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Comuna Nădrag va avea stemă

liile autorităților administrației publice locale, pe imprimatele acestora și pe indicatoarele care marchează intrarea în județe și
localități. Ele vor fi expuse pe frontispiciul
clădirilor în care se afla sediul autorităților
administrației publice locale, împreună
cu stema țării, Stemele pot fi folosite cu
prilejul unor manifestări de interes local,
în acțiuni protocolare sau festive și pot fi
reproduse pe insigne, embleme, pe diferite
tipărituri si alte obiecte destinate să contribuie la cunoașterea specificului local.

Consiliul Local Nădrag a aprobat recent
varianta finală a proiectului stemei co
munei iar Primăria a început demersu
rile cerute de legislație pentru ca aceasta
să fie avizată și aprobată.
Stema unei localități simbolizează, într-o
formă concentrată, tradițiile istorice, precum și realitățile economice și social-culturale locale. Elaborarea proiectului stemei
se face cu respectarea strictă a normelor
științei și artei heraldice, a tradițiilor românesti în domeniu, pe baza metodologiei
stabilite de Comisia Națională de Heraldică, Genealogie și Sigilografie a Academiei
Române.

CARE SUNT SEMNIFICAȚIILE
ELEMENTELOR STEMEI?

O STEMĂ REPREZENTATIVĂ
Stema propusă pentru comuna Nădrag se
compune dintr-un scut triunghiular cu
marginile rotunjite împărțit în patru părți.
În prima dintre acestea, se află reprezentat un câmp de argint cu un brad verde.
Alăturat, într-un alt compartiment se află
un câmp roșu cu un cap de cerb de aur.
În partea de jos a stemei se află celelalte
două compartimente. În cel din stânga

este un câmp roșu cu un brâu undat de
argint având deasupra un pește argintiu,
În dreapta, se află reprezentat un câmp de
argint cu două puști negre de vănătoare
încrucișate. Conform legislației, stemele
aprobate pot fi reproduse pe firmele și sigi-

Scutul triunghiular respectă conveția na
țională privind stemele comunale iar coroana murală cu un turn crenelat semnifică
faptul că localitatea are rangul de comună.
Bradul verde reprezintă bogăția pădurilor
de conifere din localitate. Capul de cerb
semnifică fondul cinergetic din zonă. Brâul
undat face referire la hidrografia localității
iar peștele la piscicultură. Cele două puști
reprezintă turismul de vânătoare.

CONFORM ULTIMULUI RECENSĂMÂNT,

Comuna Nădrag are 2.836 de locuitori
Recent au fost date pu
bli
cității datele statistice ale
recensământului populației
din 2011. Astfel, la data de
20 octombrie 2011, comu
na Nădrag avea un număr
de 2.836 de locuitori, dintre
care 1.407 bărbați și 1.429
femei.

Datele au fost publicate de
către Insti
tutul Național de
Statistică și au urmărit numărul populației, structura pe
categorii de vârstă, stare civilă,
etnie etc. Din punct de vedere al stării civile, în comu
na Nădrag cei mai mulți sunt
căsătoriții (1.327 persoane) în
timp ce necăsătoriții sunt în
număr de 1.057 locuitori. 162
de locuitori din comună ( 79
de bărbați și 83 de femei) au
declarat că sunt divorțați, în
timp ce 156 de locuitori (78
bărbați și 78 de femei) trăiesc
în concubinaj. În comuna Nădrag s-au mai înregistrat 49 de
văduvi și 240 de văduve. Din
punct de vedere al etniei, pre-

domină românii (2.547 nădrăgeni), urmați de germani
(94 cetățeni), ma
ghiari (74
locuitori) şi ucrainieni (27 per
soane). Pe categorii de vârstă
cei mai mulți locuitori (270)
au vârsta cuprinsă între 40-44
de ani, 217 de locuitori au vârsta cuprinsă între 50-54 de ani
iar 211 între 35-39 de ani. Un
număr de 112 de locuitori au
fost înregistraţi la data recen-

