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Liviu Muntean
Gânduri în preajma 
Sărbătorii Paștelui

Iată-ne ajunşi în pragul celei mai 
importante sărbători a creştini-
lor, Învierea Domnului Nostru 
Iisus Hristos. Sărbătoarea Învierii 
Domnului reprezintă un moment 
trăit cu bu curie şi emoţie, alături 
de cei dragi. În fiecare an, Sfintele 
Paşti ne readuc în suflet speranţă 
şi încredere în viitor. Vă invit ca 
noaptea Învierii să ne găsească 
împreună, celebrând minunea 
să  vâr şită de Mântuitorul nos-
tru. În pragul Sfintei Sărbători 
a Paştelui, gândurile mele se 
îndreap tă spre dumneavoastră, 
lo cuitorii comunei. Haideţi să 
lăsăm deoparte toate neînţelege-
rile şi să ne bucurăm împreună de 
această mare sărbătoare a creş-
tinătăţii, de vestea Învierii Dom-
nului Iisus Hristos. Vă doresc ca 
această Sfântă Sărbătoare să vă 
dăruiască numai bu curii alături 
de cei dragi, iar Lumina Sfântă 
a Învierii să coboare în sufletele 
şi ca sele dumneavoastră ferici-
re, pace şi linişte cerească. Fie ca 
Sfânta Sărbătoare a Învierii Mân-
tuitorului să aducă tuturor locui-
torilor din Nădrag şi Crivina bu-
curie sufletească, linişte, împliniri 
atât duhovniceşti cât şi materiale, 
iar Harul Divin, care în aceste zile 
binecuvântate este printre noi, să 
pătrundă în inimile, sufletele şi 
casele fiecăruia dintre noi.  Hris-
tos a Înviat!

Editorial

Primăria și Consiliul Local Nădrag urează tuturor locuitorilor comunei  
”Paște fericit !” și ”Hristos a Înviat!”

Dezvoltarea comunei, proiectele de infra-
structură au fost prioritățile aleșilor locali 
atunci când au votat bugetul pe 2013. Nu au 
fost omise alocări de fonduri pentru sprijini-
rea activităților culturale, a învățământului 
ori pentru evenimentele comunității. 

În data de 8 aprilie 2013, a fost adoptat buge-
tul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Lo-
cal al comunei Nădrag pentru anul 2013. Va-
loarea veniturilor totale ale Primăriei pe 2013 
este de 15,536 milioane de lei. S-a aprobat şi 
suma care se va aloca investițiilor în comună 
care este de 12,6 milioane de lei. Aleşii locali 
au mai prevăzut în buget suma de 50.000 de 
lei pentru cultură iar pentru buna funcționare 
a învățământului preşcolar, primar şi gimnazi-
al din comună (salarii şi cheltuieli materiale) 
suma de 1,5 milioane de lei. Consilierii locali 
au mai votat şi bugetul de venituri şi cheltuieli 
la activitățile autofinanțate pentru anul 2013, 
în sumă de 400 mii lei.

CARE SUNT PRINCIPALELE 
INVESTIȚII ȘI DE CE FONDURI 

DISPUN?

 � Mutare sediu primărie- 570 mii lei
 � Transformare internat în bloc cu locuințe 
sociale- 600 mii lei

 � Reparații spații de joacă- 30 mii lei
 � Construire spații depozitare lemne chiriaşi- 
50 mii lei

 � Reamenajare cantină- 200 mii lei
 � Achiziționare şi montat pavaj stradal- 80 
mii lei

 � Înlocuire canalizare- 70 mii lei
 � Înființarea centrului local de informare tu-
ristică şi marketingul serviciilor legate de 
turismul rural - 200 mii lei

 � Modernizare str. Metalurgiştilor şi acces 
strada Cornet - 20 mii lei

 � Decolmatări albie râu - 30 mii lei
 � Modernizare străzi comunale - 70 mii lei

”Este un buget menit să acopere cât mai mult 
din necesitățile ce țin de dezvoltarea comunei. 
Prioritare sunt pentru noi proiectele de in-
frastructură cum ar fi alimentările cu apă ori 
reparațiile de drumuri. Aş mai menționa că 
pentru finalizarea Proiectului integrat pe Mă-
sura 322 s-au alocat de la buget 400 mii de lei”

Primar, 
Liviu Muntean

Curățenia de primăvară, curățenia de Paște
Sărbătoarea Învierii se apropie iar locuitorii din comuna noas-
tră trebuie să o întâmpine aşa cum se cuvine: cu spațiul ver-
de din fața casei îngrijit, cu şanțurile desfundate, cu copacii 
văruiți, cu fațadele caselor zugrăvite (dacă e cazul), cu gardurile 
şi cu tâmplăria exterioară (uşi, fe restre) vopsite. De asemenea, 
utilajele, nisipul, balastrul ori lemnele din fața caselor trebuiesc 
duse în curte.  ”Rog locuitorii comunei să participe la lucrările 
gospodăreşti ce se impun în această perioadă. Între 1 şi 15 mai, 
Primăria Nădrag va organiza o acțiune de colectare a crengilor 
pe care locuitorii le pot depune în locurile de unde se preia 
gunoiul menajer de către serviciul local de salubritate. Vă doresc spor la lucru în curăţenia de 
primăvară!„ spune primarul Liviu Muntean. 

