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 NR. 2 FEBRUARIE 2021
Ne apropiem de debutul
celui mai îndrãgit
anotimp - PRIMÃVARA.
Florin Auraº DRAGOMIR,
primarul comunei Mãneciu
ºi Consiliul Local
ureazã tuturor doamnelor ºi
domniºoarelor din comunã,
cu ocazia zilelor
de 1 ºi 8 Martie,
cele mai sincere
urãri de sãnãtate,
fericire ºi împlinirea
tuturor dorinþelor!

LA MULÞI ANI!

O primãvarã frumoasã!

Fondator: Primar Florin Auraº Dragomir
Primarul Florin Auraº Dragomir, chemare la unitate a comunitãþii locale

Placã în onoarea primarilor ce au condus
comuna Mãneciu în perioada modernã
În ziua de 17 februarie,
a fost dezvelitã o placã de
onoare în holul de la intrarea
în Primãria localitãþii, pe care
au fost inscripþionate numele,
însoþite de fotografii, ale
tuturor primarilor comunei
Mãneciu, de la organizarea
administrativã a þãrii în forma
din prezent.

Primar Florin Auraº
DRAGOMIR:
“Aceastã zi este un eveniment
important pentru noi. 17 februarie este data când în anul 1968
au fost create comunele aºa cum
le ºtim astãzi. Am decis sã avem
în cadrul Primãriei un panou de
onoare care sã ne aducã aminte
de toþi cei care au fost primari,
din 1968 ºi pânã astãzi. Prin asta
vrem sã le mulþumim pentru ce

A fost înfiinþat Clubul Sportiv Comunal
“Mãneciu”, cu 13 secþii sportive
La iniþiativa primarului
Florin Auraº Dragomir, Consiliul
Local a aprobat înfiinþarea Clubului
Sportiv Comunal “Mãneciu”.
Clubul Sportiv Mãneciu are ca
obiect principal de activitate, selecþia ºi
pregãtirea sportivilor, precum ºi participarea acestora la competiþii sportive
interne ºi internaþionale ºi atingerea
performanþelor sportive.
Clubul Sportiv Comunal
“Mãneciu” a fost organizat ca persoanã juridicã românã, de drept public, cu 13 secþii sportive ºi anume:
fotbal, tenis de câmp, culturism,
tenis de masã, handbal, atletism,
baschet, volei, sporturi de contact,
sporturi nautice, sporturi de iarnã,
ciclism ºi „sportul pentru toþi”.

S-a transmis Clubului Sportiv
Comunal “Mãneciu“, prin dare în folosinþã gratuitã, pe o perioadã de 10 ani,

a terenurilor ºi construcþiilor aferente
ce vor deservi activitatea sportivã, bunuri ce fac parte din domeniul public al
comunei Mãneciu, respectiv:

 SALA DE SPORT
CHEIA; SAT CHEIA
 TEREN SPORT
CARTIER (stadion); SAT
MÃNECIU UNGURENI,
NR. 159
 BAZA SPORTIVÃ
(balon); SAT MÃNECIU
PÃMÂNTENI,
Primarul
NR. 1444. Aici
ºi-a îndeplinit se aflã ºi sediul
promisiunea
Clubului.

fãcutã
mãnecenilor

(continuarea în
pagina 2)

au fãcut pentru localitate ºi sã le
urãm sãnãtate. Cred cã astfel de
lucruri trebuie fãcute fãrã sã
avem în minte culoarea politicã,
pentru cã suntem cu toþii cetãþenii comunei Mãneciu ºi cred
cã toþi vrem binele localitãþii.
Sper sã fim din ce în ce mai
uniþi, iar aceastã comunitate sã
fie un exemplu de referinþã în
judeþul Prahova ºi chiar în
România.”

Angajament pentru
racordarea la reþeaua
de gaze naturale
Pentru introducerea reþelei de gaze
naturale ºi racordarea gospodãriilor la
aceasta, cetãþenii din comuna
Mãneciu trebuie sã completeze un
formular de angajament. Aceºtia
pot veni la Primãrie ca sã completeze documentul sau îl pot
descãrca de pe situl instituþiei ºi sã
îl aducã ulterior completat.
Documentul conþine angajamentul
privind racordarea la reþeaua de distribuþie a gazelor naturale, în situaþia
implementãrii proiectului cu titlul:
“ÎNFIINÞARE REÞEA INTELIGENTÃ
DE DISTRIBUÞIE GAZE NATURALE,
ÎN JUDEÞUL PRAHOVA - COMUNELE
TEIªANI, IZVOARELE ªI MÃNECIU”.

