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Au fost ridicate o serie
de restricþii de circulaþie
de pe drumurile
comunale
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Activitatea de
întreþinere a spaþiilor
verzi a fost
externalizatã
Cum trebuie sã
acþionaþi la apariþia
urºilor
Campanie de pietruiri
în satele comunei
Cultele, asociaþiile
ºi fundaþiile, sprijinite
financiar de administraþia
publicã localã
Parc pentru copii
la Mãneciu Pãmânteni
Cimitirul din Mãneciu
Pãmânteni va fi extins
cu peste 2.000 de metri
pãtraþi

Tradiþia târgului
sãptãmânal a fost
reluatã la Mãneciu
Începând cu ziua de duminicã,
18 iulie, s-a redeschis târgul
sãptãmânal tradiþional, mult aºteptat de cãtre localnici, care au venit
la cumpãrãturi, sã serveascã un
mic cu bere ºi sã se plimbe prin
târg.

Târgul sãptãmânal de la Mãneciu a
fost închis în luna martie a anului trecut,
atunci când toate activitãþile de acest gen
au fost suspendate în România, fiind
redeschis prin Hotarârea de Guvern
(730/2021) emisã în 12 iulie 2021, care
prevede reluarea activitãþii în toate
târgurile, oboarele, pieþele, etc.

HOTÃRÂRE privind aprobarea închirierii
pajiºtilor aparþinând domeniului privat
al Comunei Mãneciu, judeþul Prahova
Închirierea pajiºtilor aparþinând
domeniului privat al Comunei
Mãneciu a reprezentat întotdeauna
subiect de mare interes în comunitatea localã.

Administraþia publicã localã a decis
sã reglementeze activitatea, prin
hotãrâre a Consiliului Local Mãneciu,
aplicând principiile echitãþii,
transparenþei ºi eficienþei.
Începând cu acest numãr, vom publica Hotãrârea de Consiliu Local, pentru deplina clarificare ºi pentru a oferi
detalii utile cetãþenilor interesaþi.

”Mulþumim încã o datã celor care
au înþeles cã respectarea legii nu
este negociabilã, iar Primãria
Mãneciu îºi doreºte atât respectarea
legii, cât ºi împlinirea intereselor
cetãþenilor sãi” - Florin Auraº
DRAGOMIR, primar.

Marele actor
George Mihãiþã,
prietenul mãnecenilor
Marele actor George Mihãiþã, iubitor
al acestor meleaguri, le pregãteºte o surprizã mãnecenilor de care ne vom putea
bucura cu toþii în curând.
Primarul Florin Auraº Dragomir,
pãrtaº la acestã surprizã, ne-a declarat:
”Recent am avut o reîntâlnire emoþionantã cu marele actor George Mihãiþã,
aflat în trecere pe la Mãneciu!
Împreunã am pus la cale sã vã facem
o surprizã, la toamnã, dedicatã, în special, adolescenþilor, dar nu numai. Nu
vreau sã dezvãlui mai multe amãnunte,
deocamdatã, dar, în curând, veþi afla
despre ce este vorba!”
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Cultele, asociaþiile ºi fundaþiile din Mãneciu,
sprijinite financiar de administraþia publicã localã

Cimitirul din Mãneciu
Pãmânteni va fi extins cu
peste 2.000 de metri pãtraþi
Luni, 19 iulie, în
prezenþa notarului
public, s-a semnat
contractul de vânzarecumpãrare a terenului în
suprafaþã de 2212 mp din
vecinãtatea cimitirului
din Mãneciu Pãmânteni,
teren care va fi folosit
pentru extinderea cimitirului respectiv.
Vânzãtorii, familiile
Popiºteanu ºi Dobricã, au
acordat tot sprijinul în
realizarea acestui proiect,
primind mulþumiri din
partea administraþiei publice locale ºi recunoºtinþa comunitãþii.

