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A fost aprobat
noul PUG al
localitãþii

LA MULÞI ANI,
ROMÂNIA!

LA MULÞI ANI,
MÃNECIU!

Achiziþia
de tablete,
laptopuri ºi alte
echipamente
ºi dispozitive
pentru uz ºcolar

Canalizarea
de la blocuri
a fost refãcutã

Fondator: Primar Florin Auraº Dragomir

Mesajul primarului Florin Auraº Dragomir
cãtre mãneceni, cu ocazia Zilei de 1 Decembrie
Comuna Mãneciu
sãrbãtoreºte de douã ori
ziua de 1 Decembrie.
Pe de o parte este Ziua
Naþionalã a României, pe de altã
parte - prima atestare documentarã a localitãþii Mãneciu dateazã
din 1 Decembrie 1429, într-un
hrisov emis de domnitorul Dan
al II-lea.

Prin urmare, noi, mãnecenii avem
cel puþin douã motive de bucurie.
Anul acesta, din pãcate din cauza
restricþiilor impuse de pandemie a trebuit sã anulãm o serie de activitãþi pe
care ni le propusesem a le organiza în
aceastã perioadã. Totuºi, însã, cu ajutorul lui Dumnezeu, vom avea câteva
suprize plãcute pentru toatã lumea.

SE CONTUREAZÃ CENTRUL CIVIC
AL COMUNEI MÃNECIU
Dupã o perioadã
A fost obþinut terenul destinat unui parc generos
foarte lungã de
în imediata vecinãtate a Primãriei, care va gãzdui
aºeptare, comuna
evenimentele importante ale localitãþii
Mãneciu va avea primul
sãu parc public pentru
promenadã, agrement,
relaxare ºi activitãþi
culturale. Locaþia respectivã,
amplasatã chiar lângã Primãria
Mãneciu, este fosta clãdire halã
UFET Mãneciu, care va fi pregãtitã
începând chiar din aceastã toamnã
pentru transformarea într-un centru
civic, cu diverse obiective.

Am pregãtit deja terenul, sã
spunem aºa, pentru arborarea
drapelului României ºi cel al Uniunii
Europene pe douã catarge foarte mari
pe care le vom amplasa la intrarea în
localitate, astfel încât când pãtrundem
pe aceastã poartã de intrare din
Ardeal ºi sã ne amintim de valorile
noastre naþionale ºi europene de
fiecare datã când intrãm în Muntenia.

Administraþia localã
a comunei Mãneciu a depus
douã proiecte importante
pe Programul “Anghel Saligny”
Administraþia localã a
comunei Mãneciu a depus
douã proiecte importante
pe Programul “Anghel
Saligny”, programul
Guvernului României
pentru dezvoltarea localã.
Primul dintre proiecte
se referã la extinderea
reþelei de canalizare în
comuna Mãneciu, în
valoare de aproximativ
20 de milioane de lei.

Cel de-al doilea proiect
are cam aceeaºi valoare,
vizeazã asfaltarea unor
drumuri comunale.
Ambele proiecte sunt de
importanþã majorã pentru
comunitate ºi nu s-ar fi
putut realiza din bugetul
local, de aceea finanþarea
guvernamentalã este o
bunã oportunitate pentru
comunitatea din Mãneciu.
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Cetãþenilor comunei noastre
care îºi sãrbãtoresc ziua onomasticã
pe 30 noiembrie (Sf. Andrei),
respectiv 6 decembrie (Sf. Nicolae)
le doresc, din toatã inima,
multã sãnãtate, prosperitate,
îndeplinirea tuturor dorinþelor
ºi fericire, alãturi de cei dragi.

Canalizarea de la blocuri a fost refãcutã
Pentru a rezolva problemele
pe care le au de ani de zile cu
canalizarea locuitorii
apartamentelor de la blocurile
1B, 1D, 1E ºi 1F, administraþia
publicã localã aluat mãsuri sã
fie reparatã reþeaua de evacuare
a apelor menajere la aceste blocuri.

LA MULÞI ANI!
Florin Auraº Dragomir,
primar comuna Mãneciu

tuburi de azbociment, vechi de
peste 30 de ani, cu tuburi moderne
din PVC. Totodatã, au fost reparate
ºi cãminele de vizitare aferente

acestei reþele, lucrãri care vor oferi
mai mult confort cetãþenilor care
locuiesc în respectivele blocuri din
comunã.

