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S-au aprobat indicatorii
reþelei de gaze naturale
din comuna Mãneciu

HOTÃRÂRE privind
aprobarea închirierii
pajiºtilor aparþinând
domeniului privat
al Comunei Mãneciu (II)
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 de Consiliu Local,
la ºedinþa din luna iunie,
aplicând principiile echitãþii,
transparenþei, eficienþei.
Pentru deplina clarificare
ºi pentru a oferi detalii utile
cetãþenilor interesaþi,
publicãm, în al doilea
episod, din Hotãrârea
de Consiliu Local,
”REGULAMENTUL DE
PÃªUNAT PENTRU
PAJIªTILE PROPRIETATE
PRIVATÃ A COMUNEI
MÃNECIU”, dar ºi tabelul
cu situaþia închirierii
acestor pajiºti, la data de
31 iulie 2021.

Primar Florin Auraº
DRAGOMIR:

“

Proiectul a fost
aprobat în unanimitate,
motiv pentru care le
mulþumesc tuturor
consilierilor locali!

S

”

8.970 branºamente
ucte
210 kilometri de cond

tudiul de fezabilitate
privind “Înfiinþarea reþelei inteligente de distribuþie
gaze naturale în judeþul Prahova - comunele Teiºani, Izvoarele
ºi Mãneciu” a fost aprobat, în
ºedinþa de la finalul lunii iulie,
de Consiliul Local al comunei

Mãneciu, dupã ce studiul a fost
aprobat prin Hotãrârea nr.
136/2021 a Consiliului Judeþean
Prahova, la sfârºitul lunii iunie.
În urma aprobãrii acestui
document, s-a mai fãcut un pas
important în implementarea
proiectului ºi, ca sã vã faceþi o

idee despre amploarea investiþiei, vã oferim câteva date
semnificative: valoarea investiþiei este de peste 227 de milioane lei, inclusiv TVA, din
care construcþiile ºi montajul
sunt estimate la peste 195 de
milioane de lei.

Reþeaua de gaze va avea
peste 210 km, sunt prevãzute
8.970 de branºamente, din care
8.859 gospodãrii individuale, 26
scãri de bloc ºi 85 de obiective
socio-culturale. Se prevede
montarea a 9.870 de contoare
noi, inteligente.
S-a tot vorbit, ani de zile în
urmã, despre intenþii, s-au fãcut
promisiuni, însã doar atât ºi
fãrã rezultate. Este pentru
prima datã când se duce o
muncã laborioasã ºi se fac paºi
concreþi în implementarea
proiectului de anvergurã pentru introducerea gazelor naturale în comuna Mãneciu,
investiþie mult doritã ºi aºteptatã de localnici.
Etapele de lucru ale proiectului se încadreazã în calendarul stabilit. Vã vom þine la
curent cu derularea etapelor
urmãtoare.

Staþiile de autobuz - reabilitate sau înlocuite
Au început lucrãrile la recondiþionarea staþiilor de autobuz de pe raza
comunei Mãneciu. Au fost montate
panouri noi, din policarbonat
transparent ºi au fost revopsite
feroneria ºi bãncile.

Prima staþie, cea din centru, a fost deja
înlocuitã, celelalte intrând în restaurare, pe
rând, în perioada urmãtoare.
Administraþia publicã localã vã
adreseazã rugãmintea sã le pãstraþi
frumoase ºi curate, fãrã a mai lipi
diferite anunþuri pe panourile staþiilor!
Vã reamintim cã, potrivit Hotãrârii
Consiliului Local Mãneciu nr. 69/2021,
constituie contravenþie deteriorarea, prin orice
mijloace, a obiectelor
de folosinþã comunã ºi
se sancþioneazã cu
amendã între 500-1500
lei pentru persoane fizice ºi între 1000-2500 lei
pentru persoane
juridice.

Modernizarea Grãdiniþei nr. 2 Gheaba
La Grãdiniþa nr. 2 Gheaba
s-au încheiat lucrãrile pentru
refacerea pardoselii, înlocuirea lambriului ºi urmeazã
dotarea cu mobilier nou.
Astfel, când va fi reluat, dupã
vacanþã, procesul de învãþãmânt cu cei mici se va desfãºura în condiþii plãcute ºi
moderne.

