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Debut cu dreptul pentru
artiștii de la Clubul Copiilor
Măgurele

TRADIȚII ȘI INVITAȚI DE
SUFLET

Sfârșitul de an a adus evenimente deosebite în
orașul nostru: un mega-show oferit de soliști
consacrați, dar și supriza momentelor superbe
oferite de cetele de colindători veniți din
localitatea-soră, Răzeni, Republica Moldova.
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VOLUNTARII DIN „PATRULA DE
RECICLARE”

Elevii Liceului Teoretic „Horia Hulubei” din
Măgurele participă la proiectul național
„Patrula de reciclare”, un proiect ambițios de
voluntariat, conștientizare, responsabilitate
socială și colectare selectivă.
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PORȚI DESCHISE CĂTRE
EDUCAȚIE

Cu sufletul la gură, cu multe surprize
pentru participanți, cu mulți copii
talentați și cu multe emoții dintre
cele mai plăcute, toți cei prezenți la
spectacolul special de Crăciun organizat
de către Primăria Orașului Măgurele au
aplaudat la scenă deschisă prezența și
dăruirea cu care micii artiști de la Clubul
Copiilor Măgurele s-au pregătit pentru
această primă urcare pe scenă. O trecere
în revistă a prezenței artistice a copiilor
din orașul nostru și câteva gânduri ale

profesorilor îndrumători, le găsiți în
pagina 7.

O discuție despre investițiile primăriei, făcute în
ultimii doi ani, la Liceul Teoretic „Horia Hulubei”
și despre proiectele ce vor fi implementate în
viitor.
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SCUTIRI DE TAXE ȘI IMPOZITE
MAI MICI ÎN 2018
Intrarea în vigoare a noului Cod Fiscal și
apariția anumitor modificări a adus nevoia
unor precizări legate de impozitele, taxele şi
alte sume datorate bugetului local. Am solicitat
detalii doamnei Maria Valiuc, şefa Biroului
Impozite şi Taxe din Primăria Măgurele.
[pagina 5]

PAȘI IMPORTANȚI CĂTRE MODERNIZAREA ORAȘULUI
O veste bună pentru
locuitorii orașului Măgurele:
s-au finalizat integral lucrările
la rețeaua de canalizareevacuare ape uzate din
localitatea Vârteju.
Urmează să se treacă la
racordările individuale ale
gospodăriilor și la executarea
proiectului stației de epurare
pentru ca întraga rețea să

poată intra în funcțiune.
Astfel, prin parteneriate
durabile, Primăria Măgurele
asigură cetățenilor orașului
accesul neîngrădit la o
rețea performantă de
canalizare, respectând în
detaliu normele europene
în domeniu, unul dintre
elementele de bază ale
infrastructurii urbanistice

moderne și durabile ale unei
comunități.
Pe larg despre proiectul
sistemului centralizat
de canalizare executat
cu fonduri de la Fondul
de Mediu și cofinanțat
de primăria Măgurele
din bugetul local dar și
următoarele proiecte ale
orașului, în pagina 3.

ÎNTÂLNIRE CU PRIMARUL TĂU
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PARTENERIAT PENTRU DEZVOLTARE

(foto: lucrări în curs pentru tronsonul de canalizare Milcov - Călugăreni - Râului)
Dragii mei,
Anul care tocmai s-a încheiat a
adus administrației locale primele
asocieri încheiate pentru finanțarea
mai multor proiecte de dezvoltare
între Primăria Măgurele și Consiliul
Județean Ilfov, pornind astfel în
anul 2018 cu perspectivele unei
colaborări excelente pe mai multe
planuri și în domenii de interes
pentru întreaga comunitate. Astfel
că, Primăria Măgurele începe acest
an cu noi proiecte de modernizare
urbană, cu programe elaborate
și cu fonduri substanțiale atrase
pentru proiectele în derulare
care au nevoie de continuitate și
de finalitate, proiecte la care ţin
foarte mult şi pe care le consider
de importanţă majoră pentru oraş
şi pentru cetăţenii săi. Concret,
am încheiat asocierea cu Consiliul
Județean Ilfov pentru proiectul
de modernizare a infrastructurii
rutiere și a aliniamentelor stradale
și asfaltare a străzilor, un proiect
extrem de important pentru

În plus, prin “Programul Operațional
Sectorial Infrastructură Mare
2014-2020” se vor efectua și
alte investiții în infrastructura
apă-canal, după cum urmează:
racordarea la sistemul de
apă și canalizare, reabilitarea
conductelor de aducțiune, a
rezervorului de înmagazinare
existent și cea a stației de
pompare, stații de pompare noi,
branșamente și hidranți etc.
Totodată, am început procedurile
preliminare (măsurători, devize)
pentru realizarea racordurilor și
branșamentelor de apă curentă
și canalizare menajeră până la
limita de proprietate pentru toate
zonele unde există infrastructură
apă – canalizare, iar lucrările vor fi
executate și finanțate de CJI prin
compania Apă-Canal Ilfov.

Măgurele şi pentru locuitorii
zonelor incluse, acest plan
amplu de asfaltare fiind una din
priorităţile primăriei pentru anul
2018. Lucrările au fost demarate în
toamna anului 2017 și s-a finalizat
deja asfaltarea a 15 străzi, execuţia
lucrărilor de modernizare și pentru
restul străzilor incluse în proiect
urmând să continue în ritm susținut
pentru ca ele să poată fi finalizate
în condiţii optime. Așadar, odată
ce condițiile meteo vor permite,
lucrările de asfaltare vor intra, din
nou, în linie dreaptă.

de construire pe străzile: Milcov
DJ 401A, Călugăreni și Râului. Aici
se va face extinderea rețelei cu o
lungime de 753 metri pe str. Milcov
și 650 metri pe str. Călugăreni,
continuând cu 1100 metri pe str.
Râului. Canalizarea menajeră se va
realiza gravitațional, cu racorduri
de canal la fiecare abonat și va fi
legată la sistemul central al orașului
Măgurele printr-un colector.

