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1 STATUTUL COMUNEI MĂNEŞTI, JUDEŢUL PRAHOVA 

 

Aprobat prin HCL nr. …../2021 

Conform cu Ordinul nr. 25/2021 pentru aprobarea modelului orientativ  

al statutului unității administrativ-teritoriale, precum și a modelului orientativ  

al regulamentului de organizare și funcționare a consiliului local 

 

 

STATUTUL  

Unității Administrativ-Teritoriale 

Comuna Măneşti, Judeţul Prahova 
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Capitolul I. Prezentarea generală a unității 

administrativ-teritoriale 

Articolul 1 

(1) Comuna Măneşti, judeţul Prahova: 

a) persoană juridică de drept public, cu capacitate juridică 

deplină și patrimoniu propriu; 

b) subiect juridic de drept fiscal; 

c) titulară a drepturilor și obligațiilor ce decurg din contractele 

privind administrarea bunurilor care aparțin domeniului public și 

privat al acesteia, precum și din raporturile cu alte persoane fizice 

sau juridice, în condițiile legii. 

(2) Comuna Măneşti, judeţul Prahova are sediul social în 

Comuna Măneşti, la adresa: Sat Măneşti, Principală, nr. 134, judeţul 

Prahova, precum și codul de înregistrare fiscală 2843817.  

(3) Însemnele specifice ale Comunei Măneşti sunt: 

a) stema, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 819/2004, al 

cărei model este prevăzut în anexa nr. 1a la prezentul statut; 

b) steagul, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. – Nu este 

cazul; 

c) imnul, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei 

Măneşti - Nu este cazul; 

Articolul 2 

(1) Comuna Măneşti, judeţul Prahova are reședința în satul 

Măneşti, judeţul Prahova. 

(2) Comuna Măneşti, judeţul Prahova se delimitează din punct 

de vedere teritorial cu: 
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 la Nord cu comuna Filipeşti de Târg şi comuna Ariceştii 

Rahtivani ; 

 la Est cu comuna Târgşoru Vechi şi comuna Cocorăştii 

Colţ; 

 la Sud cu comuna Finta, judeţul Dâmboviţa; 

 la Vest cu comunele Vlădeni şi Dărmăneşti, judeţul 

Dâmboviţa. 

(3) Comuna Măneşti, judeţul Prahova are în componență un 

număr de cinci localități: Măneşti (reşedinţa de comună), Băltiţa, 

Coada Izvorului, Gura Crivăţului şi Zalhanaua toate fiind amplasate 

din punct de vedere geomorfologic în marea unitate de relief 

Câmpia Română, subunitatea Câmpia Piemontană a Ploieştilor 

erodată de albia râului Prahova. 

(4) Comuna Măneşti, judeţul Prahova, potrivit legislației 

privind amenajarea teritoriului național, are rangul IV . 

(5) Prezentarea grafică și descriptivă, respectiv suprafețele 

intravilanului și extravilanului pe fiecare dintre localitățile menționate 

la alin. (3) sunt prevăzute în anexa nr. 2 la prezentul statut. 

Articolul 3 

(1) Comuna Măneşti, judeţul Prahova dispune de o rețea 

hidrografică formată din: râuri şi ape subterane. 

(2) Pe teritoriul Comunei Măneşti, judeţul Prahova, după caz, 

se regăsesc o floră și faună diversă. 

(3) Comuna Măneşti, judeţul Prahova dispune de o mare 

diversitate de soluri. 

(4) Resursele de subsol ale Comunei Măneşti, judeţul 

Prahova sunt formate din: 
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a) resurse de apă termominerală, după cum urmează - Nu 

este cazul; 

b) resurse de hidrocarburi, petrol și gaze asociate - Nu este 

cazul; 

c) alte resurse - Nu este cazul. 

(5) Denumirea și lungimea râurilor, lacurilor, mlaștinilor sau 

apelor subterane, denumirea faunei și florei de pe raza teritorială a 

Comunei Măneşti, judeţul Prahova se regăsesc în anexa nr. 3 la 

prezentul statut. 

Articolul 4 

(1) Comuna Măneşti, judeţul Prahova s-a înființat la sfârşitul 

secolului al XVI-lea. 

(2) Prima atestare documentară a Comunei Măneşti, judeţul 

Prahova dateaza de mai mult de o jumatate de mileniu. Este vorba 

de hrisovul emis de Vlad Dracul, la 23 aprilie 1441. 

(3) Evoluția istorică a Comunei Măneşti, judeţul Prahova se 

regăsește în anexa nr. 4 la prezentul statut. 

Articolul 5 

(1) Populația Comunei Măneşti, judeţul Prahova, numără 

3.994 locuitori. (numărul populației totale potrivit datelor Institutului 

Național de Statistică cu privire la ultimul recensământ al populației 

și locuințelor); 

(2) Componența și structura populației Comunei Măneşti, 

judeţul Prahova, defalcate inclusiv pe localități componente, se 

regăsește în anexa nr. 5 prezentul statut. 

(3) Aspectele privind numărul populației se actualizează în 

urma recensământului în vederea respectării dreptului cetățenilor 
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aparținând unei minorități naționale de a folosi limba lor maternă în 

relația cu administrația publică locală și cu serviciile deconcentrate. 

Capitolul II. Autoritățile administrației publice locale 

Articolul 6 

(1) Autoritățile administrației publice locale sunt: 

a) Consiliul Local al Comunei Măneşti, judeţul Prahova, 

reprezintă autoritate deliberativă de la nivelul Comunei Măneşti, 

judeţul Prahova. Consiliul Local al Comunei Măneşti, judeţul 

Prahova este format din 13 membri; 

b) primarul Comunei Măneşti, judeţul Prahova, ca autoritate 

executivă; 

c) La nivelul Comunei Măneşti, judeţul Prahova, consiliul local 

a ales un viceprimar, numele acestuia fiind Ştefan Daniela. 

(2) Apartenența politică a consilierilor locali este următoarea: 

10 consilieri PNL şi 3 consilieri PSD. 

(3) Constituirea Consiliului Local al Comunei Măneşti, judeţul 

Prahova s-a constatat prin Ordinul prefectului județului Prahova nr. 

505/03.11.2020. 

(4) Componența nominală, perioada/perioadele de exercitare 

a mandatelor aleșilor locali, precum și apartenența politică a 

acestora, începând cu anul 1992, sunt prevăzute în anexa nr. 6.a la 

prezentul statut, respectiv în anexa nr. 6.b la prezentul statut, după 

caz. 

Articolul 7 

(1) Autoritățile administrației publice locale au dreptul de a 

conferi și retrage titlul de cetățean de onoare persoanelor fizice 

române sau străine pentru Comuna Măneşti, judeţul Prahova. 
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(2) Autoritățile administrației publice locale au dreptul de a 

conferi certificatul de fiu/fiică al/a Comunei persoanelor fizice 

române sau străine pentru Comuna Măneşti, judeţul Prahova. 

(3) Criteriile potrivit cărora autoritățile administrației publice 

locale au dreptul de a conferi și retrage titlul de cetățean de onoare 

persoanelor fizice române sau străine, precum și procedura 

aplicabilă pentru acordarea titlului și certificatului de fiu/fiică al/a 

comunei Comuna Măneşti, judeţul Prahova se regăsesc în anexa 

nr. 7 la prezentul statut. 

Capitolul III. Căi de comunicații 

Articolul 8 

(1) Raza teritorială a Comunei Măneşti, judeţul Prahova, este 

tranzitată de una sau mai multe dintre următoarele rețele de 

transport, potrivit prevederilor Legii nr. 363/2006 privind aprobarea 

Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea I - Rețele 

de transport, cu modificările și completările ulterioare: 

a) rețeaua rutieră; 

b) reţeaua de căi ferate. 

(2) Rețeaua de transport prevăzută la alin. (1) lit. a) este 

formată, potrivit Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul 

drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, din 

drumuri de interes național, drumuri de interes județean și drumuri 

de interes comunal și poduri, după caz, astfel cum sunt prezentate 

în anexa nr. 8.a la prezentul statut; 

(3) Rețeaua de transport prevăzută la alin. (1) lit. b), potrivit 

prevederilor Legii nr. 363/2006, cu modificările ulterioare, cuprinde: 

linii de cale ferată convenționale, linii de cale ferată de interes local, 



7 STATUTUL COMUNEI MĂNEŞTI, JUDEŢUL PRAHOVA 

 

pe trasee noi sau poduri noi, după caz, astfel cum sunt prezentate 

în anexa nr. 8.b la prezentul statut. 

Capitolul IV. Principalele instituții care își desfășoară 

activitatea pe raza teritorială a unității administrativ-

teritoriale 

Articolul 9 

(1) Rețeaua școlară de la nivelul Comunei Măneşti, judeţul 

Prahova, potrivit Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările 

și completările ulterioare, cuprinde numărul total de unități de 

învățământ de stat și particular preuniversitar, acreditate, respectiv 

autorizate să funcționeze provizoriu, numărul total al unităților de 

învățământ preuniversitar, înființate în structura universităților de 

stat, și numărul total al furnizorilor de educație autorizați să 

funcționeze provizoriu. 

(2) Pe raza teritorială a Comunei Măneşti, judeţul Prahova, își 

desfășoară activitatea 8 instituţii de învăţământ: 4 grădiniţe în satele 

Măneşti, Băltiţa, Zalhanaua şi Coada Izvorului, o şcoală generală cu 

clasele I – VIII în satul Măneşti şi 3 şcoli cu clasele I – IV în Băltiţa, 

Zalhanaua şi Coada Izvorului. În aceste instituţii îşi desfăşoară 

activitatea un număr de 29 cadre didactice (la nivelul anului 2020 

conform INSSE). 

(3) Pe raza teritorială a Comunei Măneşti, judeţul Prahova, nu 

își desfășoară activitatea universități, academii de studii, institute, 

școli de studii superioare de stat private sau confesionale. 

(4) Unitățile de învățământ și furnizorii de educație prevăzuți 

la alin. (1), precum și universitățile, academiile de studii, institutele, 



8 STATUTUL COMUNEI MĂNEŞTI, JUDEŢUL PRAHOVA 

 

școlile de studii superioare de stat private sau confesionale, după 

caz, sunt prezentate în anexa nr. 9 la prezentul statut. 

(5) Comuna Măneşti, judeţul Prahova susține unitățile de 

învățământ și furnizorii de educație prevăzuți la alin. (1) potrivit 

prevederilor Legii nr. 1/2011. 

Articolul 10 

(1) Pe raza teritorială a Comunei Măneşti, judeţul Prahova, își 

desfășoară activitatea două instituții de cultură: un Cămin Cultural şi 

o Biblioteca Publică. În incinta Căminului Cultural îşi desfăşoară 

activitatea Muzeul de artă Populară al comunei Mănești. 

(2) Pe raza teritorială a Comunei Măneşti, judeţul Prahova, se 

organizează un festival intitulat „Serbarea Castanilor- Zilele 

comunei Mănești”. 

(3) Tipul și denumirea instituțiilor de cultură ori tipul și 

denumirea manifestărilor culturale se regăsesc în anexa nr. 9 la 

prezentul statut. 

(4) Comuna Măneşti, judeţul Prahova, participă la finanțarea 

manifestărilor culturale de la bugetele locale, din venituri proprii, 

fonduri externe rambursabile și nerambursabile, contracte cu terții, 

după caz, potrivit legii. 

Articolul 11 

(1) Pe raza teritorială a Comunei Măneşti, judeţul Prahova, se 

asigură una sau mai multe dintre următoarele forme de asistență 

medicală, după caz: 

a) asistență medicală profilactică și curativă; 

(2) Comuna Măneşti, judeţul Prahova, participă la finanțarea 

activităților de asistență de sănătate publică de la bugetele locale, 
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din venituri proprii, fonduri externe rambursabile și nerambursabile, 

contracte cu terții, după caz, potrivit legii. 

(3) Asistența medicală prevăzută la alin. (1) lit. a) se 

realizează prin: 

a) cabinete medicale ambulatorii ale medicilor de familie și de 

alte specialități, centre medicale precum și prin alte unități sanitare 

publice și private; 

(4) Asistența medicală prevăzută la alin. (1) lit. b) se asigură, 

dacă este cazul, prin unități specializate de urgență și transport 

sanitar publice sau private, precum și prin structuri de primire a 

urgențelor, organizate în acest scop. 

(5) Lista cu numărul și denumirea unităților prin care se 

asigură asistența medicală sunt prezentate în anexa nr. 9 la 

prezentul statut. 

Articolul 12 

(1) Pe raza teritorială a Comunei Măneşti, judeţul Prahova se 

asigură servicii sociale definite potrivit art. 30 din Legea asistenței 

sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare. 

Ultima acreditare a Compartimentului Asistenţă Socială din cadrul 

Primăriei Măneşti-prin certificatul de acreditare eliberat de către 

MMJS din anul 2019. 

(2) Comuna Măneşti, judeţul Prahova asigură cadrul pentru 

furnizarea serviciilor sociale prevăzute la alin. (1). 

(3) Lista cu tipul serviciilor sociale asigurate de Comuna 

Măneşti, judeţul Prahova se regăsește în anexa nr. 9 la prezentul 

statut. 
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Articolul 13 

(1) Pe raza teritorială a Comunei Măneşti, judeţul Prahova nu 

își desfășoară activitatea instituții de presă în domeniul presei 

scrise, media on-line și/sau, după caz, media audiovizual. 

(2) Lista cu denumirea instituțiilor de presă prevăzute la alin. 

(1) se regăsește în anexa nr. 9 la prezentul statut. 

Articolul 14 

(1) Pe raza teritorială a Comunei Măneşti, judeţul Prahova își 

desfășoară activitatea o asociație sportivă. 

(2) Lista cu denumirea cluburilor prevăzute la alin. (1) se 

regăsește în anexa nr. 9 la prezentul statut. 

Capitolul V. Funcțiuni economice ale unității 

administrativ-teritoriale 

Articolul 15 

Principalele funcțiuni economice, capacități de producție 

diversificate din sectorul secundar și terțiar, precum și din 

agricultură sunt prevăzute în anexa nr. 10 la prezentul statut. 

