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Doamnele și domnișoarele 
din Măgurele sărbătorite 
într-un mod special 

Edilii orașului au anunțat că 
au fost finalizate parcările cu 
asfalt din strada Mărășești 
și, începând din luna martie, 
vor fi introduse în circuitul 
de folosință publică pe bază 
de taxă. Astfel, sunt gata o 
parcare cu asfalt și trei cu 
dale, în zona din blocurilor 
B1-B4 cu o suprafață 

totală de aproape 4200 de 
metri pătrați și care pun la 
dispoziția locuitorilor din 
zonă un număr de 245 de 
locuri de parcare. Proiectul 
face parte dintr-o strategie 
mai amplă a Primăriei 
orașului Măgurele ce a 
debutat în toamna anului 
trecut și care vizează atât 

descongestionarea orașului 
prin realizarea de locuri de 
parcare moderne, asfaltate, 
sistematizate și iluminate cât 
și extinderea spațiilor vezi și 
a spațiilor de joacă pentru 
cei mici. Mai multe informații 
despre proiect în pagina 3.

O profesoară inimoasă și dedicată a reușit să 
demareze un proiect deosebit care a stârnit 
interesul și entuziasmul întregii comunități prin 
organizarea „Cupei liceului”- primul Campionat de 
fotbal al Liceului Teoretic „Horia Hulubei”. 

[pagina 7]

Exercițiul ce are ca scop testarea şi verificarea 
sistemului de înştiinţare, avertizare şi alarmare 
în situaţii de protecţie civilă, are loc în prima 
zi de miercuri a lunii  martie, în intervalul orar 
10.00 – 11.00.
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Investim în copiii din Măgurele prin: susținerea 
integrală a activității Clubului Copiilor Măgurele; 
modernizarea școlilor; construirea unui corp 
nou de școală; demararea lucrărilor pentru 
creșă.
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O veste bună pentru locuitorii din Dumitrana 
și Pruni: se apropie de finalizare măsurătorile 
pentru terenurile și imobilele din aceste două 
zone, în cadrul primei etape a Programului de 
Cadastru Sistematic gratuit. 
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PRIMUL CAMPIONAT DE FOT-
BAL AL ELEVILOR DE LA LICEUL 
„HORIA HULUBEI”

EXERCIȚIU DE ALARMARE  ISU

CONTINUĂM INVESTIȚIILE ÎN 
EDUCAȚIE ȘI CULTURĂ ȘI ÎN 2018

CADASTRUL GRATUIT ÎN 
DUMITRANA ȘI PRUNI 

O PARCARE NOUĂ CU O SUPRAFAȚA DE PESTE 4200 DE 
METRI PĂTRAȚI, LA STANDARDE EUROPENE

Avem deosebita plăcere de a sărbători 
împreună venirea primăverii, oferindu-vă 
un mărțișor special - o seară de teatru în 
orașul nostru. 

“Compania de Teatru Cristi Toma” vă va 
încânta cu piesa „Cerere în căsătorie” de 
A.P. Cehov, un „clasic” al dramaturgiei 

ruse în care e greu să nu vă regăsiți 
alături de personajele sale.

Vă așteptăm sâmbătă, 3 Martie 2018, 
ora 19:00, în Aula Facultății de Fizică 
din Măgurele. Accesul în sală se va face 
începând cu ora 18:00, iar locurile vor fi 
ocupate în ordinea sosirii! 
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Ziarul comunității noastre
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După cum bine știți, educația 
și cultura sunt, în opinia mea, 
pilonii principali ai comunității 
noastre. De aceea și în anul 2018 
investim în copiii din Măgurele prin: 
susținerea integrală a activității 
Clubului Copiilor Măgurele; 
prin modernizarea școlilor; prin 
construirea unui corp nou de 
școală ș.a. 

Totodată, continuăm lucrările 
la baza sportivă a orașului și 
încurajăm tinerii care practică 
sporturile de masă. Tot în cursul 
anului 2018 ne-am propus să 
modernizăm și clădirea Căminului 
Cultural pentru a-l pune la 
dispoziția tuturor cetățenilor, prin 

organizarea diferitelor evenimente 
culturale: serbări ale copiilor, 
spectacole, seri de teatru și film etc.

Vă asigur de că împreună cu colegii 
mei din primărie, vom pune toată 
priceperea noastră pentru ca 
bugetul anului 2018 să fie unul 
coerent și să conțină proiecte 
necesare pentru toți locuitorii 
orașului Măgurele. Și vom munci 
temeinic pentru ca toate proiecțiile 
bugetare să prindă contur și să 
se concretizeze așa cum ne-am 
propus acum, la început de 2018!

Narcis Constantin

Fiecare început de an este, după 
cum am mai spus, un moment 
al bilanțurilor. Acest lucru este 
necesar pentru a putea stabili care 
sunt principalele obiective bugetare 
pentru anul ce tocmai a început. 
Am considerat mereu că realizarea 
de investiții este una dintre cele 
mai importante responsabilități 
ale mele ca primar. Legiuitorul 
definește bugetul local și bugetul 
generat din excedent. Al doilea se 
adresează în special investiților. 
Dacă însumăm cele două bugete, 
vom constata că Primăria Orașului 
Măgurele a investit masiv în anul 
2017. În plus, este important de 
menționat faptul că în anul 2017 
am reușit să și economisim și vă 
pot pot da un exemplu rapid: prin 
proiectul de iluminat stradal cu led 
am reușit să economisim 1 miliard 
de lei, în comparație cu cheltuielile 
pentru iluminat din anul anterior, 
iar exemplele pot continua.

Mi-am propus să continuăm să 
investim masiv și în acest an, 

iar acest lucru se va reflecta în 
bugetul anului 2018 care urmează 
a fi votat în Ședința Consiliului 
Local Măgurele din această lună. 
Prioritățile pentru anul 2018 sunt 
multe, iar în acest număr al ziarului 
vă voi vorbi doar despre câteva 
dintre ele.