De asemenea, am încheiat complet
lucrările de introducere a rețelelor
de canalizare în Vârteju și le-am
demarat pe cele de realizare a
stației de epurare, un proiect
important pentru cele peste 3000
de persoane care locuiesc în
această zonă și care au nevoie de
canalizare funcțională.
(foto: lucrări de asfaltare)

APĂ ȘI CANALIZARE –
PROIECT REALIZAT CU
SPRIJINUL CJI
De asemenea, s-au început lucrările
la o altă lucrare în asociere,
finanțată și executată de CJI- prin
compania Apă-Canal Ilfov- cea de
extindere a rețelelor de canalizare
a apelor menajere pentru
imobilele existente sau în curs

MĂGURELE SCIENCE
PARK, DEZVOLTARE PRIN
INOVARE
La toate acestea trebuie să
adaug cel mai important proiect
comun derulat împreună cu CJI:
parteneriatul pentru realizarea
„MSP- Măgurele Science Park”, un
proiect lansat în urma analizării
oportunităților pentru Măgurele,
ale celor la nivel regional și național
deci, un proiect important nu doar
pentru orașul nostru, ci important
pentru toată România. Platforma
„Parcului Ştiinţific şi Tehnologic
Măgurele” va concentra în orașul
nostru toată industria de înaltă
tehnologie în aceeași arie, lângă
institutele de cercetare de la
Măgurele și va oferi un cadru
atractiv internațional în cercetare,
dezvoltare și inovare. Vrem ca

Înainte

prin acest proiect să oferim noi
oportunități de dezvoltare mediului
antreprenorial din Măgurele și din
toate celelalte zone ale județului
Ilfov, prin accesul rapid și ușor al
rezultatelor cercetării în produse,
tehnologii, servicii şi aplicaţii
comerciale inovative. Construirea
acestui parc științific prin
intermediul căruia să se realizeze
transferul de tehnologie de la
cercetare la producție se va datora
unui parteneriat între Administrația
Publică Locală, Consiliul Județean
Ilfov și institutele de cercetare din
Platforma Măgurele.
Închei, mulțumindu-i domnului
Marian Petrache, președintele CJ
Ilfov, pentru sprijinul constant pe
care l-a oferit administrației din
Măgurele și cetățenilor acestui oraș!

După

Și, cu siguranță, acest parteneriat
va continua prin proiecte și
mai mari, ce vor contribui la
transformarea orașului nostru
într-unul cu adevărat european.
Primar,
Narcis Constantin

ORAȘUL SE DEZVOLTĂ
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PAȘI IMPORTANȚI CĂTRE MODERNIZAREA ORAȘULUI:
21 DE KM DE REȚEA DE CANALIZARE ÎN VÂRTEJU
PENTRU 3000 DE LOCUITORI
Edilii orașului ne dau o veste foarte bună la acest început de an: a
fost finalizată complet execuția lucrărilor la rețeaua de canalizare
din localitatea Vârteju – pe tronsonul Vîrteju (str. București și străzile
adiacente) – Chirca – Nefliu și se încep cele de la stația de epurare
pentru ca rețeaua să devină funcțională la parametri proiectați.
Întregul proiect de înființare a unui
sistem centralizat de canalizare
cu stație de epurare în orașul
Măgurele – localitatea Vârteju este
destinat furnizării serviciilor de
evacuare ape uzate (canalizare)
conform legislației în vigoare și a
normativelor Uniunii Europene,
proiect executat cu fonduri de la
Fondul de Mediu și cofinanțat de
primăria Măgurele din bugetul
local.
“Alimentarea cu apă și canalizare

reprezintă o investiție în
infrastructura de bază a oricărei
comunități. Mă bucur că lucrările
la rețeaua de canalizare din Vîrteju
și Nefliu se desfășoară așa cum
le-am planificat și sunt convins
că aceste utilități vor contribui la
creșterea calității vieții locuitorilor
orașului nostru. În Măgurele
vom încerca, întotdeauna, să
implementăm proiectele într-un
mod coerent și eficient.”, ne-a spus
Narcis Constantin primarul orașului
Măgurele.

UN PROIECT COMPLET NOU
Proiectul inițial de „Reabilitare
și modernizare a sistemelor de
alimentare cu apă și canalizare”
a fost întocmit în perioada 20072013, prin Programul Operațional
Sectorial (POS) Mediu (document
strategic de referință în baza
căruia s-au finanțat din fonduri
europene proiecte prioritare
de mediu), în cadrul primei
axe prioritare: ”Extinderea și
modernizarea sistemelor de apă
și apă uzată”, fiind prost făcut de
către administrația anterioară,
proiectul a fost blocat câțiva ani de

Agenția de Mediu. Astfel că, pentru
aprobarea finanțărilor și trecerea la
execuția lucrărilor a fost necesar ca
echipele de specialiști ale primăriei
să treacă la refacerea completă
a documentațiilor și a întregului
proiect, atât în ceea ce privește
introducerea rețelelor cât și
crearea stației de epurare a apelor
uzate care, ulterior, a fost mutată
în altă locație. Acest lucru a dus
la modificarea totală a proiectului
pentru orașul Măgurele și a
parametrilor tehnici și economici.

STAȚIA DE EPURARE, GATA PÂNĂ LA SFÂRȘITUL ANULUI
Proiectul Primăriei Măgurele
de înființare a sistemului
centralizat de canalizare, cu
stație de epurare în Vârteju,
are ca obiectiv principal
creșterea calității vieții, a
gradului de confort, civilizație
și sănătate în localitate, iar
printre efectele scontate ale
acestui pas important către
modernizare se numără:
creșterea nivelului investițional
și atragerea de noi investitori
autohtoni și străini care să
dezvolte zona; stoparea sau
diminuarea migrației populației
din această zonă; asigurarea
condițiilor optime copiilor din
Grădinița Vârteju și pentru cei
care merg la Clubul Copiilor
Măgurele, prin grupuri sanitare
moderne; atragerea și stabilirea
în această zonă a specialiștilor
ce vin să lucreze la ELI; crearea
premiselor necesare dezvoltării

socio-culturale a localității.
În perioada următoare se va
trece la realizarea lucrărilor
de racordare până la limita
proprietăților – lucrare
executată și finanțată de
Consiliul Județean prin
operatorul Apă Canal
Ilfov, în vederea efectuării
branșamentelor individuale
la rețeaua stradală care vor fi
prevăzute cu piesă de curăţire
şi sită de protecţie. Ulterior,
după terminarea stației de
epurare și procedurilor de
recepție a rețelei la operator,
se va trece la efectuarea
probelor de presiune în sistem,
astfel încât să poată fi calibrată
staţia de pompare, urmând ca
toate pierderile să fie eliminate,
să se poată asigura volumul de
apă necesar preluării apelor
uzate menajere şi să se poată
verifica şi calitatea epurării.

