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Expoziþie de fotografie

“Mãneciul de altãdatã”
V

Teren de sport modern,
la ªcoala din Mocani
Celebra zicalã „O minte sãnãtoasã
într-un corp sãnãtos” nu este doar o
vorbã în vânt! Copiii, indiferent de
vârstã, sunt acum atraºi mai mult de
tehnologia modernã, internet ºi telefonie mobilã, decât de sportul în aer
liber, extrem de important pentru
dezvoltarea lor fizicã, mentalã ºi
emoþionalã.
“Pentru a veni în sprijinul lor,
am decis, împreunã cu Consiliul
Local, sã investim într-un teren de

sport modern, pe terenul ªcolii din
Mãneciu-Pãmânteni, strada Mocani.
Terenul exista, dar nu avea
dotãrile sigure, obligatorii, pentru
desfãºurarea unei activitãþi absolut necesare copiilor din comunitatea noastrã. Acum avem posibilitatea, cât ºi oportunitatea realizãrii acestui obiectiv, modern ºi
de actualitate!” - a declarat primarul comunei, Florin Auraº
Dragomir.

ernisajul expoziþiei
de fotografie veche
„Mãneciul de altãdatã” va avea
loc LUNI, 29 AUGUST 2022, ora
17.00, la Sala Multifuncþionalã
a ªcolii Gimnaziale Mãneciu
Pãmânteni.
Fotografiile, scanate ºi mãrite
pentru o mai bunã expunere, fac
parte din colecþii personale ale
celor puþini care au avut ºansa,
pe vremuri, de a avea un aparat
fotografic la noi în comunã.
Este acoperitã o perioadã
istoricã începând cu Primul
Rãzboi Mondial, perioada interbelicã ºi se încheie în anii 1970.
Veþi putea admira aspecte cotidiene din viaþa locuitorilor comunei
Mãneciu, activitãþi ºcolare, lucrãri
forestiere tradiþionale, fabrica de
cherestea ºi multe alte instantanee
istorice.

Recuperarea tradiþiilor ºi a memoriei noastre cultural-istorice este o
sarcinã de care suntem mândri, iar
aceastã expoziþie este parte integrantã a acestui proces.
Cu mic, cu mare sunteþi
aºteptaþi la „MÃNECIUL
DE ALTÃDATÃ”!

Mãneciu
Proiect finanþat de Primãrie
pentru sprijinirea cultelor

Lucrãri importante
de renovare la
Biserica Gheaba
Dupã cum v-am informat prin Gazeta de
Mãneciu, ºi anul acesta
Primãria susþine activitãþile non profit de
interes local cu fonduri
din bugetul Comunei Mãneciu. Astfel, prin
Hotãrârea Consiliului
Local Mãneciu nr.
14/2022, s-a aprobat alocarea de fonduri pentru
lãcaºele de cult pentru
diferitele proiecte
depuse.
Pentru a vã þine la
curent cu evoluþia lucrãrilor, vã informãm cã la
parohia Gheaba, cu hramul
“Soborul Sfântului Ioan
Botezãtorul”, proiectul de
refacere a tencuielilor exte-

rioare ale bisericii ºi înlocuirea învelitorii s-a
încheiat.
“Aceste lucrãri, foarte
importante pentru stoparea ºi eliminarea
cauzelor degradãrii
clãdirii de o importanþã
istoricã, sentimentalã ºi
culturalã deosebitã, erau
necesare de mai mulþi
ani, iar acum sunt rezolvate, motiv de bucurie
atât pentru enoriaºii
acestei parohii, cât ºi
pentru ceilalþi locuitori ai
comunei
Mãneciu”, a
declarat primarul Florin
Auraº
Dragomir.
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Preot Simion
Constantin-Daniel

Nãscut la 01 decembrie 1981
în mun. Slatina judeþul Olt.
Primul fiu, din cei patru copii
ai preotului Simion Dumitru ºi
ai educatoarei Simion Nina - trei
bãieþi ºi o fatã.
Copilãria am petrecut-o în
comuna Oporelu, judeþul Olt,
unde am absolvit clasele primare, apoi clasele a V-a ºi a VI-a
în oraºul Piatra-Olt sub atenta
purtare de grijã a bunicilor
materni, iar clasele a VII-a ºi a
VIII-a în municipiul Slatina.
Vocaþia slujirii lui Dumnezeu
s-a concretizat prin participarea la examenul de admitere
la Seminarul Teologic Liceal
Sfântul Nicolae din Râmnicu
Vâlcea, unde am fost declarat
admis.
Dupã absolvirea Seminarului Teologic Liceal Sfântul

