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Fondator: Primar Florin Auraº Dragomir

Interviu cu primarul Florin Auraº DRAGOMIR:

PORTRET
de ales al
mãnecenilor:

“Cel mai important
proiect al acestui an
este alimentarea
cu gaze a comunei”

Reporter: Domnule
primar Florin Auraº
Dragomir, cu ce
gânduri aþi început
acest an? Care sunt
marile provocãri ale
lui 2021 pentru
comunitatea localã
din Mãneciu?
Primar Florin Auraº
Dragomir: Cele mai importante provocãri sunt

legate de multitudinea
obiectivelor pe care mi
le-am propus în acest
mandat, proiecte pe care
cetãþenii le aºteaptã de
foarte multã vreme.
Primul dintre aceste
proiecte, pentru mine
un proiect de suflet,
este cel de alimentare a
localitãþii cu gaz natural. În ultimele douã luni
de zile s-au fãcut în acest
sens demersuri importante ºi menþionez adoptarea, în luna decembrie

"Cuplul de aur"

U

nii oameni, indiferent cât de mult îmbãtrânesc, nu-ºi pierd niciodatã frumuseþea, ci doar ºi-o mutã de pe feþe, în inimile lor.
Familia,
pentru români,
este sfântã, este
un simbol în
care credem ºi
ne regãsim.

(continuarea
în pagina 4)

2020, de cãtre Consiliul
Judeþean a hotãrârii prin
care s-a înfiinþat parteneriatul pentru realizarea
studiului de fezabilitate,
între Judeþul Prahova ºi
comunele Mãneciu, Izvoarele ºi Teiºani. Luna
aceasta, Consiliul Local
Mãneciu, la rându-i, a
aprobat Hotãrârea de
Consiliu prin care ºi-a dat
acordul cu privire la încheierea acestui parteneriat. Prin urmare, sunt
paºi concreþi fãcuþi în
acest sens, care ne dau ºi
mai mult încrederea ºi
speranþa cã acest obiectiv se va realiza.
Vreau sã mulþumesc
public domnului preºedinte al Consiliului Judeþean, Iulian Dumitrescu,
pentru faptul cã implementeazã deja acest

proiect prin realizarea
studiului de fezabilitate
ºi a întregii documentaþii
tehnice pe care am întocmit-o, urmând ca la
sfârºitul lunii februarie,
începutul lunii martie cel
târziu, sã depunem cererea de finanþare a investiþiei, care poate fi în valoare de pânã la limita
sumei de 25 milioane de
euro. Este o investiþie
foarte importantã, o investiþie care va aduce în
comuna Mãneciu o resursã esenþialã - gazul
natural, ºi de aici vom
putea sã începem propriu-zis dezvoltarea comunitãþii. Dincolo de faptul cã este ºi o problemã
socialã, aceastã investiþie
rezolvã dintr-un punct de
vedere toate aspectele în

Daniela
DEVESEL
Consilier local viceprimar

ceea ce priveºte investiþiile care urmeazã a fi realizate în comuna Mãneciu.
Prin acest proiect, se
vor putea racorda la
reþeaua nationalã de gaz
toate gospodãriile din
comuna Mãneciu, dacã
cetãþenii vor dori acest
lucru. În total, în acest
proiect sunt cuprinse
peste 9.000 de gospodãrii
pentru a fi racordate la
reþeaua de alimentare cu
gaz. Sãptãmâna trecutã,
am semnat acordul de
parteneriat, care ne ajutã
sã trecem deja la
întocmirea studiului de
fezabilitate ºi sper ca în
curând sã oferim ºi
datele tehnice cu privire
la proiect.
(continuarea în
paginile 2 ºi 3)

O poveste de viaþã,
un om, un trecut
ºi multã emoþie!

