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Dragi copii,
1 IUNIE - Ziua Copilului
înseamnã marcarea celei mai frumoase perioade din viaþa unui om.

Sunteþi ceea ce avem mai drag ºi
mai valoros pe acest pãmânt.
Înþelegem cu toþii câtã nevoie
aveþi sã vã luaþi copilãria înapoi,
sã vã puteþi juca din nou împreunã, sã râdeþi, sã vã bucuraþi.
Pentru voi organizãm
FESTIVALUL COPIILOR,
ca un pas spre revenirea la
normalitate.

Fondator: Primar Florin Auraº Dragomir

“Bugetul comunei Mãneciu corespunde
aºteptãrilor cetãþenilor”
Interviu cu primarul Florin Auraº Dragomir
- Domnule primar, ce puteþi
transmite cetãþenilor, în linii
mari, despre bugetul comunei
Mãneciu pentru anul 2021,
aprobat recent?

Vã aºteptãm cu drag!

- Pe 28 aprilie, Consiliul Local
Mãneciu a aprobat în unanimitate
proiectul de buget propus pentru anul
2021. Aº spune cã orice buget transpune în realitate o anumitã viziune pe
care autoritatea publicã localã ºi-a
fãcut-o pentru anul în curs. Un buget nu
poate fi niciodatã mulþumitor, pentru cã
sunt foarte multe lucruri pe care le

La mulþi ani
tuturor copiilor
ºi de asemenea
tuturor pãrinþilor!

Primarul comunei Mãneciu,
Florin Auraº DRAGOMIR

Cu 12 voturi pentru, 2 abþineri ºi 1 împotrivã

Consiliul Local Mãneciu a aprobat propunerea primarului de a se
realiza un parc industrial, pe un teren de 6 hectare din comunã
La ºedinþa din
22 aprilie 2021,
primarul comunei
Mãneciu, Florin
Auraº DRAGOMIR,
a propus Consiliului
Local Mãneciu alocarea
de
unei suprafeþe de teren
a unui
are
liz
rea
u
6 hectare pentr
e.
tat
ali
loc
în
parc industrial
Conform proiectului de hotãrâre, se prevede dezmembrarea
unui lot de peste 970.568 metri
pãtraþi într-un lot de 60.000 mp ºi un
altul de 910.586 mp. Primul lot ar
urma sã fie alocat parcului industrial, iar cel de-al doilea va rãmâne
izlaz în satul Mãneciu Pãmânteni.
Edilul comunei a explicat consilierilor cã este vorba de o dezmembrare din izlazul comunal de
pe Valea Mare, respectiv 6 ha teren
pe care urmeazã sã se înfiinþeze
Parcul Industrial.

■

care Consiliul Judeþean va demara
acþiunea.
Supus la vot proiectul de hotãrâre a fost aprobat cu 12 voturi
pentru, 1 vot împotrivã (domnul
consilier Dorobanþu Gheorghe) ºi 2
abþineri (domnii consilieri Spiridon
Ghiþã, Despan Gabriela).

Primar Florin Auraº DRAGOMIR:

Primarul a precizat cã terenul
nu este destinat în mod direct nici
unui agent economic, iar toþi cei
care doresc vor avea posibilitatea
sã-ºi desfãºoare activitatea în cadrul acestui parc ºi a subliniat importanþa obiectivului pentru comuna noastrã. În judeþul Prahova se
vor înfiinþa în perioada urmãtoare
5 parcuri industriale, iar administraþia localã a comunei Mãneciu trebuie sã fie pregãtitã în momentul în

“În prezent, lucrãm la
pregãtirea documentaþiei pentru
crearea parcului industrial. În
momentul de faþã întocmim
aceastã documentaþie, realizãm
mãsurãtorile, facem schiþele
proiectului care, în final, va coincide cu înfiinþarea unui parc
industrial în comuna Mãneciu.
Sperãm ca ºi consilierii locali
care nu au susþinut acest proiect
sã se convingã, în final, de beneficiile pe care le va aduce acest
obiectiv comunitãþii noastre.”