Astfel, Consiliul
Local Mãneciu a
finanþat lucrãrile
de reparaþii efectuate de Compania
Apã-Canal Mãneciu,
fiind înlocuiþi circa
100 metri liniari de

A fost aprobat noul PUG al localitãþii
Un document de foarte mare
importanþã pentru dezvoltarea
comunei noastre a fost aprobat în
comisiile de specialitate de la
judeþ!

vieþii), afirmarea comunei Mãneciu ca
ºi comunitate financiar-economicã,
importanþa crescutã ce trebuie acordatã turismului, necesitatea structurãrii unei administraþii locale efi-

ciente, eficace, transparente ºi responsabile la nevoile comunitãþii, importanþa activismului la nivelul cetãþenilor, ca factor de stimulare a dezvoltãrii comunitare ºi, în fine, dez-

Este vorba despre “Actualizarea
Planului
Urbanistic General ºi
Regulamentului Local de Urbanism al
Comunei Mãneciu, Judeþul Prahova” .
Actualizarea Planului Urbanistic
General este importantã pentru cã
permite o viziune modernã de dezvoltare a comunei, pornind de la
urmãtoarele elemente: importanþa
regionalã a localitãþii, afirmarea
comunei drept centru de inovaþie ºi
oportunitãþi, importanþa construcþiei
unei comunitãþi primitoare, a unui
mediu local plãcut pentru locuitori ºi
pentru vizitatori (creºterea calitãþii

Tuturor cetãþenilor comunei noastre,
care de Sfântul Andrei ºi Sfântul Nicoale
ºi sãrbãtoresc ziua onomasticã

La mulþi ani cu sãnãtate!
Viceprimar Daniela Devesel
ºi Consiliul Local
Mãneciu

voltarea unui mediu de afaceri bazat
pe antreprenoriat, dinamism ºi implicare în viaþa comunitãþii.
Actualizarea PUG a urmãrit
realizarea acestor obiective:
 reactualizarea datelor privitoare
la volumul ºi structura populaþiei,
potenþialul economic local, echiparea
tehnico-edilitarã, organizarea circulaþiei rutiere;
 identificarea disfuncþionalitãþilor
prin analiza situaþiei existente ºi stabilirea prioritãþilor de intervenþie;
 introducerea în intravilan a
zonelor de dezvoltare preconizatã ºi
a PUZ/PUD-urilor aprobate ulterior
PUG-ului existent;
excluderea din intravilan a
zonelor care nu mai constituie interes
pentru dezvoltarea localitãþii.

Anunþ public privind depunerea solicitãrii de emitere
a acordului de mediu pentru proiectul

“Realizare primã împãdurire teren”

Comuna Mãneciu cu sediul în
comuna Mãneciu, sat MãneciuUngureni, nr. 273, judeþul Prahova,
titular al proiectului: ,,Realizare
primã împãdurire teren” anunþã
publicul interesat asupra depunerii solicitãrii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul
,,Realizare primã împãdurire
teren”, propus a fi amplasat în comuna Mãneciu, C.F. 28715, nr.

cadastral 28715, Tarla 70, Parcelele
9 1396, P 1402.
Informaþiile privind proiectul
propus pot fi consultate la sediul
autoritãþii competente pentru
Agenþia pentru Protecþia Mediului
Prahova cu sediul în Ploieºti, strada Gheorghe Grigore Cantacuzino,
nr. 306, judeþul Prahova ºi la sediul
primãriei Comunei Mãneciu cu
sediul în comuna Mãneciu, sat