Veteranul

ªtefan
Buzoianu,

sãrbãtorit
ºi omagiat
la 100 ani

Centrul de vaccinare Mãneciu este pregãtit
ecizia
Se aºteaptã d
de la judeþ
de deschidere
Primãria comunei Mãneciu
a stabilit ca centrul de vaccinare
împotriva COVID-19 sã se fie
amenajat în Sala Multifuncþionalã
din Mãneciu Pãmânteni.
În noul centru de vaccinare sunt
organizate trei puncte de imunizare,

un punct de recepþie, un punct de
triaj medical ºi un punct de supraveghere post vaccinare.
La PUNCTUL DE INTRARE în
centrul de vaccinare:
 Se va verifica temperatura persoanelor prin scanare.
Accesul persoanelor care înregistreazã o temperaturã corporalã
de peste 37,3 grade C nu este permis
în centrul de vaccinare. Persoana va
primi indicaþia sã se reprogrameze.

La PUNCTUL DE RECEPÞIE:
persoanele care doresc sã se
vaccineze prezintã cartea de identitate
registratorul verificã programarea
persoana primeºte ºi completeazã chestionarul de triaj
vaccinare adulþi

(continuarea în pagina 4)
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Interviu cu primarul Florin Auraº Dragomir:

“Cel mai important proiect al acestui an
este alimentarea cu gaze a comunei”
Reporter: Sunteþi un primar
tânãr, dar cu o experienþã solidã
ºi valoroasã în administraþia
publicã. De bunã seamã, ca edil
al comunei Mãneciu, abordaþi
lucrurile într-o perspectivã mai
largã. Unde v-aþi propus sã duceþi
comunitatea localã, prin aceastã
muncã asiduã, pe care aþi început-o
cu elan ºi eficienþã, la debut de
mandat?
Primar Florin Auraº Dragomir:
Preocupãrile noastre sunt, pe de-o
parte, de rezolvat problemele punctuale cu care comunitatea se confruntã,
însã, în acelaºi timp, ne preocupã ºi
investiþiile de naturã sã aducã dezvoltare. Alimentarea cu gaze naturale
a localitãþii este un astfel de proiect.
Mulþi dintre cetãþeni privesc acest lucru
ca pe un proiect social. Aceastã
investiþie rezolvã una dintre cele mai
grele probleme ale comunitãþii, legate
de încãlzirea locuinþelor, ºi ºtim foarte
bine cã, cel puþin 8 luni pe an,
mãnecenii fac focul în sobe ºi se
încãlzesc cu combustibili solizi. Deci
dincolo de faptul cã se rezolvã o problemã socialã, asigurându-se o încãlzire
mai comodã ºi ieftinã, se deschide o
frumoasã perspectivã pentru dezvoltarea comunitãþii. Pentru proiectul
de înfiinþare al unui parc industrial
în comuna Mãneciu, pe care-l vom
realiza cât de curând, una dintre cerinþe
este sã asigurãm încãlzirea halelor de
5.000 sau de 10.000 de metri pãtraþi, cu
gaz natural.
Prin urmare, prima întrebare pe
care o adreseazã un agent economic
pe care-l inviþi sã facã o investiþie în

Primarul Florin Auraº DRAGOMIR, în întâlnire de lucru la sediul
Primãriei Mãneciu, împreunã cu Gheorghe Stanciu ºi Paul Grigore,
primarii comunelor Teiºani ºi Izvoarele, pentru detalii tehnice referitoare
la studiul de fezabilitate pentru investiþia “Înfiinþare reþea inteligentã de
distribuþie gaze naturale în comunele Teiºani, Izvoarele ºi Mãneciu”.

comunitatea noastrã, este aceasta:
Ce utilitãþi existã? De aceea, trebuie sã
ne asigurãm cã avem aceste utilitãþi de
bazã: alimentare cu apã, canalizare ºi
gazele naturale. Pentru canalizare
aºteptãm noile mãsuri pe care UE ºi le
propune prin exerciþiul bugetar 20212027, ca sã putem depune un proiect de
canalizare pentru toatã comuna
Mãneciu ºi sã trecem de la acel procent
de aproximativ 30% din gospodãriile
racordate acum la canalizare, la un procent de 90, poate chiar 100%, într-un
viitor foarte apropiat.