avem de fãcut, mai ales într-o comunitate mare cum este cea mãneceanã, dar
trebuie sã înþelegem cu toþii cã putem
sã stabilim niºte prioritãþi, în funcþie de
ceea ce oamenii îºi doresc, pentru cã
cel mai important lucru este ca aºteptãrile lor sã fie împlinite.
Din acest punct de vedere, bugetul
comunei Mãneciu corespunde acestor
necesitãþi ale cetãþenilor ºi mã bucur cã
am reuºit ca împreunã cu consilierii
locali sã creionãm un buget care sã se
refere strict la prioritãþile pe care astãzi
le au mãnecenii.

Continuare în pagina 3

Cu prilejul Zilei Copilului, Primãria ºi Consiliul
Local Mãneciu fac un frumos cadou celor mici

27 - 30 mai - Patru zile de distracþie ºi joc

Festivalul Copiilor 2021

Primele douã zile JOI, 27 mai ºi VINERI,
28 mai se desfãºoarã pe
terenul de sport al ªcolii
Mãneciu Pãmânteni,
între orele 12:00-19:00.
În zilele de
SÂMBÃTÃ, 29 mai ºi
DUMINICÃ, 30 mai,
între orele 09:00-16:00,
activitãþile ºi concursurile
au loc pe terenul de
sport al Colegiului
“Ferdinand I” din
Mãneciu-Ungureni.
Printre jocurile propuse
se numãrã jocurile interactive Trampoline, Castel
Camelot, Street Racket,
Twister, ªcoala de ºoferi
juniori, Tir cu arcul,
Curling, Ski pe iarbã,
Hockey pe iarbã ºi Cursa
cu saci.

Activitãþile ºi
concursurile interactive
sunt dedicate copiilor
cu vârste cuprinse între
3 ºi 13 ani.
Din motive de siguranþã, în perioada aceasta
de pandemie, fiecare grup
de copii nu va depãºi
numãrul maxim de 30 de
persoane concomitent.
Copiii între 3 ºi 8 ani
trebuie sã fie obligatoriu însoþiþi de un
pãrinte sau un adult.
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Tineri ai comunei Mãneciu în activitãþi de pregãtire militarã,
în perioada celui de-al Doilea Rãzboi Mondial (III)
MOTTO:
practic – aplicative de pregãtire militarã,
,,Un fapt e numai atunci istorie, când nici una din rãdãcinile lui
pe categorii de instrucþie, pentru fornu mai atinge prezentul."
NICOLAE IORGA marea ºi perfecþionarea deprinderilor
AUTOR: Colonel (r.) conf. univ. dr.

