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Ministerul Dezvoltãrii
a aprobat finanþarea
unei CREªE MARI
la Mãneciu

A fost inaugurat Parcul “Noua”,
unul dintre cele mai frumoase
parcuri vãzute într-o comunã

O veste bunã pentru
locuitorii comunei noastre!
Ministerul Dezvoltãrii,
Lucrãrilor Publice ºi
Administraþiei A APROBAT
FINANÞAREA CONSTRUIRII
UNEI CREªE MARI în comuna
Mãneciu.
Potrivit unui comunicat de presã
al MDLPA, în Baia Mare, Suceava,
Moºniþa Nouã, Borºa ºi Mãneciu, va
fi construitã câte o creºã mare (pentru câte 100 -110 copii). A fost deci o
competiþie acerbã pentru obþinerea
finanþãrii pentru 5 astfel de obiective,
iar localitatea noastrã se aflã într-o
companie selectã, alãturi de douã
municipii reºedinþã de judeþ din
România. Ministerul a mai aprobat
finanþãri, în acestã tranºã, pentru
încã 17 creºe în þarã, de dimensiuni
medii ºi mici.
”Mulþumesc Guvernului României pentru aceastã veste minunatã!
Mulþumesc preºedintelui Consiliului
Judeþean Prahova, Iulian Dumitrescu,
pentru susþinere!” - a transmis edilul
comunei.

Ziua de 2 iunie a fost una cu totul specialã pentru comunitatea din Mãneciu:
Concert cu Compact ºi
Valentin Sanfira, încheiat
cu focuri de artificii

Omagiu de Înãlþare Ziua Eroilor

Drapelele României ºi UE,
ridicate pe catarg la Mãneciu

Colegiul “Ferdinand I” Mãneciu

Ceremonie emoþionantã la pensionarea
dascãlilor care se retrag din activitate
Printr-o frumoasã
ceremonie de despãrþire,
organizatã în data de 10
iunie, cadrele didactice de
la Colegiul “Ferdinand I”
Mãneciu i-au sãrbãtorit pe
colegii care au ieºit la pensie dupã încheierea anului
ºcolar.

„Felicitãri tinerilor
pensionari: Ivaºcu Luminiþa,
Ivaºcu Dumitru, Fãcãianu
Crin, Timaru Valeriu ºi
mulþumim pentru toatã osteneala depusã în slujba ºcolii!
Pensia e perioada vieþii în
care ne putem bucura de

lucrurile bune pe care viaþa ni
le oferã, fãrã stresul de a avea
un job. Vã urãm pensie lungã
ºi fericitã!” – au primit urãri
de la colegi cele patru cadre
didactice pensionate, dupã
o viaþã de muncã în
învãþãmânt.
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“Noua” - copiii au ales numele parcului

Iluminat public pentru
puntea principalã din
satul Costeni

Pe 1 Iunie, cu prilejul Zilei
Internaþionale a Copilului ºi
a Porþilor Deschise, la
Primãria Mãneciu a avut loc
prima ºedinþã a Consiliului
Local al Elevilor comunei
noastre din acest an, în care
a fost supusã dezbaterii
viitoarea denumire oficialã
a parcului din centrul localitãþii.

Dupã mulþi ani de
aºteptare, una dintre
dorinþele locuitorilor
din satul Costeni a fost
rezolvatã! A fost dat în
folosinþã iluminatul public al punþii pietonale,
care face legãtura dintre
acest sat al comunei
Mãneciu ºi drumul
barajului, respectiv
Mãneciu Pãmânteni.
Lucrarea respectivã sporeºte siguranþa deplasãrii
cetãþenilor pe timpul nopþii ºi, nu în ultimul rând,
confortul acestora.

ªedinþa s-a desfãºurat dupã
regulamentul ºedinþelor oficiale
ale Consiliului Local, copiii
propunând mai multe variante
de denumire a parcului din centrul comunei ºi au argumentat
alegerea fãcutã. Apoi a fost ales,
prin vot, numele parcului de
cãtre elevii prezenþi la ºedinþã:
Parcul “Noua”.
Propunerea a fost înmânatã,
spre aprobare oficialã, Consiliului Local al Comunei Mãneciu.
Numele a fost fãcut public în
ziua de 2 iunie, cu ocazia
inaugurãrii parcului!

Primarul Florin Auraº
Dragomir ºi viceprimarul
Daniela Devesel i-au felicitat

pe toþi copiii pentru implicare
ºi imaginaþie, urându-le ºi tradiþionalul “LA MULÞI ANI!”