Vom continua să învestim în 
drumuri, iar cand spun “drumuri” 
mă refer la balastări, asfaltări, 
reparații străzi, reabilitarea 
completă a podului de peste 
centură, realizarea de noi parcări 
moderne, crearea trotuarelor și a 
aleilor pietonale, dar și realizarea 
șanțurilor și podețelor în zonele de 
case.  
Toate aceste proiecte vor 
reprezenta investiții majore pentru 
infrastructura orașului. O parte din 
aceste proiecte le vom realiza și din 
finanțările obținute de la Consiliul 
Județean sau din fonduri europene 
și guvernamentale, nu doar din 
bugetul local.

MODERNIZĂM ORAȘUL ÎN 
2018

Ne-am propus ca începând cu acest 
an să schimbăm fața orașului, motiv 
pentru care vom demara, poate 
chiar și finaliza în 2018, un mare 
proiect de modernizare a zonei 
centrale. De asemenea, reabilitarea 
blocurilor din zona centrală este 
un proiect extrem de important și 
preconizez că lucrările vor începe 
în această vară. Ne dorim să fim 
cel mai frumos oraș din județul 

Ilfov, iar acest lucru nu se poate 
realiza păstrând infrastructura și 
arhitectura veche a clădirilor din 
Măgurele.

Pentru a susține acest proces de 
modernizare a orașului, în bugetul 
din 2018, vom include și proiectele 
de reamenajare a parcurilor și 
locurilor de joacă pentru copii, dar 
și de creare a unora noi. În plus, din 
fonduri europene, vom reamenaja 
Parcul Dumitrana, poate nu așa 
cum își amintesc părinții și bunicii 
noștri “ștrandul de la Dumitrana”, 
dar vă asigur că noul parc va fi 
construit la standarde moderne și 
europene.

          BUGETUL ANULUI 2018 – BOGAT ÎN INVESTIȚII

CONTINUĂM INVESTIȚIILE ÎN EDUCAȚIE ȘI 
CULTURĂ ȘI ÎN ANUL 2018

Parc Aluniș
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O PARCARE NOUĂ CU O SUPRAFAȚA DE PESTE 4200 DE 

METRI PĂTRAȚI, LA STANDARDE EUROPENE

Conform Regulamentului de 
organizare şi funcţionare a 
parcărilor publice din orașul 
Măgurele ce urmează a fi 
aprobat de Consiliul Local, 
parcarea autoturismelor 
în parcările de reşedinţă 
amenajate de primărie va 
fi permisă numai pe baza 
unui abonament valabil, 
eliberat de administratorul 
parcării, respectiv Primăria 
orașului Măgurele, iar în baza 
abonamentului reședință, locul 
de parcare poate fi folosit 24h/
zi. Regulamentul prevede că, 
în parcările de reşedinţă se va 
atribui câte un loc de parcare 
pentru fiecare apartament/
spaţiu cu altă destinaţie decât 
cea de locuinţă, iar atribuirea 
locurilor se va face numai după 

amenajarea, semnalizarea 
verticală şi orizontală şi 
numerotarea acestora de 
către administratorul parcării. 
După finalizarea acestor 
lucrări, locuitorii din zonă 
vor primi notificările oficiale 
pentru atribuirea locurilor de 
parcare. Solicitanţii vor depune 
următoarele documente:  
cerere tip, documente 
doveditoare privind domiciliul, 
copie după certificatul de 
înmatriculare a autoturismului, 
copie după polița RCA valabilă 
iar atribuirea se va face de 
către o comisie de atribuire, 
pe baza Planului de situaţie cu 
amplasarea parcajelor. 

De asemnea, reamintim că, 
potrivit legii, următoarele 

fapte constituie contravenții la 
Regulamentul de funcționare a 
parcărilor:

- ocuparea unui loc în parcarea 
de reşedinţă fără deţinerea 
abonamentului de parcare 
valabil pentru locul respectiv, 
faptă care se sancţionează cu 
amendă cuprinsă între 200-300 
lei.

- montarea unui dispozitiv de 
blocare pe locul de parcare, 
faptă care se sancţionează 
cu amendă cuprinsă între 
1000-2000 lei şi ridicarea 
dispozitivului de blocare

- blocarea locului de parcare 
prin alte mijloace, faptă care 
se sancţionează cu amendă 
cuprinsă între 1000-1500 lei.

SE LUCREAZĂ LA REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A 
PARCĂRILOR PUBLICE 

Au fost finalizate în proporție de 90 
% lucrările unuia dintre proiectele 
edilitare importante demarate în 
toamna anului trecut, cel de creare 
și modernizarea a parcărilor din 
strada Mărășești. Noua parcare a 
fost realizată în cadrul proiectului 
denumit “Proiectare și execuție 
lucrări de asfaltare străzi în orașul 
Măgurele, județul Ilfov” și este o 
investiție importantă atât pentru 
salubrizarea și cosmetizarea 
zonei, cât și pentru îmbunătățirea 
traficului pietonal fiind eliberate, 
astfel, trotuarele. Lucrările au 
constat în extinderea carosabilului 
străzii Mărășești, suprafața de peste 
4200 de metri pătrați fiind realizată 
pe pat de nisip stabilizat și de 

piatră spartă compactată, cu strat 
de legătură din beton asfaltic, cu 
dale de protecție și strat de uzură 
asfaltic și din dale. Din această 
primăvară cetățenii care locuiesc 
în această zonă vor beneficia de 
aproximativ 295 de noi locuri 
de parcare pentru autoturisme, 
parcari cu acces bidirecțional şi 
cu un sistem de iluminat modern 
și eficient, dar și de instalarea 
unor camere de supraveghere în 
cursul acestui an. De asemenea, 
lucrările de realizare a parcărilor 
de reședință au fost însoțite și 
de demolarea construcțiilor din 
spatele blocurilor (cotețe, corturi, 
curți, spații insalubre). Ansamblul 
de parcări are prevăzute borduri 

de delimitare așezate pe strat de 
beton, spații verzi de protecție, un 
sistem de scurgere pluvială cu guri 
decupate, precum și o bretea de 
acces facil în parcare cu lățimea de 
aproape 7 metri.

