
documentatiilor. Deja se lucreaza la obtinerea Avizelor, studii Geotehnice, Studiu de
fezabilitate si Proiect Tehnic.
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clubul pensionarilor

Centrul de batrani Clinceni

clubul pensionarilor
Împreună cu Compartimentul Asistență socială s-a inițiat un proiect/program cultural, pentru
tineri și bătrâni intitulat ”Să ne cunoaștem țara’’ prin care locuitorilor comunei li se oferă
posibilitatea să cunoască locuri de foarte mare importanță culturală, istorică, religioasă din
România. Pentru a oferi și vârstnicilor posibilitatea de a se relaxa și de a petrece timp în
compania colegilor de generație este initiat un proiect numit ‘’CLUBUL PENSIONARILOR’’.
Acesta va fi locul unde oamenii își vor alina singurătățile putând discuta despre problemele
și bucuriile lor isi vor putea petrece timpul liber jucand diferite jocuri ca rummy, jocuri de
carti, sah, table, revista presei etc. De asemenea pentru a veni în ajutorul bătrânilor satului
se afla în derulare proiectul ‘’Centrul de bătrâni Clinceni’’ ‘Centrul de bătrâni Clinceni’’ va
avea multiple beneficii:
creşterea bunăstării persoanelor vârstnice
cazate în centru și a familiilor aflate în imposibilitatea
de a le ingriji;
creşterea nivelului sănătății utilizatorilor
centrului;

creşterea nivelului de informare şi de
practicare a activităților recreative;
creşterea speranței de viață a populației
datorită îmbunătățirii sănătății prin practicarea activităților recreaționale și a îngrijirii
medicale permanente. Proiectele vor oferi multiple beneficii locuitorilor vârstnici ai comunei:
cunoașterea istoriei și culturii țării, socializare, activități cultural-educative (spectacole,
excursii, concursuri), activități de petrecere a timpului liber.
Sănătate

proiecte realizate 2016-2020

SERVICII MEDICALE
În localitatea Clinceni există 3 cabinete medicale, în care îşi desfăşoară activitatea cadre
medicale specializate în medicina de familie. De asemenea, în anul 2016, s-a finalizat
construcția unei Policlinici în comuna Clinceni, din dorința de a oferi locuitorilor servicii de
sănătate gratuite, decontate de Casa de Asigurari de Sănătate pentru diferite specializări
(cardiologie, reumatologie, psihologie, fizioterapie, ORL, ecografie etc.), pe baza biletelor de
trimitere emise de medicul specialist.
Atenția autorităților locale nu s-a îndreptat doar către cabinetele medicale, ci și către
farmacii. Pe raza localității există 3 farmacii, iar langă cabinetulmedical din zona Olteni a
fost construită înca o farmacie, pentru ca și locuitorii din această parte a comunei să poată
ajunge mai ușor să- și procure medicamentele, satul Olteni fiind singura zonă din comună
unde nu există farmacie. În acest moment, farmacia Olteni se află în amenajare
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agrement

Zona de agrement Clinceni, cu 25 de ha de pădure şi 11 ha luciu de apă, este foarte bine
amenajată şi oferă o ambianţă specială pentru practicarea pescuitului sportiv şi a nataţiei.
Zona are o plajă îngrijită şi este dotată cu restaurant, piscină şi terasă. De asemenea, în
satul Olteni s-a amenajat un lac pentru agrement cu suprafaţa de 7 ha, care în momentul de
faţă este declarat bazin piscicol, iar odată cu realizarea reabilitării drumului ClinceniOrdoreanu se vor crea condiţii de activităţi de turism în zona satului Ordoreanu, unde se
află un lac realizat cu ocazia amenajării râului Argeş, precum şi o pădure de foioase, cu
suprafaţa de 25 ha. Toate acestea favorizează crearea unei zone turistice care asigură
condiţii optime de agrement atât pentru locuitorii comunei, cât şi pentru cei din Bucureşti,
demonstrându-se încă o dată că localitatea Clinceni deţine un potenţial turistic dezvoltat.

INTERNET GRATUIT WI-FI IN TOATE PARCURILE
Tot prin Fonduri Europene s-a accesat programul WIFI 4 EU- un program desfasurat
prin intermediul Comisiei Europene prin care se doreste introducerea in spatiile publice,
in parcuri a internetului gratuit. S-a aplicat la acest proiect si s-a obtinut finantarea maxima
de 15 mii euro , pentru montarea aparaturii necesare generarii de internet gratuit.
S-au ales parcurile din comuna si anume: Parcul de la Casa de Cultura, Parcul de la Liceul
cu Program Sportiv, Parcul de la scoala Olteni si parcul de la Policlinica. Lucrarile sunt
aproape finalizate, in max 1 luna va fi internet WI FI gratuity in aceste parcuri publice.