ÎN 2013,
Primăria Nădrag are un  
buget axat pe investiții



Vă doresc ca lumina sfântă 
a  Învierii Mântuitorului  
să se pogoare asupra dum-
neavoastră și a celor apro-
piaţi cu sănătate, bucurie și 
realizări depline. Sărbători 
Fericite! Hristos a Înviat !

Vasile Minea,
Viceprimar comuna Nădrag
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Sfânta Sărbătoare a Învi-
erii Domnului să aducă în 
sufle tul tuturor locuitori-
lor din Nădrag și Crivina 
încredere, lumină, iubire, 
speranță, să ne facă să fim 
mai întelepți, mai buni și 
să adu cem la rândul nostru 
bucurii în sufletul altora. 
Paște feri cit alături de cei 
dragi! Hris tos a Înviat!

Liviu Muntean
Primarul comunei Nădrag

Cu prilejul celui mai mare 
praznic al creștinității, 
ca re este ,,Învierea Dom-
nului”, să vă bucurați în 
Domnul cel înviat cum 
s-a bucurat Sfânta Elena 
când a aflat Sfânta Cruce 
și să vă umpleți de bucu-
rie creștinească, sinceră și 
curată, specifică măritului 
praznic al Învierii Dom-
nului, pe care s-o trăiți în 
aceste zile cu toți cei dragi 
și apropiați. În aceste zile 
mai ales și în toate zilele să 
aveți parte numai de bucu-
rii, pace, sănătate deplină, 
mulțumire și îndestulare 
la toate bunătățile sufletești 
și trupești, iar lumina lui 
Hristos cel înviat din morți 
să vă lumineze sufletele!
Vă dorim ”Sărbători ferici-
te!” și ”Hristos a Înviat!” 

Preot Mizun Mihai

Consilierii 
locali

Breabăn Georgel
Călin Florea
Florea Doina

Grissak Axente- Vasile
Jurconi Flavia Ioana

Jurj Remus
Linginari Puiu Ioan
Lăzărescu Marinică

Stoian Zaharia 
Ungur Vasile

Angajații Primăriei Nădrag

Diacon Maiornic Marian
Biserica Creștină Baptistă 

Nădrag
Adunarea Creștină str. 

Haiduca Nădrag

Medicii de familie dr.Nițu 
Lucian Petruț, dr.Katay 

Eugenia

Medicul stomatolog dr. 
Nițu Csila

Director Liceu Tehnologic 
”Traian Grozăvescu” prof. 

Stoiconi Cristian

Director adjunct Liceu 
Tehnologic ”Traian Gro-

zăvescu”- prof. Mărcuț 
Monika

Agent șef Manea Silviu

Șef Ocol silvic ”Ana Lugo-
jana”- Oprea Ioan

Șefii de districte din Nă drag 
ai Ocolului ”Ana Lugoja-

na” - Cireșan Dinu, Damșa 
Cosmin, Munteanu Adrian

Diriginte Oficiu Poștal - 
Șerban Neti

Sfintele Sărbători de Paști 
ne oferă plăcutul prilej de a 
adresa locuitorilor comu-
nei, cele mai calde urări de 
să nătate, fericire și noroc. 
Fie ca Învie rea Domnului 

Nostru, Isus Hristos, să 
aducă pacea și liniștea în 
familiile dumneavoastră. 

Paște fericit ! Hristos a 
Înviat!

În pragul Sărbătorii Învierii Mântuitorului, Primăria 
și Consiliul Lo cal Lo cal Nădrag mulțumesc Federației 

”Caritas” a Diecezei de Timișoara, președintelui acesteia, dl. 
Herbet Grun și doamnei Huțanu Dochița, conducătoarea 

filialei nădrăgene ”Caritas” pentru grija acordată, în cadrul 
cantinei sociale din Nădrag, bătrânilor și elevilor din comu-

nă aflați într-o stare materială precară.