Mãneciu

A fost înfiinþat Clubul Sportiv Comunal
“MÃNECIU”, cu
13 secþii sportive
(urmare din pagina 1)
Iniþial, a fost alocatã suma de 50.000
de lei de la bugetul comunei, pentru
pornirea activitãþii, clubul urmând sã
fie finanþat prin surse bugetare, dar ºi
din alte surse atrase, conform legii.
Finanþarea Clubului Sportiv va fi
stabilitã într-un buget anual care va
trebui aprobat de Consiliul Local
Mãneciu, pentru transparenþã ºi
respectarea legalitãþii.
Clubul va fi condus de un
consiliu de administraþie, format
din consilierii locali Daniela Devesel
(viceprimar al localitãþii), Vasile
Cãtãlin Albu ºi ºef serviciu financiar
contabil, Georgiana Mihãilã. Pentru
funcþia de director al clubului se va
organiza concurs.
Clubul Sportiv Comunal “Mãneciu”
se organizeazã ºi funcþioneazã în conformitate cu prevederile Legii nr.
69/2000 a educaþiei fizice ºi sportului,
cu modificãrile ºi completãrile ulterioare. De asemenea, consilierii locali
au aprobat ºi Regulamentul de funcþionare al clubului.

Primar
Florin Auraº Dragomir:

“

Este un proiect de suflet al
meu, o promisiune pe care am
fãcut-o mãnecenilor ºi pe care
am îndeplinit-o acum. Cred cã
astfel putem impulsiona, reînvia
practic sportul în localitatea
noastrã. Clubul Sportiv Comunal
“Mãneciu” va funcþiona în
deplinã transparenþã ºi legalitate, în beneficiul tuturor iubitorilor ºi practicanþilor de sport, al
copiilor ºi tinerilor, în primul
rând. Nu vrem sã mai vedem
persoane care pun monopol pe
activitatea sportivã spre a-l
transforma în prilej de a face
profituri sau de petreceri ºi
altele asemenea.

”
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“Ajutor” de nãdejde pentru comuna Mãneciu,
fie vreme bunã, fie vreme rea

Primãria s-a dotat cu un utilaj multifuncþional
Administraþia
publicã localã s-a
dotat cu un utilaj
destinat pentru intervenþiile pe domeniul
public, atât în timpul
iernii, cât ºi în
sezonul cald.
Utilajul multifuncþional, un adevãrat ajutor de nãdejde pentru comuna Mãneciu, asigurã
curãþenia stradalã,
executând diverse
operaþiuni cu accesoriile cu care este

dotat. Utilajul va fi
folosit ºi pentru
deszãpezire, fiind
dotat cu o lamã specialã având ºi o
remorcã basculabilã.
“ªtiu cã ne
dorim cu toþii o
comunã cu strãzi
mai curate, iar
acesta este încã un
pas în acest sens.
Pas cu pas, dezvoltãm Mãneciu!” a precizat edilul
localitãþii, Florin
Auraº Dragomir.

Investiþii în satul Gheaba
Din seara de 27
ianuarie, una dintre
cele mai circulate zone
din satul Gheaba a ieºit
din beznã. Reþeaua de
iluminat public a fost
extinsã în aceastã zonã.

“Am extins reþeaua de
iluminat public, în satul
Gheaba, aºa cum am
promis, iar proiectele,
în urmãtoarea perioadã,

privind acest sat nu se
opresc aici. Urmeazã, în
primãvarã, sã punem
dalele de beton pe
aceastã arterã, astfel încât
sã se poatã circula în
condiþii normale ºi
decente. Mulþumesc
tuturor celor care au
fãcut posibilã realizarea
acestei lucrãri!”
Florin Auraº
DRAGOMIR, primar

Anul comemorativ în contextul fenomenului migraþional
Pr. Protoiereu

Mihail PENEª

În contextul în care toþi preoþii
slujitori din comuna noastrã au
sesizat amploarea fenomenului
migraþional, sub diferite pretexte,
proclamarea anului 2021 în
Patriarhia Românã ca „Anul omagial al pastoraþiei românilor din
afara României” ºi „Anul comemorativ al celor adormiþi în Domnul;
valoarea liturgicã ºi culturalã a
cimitirelor” a sosit ca un
binemeritat moment de reflecþie.
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Decizia sinodalilor este cu atât mai
fireascã, cu cât OSCE a anunþat la
jumãtatea anului trecut cã diaspora
româneascã este una dintre cele mai
numeroase, ocupând în prezent locul
cinci la nivel internaþional.
În primul semestru al anului
2021 va fi tratatã tema:
„Anul omagial al pastoraþiei
românilor din afara României”
cãutând, pe cât ne este cu putinþã, sã
cercetãm cu atenþie familiile care au în
strãinãtate unul sau mai mulþi membri,
ºtiind cã românii migranþi au aspiraþia
unui viitor prosper, dar trãiesc uneori
în societãþi din ce în ce mai secularizate ºi individualiste, sunt priviþi
adesea cu rãcealã sau suspiciune,
fapt care nu le insuflã un sentiment
de pace ºi mulþumire sufleteascã.