“Mulþumesc celor implicaþi
în realizarea acestei lucrãri, în
special doamnei profesoare
de învãþãmânt preºcolar,
Luminiþa Ghencea ºi domnului
director al Colegiului
Ferdinand I, Constantin
Pisãu!” - a þinut sã aprecieze
primarul comunei Mãneciu,
Florin Auraº Dragomir.
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CU FINANÞARE DE LA FONDUL PENTRU MEDIU,

Sisteme fotovoltaice
pentru 45 gospodãrii
din Valea Stânii-Buzoianu

Un pas important în
rezolvarea problemelor energetice ale cetãþenilor comunei a fost
realizat, în urma scoaterii la licitaþie ºi câºtigãrii licitaþiei publice,
de cãtre o firmã de specialitate a contractului
de instalare a sistemelor fotovoltaice pentru gospodãriile izolate, neracordate la
reþeaua de distribuþie a
energiei electrice.
Astfel, contractul finanþat de Administraþia
Fondului pentru Mediu
ºi derulat de Primãria

Mãneciu, în valoare de
945.378 lei fãrã TVA,
prevede instalarea a 45
de sisteme fotovoltaice
aferente unui numãr
de 45 de gospodãrii.
Sistemele fotovoltaice, moderne ºi ecologice, vor reduce poluarea cu bioxid de carbon din zona noastrã,
prin reducerea sau eliminiarea generatoarelor electrice cu motoare pe bazã de combustibil fosil. Vizate
sunt gospodãriile intabulate din zona Valea
Stânii-Buzoianu.

Cea mai mare sumã alocatã cultelor, de la bugetul local

S-au semnat contractele pentru refacerea
bisericilor din comunã
La sfârºitul lunii iulie,
au fost semnate contractele de finanþare
nerambursabilã din
fondurile alocate de la
bugetul local al comunei
Mãneciu pentru
susþinerea proiectelor de
refacere a lãcaºelor de
cult de la noi din comunã.
Contractele au fost semnate de primarul Florin
Auraº Dragomir ºi reprezentanþii parohiilor beneficiare, preot protopop

Mihail Peneº de la Parohia
Mãneciu Ungureni, preot
Silviu Mihail Albu de la
Parohia Mãneciu Pãmânteni 2 ºi preot Constantin
Daniel Simion, de la
Parohia Gheaba.
“Am
semnat
cu
bucurie aceste contracte,
apreciind rolul important
pe care îl au religia ºi biserica ortodoxã în societatea româneascã. Nu ne
raliem pãrerilor celor care
spun cã biserica nu trebuie sã arate bine ºi nici sã
fie aliniatã cu vremurile.

Este cea mai importantã
alocare de fonduri pentru
culte, la Mãneciu, din
ultimii 30 de ani. Le doresc
preoþilor din comuna

noastrã mult spor în
realizarea obiectivelor
propuse!” – primarul comunei Mãneciu, Florin
Auraº Dragomir.

HOTÃRÂRE privind aprobarea închirierii pajiºtilor aparþinând domeniului privat al Comunei Mãneciu (II)

Regulamentul de pãºunat pentru pajiºtile
proprietate privatã a Comunei Mãneciu

SITUAÞIA ÎNCHIRIERII PAJIªTILOR
AFLATE ÎN PROPRIETATEA PRIVATÃ
A COMUNEI MÃNECIU

Art.1. Prevederile prezentului
regulament stabilesc drepturile ºi
obligaþiile deþinãtorilor de animale
privind regimul de pãºunat, precum ºi reguli de exploatare a
pãºunilor aparþinând domeniului
privat al comunei Mãneciu, judeþul
Prahova.
Art. 2. În scopul asigurãrii unui
pãºunat raþional, pe tot parcursul
anului se vor stabili efectivele de
animale pe trupuri de pãºune (pajiºte) în conformitate cu datele din
amenajamentul pastoral.
Art. 3. Suprafeþele de pãºune
destinate pãºunatului se aprobã
prin Hotãrâre a Consiliului local al
comunei Mãneciu.
Art. 4. Dreptul de folosinþã asupra terenurilor pentru pãºunat se
acordã pe bazã de contract de
închiriere prin atribuire directã, în
baza cererilor crescãtorilor de animale, persoane fizice sau juridice,
asociaþii ale crescãtorilor de animale, având animalele înscrise în
Registrul naþional al exploataþiilor,
membri ai colectivitãþii locale sau
care au sediul social pe teritoriul
comunei Mãneciu, judeþul Prahova, proporþional cu efectivele de
animale deþinute în exploataþie.
Art. 5. Lucrãrile de întreþinere
a pajiºtilor se vor efectua de cãtre
crescãtorii de animale care le
folosesc.
Perioada de pãºunat
Art. 6. Începând cu anul 2021
perioada de pãºunat începe la data
de 1 mai a fiecãrui an ºi se încheie
la 30 octombrie anual. Se va evita:
pãºunatul pe rouã, brumã, imediat
dupã ploaie sau în zilele cu variaþii
mari de temperaturã ºi precipitaþii
abundente; revenirea pe aceeaºi
parcelã la intervale mai mici de 21
zile; þinerea pe o parcelã a ani-

