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Am fost ales în această funcție, mulțumită încrederii pe 
care o parte din cetățenii comunei Măneciu ne-au 
acordat-o mie și colegilor din USR PLUS prin votul 
exprimat în cadrul alegerilor locale din 27 septembrie 
2020.  
La momentul învestirii mele în această funcție, în data 
de 28 Octombrie 2020, am jurat că voi respecta 
Constituția României și că voi face tot ceea ce îmi stă în 
putință pentru binele Comunei Măneciu și al 
locuitorilor săi. 
Este un angajament pe care m-am străduit să îl respect 
pe parcursul acestui prim an de mandat și pe care mi-l 
asum pe deplin și în continuare.  
 

1.Cosmin Ghimpu,  consilier local al comunei 
Măneciu 



În ianuarie 2019 am devenit membru PLUS ocupând în 
interiorul partidului mai multe poziții alese, atât la nivel 
local cât și județean. Din vara acestui an sunt 
președintele USR PLUS Măneciu. 
De profesie sunt absolvent de științe politice, însă, de 
câțiva ani activez în domeniul IT. 
Până să intru în politică m-am implicat la nivel local în 
domeniul non-profit în proiecte de ecologizare, 
(re)marcare de trase turistice, promovarea zonei în 
mediul online și organizarea de evenimente de 
promovarea a comunei Măneciu și a Văii Superioare a 
Teleajenului. 
În toamna anului trecut, mi-am depus candidatura 
pentru funcția de consilier local din partea USR PLUS 
deoarece m-a interesat problematica administrației 
locale și pentru că îmi doresc să îmi reprezint cu 
seriozitate și responsabilitate comunitatea din care fac 
parte. 

Sunt un om nou în politică  



* Președinte al Comisiei pentru amenajarea teritoriului 
și urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecția 
mediului, turism, conservarea monumentelor istorice și 
arhitectură; 
* Membru al Comisiei pentru activități economico-
financiare, administrarea domeniului public și privat, 
programe de dezvoltare economico-socială, 
agricultură, servicii și comerț; 
* Reprezentant al Consiliului Local în Consiliul de 
Administrație al Colegiului Ferdinand I; 
* Membru al Comisiei de evaluare privind închirierea 
pajiștilor aflate în domeniul privat al comunei Măneciu 
* Membru al Comisiei de evaluarea proiectelor care 
sunt realizate prin finanțare nerambursabilă de la 
bugetul local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Rolurile mele în Consiliul Local 



3. Activitatea mea în Consiliul Local Măneciu 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la preluarea mandatului de consilier local am 
participat la 13 din 14 ședințe ordinare și la toate cele 9 
ședințe extraordinare.  
M-am implicat activ prin intervenții la dezbaterile 
privind proiectele de pe ordinea de zi pentru care am 
considerat că sunt necesare lămuriri, luând cuvântul de 
13 ori. 
Am adus permanent la cunoștința membrilor 
Consiliului Local Măneciu problemele identificate atât 
de mine, cât și de cetățenii comunei. 



4. Activitatea de consilier local 

 

 

 

 

 

 

 

 

În calitate de consilier local am coordonat o serie de 
activități ce s-au aflat în parteneriat cu Primăria și 
Consiliul Local Măneciu. 
În aprilie am coordonat activitatea de ecologizare 
desfășurată pe raza comunei Măneciu în urma căreia 
au fost strânse câteva tone de gunoaie din păduri, 
poieni și zona căii ferate. 
Alături de membrii și voluntarii ONG-ului A.D.C.Z., în 
septembrie, am coordonat desfășurarea celei de a V-
a ediții a concursului de ciclism Cheia MTB Challenge 
ce a adunat în Cheia peste 200 de participanți, 50 de 
voluntari și peste 200 de spectatori. 
Începând cu luna octombrie am coordonat campania 
de sterilizare câini și pisici din comună ce are ca 
rezultat, până la 20 noiembrie, sterilizarea a 30 de 
animale. 