Icoana reprezentativã
a anului comemorativ 2021

„Anul omagial al pastoraþiei
românilor din afara României” ºi
„Anul comemorativ al celor adormiþi
în Domnul; valoarea liturgicã ºi
culturalã a cimitirelor”

Totodatã, promovarea identitãþii
româneºti ortodoxe asigurã o integrare
socialã în þãrile gazdã fãrã asimilare
culturalã ºi fãrã deznaþionalizare.
Îi vom îndemna pe enoriaºii care
trãiesc departe de þarã sã rãmânã permanent în contact cu cei dragi rãmaºi
în þarã, pentru ca distanþele geografice
mari sã nu producã îndepãrtare
sufleteascã sau înstrãinare spiritualã a
unora faþã de alþii ºi sã se pãstreze unitatea familiei. Vom explica în cateheze
ºi discuþii particulare cã sporirea
comuniunii ºi conlucrarea între românii care muncesc sau studiazã în
afara României ºi cei dragi rãmaºi
acasã este o necesitate.
Din pãcate, s-a putut constata cã
efectele pãrãsirii locurilor natale pot
duce la slãbirea ºi chiar distrugerea
unitãþii familiei, la schimbãri demografice ºi sociale, precum ºi la pierderea identitãþii confesionale. În
cadrul conferinþelor organizate în sistem electronic având ca invitaþi credincioºi din afara graniþelor, organizate în
cadrul fiecãrei parohii din comuna
noastrã, vom îndemna pe enoriaºii
ortodocºi din localitate ºi din strãinãtate sã preþuiascã familia – constituitã

din bãrbat, femeie ºi copii – deoarece
familia binecuvântatã de Dumnezeu
reprezintã spaþiul intim cel mai de preþ
în care se exprimã iubirea conjugalã,
dar ºi dragostea pãrinteascã, filialã ºi
frãþeascã, dupã cum adesea a afirmat
Pãrintele Patriarh Daniel. Totodatã,
vom adresa ºi îndemnul de a educa
generaþia tânãrã în duhul iubirii de
Dumnezeu, de Bisericã ºi de neam ºi
de a le cultiva urmaºilor virtuþi
esenþiale ca: dragostea ºi compasiunea, solidaritatea cu oamenii aflaþi în
dificultate, blândeþea, sinceritatea,
curajul ºi încrederea.
Nu trebuie sã uitãm faptul cã, prin
hotãrârea Sfântului Sinod din 25
februarie 2009, prima duminicã dupã
sãrbãtoarea Adormirii Maicii Domnului a fost dedicatã migranþilor români, ca semn al permanentei griji pastorale a Bisericii Ortodoxe Române
faþã de românii stabiliþi definitiv sau
temporar în strãinãtate.
- VA URMA Tema pentru al doilea semestru al
anului 2021: „Anul comemorativ al
celor adormiþi în Domnul; valoarea
liturgicã ºi culturalã a cimitirelor”
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Satele Costeni ºi Fãcãieni, implicate în procesul
decizional la nivelul comunei
 Au fost aleºi delegaþii sãteºti în Consiliul Local
Marþi, 26.01.2021,
au avut loc adunãrile
sãteºti pentru Costeni
ºi Fãcãieni, cele douã
sate ale comunei
Mãneciu, care nu au
reprezentanþi aleºi
în procesul electoral
în Consiliul Local
Mãneciu.

GHENCEA LUMINIÞA, pentru satul Fãcãieni. Delegaþii
sãteºti vor reprezenta
locuitorii celor douã sate în
cadrul ºedinþelor Consiliului
Local.

Primar Florin Auraº
DRAGOMIR:
“Administraþia publicã
localã îºi propune sã dezvolte

în mod echitabil toate satele
localitãþii, iar toþi cetãþenii
comunei sã fie reprezentaþi în
Consiliul Local, sã cunoascã
proiectele ºi deciziile aleºilor,
iar comunitãþile sã poatã participa astfel, direct sau indirect, la deciziile privind
comuna Mãneciu ºi satele
acesteia. Cred cã astfel de
adunãri sãteºti nu au mai
avut loc la nivelul localitãþii
noastre, de cel puþin 5 ani”.