Ruga de la Crivina,
ediția 2013

Muzică autentică bănățeană dar și ritmuri moderne, slujbă religioasă prilejuită de Hramul bisericii ortodoxe din localitate, multă,
multă distracție pentru toate vârstele - de acestea, dar și de multe

samântului având vârsta sub 5
ani iar 28 persoane aveau peste
85 de ani.
CE POPULAȚIE ARE
JUDEȚUL TIMIȘ?
La 20 octombrie 2011 populaţia stabilă a judeţului era de
683.540 persoane, din care
354. 364 femei (51,8.%). Populaţia stabilă a municipiului
Timişoara este de 319,3 mii

persoane. Populaţia stabilă a
celor mai importante oraşe este
următoarea: municipiul Lugoj
(40,4 mii per
soane), oraşul
Sânnicolau Mare (12,3 mii
persoane) şi oraşul Jimbolia
(10,8 mii persoane). Comunele cu cel mai mare număr
de populaţie stabilă sunt: Giroc 8.388, Dumbrăviţa 7.522
şi Săcălaz 7.204 persoane, iar
cele cu cel mai mic număr de
persoane ce fac parte din populaţia stabilă sunt Bogda, Bara
şi Secaş(cu 460, 388 respectiv
299 persoane). S-au declarat
români 550,8 mii persoa
ne
(86,9%). Populaţia de etnie
maghiară înregistrată la recensământ a fost de 35,3 mii
persoane (5,6%), iar numărul
celor care s-au declarat romi
a fost de 14,5 mii persoane
(2,3%). Grupurile etnice pentru care s-a înregistrat un număr de persoane de peste 4 mii
sunt: sârbi (10,1 mii persoane)
germani (8,5 mii persoa
ne),
ucraineni (6,0 mii persoane),
bulgari (4,5 mii persoane).

altele, vor avea parte crivinenii și goștii lor în data de 7 și 8 septembrie, la tradiţionala Rugă. Evenimentul va debuta sâmbătă 7
septembrie, la ora 19, pe platoul din fața căminului cultural. Vor
evolua în fața asistenței solista Alina Trăstău și DJ Sava. A doua
zi, petrecerea va începe la aceeași oră și loc. Cornelia Lupulescu
acompaniată de orchestra sa va invita pe cei prezenți la joc. Organizatorii evenimentului sunt Primăria și Consiliul Local Nădrag.
Vă așteptăm cu drag la Ruga de la Crivina!

Editorial
Liviu Muntean
Dragi locuitori,
În curând va începe un nou an școlar iar copiii din comuna noastră vor intra la ore. Țin
să-i asigur pe părinți că Primăria și Consiliul
Local, împreună cu conducerea școlii, s-au
îngrijit ca preșcolarii și elevii să înceapă
cursurile în cele mai bune condiții. Pe lângă
reparațiile curente despre care puteți citi în
această ediție a publicației administrației
locale aș vrea să mă refer la două investiții
majore ale Primăriei Nădrag din domeniul
educației: una deja finalizată, alta pe care
ne dorim să o realizăm. Este vorba de creșa
de pe strada Ghioceilor și modernizarea cantinei liceului. La creșă lucrările sunt terminate, în clase s-a adus mobilierul, sunt făcute
toate demersurile necesare pentru angajarea personalului care va îngriji micuții. Din
această toamnă, copiii între 1- 3 ani vor avea
unde să fie lăsați atunci când părinții sunt
la lucru. Aș vrea să le transmit tuturor celor
care au copii cu vârsta cuprinsă în intervalul menționat să apeleze cu încredere la noi
pentru a se reuși formarea a două grupe la
creșă. Este păcat ca o investiție care nu a costat puțin să nu poată fi folosită la întreaga
capacitate. În ceea ce privește modernizarea
cantinei școlii investiția în sine vizează mărirea capacității sălii de mese la 150 de locuri.
Pe lângă aceasta se vor executa lucrări de
amenajare a fațadei, de realizare a unei terase, de modernizare a grupurilor sanitare,
bucătăriei și de înnoire a întregului mobilier.
Atunci când sala va fi terminată, în afară de
faptul că vor fi create condițiile optime pentru servitul mesei, elevii vor avea parte și
de un spațiu suficient de mare și amenajat
în care vor putea ține serbările, balurile ori
alte evenimente școlare. Aș încheia prin a
vă mulțumi pentru participarea la Ruga nădrăgeană din acest an și cum, nu peste mult
timp, vom sărbători Ruga la Crivina am convingerea că veți fi prezenți în număr mare la
acest eveniment de tradiție a comunității și
bisericii din localitate. Vă aștept cu drag, de
Sfânta Maria Mică, la Ruga de la Crivina!
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Lucrări edilitare în comuna noastră