Parcările moderne vor putea fi 
folosite de către locuitorii din 
zonă în baza unor abonamente 
lunare sau anuale, în funcție 
de decizia Consiliului Local ce 
urmează a fi luată la finalul acestei 
luni, ținând cont și de legislația 
în vigoare. Proiectul face parte 
din ansamblul de investiții în 
infrastructură asumate de edilii 
orașului și destinate modernizării și 
fluidizării circulației în Măgurele, un 
angajament respectat permanent la 

nivelul actualei administraţii locale. 
De asemenea, am primit asigurări 
că specialiștii primăriei lucrează 
la alte proiecte, în scopul creării 
unor locuri de parcare moderne 
destinate tuturor cetățenilor pentru 
ca, ulterior, să se implementeze 
proiectele de creare și de 
amenajare a spațiilor verzi din jurul 
blocurilor.

“Întrucât vremea nu ne permite în 
acest moment să continuăm lucrările 
de asfaltare pentru finalizarea 
bretelelor de acces în parcări, am 
început lucrările de realizare a 
trotuarelor și cele de amenajare 
a viitoarelor spații verzi din jurul 
acesteia”  ne-a declarat primarul 
Narcis Constantin.

Primăria Măgurele va inaugura în curând noul ansamblu de parcări construite în spatele blocurilor B1 - B4 din strada Mărășești, o investiţie 
importantă în contextul dezvoltării și modernizării localității. 

Amenajare spațiu verde

Înainte

După



4EVENIMENTE ȘI ȘTIRI

PROGRAM PRELUNGIT LA PLATA 
IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE

EXERCIȚIU DE 
ALARMARE  ISU

Inspectoratul General pentru Situații de 
Urgență anunță că următorul exerciţiu 

de alarmare din 2018 care are ca scop 
testarea şi verificarea sistemului de 
înştiinţare, avertizare şi alarmare în 
situaţii de protecţie civilă, are loc în 
prima zi de miercuri a lunii  martie, în 
intervalul orar 10.00 – 11.00. Potrivit 
IGSU, astfel de exerciţii se desfăşoară, 
începând din luna august 2017, în 
prima zi de miercuri a fiecărei luni, iar 
cetățenii nu trebuie să intre în panică 
fiind vorba doar de o simulare în care vor 
fi acţionate sirenele de alarmare publică 
existente în zona orașului Măgurele. 
Exerciţiul are drept scop antrenarea 
autorităţilor administraţiei publice locale, 
pregătirea populaţiei prin cunoaşterea 
semnificaţiei semnalelor de alarmare, 
precum şi verificarea funcţionării sirenelor 
de alarmare publică. Prin intermediul 
acestor mijloace de alarmare pot fi 
transmise semnale acustice cu diferite 
semnificaţii sau pot fi transmise mesaje 
vocale care vizează anumite măsuri 
pentru comunitate. Simulările vizează 
atât verificarea echipamentelor care pot 
fi acţionate în mod centralizat (simultan), 
cât şi a celor cu acţionare locală. Totodată, 
rezultatele verificărilor vor fi centralizate 
la nivel judeţean şi vor face obiectul unor 
analize în cadrul comitetelor judeţene 
pentru situaţii de urgenţă, în vederea 
îmbunătăţirii modului de alarmare a 
populaţiei în situaţii de protecţie civilă.

Direcția de Impozite și 
Taxe Locale Măgurele 
și-a extins programul de 
lucru cu publicul, până pe 
31 martie 2018, pentru a 
acorda posibilitatea tuturor 
contribuabililor din orașul 
Măgurele de a-și achita 
impozitele și taxele locale și de 
a beneficia de reducerea de 
10 % pentru plata integrală a 
contribuțiilor fiscale.  
Astfel, miercuri, programul de 
lucru cu publicul este de la 
ora 8:00 la ora 18:00 pentru 
întregul serviciu, atât pentru 
plata contribuțiilor, cât și 
pentru depuneri de declarații 
sau orice alte probleme fiscale 
locale.  
De asemenea, programul 
prelungit până la ora 18:00 
pentru zilele de miercuri, este 
valabil până la 31 martie și 
pentru depunerea actelor 
necesare, astfel:  
-pentru adeverința de 
intravilan de la Serviciul 
Urbanism,  

-pentru înscrierea terenului 
sau locuinței, radiere 
imobil, cerere de arendă 
sau de număr postal, de la 
Registrul Agricol. „Reamintim 
că persoanele care achită 
integral, cu anticipație, până la 

sfârșitul lunii martie, taxele și 
impozitele locale, beneficiază 
de o reducere de 10%, 
potrivit legislației în vigoare. 
În cazul în care impozitele și 
taxele locale aferente anului 
fiscal 2018 nu sunt plătite 
anticipat, acestea pot fi plătite 
în două tranșe egale, la 
termenele scadente, respectiv 

31.03.2018 și 30.09.2018”, 
ne-au explicat reprezentanții 
Biroului de Taxe și Impozite 
Locale Măgurele. Pe lângă 
plata în numerar la casieria 
Primăriei Măgurele, edilii au 
pus la dispoziția cetățenilor 

o infrastructură modernă de 
plată a contribuțiilor la bugetul 
local. Astfel, cei care locuiesc 
în această zonă administrativă 
pot opta pentru o gamă 
variată de modalități moderne 
de plată: plata electronică 
prin internet banking, plata 
cu cardul și plata online prin 
ghiseul.ro.

MĂSURĂTORI 
FINALIZATE PENTRU 
CADASTRUL GRATUIT 
ÎN DUMITRANA ȘI 
PRUNI 

O veste bună pentru locuitorii din 
Dumitrana și Pruni: se apropie 
de finalizare măsurătorile pentru 
terenurile și imobilele din aceste 
două zone, în cadrul primei 
etape a Programului de Cadastru 
Sistematic gratuit. 
Prin acest program, autoritățile 
locale și-au propus să finalizeze, 
gratuit, în totalitate, cadastrarea 
terenurilor extravilane și 

intravilane de pe teritoriul orașului 
Măgurele, în sistemul de cadastru 
şi carte funciară.  
„În acest moment, cadastrul 
sistematic pe localitătile Dumitrana și 
Pruni se desfăsoara pe următoarele 
tarlale : 175, 170, 160, 161, 154, 
164, 174, 156, 147, 148, 155, 159, 
172, 227 și străzile : Duzilor, Argeș, 
Viitorului, Romaniței, Columnei, 
Ștrandului, Revoluției, Oituz, Răchitei, 
Morii, Țigaretei, Dreptății, Demnității, 
Biruinței, Libertății, Călugăreni, 
Soarelui, Luceafărului, Astrelor, 
Afinului, Trandafirilor, Serii, Intrarea 
Spiralei. Sunt în total 16 sectoare 
numerotate, iar suprafața măsurată 
este de aproximativ 300 hectare”, ne-
au precizat reprezentanții firmei de 
geodezie care se ocupă de aceste 
lucrări. 