FIRMELE:
SC Tehnocer SRL 

Nădrag
SC Tunad SRL Nădrag
SC Bradul SRL Nădrag
AF Balaș Cristian Nă-

drag
AF Orban Fabian și 

Felix- Nădrag
SC GTB SRL Nădrag
SC BCC SRL, punct 

lucru Nădrag
SC Ro- Alto Gradimen-
to, punct lucru Nădrag

SC Calzaturificio Torre 
SRL Lugoj, punct lucru 

Nădrag

Urează tuturor locuito-
rilor comunei Nădrag 

ca Sărbătoarea Sfântă a 
Învi erii Domnului să re-
verse asupra lor sănătate, 
belșug și bucurii. Hristos 

a Înviat!

Sfintele Sărbători ale Paştelui să vă aducă în dar 
sănătate, bucurii, prosperitate şi linişte sufletească.

Hristos a Înviat! 
Titu Bojin,

Președintele Consiliului Judeţean Timiș
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Gânduri 
de Paști !

de Petru Peța

Dacă treci pe lâng-o 
cruce,

Aminteşte-ți de Isus
Și să ştii, oriun' te-ai duce,
O cruce-ai şi tu de dus !

Ca să porți cruce uşoara,
Pe-o Golgotă, până sus,
Aminteşte-ți iar şi iara,
Că s-a răstignit Isus !

Are cunună de spini,
Ochii-i sunt de lacrimi 

plini,
Fața Lui, plină de sânge,

Pentru noi şi-acuma 
plânge!

Rănile de la picioare,
O să-L doară tot mai tare,
Că vede ce mult ne pasă,
De inima Lui aleasă !!

De pe cruci şi din psaltire
EL, la toți ne dă de ştire,

Că ne trebuie unire
În iertare şi iubire !

An de an am suferit,
Când Isus s-a răstignit,

An de an ne-am bucurat,
Că Isus a Înviat !!

Să ne bucurăm şi-acum,
Sa-L însoțim pe-al Său 

drum,
Că Paşti, înseamnă să 

treci
Din viață-n viață pe veci !

Nădrag, în Post de Paşti 
– 2013

Paşte fericit!
Petru Peța

”Să știi mai multe, să fii mai bun!”
Au fost la Salina Turda, au văzut locomotivele cu aburi la Muzeul de locomotive dar şi cum 
se fac pastele făinoase la fabrica Monte Banato din Reşiţa. De asemenea, au aflat despre is-
toria localității în care învață, au fost la teatrul „Traian Grozăvescu”Lugoj, la film la mall-ul 
timişorean, s-au întrecut în competiții de fotbal şi şah, au participat la cercul de teatru ”Micul 
actor” şi la atelierele de creație „Arta de a te exprima în imagini”, „Să confecţionăm obiecte 
ECO” şi „Energia verde – solaris”. Sunt doar o parte din activitățile în care au fost angrenați 
elevii, preşcolarii şi cadrele didactice ale Liceului Tehnologic „Traian Grozăvescu” Nădrag între 
2-5 aprilie, în cadrul săptămânii cu genericul ”Să ştii mai multe, să fii mai bun!“.

Excursie Salina Turda

Expoziţie obiecte ECO

Muzeul de locomotive Reşiţa

Schimb de experienţă între preşcolarii din Nădrag 
şi Lugoj

La „Monte Banato” Reşiţa

„Istoria localităţii Nădrag”

Atenție la lumânările aprinse !
Pentru ca Sfânta Sărbătoare a Paştelui să fie petrecută în linişte şi fără incidente tragice, pompierii din cadrul SVSU Nădrag 
recomandă atât preoţilor, cât şi credincioşilor să nu uite câteva reguli de bază: 

 � în interiorul lăcaşurilor de cult, locuitorii sunt rugaţi să păstreze o distanţă de siguranţă în faţă pentru a evita contactul 
dintre lumânările aprinse şi  hainele, părul  celorlalţi participanți la slujbă

 � de asemenea, lumânările nu se vor ţine în apropierea obiectelor combustibile precum icoane, decoruri, mobilier
 � este indicat să nu se transporte lumânări aprinse în maşini
 � pentru evitarea supraaglomerării bisericilor, se recomandă ca aceste manifestări religioase să se organizeze în exterior, iar 

atunci când ele se desfăşoară în interior, se va evita permiterea unui număr de credincioşi peste capacitatea construcţiei şi 
se vor menţine obligatoriu, pe toată durata slujbei, uşile de acces şi evacuare în poziţie deschisă 
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Nașteri
Cazacu Denis Andrei- născut în 

11.02.2013
Să crească mare și 
sănătos! Felicitări 

părinților!

Urez tuturor locuitorilor 
comunei Nădrag care poartă 
numele Florin, Florica, Flori-
na şi Gheorghe, Gheorghina, 
Georgeta, George un sincer 

“La mulţi ani!” 