Rețeaua de canalizare fiind în
acest moment finalizată total,
au fost demarate în forță și
lucrările la stația de epurare,
lucrări ce vor fi finalizate
complet, spun autoritățile
locale, până la sfârșitul anului
2018. De asemenea, pentru
celelate zone ale orașului în
care nu există aceste utilități
(fie există doar una din cele
două sau nu există nici apă, nici
canalizare), Primăria Orașului
Măgurele, printr-o asociere
cu Consiliul Județean Ilfov, va
derula proiecte de extinedere a
rețelei de apă-canalizare. Astfel,
prin “Programul Operațional
Sectorial Infrastructură Mare
2014-2020” se vor efectua
următoarele investiții:
racordarea la sistemul de
apă și canalizare, reabilitarea
conductelor de aducțiune, a
rezervorului de înmagazinare

existent și cea a stației
de pompare, stații de
pompare noi, branșamente și hidranți etc.,
ne-au precizat

responsabilii din cadrul Primăriei Orașului
Măgurele.

EVENIMENTE ȘI ȘTIRI

TRADIȚII, SURPRIZE ȘI INVITAȚI DE
SUFLET

S

fârșitul de an
și sărbătorirea
începutului de An
Nou s-au petrecut cu
evenimente deosebite
în orașul nostru, cu
spectacole și concerte,
cu ghirlande de lumini
colorate, cu brazi
împodobiți și surprize
din belșug, dar și cu
momentele superbe
oferite de cetele de
colindători veniți din

localitatea-soră, Răzeni,
din Moldova de dincolo
de Prut.

Casei de Cultură,
au pornit să aducă
lumina sărbătorilor de
iarnă trecând pragul
primăriei, colindându-i
și urându-i de sănătate
pe edili și funcționari.
Echipa Primăriei
orașului Măgurele
a fost bucuroasă să
primească în dar
colinde interpretate

de copiii din Răzeni și
le-au oferit, în schimb,
daruri și mulțime de
aprecieri. Ansamblul
de colindători din
Răzeni a poposit apoi
la Grădinița Nr.1 și
la Școala Generală,
aducând și acolo magia
sărbătorilor de iarnă
prin urările de bine, de
prosperitate, belșug şi

RECITAL DE
COLINDE
STRĂVECHI

a Naşterii: ‘’Sculaţi,
sculaţi, boieri mari/
Florile dalbe…” Au
urmat apoi, spre
încântarea publicului,
rând pe rând colindele
„de masă”, cele care
transmit belșugul
dintr-un an în altul,
colindul „cel mare’’,
adresat gazdei al cărui
refren a fost reluat de
toți cei prezenți și a
fost respectată tradiția
străveche de a oferi
colindătorilor un colac,
semn al belşugului.

Feciorii, conduși de
„vătaf” au pornit a
colinda după copii
și, așa cum cere
tradiția, primul colind
a fost colindul „de
fereastră”, cel care
trezește gazdele,
pentru a-i întâmpina
pe colindătorii ce le
aduc vestea naşterii lui
Hristos şi pentru a se
pregăti să celebreze
marea sărbătoare
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APLAUZE
PENTRU COPIII
DIN MĂGURELE

LERUI-LER
MOLDOVENESC

34 de copii veniți din
Răzeni, Republica
Moldova, însoțiți de
primarul și viceprimarul
din Răzeni, Ion Crețu
și Eugeniu Gurău, de
consilieri locali și de
directoarea

SPECTACOL PENTRU TOATE
GUSTURILE
Mai mult de cum au fost obişnuiţi, cetăţenii
oraşului au fost răsfăţaţi în acest final de
an cu un adevărat regal muzical, de la un
capăt la celălalt, oferit de unii dintre cei mai
îndrăgiți și apreciați soliști din România.
Debutul, făcut de show-ul plin de ritm și
vigoare al Andei Adam, pus în valoare şi de
sistemul video al scenei, au stârnit ropote de
aplauze şi încurajări, la fel cum s-a întâmplat
şi la apariția Celiei și apoi a Lorei. Seara a
continuat, după aplauzele cuvenite celor
trei talentate interprete, cu recitalul de zile

sănătate, exprimate în
tradiționalele colinde
şi urături. Colindele
copiilor din Răzeni au
răsunat și la sediul
celui mai mare laser
din lume. Însoțiți
de elevi ai „Liceului
Toretic Horia Hulubei”
și de reprezentanți ai
Primăriei Măgurele,
tinerii basarabeni

au mers în vizită la
ELI-NP (Infrastructura
Luminii Extreme - Fizica
Nucleară), unde au
văzut laserul de mare
putere şi unde i-au
încântat pe cercetători
și pe toți cei prezenți
cu minunate colinde
și cântece specifice
sărbătorilor de iarnă.

S

eara, toată comunitatea orașului s-a
bucurat de spectacolul pregătit de
Primăria Măgurele și au apludat minute
în șir spectacolul oferit de invitații speciali
care au creat o atmosferă de sărbătoare
superbă. Cei care au urcat primii pe scenă
au fost micii artiști de la Clubul Copiilor
Măgurele, emoționați cu toții, mai ales că
s-au aflat la întâia lor apariție în fața unui
public atât de numeros, iar momentul
artistic susținut de ei, a fost aplaudat
la scenă dechisă. Au urmat recitalurile
ansamblurilor „Răzeșii” și „Mlădița” din
Răzeni, Republica Moldova, venite special
până aici pentru a ura un An Nou fericit
orașului înfrățit Măgurele și pentru a
celebra împreună sărbătorile de iarnă,
într-o atmosferă de poveste. Recitalul
colindătorilor din Moldova a stârnit în
inimile tuturor celor prezenți emoții greu
de cuprins în cuvinte, păstrând vii tradițiile
creștine românești.