PROFIRESCU C. Cristian
Din relatãrile domnului Terzea C.
Constantin rezultã cã, pregãtirea militarã a tinerilor din comuna Mãneciu,
din rândul cãrora a fãcut ºi dânsul
parte, în perioada: 1942 – 1944, s-a
efectuat zilnic, pe terenurile de
instrucþie din apropierea Vîrfului
Gîlma - sat Mãneciu Ungureni, iar
unele misiuni cu caracter militar le-au
executat ºi îndeplinit la obiective: cu
producþie de apãrare / militare din
judeþul Prahova, sub comanda locotenentului CALONFIR Constantin ofiþer cu funcþie de comandã din Ministerul Apãrãrii Naþionale ºi a 5 militari gradaþi din acest minister, astfel:
sergent MUNTEANU Dumitru; sergent PISÃU Ion; sergent CEPOIU
Constantin; caporal TACEA Ion ºi
caporal CURSARU Nedelcu. Acest
ofiþer ºi cei 5 gradaþi din Ministerul
Apãrãrii Naþionale, în perioada: 1942 1944 au fost detaºaþi, tot prin ordine
emise de Ministerul de Rãzboi, împreunã cu alte cadre militare.
Pentru efectuarea pregãtirii militare
de cãtre tinerii comunei Mãneciu concentraþi, pãrinþii acestora le-au confecþionat contra cost, la domnul Angelescu
- croitorul comunei din perioada: 1942
- 1944, vestoane ºi berete kaki, aºa cum
prevedeau ordinele militare.
Pe bereta de culoare kaki, fiecare
tânãr al comunei Mãneciu concentrat,
avea fixatã emblema cu Stema României. Tot la croitorul din comunã, pãrinþii
i-au confecþionat ºi tânãrului Terzea C.
Constantin (care în anul 1942 locuia
cu pãrinþii sãi în satul Plãieþ), o beretã
de culoare kaki, pe care ºi-a fixat
emblema cu Stema României, purtând
zilnic acea beretã kaki, cu respect ºi
admiraþie faþã de militarii români ce luptau pe front, pentru eliberarea teritoriilor româneºti ocupate de armatele
strãine.
Adunarea tinerilor din satele comunei Mãneciu, pentru a pleca la terenurile de instrucþie situate în apropierea
Vîrfului Gîlma – sat Mãneciu Ungureni,
era pe platoul ªcolii Generale din comuna Mãneciu - Ungureni. Armamentul
din dotarea tinerilor din satele comunei
concentraþi militar (puºtile tip Z.B.) era
depozitat ºi pãstrat într-un loc special
amenajat din comunã, asigurat cu pazã
permanentã.
Dupã ce tinerii îºi ridicau armamentul din dotare, sub comanda militarilor,
se deplasau cu plutonul, pe locul de
adunare. În fiecare dimineaþã din
perioada: 1942 - 1944, ofiþerul ºi cei 5
gradaþi din Ministerul Apãrãrii Naþionale,
efectuau pe platoul ªcolii Generale din

Colonel (r.) conf. univ. dr.
PROFIRESCU C. Cristian
(stânga) împreunã cu domnul
Terzea C. Constantin
comuna Mãneciu Ungureni: prezenþa
tinerilor concentraþi, le verificau armamentul, þinuta (vestoane, berete, embleme) ºi asigurarea materialã, pe categorii de pregãtire, pentru instrucþia din
ziua respectivã.
Dupã executarea acestor activitãþi, sub
comanda locotenentului CALONFIR
Constantin ºi a celor 5 gradaþi din
Ministerul Apãrãrii Naþionale, tinerii
concentraþi din satele comunei
Mãneciu, din rândul cãrora fãcea
parte ºi domnul Terzea C. Constantin,
începeau deplasarea pe jos, spre
Vîrful Gâlma, prin unul din urmãtoarele procedee de deplasare: ,,în cadenþã, ,,în pas de front” (pas de defilare – denumire actualã), “cu cântec”
sau prin combinarea acestor procedee
de deplasare, pânã la podul din beton
din apropierea D.N. 1 A, unde se aflã
locuinþa familiei Tãtuc din satul Mãneciu
– Ungureni. De la locuinþa acestui
cetãþean, tinerii concentraþi din satele
comunei, urcau panta terenului având
de nenumãrate ori, inclusiv panourile
cu þintele pentru trageri, armamentul
din dotare ºi materialele specifice
instrucþiei, pânã pe terenurile de
instrucþie din apropierea Vîrfului
Gîlma.
Ajunºi pe terenurile de instrucþie situate în apropierea Vîrfului Gîlma,
ofiþerul ordona un scurt repaus, iar
împreunã cu cei cinci gradaþi, organizau activitãþile practice ce urmau a se
executa, pe categorii de instrucþie / ateliere, militarii stabilind locurile/ terenurile de instrucþie. Dupã aceastã organizare, la comenzile militare ale ofiþerului ºi gradaþilor din Ministerul Apãrãrii
Naþionale, tinerii din satele comunei
Mãneciu concentraþi, executau individual, cu grupa ºi cu plutonul, activitãþile