Mãneciu-Ungureni, nr.273, judeþul
Prahova, în zilele de luni-vineri,
între orele 10.00-14.00, precum ºi la
adresele de e-mail www.apmph.ro
ºi contact@primãria-maneciu.ro.
Primar
Florin Auraº Dragomir
Inspector urbansim
Roxana ªtefania Frânculeþ
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SE CONTUREAZÃ CENTRUL CIVIC
AL COMUNEI MÃNECIU
A fost obþinut terenul destinat unui parc generos în imediata vecinãtate
a Primãriei, care va gãzdui evenimentele importante ale localitãþii
Dupã o perioadã foarte lungã de
aºeptare, comuna Mãneciu va avea
primul sãu parc public pentru
promenadã, agrement, relaxare ºi
activitãþi culturale. Locaþia respectivã, amplasatã chiar lângã Primãria
Mãneciu, este fosta clãdire halã
UFET Mãneciu, care va fi pregãtitã
începând chiar din aceastã toamnã
pentru transformarea într-un centru
civic, cu diverse obiective.
Se contureazã astfel o identitate
proprie a comunei Mãneciu ºi un
profil de localitate importantã din
mediul rural prahovean. Astfel, ºi
localitatea noastrã va începe sã arate
ca o localitate modernã, cu centru
civic, cu spaþiu de relaxare pe care
sã le folosesascã
localnicii ºi vizitatorii. Aici va fi
amplasat ºi bustul
domnitorului Dan
al II-lea, aºa cum se
ºtie, prima atestare
documentarã a
localitãþii Mãneciu
datând din anul
1429, într-un hrisov
emis de acesta.

Primar Florin Auraº Dragomir:

“

Am semnat în faþa notarului public
contractul de schimb de terenuri dintre
Primãria comunei Mãneciu ºi Societatea
RIG Service SA. Terenul obþinut în urma schimbului, în suprafaþã de peste 2800 mp, este
localizat pe strada Tabla Buþii, în imediata
vecinãtate a Primãriei Mãneciu. În schimb
a fost dat un teren din intravilanul satului Cheia, evaluat de specialiºti
la o valoare similarã.
Mulþumesc
Consiliului Local
al comunei Mãneciu
pentru sprijinul ºi
susþinerea acestui
proiect!"

”

Comunitatea
mai beneficiazã
de UN PARC DE
AGREMENT, la
ªcoala din
Mãneciu Ungureni.
Primãria Mãneciu
a depus documentaþia pentru obþinerea finanãþii
pentru realizarea
unui parc cu loc de
joacã pentru copii
în arealul unde se
construieºte
Cãminul Cultural
din Mãneciu
Pãmânteni.

Atenþie!
Un urs ºi-a fãcut
apariþia în perimetrul
comunei noastre
Încã din dimineaþa zilei de
sâmbãtã, 20 noiembrie, de când a
fost semnalatã prezenþa unui urs
în zona satului Gheaba, s-au
dispus mãsurile prevãzute de lege
care se aplicã în acest caz.
Este un exemplar monitorizat, care
a fost relocat de undeva din Azuga, a
tranzitat ºi comuna Ceraºu ºi îºi cautã
natural drumul spre habitatul lui
iniþial. Specialiºtii spun cã sunt puþine
ºanse sã se repete acest episod cu
acest exemplar. S-au fãcut demersuri
pentru montarea unei capcane autorizate care sã ajute la tranchilizarea ºi
relocarea lui, în situaþia în care nu va
pãrãsi aceastã zonã.
Totodatã, poliþia localã a intensificat acþiunile de patrulare. S-a constatat cã ursul respectiv a trecut limita comunei noastre spre Ceraºu, dar
prezenþa lui a fost semnalatã ulterior
ºi în satul Izvoarele.
Autoritãþile vã roagã sã fiþi prudenþi în zilele urmãtoare ºi nu
uitaþi cã, în cazul unei întâlniri
neaºteptate ºi nedorite, primul
lucru pe care trebuie sã-l faceþi
este sã vã îndepãrtaþi de zona în
care ursul este prezent ºi sã sunaþi
la 112!