(Aprinderea bradului)

mari al lui Connect-R, alegerea inspirată a
organizatorilor – Primăria și Consiliul Local
Măgurele – ca şi a fanilor artistului, ce şiau văzut satisfăcută, cu prisosinţă, setea
de hit-uri, piesele sale fiind aplaudate
cu frenezie, minute în şir. Sărbătoarea
dedicată Crăciunului și Noului An, un
eveniment devenit deja tradiție, a bucurat
atât generațiile tinere, cât și pe cele trecute
de vârsta a doua. “De la un an la celălalt,
spectacolul de Crăciun este mult mai așteptat,
cu atât mai mult cu cât a devenit foarte divers:
de la colinde la muzica modernă care îi face
atât de fericiți pe cei mici.

Sincer, am 2 fetițe de 6 și 9 ani și am venit
pentru ele, în primul rând. Fericirea de
pe chipul lor când își văd idolii pe scenă,
fredonează piesele împreună cu ei și fac
poze la final, merită orice!”, ne-a mărturisit
doamna Ionela care locuiește în Măgurele.

INTERVIU
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IMPOZITE MAI MICI ÎN ANUL 2018 PENTRU
CETĂȚENII ORAȘULUI MĂGURELE
Intrarea în vigoare a noului Cod
Fiscal și apariția anumitor modificări
a adus nevoia unor precizări legate
de impozitele, taxele şi celelalte
sume datorate bugetului local al
oraşului Măgurele. Pentru buna
informare a cetăţenilor, am solicitat
detalii doamnei Maria Valiuc, Șefa
Biroului de Impozite şi Taxe din
Primăria Măgurele:
Să precizăm pentru început că,
din acest an, impozitul pe teren
se calculează diferit, iar cetățenii
vor plăti mai puțin, da?
Într-adevăr, cea mai importantă

Este o modificare benefică pentru cetăteni?
Absolut. Începând cu 1 ianuarie 2018 această
prevedere se elimină, iar modificarea are un
impact major asupra impozitului pe teren,
aducând o scădere majoră a impozitului pe
terenul intravilan, categoria de folosință arabil,
de care vor beneficia desigur, cetătenii orașului
Măgurele.
Există și prevederi noi pentru persoanele
juridice?
În cazul persoanelor juridice, noul Cod Fiscal nu
aduce modificări majore sau de impact însă, un
element important în cazul persoanelor juridice,
în calculul impozitului pe clădiri, îl constituie
depunerea Raportului de evaluare odată la trei
ani. Astfel, conform alineatului modificat prin
art. I pct. 36 din O.U.G. nr. 50/2015- astfel cum a
fost modificată prin art. unic pct. 8 din Legea nr.
358/2015- în vigoare de la 3 ianuarie 2016:
“valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o
dată la trei ani pe baza unui raport de evaluare
a clădirii, întocmit de un evaluator autorizat
în conformitate cu standardele de evaluare a
bunurilor aflate în vigoare la data evaluării “.
Până când se pot depune aceste rapoarte?
Persoanele juridice care dețin în proprietate/
coproprietate clădiri precum și persoanele
fizice care dețin în proprietate/coproprietate
clădiri nerezidențiale sau mixte, au obligația de
a depune raportul de evaluare, la organul fiscal
local, pană la primul termen de plată din anul de
referintă, așa după cum precizează textul legii,
adică, concret, până la data de 31 martie 2018.
Dar dacă persoanele juridice nu au făcut
actualizarea valorii clădirii?
În cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în ultimii trei
Ca o ultimă precizare, trebuie
să reamintesc cetățenilor
orașului Măgurele că toate
impozitele și majoritatea taxelor
sunt reglementate de Codul
Fiscal, acesta fiind aprobat de
Parlamentul României, iar noi,
ca instituție a statului suntem
obligați să respectăm și să ducem
la îndeplinire prevederile legale.

(foto: Maria Valiuc, Șefa Biroului de Impozite şi Taxe)

modificare legislativă pentru anul
2018 este cea adusă la calculul
impozitului pe teren, modificare
adusă de art. I, pct. 1 și pct.3
din Legea 196/29.09.2017 ce
modifică art. 465 alin.2 și alin.3 din
Legea 227/2015, privind calculul
impozitului pe teren. Astfel, s-au
eliminat din calcul cei 400 metri
pătrati din terenul intravilan,
categoria de folosință arabil, care
erau considerați până în acest an
în calculul impozitului, ca teren
intravilan, dar categoria de folosință
fiind curți construcții.

ani anteriori anului de referintă, cota impozitului/
taxei pe clădiri se majorează la 5% in loc de 1%.
Spuneți-ne dacă în anul fiscal 2018 cetățenii
beneficiază de scutiri sau reduceri de la plata
impozitelor sau taxelor pe clădiri, terenuri
sau mijloace de transport.
Sigur că da, Consiliul Local Măgurele acordă
și anul acesta scutiri. în conformitate cu art.
456, 464 si art 469 din Legea 227/2015 privind
Codul Fiscal. Printre cele mai importante
scutiri, enumerăm: terenurile aflate în
proprietatea sau coproprietatea veteranilor
de război, a văduvelor de război și a văduvelor
nerecăsătorite ale veteranilor de război; terenul
aferent clădirii de domiciliu, aflat în proprietatea
sau coproprietatea persoanelor persecutate
politic, prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr.
118/1990; terenul aferent clădirii de domiciliu,
aflat în proprietatea sau coproprietatea
persoanelor cu handicap grav sau accentuat și a
persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate,
respectiv a reprezentanților legali ai minorilor
cu handicap grav sau accentuat și ai minorilor
încadrați în gradul I de invaliditate; terenurile
aflate în proprietatea sau coproprietatea
personalului armatei (prevăzut la art. 2 lit. a),
c)-e) din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 82/2006, cu modificările și completările
ulterioare)- cadrele militare, soldații și gradații
profesioniști, precum și rezerviștii voluntari și
personalul civil care participă la acțiuni militare,
în mod individual sau colectiv sau care sunt
invalizi în urma participării la acțiuni militare.
Și cum pot beneficia aceste persoane de
scutiri?
Pentru a beneficia de aceste scutiri, contribubilii
trebuie să depună la Registratura Primăriei un
dosar complet, până la data de 31.03.2018,
care să conțină următoarele documente:

Însă, vreau să subliniez faptul că
în ceea ce privește orașul nostru,
Consiliul Local a aprobat cotele
de impozite și taxele aproape de
minimul stabilit de Codul Fiscal,
bineînțeles, acolo unde a fost
posibil acest lucru.
În încheiere, aș dori să îi asigur pe
toți cetățenii orașului Măgurele

cerere, copie carte de identitate și copie după
documentele care atesta situația în care se
află, cu precizarea că documentele justificative
trebuie să fi fost emise pană la data de 31
decembrie a anului fiscal anterior.
Dar reducerea la plata integrală a
impozitelor, se mai acordă cetățenilor?
Desigur. Impozitele se plătesc anual, în două
rate egale, până la datele de 31 martie și
30 septembrie inclusiv. Iar pentru plata cu
anticipație a impozitului datorat pentru întregul
an de către contribuabilii persoane fizice, pană
la data de 31 martie inclusiv a anului 2018, se
acordă o bonificație de pană la 10%, stabilită
prin Hotărarea Consiliului Local.
Și, înțeleg că de anul acesta, cetățenii pot
plăti sumele datorate și online, evitând astfel
aglomerația.
Da, din octombrie 2017 s-a finalizat integrarea
cu Sistemul Național de Plăți Electronice, iar
toate sumele datorate, amenzile, taxele şi
impozitele de la persoane fizice vor putea fi
plătite şi online, prin intermediul platformei
„ghiseul.ro”. Pentru acesta contribuabilul
poate solicita datele de acces fie online pe
site-ul, ghiseul.ro, folosind cardul bancar, fie la
sediul Primăriei Orașului Măgurele unde sunt
necesare: o cerere de solicitare date acces (care
poate fi descărcată de pe site-ul Primăriei sau
poate fi solicitată la ghișeul relații cu publicul)
și copia actului de identitate. De asemenea,
trebuie precizat că din ianuarie 2017, la ghișeul
primăriei se poate achita și prin card bancar (cu
POS), iar ca și noutate, trebuie să vă spun că în
decursul anului 2018 urmează să implementăm
o Platformă proprie a Primăriei Măgurele prin
care contribuabilul poate urmări în timp real
situația bunurilor mobile și imobile deținute pe
rază teritorială a UATO Măgurele.

de faptul că în cadrul Biroului de
Impozite și Taxe se depun toate
eforturile pentru soluționarea întrun timp cât mai scurt a solicitărilor
tuturor cetățenilor dar, în același
timp, fac apel la înțelegerea și
răbdarea acestora, deoarece
fiecare dintre ei se prezintă la
biroul nostru cu o problemă
sau o situație ce are o anumită

particularitate. De aceea, fiecare
speță trebuie tratată distinct,
cu profesionalism și seriozitate,
pentru ca lucrurile să fie înțelese,
să fie clare pentru fiecare
contribuabil, să fie rezolvate cât
mai rapid și, cel mai important, să
prezinte realitatea.
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IUBESC MĂGURELE

INVESTIȚII IN EDUCAȚIE,
INVESTIȚII ÎN VIITOR

Liceul Teoretic „Horia Hulubei”din Măgurele este una dintre unitățile școlare de referință ale județului Ilfov și are un trecut încărcat de istorie,
de performanțe ale elevilor și profesorilor pe măsura acestuia.

PAȘI ÎN ISTORIE
Pe raza localităţii Măgurele au
funcţionat de-a lungul anilor mai
multe unităţi de învăţământ și
se pare că prima şcoală, cea din
comuna Vârteju, a apărut în 1838,
deoarece în 1840 ea este pomenită
într-un act de inspecţie. Însă, școala
generală pe structura căreia a
fost înfiinţat Liceul Teoretic „Horia
Hulubei” a luat fiinţă în 1895 ca
şcoală elementară şi a funcţionat
într-un local din centrul oraşului,
unde în prezent funcționează
Grădiniţa cu program normal nr2.

PROFESORI DEDICAȚI ȘI
ELEVI OLIMPICI
Din 1 septembrie 2003 a fost
înfiinţat Liceul Teoretic cu clasele
I-XII „Horia Hulubei” care are două
profiluri: real (cu specializările
informatică și ştiinţele naturii) și
uman (cu specializarea filologie).
Liceul a luat numele „Horia Hulubei”
de la fizicianul de renume mondial
care şi-a desfăşurat cea mai mare
parte a activităţii în Măgurele, unde
a fost director al Institutului de
Fizică Atomică. Începând cu anul
2006 liceul își desfășoară activitatea
în 2 localuri distincte: cel din str.
Fizicienilor nr 42 (cursurile claselor
primare) și cel din Atomiștilor nr.
103 (cursurile claselor de liceu).
Un aport foarte important la
învățământul din Măgurele l-a
adus doamna profesoară de
limba și literatura română, Amelia
Dorcioman, care și-a dedicat

INVESTIȚII PE MĂSURĂ
ÎNTR-UN LICEU DE
ELITĂ

În 1894, Academia Română a
deschis la Măgurele, în conacul
lăsat moştenire de boierul Ioan
Otteteleşanu, „un institut de
fete românce cărora li se va da
o creştere şi educaţie de bune
nume de familie ... şi zestre 200 de
galbeni fiecăreia”, institut căruia
i-a fost director până în 1908,
scriitorul Ioan Slavici care locuia
cu familia la Măgurele. Aici a venit
deseori, în vizită, marele poet Mihai
Eminescu și se spune chiar că unele
din poeziile lui Eminescu au fost
scrise aici, inspirate de conacul și
grădinile boierului: “stă castelul