militare.
Aºa cum relateazã domnul Terzea C.
Constantin în interviu, acele activitãþi
practic – aplicative cu specific militar,
executate zilnic pe terenurile de instrucþie situate pe Vîrful Gîlma, de cãtre
tinerii din satele comunei Mãneciu concentraþi, sub comanda ofiþerului ºi
gradaþilor din Ministerul Apãrãrii
Naþionale, la: Instrucþia de Front,
Instrucþia Tacticã de Infanterie,
Instrucþia Tragerii ºi Pregãtire Fizicã,
erau: salutul militar de pe loc; ieºirea
militarului din formaþie, prezentarea în
faþa superiorului ºi intrarea în formaþie;
poziþiile militarului cu arma / fãrã armã;
mânuirile armei de pe loc; întoarcerile
militarului de pe loc, cu ºi fãrã armã;
formaþiile de adunare ºi de deplasare
ale grupei ºi plutonului; alergare în
teren variat, cu armamentul ºi materialele din dotare; poziþiile pentru luptã:
culcat / în genunchi / în picioare, cu
armamentul din dotare; sãparea locaºului individual de tragere; executarea
operaþiunilor pentru tragere; formarea
deprinderilor de bazã la tragerile cu
armamentul din dotare; activitãþi practice de constanþa ochirii cu armamentul din dotare; instalarea / dezinstalarea
poligonului de tragere improvizat; asigurarea pazei poligonului pe timpul
tragerilor; executarea tragerilor cu armamentul din dotare cu muniþie de rãzboi
în poligonul amenajat provizoriu din
apropierea Vîrfului Gîlma; cunoaºterea
ºi insuºirea tehnicilor de mascare a
unor obiective pe timp de rãzboi; alte
activitãþi cu specific militar.
Aºa cum relateazã domnul Terzea C.
Constantin, ,,aceste activitãþi de pregãtire militarã se executau de cãtre toþi
tinerii concentraþi, cu rigoare, seriozitate ºi profesionalism, sub comanda
ofiþerului ºi a celor 5 gradaþi din
Ministerul Apãrãrii Naþionale, care
conduceau zilnic pregãtirea militarã.
Ofiþerul ºi cei 5 gradaþi aveau o foarte
bunã pregãtire militarã.
Una din cele mai grele activitãþi
practice militare, aºa cum ºi le
aminteºte din acei ani domnul Terzea
C. Constantin era executarea poziþiei
pentru luptã culcat cu arma ºi
materialele din dotare. Aceastã poziþie pentru luptã, tinerii comunei Mãneciu concentraþi trebuiau sã o execute
rapid, fãrã a ridica picioarele când o
executau, lipind corect cãlcâiele picioarelor de pãmânt. Aceastã poziþie pentru luptã era printre cele mai grele de
executat. Urma apoi sãparea locaºului
individual de tragere în timp scurt
pentru poziþia ,,pentru luptã culcat”,
protecþia ºi mascarea în acest locaº
de tragere, alergarea în teren variat
cu armamentul ºi materialele din
dotare ºi unele trageri cu armamentul din dotare cu muniþia de rãzboi.