Acestea sunt preocupãrile noastre,
ne propunem sã ducem aceastã comunitate acolo unde-i este locul, într-o
stare de normalitate ºi când ne referim
la utilitãþi, chiar vorbim de normalitate.

Reporter: În proiectul de
alimentare cu gaze a localitãþii se
consumã cele mai importante
energii ale administraþiei publice
locale. Ce alte proiecte mai sunt
în atenþia dumneavoastrã?
Primar Florin Auraº Dragomir:
Mai sunt ºi celelalte proiecte, pe care
nu le-am uitat. Recent, am semnat cu
autoritãþile publice centrale un act
adiþional la contractele prevãzute a
fi finanþate prin Programul
Naþional de Dezvoltare Localã 1.
Dintre acestea, cel mai important
este legat de alimentarea cu apã
în sistem gravitaþional.

Am reuºit sã obþinem prelungirea
termenului de finalizare pânã în decembrie 2022, ceea ce ne face sã credem cã
sunt ºanse mari sã putem realiza ºi
acest proiect, cu o singurã condiþie, sã-l
deblocãm la nivelul avizelor de la
Romsilva. Am luat legãtura cu reprezentanþii Ocolului Silvic Mãneciu, pentru a
analiza detaliile tehnice.
Sunt multe alte proiecte despre care
am putea vorbi. Pe toate le-am abordat.
La sfârºitul anului trecut, Primãria a
achiziþionat un microbuz care va fi
destinat realizãrii transportului
elevilor din comuna Mãneciu.
Vom propune Consiliului Local, în
bugetul din 2021, achiziþionarea celorlalte douã microbuze care ne sunt
necesare pentru a putea sã facem ca
acest proiect sã poatã fi aplicat din
toamnã, în noul an ºcolar. Vom începe
cu transportul la ºcoalã ºi înapoi acasã
al elevilor din ciclul primar, pe baza
unor declaraþii luate de la pãrinþii care
doresc acest lucru.
Din calculele noastre, avem nevoie
de un parc de minim 5 microbuze
ºcolare, cele trei de la ºcoalã ºi încã
douã de la primarie, în aºa fel încât programul “Transport ºcolar Local
Gratuit”, aºa cum am promis, sã fie viabil. Prin realizarea acestui program, elevii vor putea merge în condiþii decente
ºi în siguranþã la ºcolile din localitate ºi
sã se întoarcã acasã.
Cam acestea ar fi principalele
proiecte, principalele provocãri pe care
ni le aduce anul 2021, dar mai avem ºi
altele despre care vom vorbi pe
parcursul acestui an.
(continuare în pagina 3)
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 Alimentarea cu gaze a comunei;
 Înfiinþare Parc industrial;
 Alimentarea cu apã în sistem gravitaþional;
 Achiziþionarea altor douã microbuze pentru
transportul elevilor din comuna Mãneciu.
Comuna Mãneciu are o modernã
ºi utilã salã multifuncþionalã

(urmare din pagina 2)
Reporter: Aþi initiat un proiect
laborios, important, de
comunicare ºi transparenþã.
Ce ne puteti spune despre acest
aspect?
Primar Florin Auraº Dragomir:
În orice instituþie publicã, existã niºte
reguli, unele impuse chiar de lege,
legate de comunicare. Exemplu: cadrul
legislativ actual obligã autoritãþile publice locale sã susþinã o conferinþã
de comunicare lunar. Dar acest lucru,
dincolo de faptul cã este o cerinþã legislativã, este ºi o necesitate pentru cã
cetãþenii trebuie sã fie informaþi cu
privire la cât mai multe activitãþi pe care
le desfãºoarã autoritatea publicã localã
în comunitatea respectivã. Este o obligaþie ºi moralã, dar ºi un drept, pentru
cã fiecare cetãþean participã în mod
direct la rezolvarea acestor proiecte,
prin faptul cã este plãtitor de taxe ºi
impozite.
Comunicarea, transparenþa sunt
douã prioritãþi ale noii administraþii
locale din comuna Mãneciu ºi evident
cã le dãm o atenþie sporitã fiecãreia dintre ele. Ca atare, modul în care va fi
reorganizat aparatul de lucru al primarului porneºte de la aceastã necesitate, de la aceastã obligaþie legalã, aºa
cum vorbeam, dat fiind faptul cã în
structura organizatoricã moºtenitã nu
exista niciun compartiment abilitat cu
comunicarea ºi transmiterea de informaþii cãtre cetãþeni.
Apariþia ziarului cu fecvenþã
lunarã “Mãneciu” este o consecinþã a
acestei preocupãri. Dorim sã transmitem prin intermediul acestei publicaþii locale, date, informaþii, proiecte,
propuneri, imagini care sã ajute