întreaga viață didactică Școlii nr.
137, fiind fondatoarea noului
local al școlii și, ulterior, director
al acesteia între anii 1965-1980.
Alte două doamne profesoare,
Tudora Constantin (fost director al
școlii) și Bianca David (actualmente
inspector școlar) au adus un aport
important la reînființarea Liceului
Teoretic Horia Hulubei. De-a lungul
anilor, preocuparea cadrelor
didactice pentru pregătirea
excepţională a elevilor s-a
materializat în numeroase premii
şi menţiuni obţinute la concursuri
şi olimpiade şcolare, liceul fiind
reprezentat de elevii săi cu succes
la faza naţională a olimpiadelor de:
fizică, chimie, matematică, istore,
limba română, limba franceză,
limba engleză, geografie, biologie,
psihologie, logică, iar premiile la
fazele judeţene ale olimpiadelor au
fost numeroase.

sens, primarul Narcis Constantin,
își exprimă convingerea că o mare
parte a investiţiilor din domeniul
educaţiei trebuie direcţionate
în vederea asigurării condiţiilor
În aceeași măsură s-a simțit și
propice pentru învăţare, căci
preocuparea autorităților locale
reducerea obstacolelor din
îndreptate către educație, prin
calea unei bune educaţii este
proiecte de investiții dedicate
primul pas în a ajuta următoarea
unitățiii de învățământ de
generaţie. Astfel, Primăria
elită a orașului, Liceul Horia
Măgurele a finanțat integral
Hulubei, cu toate structurile sale.
mutarea și înlocuirea centralelor
Relaţiile cu comunitatea locală
termice ale liceului pentru a
s-au materializat în proiecte şi
asigura confortul termic pentru
parteneriate încheiate cu Poliţia
toți elevii și cadrele didactice, în
şi Consiliul Local şi cu sprijinul
toate sălile de clasă și spațiile de
substanţial şi constant acordat
învățământ ale structurilor școlii.
şcolii, de către Primăria Măgurele,
Proiectul primăriei a constat în
mai cu seamă în ceea ce privește
sporirea și înnoirea bazei materiale montarea a patru centrale termice
de mare putere în cascadă- trei
și asigurarea unor condiții cât
de 80 kw și una de 40 de kw. Și,
mai bune pentru desfășurarea
procesului de învățământ. În acest pentru asigurarea protecției la

singuratic oglindindu-se în lacuri”,
“somnoroase păsărele, pe la cuiburi
se adună”, ”luna iese ‘ntreagă și
se’nalță așa bălaie” ș.a.
Institutul de fete a fost un
precedent pentru o Şcoală
Normală ca reforma învăţătoare
şi, mai târziu, un exemplu pentru
înfiinţarea liceului teoretic. Institutul
a funcţionat până în 1948 când
este mutat în Bucureşti, în vechiul
local luând fiinţă Institutul de Fizică
Atomică. În 1903, la iniţiativa lui
Spiru Haret, a luat fiinţă prima
bibliotecă populară din Măgurele.

PARTENERIATE
EDUCAŢIONALE
Începând cu anul 2000
“Liceul Teoretic Horia Hulubei”,
organizează anual Simpozionul
Naţional „Mari clasici ai literaturii
române”, în parteneriat cu
Institutul de Fizică şi Inginerie
Nucleară şi Primăria Orașului
Măgurele, la care au participat
de-a lungul timpului distinse
personalități, dintre care
reamintim: Acad. Eugen Simion,
Acad. Augustin Buzura, Acad. Virgil
Cândea.
De asemenea, există în derulare
proiecte în parteneriat cu
Facultatea de Fizică a Universităţii
Bucureşti, cu Fundaţia „Tineri
pentru Tineri”, Fundaţia „Copiii
Noştri”, iar în cadrul proiectului
„Măgurele: istorie, literatură,
ştiinţă”, realizat împreună cu
Muzeul Naţional de Istorie a
supratensiune, a fost finanțată
instalarea de paratrăsnete la cele
două corpuri, A și B, ale Liceului
Hulubei precum și la Grădinița
cu program prelungit Nr. 1 și la
clădirea fostei școli Nefliu unde
funcționează în prezent “Clubul
Copiilor Măgurele”. În plus, la
cele două sedii ale liceului au fost
realizate lucrări de întreținere,
reparații și igenizare, a fost
înlocuită mâna curentă de la scări,
schimbate glafurile ferestrelor și
s-au montata 21 uși noi, lucrări
care au costat aprope 200.000 lei
pentru Școala Generală, respectiv
231.500 lei pentru sediul unde
învață liceenii.
De asemenea, pentru a încuraja
elevii la mișcare, la un stil de viață
sănătos, în curtea Școlii Generale
a fost realizat un teren de baschet

Şcoala generală din Măgurele a
funcţionat din 1895 până în 1977,
în localul iniţial, iar din anul 2005
în localul nou construit (Corpul A),
unde funcţionează şi în prezent.
Inițial au existat structuri cu clasele
I-IV în Vârteju şi în Dumitrana,
în prezent doar ultima mai fiind
funcțională.

României, a fost amenajat în
incinta Școlii Generale, Muzeul
Şcolii.
“În plus, am aplicat și am fost
selectați pentru primirea unui
grant în cadrul Proiectului pentru
învățământul secundar - ROSE, în
subproiectul ”Construim viitorul
împreună” al cărui obiectiv este
creșterea performanțelor și
reușitei școlare prin reducerea
absenteismului și abandonului
școlar și conștientizarea
importanței bacalaureatului pentru
o mai bună integrare pe piața
muncii, proiect care va fi aplicat
în cadrul liceului, în perioada iuie
2017 –iunie 2021”, ne-a precizat
prof. Alina Ștefan, directoarea
liceului.

cu suprafață de joc competitivă,
complet accesorizat.
“Întotdeauna am susținut faptul
că cele mai importante investiții
trebuie să le facem în educația
generațiilor următoare. Mai presus
de canalizare, apă și asfaltări sunt
proiectele în educație și cultură:
mobilier modern, condiții optime de
desfășurare a actului educațional,
locuri special amenajate pentru
mișcare, sedii destinate activităților
extrașcolare etc. Bineînțeles că și
celelalte proiecte sunt importante
și vă asigur că le vom termina pe
toate, dar investițiile care susțin
procesul educațional sunt, de fapt,
investiții în generațiile următoare
de medici, profesori, primari,
politicieni, fizicieni.”, a spus Narcis
Constantin, primarul orașului
Măgurele.
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PAGINA COPIILOR
„PATRULA DE
RECICLARE HH”