Pentru a cunoaºte periodic deprinderile militare formate, tinerii din satele comunei Mãneciu concentraþi erau
verificaþi inopinat la terenurile de
instrucþie de pe Vîrful Gîlma, de
ofiþeri cu grade superioare de la
eºalonul superior dislocaþi în raion,
inclusiv la unele trageri cu armamentul individual din dotare, care se executau în poligonul situat în apropierea
Vîrfului Gîlma.
Poligonul de tragere improvizat
situat în apropierea Vîrfului Gîlma, în
perioada: 1942 - 1944, aºa cum relateazã
domnul Terzea C. Constantin în interviu ,,se amenaja cu þinte, se asigura cu pazã militarã, ori de câte ori
tinerii din comunã concentraþi executau trageri cu muniþie de rãzboi,
era amplasat pe un teren plat din
apropierea Vîrfului Gîlma, avea una
din laturi pe direcþia lizierei pãdurii – în continuare grãdinile fâneþe ale
cetãþenilor comunei (denumite ,,Lazuri”) - în
continuare pârâul Secuianca”.
Înainte de executarea fiecãrei trageri cu muniþie de rãzboi, la ordinul
militarilor se executa cercetarea amãnunþitã a pãdurii pe direcþia de tragere,
cercetarea terenului înconjurãtor, se
înºtiinþau verbal ºi se îndepãrtau crescãtorii de animale din zonã cu animalele
acestora, la distanþe de maximã siguranþã, se instala paza poligonului ºi se
executau tragerile cu armamentul din
dotare ºi muniþie de rãzboi.
Ofiþerul ºi cei cinci gradaþi din Ministerul Apãrãrii Naþionale (M.Ap.N.), care
conduceau pregãtirea militarã, puneau
un accent deosebit zilnic la instrucþie
pe formarea ºi perfecþionarea deprinderilor tinerilor din satele comunei Mãneciu concentraþi pentru: executarea în
timp scurt ºi corect a poziþiilor pentru
luptã cu armamentul ºi materialele din
dotare, pentru ca sã se poatã proteja
rapid ºi eficient la teren, sã nu fie rãniþi
sau omorâþi în luptã în situaþia în care
inamicul deschidea foc cu armamentul
din dotare asupra acestora; sãparea corectã ºi în timp a locaºului individual
de tragere, cu lopata tip Lineman; dezvoltarea rezistenþei fizice a tinerilor
concentraþi; cunoaºterea ºi însuºirea
operaþiunilor pentru tragere; constanþa ochirii; executarea tragerilor
de precizie cu armamentul din dotare
cu muniþie de rãzboi; cunoaºterea ºi
întreþinerea armamentului; însuºirea
ºi executarea de activitãþi specifice
de mascare a unor obiective militare/
cu producþie de apãrare ºi de importanþã deosebitã.
- va urma -
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“Bugetul comunei Mãneciu
corespunde aºteptãrilor cetãþenilor”
Interviu cu primarul
Florin Auraº Dragomir
(urmare din pagina 1)
- Ce proiecte sunt
cuprinse în bugetul local
pentru anul 2021?
- Vom aborda în acest an ºi
proiecte noi, dar nu am uitat
nici de cele aflate în derulare.
Pe de o parte ne ocupãm de
continuarea acelor proiecte
începute, alimentarea cu
apã în sistem gravitaþional,
realizarea pârtiei de schi,
fie cã vorbim de probleme
mai mãrunte, legate de administrarea domeniului public
sau privat. În acelaºi timp, am
ales o serie de proiecte pe
care sã le începem acum ºi
sper cã într-o perioadã relativ
scurtã acestea se vor ºi realiza.
Cea mai mare problemã
pentru o comunitate o reprezintã infrastructura, iar la noi
principala provocare este alimentarea cu gaze. Având în
vedere aceste chestiuni, trebuie sã þinem cont cã atunci
când vom începe lucrarea, fie
cã este vorba despre racordarea la reþeaua naþionalã
de gaze, fie cã vorbim despre
extinderea reþelei de canalizare nu poþi sã îþi propui
anterior asfaltarea acelor zone,
pentru cã nu faci altceva decât
sã îþi strici propria lucrare. Din
acest punct de vedere am cãutat ca bugetul sã corespundã
ºi etapizãrii acestor proiecte.
Avem, de asemenea, pe
lista de investiþii noi importante, douã proiecte pentru
unitãþile ºcolare, unul privind dotarea cu echipamente de lucru informatice,
tablete sau laptopuri ºi un
proiect pentru echipamente
ºi dispozitive de protecþie
sanitare tot pentru unitãþile
ºcolare.
Aºa cum am spus, nu am
neglijat nici partea de infrastructurã, în sensul cã ne
propunem pe parcursul acestui an, sã asfaltãm câteva
artere foarte importante
pentru noi toþi.