În luna decembrie a anului trecut, a avut loc recepþia Sãlii
Multifuncþionale de la ªcoala
Gimnazialã din Mãneciu Pãmânteni. Inaugurarea a fost fãcutã de primarul Florin Auraº Dragomir, viceprimarul Daniela Devesel ºi fostul primar Vasile Cordoº.
Sala, de o arhitecturã
deosebitã,
are
o
suprafaþã totalã de 751
mp ºi a fost construitã
conform standardelor
de siguranþã

locuitorii comunei Mãneciu sã înþeleagã
care este preocuparea sau, mã rog,
strategia autoritãþilor publice locale cu
privire la dezvoltarea localitãþii ºi
rezolvarea problemelor comunitãþii.
Este un ziar pe care noi l-am aºteptat
de mult ºi pe care, cu siguranþã,
oamenii îl vor primi ca pe un lucru normal, ca pe un lucru care trebuie sã se
întâmple într-o comunitate. Comuna
Mãneciu este o comunitate care se
respectã ºi dacã alte localitãþi fac acest
lucru, cu siguranþã ºi noi trebuie ºi
putem sã-l facem.
În acelaºi timp, nu vom abandona
comunicarea în sistem online, pentru
cã o mare parte din cetãþenii acestei
comune sunt utilizatorii reþelelor
sociale de comunicare informaticã ºi
evident cã ºi în acest domeniu ne vom
duce cu tot ceea ce considerãm cã este
necesar sã informãm cu privire la activitatea Primãriei ºi a Consiliului Local,
precum ºi a celor mai importante instituþii din comuna noastrã. Dupã cum aþi
vãzut, din punctul acesta de vedere,
comunicarea noastrã existã chiar de la
preluarea mandatului. Am transmis pe
reþelele de Facebook sau Whatsapp, dar
ºi pe pagina de internet a Primãriei astfel de chestiuni. Vreau sã îi îndemn pe
cetãþeni sã acceseze cât mai des pagina
de internet a Primãriei Mãneciu, care
este actualizatã ºi acum se aflã în curs
de reconstrucþie, este rebrenduitã, ca sã
folosim un termen adecvat, dar va fi o

ºi calitate în vigoare, oferind condiþii
optime pentru desfãºurarea activitãþilor
cultural-artistice ºi sportive ale ºcolii, dar
ºi pe cele de la nivelul localitãþii.
Valoarea lucrãrii a fost de 1.689.605 lei
(cu TVA) ºi s-a realizat prin Programul
Naþional de Dezvoltare Localã.

paginã activã, o paginã interactivã unde
cetãþenii pot sã-ºi gãseascã atât informaþiile cât ºi formularele pe care vor
trebui sã le completeze pentru a putea
sã obþinã diversele servicii oferite de
primãrie.
De asemenea, la începutul acestui
an, am iniþiat procedura de obþinere a
acordului cetãþenilor, care doresc sã
primeascã diversele documente emise
de Primãria Mãneciu în format digital,
electronic, de exemplu, deciziile de
impunere sau diverse alte documente.
Este, dacã vreþi, o modalitate prin care
administraþia publicã localã din
Mãneciu rãspunde provocãrilor acestei
noi lumi, digitale.