E

levii Liceului Teoretic „Horia Hulubei” din
Măgurele s-au înscris și anul acesta în
proiectul național „Patrula de reciclare”, un
proiect ambițios de voluntariat, conștientizare,
responsabilitate socială și colectare selectivă.
„Patrula de Reciclare este programul național
de educație de mediu al Asociației Române
pentru Reciclare – RoRec derulat în parteneriat
cu Agenția Națională pentru Protecția Mediului
și cu avizul Ministerului Educației Naționale
și se recomandă ca o echipă națională
de profesori, copii și tineri voluntari care
promovează colectarea selectivă a deșeurilor
de echipamente electrice și electronice (DEEE) ca
gest responsabil față de mediul înconjurător și
față de comunitate”, ne-a precizat directoarea
liceului Alina Ștefan. În anul școlar 2017-2018,
sunt în jur de 900 de echipe din 350 de localități
(reședințe de județ, orașe, comune, sate), din
care 40% sunt din mediul rural, iar o echipă are
în jur de 20 de membri. Printre activitățile pe
care le desfășoară „Patrula de Reciclare HH”
se numără: colectarea deșeurilor electrice în
școală, ateliere de creație (postere, mascote,
fotografii, expoziții etc.), evenimente în școală
(ecoparty, prezentări de mascote, piese de
teatru, prezentări, jocuri), activități de informare
în comunitate (distribuire de fluturași, marșuri,
participare la evenimente publice stradale,
mers din casă în casă), anchete și sondaje
în comunitate referitoare la gestionarea
deșeurilor, explorări în natură (elevii merg să
găsească locuri unde se depun deșeuri, să
identifice dacă există deșeuri electrice printre
ele etc.), vizite la centre de colectare, jocuri
(WEEEscape Room, Vânătoarea de deșeuri).

CLUBUL COPIILOR MĂGURELE LA
DEBUTUL PE SCENĂ

Emoție, ochi curioși, chicoteli și fericire pe toate chipurile, trac, părinți și bunici cu obrajii
îmbujorați de mândrie, bliț-urile aparatelor foto venind din toate direcțiile și ropote de
aplauze… Cam așa s-au petrecut lucrurile la debutul pe scenă al celor mai mici artiști ai
orașului, cei de la „Clubul Copiilor Măgurele”.

La început, am pășit fermecați
în lumea sărbătorilor de iarnă,
cu vise și nostalgii și clipe în
care ne întoarcem în amintirile
copilăriei, împreună cu cele trei
alaiuri de colindători, îndrumați
de profesoarele Isabela
Slămnoiu și Roxana Delcea. „O
experiență unică, până acum,
pentru mine. O experiență
frumoasă și plină de emoție.
Le mulțumesc copiilor pe care
îi am la grupă de canto. Deși
ne cunoaștem de câteva luni,
m-am atașat foarte mult de ei și
împreună sper să avem cât mai
multe rezultate pozitive”, ne-a
spus Roxana Delcea, profesor
de canto și teorie muzicală.
Pe scenă au fost prezentate
apoi scenetele: “Dacă Moș
Crăciun aș fi”, “Eu sunt omul
de zăpadă” și “Măcar TU, Moș
Crăciun” ale căror personaje
au căpătat viață și ne-au
purtat pe tărâmul basmului,
în interpretarea micilor actori

din grupa de actorie, pregătiți
de profesorii Bogdan Jianu
și Lăcrămioara Bradoschi.
“Sărbătorile de iarnă reprezintă
magia. Fericirea de a primi
și dărui iubire se manifestă
cel mai puternic în această
perioadă, care coincide cu
cadourile primite de la Moș
Nicolae și Moș Crăciun. Eu, ca
profesor și prieten al lor, am
învățat să mă bucur de fiecare
reușită a noastră, că întreg, prin
asta înțelegând că toți putem
orice dacă există dorință de
a face un lucru”, a, adăugat
Lăcrămioara Bradoschi,
profesor de actorie.
Totodată, am avut parte de o
experiență colorată, admirând
momentul de dansuri populare
pregătit, atât de grupa mică, cât
și de cea mare, sub îndrumarea
profesoarei Alina Dumbravă.
Îmbrăcați în frumoase costume
tradiționale, copiii au fost
admirați și aplaudați de public

SERBĂRILE DE CRĂCIUN ALE
GRADINIȚELOR DIN MĂGURELE
Emoție, obraji îmbujorați, ochi
curioși și fericire pe toate chipurile,
la serbările de Crăciun ale
gradinițelor din Măgurele!
Îndrumaţi de educatoare, cei mici
au pregătit serbări încărcate de
emoţii pentru personalul didactic
şi părinţi deopotrivă. Îmbrăcaţi în
haine de sărbătoare, însoţiţi de
părinţi, bunici, unchi şi mătuşi,
micuții s-au strâns, cu mic cu mare,
într-un decor de poveste, realizat

special pentru acest moment și au
prezentat tot ceea ce au învățat: un
bogat program artistic în care au
interpretat cântecele de Crăciun
şi au recitat poezii, au prezentat
scenete, montaje și dansuri
pregătite special pentru această
ocazie, iar eforturile lor au fost
răsplătite cu ropote de aplauze.
„Crăciunul este cea mai frumoasă
şi mai iubită dintre sărbători,
atât pentru cei mici, cât şi pentru

cei mari. Toate educatoarele au
organizat serbări iar copiii s-au
bucurat, au cântat colinde și recitat
poezii. Sărbătoarea este aşteptată
cu mare bucurie în lumea întreagă
şi dăinuie de peste două mii de
ani și chiar dacă unele popoare au
altă credinţă decât cea creştină,
au şi ele o sărbătoare a luminii
în această perioadă din an”, ne-a
spus, emoționată la rândul său,
prof. Nicoleta Oprea coordonatorul
grădinițelor din Măgurele.