Nicolae, am urmat cursurile
Facultãþii de Teologie Ortodoxã
-Patriarhul Justinian din Bucureºti, la secþia Teologie Pastoralã, apoi Masteratul la secþia
Istorie ºi Tradiþie în cadrul
aceleiaºi facultãþi. Dorinþa de a
cunoaºte oameni noi ºi culturi
diverse m-au determinat sã
urmez ºi cursurile altor douã
programe de masterat: Comunicare Interculturalã ºi Management Intercultural în cadrul
Catedrei Unesco.
În perioada 2005-2010 am
predat disciplina Religie Ortodoxã la mai multe ºcoli: la
liceul bilingv româno-italian
Ion Neculce din Bucureºti,
ªcoala generalã Podenii-Noi ºi
ªcoala generalã ªoimari din
judeþul Prahova.
În anul 2007 m-am cãsãtorit
cu Georgiana-Adina Barbu, pe
care am cunoscut-o la cursurile masteratului Istorie ºi
Tradiþie al Facultãþii de Teologie.
Familia noastrã a fost binecuvântatã de Dumnezeu cu trei
copii: Elena - Alexandra, Maraªtefania ºi Maria-Roxana.

În anul 2010, cu Binecuvântarea Preafericitului Pãrinte
Patriarh Daniel, am fost numit
preot paroh al Parohiei Gheaba
din comuna Mãneciu, judeþul
Prahova.
La parohia Gheaba am
susþinut mai multe activitãþi de
pãstrare ºi promovare a patrimoniului cultural, social ºi religios, eforturi concretizate prin
inaugurarea la data de 16
august 2018 a Aºezãmântului
Praznical aflat sub ocrotirea
Sfinþilor Martiri Brâncoveni –
Constantin - voievod cu cei
patru fii ai sãi Constantin,
ªtefan, Radu ºi Matei împreunã
cu sfetnicul Ianache.
Aºezãmântul Praznical cuprinde o salã de mese,
bucãtãrie, biblioteca parohialã,
salã de consiliu, muzeul parohial, cancelaria parohialã ºi o
casã parohialã.
În prezent desfãºurãm o
amplã acþiune de renovare ºi
înfrumuseþare a Bisericii parohiale, în strânsã colaborare cu
autoritãþile locale ºi enoriaºii
parohiei.

ªcoala Gimnazialã Mãneciu Pãmânteni laureatã

Campioni ºi la învãþãturã ºi la flashmob
ªcoala Gimnazialã Mãneciu Pãmânteni a obþinut
LOCUL I (cu maxim de 100
puncte), la concursul de flashmob din cadrul proiectului
,,ªcoalã pentru toþi copiii-II!”,
realizat de elevii din unitatea
noastrã, sub îndrumarea domniºoarei Ioniþã Ioana, a doamnei prof. Tudose Monica ºi a
domnului director Marian
Bratu. Flashmob-ul nu s-a rezumat doar la un simplu dans, ci
a însemnat dãruire, implicare
ºi muncã de echipã, au anunþat
laureaþii concursului, pe pagina de Facebook a ªcolii.
<<S-au alãturat echipei
noastre doamna viceprimar Daniela Devesel ºi doamna
secretar general al Primãriei
Mãneciu - Geanina Badea,
care s-au implicat în procurarea ºi imprimarea tricourilor
pentru elevi ºi profesori.

Mulþumim domnului Florin
Chiriac - inspector la Departamentul de Comunicare al Primãriei, care a realizat filmarea
ºi montajul flashmob-ului.
Adresãm mulþumiri domnului
primar,
Florin
Auraº
Dragomir ºi domnului Marius

Nicolai - director la SGA Prahova, fãrã al cãror sprijin videoul nostru nu ar fi beneficiat de
tehnicã ºi acces în toate zonele
în care am filmat!
Lista mulþumirilor continuã
cu Poliþia Localã Mãneciu,
prin domnul Dan Stoian, SC