Adunãrile respective au
fost convocate de primarul
comunei Mãneciu, Florin
Auraº Dragomir, în conformitate cu prevederile art.142 din
Codul administrativ.
În urma dezbaterilor, cu
majoritatea voturilor celor
prezenþi, au fost desemnaþi
ca delegaþi sãteºti domnul
VASILE DAN, pentru satul
Costeni ºi doamna

Noua piaþã a localitãþii,
în lucrãri de amenajare
Între proiectele
primarului Florin Auraº
DRAGOMIR ºi ale echipei
sale din Primãrie, se aflã
amenajarea unei pieþe a
comunei, care sã întruneascã toate cerinþele, atât
din punct de vedere legal,
cât ºi sã fie la nivelul standardelor de dezvoltare a
localitãþii ºi sã asigure
desfãºurarea unui act
comercial pentru comunitate, dar ºi pentru cei care
tranziteazã localitatea
noastrã.

Lucrãrile de reamenajare
a pieþei sunt în desfãºurare în
clãdirea denumitã de localnici
“Casa Poporului”, unde a
funcþionat anterior o croitorie
ºi care este amplasatã în
vecinãtatea Gãrii Mãneciu
Ungureni.
Proiectul vizeazã sã asigure
condiþiile pe care le aºteaptã
comercianþii ce vor desface
produsele lor aici, precum ºi sã
satisfacã dorinþele cumpãrãtorilor de a putea face piaþa în
condiþii civilizate, indiferent de
anotimp, în condiþii de protecþie ºi siguranþã ºi de menþinere a calitãþii produselor,
ne-a informat viceprimarul
comunei - Daniela Devesel.
_ l __

Virus… Aºteptãri…
Scenarii… Bucurie!!!!
8 februarie, este ziua
în care liniºtea apãsãtoare din ºcoli a fost
înlocuitã de zarva copiilor care au pãºit cu
emoþie, dornici sã-ºi
revadã colegii ºi profesorii.
Deºi, în multe localitãþi
din þarã pandemia þine
elevii departe de ºcoalã,
în comuna Mãneciu,
numãrul mic de îmbolnãviri cu Covid-19 a permis deschiderea ºcolii.
Temerile, încertitudinile aduse de pandemie
ne-au facut sã trãim
intens zilele premergãtoare începerii semestrului al II-lea, pe noi,
dascãlii, pe elevi ºi pe
pãrinþi deopotrivã.
În ºcoala Gimnazialã,
Sat Mãneciu-Pãmânteni
elevii au început semestrul al II-lea cu “ªcoala
Altfel”, o sãptãmânã în
care s-au bucurat de activitãþi deosebite alãturi de
colegi ºi profesori.

Sãlile de clasã curate,
dotate cu mobilier nou,
video-proiectoare, laptopuri, demonstreazã
implicarea Primãriei ºi a
Consiliului Local în educaþia fiilor satului, pentru cã, aici, la Mãneciu,
cu toþii ºtim cã în fiecare
zi trebuie sã creºtem în
cunoaºtere, bunãtate ºi
înþelepciune.
Prof. înv. primar:
MIHAELA OPRIª, Director
ªcoala Gimnazialã
Mãneciu-Pãmânteni

Mãneciu

Portret de ales
al manecenilor:
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Proiect extins de reparare a unor
drumuri prin pietruire ºi balastare
Primãria comunei Mãneciu a
început, anul acesta, sã execute
un proiect extins de reparare a
unor drumuri prin pietruire ºi
balastare