Documentele au fost
semnate în baza Hotãrârii
nr. 63/2021 a Consiliului
Local Mãneciu.
Dupã încheierea contractului urmeazã donarea
terenului cãtre Parohia
“Adormirea Maicii Domnului” din Mãneciu Pãmânteni ºi, astfel, este rezolvatã
o problemã stringentã ºi de
mare interes pentru comunitatea mãneceanã.
”Mulþumesc încã o datã
doamnelor ºi domnilor
consilieri locali pentru sprijinul ºi înþelegerea acordate
pentru rezolvarea acestei
probleme!” - Primar, Florin
Auraº DRAGOMIR

Prin bugetul local al
Comunei Mãneciu de anul
acesta, au fost repartizate
sume în cuantum de
440 000 lei la Capitolul
Culturã, recreere ºi religie,
respectiv 390 000 lei pentru
susþinerea cultelor
religioase ºi 50 000 de lei
pentru asociaþii si fundaþii.
Astfel, pentru anul în curs,
au fost depuse pentru obþinerea finanþãrilor nerambursabile un numãr de 7 proiecte
în domeniul cultelor religioase precum ºi al asociaþiilor ºi fundaþiilor. Proiectele
depuse pentru cultele religioase
vizeazã restaurarea, reabilitarea ºi consolidarea lãcaºelor de cult de pe raza
comunei Mãneciu precum ºi
realizarea picturilor religioase.
Proiectele din partea
asociaþiilor ºi fundaþiilor sunt axate pe
mai multe

direcþii de interes local dar
cu o aplecare deosebitã asupra sportului, ca factor de dezvoltare umanã. Astfel, unul dintre proiecte se adreseazã
învãþãmântului preuniversitar cu un titlu
ºi ambiþii pe mãsurã:
Concursul
„ªahul,
sportul minþii”, care
îºi doreºte sã atragã
150- 200 de elevi ai instituþiilor de învãþãmânt
din zona Mãneciu.
Tot din zona sportului, de
naturã fizicã de aceastã datã,
douã evenimente sportive se
concentreazã pe sãnãtate,
educaþie ºi recreere, ca parte
integrantã a modului de viaþã.
Prima acþiune sportivã este
intitulatã „Eveniment de
alergare montanã
Ciucaº X3,
Ediþia a XI-a”.

HOTÃRÂRE privind aprobarea închirierii pajiºtilor
aparþinând domeniului privat al Comunei Mãneciu
PARTEA I-a
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI MÃNECIU,
JUDEÞUL PRAHOVA, ADOPTÃ
PREZENTA HOTÃRÂRE:
ART. 1. Aprobã disponibilul de
pajiºti aparþinând domeniului privat al Comunei Mãneciu, judeþul
Prahova conform Anexei nr. 1,
parte integrantã a prezentei
hotãrâri.
ART. 2. Aprobã închirierea
pajiºtilor conform Regulamentului de pãºunat ºi documentaþia
de atribuire directã pentru închirierea pajiºtilor din proprietatea
privatã a comunei Mãneciu,
judeþul Prahova, conform Anexei
nr. 2 a ºi Anexei nr.2 b la prezenta
hotãrâre.
ART. 3. Durata închirierii este
de 7 ani.
ART. 4. Preþul minim al închirierii este de 151 lei/ha/an.

ART. 5. Aprobã Contractul - cadru de închiriere, conform Anexei nr. 3 la prezenta hotãrâre.
ART. 6. Aprobã încãrcãtura de
animale pe trupuri de pãºune,
conform Anexei nr. 4 parte integrantã a prezentei hotãrâri.
ART. 7. Nominalizeazã în comisia de evaluare a cererilor
crescãtorilor de animale, urmãtorii consilieri locali:
a) membri în cadrul
comisiei de evaluare:
CORDOª VASILE- membru
titular;
PETRE ION- membru titular;
ALBU IOAN - membru titular
GHIMPU COSMIN IOANmembru titular.
PETRESCU CONSTANTIN –
membru titular.
b)membri în cadrul comisiei
de soluþionare a contestaþiilor:
TERZEA GHEORGHE FLORINmembru titular;

