
PRIMĂRIA COMUNEI 
CORBEANCA



Premise
• Nevoia unei mai bune comunicări cu locuitorii comunei, în condițiile în

care am constatat că foarte mulți dintre aceștia nu cunosc realizările
primăriei Corbeanca și nici proiectele de dezvoltare. Considerăm că este
necesar ca fiecare să cunoască: ce s-a făcut, ce este în desfășurare, ce
intenționăm să realizăm pe baza propunerilor lor, cum se administrează
taxele comunei și cum sunt utilizate resursele financiare ale comunității.

• Cultivăm un climat de armonie între locuitorii comunei, indiferent dacă
sunt noi sau vechi, cu studii superioare sau nu, din partide vechi sau noi,
bogați sau cu posibilități financiare limitate.

• Alegerile locale desfășurate în mod democratic s-au încheiat și este
nevoie ca fiecare consilier să își aducă aportul la dezvoltarea comunei și
îmbunătățirea vieții locuitorilor. Considerăm că avem scopuri și o agendă
comună și susținem realizarea proiectelor în favoarea cetățenilor acestei
comune.

• Acuzele nefondate trebuie să înceteze, climatul de suspiciune și blamare
permanentă a autorităților de orice fel nu aduce beneficii nimănui.



SCOPUL ÎNTÂLNIRII
ü Întâlnirea cu locuitorii comunei pentru 

culegerea directă de informații și 
îmbunătățirea ac8vității primăriei și 
comunicării cu locuitorii;

ü Raport de ac8vitate pe 8p de ac8vități;

ü Prezentarea stadiului lucrărilor în 
desfășurare;

ü Prezentarea proiectelor în curs de semnare;

ü Proiecte de dezvoltat, rezultate din 
propunerile locuitorilor. 



INFRASTRUCTURĂ 
CORBEANCA – ÎN TRECUT

v Stuația din trecut: Aproape toate străzile erau neasfaltate, pline de noroi, iar
drumul județean plin de gropi si fără trotuare. Urmează a doua reabilitare a
acestuia cu modernizarea aferentă;

v Mai avem și acum un număr de 30 de străzi neasfaltate, intenționăm să le
asfaltăm cât mai repede, avem proiecte de finanțare depuse și dacă dorim să
scoatem cât mai puțini bani din buget trebuie să accesăm fonduri
nerambursabile. Le vom accesa, însă acest proces durează!

Anul 2008 intrarea în Tamași Anul 2008 intrarea în Corbeanca



INFRASTRUCTURĂ CORBEANCA
CORBEANCA ÎN 2008



INFRASTRUCTURĂ 
CORBEANCA - REALIZĂRI

Situație prezentă:
ü Rețeaua de străzi, asfaltată în proporție de 

90%, fonduri atrase în valoare de 29.336.035 
lei – NERAMBURSABILE!

ü Ieșiri suplimentare în DN1, cu benzi de 
accelerare; 

ü Crearea de drumuri alternaQve de acces în 
comuna Corbeanca, crearea de centuri 
ocolitoare care fluidizează traficul și evită 
blocajele și aglomerarea; mașinile care 
tranzitează Corbeanca cresc exponențial și în 
lipsa acestor drumuri Corbeanca s-ar bloca:

Ø Varianta ieșire DN1 prin strada Biserica 
Sfânta Troiță, Valea Vlăsiei - hartă atașată 
pag. următoare

Ø Varianta ieșire DN1 prin strada Cantonului 
spre aeroport - hartă atașată pag. 
următoare

o Mai sunt multe de făcut, în primul rând 
asfaltarea în totalitate a drumurilor;

o Atenție, nu toate drumurile neasfaltate sunt 
în proprietatea primăriei, dar oferim suport 
pentru rezolvarea situației.