Administrația locală a demarat,
sau urmează a începe, o serie de
lucrări edilitar- gospodărești
pe raza comunei. În cele ce
urmează vă prezentăm doar o
parte din cele mai importante
investiții în curs de realizare
sau care vor fi abordate în scurt
timp.
 Se lucrează de zor la blocul
social, reabilitat în locul fostului internat. „Lucrările au
început anul trecut şi cred
că până în decembrie anul
acesta vor fi finalizate. Sunt
42 de apartamente cu două
și trei camere. Solicitări sunt
mai multe și ca atare ne gândim să demarăm demersurile
de rigoare pentru construcția
unui bloc ANL” spune primarul
Liviu
Muntean.
 A început reabilitarea fostului
club al sindicatelor de lângă
parcul central pentru a se con-

strui viitorul sediu al Primăriei
Nădrag. Finalizarea lucrărilor de ridicare și amenajare a
unui modern sediu administrativ este preconizată pentru luna decembrie 2014.
 În curând demarează lucrările

la centrul de informare turistică și marketingul serviciilor de
turism rural, amplasat la circa
200 de metri de Primărie. Finalizarea execuţiei lucrărilor
la acest obiectiv este preconizată pentru luna februarie a
anului viitor. Reamintim citi-

torilor că înfiinţarea centrului
local de informare turistică şi
marketingul serviciilor legate
de turismul rural în comuna Nădrag este finanţat din
fonduri FEADR, prin programul PNDR măsura 313.
Proiectul a fost câștigat de către administrația locală și are
valoarea de 150.000 de euro.
 Se află în stadiu avansat lucrarea de amenajare a unei platforme betonate acoperite (vezi
foto) în suprafață de 375 metri
pătrați destinată garării vehiculelor şi utilajelor din dotarea
Primăriei Nădrag. Construcția

Colectarea
deșeurilor
reciclabile
Primăria Nădrag a amplasat în mai multe
locuri din comună țarcuri pentru colectarea deșeurilor de plastic (PET-uri). ” Aceste țarcuri au fost realizate special pentru a
se aduna respectivele recipiente de plastic.

Despre salubritatea
în comună
Orarul de ridicare a deșeurilor menajere pe
raza comunei Nădrag este următorul:
LUNI
- în Nădrag, la blocuri (în fiecare zi de luni
a săptămânii)
MARȚI
- la Crivina (din două în două săptămâni)
JOI
- în Nădrag, la ghenele de la blocuri (în
fiecare zi de joi a săptămânii)
VINERI
- în Nădrag, partea de sus (străzile Cornet,
Padeșul, Liniștei, Alunului etc)- din două
în două săptâmâni
- în Nădrag, partea de jos (străzile Lunca,
Ghioceilor, Izvorului, Metalurgiștilor, Tineretului etc)- din două în două săptămâni
Locuitorii sunt rugați ca în tomberoane să
pună doar deșeuri menajere!
IMPORTANT!
LOCUITORII CARE PLEACĂ MAI
MULT TIMP DIN NĂDRAG SAU
CRIVINA POT SOLICITA LA PRIMĂRIE, PE PERIOADA LIPSEI DIN
COMUNĂ, SCUTIREA DE LA PLATA TAXELOR DE SALUBRITATE ȘI
APĂ CANAL.

Din păcate, am constatat că unii dintre
nădrăgeni, certați cu bunul simț, aruncă

este situată pe str. Piaţa Parc,
lângă casa cu nr. 7, la intersecţia cu strada Izvorului.
 În scurt timp vor începe lucrările de asfaltare a două străzi
pe o lungime totală de 287
metri: 200 de metri pe strada
Metalurgiștilor și 87 de metri pe
acces strada Cornet. De asemenea, se vor executa 41 metri liniari de apărare de mal pe strada
Metalurgiștilor. Banii necesari
provin dintr-o finanțare europeană pe un proiect derulat de
Primăria Nîdrag cu alte 13 comune incluse în Asociața microregională ”Țara Făgetului”.

aceste PET-uri nu în țarcuri ci pe marginea drumului, în anumite locuri publice.
De asemenea, am sesizat că au fost vandalizate mai multe coșuri de gunoi stradale.
Dorim să avem o comună curată și îi rog
pe locuitorii care văd că se aruncă deșeurile
reciclabile în alte locuri decât cele amenajate, care observă sau au cunoștință despre
distrugerea coșurilor de gunoi stradale să
ne anunțe la primărie pentru a putea să-i
sancționăm pe cei cărora nu le pasă de modul cum arată localitățile comunei„ spune
viceprimarul Vasile Minea.