Primarul orașului Măgurele, 
Narcis Constantin, care urmărește 
cu atenție modul în care se 
desfășoară programul de cadastru 
sistematic, este de părere că 
programul este un beneficiu real 
pentru oraș și pentru toți cetățenii 
săi, atât prin gratuitatea oferită 
la înscrierea proprietăților, cât 
și prin faptul că vor fi eliminate 
problemele cauzate de situațiile 
juridice neclare din cartea funciară.  
Într-o a doua etapă a proiectului, 
după efectuarea măsurătorilor, 
este necesară o evidență 
exactă a actelor doveditoare ale 
proprietății și corelarea cu situația 
suprafețelelor identificate pe 
teren, urmată de etapa în care 
proprietarii vor obține gratuit 
extrasele de carte funciară. Așa 

cum am mai menționat, cetățenii 
trebuie să înțeleagă importanța 
și beneficiile acestui program 
care le permite obținerea gratuită 
a cărților funciare noi (toate 
vechile evidențe vor fi închise 
prin ordin al președintelui 
Autorității Naționale de Cadastru 
și Publicitate imobiliară ANCPI), 
iar dovada proprietății se va face 
cu extrasul de carte funciară, ce 
reflectă situația tehnică și juridică 
actuală a imobilului. Înscrierea în 
cartea funciară devine constitutivă 
de drept de proprietate, odată cu 
primul act notarial încheiat pe baza 
noii situații din cartea funciară.

A început licitația pentru 
reabilitarea și modernizarea 
drumului DJ 602, Buftea, 
Ciorogârla, Domnești, până 
la limita cu județul Giurgiu. 
Consiliul Județean Ilfov 
va investi în acest proiect 
aprox. 38,5 de milioane de 
lei. Precizăm că această 
porțiune închide drumul 
din punct de vedere al 
reabilitării și modernizării 
dintre localitățile Corbeanca 
și Vidra. Drumul trece 
prin Corbeanca, Buftea, 

Ciorogârla, Domnești, 
Clinceni, Bragadiru, 
Măgurele, Jilava, Vidra, 
Berceni și are aproximativ 
50 de km. Acesta unește 
DN1 cu DN1A, DN5, DN 6, 
DN7 și cu centura Capitalei, 
fiind astfel o alternativă la 
centura Bucureștiului, pe 
direcția Nord-Vest-Sud.

Referitor la lucrările ce vor 
avea loc în Măgurele pe 
drumul județean, tronsonul 
Aluniș-Măgurele-Milcov-

Nefliu-Vârteju, preconizăm 
că vor începe în această 
primăvară și în cadrul 
acestui proiect vor fi incluse 
lucrările de realizare a 
șanțurilor, podețelor, aleilor 
și trotuarelor pietonale. 
Realizarea acestor tipuri 
de lucrări pentru zonele 
care nu fac parte din DJ, 
vor fi executate în perioada 
următoare cu finanțare din 
bugetul local.

REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA DJ401
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Poliția Locală Măgurele – încă un 
proiect al administrației locale în 
curs de implementare

În urma avizului Agenției Naționale 
a Funcționarilor Publici și a Hotărârii 
Consiliului Local Măgurele, a fost 
înființată Poliția Locală Măgurele, care 
va funcționa în baza prevederilor 
Legii nr. 155/2010 privind înființarea, 
funcționarea și organizarea Poliției 
Locale și în baza H.G. nr. 1332/2010.

Poliția Locală Măgurele are atribuţii 
privind ordinea și liniştea publică, 
paza bunurilor publice, circulaţia 
pe drumurile publice, disciplina în 

construcţii și afişajul stradal, protecţia 
mediului, activitatea comercială, 
evidența persoanelor, precum și în 
alte domenii stabilite prin legislația în 
vigoare. 

Poliția Locală va funcționa ca 
instituţie publică de interes local, 
cu personalitate juridică distinctă. 
Serviciul are 10 posturi, unul la o mie 
de locuitori, potrivit reglementărilor 
legislației în vigoare. Activitatea popriu-
zisă a acestui serviciu a început din 
acest an, 2018, după bugetarea 
acestuia și demararea procedurilor de 
ocupare, prin concurs, a 6 din cele 10 
posturi înființate.

INTERVIU CU DIRECTORUL POLIȚIEI LOCALE 
MĂGURELE, EDUARD HOROTAN

Cât este de sigur oraşul Măgurele, care sunt 
zonele cu cele mai mari probleme, care sunt 
obiectivele atinse şi ce îşi propune nou înființatul 
serviciu independent de Poliție Locală să 
facă pentru siguranţă cetățenilor, sunt doar 
câteva întrebări la care am încercat să aflăm 
răspunsuri din partea directorului Poliției Locale 
Măgurele, Eduard Horotan. Acesta ne-a vorbit, 
într-un interviu acordat în exclusivitate, despre 
competențele acestui seviciu, despre domeniile 
de activitate, colaborarea strânsă cu autoritățile 
locale, despre ce urmează să întreprindă Poliția 
Locală în 2018, dar și despre răspunderea mare 
pe care i-o aduce această funcție, pentru că, 
așa cum spune el însuși, „și-a dorit să facă ceva 
pentru Măgurele”. 

Pentru început, vă rog să punctati câteva 
din principalele repere ale evoluției 
dumneavoastră profesionale. 