INFRASTRUCTURĂ 
CORBEANCA - REALIZĂRI



INFRASTRUCTURĂ 
CORBEANCA - REALIZĂRI

Alternativă rapidă pentru Ostratu / 
Paradisul Verde:
- Varianta de ieșire în DN1 prin 
Strada Biserica Sf. Troiță, Valea 
Vlăsiei;

Centură ocolitoare pentru traficul Bu:ea-
Tamași-DN1: 
- Intrare în Tamași-strada Cantonului-DN1 

aeroport;



INFRASTRUCTURĂ
CORBEANCA -
REALIZĂRI

Conectarea comunei Corbeanca la 
Autostrata A0 

- Bretea de acces direct la autostrada de 
centura A0 (continuare strada Sportului);

- Strada Sportului se va intersecta / 
conecta cu A0, apoi va continua cu o 
șosea paralelă cu DN1, care va fluidiza 
traficul generat de Corbeanca, Buftea, 
Mogoșoaia. 

- Ieșirile de pe această arteră: 

- Centura actuală, 

- Jandarmeriei, 

- Șoseaua Sisești, 

- Casa Presei 

Proiectul este aprobat (demersul e 
inițiat din 2016).



INFRASTRUCTURĂ 
CORBEANCA: PROIECTE

- Depunere proiect de reabilitare a drumurilor, inclusiv drumul DJ101 cu crearea de
trotuare, mutarea cablurilor de pe stâlpi în subteran și crearea de piste de bicicletă,
modernizarea stațiilor de transport în comun și evident asfaltare străzi noi sau
repararea cele existente.
Acest proiect este realizabil doar prin atragere de fonduri nerambursabile, valoarea
fiind uriașă. Proiectul a fost depus pentru finanțare la Compania Națională de
InvesGții. În paralel căutăm și alte Gpuri de fonduri nerambursabile, dar pentru care
ar fi necesară cofinanțare.
- Demersuri comune cu primăriile BuJea și Otopeni cu sprijinul Consiliului

Județean de creare a stațiilor de tren Gara BuJea, respecGv Gara Odăi (lângă
aeroportul Otopeni). Aceste gări trebuie să fie dotate cu parcări supravegheate
video, suporturi de bicicletă etc și vor crea pentru locuitorii comunei alternaGve
de transport rapid CFR;

- Realizări drum de acces D.J. 101A-DN1;
- Pasarelă pietonală peste D.J. 101, între Școala Gimnazială nr. 2 Tamași și Sală de
sport în construcție;
- Instalarea de internet wireless în Parcul Corbeanca.



INFRASTRUCTURĂ 
CORBEANCA: PROIECTE

Realizarea Zonei 
Industriale Corbeanca, 
situată la granița cu 
Otopeni și Mogoșoaia 
- crearea infrastructurii 
aferente – hartă atașată;
Necesitate: 
- Creare de locuri de 

muncă;
- Atragere de fonduri 

semnifica@ve la 
buget;



TRANSPORT ÎN COMUN 
CORBEANCA

ü În data de 26.04.2017 a fost adoptată Hotărârea Consiliului Județean Ilfov
nr. 23/2017 privind aprobarea PLANULUI DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ
2016 – 2030 regiunea BucureșN Ilfov, în ședința ordinară a Consiliului Județean
Ilfov (dezbaterile au început în anul 2016).

http://www.primariacorbeanca.ro/acte/PMUD_BI.pdf


TRANSPORT ÎN COMUN 
CORBEANCA

REALIZĂRI:

ü A fost înființată linia transport local, prin achiziția  mijloacelor de transport, 
ruta Petrești – Gara Buftea (conectare la transport feroviar) 

ü A fost introdusă linia STB R441, ruta Ostratu – Casa Presei Libere; 

ü A fost introdusă linia STB R402, ruta Străulești – Buftea – Corbeanca –
Balotești – Grădiștea;

ü Abonamente gratuite pentru elevi, studenți și persoane defavorizate;

ü Au fost finalizate drumurile de acces către viitoarea Gara Odăi (aflate în aria 
comunei noastre).