malelor o perioadã mai mare de
4-6 zile.
Drepturile
crescãtorului de animale
Art. 7. Sã exploateze în mod
direct, pe riscul ºi pe rãspunderea
sa pãºunile care fac obiectul contractului de închiriere.
Obligaþiile
crescãtorilor de animale
Art. 8. Crescãtorii de animale au
urmãtoarele obligaþii:
1) sã asigure exploatarea eficace
în regim de continuitate ºi de permanenþã a pajiºtilor ce fac obiectul
contractului de închiriere;
2) sã nu subînchirieze bunurile
care fac obiectul contractului de
închiriere. Subînchirierea totalã
sau parþialã este interzisã, sub
sancþiunea nulitãþii absolute;
3) sã facã dovada existenþei certificatului de sãnãtate eliberat de
medicul veterinar de circumscripþie, pentru întregul efectiv de animale învoite la pãºunat;
4) sã urmãreascã permanent
starea de sãnãtate a animalelor ºi
sã anunþe imediat apariþia sau suspiciunea unei boli transmisibile;
5) sã plãteascã chiria la termenul stabilit;
6) sã respecte capacitatea de
pãºunat sau încãrcãtura optimã de
animale stabilitã prin hotãrâre a
consiliului local întreaga perioadã
de pãºunat;
7) sã comunice în scris primãriei, în termen de 5 zile de la vânzarea animalelor sau a unora dintre acestea, în vederea verificãrii
respectãrii capacitãþii de pãºunat în
toate zilele perioadei de pãºunat;
8) sã pãºuneze animalele exclusiv pe terenul închiriat;
9) sã practice un pãºunat raþional pe grupe de animale;

10) sã introducã animalele la
pãºunat numai în perioada de
pãºunat stabilitã;
11) sã nu introducã animalele la
pãºunat în cazul excesului de
umiditate a pajiºtii;
12) sã realizeze pe cheltuiala sa
lucrãri de eliminare a vegetaþiei
nefolositoare ºi a excesului de apã,
de fertilizare, anual. Pentru buna
desfãºurare a pãºunatului responsabilii de turme efectueazã lucrãri
de igienizare pe trupurile de
pãºune primite în administrare astfel: curãþirea suprafeþelor de pãºuni
de buruieni, nivelarea muºuroaielor, strângerea pietrelor ºi a
resturilor vegetale de pe pajiºte.
13) sã respecte bunele condiþii
agricole ºi de mediu, conform
prevederilor legale în vigoare;
14) sã restituie locatorului, în
deplinã proprietate, bunurile de
retur, în mod gratuit ºi libere de
orice sarcini, la încetarea contractului de închiriere prin ajungere la
termen ºi în condiþii cel puþin egale
cu cele de la momentul încheierii
contractului;
15) sã nu lase nesupravegeate
animalele pe pãºune;
16) sã declare animalele pentru
a fi înscrise în registrul agricol al
localitãþii, în conformitate cu legislaþia în vigoare;
17) rãspunde civil, contravenþional sau penal pentru pagubele produse de animalele lãsate în grija lui;
18) rãspunde solidar pentru
pagubele produse de animale din
neglijenþa angajaþilor sãi;
19) rãspunde material pentru
integritatea ºi sãnãtatea animalelor
lãsate în grija lui conform normelor
veterinar-sanitare.
- va urma -
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Curtea ªcolii Gimnaziale
Mãneciu Pãmânteni, REAMENAJATÃ

Soluþie temporarã, dar eficientã:

Aleile ºi uliþele din comunã,

PAVATE CU DALE

A început pavarea cu
dale a aleilor ºi uliþelor
din comunã. Soluþia de
amenajare cu plãci de
beton pe strat de pietriº
compactat, destinate
traficului pietonal sau
rutier eliminã disconfortul resimþit de locatarii
acestor strãzi.
A fost adoptatã aceastã
metodã de pavare civilizatã,
economicã ºi mai rapid de

implementat, în ideea cã mai
sunt de realizat alte lucrãri
în aceste zone, precum cele
de canalizare, branºamente
la reþeaua de apã ºi viitoarea
reþea subteranã de gaze naturale. Aceastã metodã de
lucru va permite betonarea
sau asfaltarea finalã, la
încheierea lucrãrilor mari,
fãrã a mai distruge infrastructura rutierã ºi pietonalã
de pe aceste strãzi.