Am încetat raporturile de serviciu cu Ministerul 
Afacerilor Interne după mai mult de 25 de  ani 
de activitate. Altceva nu cred că este relevant 
pentru prezent, deoarece, în afara faptului că 
este vorba despre o anumită rigoare cu care 
sunt obișnuit și despre acumularea experienței 
specifice instituției, respectiv a armei din care 
am făcut parte, nu putem vorbi de similitudini de 
activitate. Revenind la prezent, în luna decembrie 
2018, în urma unui concurs, am fost numit în 
funcția de șef serviciu la poliția locală din orașul 
Măgurele, județul Ilfov.  

Cum veți structura activitatea acestei 
instituții nou înființate? 

Va fi o structură specifică, conectată la 
problemele locale și comunitare, poliția locală 
având o arie mult mai restrânsă în domeniile 
în care își desfășoară atribuțiile decât angajații 
din Ministerul Afacerilor Interne cu atribuții în 
domeniile ce privesc ordinea și liniștea publică, 
circulația rutieră ori alte linii de muncă.  

Poliţia Locală este furnizoare de siguranţă 
publică, sunteți primii care luați contact cu 
cetăţeanul. Cum vedeți importanța înființării 
acestui serviciu pentru comunitate, pentru 
cetățenii acestui oraș?  
Din perspectiva programului de dezvoltare a 

orașului Măgurele, înființarea poliției locale 
reprezintă un plus pentru comunitate, în sensul 
oferirii unei siguranțe sporite și a creșterii 
eficienței de aplicare a regulilor ce vizează 
gospodărirea orașului Măgurele. 

Puneți accent pe colaborarea cu celelalte 
instituţii de aplicare a legii, cele din MAI şi 
celelalte instituţii cu care colaborați. Veți 
avea o colaborare strânsă și cu autoritățile 
locale? 

Fără discuție. Acesta este de altfel încă un punct 
important al activității poliției locale, chiar și 
din perspectiva modului prin care conducerea 
primăriei este informată despre probleme 
punctuale ivite în cadrul urbei. 

Cum este să pornești la drum într-un 
serviciu nou înființat? Este un avantaj sau un 
dezavantaj?   

Pot spune că, fiind primul șef la poliția locală a 
orașului Măgurele, reprezintă atât un avantaj cât 
și un dezavantaj. Avantajul constă în faptul că 
pot imprima un plan propriu de dezvoltare, iar 
dezavantajul este că orice început de drum are 
sincope. 

Veți depăși cu dificultate aceste sincope și 
problemele ivite în activitate ? 

Evident că acestea vor fi depășite rapid, 
deoarece se manifestă un angajament total 
din partea colectivului și nu în ultimul rând al 
managementului superior.

Aveți în plan măsuri de ridicare a nivelului de 
pregătire al personalului pentru activitatea în 
operativ, dar și în ceea ce privește prevenția 
și relația cu cetățeanul?  

Pregătirea personalului din subordine este o 
preocupare permanentă, deoarece este necesar 
că toți polițiștii locali să fie la curent cu dinamica 
legislației și a vieții sociale. În acest sens, cei din 
subordine vor participa la module de pregătire 
profesională, și, de asemenea, vor fi periodic 
evaluați profesional. 

Spuneați că un mare accent îl veți pune pe 
apropierea faţă de cetățeni, nu doar fiindcă 
este o obligație legală ci și pentru că intră în 

statutul și normele de conduită ale serviciului 
și înțeleg că vă gândiți inclusiv la un program 
diversificat de audienţe, pentru ca locuitorii 
să poată ajunge la dumneavoastră indiferent 
de programul lor de lucru. Veți elabora în 
perioada următoare și un set de proceduri 
aplicabile activităților personalului din poliția 
locală?

Nu în ultimul rând am în vedere și organizarea 
unor întâlniri informale cu colegi din alte poliții 
locale, în care să se discute despre problemele 
de ordin profesional cu care se confruntă, modul 
cum s-au soluționat acestea și a posibilității de 
elaborare a unor proceduri de lucru, care să 
cuprindă o gamă cât mai largă a activităților 
ce sunt desfășurate de polițiștii locali, în limită 
prevederilor legale și a competențelor. 

Sigur că este prea curând să vorbim de un 
bilanț al activitătii însă probabil că ați făcut o 
evaluare, nu? 

Este devreme să vorbim de un bilanț al activității 
ținând cont că am fost numit în această funcție 
în luna decembrie 2017. Evident că va urma și o 
evaluare, foarte curând. 

Toate aceste evaluări se vor face ca și cele 
din poliţia naţională pe indicatori de eficienţă 
şi performanţă? Ce veți urmări cu precădere 
în evaluările pe care le veți face? 

Scopul acestei evaluări va fi în prima fază de a 
stabilii dacă abordarea în organizare, delimitare 
a competențelor fiecărui angajat poate imprima 
o direcție favorabilă dezvoltării serviciului și una 
care să producă acel plus pentru comunitate 
despre care am vorbit anterior. 

Polițiștii încadrați în operativ satisfac 
necesarul stabilit de lege, de 1 polițist la 1000 
locuitori, sau mai aveți nevoie de personal? 

Ați adresat o întrebare, referitoare la impunerea 
pragului de un polițist local la 1.000 de locuitori, 
din păcate este o obligație care ne forțează la o 
organizare minimală și la un surplus de activități 
pe care le desfășoară un singur lucrător, dar 
acest lucru nu este neapărat descurajator și sunt 
convins că angajamentul fiecărui polițist local va 
suplini acest neajuns. 

INTERVIU

“Siguranța comunității noastre 
este prioritară pentru mine. Din 
acest motiv, am considerat că este 
absolut necesară înființarea unui 

serviciu specializat pentru asigurarea 
ordinii şi liniştii publice. Pe lângă 
sporirea siguranței cetățenilor, 
Poliția Locală Măgurele va avea 

un rol important în monitorizarea 
modului de respectare a normelor 
de gestionarea a deşeurilor şi a 
curăţeniei stradale. Un oraș mai 

sigur, mai curat și mai civilizat vor fi 
caracteristicile noului Măgurele”.