TRANSPORT ÎN COMUN 
CORBEANCA

ü Monitorizarea video a stațiilor de transport local și modernizarea acestora;
ü Demersuri pentru realizarea unei parcări la Gara Bu:ea și Gara Odăi, în parteneriat cu Consiliul 

Județean Ilfov și primăriile Bu:ea și Otopeni;



UTILITĂȚI: APĂ ȘI CANAL, 
CORBEANCA - REALIZĂRI

• REALIZĂRI:
• Proiectul finanțat cu fonduri nerambursabile

prin POS Mediu ,,Ex$nderea rețelelor de
alimentare cu apă și canalizare din comuna
Corbeanca”, lucrări în valoare de
44.189.101,58 lei fără TVA, din care 99%
fonduri nerambursabile:

• exBnderea rețelei de distribuție de apă
potabilă cu o lungime de 39,95 km și
realizarea de branșamente la rețeaua de
distribuție a unui număr de 3.400 abonați;

• realizarea rețelei de canalizare menajeră
prin vacuum cu o lungime de 48,533 km;

• Sistemul este completat prin realizarea de
cămine de vizitare, 1500 camere de
vacuum, 2 Stații de pompare apă uzată
menajeră, 4 Stații de vacuum, 1 Rezervor
tampon, 4 Stații de admisie aer și conducte
de refulare ape uzate menajere cu
lungimea totală de 9.796 m.



UTILITĂȚI: APĂ ȘI CANAL, CORBEANCA 
- REALIZĂRI

Proiectul finanțat cu fonduri nerambursabile prin POS Mediu
“Reabilitarea și ex,nderea surselor de captare și tratare a
apei potabile din orașul Bu5ea și comuna Corbeanca,
lucrări în valoare de 12.970.241,91 lei fara TVA, din care
99% fonduri nerambursabile:
Lucrări executate:
ü 4 foraje noi de mare adâncime (300 m) complet echipate

și automaFzate;
ü în satul Ostratu 2 foraje noi complet echipate și

automaFzate;
ü exFnderea aducţiunii de la captările din puțuri la

gospodariile de apă din Corbeanca și Ostratu în lungime
totală de 1.035 m;

ü s-a refăcut Gospodăria de apă existentă în Corbeanca,
stația de clorinare, stația de pompare prin mărirea
capacității;

ü s-a construit un rezervor de înmagazinare cu un volum
de 600 mc;

ü în satul Ostratu s-a construit o stație de tratare a apei cu
instalație de demanganizare - deferizare și instalație de
clorinare.

ü Lucrarile sunt finalizate si complet funcAonale.
Proiecte: ExFnderea cu 20 km a rețelei de apă și canal, se
urmărește tot atragerea de finanțare nerambursabilă –
PROIECT DEPUS;



EDUCAȚIE – CORBEANCA
CUM ERA ÎN 2008 (LINK VIDEO)

https://youtu.be/BGekDtL5-yI


EDUCAȚIE – CORBEANCA
CUM ESTE DIN 2018

- S-a renovat și dotat grădinița cu program prelungit Petrești, finanțare CJ Ilfov 90% (985.738

lei) și 10 % fonduri proprii;

- S-a renovat, extins și dotat școala Tamași, finanțare 90% Ministerul Dezvoltării Regionale și

Administrației Publice (3.643.577 lei) și 10 % fonduri proprii. Proiect în curs de finalizare.

- S-a renovat și dotat la standarde europene Grădinița Tamași din fonduri europene

1.700.567 lei;

- S-a renovat și dotat la standarde europene Școala Gimnazială nr 1 Corbeanca, din fonduri

nerambursabile 2.399.670 lei;

- S-a construit și dotat after-school-ul Ostratu, parte dintr-un proiect european cu valoare

nerambursabilă de 9.200.632 lei;

- S-au dotat cu tablete, în perioada pandemiei, copiii din familii fără posibilități pentru

accesul egal la educație;

În luna mai 2021 vom organiza Zilele porților deschise în Corbeanca, pentru a facilita

înscrierile.