Reporter: Vã rugãm sã dati un
mesaj, în acest final de interviu,
pentru toþi oamenii din localitatea
noastrã.
Primar Florin Auraº Dragomir: În
primul rând, vreau sã mulþumesc
mãnecenilor pentru faptul cã au avut o
atitudine responsabilã faþã de aceastã
provocare imensã, reprezentatã de
coronavirus. Atitudinea lor responsabilã a fãcut ca în aceasta perioadã, la
sfârºitul anului 2020, ºi începutul anului

2021, comuna Mãneciu sã înregistreze
un nivel extrem de mic al numãrului de
persoane infectate la 1000 de locuitori.
Practic, la momentul când vorbim avem
un procent foarte scãzut, de 0,6 la mia
de locuitori. Acest lucru ne-a ajutat sã
luãm mãsuri restrictive, altele decât
s-au luat la nivel general, ne-a ajutat sã
putem sã ne desfãºurãm oarecum activitatea în condiþii aproape obiºnuite.
E bine cã am închis doar piaþa ºi n-a fost
nevoie sã închidem toatã localitatea ºi
atunci ne gândim în perioada urmãtoare cum am putea sã redeschidem târgul sãptãmânal.
Urãrile mele, pe care le adresez
mãnecenilor la început de an, sunt urãri
de sãnãtate, în primul rând, urãri de
bine, sã fie încrezãtori ºi sã stea alãturi
de noi. Sã ne gândim împreunã la
lucrurile bune, la lucrurile care ne
definesc ca oameni, sã ne rugãm ca
Dumnezeu sã ne ajute, iar restul vine de
la sine.

Reporter: Domnule primar
Florin Auraº Dragomir,
vã mulþumim pentru interviul
acordat.
Primarul: Cu drag!
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“CUPLUL DE AUR”
(urmare
din pagina 1)

Consilier
local viceprimar
Daniela
DEVESEL

aniela DEVESEL este consilier
local al comunei Mãneciu,
D
aleasã pe lista Partidului Naþional

Liberal. Ocupã funcþia de viceprimar al
localitãþii, fiind recomandatã pentru
aceastã poziþie în administraþia publicã
localã de calitãþile sale organizatorice ºi
manageriale, puterea de muncã, experienþa într-o funcþie de conducere ºi, nu
în ultimul rând, de pregãtirea profesionalã solidã.
Absolventã a Facultãþii de Filologie,
Universitatea Bucureºti, din anul 2003 a
predat limba ºi literatura românã la
ªcoala Gimnazialã, sat Mãneciu Pãmânteni.
În anii petrecuþi la catedrã, a fost un
profesor iubit ºi respectat de elevi, contribuind la succesele ºcolare a generaþii
întregi de absolvenþi ai ºcolii. Din anul
2017, a ocupat funcþia de director, conducând destinele ºcolii pânã când a fost
desemnatã de colegii consilieri pentru
funcþia de viceprimar. S-a pregãtit permanent în frumoasa profesie de dascãl,
ºi ºi-a dezvoltat ulterior capacitãþile
manageriale. Are calitatea de Profesor
Evaluator pentru Examenele ºi Concursurile Naþionale ºieste membru în
Corpul Naþional de Experþi în Management Educaþional. Are o diplomã de
master pe tema “Studii culturale româneºti în context european” ºi în prezent
urmeazã al doilea masterat în Management Educaþional ºi Integrare Europeanã. Este traducãtor ºi interpret pentru Limba francezã, calitate atestatã de
Ministerul Justiþiei ºi are diplome de
comunicare pentru limbile englezã ºi
olandezã.
Organizator de concursuri, proiecte
ºi simpozioane, redactor la ziarul localitãþii ºi redactor ºef la revista “Vlãstar”,
a ªcolii Gimnaziale Mãneciu-Pãmânteni,
doamna viceprimar Daniela Devesel,
pe lângã elanul binecunoscut de întreaga comunitate, vine cu un fundament
profesional solid ºi un bagaj de
cunoºtinþe cu care contribuie la dezvoltarea ºi modernizarea comunei.