Narcis Constantin - primarul 
orașului Măgurele
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 PENTRU UN ORAȘ CURAT

IUBESC MĂGURELE

O mulțime de lucrători din cadrul 
operatorului de salubritate 
Salserv Ecosistem, împreună cu 
echipe suplimentare ale Primăriei 
Măgurele, au participat pe tot 
parcursul anului 2017 și până în 
prezent la activități de igenizare, 
întreţinere a curăţeniei dar şi 
de strângere a gunoaielor şi de 
curăţare a terenurilor din domeniul 
public expuse an de an, aruncărilor 
de deșeuri de către cetățenii certați 
cu normele de mediu, cu cele de 
conviețuire, dar și cu legile.

Pentru anul 2018, acțiunile de 
salubrizare au debutat chiar în 
data de 1 februarie când Primăria 
Măgurele a acționat la igenizarea 
zonei de pe strada Bradului, acțiune 
în urma căreia s-a strâns o cantitate 
de 240 mc de gunoaie aruncate 
ilegal. Dat fiind faptul că există 
încă zone unde cei care nu iubesc 

oraşul în care trăiesc aruncă, an 
de an, deşeuri, este foarte difícil de 
salubrizat toate aceste zone în mod 
constant.

Cu toate acestea, în cursul anului 
2017, au avut loc numeroase astfel 
de acțiuni de salubrizare efectuate 
la solicitările cetățenilor, pe strada 
Bradului, în parcarea Mărășești, în 
strada Aluniș nr. 137, pe Șoseaua 
de Centură, la pasarela Măgurele 
către stația Lukoil, dar și în alte 
zone. În urma acestor acțiuni de 
salubrizare au fost strânse peste 
2480 mc de deșeuri depozitate 
ilegal și 480 mc de deșeuri vegetale, 
iar costurile de salubrizare a 
acestor zone au fost suportate din 
bugetul local.

Primăria Orașului Măgurele face 
apel la deţinătorii de terenuri 
neîngrădite, să finalizeze acţiunile 

de curăţenie şi reaminteşte că, 
potrivit legii, neîmprejmuirea şi 
nesalubrizarea terenurilor deţinute 
cu orice titlu (de către persoane 
fizice şi de către cele juridice)
constituie contravenţie. În plus, 
odată cu înființarea Poliției Locale 
Măgurele, toți cetățenii care vor 
încalca legea prin aruncarea 
deşeurilor în locurile nepermise, vor 
fi sancţionați cu amendă între 500 
şi 2500 de lei. În plus, autorităţile au 
în vedere măsuri de supraveghere 
a acelor zone unde sunt aruncate 
regulat deşeuri, pentru a putea fi 
identificaţi şi sancţionaţi cei care 
transformă aceste spaţii în locuri de 
depozitare a gunoiului.

În acest sens, toţi cetăţenii sunt 
rugați să sprijine acţiunile de 
păstrare a curăţeniei, sesizând 
Poliţia Locală privind orice activitate 
ilegală de aruncare a deşeurilor. Nu 

trebuie să uităm, niciunul dintre noi, 
că am putea, cu un minim efort, să 
contribuim la păstrarea curăţeniei 
din oraş sau la oprirea distrugerii 
unui bun care este, desigur, al 
nostru. Dacă toţi ne prefacem că 
nu ştim şi nu vedem nimic, devenim 
cu toții complici și îi ajutăm pe cei 
ce murdăresc şi distrug mediul 
și orașul nostru! Haideți să ne 
mobilizăm și să luptăm împreună 
pentru un oraș mai curat, mai 
sănătos și mai frumos!

Autorităţile locale din Măgurele au demarat în ultimii ani o campanie extinsă şi eficientă de igienizare si strângere a gunoaielor aruncate 
ilegal în mai multe zone ale orașului, acțiune care implică costuri foarte mari din bugetul local, fonduri care ar putea fi direcționate către 
asfaltări, zone verzi, locuri de joacă sau pentru alte tipuri de lucrări necesare pentru locuitorii orașului. Toate aceste probleme generate de 
aruncarea gunoaielor în natura, ar putea fi stopate si prevenite prin implicarea civică a cetățenilor. 

În cursul lunii martie, imediat 
ce condițiile meteorologice  vor  
permite, la noua Bază Sportivă 
Măgurele, va avea loc o nouă 
preselecție pentru echipa de fotbal-
juniori a orașului Măgurele, ne-au 
informat antrenorii echipelor de 
fotbal. Tinerii iubitori de fotbal, de 
toate vârstele, sunt așteptați la 
baza sportivă pentru preselecție. 
Legitimarea în echipă și cursurile 
pentru cei selectați vor fi gratuite și 
susținute de către Primăria Orașului 
Măgurele și Consiliul Local. 

Marți, 30 ianuarie și joi, 1 februarie, 
au mai fost organizate încă două 
preselecții la Baza Sportivă a 

orașului, unde au fost prezenți, 
testați și selectați peste 30 de tineri 
iubitori de fotbal cu vârste cuprinse 
între 5 și 15 ani.  
Tinerii vor începe în curând 
antrenamentele, dar antrenorii 
echipelor au decis să mai 
organizeze încă o preselecție 

în luna martie. Aceasta vizează 
alcătuirea mai multor grupe 
de vârstă pentru antrenament 
și dorește să ofere copiilor 
posibilitatea de a practica un sport 
de performanță în cele mai bune 
condiții și alături de o echipă de 
profesioniști în domeniul fotbalului. 
În plus, antrenorii și-au propus să 
aducă pe teren copii dornici de 
afirmare care pot tinde către marea 
performanță. 

Părinții pot obține detalii de la 
antrenorii: Matei Ștefan (0768 366 
774), Rus Dan (0723 358 612)  și 
Adrian Buzatu.