Să vedem cum arată acum 
școlile și grădinițele noastre! (link 

video)

https://youtu.be/Gg3LWFkVas8
https://youtu.be/Gg3LWFkVas8


EDUCAȚIE – CORBEANCA
CUM VA FI ÎN 2024

Construire și dotare la standarde europene:
ü Școala nouă Corbeanca (amplasare lângă

Parc Corbeanca):
• capacitate 1000 de copii,
• 4254 mp construiți,

• 8861 mp teren,

• bazin de înot și

• sală mulBfuncțională.

Ø Proiect finanțat prin POR, valoare
36.710.071 lei, 98% finanțare
europeană. Contract nr 6037 semnat
în 29.10.2020, în derulare

ü Grădiniță Corbeanca (amplasare lângă Parc
Corbeanca):

• capacitate 10 grupe de clasă - 200 de copii,
• 2139 mp

Ø Proiect finanțat prin POR, valoare
7.910.953 lei, 90% finanțare
europeană. Contract nr 5988 semnat
în 29.10.2020, în derulare.



Proiecte de viitor în educație 
(link video)

https://youtu.be/rDKWNtePeBY


CORBEANCA  - PROIECTE ÎN 
LUCRU EDUCAȚIE

ü After-school sat Tamași;

ü Sală de sport în Tamași;

ü Înființarea unui liceu teoretic;

ü Crearea unei școli profesionale 
cu profil HORECA

ü Transformarea școlii nr 1 
Corbeanca în școală pentru 
copii cu performanțe înalte, în 
momentul finalizării școlii noi 
(de lângă Parc Corbeanca). 

o Aceasta va funcționa în            
parteneriat public-privat.

Sală de sport Tamași



CORBEANCA: SĂNĂTATEA ÎN 
2008



CORBEANCA  - SĂNĂTATE

• Policlinica Cardiorec, un 
centru medical modern în 
incinta căruia funcționează:
ü 2 cabinete de medicină 

de familie;

ü se pot efectua analize;

ü se pot realiza inves=gații 
medicale complexe și 
imagis=că, precum și 
posibilități de recuperare 
medicală, decontate prin 
casele de asigurări.



CORBEANCA  - SPORT
Realizări: 

ü Bază spor/vă Tamași;

ü Susținerea financiară a Asociației Club Spor/v 
Corbeanca, care a facilitat prac+carea sportului 
anual a peste 400 de copii din comuna Corbeanca și 
obținerea de rezultate remarcabile în compe+ții 
spor+ve:  
Ø fotbal, !

Ø handbal fete, "

Ø karate, 

Ø aikido, 

Ø dans, #

Ø gimnas/că,$

Ø scrimă. %

Aceș/ copii au crescut sănătoși, au învățat disciplina, 
și-au dezvoltat abilități, în unele cazuri au a/ns 
performanța. Mereu ne-au făcut mândri.&&&



CORBEANCA  - SPORT (link video)

https://youtu.be/7ECKiktp9A8


CORBEANCA  - AGREMENT ȘI TIMP 
LIBER 

Realizări:
ü Parc Corbeanca: 3 ha, valoare 8.241.700 

lei din care 4.120.850 lei finanțare de 
către CJ Ilfov.  Parcul va fi deschis în 
primăvara, luna aprilie 2021.

Proiecte:
Ø Realizare parc de distracții în pădurea 

Mechea (» 60 ha)

Ø Realizarea de circuite turistice de 
bicicletă Foto: octombrie 2020



CORBEANCA  - AGREMENT ȘI 
TIMP LIBER 



ü Comuna Corbeanca este prima din ţară care a
accesat finanţări de la Administraţia Fondului
Cultural Naţional (AFCN) pentru organizarea
singurei tabere de sculptură în piatră din țară, în
valoare totală de 85.000 lei, susţinută financiar
atât de Primarie, cât şi de sponsori generoşi.