Reparaþii la strãzi cu acces dificil, în satele comunei
În cursul lunii noiembrie, au
Repararea
avut loc intervenþii la trama
strãzilor este
stradalã, pentru remedierea
una dintre priounor probleme vechi.
ritãþile primarului
Florin Auraº
Intrarea în Costeni,
Dragomir ºi a adminreparatã prin
istraþiei locale pentru
betonare
îmbunãtãþirea infrastructurii comunei
Mãneciu.
Printre lucrãrile ediIntervenþiile la strãzi
litare importante pense fac prin asfaltare, în
tru comuna noastrã se
principal, prin betonare
numãrã ºi repararea
ºi dalare, acolo unde
strãzilor
în zonele care
relieful o impune, dar
au
accesul
deosebit de
ºi pietruiri, ca soluþii
dificil.
În
acest
sens, s-au
de urgenþã pânã când
încheiat lucrãrile de betose va putea aplica
nare din satul Costeni, de la
asfalt pe toate
strãzile din satele
intrarea în localitate. Lulocalitãþii.
crarea, prioritarã de ani buni,
a fost finalizatã reparându-se

complet porþiunea foarte degradatã, ºi
totodatã s-a betonat ºi partea de drum
care era pavatã cu piatrã. Betonarea
drumului face posibil în aceastã zonã a
drumului un acces mai bun, atât pentru
locuitorii satului Costeni, cât ºi vizitatorilor acestui sat frumos al comunei
noastre.

Mãneceanul Codruþ Cursaru,
implicare activã în rezolvarea
problemelor la Chiciureni
Continuã lucrãrile de reparaþii ale
drumurilor din comunã, în special a
celor cu acces foarte dificil. O astfel de
intervenþie a avut loc în satul Chiciureni.
“Cu sprijinul prietenului meu,
mãneceanul Codruþ Cursaru, care a
donat un lot de traverse din beton, am
rezolvat o problemã veche a locuito-

rilor comunitãþii din satul Chiciureni.
Îi mulþumesc domnului Codruþ
Cursaru pentru ajutor ºi pentru implicarea activã ºi constructivã în viaþa
comunitãþii noastre!”, a declarat edilul
Florin Auraº Dragomir.
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Proiect al
Primãriei
Mãneciu:

Petre Ion

Consilier
local

Consilierul local Petre Ion vine în
Legislativul Local cu o mare experienþã de viaþã, dar ºi în funcþiii în slujba comunitãþii, activând timp de
aproape douã decenii neîntrerupt,
fiind un ales apreciat ºi respectat de
colegi ºi de cetãþenii comunei.
A absolvit Liceul Forestier Câmpina
în anul 1983. A lucrat ca gestionar-ºef la
Parchet UFET, la Cooperativa Mãneciu
ºi la SC APASCO SRL. A mai activat ca
administrator la SPGC Mãneciu ºi agent
hidrotehnic la SGA Prahova.
Este unul dintre consilierii locali cu
o bogatã activitate în acestã posturã. A
activat în Consiliul Local Mãneciu în
perioadele 2002-2004, dar ºi în mandatele 2008-2012, 2012-2016 ºi din 2020
pânã în prezent. A fost delegat sãtesc în
perioada 2004-2008. În actualul Consiliu
Local este preºedintele ,,Comisiei
juridice ºi de disciplinã, drepturile
omului, apãrarea ordinii publice, relaþii
cu cetãþenii ºi administraþie publicã
localã”. Este cunoscut de mãneceni ca
fiind un om muncitor, cu viziune de
dezvoltare ºi experienþã profesionalã ºi
administrativã de excepþie.
“Promovarea valorilor familiei ºi
ale societãþii tradiþionale vor reprezenta prioritatea urmãtorilor patru
ani, la Primãria Comunei Mãneciu”,
a declarat consilierul local Petre Ion.

MÃNECIU
Colectivul de redacþie:
Fondator:
Primar Florin Auraº

DRAGOMIR

Redactor ºef:
Viceprimar Daniela

Achiziþia de tablete, laptopuri ºi alte echipamente
ºi dispozitive pentru uz ºcolar

O veste bunã pentru elevii comunei noastre vine din partea Autoritãþii pentru Digitalizarea României: Primãria Mãneciu a depus o cerere de finanþare, admisã în etapa de
verificare a conformitãþii administrative ºi a eligibilitãþii pentru proiectul:
“ACHZIÞIE ECHIPAMENTE ªI
DISPOZITIVE PENTRU UZ
ªCOLAR, CU ACCES LA INTERNET,
PENTRU DESFÃªURAREA
ACTIVITÃÞILOR DIDACTICE ÎN
MEDIUL ON-LINE, ÎN COMUNA
MÃNECIU, JUDEÞUL PRAHOVA”.