Cursa Serv, pentru asigurarea
deplasãrii la punctele de filmare, mulþumim elevilor,
pãrinþilor ºi tuturor celor care
au contribuit la reuºita acestui
eveniment. ”ªcoala pentru toþi
copiii!”- II este un proiect derulat de Centrul de Advocacy ºi

Drepturile Omului (CADO) în
parteneriat cu Asociaþia Consultanþilor în Dezvoltare Comunitarã (ACDC), cu sprijinul
financiar Active Citizens Fund
România, program finanþat de
Islanda, Liechtenstein ºi Norvegia prin Granturile SEE.>>
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Continuã lucrãrile de trasare
a marcajelor rutiere în comunã
Continuã
lucrãrile de
trasare a marcajelor rutiere în
comunã. Acestea
sunt necesare în special pentru creºterea
siguranþei rutiere pe

drumurile publice ºi
sporirea disciplinei
conducãtorilor auto.
Au fost trasate ºi
locurile
destinate
parcãrii
autovehiculelor

precum ºi cele în care
se instituie interdicþie
de blocare a cãilor de
acces cãtre proprietãþi.

Clãdirea pieþei
agroalimentare
a fost reparatã
ºi la exterior

O nouã etapã în realizarea
PARCULUI INDUSTRIAL MÃNECIU
Printre proiectele cu o
importanþã deosebitã pentru
dezvoltarea economicã a
comunei, la care administraþia
publicã lucreazã, se numãrã ºi
realizarea platformei industriale la Mãneciu Pãmânteni.

nu mai trebuie explicatã, totuºi,
înfiinþarea de noi locuri de
muncã, extinderea infrastructurii ºi atragerea de capital,
sunt doar câteva dintre avantajele unui astfel de obiectiv economic.

De aceea vom face toate
demersurile necesare ºi vom
depune toate eforturile pentru
a pune în aplicare acest proiect
pe care l-am propus mãnecenilor” - Florin Auraº Dragomir.

În acest sens, vã informãm cã a
fost semnat contractul de
proiectare al Planului Urbanistic
Zonal pentru terenul destinat
Parcului Industrial Mãneciu,
proiect care vine sã completeze
Planul Urbanistic General al
comunei.
“Oportunitatea
realizãrii
unui parc industrial aproape cã

Amendã pentru Electrica!
Aþi constatat cã existã,
de mult timp, pe bulevard,
în zona blocurilor, o lucrare neterminatã pe domeniul public, care genereazã, pe bunã dreptate,
deranj, nemulþumirea trecãtorilor ºi a conducãtorilor auto. Autoarea
acestei lucrãri este
Societatea de Distribuþie
Energie Electricã România,
Sucursala Ploieºti.
“Pentru nerespectarea
legislaþiei referitoare la
modul cum s-a realizat
lucrarea respectivã am
aplicat o amendã în
valoare de 5.000 lei, cu
obligaþia societãþii de a
repara imediat ºi de a

aduce la starea iniþialã
zona publicã în care s-a
intervenit. Dacã nu se
remediazã în cel mai scurt
timp problema semnalatã,
vom continua sã aplicãm
amenzi, conform legii.” - a
declarat primarul Florin
Auraº Dragomir.

Dupã schimbarea acoperiºului, clãdirea
pieþei agroalimentare a fost reparatã ºi la
exterior. Acestea nu sunt doar lucrãri de
înfrumuseþare a unor clãdiri din
patrimoniul comunei, pe care actuala
administraþie publicã a localitãþii pune
mare accent, ci reprezintã intervenþii de
întreþinere absolut necesare.
Pe lângã utilitatea publicã de maximã importanþã pe care o are în prezent, clãdirea pieþei
agroalimentare are valoare istoricã ºi sentimentalã, fiind utilizatã iniþial ca depou, apoi, mulþi
ani a funcþionat ca salã de bal ºi mai apoi,
croitorie.
Unele clãdiri, valoroase pentru localitate, pe
lângã care trecem deja în rutina traiului cotidian, aproape cã devin în ochii privitorului
banale, invizibile. Punerea lor în valoare
devine o recuperare a memoriei noastre, a
cetãþenilor comunei Mãneciu. Iar faptul cã ele
redevin folositoare pentru întreaga comunitate,
cum este cazul pieþei agroalimentare, le
sporeºte valoarea ºi le pregãteºte ºi pentru
generaþiile viitoare.