ü Sculpturile, în număr de 10 au rămas în
patrimonial comunei Corbeanca, deschizându-se
asJel o galerie în aer liber.

CORBEANCA  - CULTURĂ ȘI ARTE, TIMP 
LIBER, AGREMENT



CORBEANCA  - CULTURĂ ȘI ARTE, TIMP 
LIBER, AGREMENT

ü Construire Centrul Cultural Corbeanca, valoare 
3.216.332 lei, finanțată de către Compania 
Națională de Inves>ții, 100% fonduri 
nerambursabile.

Inves>ția realizată în proporție de 80%, termen 
de finalizare es>mat – toamna 2021. 

Ø 1943 mp construiți, 

Ø 250 de spectatori, 

Ø sală de conferințe, 

Ø spațiu de expoziții, 

Ø săli de ac>vități, 

Ø cluburi, bibliotecă / mediatecă etc. 

Proiecte:

• Susținerea și facilitarea diverselor ac>vități 
culturale în cadrul noului Centru Cultural;

• Accesarea de noi finanțări pentru organizarea 
de evenimente culturale prin Fondul Cultural 
Național;



CORBEANCA – CULTE, CULTURĂ, 
SPIRITUALITATE

• Au fost renovate bisericile Tamași, Petrești și Ostratu.

Biserica Corbeanca în prezent – obiectiv de patrimoniu

Biserica Ostratu în prezent



CORBEANCA – CULTE, CULTURĂ, 
SPIRITUALITATE

ü Construire cimi,r comun tuturor satelor din comună, dotat cu capelă conform
standardelor UE și sală des,nată comemorărilor religioase;
Ø Obiec,vul este gândit să funcționeze și ca adăpost în caz de calamitate sau

dezastru, putând adăpos, până la 300 de persoane, fiind dotat cu u,litățile
necesare și sală de mese.

Ø Obiec,vul este în faza avansată.

Biserica Petreș, în prezent Biserica Tamași în prezent



CORBEANCA – SIGURANȚĂ ȘI 
ÎNCREDERE

ü Poliția comunitară: a fost construit
sediul și este operațional 24/7, un
serviciu asigurat de 7 polițiști locali
care asigură respectarea legii,
limitarea actelor de vandalism etc.

ü Extinderea rețelei de sisteme de
supraveghere și siguranță în întreaga
comună Corbeanca, prin montarea a
175 camere de supraveghere video,
conectate prin fibră optică și
monitorizate de Poliția Locală.

ü Actele reprobabile trebuie sesizate
către Poliția Locală., motiv pentru care
solicităm ajutorul locuitorilor.



SITUAȚII IDENTIFICATE CARE 
TREBUIE GESTIONATE MAI BINE

• Am iden(ficat 5 teme nevralgice în ac(vitatea noastră, pentru care propunem 
crearea a 5 comisii de lucru cu membrii primăriei, consilieri și locuitori ai comunei 
care să inițieze campanii de informare și conș(en(zare a locuitorilor:

1. Colectarea taxelor și impozitelor într-un procent nesa(sfăcător;

2. Problema deșeurilor aruncate în zone nepermise, poluarea în general;

3. Terenurile neîngrijite,  care au inclusiv vegetație potențial alergenă;

4. Situația câinilor fără stăpân;

5. Dezvoltarea unui program ac(v de VOLUNTARIAT, care să poată valorifica capacitatea 
de implicare, exper(za, experiența locuitorilor comunei.



CONCLUZII ȘI VIZIUNE 
PENTRU VIITOR 

• Toate aceste realizări au necesitat 0mp, efort și muncă de echipă 

• Toate proiectele au nevoie de susținere și de contribuție din partea Consiliului Local 

• Pentru toate inves0țiile, este nevoie de co-finanțare și din acest mo0v e nevoie de un 
buget local sustenabil care să poată susține proiecte mul0-anuale