DUMBRAVÃ LUCIAN membru titular;
BEZNEA DORINEL MIHAImembru titular;
ALBU VASILE CÃTÃLIN membru titular;
VLÃSCEANU MIHAELA –
membru titular;
DOROBANÞU GHEORGHE –
membru titular.
ART. 8. Prevederile prezentei
hotãrâri se aduc la îndeplinire
de primarul comunei Mãneciu,
prin intermediul aparatului sãu
de specialitate.
ART. 9. Prezenta hotãrâre se
comunicã Instituþiei Prefectului,
primarului ºi aparatului de specialitate, prin grija secretarului
general al unitãþii administrativteritoriale.
- va urma -

Cel de-al doilea eveniment
sportiv este unul la fel de
dinamic ºi este reprezentat de
proiectul „Concursul de
ciclism montan Cheia MTB
Challenge”.
Printre proiectele propuse
pentru conºtientizarea ºi sensibilizarea socialã se aflã ºi unul
de mare importanþã, atât în
mediul urban, cât ºi în cel rural,
ºi vizeazã înmulþirea necontrolatã a celor mai frecvente animale de companie.
Proiectul se desfãºoarã sub
titlul „Campanie de informare
ºi sterilizare câini ºi pisici în
comuna Mãneciu”.

SITUAÞIA pajiºtilor disponibile aflate în proprietatea privatã
a Comunei Mãneciu, ce au fost sau urmeazã a fi închiriate
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Parc pentru copii
la Mãneciu Pãmânteni
A

dministraþia localã pregãteºte
o investiþie care întregeºte
o zonã ce va cãpãta în viitor o mare
importanþã pentru comunã. Proiectul,
trecut de faza studiului de fezabilitate, vizeazã amenajarea unui loc de
joacã pentru copii în imediata
vecinãtate a Cãminului Cultural de la
Mãneciu Pãmânteni.

Vã prezentãm câteva planºe ale proiectului

Agenþia Judeþeanã pentru Ocuparea Forþei
de Muncã Prahova vã informeazã:
Absolvenþii instituþiilor
de învãþãmânt care se înregistreazã în evidenþele
agenþiilor pentru ocuparea
forþei de muncã în raza
cãrora îºi au domiciliul, ca
persoane aflate în cãutarea
unui loc de muncã, beneficiazã, de servicii gratuite de
informare ºi consiliere profesionalã, medierea muncii,
servicii de formare
profesionalã, precum ºi de
mãsuri de stimulare a
ocupãrii (prime).

Actele necesare:
 actul de identitate;
 diploma de absolvire
sau adeverinþã din care sã
rezulte data absolvirii;
 declaraþie pe proprie
rãspundere - privind starea
de sãnãtate;
acord de utilizare a
datelor cu caracter personal.
Precizãm cã înregistrarea ca
persoanã aflatã în cãutarea unui

loc de muncã în termen de 60 de
zile de la absolvire, este o etapã
prealabilã ºi obligatorie în vederea obþinerii indemnizaþiei de
ºomaj în cazul în care nu au
reuºit sã se încadreze în muncã
potrivit pregãtirii profesionale,
în termenul menþionat.
În cazul absolvenþilor de
liceu, indiferent dacã au promovat sau nu examenul de
Bacalaureat, termenul de 60 de
zile se calculeazã din ziua urmãtoare datei absolvirii studiilor
stabilitã prin regelementãrile
normative în vigoare.
În cazul elevilor care nu au
situaþia ºcolarã încheiatã la
toate materiile, termenul de 60
de zile se calculeazã de la data
promovãrii examenului/examenelor de corigenþã, data înscrisã
în adeverinþa eliberatã de instituþia de învãþãmânt.
Alte informaþii privind
acordarea indemnizaþiei
de ºomaj pentru absolvenþii
de învþãmânt sunt afiºate
pe site-ul instituþiei
www.anofm.ro

Cum trebuie
sã acþionaþi la
apariþia urºilor
În urma semnalãrii urºilor bruni,
masculi de talie mare sau femele cu
pui, prezenþi în zona Mãneciu ºi
Cheia, pentru prevenirea oricãrui
accident nefericit, vã rugãm sã
sunaþi imediat cu prioritate la
numãrul de urgenþã 112!
Nu trebuie sã acþionaþþi direct în sensul unei confruntãri cu animalul sãlbatic! Dispeceratul 112 va transmite informaþia mai departe celor în mãsurã sã
reacþioneze adecvat situaþiei respective
(Jandarmerie, Poliþie, etc).
Vã rugãm sã nu hrãniþi animalele
sãlbatice ºi sã nu interacþionaþi cu
acestea, chiar dacã tentaþia este
mare!