Lucrãri de sistematizare a evacuãrii
apelor pluviale
Lucrãrile de preluare a apelor pluviale
din zonele cele mai
inundate ale comunei
sunt în derulare, rezolvând în acest fel o problemã care treneazã de
foarte mulþi ani.
Apele pluviale creeazã probleme în mai
multe zone ale comunei Mãneciu, inundând
proprietãþi ºi terenuri
ale cetãþenilor, în special în zonele DN1A,
Costeºti, Tabla Buþii,
Bodeni, Vâlcel, etc.

Acum se lucreazã la
amenajarea ºanþurilor
ºi la construirea rigolelor pe strada BodeniManiþiu, în aval de cea
mai inundatã zonã din
localitate.
În funcþie de posibilitãþile financiare de
care dispune comuna,
vor continua investiþiile în aceste lucrãri
de sistematizare a evacuãrii apelor pluviale,
care creeazã atât de
mult disconfort ºi pa-

gube locuitorilor, dar,
din punct de vedere
tehnic, acestea se realizeazã doar din aval

spre amonte pentru a
asigura trecerea normalã a apelor provenite din precipitaþii.
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Mãnecenii, la marea sãrbãtoare
de comemorare de la Tabla Buþii
6 AUGUST reprezintã o zi foarte importantã
pentru noi toþi, din foarte multe puncte de vedere!
Marea sãrbãtoare creºtinã, ”Schimbarea la faþã”,
este celebratã simultan ºi deliberat împreunã
cu evenimentele dedicate eroilor din Primul
Rãzboi Mondial, care ºi-au jertfit viaþa în
luptele purtate pe golul alpin de la Tabla
Buþii.

O delegaþie din partea
Primãriei ºi a Consiliului Local
Mãneciu, condusã de primarul
Florin Auraº Dragomir, din
care a fãcut parte ºi viceprimarul Daniela Devesel, a participat cu emoþie la aceste evenimente, depunând coroane de
flori la monumentul din incinta
cimitirului eroilor.
Publicul a fost, ca în fiecare
an, numeros ºi a asistat cu mult
interes la slujba de pomenire a

Programul partidelor
CS Mãneciu în LIGA A PRAHOVA,
sezon 2022/2023
ETAPELE 1 - 9 (tur)

5-0

eroilor, þinutã de un sobor de
preoþi din localitãþile apropiate,
la onorul militar prezentat de
trupe ale Ministerului Apãrãrii
Naþionale ºi la alocuþiunile susþinute de personalitãþi judeþene
ºi locale.
Edilii comunei au þinut sã le
mulþumeascã tuturor mãnecenilor prezenþi la Tabla Buþii pentru cã au participat în numãr
mare la acest eveniment, cinstind memoria eroilor noºtri!

Omagiu pentru Regele Ferdinand I
Prilej de comemorare
ºi la Colegiul
“Ferdinand I”,
din Mãneciu.

În data de 20 iulie,
s-au împlinit 95 de ani
de la trecerea în nefiinþã a celui care a fost
Regele României,
Ferdinand I, „Întregitorul de þarã”.
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În cadrul ceremoniei, la care a participat ºi primarul comunei, Florin Auraº
Dragomir, în semn de
omagiu, a avut loc un
scurt moment artistic ºi
a fost depus un buchet
de flori la statuia acestui mare patriot, statuie
situatã în curtea colegiului care îi poartã cu
mâdrie numele.

Cofinanþare de la Consiliul Judeþean Prahova
pentru susþinerea tenisului în Mãneciu
Rezultatele excepþionale
obþinute de tinerii tenismeni
mãneceni, cu precãdere de
campioana la juniori Livia
Marcu, au determinat Clubul
Sportiv Comunal Mãneciu sã
depunã la Consiliul Judeþean
Prahova un proiect care prevede
promovarea tenisului de performanþã la noi în comunã.
Proiectul a fost aprobat, Clubul
Sportiv Mãneciu obþinând o
finanþare de 30.000 lei.
Mulþumesc Consiliului Judeþean
Prahova, în special domnului
preºedinte Iulian Dumitrescu, pen-

tru implicarea în susþinerea sportului de performanþã mãnecean ºi a
sportivilor care obþin, cu toate dificultãþile financiare existente, rezultate extrem de importante!

Aceastã susþinere financiarã,
care permite participarea la competiþii ºi activitãþi specifice tenisului, reprezintã de fapt o investiþie în
viitorul sportului românesc!