Capitolul VI. Bunurile din patrimoniul unității 

administrativ-teritoriale 

Articolul 16 

(1) Patrimoniul Comunei Măneşti, judeţul Prahova este 

compus din bunurile mobile și imobile care aparțin domeniului public 

și domeniului privat al Comunei Măneşti, judeţul Prahova, precum și 

din totalitatea drepturilor și obligațiilor cu caracter patrimonial. 

(2) Inventarul bunurilor aflate în patrimoniul Comunei Măneşti, 

judeţul Prahova, întocmit și atestat prin Hotărârea Consiliului Local 
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nr. 14/21.04.2021, în conformitate cu prevederile art. 289 din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se găsește în 

anexa nr. 11 la prezentul statut. 

(3) Inventarul bunurilor aflate în patrimoniul Comunei Măneşti, 

judeţul Prahova, se actualizează ori de câte ori intervin evenimente 

de natură juridică și se publică pe pagina de internet a Comunei 

Măneşti, judeţul Prahova, în secțiunea dedicată acestui statut. 

Capitolul VII. Serviciile publice existente 

Articolul 17 

Serviciile comunitare de utilități publice furnizate la nivelul 

Comunei Măneşti, judeţul Prahova sunt, după caz: 

a) serviciul public de alimentare apă și canalizare, furnizat de 

SC HIDRO PRAHOVA SA; 

b) serviciul public de alimentare cu energie termică în sistem 

centralizat, după caz, furnizat de – nu este cazul; 

c) serviciul public de transport, după caz, furnizat de: – SC 

DARCO SRL; 

d) serviciul public de salubrizare, furnizat de: SC ROSAL SA; 

e) serviciul public de iluminat – SC ELECTRICA SUD 

RETELE SA; 

f) alte servicii publice – Serviciu internet asigurat de 

RCS&RDS. 

Articolul 18 

Transportul și distribuția energiei electrice de pe raza 

teritorială a Comunei Măneşti, judeţul Prahova, sunt furnizate de SC 

ELECTRICA SUD RETELE SA. 
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Articolul 19 

Alimentarea cu gaze naturale pe raza teritorială a Comunei 

Măneşti, judeţul Prahova, este asigurată de: – SC ENGIE 

ROMANIA SRL. 

Articolul 20 

Serviciul public de administrare a domeniului public al 

Comunei Măneşti, judeţul Prahova, este furnizat de: Serviciul 

Administrativ Gospodăresc comuna Măneşti. 

Capitolul VIII. Atribuirea și schimbarea denumirilor de 

străzi, piețe și de obiective de interes public local 

Articolul 21 

(1) Comuna Măneşti, judeţul Prahova, atribuie sau schimbă 

denumirile de: străzi, piețe și de obiective de interes public local, 

precum și pentru obiective și instituții de interes local aflate în 

subordinea sa, cu respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului 

nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată 

cu modificări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările și completările 

ulterioare. 

La nivelul comunei există o hotărâre a Consiliului Local, HCL 

nr. 24/25.05.2020, de aprobare a nomenclatorului stradal ce a fost 

comunicată către toate instituţiile şi care a fost implementată. 

(2) În situația în care, prin proiectele de hotărâri ale consiliilor 

locale, se propune atribuirea ca denumire a unor nume de 

personalități ori evenimente istorice, politice, culturale sau de orice 

altă natură ori schimbarea unor astfel de denumiri, aceste hotărâri 

vor putea fi adoptate numai după ce au fost analizate și avizate de 

comisia de atribuire de denumiri județeană, respectiv a municipiului 
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București, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 

63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu 

modificări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările și completările 

ulterioare. 

(3) Schimbarea denumirilor instituțiilor publice și a obiectivelor 

de interes județean, se face prin hotărâre a consiliului județean, cu 

avizul consiliului local pe al cărui teritoriu administrativ sunt 

amplasate instituțiile și obiectivele în cauză, în conformitate cu 

prevederile Ordonanței Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau 

schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 

48/2003, cu modificările și completările ulterioare. 

Capitolul IX. Societatea civilă, respectiv partidele 

politice, sindicatele, cultele și organizațiile 

nonguvernamentale care își desfășoară activitatea în 

unitatea administrativ-teritorială 

Articolul 22 

(1) Comuna Măneşti, judeţul Prahova, realizează un cadru de 

cooperare sau asociere cu organizații neguvernamentale, asociații 

și cluburi sportive, instituții culturale și artistice, organizații de 

tineret, în vederea finanțării și realizării unor acțiuni sau proiecte 

care vizează dezvoltarea comunității. 

(2) Comuna Măneşti, judeţul Prahova acordă o atenție 

deosebită proiectelor culturale și educative cu caracter local, 

regional, național, european și internațional, care se încadrează în 

strategia de dezvoltare a unității administrativ- teritoriale. 

(3) Comuna Măneşti, judeţul Prahova poate acorda finanțări 

nerambursabile de la bugetul local, în baza Legii nr. 350/2005 
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privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice 

alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările 

și completările ulterioare. 

(4) Lista cu denumirea principalelor organizații 

neguvernamentale care își desfășoară activitatea pe raza teritorială 

a Comunei Măneşti, judeţul Prahova se regăsește în anexa nr. 12 la 

prezentul statut. 

Articolul 23 

(1) Pe teritoriul Comunei Măneşti, judeţul Prahova își 

desfășoară activitatea două partide politice sau organizații 

aparținând minorităților naționale, înființate în condițiile Legii 

partidelor politice nr. 14/2003, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare. 

(2) Lista partidelor politice care își desfășoară activitatea în 

Comuna Măneşti, judeţul Prahova se găsește în anexa nr. 12 la 

prezentul statut. 

Articolul 24 

(1) Pe teritoriul Comunei Măneşti, judeţul Prahova nu își 

desfășoară activitatea nicio organizație sindicală sau asociație 

profesională. 

(2) Lista organizațiilor sindicale sau asociațiilor profesionale, 

după caz, care își desfășoară activitatea în Comuna Măneşti, 

judeţul Prahova se găsește în anexa nr. 12 la prezentul statut. 

Articolul 25 

(1) În Comuna Măneşti, judeţul Prahova își desfășoară 

activitatea următoarele culte religioase: crestin ortodox, cultul 

adventist şi cultul evanghelist. 
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(2) Lista cu denumirile lăcașelor aparținând cultelor religioase 

prevăzute la alin. (1) se regăsește în anexa nr. 12 la prezentul 

statut. 

Capitolul X. Participare publică 

Articolul 26 

Populația din Comuna Măneşti, judeţul Prahova, este 

consultată și participă la dezbaterea problemelor de interes local, 

astfel: 

a) prin intermediul referendumului local, organizat în condițiile 

legii; 

b) prin intermediul adunărilor cetățenești organizate pe sate, 

în mediul rural, și pe cartiere și/sau zone ori străzi, în mediul urban, 

după caz; 

c) prin dezbaterile publice asupra proiectelor de acte 

administrative cât şi pe site-ul instituţiei http://www.primaria-

manesti.ro; 

d) prin participarea la ședințele consiliului local sau județean, 

după caz; 

e) prin alte forme de consultare directă a cetățenilor, stabilite 

prin regulamentul de organizare și funcționare al consiliului. 

Articolul 27 

(1) În funcție de obiectul referendumului local, modalitatea de 

organizare și validare a acestuia se realizează cu respectarea 

prevederilor Legii nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea 

referendumului, cu modificările și completările ulterioare sau ale 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și 

completările ulterioare, după caz. 

http://www.primaria-manesti.ro/
http://www.primaria-manesti.ro/
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(2) Referendumul local se poate organiza în toate satele și 

localitățile componente ale comunei sau orașului ori numai în unele 

dintre acestea. 

Capitolul XI. Cooperare sau asociere 

Articolul 28 

Comuna Măneşti, judeţul Prahova, se asociază sau 

cooperează, după caz, cu persoane juridice de drept public sau de 

drept privat române sau străine, în vederea finanțării și realizării în 

comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public 

local cu respectarea prevederilor art. 89 din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare. 

Articolul 29 

Comunei Măneşti, judeţul Prahova, aderă la asociații 

naționale și internaționale ale autorităților administrației publice 

locale, în vederea promovării unor interese comune. 

(2) Lista cu denumirea înfrățirilor, cooperărilor sau asocierilor 

încheiate de Comunei Măneşti, judeţul Prahova se regăsește în 

anexa nr. 13 la prezentul statut. 

Articolul 30 

Programele, proiectele sau activitățile, după caz, a căror 

finanțare se asigură din bugetul local, prin care se 

promovează/consolidează elemente de identitate locală de natură 

culturală, istorică, obiceiuri și/sau tradiții, se regăsesc în anexa nr. 

14 la prezentul statut. 
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Capitolul XII. Dispoziții tranzitorii și finale 

Articolul 31 

Anexele nr. 1-14 fac parte integrantă din prezentul statut, 

aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. ... . 

Articolul 32 

Orice modificare care are ca obiect modificarea Statutului 

Comunei Măneşti, judeţul Prahova, sau a anexelor acestuia se 

realizează numai prin hotărâre a autorității deliberative. 

Articolul 33 

Anexa nr. 11 la prezentul statut se actualizează ori de câte ori 

intervin evenimente de natură juridică. 

Articolul 34 

Prezentul statut și anexele acestuia, cu excepția celei 

prevăzute la art. 33 se actualizează, în funcție de modificările și 

completările apărute la nivelul elementelor specifice ale acestora, 

cel puțin o dată pe an. 
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Anexa nr. 1.a la statut. Modelul stemei Comunei Măneşti, judeţul 

Prahova 

 

Stema comunei Mănești se compune dintr-un scut tăiat. 

În primul cartier, pe fond de azur, o pasăre de argint, 

conturnată, stând pe o lună de argint răsturnată. 

În al doilea cartier, pe fond de argint, o cetate zidită, de 

culoare roșie, având un turn crenelat poziționat central; turnul este 

flancat în dextra de un steag albastru, cu lancea de aur, iar în 

senestra, de o acvilă neagră cu aripile deschise; pe cetate broșează 

un cavaler în armură de argint, stând pe zidul de intrare al cetății; 

cetatea se deschide cu o poartă de aur. 

Semnificația elementelor însumate: 

Pasărea stând pe lună face referire la stema Smarandei 

Mănescu, descendenta familiei Mănescu, a cărei existență este 

legată de localitatea Mănești. 

Cetatea reprezintă blazonul familiei Văcărescu, care prin 

Theodor Văcărescu se va căsători cu Maria Mănescu, al cărei nume 

este legat de Mănești, prin construcțiile ridicate aici, respectiv 

conacul și biserica. 
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Anexa nr. 2 la statut. Prezentarea grafică și descriptivă, respectiv 

suprafețele intravilanului și a extravilanului pe fiecare dintre localități 

 

Prezentarea grafică și descriptivă, respectiv suprafețele 

intravilanului și ale extravilanului pe fiecare dintre localități. 

 

Tabelul 1: Suprafețele intravilanului și ale extravilanului pe fiecare dintre 

localități (anul 2021) 

COMUNA MĂNEŞTI 
INTRAVILAN EXTRAVILAN TOTAL 

HECTARE 

SAT MĂNEŞTI 142 1277,75 1.419,75 

SAT BĂLTIŢA 88 794,28 882,28 

SAT COADA IZVORULUI 66 589,33 655,33 

SAT GURA CRIVATULUI 28 252,01 280,01 

SAT ZALHANAUA 68 620,80 688,80 

TOTAL 392 3.534,16 3.926,16 

Sursa: http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table 

Prezentarea grafică a satelor aparţinătoare comunei:  

 Satul MĂNEŞTI– reşedinţǎ de comunǎ; 

 

http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table
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 Satul Băltiţa – sat aparținător; 

 

 Satul Coada Izvorului – sat aparținător; 

 

 Satul Gura Crivăţului – sat aparținător 
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 Satul Zalhanaua – sat aparținător. 
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Anexa nr. 3 la statut. Hidrografia, flora, fauna și tipul solurilor de la nivelul 

unității administrativ-teritorialeI. 

I. Hidrografia Comunei Măneşti, judeţul Prahova, este 

reprezentată de: 

a. Râuri: 

Râul Prahova, cu o lungime de aproximativ 5 km pe teritoriul 

Comunei Măneşti, judeţul Prahova. 

b. Lacuri: 

Nu este cazul. 

 

II. Flora Comunei Măneşti, judeţul Prahova este reprezentată, 

în principal, de următoarele specii de plante: 

Acestei regiuni îi corespunde zonei de silvostepă. 

Silvostepa, considerată ca făcând trecerea de la zona de 

stepă la cea de păşune, ocupă o suprafaţă restrânsă. Se prezintă 

sub forma unor spaţii împădurite, răspândite în petice printre 

suprafeţele ocupate de culturile agricole. 

Pădurile de stejari submezofili termofili, cunoscute şi sub 

numele de păduri de cer şi garniţă, formează areale restrânse. 

Subcarboretul, bine dezvoltat în pădurile de cerete, cuprinde arbuşti 

ca: măceş, porumbar, vonicer, corn, soc, sânger, lemn râios, lemn 

câinesc. În pădurile de garniţă, care apar ca păduri pure, stratul 

arbusiv are o largă dezvoltare, în componenţa căruia apar speciile 

menţionate la cerete.    

Poienile sunt invadate de păiuşuri, firuţa de livadă, 

golomatul, fraga de câmp, iarba fiarelor. În lunca văilor se întâlnesc 



23 STATUTUL COMUNEI MĂNEŞTI, JUDEŢUL PRAHOVA 

 

plopul şi salcia. De-a lungul văilor cu exces de umiditate, se 

întâlneşte stuful şi papura. 

Pe teritoriul satelor comunei se întâlnesc o gamă largă de 

pomi fructiferi şi anume: piersic, cais, pruni, meri, peri, cireşi, vişini, 

corcoduşi, gutui. 