Serbãrile de sfârºit de an ºcolar, mai frumoase ca niciodatã
Serbãrile de sfârºit de an
au fost, anul acesta, parcã
mai frumoase ca niciodatã la
unitãþile de învãþãmânt din
comuna Mãneciu. Prilej pentru elevi, profesorii lor,
autoritãþile locale, primarul
ºi viceprimarul localitãþii sã
se întâlnescã ºi sã culeagã
împreunã roadele unui nou
an ºcolar care a adus premii,
satisfacþii, investiþii în
învãþãmânt, dar ºi dorinþa de
a fi ºi mai buni anul viitor.

Primar Florin
Auraº
Dragomir:
“Am sãrbãtorit cu
bucurie sfârºitul anului ºcolar. Copii,
dascãli ºi pãrinþi
deopotrivã meritã
felicitãri pentru rezultatele obþinute, precum ºi pentru curajul
tuturor de a se con-

frunta, în anul ºcolar
care tocmai s-a
încheiat, cu o perioadã
dificilã ºi nesigurã pentru noi toþi. Toþi copiii
au fost în aceastã
perioadã niºte mici
eroi luptãtori, plini de
viaþã ºi luminã!
Le doresc o vacanþã cât
mai plãcutã, relaxantã
ºi plinã de bucurii,
excursii minunate,
sãnãtate ºi fericire!”
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la Mãneciu:
Mãneciu:
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A fost inaugurat Parcul “NOUA”,
unul dintre cele mai frumoase parcuri
vãzute într-o comunã
Z

iua de 2 iunie a fost una cu
totul specialã pentru comunitatea din Mãneciu. Inaugurarea
Parcului “Noua”, din centrul
comunei, cu ocazia Zilei Copilului,
a fost principalul eveniment, iar
concertul la care au evoluat artiºti
de primã mânã ai României, dar ºi
copiii localitãþii, a constituit un alt
mare prilej de bucurie pentru
public.
În aceeaºi zi, de Înãlþare, au fost
omagiaþi eroii comunei, cu slujbe
de pomenire ºi depuneri de
coroane la monumente ºi a avut loc
înãlþarea pe catarge a drapelelor
României ºi UE.

Florin Auraº Dragomir,
primarul comunei Mãneciu:
<<Mulþumesc mãnecenilor pentru
participarea la festivitatea de inaugurare
a parcului „NOUA” din centrul comunei!
Crearea acestui spaþiu de relaxare ºi de
agrement se dovedeºte a fi beneficã pentru toþi ºi reprezintã o mare bucurie, în
special pentru cei mici ºi adolescenþii
din comuna noastrã.
Concertul trupei “Compact” a fost un
real succes, iar interpretul de muzicã
popularã, Valentin Sanfira, a animat în
mod inspirat publicul mãnecean.
Totodatã, copiii din trupele “Flori de
garofiþã”, “Ansamblul Ciucaº”, precum
ºi cei din grupul de dans modern
“Fabis” au susþinut cu multã emoþie
creaþiile artistice, dedicate publicului. Îi
felicit pe toþi ºi, aºa cum vã aºteptaþi,
vom continua sã organizãm evenimente
pe placul dumneavoastrã în parcul
“Noua”!>>

Mircea Roºca, deputat:
”O zi specialã pentru mine, dar mai
ales pentru copiii ºi pãrinþii din
Mãneciu! Alãturi de prietenul meu,

parc extraodinar, fãcut într-un timp
record, demonstrând cã tinerii ºi copiii
din Mãneciu sunt o prioritate pentru
dânsul. A fost un moment deosebit, cu
discursuri pe mãsurã, cu un spectacol
cu foarte mult bun gust ºi un foc de articifii care a încununat toatã aceastã frumoasã zi!”

Consiliul Judeþean Prahova:

Florin Auraº Dragomir, am inaugurat
unul dintre cele mai frumoase parcuri
vãzute de mine într-o comunã.
Copiii erau fericiþi ºi asta este tot ceea
ce conteazã! Felicitãri, Auraº, þie ºi
echipei tale!”