GESTIONAREA DEȘEURILOR
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GESTIONAREA DEȘEURILOR
În comuna Clinceni, reziduurile sunt colectate de firma URBAN SA, care le depozitează
local. Este necesară o dezvoltare a serviciului de salubritate prin promovarea colectării
selective şi reciclarea deşeurilor în vederea reducerii cantităţii de deşeuri depozitate.
Astfel, comuna Clinceni s-a înscris în „Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru

Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov” constituită în scopul organizării, reglementării,
finanţării, exploatării, monitorizării şi gestionării în comun a serviciului de salubrizare a
localităţilor, pe raza de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre, pe baza
strategiei de dezvoltare a acestuia, inclusiv a Proiectului “Sistem Integrat de Gestionare a
Deșeurilor pentru județul Ilfov. Scopul înfiinţării “Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov” reprezintă îmbunătăţirea Serviciilor, prin
asigurarea calităţii acestora la tarife acceptabile pentru populaţie, precum şi prin
dezvoltarea capacităţii de a atrage fonduri nerambursabile necesare pentru finanţarea
investiţiilor în Servicii.

PROTECŢIA MEDIULUI
ÎNCONJURĂTOR

Îmbunătăţirea calităţii mediului înconjurător
Protecţia mediului înconjurător
Implementarea normelor, standardelor şi reglementărilor compatibile cu prevederile
Uniunii Europene;
Realizarea facilităţilor de colectare selectivă a deşeurilor
Realizarea de campanii de conştientizare a populaţiei în ceea ce priveşte colectarea
selectivă a deşeurilor, precum şi a normativelor europene cu privire la gestionarea
deşeurilor

GAL - ACHIZIȚIE BULDOEXCAVATOR
Grupul de actiune locala Gal Ilfovat Ilfov Sud Vest a obținut o finanțare in valoare de
524.558,94 euro si acum s-a depus un nou proiect pentru comuna Clinceni privind
achizitionarea unui buldoexcavator care va fi de mare folos atat pentru deszapezire cat si
pentru situatiile de urgenta cum au fost inundatiile din satul Ordoreanu. S-a semnat deja
contractul cu AFIR (Agentia pentru Finantarea Inevestitiilor Rurale), acum se desfasoara
licitatia pentru achizitie.
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administrfa ție publică

Administrație publică
eficientizarea administraţiei publice pentru beneficiul socio-economic al comunei;
Creşterea eficienţei şi calităţii activităţii de relaţii publice, cu accent pe soluţionarea
petiţiilor şi reclamaţiilor;
Dezvoltarea serviciilor de tip e-administraţie, prin crearea unui portal unic de acces la
serviciile publice electronice;
Realizarea de proiecte de dezvoltare cu finanţare europeană;
Creşterea eficienţei şi calităţii activităţii instituției prin rezolvarea deficiențelor de spațiu
actuale;

PROIECTE ÎN DERULARE

CENTRUL DE CASATORII SI EVIDENRA POPULATIEI
Sunt aproape finalizate lucrările la Centrul de Căsătorii și Evidența Populației și la
Extindere Clădire Administrativă Primăria Clinceni. Urmează să se obțină toate avizele
necesare pentru a putea pune în slujba cetățenilor aceste noi servicii.
Acestea au ca scop
Rezolvarea deficiențelor de spațiu actuale;
Creșterea rolului familiei în societate;
Creșterea accesului la servicii publice locale modern;
Dezvoltarea durabilă a localității;
Creșterea capacității de stocare a documentelor arhivate, pentru a putea fi respectate
prevederile legale;
Creșterea accesului la servicii publice locale moderne.

administrfa ție publică
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Cartier tineret
În baza legii 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe
proprietate personală, administrația publică locală a inițiat un proiect de amenajare a unui
„CARTIER TINERET”, în zona Tarla 35. Terenul este lotizat în parcele de 500 mp, iar
construcțiile vor fi case-tip, cu un singur nivel, cu o amprentă de 110-150 mp. Cartierul
va fi amenajat cu străzi de 12 m lățime și toate utilitățile.

Parc de joacă și agrement
de asemenea, se va amenaja în zona respectivă un ‘’Parc de Joacă și Agrement’’.

Toți câinii fără stăpân trebuie să aibă adăpost
Se lucrează, de asemenea, la un proiect mare privind capturarea, sterilizarea și ducerea
în adăpost a câinilor fără stăpân, proiect ce va aduce multiple beneficii locuitorilor comunei:
Satisfacerea cerințelor și nevoilor cetățenilor cu privire la disconfortul produs de câinii
fără stăpân;
Asigurarea unui centru (adăpost de gestionare a câinilor fără stăpân).