Culturile de cartof sunt inundate de mohor, ştir, troscot, iar în 

culturile de lucernă, în mod frecvent, apare spanacul sălbatic, 

rostogul şi pălămida.  

III. Fauna care trăiește pe teritoriul Comunei Măneşti, judeţul 

Prahova este reprezentată, în principal, de următoarele specii: 

Teritoriul comunei aparţinând zonei de silvostepă, cu un 

climat temperat continental, are o faună diversificată reprezentată 

prin: 

Rozătoarele, cel mai reprezentativ fiind popândăul, apoi 

şoarecii de câmp, hârciogul, iepurele de câmp şi căţeii pământului; 

Animale de pradă ca vulpea, pisica sălbatică, dihorul şi 

viezurele; 

Căprioara, veveriţa şi mai recent mistreţul datorită 

expansiunii acestuia din cadrul rezervaţiei cinegetice de mistreţi şi 

cerbi lopătari, de pe teritoriul comunei, aflată în administrarea 

Ocolului Silvic Răcari, judeţul Dâmboviţa. 

Dintre păsările ce constituie un vânat preţios se regăsesc 

prepeliţa şi potârnichea, fazanul, iar dintre cele răpitoare uliul de 

diverse mărimi, în funcţie de rasa din cadrul speciei. 

Lumea animală a acestui biotip se completează pe timpul 

călduros odată cu venirea primăverii cu păsările migratoare, venite 

din ţările calde, cu specii de reptile şi batracieni, insecte şi viermi, 

formând un ecosistem cu un echilibru perfect. Înlocuirea vegetaţiei 
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spontane cu culturi dirijate scopului uman a condus la 

restrângereaariilor unor specii de vieţuitoare. 
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Anexa nr. 4 la statut. Datele privind înființarea Comunei Măneşti, judeţul 

Prahova, prima atestare documentară, precum și evoluția istorică 

 

Prima atestare documentară asupra localităţii dateaza de 

mai mult de o jumatate de mileniu. Este vorba de hrisovul emis de 

Vlad Dracula, la 23 aprilie 1441. 

Satele ce compun astazi comuna Măneşti sunt rezultatul 

unor mutatii succesive (deplasarea vetrelor, reorganizarea si 

extinderea acestora) datorate alinierilor si lotizarilor, consecinte ale 

improprietaririlor succesive. 

In harta Specht se remarca forma vetrei satului Măneşti care 

se dezvolta perpendicular pe drumul principal, concentrandu-se in 

partea vestica a soselei, dar se remarca si o zona de locuinte 

dispusa in partea estica a soselei, la nordul unei forme de relief 

specifice(o colina puternic marcata in harta). Este evident ca 

asezarea se dezvolta adiacent soselei si nu in lungul ei. 

Pe locul actualului sat Baltita apare asezarea denumita 

Lipoveni care aminteste prin forma configuratia actuala a satului 

Baltita. 

La vest de Măneşti apar doua sate cu aceeasi denumire, 

anume „Mihaita” (dupa numele proprietarului, Mihai Filipescu), unul 

cu o vatra alungita, altul, mai spre vest, cu o vatra compusa din mai 

multe trupuri izolate. Apare si satul Baltita cu o vatra situata la mare 

distanta de vatra satului Lipoveni (astazi Baltita). Harta din 1904 

infatiseaza o situatie modificata radical. Satul Măneşti apare aliniat 

si tras la sosea (dezvoltat in lungul drumului), satul Mihaita poarta 

acum numele de Coada Izvorului; satul Lipoveni si-a schimbat 
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numele in Baltita in timp ce vatra satului Baltita din 1791 a disparut; 

s-a dezvoltat si satul Gura Crivatului. 

Putem afirma ca intre 1791 si 1904, satele actualei comune 

Măneşti au suferit transformari si reformulari datorate atat 

reglementarilor de dupa Regulamentul Organic, cat si generate de 

schimbarile repetate de proprietari. Este foarte probabil ca aspectul 

pastrat de harta din 1791 sa surprinda ipostaze tarzii ale habitatului 

traditional, cu vetre cu matricea datorata tipului de sate mosnenesti. 

Configuratia actuala a vetrelor satelor Măneşti, Coada Izvorului, 

Gura Crivatului şi Zalhana este rezultatul reformulari!or si 

extinderilor de la mijlocul secolului al XlX-lea. Chiar daca asezarile 

si-au pastrat in mare locul vetrei, configuratia este specifica satelor 

aliniate.Singurul sat care aminteste de vatra figurata in harta 

austriaca este Baltita (numita la origine Lipoveni) si intr-o oarecare 

masura si Gura Crivatului. 

Evolutia statutului administrativ 

Componenta actuala a comunei Măneşti a fost reglementata 

prin Legea nr. 84 din 5 aprilie 2004, publicata in MO 310 din 7 

aprilie 2004, prin care s-a infiintat comuna Măneşti, cu satele 

Băltiţa, Coada Izvorului, Gura Crivăţului, Măneşti (resedinta de 

comuna) şi Zalhanaua. Comuna se situeaza in partea de sud-est a 

judetului Prahova, la granita cu judetul Dambovita. La inceputul sec. 

XIX (1831/35) satele Măneştii Ungureni, Maneştii Pământeni si 

Coada Izvorului au facut parte din plasa Filipesti, judeţul Prahova, 

iar satul Baltita a facut parte din plasa lalomita, jud. Dambovita. In 

anul 1897, comuna rurala Măneşti, infiintata in conformitate cu 

Legea administrativa din 1864, era inscrisa in plasa Targsor, judetul 

Prahova, satul Baltita continuand sa faca parte din judetul 
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Dambovita. La inceputul sec. XX, satul Baltita din jud. Dâmboviţa a 

intrat in componenta judeţului Prahova. Componenta comunei 

Măneşti a variat de la înfiintarea ei. 

Dupa 1864, odata cu organizarea administrativa pe comune 

rurale si urbane, comuna rurala Măneşti cuprindea satele Măneşti, 

Coada Izvorului, Crivatul si Comanacul (sat cu 14 locuitori, numit de 

locuitori si Catinca, care se afla pe mosia lui N. I. Niculescu). In 

urma reorganizarii administrative din sec. XIX, satul Zalhanaua a 

trecut din comuna Vladeni Margineni in teritoriul administrativ al 

comunei Măneşti, iar la inceputul secolului urmator, satul Baltita, din 

judetul Dambovita, a fost si el inclus in teritoriul administrativ al 

comunei. 

Chiar daca primele documente referitoare la Măneşti 

dateaza de la 34 sec. XVI asezarea de la Măneşti, aceasta fiind 

prima mentionata documentar din teritoriul studiat, este anterioara 

realitatilor acestor mentiuni. Aceste documente nu fac trimitere la 

acte mai vechi. 

Evolutia ocupatiilor populatiei 

La sfarsitul sec. XIX, ocupatia predominanta a locuitorilor din 

comuna Măneşti era agricultura. Dintre acestia, cei din satul Coada 

Izvorului produceau varul alb.Conform hartii din 1791, drumul 

comercial „drumul cel mare al Brasovului" strabatea Campina, 

Calinesti, Filipestii de Targ, Bratasanca, traversa apoi localitatile 

Măneşti si Lipoveni (unde se afla resedinta boierilor Lipoveni) 

traversa apoi raul lalomita pe la Podu Valeni, mergand spre sud, 

spre Bucuresti. 

Asezarile de la Măneşti si Lipoveni s-au dezvoltat de-a lungul 

acestui drum comercial. De altfel, la inceputul sec. XIX, de-a lungul 
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acestui drum functionau mai multe hanuri (4) si carciumi. Fiecare 

proprietar de mosie detinea un astfel de han. La sfarsitul sec XX, 

Comuna Măneşti s-a dezvoltat pe aceleasi componente traditionale, 

functiunea economica predominanta fiind agricultura relationata cu 

zootehnia. 

Sectorul primar s-a dezvoltat permanent in sistem privat. 

Dupa 1990 s-au construit si s-au modernizat sedii pentru 

principalele servicii necesare pentru o buna dezvoltare a unei 

localitati: magazine, scoli, asezamante de cultura si asistenta 

medicala. 

Municipiul Ploiesti a ramas principalul furnizor de servicii si 

locuri de munca pentru localitatea Măneşti. Functiunea economica 

dominanta este agricultura si linia directoare prin care incearca 

localitatea sa activeze economia locala este industria la care se 

adauga si turismul. Localitatea Măneşti face parte dintr-un areal 

bogat in vestigii istorice de mare importanta, aceasta conferindu-i o 

serie de oportunitati din punctul de vedere al atractivitatii turistice. 
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Anexa nr. 5 la statut. Componența și structura populației Comunei 

Măneşti, judeţul Prahova, defalcate pe localități componente 

 

COMUNA MĂNEŞTI 3.994 

SAT MĂNEŞTI 1.100 

SAT BĂLTIŢA 778 

SAT COADA IZVORULUI 963 

SAT GURA CRIVATULUI 145 

SAT ZALHANAUA 1.008 

Sursa: https://prahova.insse.ro/wp-content/uploads/2018/05/Populatia-rezidenta-pe-

sate-RPL-2011.pdf 

https://prahova.insse.ro/wp-content/uploads/2018/05/Populatia-rezidenta-pe-sate-RPL-2011.pdf
https://prahova.insse.ro/wp-content/uploads/2018/05/Populatia-rezidenta-pe-sate-RPL-2011.pdf
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Anexa nr. 6.a la statut. Componența nominală, perioada/perioadele de 

exercitare a mandatelor aleșilor locali de la nivelul Comunei Măneşti, 

judeţul Prahova, precum și apartenența politică a acestora, începând cu 

anul 1992 

 

PRIMAR 

a) mandatul 2004-2008 

Nr. 

crt. 
Nume și prenume 

Data 

nașterii 

Apartenența 

politică 
Perioadă 

1. GRIGORE NICOLAE 31.05.1969 PNG 2004-2008 

b) mandatul 2008-2012 

Nr. 

crt. 
Nume și prenume 

Data 

nașterii 

Apartenența 

politică 
Perioadă 

1. GRIGORE NICOLAE 31.05.1969 PNG 2008-2012 

c) mandatul 2012-2016 

Nr. 

crt. 
Nume și prenume Data nașterii 

Apartenența 

politică 
Perioadă 

1. NITOI CONSTANTIN 14.02.1963 PNL 2012-2016 

d) mandatul 2016-2020 

Nr. 

crt. 
Nume și prenume 

Data 

nașterii 

Apartenența 

politică 
Perioadă 

1. NITOI CONSTANTIN 14.02.1963 PNL 2016-2020 

e) mandatul 2020-2024 

Nr. 

crt. 
Nume și prenume 

Data 

nașterii 

Apartenența 

politică 
Perioadă 

1. NITOI CONSTANTIN 14.02.1963 PNL 2020-2024 
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Anexa nr. 6.b la statut. Componența nominală, perioada/perioadele de 

exercitare ale mandatelor aleșilor locali de la nivelul Comunei Măneşti, 

judeţul Prahova, precum și apartenența politică a acestora, începând cu 

anul 1992. 

 

CONSILIERI LOCALI  

a) mandatul 2004-2008 

Nr. 
crt. 

Nume și prenume 
Data 

nașterii 
Apartenența 

politică 
Perioadă 

1. ANGHEL ELENA 16.04.1954 PNG 2004-2008 

2. ALEXE NICOLAE 24.07.1955 PNG 2004-2008 

3. APOSTOL BOGDAN 11.06.1978 PNL 2004-2008 

4. BREZEANU GHEORGHIȚĂ 30.05.1975 PNG 2004-2008 

5. CONSTANTIN ION 24.11.1954 PSD 2004-2008 

6. CRISTEA GHEORGHE 17.07.1970 PNL 2004-2008 

7. CRISTEA ION 18.07.1949 PNL 2004-2008 

8. ROMAN GHEORGHE 29.01.1959 PD 2004-2008 

9. IVAN GHEORGHE 07.05.1961 PC 2004-2008 

10. NITOI CONSTANTIN 14.02.1963 PSD 2004-2008 

11. PĂUN MAGDALENA MIOARA 31.05.1973 - 2004-2008 

12. RADU ION 15.04.1951 PSD 2004-2008 

13. VANGHELE CONSTANTIN 03.08.1957 PNG 2004-2008 

b) mandatul 2008-2012 

Nr. 
crt. 

Nume și prenume 
Data 

nașterii 
Apartenența 

politică 
Perioadă 

1. ANDRONACHE GHEORGHE 03.06.1963 PSD 2008-2012 

2. APOSTOL BOGDAN 11.06.1978 PNL 2008-2012 

3. BREZEANU GHEORGHIȚĂ 30.05.1975 PNG 2008-2012 

4. COSTACHE ROMULUS 24.01.1965 PNG 2008-2012 

5. DIBOȘ NICOLAE 07.03.1939 PNL 2008-2012 

6. GHEORGHE ION 27.02.1977 PNL 2008-2012 

7. IVAN GHEORGHE 07.05.1961 PC 2008-2012 

8. NITOI CONSTANTIN 14.02.1963 PSD 2008-2012 

9. RADU ION 15.04.1951 PSD 2008-2012 

10. RĂDUȚĂ MARIN 07.05.1965 PSD 2008-2012 

11. STOICA MARIAN 02.11.1973 PNG 2008-2012 
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12. UNGUREANU CONSTANTIN 05.10.1969 PNG 2008-2012 

13. VANGHELE CONSTANTIN 03.08.1957 PNG 2008-2012 

c) mandatul 2012-2016 

Nr. 
crt. 