Foto arhivã
Este vorba despre acele
zone din comunã care în mod
frecvent suferã de pe urma
fenomenelor naturale, ploi,
zãpadã. Sunt porþiuni unde
accesul cetãþenilor pe aceste
strãzi este îngreunat, pentru
cã nu existã asfalt ºi acolo
vom interveni prin betonare
sau asfaltare. Sunt douã artere
importante pe care ne propunem sã le asfaltãm în acest
an: strada de acces cãtre lacul
de acumulare ºi de asemenea,
strada care duce cãtre stadion. Pentru cã ele corespund
unor obiective importante
pentru noi, promovarea unui
obiectiv turistic, dar ºi o activitate care la Mãneciu este
mult doritã, activitatea sportivã. Iar pentru cã strãzile sunt
destul de largi, permit concomitent cu celelalte lucrãri,
de canalizare ºi alimentare cu
gaze, sã se realizeze fãrã a afecta ceea ce se face.
De asemenea, pe lista lucrãrilor noi am prevãzut realizarea unui studiu de fezabilitate ºi a unei pãrþi din
execuþia lucrãrilor de regularizare a apelor pluviale,
pentru cã partea de nord a
comunei este frecvent inundatã la ploi ºi este nevoie de
aceste rigole care sã dirijeze
apa pluvialã sã ajungã în râul
Teleajen cât mai repede ºi sã
nu se mai reverse pe strãzile
comunei.
Avem în vedere ca în
perioada imediat urmãtoare
sã întocmim un studiu de fezabilitate pentru realizarea
unui patinoar la Cheia, pe

care ne propunem sã îl finanþãm fie din fonduri europene
sau guvernamentale, fie din
fonduri proprii.
Deci bugetul corespunde
tuturor principiilor ºi dezideratelor pe care mãnecenii mi
le-au transmis.
În perioada urmãtoare
vom vorbi mai pe larg despre
faptul cã am suplimentat suma prevãzutã în bugetul local
pentru alocarea burselor ºcolare. Consilierii locali au pe
masã un proiect de hotãrâre
pe care l-am propus pentru
ºedinþa din luna mai, care
prevede o creºtere consistentã a burselor de performanþã ºi burselor de merit.
Bursele de perfomanþã vor
creºte de la 200 de lei la 500
de lei, dacã vor fi de acord ºi
consilierii locali, iar bursele
de merit au o valoare de 100
de lei ºi se propune ca valoarea lor sã fie de 180 de lei.
Sunt copii care, fie cã vorbim
de ªcoala Gimnazialã Mãneciu Pãmânteni, fie de Colegiul
“Ferdinand I”, au rezultate
bune care le permit sã se
încadreze în numãr destul de
mare la aceste burse.
Sunt oameni care aºteaptã
sã vadã cã se realizeazã investiþii ºi în zona cultelor. Bisericile din comunitatea noastrã, în perioada urmãtoare,
vor fi sprijinite financiar în
vederea înfãptuirii unor obiective pe care ºi le-au propus în
anii anteriori, iar sumele pe
care le vor primi vor fi destul
de importante, în comparaþie
cu ce au primit pânã acum.

- Într-o execuþie
bugetarã la nivel de
unitate administrativteritorialã, precum într-o
gospodãrie, foarte
importante sunt ºi sursele
de venit, modul în care se
strâng banii...
- Aºa este. Mã bucurã douã
aspecte, în primul rând, uitându-mã pe încasãrile bugetare
din primele 3 luni s-a constatat o creºtere a lor, ceea ce
înseamnã cã mãnecenii au
devenit încrezãtori cã banii lor
sunt folosiþi în mod corect ºi în
rezolvarea unor probleme pe
care le aºteaptã de mult.
De asemenea, mã bucurã
cã la buget, dincolo de
greutãþile cu care toþi ne-am
confruntat în ultimul timp, a
existat o creºtere, semnificativã, de peste 560 mii de lei.
Sursele bugetului sunt un
punct extrem de important
pentru noi. Ne propunem o
intensificare a mãsurilor organizatorice care sã ne permitã
accesarea fondurilor europene. Pe de altã parte, am
reuºit sã menþinem nivelul
impozitelor ºi taxelor acelaºi
cu cel din anul 2020. De
aceea, ne-am luat toate mãsurile organizatorice ca tuturor
celor ce nu-ºi plãtesc la timp
dãrile sã li se aplice legea ºi
nu vom face niciun fel de
rabat de la acest lucru. Avem
aprobate în ºedinþã de consiliu local procedurile de recuperare a sumelor restante la
bugetul local.