Bogdan Chelan, consilier judeþean:

“Am participat la o serie de evenimente în Ploieºti ºi în judeþ, care au culminat cu cele din comuna Mãneciu,
unde revin de fiecare datã cu plãcere.
Aici, domnul primar a inaugurat un

”Primarul comunei Mãneciu, Florin
Auraº Dragomir, a fost felicitat de cãtre
vicepreºedintele Dumitru Tudone ºi
consilierii judeþeni, prezenþi la eveniment, pentru modernizarea comunei,
prin proiectele ºi investiþiile realizate
atât din fonduri proprii, cât ºi cu sprijinul CJ Prahova sau prin alte surse de
finanþare.”

Mãneciu

Frumoase
performanþe
ale fotbalului
mãnecean
Revirimentul excelent
al echipei CSC Mãneciu,
în Liga A Prahova, ne
duce echipa la baraj
Graþie parcursului bun, pe alocuri
foarte bun, din returul campionatului,
CSC Mãneciu a reuºit sã urce susþinut
în clasament. Dupã un campionat
dificil, marcat de transformãri profunde la nivelul lotului ºi echipei
manageriale, rezultatele pozitive
obþinute în returul campionatului de
cãtre echipa noastrã, C.S.C. AVÂNTUL
MÃNECIU, au determinat clasarea pe
locul 15, loc care dã ºansa menþinerii
în Liga A Prahova, prin câºtigarea
meciului de baraj.
Meciul de baraj va avea loc pe
data de 22 iunie 2022, orele 17.30,
cu învingãtoarea dintre C.S. BLEJOI 2
ºi COCORÃªTI MISLEA ºi se va desfãºura pe un teren neutru, care încã
nu a fost stabilit. Informaþiile vor fi
actualizate imediat ce vor fi comunicate de cãtre A.J.F. Prahova.
Vã aºteptãm în
numãr cât mai mare
la meci, echipa
având nevoie încã
o datã de susþinerea
ºi sprijinul
dumneavoastrã,
suporterii noºtri dragi!
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Hai AVÂNTUL! Hai MÃNECIU!
Viitorul chiar “sunã”
bine la Mãneciu!
Atunci când noul preºedinte,
Carmel (Bebe) Bãrbulescu,
aducând beneficiile vastei
experienþe în fotbalul mare
la conducerea CSC Mãneciu,
implicit a sportului mãnecean,
strategia stabilitã împreunã cu
primarul localitãþii noastre a
fost de creºtere a fotbalului
local într-un mod cât se poate de
natural ºi în spiritul promovãrii
talentelor din comunitatea
localã. Miza a fost pusã
pe tinerii fotbaliºti!

Strategia a început sã dea roade
Odatã cu finalul etapei cu nr. 22,
din competiþia Juniori B (n. 2005),
echipa de juniori a C.S.C. Mãneciu a
reuºit performanþa de a se clasa
pe un merituos loc II, la egalitate de
puncte cu locul I, ocupat de cãtre
A.S. Viitorul Colceag, diferenþierea

fãcându-se dupã golaveraj! Ca orice
competiþie, ºi aceasta a fost presãratã
cu probleme ºi provocãri de tot felul,
însã ambiþia ºi dãruirea acestor copii
minunaþi a fãcut în final diferenþa.
Felicitãri echipei, staff-ului
tehnic ºi conducerii
C.S.C. Mãneciu!

Proiect pentru achiziþionarea de microbuze
ºi staþii de încãrcare electrice
Primãria Mãneciu
a depus documentaþia
necesarã pentru achiziþia
a douã microbuze complet electrice, destinate
transportului comunitar.
Proiectul, depus în parteneriat cu comuna Izvoarele,

va fi finanþat în proporþie de
100% din fondurile nerambursabile alocate prin
Planul Naþional de Redresare ºi Rezilienþã. Fiecare
comunã va avea câte un
microbuz electric ºi câte
douã staþii de încãrcare
electricã.

Proiectul, printre altele,
încurajeazã scãderea emisiilor de dioxid de carbon,
creºterea calitãþii vieþii în
mediul rural ºi atenuarea
schimbãrilor climatice, încadrându-se în politicile
naþionale ºi cele ale Uniunii
Europene.

"ªCOALA SIGURANÞEI TEDI"
a ajuns la Colegiul "Ferdinand I"
Politiºtii ºi cadrele didactice
le-au explicat copiilor semnificaþia
indicatoarelor rutiere astfel încât
sã fie capabili sã adopte un comportament rutier preventiv atunci
când se deplaseazã pe drumurile
publice. De asemenea, le-au fost
prezentate principalele reguli de
comportament, în scopul prevenirii
violenþei verbale, dar ºi violenþei
fizice.