Nume și prenume 
Data 

nașterii 
Apartenența 

politică 
Perioadă 

1. APOSTOL BOGDAN 11.06.1978 PNL 2012-2016 

2. FILIP MARIUS 10.06.1973 PNL 2012-2016 

3. CAZAN MARIA MAGDALENA 18.10.1980 PNL 2012-2016 

4. STEFAN DANIELA 16.10.1978 PNL 2012-2016 

5. BREBENEL VASILE 12.01.1949 PPDD 2012-2016 

6. RADU ION 15.04.1951 PSD 2012-2016 

7. MANEA ION 17.10.1957 PNL 2012-2016 

8. BIVOLARU ALEXANDRU 10.02.1963 PNL 2012-2016 

9. UNGUREANU CONSTANTIN 05.10.1969 PNL 2012-2016 

10. IACOB NICOLAE 14.07.1968 PSD 2012-2016 

11. GHEORGHE ION 27.02.1977 PNL 2012-2016 

12. IVAN GHEORGHE 07.05.1961 PC 2012-2016 

13. GRIGORE NICOLAE 31.05.1969 PNG 2012-2016 

d) mandatul 2016-2020 

Nr. 
crt. 

Nume și prenume 
Data 

nașterii 
Apartenența 

politică 
Perioadă 

1. APOSTOL BOGDAN 11.06.1978 PNL 2016-2020 

2. BREBENEL VASILE 12.01.1949 PPDD 2016-2020 

3. CAZAN MARIA MAGDALENA 18.10.1980 PNL 2016-2020 

4. BIVOLARU ALEXANDRU 10.02.1963 PNL 2016-2020 

5. FILIP MARIUS 10.06.1973 PNL 2016-2020 

6. GHEORGHE ION 27.02.1977 PNL 2016-2020 

7. IACOB NICOLAE 14.07.1968 PSD 2016-2020 

8. IVAN GHEORGHE 07.05.1961 PC 2016-2020 

9. MANEA ION 17.10.1957 PNL 2016-2020 

10. RADU ION 15.04.1951 PSD 2016-2020 

11. UNGUREANU CONSTANTIN 05.10.1969 PNL 2016-2020 

12. BUNDA MIHAI 03.11.1976 PNL 2016-2020 

13. STEFAN DANIELA 16.10.1978 PNL 2016-2020 

e) mandatul 2020-2024 

Nr. 
crt. 

Nume și prenume 
Data 

nașterii 
Apartenența 

politică 
Perioadă 
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1. APOSTOL BOGDAN 11.06.1978 PNL 2020-2024 

2. BUNDA MIHAI 03.11.1976 PNL 2020-2024 

3. BUNDA-DOSPINESCU 

TIBERIU-ADRIAN 

30.11.1982 PSD 2020-2024 

4. 
BREZEANU RALUCA-

GEORGIANA 
08.08.1979 PNL 2020-2024 

5. CRISTEA ION 18.07.1949 PNL 2020-2024 

6. IVAN CONSTANTIN 11.03.1974 PNL 2020-2024 

7. 
LIXANDRU CONSTANTIN-

VALENTIN 
13.04.1988 PSD 2020-2024 

8. MANEA COSTIN-CATALIN 25.12.1987 PNL 2020-2024 

9. UNGUREANU CONSTANTIN 05.10.1969 PNL 2020-2024 

10. ROMAN ION 05.09.1961 PNL 2020-2024 

11. STANCIU PETRE 03.05.1959 PNL 2020-2024 

12. SERBAN GHEORGHE 19.08.1968 PSD 2020-2024 

13. STEFAN DANIELA 16.10.1978 PNL 2020-2024 

 

II. VICEPRIMARI  

a) mandatul 2004-2008 

Nr. 

Crt. 
Nume și prenume 

Data 

nașterii 

Apartenența 

politică 
Perioadă 

1. 
ANDRONACHE 

GHEORGHE 
03.06.1963 PSD 2004-2008 

2. NIȚOI GHEORGHE 16.07.1965 PNL 2004-2008 

b) mandatul 2008-2012 

Nr. 

crt. 
Nume și prenume 

Data 

nașterii 

Apartenența 

politică 
Perioadă 

1. 
APOSTOL FLORIN 

BOGDAN 
11.06.1978 PNL 2008-2012 

2. NITOI CONSTANTIN 14.02.1963 PSD 2008-2012 

c) mandatul 2012-2016 

Nr. 

crt. 
Nume și prenume Data nașterii 

Apartenența 

politică 
Perioadă 

1. STEFAN DANIELA 16.10.1978 PNL 2012-2016 

d) mandatul 2016-2020 

Nr. Nume și prenume Data Apartenența Perioadă 
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crt. nașterii politică 

1. STEFAN DANIELA 16.10.1978 PNL 2016-2020 

e) mandatul 2020-2024 

Nr. 

crt. 
Nume și prenume 

Data 

nașterii 

Apartenența 

politică 
Perioadă 

1. STEFAN DANIELA 16.10.1978 PNL 2020-2024 
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Anexa nr. 7 la statut. Procedura privind acordarea titlului de „Cetățean de 
onoare al Comunei“, respectiv a „Certificatului de Fiu/Fiică al/a Comunei 

Măneşti, judeţul Prahova “ 
 

Articolul 1. Titlul de „Cetățean de onoare al Comunei Măneşti, 

judeţul Prahova”, denumit în continuare Titlu reprezintă cea mai 

înaltă distincție acordată de către Consiliul Local al Comunei 

Măneşti, judeţul Prahova. 

Articolul 2. Certificatul de „Fiu/fiică al/a Comunei Măneşti, 

judeţul Prahova”, denumit în continuare Certificat reprezintă 

distincția acordată de către Consiliul Local al Comunei Măneşti, 

judeţul Prahova persoanelor născute în comuna Măneşti, judeţul 

Prahova, la împlinirea vârstei de 18 ani. 

Articolul 3. Titlul și Certificatul se pot acorda la inițiativa: 

a) primarului; 

b) consilierilor locali; 

c) unui număr de cel puțin 5% din numărul total al locuitorilor 

cu drept de vot înscriși în Registrul electoral cu domiciliul sau 

reședința în unitatea administrativ-teritorială respectivă. 

Articolul 4. Acordarea Titlului și a Certificatului nu este 

condiționată de cetățenie, naționalitate, vârstă, domiciliu, sex, 

religie, apartenență politică. 

Articolul 5. Titlul și Certificatul au următoarele caracteristici: 

a) sunt personale; 

b) sunt netransmisibile; 

c) reprezintă un drept al titularului; 

d) au valabilitate nedeterminată. 

Articolul 6. Sunt îndreptățite să fie propuse pentru acordarea 

Titlului categoriile de persoane sau personalități care se găsesc în 

una din următoarele situații: 
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a) personalități cu recunoaștere locală, națională sau 

internațională care și-au pus amprenta asupra dezvoltării comunei 

Măneşti, judeţul Prahova și a imaginii acestuia; 

b) personalități care, prin realizările lor deosebite, au făcut 

cunoscut numele Comunei Măneşti, judeţul Prahova, în țară și 

străinătate; 

c) persoane care, prin acțiunile lor, au preîntâmpinat 

producerea de evenimente deosebit de grave sau prin sacrificiul 

suprem au salvat viețile concetățenilor lor, în comuna Măneşti, 

judeţul Prahova; 

d) persoane care, prin acțiunile lor dezinteresate (donații, 

acțiuni umanitare etc.), au produs o îmbunătățire simțitoare a 

condițiilor de viață a locuitorilor comunei Măneşti, judeţul Prahova; 

e) foști deținuți politici sau veterani de război care prin 

activitatea lor ulterioară au un aport la realizarea unei imagini 

pozitive a comunei Măneşti, judeţul Prahova în lume; 

f) sportivi din comuna Măneşti, judeţul Prahova care au 

obținut rezultate deosebite în competiții sportive internaționale; 

g) alte situații stabilite prin regulamentul de organizare și 

funcționare al consiliului local, după caz. 

Articolul 7. Nu pot deține Titlul persoanele care se găsesc în 

una din următoarele situații: 

a) condamnate prin hotărâre judecătorească definitivă pentru 

infracțiuni contra statului, crime împotriva umanității, fapte penale; 

b) care au dosare pe rol, în cauze care ar leza imaginea 

Titlului; propunerea se va face după clarificarea situației juridice. 

Articolul 8.  
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(1) Persoanele prevăzute la art. 3 solicită acordarea Titlului 

sau a Certificatului prin depunerea unui dosar la unitatea 

administrativ-teritorială respectivă. 

(2) Dosarul prevăzut la alin. (1) cu privire la acordarea Titlului 

cuprinde cel puțin următoarele înscrisuri: 

a) actul de identitate (copie vizată în conformitate cu 

originalul); 

b) curriculum vitae (în original); 

c) certificat de cazier judiciar (în original); 

d) actul de deces al celui propus, după caz (copie vizată în 

conformitate cu originalul). 

(3) Dosarul prevăzut la alin. (1) cu privire la acordarea 

Certificatului cuprinde cel puțin următoarele înscrisuri: 

a) actul de identitate (copie vizată în conformitate cu 

originalul); 

b) curriculum vitae (în original). 

(4) Persoanele prevăzute la art. 3, după înregistrarea 

dosarului, depun la secretarul general al unității administrativ-

teritoriale proiectul de hotărâre de consiliu însoțit de referatul de 

aprobare și dosarul prevăzut la alin. (2) sau (3). 

(5) Proiectul de hotărâre prevăzut la alin. (4) este înscris pe 

ordinea de zi a ședințelor consiliului dacă sunt îndeplinite 

prevederile art. 136 alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare. 

(6) Proiectul de hotărâre prevăzut la alin. (4) este dezbătut în 

ședință ordinară sau extraordinară. 
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(7) Hotărârea privind acordarea Titlului sau a Certificatului, 

după caz, se adoptă cu majoritatea absolută a consilierilor 

consiliului local sau județean, după caz. 

(8) Propunerile respinse nu pot fi reintroduse în dezbatere pe 

perioada mandatului în curs. 

(9) Decernarea Titlului se face de către primarul comunei în 

cadrul ședințelor ordinare sau extraordinare ale Consiliului Local al 

Comunei Măneşti, judeţul Prahova.  

(10) Acordarea Certificatului se face de către primarul 

comunei în cadrul unei festivități care se organizează de către 

primar. 

Articolul 9. Înmânarea Titlului se realizează după cum 

urmează: 

a) președintele de ședință anunță festivitatea ce urmează să 

se desfășoare; 

b) primarul comunei Măneşti, judeţul Prahova prezintă 

referatul de aprobare care a stat la baza propunerii Hotărârii 

Consiliului Local nr. ....^1; 

^1 Se va completa cu numărul hotărârii consiliului județean 

sau al hotărârii consiliului local prin care s-a adoptat acordarea 

Titlului. 

c) primarul comunei Măneşti, judeţul Prahova înmânează 

diploma de „Cetățean de onoare al Comunei Măneşti, judeţul 

Prahova” persoanei laureate sau persoanei care o reprezintă; 

d) ia cuvântul persoana laureată sau reprezentantul acesteia; 

e) pot să ia cuvântul și alte persoane prezente care doresc să 

sublinieze pe scurt meritele laureatului; 
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f) laureatul sau, după caz, persoana care îl reprezintă este 

invitat/ă să scrie câteva rânduri în Cartea de onoare a Comunei 

Măneşti, judeţul Prahova. 

Articolul 10. Deținătorii în viață ai Titlului dobândesc 

următoarele drepturi specifice: 

a) dreptul de a lua cuvântul în ședințele Consiliului Local al 

Comunei Măneşti, judeţul Prahova la dezbaterea materialelor care 

privesc întreaga comunitate; 

b) dreptul de a participa la toate manifestările desfășurate sub 

patronajul Consiliului Local al Comunei Măneşti, judeţul Prahova 

sau în care acesta este coorganizator; 

c) dreptul de a călători gratuit pe toate mijloacele de transport 

în comun din comuna Măneşti, judeţul Prahova; 

d) dreptul de a participa gratuit la toate manifestările cultural-

sportive organizate de instituțiile aflate în subordinea consiliului 

local; 

e) alte drepturi stabilite prin regulamentul de organizare și 

funcționare al Consiliului Local al Comunei Măneşti, judeţul Prahova 

. 

Articolul 11. Drepturile prevăzute la art. 6 încetează în 

următoarele situații: 

a) decesul titularului; 

b) retragerea Titlului. 

Articolul 12. Titlul se retrage în următoarele situații: 

a) atunci când ulterior decernării apar incompatibilitățile 

prevăzute la art. 7 lit. a); 
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b) atunci când persoana laureată produce prejudicii de 

imagine sau de altă natură comunei Măneşti, judeţul Prahova, 

locuitorilor săi sau țării. 

Articolul 13. Retragerea Titlului se face de către Consiliul 

Local al Comunei Măneşti, judeţul Prahova, după următoarea 

metodologie: 

a) este sesizat Consiliul Local al Comunei Măneşti, judeţul 

Prahova de către persoanele menționate la art. 3; 

b) dezbaterea cazului se va face în cadrul comisiilor consiliului 

jlocal; 

c) retragerea Titlului se va face prin hotărâre a consiliului 

local, adoptată cu majoritate absolută, cu aplicarea prevederilor art. 

8 pentru dezbaterea candidaturii; 

d) la ședința consiliului va fi invitat deținătorul Titlului, iar dacă 

va fi prezent i se va acorda cuvântul, la solicitarea sa. 

Articolul 14. Cetățenii de onoare au datoria de a promova 

imaginea comunei Comunei Măneşti, judeţul Prahova. 

Articolul 15. Fiecare Cetățean de onoare va planta un copac 

pe care va fi aplicată o plăcuță cu numele acestuia. 

Articolul 16. Informațiile publice referitoare la „cetățenii de 

onoare“ vor fi publicate și în format electronic pe pagina de internet 

a unității administrativ-teritoriale respective. 