Eu sunt convins cã, aºa
cum a început anul acesta,
lucrurile vor fi diferite de ceea
ce s-a întâmplat în perioada
anterioarã, mai ales cã oamenii au vãzut cã activitatea
primãriei este axatã în special
pe rezolvarea rapidã a problemelor cetãþenilor.

- Cum a decurs
procedura de aprobare
a bugetului comunei
Mãneciu pentru anul
2021?
- Eu vreau sã le mulþumesc
doamnelor ºi domnilor consilieri locali, cã au abordat
aceastã problemã a bugetului
local într-un mod foarte responsabil. Fiecare dintre dânºii
ºi-a dat seama cã aceste
probleme nu þin de ceea ce
desparte configuraþia Consiliului Local, de culoarea
politicã, ci þin de rezolvarea
problemelor cetãþenilor. În
acest mod, aºezându-ne cu
toþii la masã am reuºit sã le
oferim mãnecenilor dovada
cã ºtim ceea ce trebuie fãcut.
Aprobarea în unanimitate a
bugetului local pentru mine a
fost o aºteptare confirmatã, iar
aceastã atitudine a consilierilor locali aratã, pe de-o
parte, cã îºi înþeleg efectiv
rolul pe care îl au în aceastã
comunitate, iar de pe altã parte este un rãspuns la solicitãrile cetãþenilor, de a le rezolva
problemele.
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Portret de ales
al minecenilor:

Ecologizarea localitãþii costã mulþi bani ºi muncã
Primãria pune la dispoziþia
cetãþenilor noi coºuri de gunoi
stradale ºi lanseazã îndemnul la
menþinerea curãþeniei

DORINEL-MIHAI BEZNEA

Consilier local
Dorinel-Mihai Beznea este un mãnecean
implicat în viaþa comunitãþii: a mai fost consilier local timp de 3 mandate, în perioadele 1996-2000, 2004-2010.
În actualul mandat, face parte din
Comisia nr. 2 - Amenajarea teritoriului ºi urbanism, realizarea lucrãrilor publice, protecþia mediului, turism, conservarea monumentelor istorice ºi arhitecturã.
În anul 1982 a absolvit Liceul Industrial
Plopeni, iar în 1993 a finalizat ºcoala Tehnicã
de Maiºtri la Curtea de Argeº.
Este un antreprenor cu mare experienþã.
Din 1994 ºi pânã în prezent, deþine o firmã
de prelucrare primarã a lemnului, cu mai
mulþi angajaþi, unde este administrator.
Certificatul de absolvire ,,Competenþe antreprenoriale” l-a obþinut în anul 2019.
Sportul, de fapt fotbalul, este pasiunea sa
de-o viaþã, definindu-l ca personalitate.
Este posesor al unei diplome de absolvire a ºcolii postliceale de antrenori, specializarea FOTBAL, licenþa B UEFA.
La începutul carierei, tânãr, talentat ºi
dornic de afirmare, s-a implicat în viaþa
sportivã ºi a condus echipa de fotbal
,,Avântul Mãneciu”, obþinând diferite distincþii ºi trofee. A trecut echipa prin promovãri succesive pânã la Liga a III-a.
În prezent este antrenor la Astra II
Giurgiu.
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Primãria comunei
Mãneciu a lansat o serie
de campanii de
curãþenie ºi ecologizare,
în cadrul cãrora s-au
alãturat ºi mulþi
voluntari.
În afara faptului cã mulþi
cetãþeni, tineri ºi copii
printre ei, nu precupeþesc
sã depunã eforturi ºi sã
aloce din timpul lor liber
pentru un deziderat frumos, aceste acþiuni presupun ºi costuri, cu procu-

rarea echipamentelor necesare, cu transportul deºeurilor etc. Mult mai uºor
ar fi dacã unii dintre

semenii noºtri ar înþelege
sã pãstreze curãþenia ºi sã
nu mai descarce deºeuri,
inclusiv de construcþii, în
locurile publice.