Campanie de pietruiri în satele comunei
În cadrul campaniei
de pietruire a drumurilor
din comuna Mãneciu, au
fost executate, în ultima
perioadã, lucrãri în lungime totalã de circa 3.500
de metri ºi au fost utilizate, pentru reparaþii,
consolidãri ºi pietruire,
aproximativ 72 de tone
de material.

Primãria continuã programul de reparare a drumurilor din toate satele
localitãþii, prin pietruiri,
betonãri ºi asfaltãri, în
funcþie de prioritãþi ºi de
resursele bugetare, aceastã
activitate rãmânând o
prioritate pentru administraþia publicã localã a
comunei Mãneciu.
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Portret de ales al minecenilor

Gabriela DESPAN
Consilier local

S-a nãscut la Mãneciu Ungureni, într-o
familie de intelectuali desãvârºiþi, gospodari, iubitori ai zonei: ing. Gheorghe
Despan - fost Director Tehnic al UFET
Mãneciu, unde lucrau 4000 salariaþi,
Învãþãtor Emerit Rodica Despan metodistã a ISJ Prahova.

Dupã Liceul ”N.Iorga”, la Vãlenii de
Munte, a absolvit Facultatea de Utilaj ºi
Tehnologie Chimicã la U.P.G. Ploieºti ºi
obþine diploma de INGINER.
Urmeazã apoi cursurile Universitãþii
Bucureºti, iar în 1995 devine PROFESOR
cu dublã specializare fizicã ºi chimie.
Îºi continuã pregãtirea profesionalã,
în anul 2000 finalizeazã la UPG douã
Cursuri Postuniversitare, obþinând alte 2
licenþe în Informaticã ºi în Educaþie
tehnologicã.
În 2004 finalizeazã Masterul ,,Management Educaþional,, în cadrul Universitãþii
Bucureºti.
În 2012, dupã ªcoala Doctoralã din cadrul Facultãþii de ªtiinþe ale Educaþiei
Bucureºti, obþine titlul Stiinþific de DOCTOR ÎN ªTIINÞELE EDUCAÞIEI.
A lucrat timp de 5 ani, ca prof. ing. la
Liceul de Chimie Ploieºti. În anul 1996,
ocupã post de profesor titular de fizicã la
Liceul Mãneciu.
În martie 2004, în urma promovãrii
concursului de ocupare a posturilor de

conducere, cu cea mai mare medie din
judeþ, devine Director al Grupului ªcolar
Mãneciu. Ocupã funcþia de Director
pânã în 27 decembrie 2012, apoi Director
adj. pânã în 2016.
Prof. Dr. Ing. G. Despan deþine la
nivelul M.E. trei funcþii importante:
- expertã a Corpului de Control al M.E.
- membrã în Comisia Naþionalã de Învãþãmânt
- Preºedintã a Consiliului Naþional de
Eticã pentru învãþãmântul preuniversitar
din România.
La nivelul ISJ PH este METODISTÃ
pentru disciplina fizicã.
În 2005 a coordonat echipa de scriere
a proiectului PHARE TVET, ºcoala fiind
declaratã câºtigãtoare. S-a realizat dotarea cu calculatoare, imprimante ºi echipamente I.T. performante, izolarea cu
geamuri termopan a clãdirilor, încãlzirea
centralã a ºcolii, acoperiºuri noi, primele
grupuri sanitare interioare pentru elevi,
instalaþii electrice moderne, table interactive pentru toate sãlile de clasã, etc...