Echipamentele prevãzute în
proiect sunt tablete pentru elevi, laptopuri pentru cadrele didactice, table
interactive, camere web, etc.
Proiectul este finanþat din fonduri
europene, se încadreazã în Programul Operaþional Competitivitate
2014-2020 - Axa prioritarã 2.
Pânã la finalul lunii noiembrie a.c.,
proiectul trece de etapa tehnicã ºi
urmeazã faza de contractare, moment în care Primãria Mãneciu poate

Biblioteca comunalã Mãneciu, participantã
într-un proiect Erasmus +

În sãptãmâna 08-12 nov.
2021, a avut loc la Sediul
Bibliotecii Centrale Oodi
din Helsinki, Finlanda, întâlnirea partenerilor, etapã cuprinsã în proiectul Erasmus
Plus cu titlul: ”Împreunã
pentru o viaþã mai bunã/Together for a better
life”.
Primãria Mãneciu prin
Biblioteca Comunalã Mãneciu, este partener în consorþiul proiectului aprobat
de Agenþia Naþionalã

ANPCDEFP, finanþat de
Uniunea Europeanã, derulat în perioada 2020-2022.
Programul a cuprins
vizita în mai multe biblioteci printre care: Central
Library Oodi, Vikki Library, Fyyri Library – Kirkkonummi City, Manuala
Library, Herttoniemi Library ºi Iso Omena Library
– Espoo City, cu scopul de
a cunoaºte modele ºi
exemple de lucru cu
adulþii.

Fotoreporter: Alexandru
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Se distribuie gratuit

Biblioteca comunalã Mãneciu a fost reprezentatã
de bibliotecar Ioana-Aurelia Gãinuºã.
Din delegaþia românã au mai fãcut parte
Mihaela Radu - director Biblioteca Judeþeanã
“Nicolae Iorga” – Ploieºti, Ramona Þintea - bibliotecar Valea Doftanei, filiala Teºila ºi Justina
Dumitrache - bibliotecar Bertea.
Bibliotecarii prezenþi au
avut prilejul de a cunoaºte
specificul fiecãrei biblioteci vizitate, de a observa
modul de lucru în compartimente similare, a modului de comunicare ºi relaþionare precum ºi a metodelor de bunã practicã
cu scopul eficientizãrii
activitãþii bibliotecilor în
care lucreazã.

Scopul acestui proiect
este dobândirea de noi
cunoºtinþe care sã contribuie la creºterea integrãrii publicului adult în
bibliotecile publice româneºti prin organizarea de
evenimente culturale ºi
educative pentru „O sãnãtate mai bunã ºi speranþã
de viaþã mai bunã”.

Parohia Mãneciu Pãmînteni a fost împroprietãritã cu terenul
destinat extinderii cimitirului

DEVESEL

DRÃGOI
Telefon: 0244 295 225
Email: ziarulgazeta@yahoo.com
Email:
contact@primaria-maneciu.ro
Tiraj: 2.000 exemplare

începe derularea procedurilor de
achiziþie publicã din cadrul proiectului, pânã la semnarea contractului de
finanþare.

Parohia Mãneciu
Pãmânteni a primit, de
la Primãria Mãneciu,
terenul pentru extinderea cimitirului satului.

În data de 2 noiembrie,
primarul Florin Auraº
Dragomir a semnat, în
prezenþa notarului public,
din partea comunei Mãneciu, contractul de don-

aþie cãtre Biserica “Adormirea Maicii Domnului”
din Mãneciu Pãmânteni, cu
acordul Protoieriei Vãlenii
de Munte, a terenului în
suprafaþã de 2.212 mp destinat extinderii cimitirului
parohial din apropierea
acesteia.
Aceastã veste este importanã pentru comunitate
pentru cã, astfel, a fost
rezolvatã problema acutã a
lipsei locurilor destinate
înhumãrii din comunã.

“Totodatã, este planificatã ºi construirea în
zonã a unei capele care
sã deserveascã membrii
comunitãþii noastre.
Mulþumesc doamnelor
ºi domnilor consilieri
locali ai comunei
Mãneciu pentru
aprobãrile date în acest
sens!” - a informat primarul comunei, Florin
Auraº Dragomir.