Hotărâri ale Consiliului Local Nădrag

 HCL nr. 33 din 29 mai 2013 privind
amenajarea unei platforme betonate destinată garării vehiculelor
şi utilajelor din dotarea Primăriei
Nădrag.
 HCL nr. 34 din 29 mai 2013 prin care
a fost aprobată achiziţionarea unui
contract de servicii pentru arhivarea documentelor din arhiva Primăriei comunei Nădrag.
 HCL nr. 35 din 29 mai 2013 privind
achiziționarea unui contract de execuţie lucrări de excavare şi transportul balastului pentru decolmatarea albiei pârâului Nădrăgel şi a
celorlalte pârâuri din comună
 HCL nr. 36 din 29 mai 2013 care
vizează modificarea Hotărârii nr.
20/31.10.2012 privind repararea şi
prelungirea trotuarului de pe strada
Metalurgiştilor.
 HCL nr. 37 din 14 iunie 2013 în urma
căreia s-a aprobat o linie de credit în
valoare de 1,4 milioane lei și garantarea acesteia. Banii sunt necesari
contribuției administrației locale
la implementarea proiectului cu fi
nanțare europeană pe măsura 322
 HCL nr. 38 din 14 iunie 2013 care
a vizat o rectificare a bugetului de
venituri şi cheltuieli al Consiliului
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Local Nădrag pe anul 2013.
 HCL nr. 39 din 14 iunie 2013 prin
care aleșii locali au aprobat achiziţionarea de complexe de joacă pentru copii. Acestea se vor amplasa în
mai multe locații de pe raza comunei Nădrag.
 HCL nr. 40 din 26 iunie 2013 privind
însuşirea variantei finale a proiectului de stemă a comunei Nădrag.
 HCL nr. 41 din 26 iunie 2013 ce
prevede deschiderea unei cărţi funciare noi pentru o parcelă de teren
neproductiv
 HCL nr. 42 din 26 iunie 2013 prin
care s-a aprobat întocmirea studiilor de fezabilitate şi proiectelor
tehnice, necesare realizării următoarelor obiective de investiţii: modernizarea şi reamenajarea cantinei
şcolii, modernizarea taberei pentru
tineret respectiv realizarea unei
baze sportive la Crivina
 HCL nr. nr. 43 din 26 iunie 2013 în
urma căreia s-a decis achiziţia directă a contractului de execuţie pentru
obiectivul de investiţii ce vizează realizarea bazei sportive în Crivina
 HCL nr. 44 din 26 iunie 2013 prin
care a mai fost adusă o rectificare
bugetului de venituri şi cheltuieli

al Consiliului Local al Comunei Nădrag, pentru anul 2013, ca urmare
a contractării creditului necesar
proiectului pe măsura 322
 HCL nr. 45 din 26 iunie 2013 privind
aprobarea organigramei, statului
de funcţii şi bugetului de venituri şi
cheltuieli pentru creşa cu două grupe de pe strada Ghioceilor.
 HCL nr. 46 din 31 iulie 2013 în ba
za căreia a fost aprobată înființarea,
organizarea și funcționarea creşei
cu două grupe din comuna Nădrag.
 HCL nr. 47 din 31 iulie 2013 în urma
căreia s-a alocat suma de 2.500 lei
pentru Biserica Creştină Baptistă
„Betel” din satul Crivina. Banii sunt
necesari executării unui gard împrejmuitor al bisericii.
 HCL nr. 48 din 31 iulie 2013 privind
acordarea de fonduri bănești (în valoare de 2.500 lei) Bisericii Ortodoxe
din Nădrag. Cu ajutorul sumei acordate se vor executa o serie de lucrări
de reparaţii la casa parohială.
 HCL nr. nr. 49 din 31 iulie 2013 prin
care s-au hotărât dezmembrări în
mai multe parcele ale unor terenuri
intravilane din comună, proprietate
a Statului român.
 HCL nr. 50 din 31 iulie 2013 care vi-