PRESELECȚIE PENTRU ECHIPA DE FOTBAL
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O profesoară 
inimoasă și 

dedicată a reușit 
să demareze un 
proiect deosebit care 
a stârnit interesul 
și entuziasmul 
întregii comunități: 
organizarea „Cupei 
liceului”- primul 
Campionat de fotbal 
al Liceului Teoretic 
„Horia Hulubei”. 
Turneul de fotbal 

a fost organizat și 
coordonat de către 
Consiliul Elevilor și de 
doamna profesoară de 
educație fizică, Liliana 
Pârvu, absolventă a 
Facultății de educație 
fizică și sport cu o 
carieră de peste 7 
ani în handbalul de 
performanță în cadrul 
Clubului Sportiv Rapid.

Frumoasa inițaitivă, 
Campionatul de fotbal 

„Cupa liceului” s-a 
desfășurat, în prima sa 
ediție, vreme de cinci 
zile, în perioada 29 
ianuarie - 2 februarie 
2018, pe terenul 
de fotbal din cadrul 
Corpului A al Liceului 
“Horia Hulubei”. 
La campionat au 
participat elevii 
claselor IX-XII 
din unitatea de 
învățământ, organizați 

în 11 echipe de câte 
5 jucători, meciurile 
fiind arbitrate de 
profesoara Liliana 
Pârvu, inițiatoarea și 
sponsorul turneului. 
Totodată, meciurile 
au fost filmate 
de președintele 
Consiliului Elevilor, 
Mihai Niță, în speranța 
că tinerii se vor bucura 
peste ani să revadă 
primele lor meciuri. 

„Meciurile din cadrul 
campionatului au fost exrem 
de disputate, cu faze fierbinți 
și spectaculoase, fiind urmărite 
de o asistență numeroasă, 
de susținători și galerii ale 
fiecărei echipe. Campionatul 
s-a încheiat cu victoria echipei 
clasei a XII-a D care și-a 
adjudecat și trofeul pus în joc”, 
ne-a precizat profesoara Liliana 
Pârvu. Pe treptele 2 și 3 ale 

podiumului au urcat echipele 
clasei a XII-a B, respectiv 
clasei a X-a D. Premiile pentru 
câștigătorii locului 1 au constat 
în “Cupa liceului”, desigur, apoi 
în câte un set de echipament 
inscripționat cu numele liceului, 
câte o minge de fotbal, diplomă 
și medalie pentru fiecare 
membru al echipei, iar pentru 
cei de pe locurile 2 și 3 în 
cupe, medalii și diplome, toate 

premiile fiind sponsorizate 
prin grija organizatoarei 
turneului. După succesul 
deosebit de care s-a bucurat 
inițiativa sa, tânăra profesoară 
Liliana Pârvu ne-a precizat că 
se gândește la organizarea 
în această primăvară a unui 
turneu și pentru elevii claselor 
gimnaziale V-VIII. 

PAGINA COPIILOR

ÎN PREMIERĂ ABSOLUTĂ - PRIMUL CAMPIONAT DE 
FOTBAL AL ELEVILOR DE LA LICEUL „HORIA HULUBEI”

Elevii claselor a XII ai Liceului 
“Horia Hulubei” au susținut, 

deja, prima sesiune a examenului 
național de Bacalaureat 2018. Luni, 
12 februarie 2018, elevii au susținut 
proba de evaluare a competențelor 
lingvistice de comunicare orală în 
limba română (proba A).

La centrul de examen Liceul 
Teoretic ”Horia Hulubei” au fost 
înscriși 80 de candidați serie 
curentă și anii anteriori, fiind admiși 
77 deoarece 3 nu s-au prezentat.

Conform calendarului aprobat 
prin ordin de ministru, proba a 
continuat în data de 13 februarie 
și a fost urmată de evaluarea 
competențelor lingvistice de 

comunicare orală în limba maternă  
în perioada 14 - 15 februarie. 

În zilele de 16, 19 și 20 februarie, 
elevii claselor a XII-a au fost prezenți 
la evaluarea competențelor digitale 
(proba D), iar în perioada 21-22 
februarie aceștia au participat 
la evaluarea competențelor 
lingvistice într-o limbă de circulație 
internațională (proba C).

Cursurile pentru clasele a XII-a și a 
XIII-a se încheie vineri, 25 mai.

A doua sesiune a examenului de 
Bacalaureat 2018 are următoarea 
structură: 10 - 13 iulie: înscrierea 
candidaților

27 iulie: înscrierea candidaților 

care au promovat examenele de 
corigențe

20 august: limba si literatura 
română - proba Ea) - proba scrisă

21 august: limba si literatura 
maternă - proba Eb) - proba scrisă

22 august: proba obligatorie a 
profilului - proba Ec) - proba scrisă

23 august: proba la alegere a 
profilului și specializării - proba Ed) - 
proba scrisă

24-27 august: evaluarea 
competențelor lingvistice de 
comunicare orală în limba română 
- proba A

28 august: evaluarea competențelor 

lingvistice de comunicare orală în 
limba maternă - proba B

29-30 august: evaluarea 
competențelor digitale - proba D

30-31 august: evaluarea 
competențelor lingvistice într-o 
limba de circulație internațională 
-proba C

1 septembrie: afișarea primelor 
rezultate (până la ora 12:00) și 
depunerea contestațiilor(orele 
12:00 - 16:00)

2-5 septembrie: rezolvarea 
contestațiilor

6 septembrie: afișarea rezultatelor 
finale.

PRIMA SESIUNE A EXAMENULUI DE BACALAUREAT 
SUSȚINUTĂ ÎN LUNA FEBRUARIE 
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Crescătorii de porci din rasele 
Bazna şi Mangaliţa vor beneficia 
și în anul 2018 de sprijin financiar 
prin programul de susţinere 
a acestora, pentru creşterea, 
îngrăşarea şi livrarea porcilor 
din rasele respective către un 
procesator sau altă persoană 
juridică.

Potrivit unei Hotărâri de Guvern, 
crescătorii de porci din rasele 
Bazna şi Mangaliţa, vor primi 
ajutorul de minimis, constând în 
acordarea gratuită a unui număr 
par de purcei, minim 2 şi maxim 
10, pentru creştere, îngrăşare şi 
livrare către un procesator cu care 
au încheiat contract în acest sens. 
Ajutorul de minimis reprezintă 
numărul de purcei primiţi cu 
titlu gratuit din rasele Bazna şi/
sau Mangaliţa de beneficiari, iar 
valoarea acestuia se calculează 
solicitantului ajutorului, respectiv 
furnizorul de purcei, prin 
înmulţirea numărului de purcei cu 
250 lei/cap purcel.