Programul Național de Cadastru - gratuit!
Prin Programul Național de Cadastru și Carte Funciară (PNCCF), fiecare proprietate
va fi înregistrată gratuit în Cadastru și Cartea Funciară.
În cadrul PNCCF, ANCPI colectează și prelucrează, prin intermediul executanților lucrărilor
de înregistrare sistematică, date cu caracter personal furnizate de deținători, în scopul
înregistrării imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.
În comuna Clinceni exista mai multe puncte de informare :
Primăria Comunei Clinceni, Str. Principală
nr.107A ;
Liceul Sportiv cu clasele I-XII, str. Principală
nr.107.
Persoanele interesate de înregistrarea gratuită în cadastru și cartea funciară trebuie să
meargă la punctul de informare, la primărie cu actele de proprietate pentru a obține copii
legalizate, să colaboreze cu echipa și să-i permită accesul pe proprietate.
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evebnimente culturale

Din dragoste pentru copii, de 1 Iunie!
Primarul Adrian Budeanu a transformat curtea Casei de Cultură într-un veritabil tărâm al
distracţiei. Cei mai strălucitori şi talentaţi copii ai locului şi artişti consacraţi au oferit
sărbătoriţilor un spectacol de excepţie, care i-a purtat într-o lume plină de culoare, cântec și
voie bună. În acorduri muzicale, pe ritmuri de dans care pun în valoare frumuseţea
imaculată a copilăriei, micii îngeraşi se bucura in fiecare an de una dintre cele mai minunate
zile.

La mulţi ani, copii!
“Este 1 Iunie. Este ziua voastră, dragi copii! Vă dorim să creşteţi sănătoşi, cu zâmbetul
pe buze şi vă bucuraţi de toate minunile acestei lumi! Dumnezeu să vă binecuvânteze
viaţa, să ne bucurăm cu toţii de copiii noştri din Clinceni! !”, le-a spus edilul Adrian Budeanu,
copiilor, de ziua lor.

Nuntă de aur, la Clinceni
Primăria comunei Clinceni aniverseaza in fiecare an câteva zeci de cupluri care au împlinit
cel puțin 50 de ani de căsătorie. O sărbătoare emoționantă a unor bunici și străbunici care
au parcurs împreună, cu bune și rele, mai bine de jumătate de secol, cu înțelepciune, cu
seninătate și bucuria de a trăi frumos. „Ați fost exemplu, și sunteți exemplu pentru familiile
dumneavoastră, copiii dumneavoastră, pentru comunitatea locală. În toată această
perioadă, v- am simțit prezenți lângă mine, în toate proiectele pentru comunitatea locală.
Am reușit împreună cu dumneavoastră să schimbăm în bine comunitatea Clinceni, care
astăzi este o localitate cu aspirații europene. Pentru tot ce ați făcut până astăzi, țin să vă
mulțumesc, în numele Consiliului Local și al Primăriei Clinceni. Îmi doresc să aveți parte de
multă sănătate, multă fericire, multe bucurii în viața dumneavoastră, să beneficiați de
sprijinul copiilor care trebuie să fie lângă dumneavoastră în toată perioada vieții. Veți găsi
sprijin mereu în persoana primarului dumneavoastră, Adrian Budeanu”.

evebnimente culturale
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8 Martie Adrian Budeanu: „La mulți ani, cu iubire și respect,
doamnelor!”

„Este un eveniment pe care îl organizăm în fiecare an, de 19 ani. Pentru că ne iubim
mamele, soțiile, fiicele, surorile și prietenele, ne străduim să le surprindem cu astfel de
evenimente festive în mod tot mai plăcut, și se pare că și reușim. Dacă anul trecut am avut
în jur de 350 de invitate, anul acesta am depășit 550. Pentru că ele ne fac viața mai
frumoasă în fiecare zi, astăzi, de Ziua Internațională a Femeii, le-am pregătit un spectacol
de gală care să le încânte inimile”

Ziua comunei Clinceni
A avut parte in fiecare an de toate ingredientele necesare unei ediții aniversare:
artiști renumiți, muzică populară și ușoară pentru toate gusturile, tort, foc de artificii, glume
și multă voie bună. Foarte mulți artiști renumiti au venit de-a lungul celor 11 ani pentru a
oferi bucurie cetățenilor comunei, urându- le din tot sufletul ”La mulți ani!” și felicitându-l pe
primarul Adrian Budeanu pentru modul în care își administrează comuna și îndemnându-i
pe cetățeni să îi fie alături.