Articolul 17. Legitimarea cetățenilor de onoare sa va face în 

baza unui înscris denumit brevet, semnat de către primarul comunei 

Măneşti, judeţul Prahova . 
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Anexa nr. 8.a la statut. Rețeaua rutieră 

 

Lungimea în km a drumurilor de interes național, a drumurilor 

de interes județean și a drumurilor de interes comunal și a podurilor 

noi care tranzitează teritoriul Comunei Măneşti, judeţul Prahova, 

definite potrivit Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul 

drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare: 

A. Drumuri de interes național 

1. Autostrăzi - Nu este cazul; 

2. Drumuri expres - Nu este cazul; 

3. Drumuri internaționale «E» - Nu este cazul; 

4. Drumuri naționale principale: - Nu este cazul; 

5. Drumuri naționale secundare - Nu este cazul; 

B. Drumuri de interes județean 

Comuna MĂNEŞTI este deservită de o reţea de drumuri 

judeţene şi comunale a căror stare de funcţionare este considerată 

ca fiind bună: 

Drumul județean DJ101A, cu o lungime de 7 km pe teritoriul 

Comunei Măneşti; 

C. Drumuri de interes local 

1. Drumuri comunale 

Drumul principal (DC 109A), cu o lungime de 3,620 km pe 

teritoriul comunei Manesti 

Drumul principal (DC 109B), cu o lungime de 4 km pe teritoriul 

comunei Manesti 

Drumul principal (DC 111A), cu o lungime de 2 km pe teritoriul 

comunei Manesti 
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2. Drumuri vicinale - DJ 101A – Cimitir sat Măneşti – lungime 

0,3 km; 

3. Străzi 

Numărul total al străzilor din comuna Măneşti este de 33 cu o 

lungimea totală însumată de 14,194 km. 
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Anexa nr. 8.b la statut. Rețeaua de căi ferate 

 

Denumirea și lungimea liniilor de cale ferată convenționale, 

liniilor de cale ferată de interes local, care se regăsesc pe raza 

teritorială a comunei Măneşti, judeţul Prahova: 

 

 Teritoriul comunei este traversat de linia CFR Ploieşti – 

Târgovişte – cu halta Brătăşanca. 
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Anexa nr. 9 la statut. Principalele instituții din domeniul educației, 

cercetării, culturii, sănătății, asistenței sociale, presei, radioului, 

televiziunii și altele asemeneaI. Instituții din domeniul educației și 

cercetării 

I. Instituţii din domeniul educaţiei şi cercetării 

Procesul de învăţământ în comuna Măneşti se desfaşoară în 

cadrul a 8 instituţii de învăţământ: 4 grădiniţe în satele Măneşti, 

Băltiţa, Zalhanaua şi Coada Izvorului, o şcoală generală cu clasele I 

– VIII în satul Măneşti şi  3 şcoli cu clasele I – IV în Băltiţa, 

Zalhanaua şi Coada Izvorului. În aceste instituţii îşi desfăşoară 

activitatea un număr de 29 cadre didactice (la nivelul anului 2019 

conform INSSE).  

Infrastructura care asigură desfăşurarea procesului de 

învăţământ în comuna Măneşti este adaptat nivelelor: prescolar, 

primar si gimnazial. 

Organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar de stat pentru anul 2020-2021 la nivelul comunei 

Măneşti este următoarea: 

 Şcoala gimnazială „Gheorghe Dibos” sat Măneşti, 

unitate de învăţământ cu personalitate juridică. Funcţionează în 

construcţie proprie P, cu o suprafata totala a incintei de 7.776 mp;. 

 Şcoala primară sat Băltiţa;  

 Şcoala primară sat Zalhanaua; 

 Şcoala primară sat Coada Izvorului; 

 Grădiniţa cu program normal sat Măneşti unde 

funcţionează şi o grupă de grădiniţă cu program prelungit deschisă 

în anul şcolar 2019-2020 care a venit în sprijinul părinţilor reîntorşi în 

câmpul muncii; 
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 Grădiniţa cu program normal sat Băltiţa;  

 Grădiniţa cu program normal sat Zalhanaua; 

 Grădiniţa cu program normal sat Coada Izvorului. 

În satul Gura Crivăţului nu există dotări de învăţământ. 

Unitățile școlare sunt în stare bună, adecvată funcțiunii lor. 
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Foto: Instituţii de învăţământ – comuna Măneşti 

Din păcate populaţia şcolară este în scădere la nivelul 

comunei, de la 516 elevi în anul 2013 la 404 elevi la nivelul anului 

2019. Cauzele reducerii populaţiei şcolare sunt multiple. Putem 

aminti scăderea natalităţii, fenomenul de migraţie, precum şi dorinta 

părinţilor ca fii/fiicele lor să înveţe în Ploieşti. (distanţa fiind una 

relativ mică şi deci uşor accesibilă) 

Tabelul nr. 1: Situaţia învăţământului din comuna Măneşti 

Învăţământ 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Populația școlară 487 449 435 433 415 404 

Copii inscrisi in gradinite 91 80 85 99 86 94 

Elevi inscrisi in invatamantul preuniversitar 396 369 350 334 329 310 

Elevi inscrisi in invatamantul primar si 
gimnazial (inclusiv invatamantul special) 

396 369 350 334 329 310 

Elevi inscrisi in invatamantul primar (inclusiv 
invatamantul special) 

196 189 172 176 179 158 

Elevi inscrisi in invatamantul gimnazial 
(inclusiv invatamantul special) 

200 180 178 158 150 152 

Elevi inscrisi in invatamantul primar si 
gimnazial 

396 369 350 334 329 310 

Elevi inscrisi in invatamantul primar 196 189 172 176 179 158 

Elevi inscrisi in invatamantul gimnazial 200 180 178 158 150 152 

Personal didactic 28 28 26 29 29 29 

Invatamant prescolar 4 4 5 5 5 5 

Invatamant primar si gimnazial (inclusiv 
invatamantul special) 

24 24 21 24 24 24 

Invatamant primar (inclusiv invatamantul 
special) 

12 11 9 9 9 9 

Invatamant gimnazial (inclusiv invatamantul 
special) 

12 13 12 15 15 15 
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Invatamant primar si gimnazial 24 24 21 24 24 24 

Invatamant primar 12 11 9 9 9 9 

Invatamant gimnazial 12 13 12 15 15 15 

Săli de clasă şi cabinete şcolare 17 17 16 16 16 18 

Laboratoare şcolare 1 1 1 1 1 1 

Săli de gimnastică - total - - - - - - 

Terenuri de sport - - - - - - 

PC-uri – total 32 31 36 36 23 21 

Sursa: statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table 

II. Instituţii din domeniul culturii 

În comuna Măneşti îşi desfǎşoarǎ activitatea un cǎmin 

cultural. În comunǎ se mai aflǎ şi o bibliotecǎ publică. 

Biblioteca sǎteascǎ înzestreazǎ comuna Măneşti cu 10.171 

de volume mândrindu-se cu 195 cititori activi la nivelul anului 2019.  

Cultura şi arta 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Biblioteci – total - număr 3 2 2 2 2 2 

Biblioteci publice - număr 1 1 1 1 1 1 

Volume existente în biblioteci - 
numǎr 

9.28

6 

9.089 9.08

9 

9.869 9.98

9 

10.171 

Cititori activi la biblioteci – numǎr  270 145 165 235 180 195 

Volume eliberate – numǎr  1350 367 317 771 766 780 

Personal angajat în biblioteci 1 1 1 2 2 2 

Sursa: http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=ART107A 

O componentă importantă a vieţii satului este cea culturală, 

domeniu care poate contribui în mod specific la creşterea gradului 

de atractivitate a satului pentru populaţia tânără. Mijloacele prin 

care se induce cultură în mediul rural sunt: căminele culturale, 

bibliotecile, cinematografele, radioul, televiziunea. 

Muzeul Satului 

Muzeul de artă Populară al comunei Mănești este situat în 

centrul comunei Mănești, în incinta Căminului Cultural, fiind rodul 

inițiativei directorului acestuia, Aurică Stoica, omul care a început, în 

../AppData/Local/Downloads/SDL%20DRĂGĂNEȘTI_Varianta%20finala_CAP%201.doc
http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=ART107A
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2002, cu strângerea obiectelor din diverse surse, îmbogățind, an de 

an, prezenta colecție. Exponatele reflectă vechiile ocupații ale 

locuitorilor din această localitate, precum și portul tradițional. Putem 

admira uneltele și produsele meșteșugarilor locali, alături de 

mobilier lucrat tradițional, obiecte deosebite de port popular, precum 

țesături și cusături de împodobit interioare, specifice comunei și a 

satelor din împrejurimi. Expoziția permanentă pune în valoare creații 

materiale și artistice ale culturii populare românești din zona de 

câmpie a județului Prahova, elemente despre viața de pe aceste 

meleaguri. 

 
Drăgaica 

În colaborare cu preotul paroh Cristian Anton din satul 

Zalhanaua, in fiecare an pe data de 24 iunie sărbătorim ziua de 

Sânziene sau Drăgaica, cum i se mai spune în popor. În plan 

religios, Sânzienele se asociază cu sărbătoarea religioasă 

a nașterii Sfântului Ioan Botezătorul. În calendar avem astfel 

cruce cu roșu, ceea ce înseamnă o zi de mare sărbătoare în care 

nu se spală, nu se merge la câmp și nu se fac treburi casnice. 
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În dimineață de Sânziene înainte de răsăritul soarelui 

oamenii strâng buchete de Sânziene pe care le împleteau în 

coronițe și le aruncau pe acoperișul caselor. 
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Sărbătoarea cuplurilor ce au 50 + ani de căsătorie 
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Alături de îngeri 

Tradiţiile, portul şi folclorul sunt comori inestimabile care 

definesc un popor, făcându-l unic statornic şi nemuritor în ciuda 

scurgerii timpului, această moştenire trebuie dusă mai departe prin 

generaţia copiilor de azi, viitorii adulţi, merită să îşi cunoască 

tradiţiile, obiceiurile străvechi. 

Pentru noi, românii, a vorbi de obiceiuri şi tradiţii astăzi, 

înseamnă a reflecta asupra vieţii spirituale şi morale a poporului şi 

de a încerca o revigorare moral - spirituală a tinerei generaţii. 

Noi, adulţii, ne aducem aminte cu plăcere de zilele copilăriei 

noastre, de rădăcinile neamului nostru românesc şi pentru că ne 

dorim din tot sufletul că tot ce e frumos să nu moară, încercăm să 

reînviem în sufletele copiilor noştri dorinţa de a cunoaşte trecutul 

strămoşesc precum şi datinile şi obiceiurile acestui popor. 

Considerăm, că orice copil trebuie educat pentru a fi un 

continuator al valorilor culturii populare şi pentru a-l pregăti pentru 

integrarea lui în colectivitate, urmărim familializarea sa cu tradiţiile 

populare, cu evenimentele istorice, precum şi cu valorile spirituale 

ale localităţii natale şi ale ţării. 

lată de ce am considerat necesară abordarea acestei teme, 

care să-i ofere copilului şansa integrării într-o societate pusă în 

slujba progresului spiritual şi moral de care are atâta nevoie 

omenirea. 

Au trecut anii şi azi privim cu nostalgie în urmă la vremurile 

de odinioară şi ne bucurăm de neasemuita frumuseţe a datinilor 

creştineşti. 
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Încercăm să reînviem aceste obiceiuri, să scoatem la lumina 

din sfânta noastră "ladă de zestre" tezaurul păstrat cu multă grijă de 

poporul nostru. 

Activitate desfasurata in colaborare  cu preotii parohi ( Anton 

Cristian, Țotan Constantin, Preda Ioan si Veselu Vasile)  din 

comuna si cu scoala 

Scop :Cultivarea spiritului creştinesc, a promovării valorilor 

spiritualităţii româneşti 
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Serbarea Castanilor- Zilele comunei Mănești 

Ziua localități Mănești se sărbătorește pe 8 septembrie, iar în 

cel mai apropiat weekend de această dată se organizează 

SĂRBĂTOAREA CASTANILOR. În comuna Măneşti, mărginind 

drumul către satul Coada Izvorului, se află o alee dublă de 

castanide o frumuseţe rară. La un moment dat, aleea coteşte către 

Movila, un deal dulce, posibil tumul din vremuri imemorabile. 

Odinioară, boierii Callimachi aveau aici un colţ de rai, cu viţă de vie 

nobilă şi livadă roditoare, cramă cu vinuri vechi şi rubinii. Astăzi, 

comuna Măneşti încearcă să refacă firul către origini. 

„Sărbătoarea Castanilor” se organizează în fiecare an la 

Măneşti, pe amplasamentul cu scenă din spatele Primăriei având 

loc manifestări cultural-artistice. Un eveniment devenit deja 

tradiţional, o întâlnire a fiilor comunei, un prilej de bucurie şi de 

reîntoarcere la valorile autentice ale satului românesc. Organizatorii, 

Primăria Mănești și Consiliul Local, doresc ca acest eveniment să 

reprezinte continuarea unei tradiții, ca semn de respect pentru 

concetățeni. 

III. Instituţii din domeniul sănătăţii 

Reforma sistemului de sǎnǎtate are ca principale obiective 

îmbunǎtǎţirea stǎrii de sǎnǎtate a populaţiei, creşterea eficienţei 

utilizǎrii resurselor şi creşterea nivelului asistenţei medicale 

acordate populaţiei şi a calitǎţii serviciilor medicale. 

Mǎsurile de reformǎ privesc, în principal restructurarea 

modului de organizare şi furnizare a serviciilor destinate îngrijirii 

sǎnǎtǎţii şi schimbarea modului de finanţare a activitǎţii şi sunt 

centrate pe introducerea asigurǎrilor sociale de sǎnǎtate. 
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Asigurarea serviciilor medicale în comuna Măneşti se face 

prin intermediul cabinetelor medicale individuale, CMI DR. Croitoru 

Roxana şi CMI DR. Teodorescu Anca. La nivelul comunei 

funcţionează CMI Erduran Alina Gabriela -cabinet stomatologic şi 

un punct farmaceutic, care deservesc nevoile sanitare ale populaţiei 

comunei Măneşti. 