 

 

 

 

 

 

 

 

5. Intervenții în ședințe și proiecte susținute 

 
 Printre primele inițiative votate în Consiliul Local 

a fost proiectul de hotărâre privind aprobarea 
indicatorilor economici și financiari pentru 
proiectul „Înființarea unui centru de servicii 
sociale în comuna Măneciu” 

 La ședința extraordinară din 24 noiembrie 2020 
am votat proiectul de hotărâre privind achiziția 
din fonduri europene a echipamentelor și 
dispozitivelor pentru uz școlar, cu acces la 
internet, pentru desfășurarea activităților 
didactice on-line 

 Am susținut prin vot proiectul de hotărâre din 
25 februarie 2021 privind înființarea, 
organizarea și funcționarea pieței 
agroalimentare în comuna Măneciu. 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 În ședința extraordinară din 14 ianuarie 2021 am votat proiectul de hotărâre privind încheierea unui parteneriat 

între U.A.T. Comuna Măneciu și U.A.T. Județul Prahova, U.A.T. Comunele: Teișani, Izvoarele în vederea realizării 
obiectivului „Înființare rețea inteligentă de distribuție gaze naturale în județul Prahova – comunele Teișani, 
Izvoarele și Măneciu”. În cadrul ședinței am luat cuvântul felicitând actuala administrație pentru realizarea 
primilor pași concreți în 30 de ani pentru alimentarea comunei noastre cu gaz, însă am atenționat cu privire la 
limitele rezervelor de gaz de pe teritoriul țării noastre și am propus pregătirea pentru identificarea din timp a 
unor resurse alternative de energie verde. După votul din Consiliul Local am sprijinit acest proiect prin strângerea 
a peste 200 de angajamente de racordare la rețeaua de distribuție a gazelor naturale în comună. 

 Am votat în favoarea aprobării numărului și a măriri cuantumului burselor acordate elevilor în ședința ordinară 
din 27 mai 2021. 

 În ședința extraordinară din 5 iulie 2021 am votat în favoarea aprobării implementării proiectului finanțat din 
fonduri europene „Amenajare spațiu de joacă pentru copii în sat Măneciu Pământeni”. 

 Am votat pentru achiziționarea de către Primărie a unui teren pentru lărgirea cimitirului din Măneciu Pământeni 
și donarea acestuia către Parohia Bisericii Adormirea Maicii Domnului care are cimitirul în administrație, însă am 
propus condiționarea desființării sau reducerii considerabile a taxei pentru locul de veci sau realizarea unui 
schimb de teren cu cel din Valea Mare pe care îl deține Patriarhia Română. Din păcate, propunerile mele nu au 
trecut în Consiliul Local, iar terenul a fost cedat cu titlu gratuit, fără nicio condiție. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 În privința proiectului de Hotărâre privind înființarea 
Clubului Sportiv Comunal Măneciu din 28 ianuarie, am 
votat pentru adoptarea acestei inițiative, însă mi-am 
exprimat reținerea privind sustenabilitatea acestei 
organizații, având în vedere că legislația în vigoare 
impune salarizarea staff-ului tehnic, iar aceste cheltuieli 
vor fi importante pentru comuna noastră.  

 Am sprijinit prin votul meu înființarea parcului industrial 
de pe Valea Mare și realizarea unui centru civic cu spații 
de relaxare și de joacă în zona fostului teren al IF-ului.  

 Am susținut prin vot asfaltarea străzilor Tabla Buții și 
drumul Barajului și modernizarea străzilor periferice din 
Gheaba și Mocani. Totodată, în cadrul discuțiilor privind 
modernizarea de drumuri, am susținut asfaltarea străzii 
Cartier. 

 În cadrul ședinței din 13 septembrie 2021, am votat 
pentru proiectul cu fonduri europene privind “Creșterea 
eficienței energetice în cadrul Căminului Cultural 
Măneciu Pământeni” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 În cadrul ședinței din 28 octombrie 2021 am votat 
pentru proiectul de hotărâre privind aprobarea 
cererii de finanțare și a devizului general estimativ 
al proiectului „Extinderea și modernizarea rețelei 
de canalizare și a stațiilor de epurare biologică, 
branșamentele electrice cu instalație de utilizare și 
utilități în comuna Măneciu” ce va fi depus spre 
finanțare prin PNDL. 

 Am susținut prin vot proiectul de hotărâre privind 
aprobarea cererii de finanțare și a devizului 
general estimativ al proiectului „Asfaltare și 
modernizare drumuri de interes local în Comuna 
Măneciu” ce a fost depus spre finanțare prin PNDL. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