Activitatea de întreþinere
a spaþiilor verzi a fost externalizatã
Începând cu data de 1 iulie,
Primãria Mãneciu a externalizat activitatea de întreþinere a spaþiilor verzi.
O firmã specializatã se va ocupa de
amenajarea ºi întreþinerea spaþiilor
verzi de pe domeniul public al comunei,
activitatea urmând sã fie controlatã ºi
supravegheatã atent ºi cu exigenþã de
reprezentanþii administraþiei publice
locale, cerinþele ºi aºteptãrile fiind la
un nivel ridicat.
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Se distribuie gratuit

1 - 15 august - Postul
Adormirii Maicii Domnului
Postul Sfintei Marii
începe pe 1 august ºi se
încheie pe 15 august, odatã
cu sãrbãtoarea Adormirii
Maicii Domnului.
Biserica recomandã ca în
aceastã perioadã de post,
sã fie cititã zilnic rugãciunea „Paraclisul Maicii
Domnului”.
Se vorbeºte în popor
despre postul Sfintei Maria
Mare cã ar fi un post relativ
uºor deoarece dureazã doar
douã sãptãmâni. Îl pot þine
chiar ºi copiii, dar mai ales
femeile însãrcinate, pentru a
naºte uºor, fiindcã Fecioara
Maria este ocrotitoarea lor.

Postul de Sfânta Maria se
þine mai ales pentru sãnãtate,
pentru cãsãtorie, pentru
naºtere uºoarã ºi pentru vindecãri.
În Postul Sfintei Marii nu
se fac nunþi.
O mare sãrbãtoare creºtin ortotoxã care are loc în
postul Sfintei Maria Mare
este Sãrbãtoarea Schimbãrii la Faþã - 6 august,
când este dezlegare la
peºte.
O altã tradiþie popularã
ne spune cã, de Obrejenie,
oamenii trebuie sã se împace
unii cu alþii, dacã au fost certaþi.

S-au construit ateliere ºcoalã dotate cu
echipamente de ultimã generaþie, pentru
domeniile mecanicã ºi prelucrarea lemnului, de peste 500.000 euro.
În 2008 coordoneazã o nouã echipã
de proiect ºi depune Proiectul de reabilitare, renovare ºi extindere a Grupului
ªcolar Mãneciu, la ADR Sud - Muntenia,
documentaþie de peste 5000 de pagini.
Proiectul este declarat ELIGIBIL în 2009,
ºcoala urmând sã primeascã 2 milioane
de Euro nerambursabili prin P.O.R., în
parteneriat cu Consiliul Local Mãneciu
,cofinanþator cu 2% în proiect. În decembrie 2012 a fost depus ºi Proiectul tehnic de execuþie. Finanþarea a început în
2013, s-au construit apoi 16 sãli de clasã
noi, spaþiu care a permis desfãºurarea
programului într-un singur schimb.
În 2012 Liceul Mãneciu a fost unul
dintre cele 18 licee din þarã beneficiare a
proiectului Phare de formare a cadrelor
didactice.
Iubeºte elevii, ºcoala ºi oamenii ei, este
mândrã de profesia de dascãl ºi fidelã
satului natal Mãneciu.

Au fost ridicate o serie
de restricþii de circulaþie
de pe drumurile comunale
Au fost ridicate, în aceastã lunã, unele
restricþii de circulaþie de pe drumurile comunale, restricþii care nu erau justificate nici de
istoricul situaþiilor reclamate, nici de frecvenþa
abaterilor constatate, a precizat primarul Florin
Auraº Dragomir.
Astfel, Mãneciu redevine o localitate cu cât mai
puþine restricþii, semn al liberei circulaþii cerute de
noi toþi cei care dorim sã trãim într-o þarã liberã,
europeanã. Dincolo de aceste deziderate, însã,
existã pe deplin o justificare tehnicã a mãsurilor
luate pe raza comunei, în materie de reglementarea
circulaþiei, în sensul ridicãrii de restricþii.
“Mulþumesc specialiºtilor implicaþi care au
lucrat pentru studiile necesare ºi Consiliului
Local Mãneciu pentru aprobarea ridicãrii acestor restricþii!” - primarul comunei Mãneciu,
Florin Auraº Dragomir.