Tabelul nr. 1: Situaţia sistemului de sănătate din comună 
 

SĂNĂTATE 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Medici de familie-proprietate publică-
număr  

2 2 2 - - - - 

Medici de familie-proprietate privată -
număr 

- - - 2 2 2 2 

Personal mediu sanitar-sector public-
persoane 

3 2 2 - - - - 

Personal mediu sanitar-sector privat-
persoane 

2 2 2 4 4 4 4 

Stomatologi -sector privat- - - - - - - 1 

Farmacisti - sector privat- 1 1 2 1 1 1 1 

Cabinete medicale individuale (de 
familie) - sector public 

2 3 3 - - - - 

Cabinete medicale individuale (de 
familie)-sector privat 

- - - 3 2 2 2 

Cabinete stomatologice - sector privat - - 1 1 - - 1 

Farmacii - sector privat 1 1 1 1 1 1 1 

Sursa: http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=ART108B 

IV. Instituţii din domeniul asistenţei sociale 

Nu este cazul/Nu există  

V. Instituţii din domeniul presei, radioului, televiziunii şi altele 

asemenea 

Nu este cazul/Nu există  

VI. Instituţii în domeniul tineretului şi sportului 

1. Club Sportiv Măneşti 2013 

http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=ART107A
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Anexa nr. 10 la statut. Principalele funcțiuni economice, capacități de 

producție diversificate din sectorul secundar și terțiar, precum și din 

agricultură 

Numărul operatorilor economici, profilul economic al unității 

administrativ-teritoriale, capacități de producție diversificate din 

sectorul secundar și terțiar, precum și din agricultură. 

Informații referitoare la numărul operatorilor economici, 

profilul economic al unității administrativ-teritoriale, capacități de 

producție diversificate din sectorul secundar și terțiar, precum și din 

agricultură: 

 numărul operatorilor economici este 125 cu profil de 

activitate divers – constructie, comert, agricultura, transport rutier, 

serviciu medical, alte servicii către populaţie (coafură, frizerie, 

croitorie) 

Nr. 
crt 

Numele firmei Profit (lei) 
Cifra de afaceri 

(lei) 

1.  CABRAWORLD PROMOTION SRL 1.393.849 3.598.096 

2.  DARY COMARGO SRL 982.232 3.342.970 

3.  DUET COMPANY SRL. 866.146 2.011.113 

4.  WZF FIBER OPTIC CORPORATION SRL 262.528 776.556 

5.  BETTINI AGRO SRL 254.626 1.279.770 

6.  ENDO ARIES SRL 238.019 293.582 

7.  ROTARY DRILLING CONSULTING SRL 230.423 303232 

8.  ALBERTINO FOREXIM SRL 212.524 376.635 

9.  IRISIR GABU PREST SRL 158.360 4.991.705 

10.  RUDIFLOR STARCONSTRUCT SRL 83.266 1.224.617 

Sursa: https://www.listafirme.ro/prahova/MĂNEŞTI/o1.htm 

https://www.listafirme.ro/prahova/TÂRGŞORU%20VECHI/o1.htm
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Anexa nr. 11 la statut. Inventarul bunurilor aflate în patrimoniul comunei 

Măneşti, judeţul Prahova 

 

În această anexă se vor completa informații privind bunurile 

din patrimoniul comunei Măneşti, judeţul Prahova, inclusiv 

referitoare la bunurile imobile, astfel cum sunt definite la art. 537 din 

Codul civil. 

I. Inventarul bunurilor imobile din domeniul public al comunei 

Măneşti, judeţul Prahova: 

Nr. 
Crt. 

Denumirea bunurilor inventariate 
Codul sau nr. 
de inventar 

Valoare de 
inventar (lei) 

CLĂDIRI ŞÎ RETELE 

1 
CLĂDIRE ŞCOALĂ I-IV ŞI GRĂDINIŢA SAT COADA - 
IZVORULUI 

1.6.8.3065 739868,00 

2 CLĂDIRE NOUĂ SEDIU PRIMĂRIE 1.6.4.3019 688151,50 

3 ALIMENTARE CU APĂ MĂNEŞTI (ET I) 1.1.7.3045 654154,86 

4 AMENAJARE FOIŞOR MĂNEŞTI 1.6.8.3046 31317,00 

5 FOIŞOR MĂNEŞTI 1.10.3034 10176,26 

6 BAZĂ SPORTIVĂ COADA - IZVORULUI 1.6.8.3030 62993,24 

7 CLĂDIRE SEDIU VECHI PRIMĂRIE 1.6.4.1001 474563,00 

8 CLĂDIRE CĂMIN GURA CRIVĂŢULUI 1.6.4. 3014 15458 

9 CLĂDIRE CĂMIN CULTURAL MĂNEŞTI 1.6.2.3015 965631 

10 BAZĂ SPORTIVĂ „PICIU FLORINAS” BĂLTIŢA 1.6.8.3041 43170,44 

11 BAZĂ SPORTIVĂ ZALHANAUA 1.6.8.3043 44881,74 

12 CLĂDIRE GRĂDINIŢĂ MĂNEŞTI 1.6.8.3044 431679,40 

13 CLĂDIRE ŞCOALĂ SAT GURA –CRIVĂŢULUI 1.6.2.1068 52220 

14 CLĂDIRE DISPENSAR BĂLTIŢA 1.6.2.1032 73300,00 

15 CLĂDIRE ŞCOALĂ „GHEORGHE DIBOS” MĂNEŞTI 1.6.2.1005 1187945 

16 SALA MULTIFUNCŢIONALĂ ZALHANAUA 1.1.3.1.3060 482815,10 

17 STAŢIE AUTOBUZ BĂLTIŢA 1.6.8.3030 4000 

18 CLĂDIRE ŞCOALĂ ZALHANAUA 1.6.2.1009 219485,16 

19 CLĂDIRE ŞCOALĂ BĂLTIŢA 1.6.2.1008 693696,40 

20 BAZĂ SPORTIVĂ MĂNEŞTI 1.6.8.3042 31112,72 

21 ÎMPREJMUIRE ŞCOALĂ ZALHANAUA 1.6.3.2.3083 6000,00 

22 ÎMPREJMUIRE ŞCOALĂ MĂNEŞTI 1.6.3.2.3085 

7740,00 23 ÎMPREJMUIRE ŞCOALĂ BĂLTIŢA 1.6.3.2.3085 

24 ÎMPREJMUIRE ŞCOALĂ COADA - IZVORULUI 1.6.3.2.3085 

25 MAGAZIE ŞCOALĂ BĂLTIŢA 1.5.1.2.1013 4507,77 

26 PARCARE SAT MĂNEŞTI 1.3.2.1.3032 19998,00 

27 PIAŢĂ VOLANTĂ MĂNEŞTI 1.2.1.1.3022 15667,84 
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28 REŢEA GAZE „ALEE CU CASTANI” 1.3.1.3092 29390,40 

29 REŢEA ILUMINAT PUBLIC BĂLTIŢA 1.7.1.2.3077 44192,36 

30 REŢEA ILUMINAT PUBLIC COADA - IZVORULUI 1.7.1.2.3076 44192,36 

31 REŢEA ILUMINAT PUBLIC GURA –CRIVĂŢULUI 1.7.1.2.3078 16572,00 

32 REŢEA ILUMINAT PUBLIC MĂNEŞTI 1.7.1.2.3079 44192,36 

33 REŢEA ILUMINAT PUBLIC ZALHANAUA 1.7.1.2.3075 44192,36 

34 REŢEA (EXT) ILUMINAT PUBLIC ZALHANAUA 1.7.1.2.3075 44684,50 

35 DRUM COMUNAL 25A MĂNEŞTI- COADA - IZVORULUI 1078 2884234,15 

36 DRUM COMUNAL 109A,B,C 3021 1883809,77 

37 
DRUM VICINAL GURA –CRIVĂŢULUI- COADA - 
IZVORULUI 

3068 80000 

38 SCENĂ MĂNEŞTI 1.6.8.3053 29984 

39 TEREN SINTETIC BĂLTIŢA 1.4.4.3233 185535,44 

40 TEREN SINTETIC COADA - IZVORULUI 1.6.8.3095 166900,00 

41 TOALETE CĂRĂMIDĂ ŞCOALA BĂLTIŢA 1.5.1.2.1012 6277,44 

42 TOALETĂ ECOLOGICĂ 1.6.11.3237 2600 

43 TOTUARE BĂLTIŢA 1.3.7.3.3061 193872,15 

44 TOTUARE ZALHANAUA 1.3.7.3.3060 298716,25 

45 TOTUARE MĂNEŞTI 1.1.5.1.3064 382737,80 

46 
CONFECŢIONARE ŞI MONTARE STAŢIE AUTO 
ZALHANAUA (LA GARĂ) 

1.3.8.5.3096 3100 

47 
CONFECŢIONARE ŞI MONTARE STAŢIE AUTO 
MĂNEŞTI (BRUTUS) 

1.3.2.5.3093 3900 

48 STAŢIE AUTO COADA - IZVORULUI 1.1.0.3091 7934,40 

49 FOIŞOR MĂNEŞTI 1.1.0.3063 10176,26 

50 STAŢIE AUTO LEMN MĂNEŞTI 1.1.0.3086 22969,30 

51 LATRINĂ MĂNEŞTI - 14586,44 

52 FOSĂ SEPTICĂ ŞCOALĂ COADA - IZVORULUI 1018 3848,52 

53 DRUM COMUNAL GURA –CRIVĂŢULUI 2069 23000 

54 EXTINDERE GAZE STR. URUITORULUI ZALHANAUA 30085 11181,24 

55 PIETRUIRE DRUMURI 3018 46036,00 

56 POD PESTE CRICOVUL DULCE BĂLTIŢA 3035 1106749,38 

57 PUŢURI APĂ COMUNA MĂNEŞTI 3073 1566,60 

58 REŢEA ALIMENTARE GAZE BĂLTIŢA 3020 55379,98 

59 TEREN SINTETIC ZALHANAUA 3232 31183,59 

60 EXTINDERE REŢEA GAZE STR. LIVEZILOR  300156 15712,76 

61 PUNTE PIETONALĂ „CRICOV” COADA - IZVORULUI - - 

62 
EXTINDERE REŢEA ELECTRICĂ STR. TINERETULUI 
ZALHANAUA 

- - 

63 CLĂDIRE REMIZĂ PSI MĂNEŞTI 1.6.4.3079 27020,00 

64 DISPENSAR MEDICAL FAM. BĂLTIŢA 1.6.2.1004 73300,00 

65 EXTINDERE REŢEA GAZE STR. BISERICII 
  

DRUMURI DE EXPLOATAŢIE 

1 DRUM EXPLOATAŢIE 32 T 1/9 1575 

2 DRUM EXPLOATAŢIE 28 T 7 2550 

3 DRUM EXPLOATAŢIE 154 T 24  - 

4 DRUM EXPLOATAŢIE 43 T 12 1200 
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5 DRUM EXPLOATAŢIE 150 T 24 1779 

6 DRUM EXPLOATAŢIE 167 T 22/26 3864 

7 DRUM EXPLOATAŢIE 268 T 32/53 4887 

8 DRUM EXPLOATAŢIE 158 T 24 2850 

9 DRUM EXPLOATAŢIE 160 T 24 813 

10 DRUM EXPLOATAŢIE 278 T 34 1713 

11 DRUM EXPLOATAŢIE 292 T 35 3759,75 

12 DRUM EXPLOATAŢIE 147 T 28 831 

13 DRUM EXPLOATAŢIE 192 T 28 693 

14 DRUM EXPLOATAŢIE 193 T 28 762 

15 DRUM EXPLOATAŢIE 137 T 21 300 

16 DRUM EXPLOATAŢIE 401 T 51 1200 

17 DRUM EXPLOATAŢIE 471/364/1 T 62 2970 

18 DRUM EXPLOATAŢIE 424/1 T 62 1740 

19 DRUM EXPLOATAŢIE 464/1 T 61 753 

20 DRUM EXPLOATAŢIE 23/2 T 4 2250 

21 DRUM EXPLOATAŢIE 132 T 16 1500 

22 DRUM EXPLOATAŢIE 106 T 17 5175 

23 DRUM EXPLOATAŢIE 128 T 18 3017,25 

24 DRUM EXPLOATAŢIE 124 T 18 2403 

25 DRUM EXPLOATAŢIE 134 T 21 3654 

26 DRUM EXPLOATAŢIE 163 T 26 5088 

27 DRUM EXPLOATAŢIE 186 T 16 1950 

28 DRUM EXPLOATAŢIE 285 T 34/36 3768 

29 DRUM EXPLOATAŢIE 223 T 29 2409 

30 DRUM EXPLOATAŢIE 222 T 30/31 371,25 

31 DRUM EXPLOATAŢIE 271 T33  2991 

32 DRUM EXPLOATAŢIE 404/17 T 38/53 1485 

33 DRUM EXPLOATAŢIE 433 T 60 2100 

34 DRUM EXPLOATAŢIE 471/241/1 T 62 3900 

35 DRUM EXPLOATAŢIE 471/168/2 T 62 3330 

36 DRUM EXPLOATAŢIE 472/39/2 T 61 1800 

37 DRUM EXPLOATAŢIE 424/3 T 62 3300 

38 DRUM EXPLOATAŢIE 424/4 T 62 1200 

39 DRUM EXPLOATAŢIE 327/2 T 32 2362,5 

40 DRUM EXPLOATAŢIE 420 T 58 1029 

41 DRUM EXPLOATAŢIE 454 T 61 600 

42 DRUM EXPLOATAŢIE 498/3 T 49/9 2201,25 

43 DRUM EXPLOATAŢIE 306/22/1 T 39 399 

44 DRUM EXPLOATAŢIE 496/163 T 49 667,50 

45 DRUM EXPLOATAŢIE 498/6 T 49/12 451,50 

46 DRUM EXPLOATAŢIE 494/164 T 49/11 2431,50 

47 DRUM EXPLOATAŢIE 495/2 T 49/3 2903,25 

48 DRUM EXPLOATAŢIE 380/72/1 T 49 1705,50 

49 DRUM EXPLOATAŢIE 495/1 T 49 603 

50 DRUM EXPLOATAŢIE 498/1 T 49/9 639 
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51 DRUM EXPLOATAŢIE 494/97/5 T 49/10 323,25 