Primar Liviu Muntean
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Dumnezeu  
să-i odihnească  

în pace!
Kiss Etelka (83 de ani)- născută 

la 22.11.1929, decedată în 
31.03.2013

Valuch Rudolf (77 ani)- născut 
la 25.09.1935, decedat în 

29.03.2013
Stanca Constantin (92 ani) - 

născut la 12.02.1921, decedat 
în 19.03.2013

Daminescu Ioan (57 ani)-  năs-
cut la 23.07.1955, decedat în 

05.03.2013
Stulleru Maria (83 de ani)- năs-
cută la 15.10.1929, decedată în 

21.02.2013
Popescu Dănuț (45 de ani)- 

născut la 03.10.1967, decedat 
în 08.02.2013

Bani europeni 
pentru Nădrag
Recent, Primăria Nădrag a reuşit ac-
cesarea sumei de 42.000 de euro care 
reprezintă o finanțare europeană pe 
un proiect derulat cu alte 13 comune 
incluse în Asociața microregională 
”Țara Făgetului”. Cu aceşti bani se vor 
asfalta străzile Metalurgiştilor şi acces 
str. Cornet, lucrările urmând a începe 
în curând. La un alt proiect ce bene-
ficiază de o finanțare europeană de 
200.000 de euro, este vorba de Centrul 
infoturistic, lucrările vor demara în cir-
ca două luni, finalizarea investiției fi-
ind preconizată la sfârşitul acestui an. 

Nădrag - istoria trecutului 
și susținerea viitorului

Le pasă de localitatea în care stau. Vor să 
îi pună în valoare amintirile dar, în același 
timp, să creioneze viitorul. Este vorba de 
un proiect denumit „ Punţi intergeneraţi-
onale în Nădrag” (PIN) la care iau parte  
elevii din Nădrag. 

Obiectivele proiectului PIN sunt de a dezvolta 
capitalul social şi structurile sociale în comuni-
tate,  de a valoriza amintirile trecutului cu sco-
pul de a susţine viitorul comunităţii Nădrag,  de a inova şi profesionaliza formarea în asistenţă 
socială şi  de a întări cooperarea internaţională. Elevii din Nădrag, cu sprijinul unor studenţi ai 
Departamanetului de Asistenţă Socială a Universității de Vest Timişoara , au intervievat seni-
orii din Nădrag cu privire la istoria vieţii lor şi a Nădragului. Cu rezultatele interviurilor a fost 
organizată o expoziţie itinerantă, care a fost lansată la finele anului trecut în Nădrag. În data de 
16 mai 2013, expoziția va poposi în Universitatea de Vest Timişoara, urmând ca până la sfârşi-
tul anului să fie organizată în cadrul Facultăţii de Știinţe sociale aplicate din München (HM). 
La expoziţia de la Timişoara vor participa elevii cuprinşi în proiect, reprezentanţi ai seniorilor 
intervievaţi, reprezentanţi ai comunităţii locale. O altă etapă a acestui proiect va fi tipărirea unei 
lucrări de specialitate, axată pe cercetare, ce va apărea în România şi în Germania. 

Cronica fotbalistică

Echipa antrenată de Puiu Linginari a început cea de-a doua parte a campionatului cu o înfrîn-
gere în fața propriilor suporteri: 1-3 cu AS Lorena Giarmata Vii. În etapa următoare, cea cu nu-
mărul 17, nădrăgenii au ”recuperat„ punctele pierdute în meciul anterior câştigând în deplasare 
(2-0) la Bucovăț. Din păcate, în etapa cu numărul 18.  Pistolea & Co. au fost învinşi acasă cu 
scorul de 1-0 de către Boldur. Duminică 7 aprilie, la Nădrag, a avut loc meciul ”în deplasare„ cu 
Chizătău. După timpul regulamentar de joc scorul a fost egal: 1-1. O săptămână mai târziu urma 
să aibă loc acasă meciul cu Pişchia, dar datorită retragerii din campionat a echipei oaspete meciul 
nu a mai avut loc. Etapa cu numărul 21 a programat deplasarea la Bacova unde nădrăgenii au 
pierdut cu scorul de 2-0. Echipa care a intrat pe teren: Alexandru Mureşanu – Renato Mitroi, 
Oxi Avramescu, Lică Paşca, Alexandru Turtă, Florin Paşca- Cristian Mitroi, Andi Jupan, Cole 
Sălăgean,  - Toni Pistolea, Livius Tudor. Rezervă Petru Subțire. ”Am avut un parcurs mai slab în 
retur ca în alți ani. Explicațiile ar fi mai multe: fluctuația de jucători, accidentările, lotul ”subțire”, 
meciuri grele acasă şi altele. Țin să remarc jocul bun avut în meciul cu Chizătău. Sper ca la 
finalul campionatului să ocupăm locul şase, dealtfel acesta ne este obiectivul” spune antrenorul 
Puiu Linginari. 