cãm în demersurile de
ecologizare si dacã evitãm
sã aruncãm deºeurile la
întâmplare. Consider cã nu
sunt eforturi supraomeneºti, ci aspecte pe care le
practicã orice popor civilizat.
Le mulþumesc, ºi pe
aceastã cale, tuturor colegilor ºi cetãþenilor care au
fãcut posibilã activitatea
de ecologizare, acþiune
care ne-a costat aproape
10.000 lei, dar ºi celor care
au contribuit la înlocuirea
coºurilor vechi de gunoi ºi
la suplimentarea numãrului acestora.
Nu rãmãne decât sã
ne bucurãm de aceastã
schimbare ºi sã menþinem
curãþenia în comunitate
prin bune practici pe care
le aplicãm chiar ºi la noi
acasã.”

Declaraþia pe aceastã
temã a primarului
Florin Auraº Dragomir:
“Atunci când ieºim din
casã ne face plãcere sã
admirãm natura, spaþiile
verzi, tot ceea ce ne înconjoarã.
Este de datoria noastrã,
a tuturor, sã conservãm
mediul înnconjurãtor, iar
acest lucru este posibil
doar dacã acþionãm responsabil, dacã ne impli-

Primarul Florin Auraº Dragomir:

“Mã aºtept la demisii din Electrica”
Sâmbãtã, 8 mai,
din cauza condiþiilor
atmosferice, în comuna Mãneciu a avut loc
întreruperea pe o
arie extinsã a alimentãrii cu energie electricã, începând de la
orele dimineþii ºi
pânã dupã ora 21.00,
când s-a reluat alimentarea ultimelor
gospodãrii lipsite de
aceastã ultilitate
vreme îndelungatã.
Pana de curent electric era sã afecteze ºi
activitatea de vaccinare, dar s-a asigurat
continuitatea activitãþii
numai datoritã reacþiei
prompte a factorilor din

administraþia publicã
localã, care au prevãzut
un generator pentru
producerea de curent
electric.
Primarul Florin Auraº
Dragomir a fãcut
urmãtoarea declaraþie:

“Îmi exprim dezamãgirea privind reacþia
Electrica la penele de
curent care au avut loc
în comuna Mãneciu.
Electrica nu este
subordonatã Primãriei ºi
nici nu avem o pârghie
directã asupra lor, deºi
depind toþi cetãþenii ºi
activitãþile economice
din localitate de aceastã
utilitate de bazã. Totuºi,
noi încercãm sã-i deter-

minãm sã acþioneze
rapid ºi corect, mai ales
în cazurile de crizã.
Când am luat legãtura
cu conducerea filialei
locale a Electrica, ni s-a
promis remedierea în
40 de minute a problemei. A durat însã, multe,
multe ore. Faþã de
modul defectuos de gestionare a acestei situaþii
de urgenþã, mã aºtept
inclusiv la demisii din
cadrul Electrica.
De asemenea, fac un
apel public sã urgenteze
lucrãrile de racordare a
caselor pentru tinerii
care au primit de la
administraþia localã
loturi de teren.”

DIN MERS IMUNIZAREA
ESTE MAI SIMPLÃ!
Primul centru de vaccinare de tip
DRIVE THROUGH din Prahova SE VA
DESCHIDE ÎN PERIOADA 27- 30 MAI

Începând de joi, 27 mai, în parcarea de la Ploieºti Shopping City
se deschide primul centru de
vaccinare împotriva COVID-19, de tip
Drive Through, din Prahova ºi va
funcþiona pânã duminicã, 30 mai,
orele 20:00.
Vaccinul folosit va fi cel produs de
compania Pfizer BioNTech.
Programul de administrare
a dozelor de vaccin:
Joi, 27 mai, între 12.00 – 20.00
 în zilele de 28, 29 ºi 30 mai,
între orele 08.00 – 20.00
Persoanele care doresc sã se
vaccineze se pot prezenta în parcarea centrului comercial,
INDIFERENT DE LOCALITATEA
DE DOMICILIU, fãrã programare,
prezentând documente de identitate valabile (carte de identitate
sau paºaport).