Profitând de vacanþa
ºcolarã, administraþia
publicã localã a
început reamenajarea
curþii ªcolii
Gimnaziale Mãneciu
Pãmânteni.
În acest sens, se asfalteazã o parte din curte.
Începând cu noul an
ºcolar elevii vor avea
posibilitatea sã des-

fãºoare aici activitãþi
ºcolare sau sportive.
Cealaltã porþiune a curþii
se va amenaja ca spaþiu
de trafic pietonal cu
pavele din beton.
De noile condiþii se
vor putea bucura atât
elevii ºi pãrinþii lor, cât
ºi cadrele didactice!

Activitate de ecologizare
a Vãii Berii
Continuã campania de ecologizare a unor zone ale comunei, dar
ºi de conºtientizare ºi sensibilizare
a cetãþenilor cu privire la protejarea
ºi pãstrarea mediului înconjurãtor,
începutã în primãvarã.
Primãria comunei Mãneciu s-a
alãturat eforturilor Serviciului
Teritorial Prahova din cadrul
Agenþiei Naþionale pentru Arii
Naturale Protejate ºi Asociaþiei
„Exploratori pentru Viitor”,
de ecologizare a Vãii Berii, Cheia.

”Þin sã mulþumesc
tuturor factorilor implicaþi în acþiunile noastre
de ecologizare a unor zone
ale comunei, dar ºi comunitãþii locale, copiilor în
primul rând, care au o
atitudine menitã sã ne dea
încredere în viitor, cã vom
lãsa localitatea noastrã pe
mâini bune” – primar Florin
Auraº DRAGOMIR.

Activitatea de ecologizare a avut
loc vineri, 23 iulie 2021, în prezenþa
vicepreºedintelui Agenþiei Naþionale

pentru Arii Naturale Protejate, domnul Alin Drãgulin, a reprezentantului ANANP Prahova, domnul Daniel

Ionuþ Bãnicã, precum ºi a domnului
Dan Bucurie, ºeful Ocolului Silvic
Mãneciu.
Bobi Ciocârlan de la Asociaþia
„Exploratori pentru viitor” a fost
coordonatorul celor peste 100 de
copii care au participat conºtiincios
ºi cu deplinã implicare la aceastã acþiune de igienizare foarte importantã
pentru zona noastrã.
Jandarmeria Montanã a asigurat
perimetrul activitãþii, iar acþiunea
a fost reflectatã ºi în mass-media
centralã.
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Primãria Mãneciu sprijinã asociaþiile neguvernamentale
în organizarea de activitãþi ºi evenimente
Turismul activ, sportul, dar ºi problema animalelor fãrã
stãpân sunt activitãþi în care Primãria Mãneciu se implicã,
asigurând ºi finanþare de la bugetul local.
Primarul Florin Auraº Dragomir a semnat o serie de contracte de finanþare cu organizaþii neguvernamentale pentru
colaborarea în mai multe proiecte ce se vor derula anul acesta
în comuna Mãneciu.

Lucian DUMBRAVÃ

Consilier local

Lucian Dumbravã are 52 de ani ºi,
chiar dacã nu e nãscut la Mãneciu, s-a
îndrãgostit de comunã ºi de aceste
plaiuri.
ªi-a început activitatea ca oþelar, iar
dupã ce a absolvit cursurile Liceului
Teoretic Mãneciu, ºi-a început o frumoasã carierã în telecomunicaþii,
activând ca electromecanic în
cadrul Direcþiei de Telecomunicaþii
Prahova (1994-2005) ºi tehnician
reparaþii ºi instalaþii în cadrul
Romtelecom România, actualmente
Telekom (din 2005).
Se caracterizeazã ca fiind serios,
altruist, comunicativ. Îi place sã
asculte problemele ºi nevoile oamenilor, în special ale celor în vârstã ºi
nevoiaºi ºi sã le dea o mânã de ajutor,
atât în cadrul Parohiei Mãneciu
Ungureni (în calitate de consilier
parohial), cât ºi în cadrul Comisiei nr.
3 - Învãþãmânt, sãnãtate ºi familie, activitãþi social-culturale, culte, muncã,
protecþie socialã, protecþie copii, tineret ºi sport.
“Sunt la primul mandat de consilier local ºi împreunã cu colegii
din echipã sper sã schimbãm în
bine faþa comunei”, a declarat
Lucian Dumbravã, ales în Consiliul
Local Mãneciu.