REDACÞIA
Telefon: 0244 295 225
Email: ziarulgazeta@yahoo.com
Tiraj: 2.000 exemplare
Tipografia Deasign Print, Ilfov
Tel. 0721.291.187

Se distribuie gratuit

În data de 30
noiembrie 2020, în
semn de preþuire a
familiei, Primãria
Mãneciu a adus un
strop de bucurie ºi
daruri celor care, în
acest an, au sãrbãtorit Nunta de Aur.
Dupã jumãtate de
secol împreunã, aceste cupluri au reuºit sã

învingã timpul prin
respect ºi multã
dragoste, fiind un
exemplu, transmiþând
un mesaj puternic ºi
încãrcat de valori
autentice, generaþiilor
tinere care reprezintã
viitorul României.
Le dorim multã
sãnãtate, prosperitate
ºi împliniri!
La mulþi ani!
Viceprimar,
Daniela Devesel

O poveste de viaþã, un om, un trecut ºi multã emoþie!

Veteranul ªtefan Buzoianu, sãrbãtorit la 100 ani
Marþi, 19 ianuarie, edilii
localitãþii, împreunã cu
alþi reprezentanþi ai Pri-

mãriei, au mers la Cheia,
sã-i ureze ,,La mulþi ani!”
cu ocazia zilei de naºtere,

unui om care face cinste
comunitãþii locale, un adevãrat patriot, veteran de
rãzboi, un om simplu care
poartã cu mândrie urmele
trecutului.
A luptat pentru þarã ºi
se aflã printre noi, ca mãrturie a trecutului glorios al
României ºi dovadã cât de
grea ºi frumoasã, totodatã,
poate fi existenþa unui
om!
Domnul Buzoianu
ªtefan a împlinit frumoasa vârstã de 100 de
ani, în pofida faptului cã

a fost grav rãnit în timpul
celui de-al doilea rãzboi
mondial.
“Îi dorim sã-l þinã
Dumnezeu sãnãtos cât
mai multã vreme, pentru a rãmâne un exemplu generaþiilor tinere,
nouã tuturor. Mulþi ani
sãnãtoºi, bade ªtefan!” a þinut sã-i ureze sãrbãtoritului primarul
comunei Mãneciu,
Florin Auraº Dragomir.
Oaspeþii i-au oferit o
diplomã, flori, tradiþionalul tort ºi alte cadouri la
aniversarea centenarã.

Campania de vaccinare împotriva virusului Covid 19

Centrul de vaccinare Mãneciu este pregãtit
(urmare din pagina 1)
La PUNCTUL DE TRIAJ MEDICAL:
 persoana prezintã chestionarul
de triaj
medicul efectueazã triajul medical
Dacã la triaj nu se identificã nicio
contraindicaþie la vaccinare, persoana citeºte ºi semneazã formularul
de consimþãmânt informat ºi ulterior
este direcþionatã cãtre cabinetul de
vaccinare.
La PUNCTUL DE VACCINARE:
se scaneazã datele personale
se administreazã vaccinul
se introduc datele despre
vaccin în Registrul electronic naþional
de vaccinare
se elibereazã adeverinþã de
vaccinare
La PUNCTUL DE SUPRAVEGHERE
POST VACCINARE:
toate persoanele sunt invitate sã
ia loc în spaþiul de supraveghere postvaccinare ºi sã aºtepte timp de 15
minute.
Persoanele vaccinate vor fi informate cu privire la conduitã în caz de
reacþii adverse postvaccinale.

Domnul primar Florin Auraº
DRAGOMIR a stabilit prin decizie
Nucleul Local de Coordonare al
Centrului de Vaccinare împotriva
COVID 19 ce are urmãtoarea
componenþã:
Daniela DEVESEL - viceprimarcoordonator, Elena Lavinia IVÃNOIU
- medic specialist medicinã de familie
ºi ªtefan Daniel STOIAN - ºef serviciu Poliþie Localã.

Centrul de vaccinare deþine avizul
de funcþionare temporar eliberat de
DSP Prahova.
Decizia de deschidere a centrului
trebuie sã vinã de la Centrul Judeþean
de Coordonare ºi Conducere a
Intervenþiei ºi va fi luatã, în aceste zile,
în funcþie de numãrul de doze de
vaccin disponibile.
Viceprimar, Daniela Devesel