Consilier local
Ioan Albu
În vârstã de 28 de ani, consilierul
local Ioan Albu este exponentul generaþiei tinere în legislativul comunei
Mãneciu. Absolvent al liceului din localitate (acum Colegiul Ferdinand I), a
urmat cursurile Universitãþii de ªtiinþe
Agronomice ºi Medicinã Veterinarã din
Bucureºti - Facultatea de Management,
Inginerie Economicã în Agriculturã ºi
Dezvoltare Ruralã.
Lucreazã din anul 2016 ca Inginer
Tehnolog - Specialist în domeniul Calitãþii,
la SC Maspex România SRL.
Îl definesc seriozitatea ºi punctualitatea, iar organizarea managerialã, flexibilitatea în gândire ºi spiritul de echipã sunt
punctele sale forte.
Poate fi un exemplu pentru tinerii din
localitate, cã valoarea ºi munca pot fi
rãsplãtite deopotrivã printr-o frumoasã
carierã profesionalã ºi în administraþie.
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Pânã la acest moment, douã drumuri din satul Mãneciu-Pãmânteni
au fost reparate complet.
Primul, cu o lungime de circa 800 1000 metri, este DS 108, în zona strada
Valea Mare, punctul “La Vlãsceanu”.
Drumul, pe care s-au pus de-a lungul
anilor straturi succesive de piatrã,
ajunsese cu nivelul deasupra curþilor,
astfel cã apa pluvialã se scurgea în
curþi, creând mari nemulþumiri. În consecinþã, s-a fãcut iniþial o decopertare
pentru coborârea nivelului, apoi s-au
aºezat straturi succesive de nisip, compactate, dupã care s-a fãcut pietruirea
propriu-zisã.
Cel de-al doilea drum se aflã în
aceeaºi zonã - Strada Valea Mare, cãtre
fabrica de mobilã. Artera a fost pietruitã pânã la fabrica de mobilã, de acolo
spre DN1A porþiunea fiind deja betonatã.

Cum va continua programul
Conform declaraþiilor administratorului Cosmin Dãnilã, vor intra în
perioada urmãtoare ºi alte strãzi în
lucru, pentru pietruire ºi balastare,
desigur succesiv ºi atunci când vremea va permite.

În satul Mãneciu-Pãmânteni, pe
Strada Mocani, în punctul “La Morari”,
problemele au apãrut din cauza
revãrsãrilor de apã pe drum, de la fântâna veche aflatã acolo. Fântâna a fost
desecatã, iar acum au fost create
condiþiile pentru reparaþia drumului.
O situaþie similarã este în punctul “La
Picasol”, programat de asemenea pentru intervenþie. Mai intrã în program
zona “Pe Lac”, unde se va aduce piatrã
ºi compacta drumul pe o lungime de
circa 400 metri, precum ºi artera din
DN1A spre familia Burlacu.
În satul Mãneciu-Pãmânteni,
situaþia este mai bunã, majoritatea
strãzilor fiind asfaltate sau betonate.
Aici urmeazã sã fie reparatã prin
pietruire artera ce duce la familia
Manisiu.

În satul Gheaba, se preconizeazã
executarea de pietruiri în zona “La
Bãieþuº.”
În satul Costeni, pe unde se face
legãtura cu Valea Ceraºului, situaþia
este cea mai grea, urmând sã se execute, pe o lungime însumatã de circa 4
kilometri de drumuri, reparaþii prin
pietruire ºi sã se construiascã rigole.
Problema reparaþiilor în satul Cheia
o reprezintã costurile mari pentru
aducerea pietrei ºi deplasarea utilajelor de lucru, spre deosebire de
Costeni, de exemplu, unde pietriºul
este scos din albia râului. Chiar ºi cu
astfel de probleme, programul de
reparaþii drumuri pe care ºi l-a propus
administraþia localã va continua ºi va fi
dus la bun sfârºit.

“CAFENEAUA CULTURALÃ MÃNECEANÃ” – prima ediþie
De Ziua Culturii Naþionale 15 ianuarie 2021, la Primãria
Mãneciu a avut loc prima ediþie
a evenimentului “Cafeneaua
culturalã mãneceanã”, la
iniþiativa domnului primar
Florin-Auraº Dragomir.
În cadrul evenimentului, au fost
omagiaþi profesorii Mariana ºi
ªtefan Badea, personalitãþi de
seamã ale învãþãmântului local,
oameni de culturã, care au con-

tribuit la formarea multor generaþii
de elevi, cãrora le-au inspirat
dragostea pentru literaturã, picturã
ºi frumos!
A fost organizatã o expoziþie
cu o parte din picturile profesoarei artiste Mariana Badea Taflan, care
în operele sale, îºi marturiseºte cu
sinceritate tensiunile ºi frãmântãrile, neliniºtile ºi mai ales
bucuriile vieþii.
De asemenea, au putut fi rãsfoite
cãrþile scrise de domnul profesor

ªtefan Badea, care a avut darul
scriitorului, al cercetãtorului ºi
publicistului în lingvisticã ºi
istorie literarã.
La eveniment au participat
colegi, foºti elevi, acum cadre
didactice, prieteni apropiaþi ai
familiei Badea, într-un cadru
încãrcat de amintiri ºi emoþii.

Lidia Pavel ºi Ioana Gãinuºã