Concurs
de ciclism montan
“MTB Challenge”

Douã dintre aceste
proiecte se vor implementa cu implicarea
reprezentantului Asociaþiei pentru
Dezvoltare Comunitarã Zãganu, Adrian
Duºa ºi sub coordonarea consilierului local Cosmin Ghimpu. Primul
proiect presupune organizarea
Concursului de ciclism montan MTB
Challenge care se adreseazã cicliºtilor
montani, amatori sau profesioniºti din
întreaga þarã ºi promoveazã turismul
ºi sporturile nepoluante, moderne ºi
ecologice, în zona noastrã.
Concursul se va desfãºura în zilele
de 18 ºi 19 septembrie 2021, cu pornire
din Cheia, iar data limitã de înscriere
este 17 septembrie anul curent.
Doritorii se pot adresa direct domnului Adrian Duºa la adresa de email
dusa.adrian.gabriel89@gmail.com sau
pe pagina de Facebook a asociaþiei.

Concurs de alergare montanã
“Ciucaº X3”
Printre activitãþile susþinute financiar
cu fonduri nerambursabile de Primãria
Comunei Mãneciu, se numãrã ºi evenimentul de alergare montanã, “Ciucaº
X3”, organizat de Clubul de Turism ºi
Alpinism Ciucaº. Ajuns la a XI-a ediþie,
concursul are loc în zona munþilor

Marian
Bratu

Adrian Duºa

“ªahul, sportul minþii”

State Dragoº
Ciucaº, Grohotiº ºi Cheia, în perioada
10-12 septembrie 2021. Din partea
Clubului de Turism ºi Alpinism Ciucaº
a semnat contractul de finanþare
domnul State Dragoº.
Cei care doresc sã participe la acest
adevãrat maraton montan pot afla
toate detaliile ºi programul de pe
situl “ciucasx3.ro”.

Sterilizarea animalelor fãrã stãpân
Un alt proiect al Asociaþiei pentru
Dezvoltare Comunitarã Zãganu, la fel
de important pentru comunitate, îºi
propune sterilizarea a circa 70 de câini
ºi pisici din Mãneciu.
Astfel, se propune o rezolvare civilizatã a problemei înmulþirii necontrolate a acestor iubite animale de casã, a

Lucrãrile de extindere a canalizãrii au început
La finalul lunii iulie, au început lucrãrile
de extindere a reþelei de canalizare în
comuna Mãneciu, lucrãri care se vor derula pe întreaga duratã a anului, în zonele în
care existã conductã racord de canalizare.
Este una dintre investiþiile de cea mai
mare importanþã care se deruleazã, în localitatea noastrã, în actuala legislaturã.

Nu numai sporturile care presupun
efort fizic sunt în interesul comunitãþii
mãnecene ci ºi activitãþile intelectuale,
competitive ºi educative. În acest sens, a
fost semnat contractul de finanþare, cu
fonduri nerambursabile, al proiectului
„ªahul, sportul minþii”, organizat de
Asociaþia Sportivã “Viitorul - Mãneciu
Pãmânteni”.
Contractul a fost semnat din partea
asociaþiei de domnul profesor Marian
Bratu. Proiectul, concurs dedicat copiilor
peste 10 ani, este, evident, destinat unor
grupuri de elevi, aproximativ 150-200 de
participanþi, ai ªcolii Gimnaziale din
Mãneciu Pãmânteni ºi de la Colegiul
“Ferdinand I”, Mãneciu Ungureni.
Concursul va avea loc în octombrie
anul acesta, iar doritorii pot cere informaþii suplimentare domnului profesor Marian Bratu la adresa de email
1marianbratu@gmail.com

"Ne cerem scuze pentru disconfortul
creat, dar lucrãrile sunt absolut
necesare, pentru cã suntem deficitari la
acest capitol. Vã mulþumim anticipat
pentru înþelegere!" - a transmis primarul
Florin Auraº DRAGOMIR

abandonului puilor acestora ºi educarea populaþiei în spiritul, corect, de
altfel, al adopþiei animalelor fãrã
stãpân. Aceste demersuri au avut mult
succes ºi în alte localitãþi din România!
Acþiunea se va desfãºura în
perioada septembrie - decembrie
2021.
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