52 DRUM EXPLOATAŢIE 498/5 T 49/9 169,50 

53 DRUM EXPLOATAŢIE 498/2 T 49/9 1776,75 

54 DRUM EXPLOATAŢIE 498/4 T 49/8 648 

55 DRUM EXPLOATAŢIE 498/1 T 49/8 2085,75 

56 DRUM EXPLOATAŢIE 471/67/1 T 62 1170 

57 DRUM EXPLOATAŢIE 471/446 T 62 3879 

58 DRUM EXPLOATAŢIE 471/499 T 62 315 

59 DRUM EXPLOATAŢIE 327/1 T 32 3236,25 

60 DRUM EXPLOATAŢIE 396/21 T 52 1290 

61 DRUM EXPLOATAŢIE 471/168/1 T 62 1479 

62 DRUM EXPLOATAŢIE 471/510/3 T 62 486 

63 DRUM EXPLOATAŢIE 471/445/1 T 61 5214 

64 DRUM EXPLOATAŢIE 497/17/2 T 49 1516,50 

65 DRUM EXPLOATAŢIE 155/175/1 T 24/6 1659 

66 DRUM EXPLOATAŢIE 155/232/1 T 24/8 1820,25 

67 DRUM EXPLOATAŢIE 155/338 T 24/9-24/10 2610 

68 DRUM EXPLOATAŢIE 158/301 T 24/13 2391,75 

69 DRUM EXPLOATAŢIE 123 T 21/28 4380 

70 DRUM EXPLOATAŢIE 416/58 T 59/58 8216,25 

71 DRUM EXPLOATAŢIE 155/102/1 T 24/4-24/14 1033,5 

72 DRUM EXPLOATAŢIE 451 T 61 17450,25 

STRĂZI 

1 DUDĂRIEI MĂNEŞTI 58526,40 

2 LABIRINT CRIVEŢENI MĂNEŞTI 139642,08 

3 CRIVĂŢULUI MĂNEŞTI 96859,58 

4 LIVEZLOR MĂNEŞTI 103020,26 

5 ABATORULUI MĂNEŞTI 73981,72 

6 COMĂNACU MĂNEŞTI 130743,32 

7 MORII MĂNEŞTI 171130 

8 ŞCOLII COADA IZVORULUI 36621,82 

9 NUFERILOR COADA IZVORULUI 55103,86 

10 IZVORULUI COADA IZVORULUI 110549,98 

11 MORII COADA IZVORULUI 29029,1 

12 CETĂŢII COADA IZVORULUI 82484,66 

13 LUNCII COADA IZVORULUI 158808,64 

14 OLIGONULUI COADA IZVORULUI 89329,86 

15 CONACULUI ZALHANAUA 120817,78 

16 SOARELUI ZALHANAUA 85907,26 

17 IZLAZULUI ZALHANAUA 83169,18 

18 URUITORULUI ZALHANAUA 67767,48 

19 SPICULUI ZALHANAUA 99255,4 

20 BISERICII ZALHANAUA 240608,78 

21 BALASTIEREI ZALHANAUA 70163,3 

22 FÂNTÂNII ZALHANAUA 49969,96 
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23 COSTĂCHENI BĂLTIŢA 198168,54 

24 AMURGULUI BĂLTIŢA 133823,66 

25 FLORILOR BĂLTIŢA 75297,2 

26 PĂDURII BĂLTIŢA 290236,48 

27 MORII BĂLTIŢA 249849,8 

28 ZORILOR BĂLTIŢA 56130,64 

29 PRINCIPALĂ DC 109 B BĂLTIŢA 1021988,36 

30 STARIŢEI GURA CRIVĂŢULUI 93779,24 

31 ISLAZULUI GURA CRIVĂŢULUI 209120,86 

32 PĂDURII GURA CRIVĂŢULUI 192007,86 

33 AVIATORILOR GURA CRIVĂŢULUI 125951,68 

Sursa: Raport de evaluare al activelor fixe-construcţii şi terenuri aflate în patrimoniul 
public şi privat al Comunei Măneşti 

 

II. Inventarul bunurilor imobile din domeniul privat al comunei 

Măneşti, judeţul Prahova. 

Nr. 

Crt. 
Denumirea bunurilor inventariate 

Codul sau nr 

de inventar 

Valoare de 

inventar (lei) 

1 ATELIER ŞCOALĂ MĂNEŞTI 1.3.1.3066 4500 

2 CASA SPECIALISTULUI MĂNEŞTI 1.64.3066 107700 

3 DISPENSAR MEDIC. FAM. MĂNEŞTI 1.64.1063 17215,18 

4 CABINET STOMATOLOGIC  1.64.3066 12911,39 

5 SPAŢIU COMERCIAL SC CONI SRL - 76600 

6 SALA MULTIFUNCŢIONALĂ BĂLTIŢA - 505732,75 

Sursa: Raport de evaluare al activelor fixe-construcţii şi terenuri aflate în patrimoniul 
public şi privat al Comunei Măneşti 
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Anexa nr. 12 la statut. Principalele entități privind societatea civilă, 
respectiv partidele politice, sindicatele, cultele, instituțiile de utilitate 
publică, precum și celelalte organizații nonguvernamentale, care au 
sediul sau punctul declarat că funcționează la nivelul unității 
administrativ-teritorialeI. Principalele organizații neguvernamentale 

 

Denumirea principalelor organizații neguvernamentale care își 

desfășoară activitatea pe raza teritorială a unității administrativ-

teritoriale. 

I. Principalele organizaţii neguvernamentale: 

Nu este cazul. 

II. Principalele partide politice 

Denumirea partidelor politice sau a organizațiilor aparținând 

minorităților naționale, înființate în condițiile Legii partidelor politice 

nr. 14/2003, republicată, care își desfășoară activitatea pe raza 

teritorială a unității administrativ-teritoriale: 

PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL 

 

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT 
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III. Principalele organizații sindicale sau asociații profesionale 

Nu este cazul. 

IV. Cultele religioase 

Biserica Ortodoxă cu hramul “Adormirea Maicii Domnului”- Măneşti 

 

Biserica Adormirea Maicii Domnului se află în comuna 

Măneşti, judeţul Prahova. În anul 1775, pe locul actualei biserici a 

fost zidită o biserică din cărămidă, acoperită cu şindrilă, pe 

cheltuiala şi osteneala lui Constantin Mănescu, împreuna cu Ion 

Matasaru, Voicu Bogasierul cel Mic si Dinu Magureanu. 

În anul 1892, din pricina stricării, biserica a fost dărâmată şi, 

pe locul ei, a fost construită una noua, cu cheltuiala generalului 

Theodor C. Văcărescu, a soţiei sale Maria, nascută Mănescu, a 

fiului lor Neagoe Radu Văcărescu, cu soţia sa Elena, preot slujitor şi 

ostenitor fiind Nicolae Preotescu. 
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Biserica a fost proiectată de arhitectul Paul Gottreau, din 

Paris, care a întocmit planul bisericii, iar acesta a fost aprobat de 

arhitectul francez Andre Leconte du Nouy, cel care a restaurat 

Manăstirea Curtea de Arges. Arhitect conducator al şantierului a 

fost Rudolf Libert, iar constructor, meşterul Vasile Gavrilescu, din 

Ploieşti. Lucrările de construcţie s-au desfăşurat între 18 octombrie 

1892 şi 6 noiembrie 1898, iar sfinţirea a fost săvârşită în acelaşi an, 

de către mitropolitul Ghenadie Petrescu, Primatul României. 

Biserica din Mănesti este o clădire monumentală, construită 

în stil bizantin, cu temelia din blocuri de piatră, în pridvor având 

stâlpi de piatră rotunzi şi sculptaţi în partea superioară. Este din 

cărămidă şi învelită cu tabla de arama. Catapeteasma este lucrata 

în lemn şi poleită, iar pictura este executată, în ulei, de pictorul 

francez Nicolae Vermont, vitraliile fiind lucrate tot de el, la Paris. 

În urma cutremurului din noiembrie 1940, biserica a suferit 

unele avarii, în special la cele trei turle, unde toate geamurile s-au 

spart, ele fiind din bucăţi de sticlă colorate, prinse în ramă de plumb. 

Florăria din ghips a fost distrusa, fiind reparată în anul 1953. Sfântul 

lăcaş, monument istoric, a fost serios avariat şi în urma cutremurului 

din anul 1977, iar în perioada de până în anul 1983, data fiind 

situaţia politică din ţara, nu s-a putut efectua decât o consolidare 

primară a celor trei turle. 

În prezent, turlele sunt încă avariate, fiind slabite de trecerea 

timpului si de cutremurele din anii 1986 si 1990, astfel încât s-a 

intocmit documentaţia tehnica pentru consolidarea lor si s-a obtinut 

autorizatia de constructie. 

Preotul Nicolae Preotescu a fost cel care a infiintat Scoala 

Primara in comuna unde a functionat si ca invatator. Dupa el, a 
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urmat preotul Gafton Ionescu, timp de trei ani, dupa care s-a mutat 

la Bucuresti. Dupa acesta, parohia a fost suplinita de doi 

ieromonahi, Chiril Barbulescu si Hariton Mironescu, iar in anul 1931 

a fost numit aici preotul Constantin I. Popescu, pastorind pana in 

anul 1977. In perioada anilor 1977-1987 a slujit aici preotul 

Constantin Niculescu, caruia i-a urmat preotul Constantin Totan, 

care slujeste si in prezent. 

In anul 1970, cu acordul dr. Zavoianu, directorul 

Preventoriului TBC Măneşti, biserica a fost racordata la reteaua de 

gaze naturale a Spitalului, iar in anul 1993 a fost racordata la 

reteaua stradala. Tot in aceasta vreme s-a extins cimitirul parohial 

existent si s-a imprejmuit cu gard, iar casa parohiala a fost 

renovata. Biserica din cimitir, construita inaintea celei existente in 

prezent, a fost transformata in capela, momentan fiind in 

reconstructie, in urma incendiului din anul 2002. 

Biserica ortodoxa cu hramul Sfântul Ierarh Nicolae din satul 

Băltiţa; 
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Biserica "Sf. Nicolae” (PH-II-m-A-16331) din satul Băltiţa a 

fost construită cu cheltuiala lui Costache Lipoveanu, fiul lui Hrizea 

căpitanul în anul 1742. 

Biserica satului Băltiţa, de sub pădure, fiind dărâmată de 

inundaţii şi cutremure, a fost părăsită, iar locuitorii satului au ocupat 

actuala biserică. Aceasta, conform inscripţiei pisaniei de la 

frontispiciu, a fost zidită şi pictată între anii 1710-1716 de soţii 

Nicolae Constantin şi Stanca Lipoveanu. Pisania ne informează că: 

„Această sfântă şi dumnezeiască biserică s-au zidit din temelia ei şi 

s-au înfrumuseţat precum se vede în zilele Domnului nostru Ion 

Constandin Neculae Voievod de dumnealui jupân Constandin 

Lipoveanul dimpreună cu jupâneasa lui Stanca Cioran, ca pentru 

slava lui Dumnezeu şi întru cinstea şi pomenirea Sfântului Ierarhu 

Nicolae, spre vecinica pomenire a ctitorilor, săvârşindu-se iarăşi în 

zilele Măriei Sale Ion Constandin Nicolae Voievod. Leat 7218”. 

Biserica are formă de corabie, având pridvorul deschis, 

sprijinit pe coloane din zid. Naosul este despărţit de pronaos, de 

asemenea, prin stâlpi din zid. Pictura este ştearsă în parte, din 

cauza vechimii şi a cutremurelor. Nu are obiecte de valoare istorică, 

artistică sau documentară deosebite. În interiorul bisericii se mai 

găsesc patru morminte ale ctitorilor şi ale altor membri ai familiei 

acestora (2 în pronaos şi 2 în naos). 

Din datele pe care le deţinem în prezent, se pot face 

următoarele precizări: ctitorii au fost Constantin Nicolae şi Stanca 

Lipoveanu, familie de boieri locali, iar la parohie nu există 

documente cu privire la meşterii care au lucrat la construcţia 

bisericii, nici cu meşterii zugravi sau iconari; de-a lungul timpului 

asupra picturii bisericii au avut loc mai multe intervenţii, de cele mai 
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multe ori neautorizate şi neprofesioniste, care au afectat pictura 

originală. 

Astfel, după cutremurul din 1802, s-au făcut tencuieli pe 

fisurile apărute deasupra uşii de la intrare şi în alte locuri; după 

cutremurul din 1882 au apărut aceleaşi crăpături peste cele vechi şi 

fiind chituite din nou; în anul 1932 oficiul de paroh era ocupat de 

ieromonahul Hariton Mironescu care, din dorinţa de a avea o 

biserică curată, a văruit registrul sfinţilor din Biserica Luptătoare. Tot 

în timpul păstoririi preacuviosului Hariton, s-au acoperit cu var toate 

picturile exterioare; în anul 1934, pictura din biserică a fost spălată 

de praf şi fum cu apă, săpun şi leşie de coceni, de către oamenii din 

sat, la iniţiativa părintelui Hariton; după cutremurul din 1940, au 

apărut mai multe fisuri în pridvor, în pronaos, în naos şi în Sfântul 

Altar. Ele au fost reparate de un meşter nepriceput care a acoperit 

şi mari porţiuni din pictură. Tot în acelaşi timp, biserica a fost 

consolidată cu bare de fier de către arhitectul profesor Petre 

Antonescu, care avea un conac în apropierea bisericii; în anul 1970, 

pictura a fost spălată din nou de oamenii satului, cu detergenţi; între 

anii 1977-1982, are loc o restaurare amplă a bisericii, în timpul 

păstoririi vrednicului de pomenire preot paroh Constantin Darie 

(paroh la Băltiţa timp de 40 de ani). Tot atunci se reface şi gardul 

împrejmuitor din beton. Pictura este executată în tehnică fresco, stil 

bizantin; în anul 2005 este restaurată şi clopotniţa din lemn a 

bisericii, de către parohul din acea vreme, preotul Alexandrescu 

Ioan. 