Pentru a beneficia de acest 
program, crescătorii de porci 
trebuie să îndeplinească cumulativ 
următoarele condiţii:  
- să deţină exploataţii înregistrate/
autorizate sanitar veterinar;  
- să încheie un contract cu un 
procesator sau cu altă persoană 
juridică;  
- să primească cu titlu gratuit, un 
număr par de purcei, minim 2 şi 
maxim 10, de la un procesator 
sau de la o altă persoană juridică, 
cu care are încheiat contract; 
- să livreze minimum 50% din 
purceii primiţi cu titlu gratuit la 
procesatorul sau la altă persoană 
juridică cu care a încheiat contract, 
la o greutate, în viu, de minim 
130 kg/cap; să respecte structura 
raţiei furajere stabilită în contractul 
cu procesatorul sau cu o altă 
persoană juridică; să deţină 
registrul individual al exploataţiei, 
completat şi actualizat. Furnizorii 
de porci solicitanţi ai ajutorului de 
minimis trebuie să îndeplinească 

următoarele condiţii: 
- să deţină scroafe şi/sau scrofiţe, 
înscrise în registrul genealogic;  
- să furnizeze purcei înţărcaţi la 
greutate minimă de 10 kg/cap, 
în baza unui contract de livrare; 
- purceii să fie identificaţi potrivit 
legislaţiei în vigoare. Procesatorii 
şi alte persoane juridice trebuie 
să îndeplinească următoarele 
condiţii: să preia purceii de la 
furnizori în baza unui contract 
de livrare şi să îi transporte către 
beneficiari; să încheie contract cu 
beneficiarii pentru creşterea şi 
îngrăşarea purceilor; să preia de la 
beneficiari, în vederea abatorizarii 
si procesarii, cel puţin 50% din 
efectivul de purcei destinat 
îngrăşării/beneficiar, la o greutate 
minimă, în viu, de 130 kg/cap;  
- să plătească beneficiarului preţul 
stabilit prin contract. În termen 
de 90 de zile de la data intrării 
în vigoare a hotărârii de guvern, 
furnizorii de purcei din rasele 
Bazna şi/sau Mangaliţa, crescătorii 

de porci din rasele Bazna şi/

sau Mangalita şi procesatorii/
alte persoane juridice, pot solicita 
înscrierea în Program, în baza unei 
cereri, care se depune la direcţia 
agricolă judeţeană (DAJ).

Durata de aplicare a acestei 
scheme de ajutor de minimis este 
2018-2020, iar valoarea totală 
a schemei de ajutor de minimis 
pentru anul 2018 este de 4,6 mil. 
lei, în limita sumelor aprobate 
de Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale cu această 
destinaţie, de la bugetul de stat.

AJUTOR FINANCIAR PENTRU PRODUCĂTORII DE 
TOMATE

SPRIJIN FINANCIAR PENTRU CRESCĂTORII DE PORCI PRIN 
PROGRAMUL DE SUSȚINERE A CRESCĂTORILOR DE PORCI 

DIN RASELE BAZNA ȘI/SAU MANGALIȚA

Guvernul a adoptat, printr-o 
Hotărâre, schema de “Ajutor 
de minimis pentru aplicarea 
programului de susţinere a 
produsului tomate în spaţii 
protejate”, pentru anul 2018. 
Resursele financiare necesare 
sunt de 183 de milioane lei, 
reprezentând echivalentul în lei a 
sumei de 40 de milioane euro și se 
asigură din bugetul pe anul 2018. 
Schema de ajutor de minimis 
pentru 2018 se va implementa de 

către Direcțiile pentru Agricultură 
Județene (DAJ), iar potențialii 
beneficiari sunt: producătorii 
agricoli persoane fizice care 
deţin atestat de producător, 
producătorii agricoli persoane 
fizice autorizate, întreprinderi 
individuale şi întreprinderi familiale 
și producătorii agricoli persoane 
juridice.

Valoarea ajutorului de minims 
este de 3.000 euro/beneficiar/
an calculați în lei, iar sumele se 
plătesc într-o singură tranşă. De 
asemenea, pentru o evaluare 
eficientă a producției producătorii 
de tomate care solicită ajutorul 
sunt obligați ca la finalul recoltării 
să comunice DAJ cantitatea totală 
de tomate obținută pe suprafața 
de 1.000 metri pătrați. Pentru a 
beneficia de acordarea acestei 

forme de sprijin financiar pentru 
cultura de tomate, beneficiarii 
trebuie să îndeplinească cumulativ 
următoarele condiții: să dețină 
o suprafață cultivată cu tomate, 
în spații protejate, de minimum 
1.000 mp, marcată la loc vizibil, cu 
o placă indicator inscripționată: 
“Program susținere tomate, 
2018“ și să menționeze pe 
aceasta numărul cererii depuse 
pentru obținerea finanțării; să 
obțină o producție de minimim 
2 kg de tomate/mp și să facă 
dovada producției realizate prin 
documente justificative privind 
comercializarea producției; să fie 
înregistrați în evidențele Registrului 
Agricol deschis la primăriile în a 
căror rază administrativ-teritorială 
se află suprafețele cultivate cu 
tomate în spațiile protejate; să 

valorifice producția în perioadele 
ianuarie-mai inclusiv și/sau 
noiembrie-20 decembrie, inclusiv.

Scopul acestui program este 
realizarea unei producții 
cantitative și calitative și are rolul 
de a eficientiza exploatația prin 
capitalizare, în vederea dezvoltării 
unui management eficient al 
acesteia. În același timp, programul 
răspunde dorinței consumatorului 
de a avea acces la produse 
proaspete în perioada rece a 
anului. Ca urmare a Hotărârii 
de Guvern adoptată, fermierii 
interesați și care îndeplinesc 
cumulativ criteriile necesare pot 
depune solicitari de înscriere 
în Program la Direcțiile pentru 
Agricultură Județene (DAJ). 
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