minute în șir.
Momentele artistice ale
Clubului Copiilor Măgurele
au fost închise, în aplauzele
spectatorilor, cu un moment
de dans modern al copiilor
pregătiți de profesorii lor,
Laurențiu și Paul de la
Trouble Crew și care care au
trecut în revistă unele dintre
cele mai antrenante ritmuri
într-un program de dans
modern. „Pentru noi a fost o
provocare să ducem la capăt
acest eveniment! Au fost niște
antrenamente în care copiii
au socializat și au colaborat
pentru un scop comun. Bucuria
și emoția dinainte de intrarea
pe scenă sunt greu de descris!
Am ales să facem parte din asta
pentru că ne place și pentru
că vedem viitor în acești copii”,
ne-au spus Paul și Laurențiu de
la Trouble Crew, profesorii de
dansuri moderne.
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ANUNȚURI
ÎNSCRIEREA DATELOR ÎN REGISTRUL AGRICOL
În atenția următoarelor categorii
de deținători de bunuri (terenuri,
animale, clădiri/construcții,
mijloace de transport și instalații
pentru agricultură:
-Persoane fizice cu domiciliul în
orașul Măgurele;
-Persoane fizice cu domiciliul în
alte localități care dețin bunuri pe
raza orașului Măgurele;
-Persoane Juridice cu sediul social
în orașul Măgurele;
-Persoane juridice cu sediul social
în alte localități care dețin bunuri
pe raza orașului Măgurele.

ÎNSCRIEREA DATELOR ÎN
REGISTRUL AGRICOL
în a cărui rază administrativ
– teritorială îşi are domiciliul
capul gospodăriei, se face pe
baza declaraţiei date pe propria
răspundere sau pe bază de
documente, de capul gospodăriei
sau, în lipsa acestuia, de un alt
membru major al gospodăriei
care dispune de capacitate
deplină de exerciţiu. Pentru
persoanele juridice, datele
se înscriu în registrul agricol
pe baza declaraţiilor date de
reprezentantul legal respectiv,
însoţite de documente .
Persoanele care nu au domiciliul
în localitate au obligaţia să

trimită declaraţia prin poştă,
cu confirmare de primire, pe
cheltuiala lor, sau vor putea
face declaraţii prin procură. În
cazul indiviziunii, oricare dintre
coindivizari va putea da declaraţia.
Termenele la care persoanele
fizice şi juridice au obligaţia să
declare datele pentru înscrierea în
registrul agricol sunt următoarele:
a) între 5 ianuarie şi ultima zi
lucrătoare a lunii februarie, pentru
datele anuale privind membrii
gospodăriei, terenul aflat în
proprietate/folosinţă, clădirile
şi mijloacele de transport cu
tracţiune animală şi mecanică,
maşinile, utilajele şi instalaţiile
pentru agricultură şi silvicultură,
efectivele de animale existente
în gospodărie/unitatea cu
personalitate juridică la începutul
fiecărui an, precum şi modificările
intervenite în cursul anului
precedent în efectivele de animale
pe care le deţin, ca urmare a
vânzării – cumpărării, a produşilor
obţinuţi, a morţii sau a sacrificării
animalelor ori a altor intrări – ieşiri;
b) între 1 şi ultima zi lucrătoare
a lunii mai, pentru datele privind
categoria de folosinţă a terenului,
suprafeţele cultivate, numărul
pomilor în anul agricol respectiv;
c) persoanele fizice şi juridice au
obligaţia să declare date, pentru a
fi înscrise în registrul agricol şi în

PROGRAMUL AUTOBUZELOR
RATB
Primăria Orașului Măgurele, în parteneriat cu Regia
Autonomă de Transport Public (RATB), au introdus
liniile preorăşeneşti 427, 453 și 455 pentru asigurarea
transportului în comun.
Cursele RATB funcționează după următorul program:

afara termenelor prevăzute la lit. a)
şi b), în termen de 30 de zile de la
apariţia oricărei modificări.
Avand în vedere prevederile
Ordonanței nr.28/2008 și Normele
tehnice de completare a registrului
agricol pentru perioada 20152019, vă solicităm să vă prezentați
la sediul Primăriei Orașului
Măgurele, Biroul Registrul Agricol
în vederea depunerii declarației.
Persoanele care nu au domiciliul în
localitate sau nu se pot deplasa la
sediul Primăriei Orașului Măgurele,
au obligația să trimită declarația
prin postă sau email, completată
și semnată (declararatia poate fi
descărcată de pe site-ul Primăriei
Măgurele www.primariamagurele.
ro/inscrierea-datelor-in-registrulagricol).
Notă: Pentru mai multe informații
vă puteți adresa Primăriei Orașului
Măgurele – Serviciul Registrul
Agricol, prin email la adresa
registrulagricol@primariamagurele.
ro sau la telefon : (021) 457-4098 –
Registrul Agricol.

REGISTRUL AGRICOL
CONSTITUIE:
- sursă de date pentru înfăptuirea
pe plan local a unor politici în
domeniile: fiscal, agrar, al protecţiei
sociale, edilitar-urbanistic, sanitar,
şcolar şi altele asemenea;
- bază de date pentru satisfacerea

unor solicitări ale cetăţenilor, cum
ar fi: eliberarea documentelor
doveditoare privind proprietatea
asupra animalelor şi păsărilor,
în vederea vânzării în târguri
şi oboare, privind calitatea de
producător agricol, în vederea
vânzării produselor la piaţă, privind
starea materială pentru situaţii de
protecţie socială, pentru obţinerea
unor drepturi materiale şi/sau
băneşti şi altele asemenea;
- bază de date pentru emiterea
documentelor doveditoare privind
utilizarea suprafeţelor de teren
şi de evidenţă a efectivelor de
animale, respectiv a familiilor
de albine, în vederea solicitării
de plăţi în cadrul schemelor şi
măsurilor de sprijin pentru fermieri
- plăţi directe, ajutoare naţionale
tranzitorii din domeniul vegetal
şi zootehnic, inclusiv în sectorul
apicol, sprijin pentru dezvoltare
rurală, măsuri de piaţă, precum şi
alte forme de sprijin finanţate din
fonduri europene şi din bugetul
naţional;
-sursă administrativă de date
pentru sistemul informaţional
statistic, pentru pregătirea şi
organizarea recensămintelor,
pentru organizarea unui sistem
de anchete prin sondaj, pentru
actualizarea Registrului statistic
al exploataţiilor agricole şi altele
asemenea.