Deşi de la ultima restaurare, făcută sub conducerea 

domnului arhitect Hoinărescu, au trecut aproape 30 de ani, un timp 

relativ scurt, biserica încă are nevoie urgent de restaurare. Pictura 
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este în proporţie de 50-60 % deteriorată, fresca se macină şi cade 

din cauza umezelii care persistă în pereţi. Biserica este sub nivelul 

actual de călcare cu aproximativ 30 de cm, lucru care favorizează 

infiltraţiile de apă. Pereţii bisericii, groşi de 1 m, prezintă numeroase 

fisuri care se datorează atât cutremurelor pe care sfântul locaş a 

fost nevoit să le îndure, cât şi traficului de mare tonaj ce se 

desfăşoară pe artera rutieră din imediata apropiere. Ţinând cont de 

starea fizică a sfântului lăcaş, în prezent parohia a întocmit 

documentaţia pentru proiectul de reconsolidare şi restaurare a 

bisericii. 

Începând cu anul 2008, luna martie, de când actualul preot, 

din încredinţarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, ocupă 

postul de paroh, biserica noastră a fost înzestrată cu odoare 

necesare cultului divin: Sfânt Chivot, cruci de binecuvântare, 

sfeşnice, icoane împărăteşti, strană, veşminte, acoperăminte etc. 

Ca proiect, se vizează construirea unei case praznicale în care să 

existe o cantină socială, dezvoltând astfel concret lucrarea social-

filantropică a parohiei, pe lângă reconsolidarea şi restaurarea 

bisericii. 

Activităţi cultural - misionare 

 În fiecare sâmbătă seara dupa slujbă, are loc în biserică 

un dialog catehetic între preot şi credincioşi, pe diferite teme; 

 Biserica dispune de bibliotecă ce este pusă la dispoziţia 

credincioşilor. 

 Cu ocazia sfintelor sărbatori (Sf. Paşti şi Crăciun), 

parohia organizează mici concerte de colinde şi cântari religioase. 
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 Parohia organizează excursii cu credincioşii în diferite 

regiuni ale ţării la sfintele mănăstiri, vechi aşezăminte de cultura şi 

spiritualitate creştina. 

Activitati social - filantropice 

 Parohia noastra sprijină periodic după posibilităţile sale 

familiile şi persoanele nevoiaşe din cuprinsul parohiei (persoane 

vârstnice, singure sau sărace), precum şi alte persoane ce participă 

la sfintele slujbe în biserică. 

 

Biserica ortodoxa Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din satul 
Zalhanaua; 

Parohia cu hramul ”Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” este 

relativ recentă. Iniţial, ea a funcţionat ca filială a parohiei Măneşti, 

până în anul 1977, când preotul Popescu Constantin a ridicat o 

biserică de lemn, pentru o mai bună păstorire a credincioşilor din 

Zalhana. După mutarea acestuia la cele veşnice, lucrarea va fi 

continuată de către preotul Niculescu Costin. Biserica este 

construită sub formă de navă cu trei turle, una centrală şi două la 

intrare, fără pictură, pe pereţi fiind aplicate pânze pictate cu diverşi 

sfinţi. 
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În anul 1987, în 26 mai, în urma unui incendiu, biserica a ars 

până la temelie. Sub îndrumarea preotului Ţoţan Constantin şi cu 

ajutorul enoriaşilor s-a ridicat pe aceeaşi temelie, cu aceeaşi formă, 

actuala biserică având hramurile ”Sfântul Mare Mucenic Gheorghe 

şi Sfânta Treime”. 

Biserica a fost ridicată din materiale de construcţie moderne. 

Sfântul lăcaş este împodobit cu pictură în stilul „tempera grasă”, 

executată de pictorul bisericesc Ion C. Ene din Bucov, jud. Prahova, 

iar tâmpla şi stranele sunt sculptate din lemn de stejar de către 

meşteri populari din Vânători, judeţul Neamţ. 

La data de 3 noiembrie 1991, Preasfinţitul Nifon Ploieşteanul 

a sfinţit biserica, în zilele arhipăstoririi Fericitului întru pomenire 
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patriarh Teoctist, fiind înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi în 

frunte cu părintele Protoiereu Costică Dumitru. 

Biserica Zalhana –Preot Paroh Cristian Anton 

A mai trecut un an, un an plin de activități social-educative și 

de lucrări administrativ-gospodărești realizate cu ajutorul enoriașilor 

și al autorităților locale. În rândul activitățlor educative amintim 

“Sărbatoarea Îngerilor” desfășurată în parteneriat cu sectorul 

cultural al Primăriei Mănești și cu Școala Gimnazială “Gheorghe 

Diboș” din comună, care a pus accentul pe păstrarea tradițiilor și 

valorilor ortodoxe vis-à-vis de curentul “Halloween”, prin jocuri, 

concursuri de pictat icoane și de cultură ortodoxă. Cu prilejul 

sărbatorii Nașterii Domnului, a fost organizată, tot în colaborare cu 

sectorul cultural al Primăriei și cu implicarea directă a domnului 

primar, a doamnei viceprimar și al Consiliului Local, serbarea 

Pomului de Crăciun, în cadrul căreia copiii din sat au cântat colinde, 

au recitat poezii și au primit cadouri din partea Moșului.  

Parohia în colaborare cu Sectorul Social-Filantropic al 

Arhiepiscopiei Bucureștilor, a dăruit in repetate randuri familiilor 

defavorizate pachete cu alimente și dulciuri cu diferite ocazii. În 

septembrie 2019, Parohia Zalhana a trimis trei copii în tabăra 

gratuită organizată cu Protoieria Ploiești Sud, la Mănăstirea 

Caraiman, unde copiii s-au bucurat de foarte multe activități 

recreative în aer liber 

În data de 24 septembrie 2017 a avut loc Sfintirea Casei 

Praznicale iar lucrările de consolidare şi renovare au continuat sub 

stricta supraveghere a preotului Paroh Anton Cristian slujba Sfintei 

Liturghi a fost săvârşită de Preasfinţitul Părinte Ieronim Sinaitul, 

Vicar patriarhal, prilejuită cu această ocazie. 
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Foto: Sfinţire Casă Praznicală 

În plan administrativ s-au finalizat lucrările de pictură, biserica 

a fost împodobită cu candelabre noi și cu alte obiecte de cult, s-au 

restaurat catapeteasma și stranele, fiind aduse prin grija oamenilor 
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care s-au implicat, la starea inițială,s-au  desfășurt lucrările de 

schimbare a acoperișului, toate acestea pentru pregătirea locașului 

de cult pentru slujba de Târnosire și de Sfințire care va avea loc 

după terminarea tuturor lucrărilor și ca o încununare a eforturilor 

tuturor celor implicați și spre slava lui Dumnezeu, în primavara 

anului 2022. 

 

  
Foto: Picturi Parohia Zalhana 
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Biserica ortodoxa Adormirea Maicii Domnului din satul Coada 

Izvorului 

 

În secolul al XIV-lea avem cunoştinţă despre aşezările 

omeneşti care se găseau în stânga şi în dreapta râului Cricovul 

Dulce. Aceste locuri aparţineau lui Drăcea Armaşul, tatăl lui Mihnea 

cel Rău. Între satele Coada Izvorului şi Gura Cricovului, mai există 

şi astăzi urme ale aşezării lui Drăcea numită Cetatea. 

Numele de Coada Izvorului se pare că vine de la un izvor 

care curge permanent spre Vlădeni, pe marginea satului şi se varsă 

în Cricovul Dulce. După tradiţia locului, mai ştim că satul se numea 

Mihăţă, probabil de la Mihai Viteazul, care avea oştiri şi în aceste 

împrejurimi. 
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Parohia Coada Izvorului, formată din satele Coada Izvorului 

şi Gura Cricovului, aflate la o distanţă de 3 km. unul de celălalt, este 

circumscrisă administrativ comunei Măneşti, majoritatea enoriaşilor 

fiind de confesiune ortodoxă. Se pare că aici a mai funcţionat o 

biserică, mai mică, însă datele pe care le deţinem în legătură cu 

aceasta sunt foarte vagi. Singura informaţie concretă în acest sens, 

este numele ctitorului ei, Dr. Silvestru. Este posibil să fie vorba 

despre o biserică aflată pe moşia unei mănăstiri, de vreme ce aici 

slujeau sporadic ieromonahi. 

Istoria propriu-zisă a parohiei Coada Izvorului debutează la 

începutul secolului XX. În anul 1900 a început construcţia bisericii 

actuale, înlocuind-o pe cea anterioară, proprietar al moşiei fiind 

Generalul Th. Văcărescu. Date fiind tulburările provocate în ţară de 

Răscoala de la 1907, de teamă ca nu cumva sătenii să se revolte şi 

să producă stricăciuni moşiei, Th. Văcărescu a intervenit la 

Mitropolitul Primat Iosif Gheorghian, insistând ca satul acesta să 

devină parohie. Astfel, prin temeiul 2209 din 4 mai 1907, se 

înfiinţează parohia Coada Izvorului, iar biserica este finalizată în 

anul 1909, cu contribuţia şi osteneala enoriaşilor. 

Arhitecţii bisericii au fost de origine italiană, iar pictura a fost 

executată tot de meşteri italieni, în ulei, pe suport de tablă. În timp, 

în special din cauza suportului perisabil, pictura s-a deteriorat, fiind 

îndepărtată, iar pereţii acoperiţi cu var. 

Biserica este mare, în stil bizantin, are trei turle şi se află într-

o poziţie frumoasă, chiar în mijlocul satului, iar casa parohială se 

află în imediata apropiere a sfântului lăcaş. 

CASA PRAZNICALA reprezintă pentru satul Coada-Izvorului 

un obiectiv mult dorit de cetatenii satului ce a fost realizat cu 
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sprijinul Consiliului Local si al oamenilor de bine din comunitate. 

Constructia este formată dintr-o sală mortuară, o bucătărie, camera 

centrală si anexa.  

 Biserica Adventistă de ziua a şaptea 
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Anexa nr. 13 la statut. Lista cu denumirea înfrățirilor, cooperărilor sau 

asocierilor încheiate de comuna Măneşti, judeţul Prahova 

 

Înfrățirea localităților Mănești cu Abaclia  

Înfrățirea între orașe nu este o invenție modernă, după cum 

se știe că aceste acorduri au existat chiar și la începutul secolului 

XX între orașe din Franța și Anglia. Înfrățirea între orașe a devenit o 

metodă de reconciliere și de sprijin, după al doilea război mondial, 

între orașe din țări care, până recent, au fost împărțite. Această 

practică a fost o modalitate de a aduce europenii într-o înțelegere 

mai aproape unul de altul și sa promoveze proiecte transfrontaliere 

de beneficii reciproce. 

Înfrățirile oferă un cadru privilegiat pentru stabilirea de relații 

cu una sau mai multe comunități din alte țări. Chiar dacă nu este 

singurul mijloc prin care se realizează schimburi și cooperări 

internaționale, înfrățirile prezintă avantajul consolidării legăturilor de 

prietenie în diferite domenii. Înfrățirile sunt ocazii unice, desfășurate 

într-o ambianță specială de sărbatoare. 

Înfrățirea este un instrument care conecteaza sate, orașe, 

județe, și implică o gamă largă de participanți din comunitățile 

înfrățite. Un parteneriat de înfrățire bun poate aduce multe beneficii 

pentru comunitate și municipalitate. Prin aducerea oamenilor 

împreună, din diferite părți ale Europei, înfrățirea aduce 

oportunitatea de a împărtăși probleme, schimburi de opinii și de a 

înțelege diferitele puncte de vedere cu privire la orice problem, în 

cazul în care există un interes comun sau îngrijorare. 

O relație de înfrățire se poate concentra pe anumite domenii, 

dar poate fi și una „generală“, adică în toate domeniile disponibile. 
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De regulă, domeniile de cooperare sunt specificate într-un Acord de 

înfrățire sau Carta de înfrățire, textul căruia este semnat, într-un 

cadru oficial, de autoritățile locale din ambele localități.  

Dintre domeniile de colaborare amintim: cultura, 

învățământul, turismul, dezvoltarea economică, sportul, urbanism și 

amenajarea teritoriului, protecția mediului înconjurător, formarea 

profesională, integrarea persoanelor cu handicap, prevenirea 

delincvenței, politicile adoptate față de generațiile tinere, utilizarea 

noilor tehnologii, promovarea de activități agricole, industriale și 

comerciale. 

În luna septembrie 2013, o delegație prahoveană, formată 

din politicieni, oameni de afaceri, primari ai unor comune și consilieri 

județeni, precum și oameni de cultură, a vizitat Republica Moldova, 

unde au organizat mai multe acțiuni economico-culturale. Pentru cei 

20 de primari prahoveni, care au fost invitați, au fost două zile 

dedicate schimburilor de experiență și înfrățirilor cu localități similare 

din Republica Moldova. Astfel, s-au înregistrat nu mai puțin de nouă 

înfrățiri: Mănești-Abaclia, Podenii Noi-Satul Nou, Tomșani-

Cazangic, Măneciu-Grădiștea, Măgurele-Gura Galbenă, 

Călugăreni-Batâr, Gorgota-Cenac, Bertea-Javgur, Mizil-Jargara.  

Abaclia este o localitate - centru de comună în raionul 

Basarabeasca, Republica Moldova. Ca urmare a relațiilor de 

prietenie existente între România și Moldova, Primăria comunei 

Mănești și-a manifestat interesul de a se implica în realizarea unei 

colaborari în domeniul economic, cultural, educațional și turistic cu 

satul Abaclia. Această inițiativă a constituit un rezultat al discuțiilor 

prealabile, susținute cu reprezentanții autorității locale din Abaclia, 

prin care se fac cunoscute oportunitățile de afacere din comuna 
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Mănești, precum și aspecte legate de viața cultural locală și tradițiile 

specifice comunei Mănești. 
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Anexa nr. 14 la statut. Programele, proiectele sau activitățile, după caz, a 

căror finanțare se asigură din bugetul local, prin care se 

promovează/consolidează elemente de identitate locală de natură 

culturală, istorică, obiceiuri și/sau tradiții 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea 

programului, 

proiectului sau 

activității, după 

caz 

Descrierea elementelor de identitate 

locală de natură culturală, istorică, 

obiceiurilor și/sau tradițiilor care se 

promovează/consolidează 

Perioada în 

care se 

realizează 

1.  - - - 

 