zează desemnarea reprezentantului
Primăriei Nădrag în cadrul Adunării
Generale a Acţionarilor S.C. ECOSAL
– GNSC S.R.L.
 HCL nr. 51 din 8 august 2013 privind schimbarea destinaţiei construcţiei aparţinând domeniului
public al comunei Nădrag, situată
în Nădrag, Piaţa Parc nr. 13, înscrisă
în CF 400061 Nădrag, nr.top 1/18 .
 HCL nr. 52 din 21 august 2013 privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a proiectului tehnic, faza
finală, pentru realizarea obiectivului de investiţii „Bază sportivă în
localitatea Crivina, comuna Nădrag,
judeţul Timiş ”.
 HCL nr. 53 din 21 august 2013 privind aprobarea pavării trotuarului
din satul Crivina, de la staţia de autobuz la Şcoala Generală
 HCL nr. 54 din 21 august 2013 pri
vind achiziţionarea directă a con
tractului de servicii „Executare lucrări de modernizare şi reamenajare
a Cantinei Şcolare din localitatea
Nădrag”
 HCL nr. 55 din 28 august 2013 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local
Nădrag, pentru anul 2013.
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Vacanța se termină, începe școala

La școlile și grădinițele din Nădrag și
Crivina se fac de zor pregătiri pentru
noul an școlar. Se spală geamuri, se
zugrăvește, se repară mobilier, se igi
enizează grupurile sanitare și multe,
multe altele. Toate pentru ca, pe data
de 16 septembrie, preșcolarii și elevii
să intre la ore în clase curate și îngrijite.
La Grădinița cu Program Prelungit Nădrag s-au igienizat grupurile sanitare, holurile, sălile de clasă și bucătăria. În sala
în care vor învăța prichindeii din clasa
pregătitoare s-a început montarea podelei cu parchet laminat. La școala cu clasele
I- IV din Nădrag se va repara acoperișul.
La liceu s-au realizat lucrări de igienizare
la toate grupurile sanitare, s-au efectuat
reparații în curte, pe holuri și în clase. De
asemenea, pentru sezonul rece s-au asigurat integral stocurile de lemne pentru toate unitățile de învățământ, ba chiar, dacă
iarna va fi mai blândă, ar rămâne lemne
și pentru anul școlar viitor. Toate lucrările de pregătire pentru noul an școlar s-au
făcut cu alocații financiare pe linie de
învățământ și cu sprijinul nemijlocit al
Primăriei Nădrag.

CE CLASE VOR FI ÎN NOUL AN
ȘCOLAR?
Învățământ preșcolar: patru grupe cu 66
de copii (în care este inclusă și o grupă
combinată cu nouă copii la Crivina)
Clase pregătitoare și clasele I- IV: șase clase
cu 114 elevi; vor fi două clase pregătitoare, una la Crivina, cealaltă la Nădrag;
Ciclul gimnazial: patru clase cu 91 de elevi
Liceu: 12 clase cu 315 elevi
De asemenea, grupul școlar nădrăgean
dispune de un internat unde se pot caza
cei doritori. ”Aș dori să menționez că am
realizat planul școlar la clasele pregătitoare
și ciclul primar, la cele de liceu, inclusiv la
clasele fără frecvență„ spune prof. Cristian
Ioan Stoiconi, directorul Liceului Tehnologic ”Traian Grozăvescu” Nădrag.

Totul despre anul
școlar 2013-2014

Cifrele pentru copii
de Petru Peța

Anul școlar 2013-2014 are 36 de săptămâni de cursuri, însu
mând 176 de zile lucrătoare și va fi împărțit în două semestre,
potrivit unui ordin al ministrului Educației publicat în Mo
nitorul Oficial.
Elevii se vor prezenta la cursuri pe 16 septembrie 2013, iar
vacanța de vară va începe pe 21 iunie 2014. În semestrul I se
desfășoară cursuri de luni, 16 septembrie 2013, până vineri, 20
decembrie 2013. În perioada 2 – 10 noiembrie 2013, clasele din
învățământul primar și prichindeii de la grădinițe sunt în vacanță.
Vacanța de iarnă începe sâmbăta, 21 decembrie 2013, și se încheie
duminica, 5 ianuarie 2014, iar cursurile de țin în perioada luni,
6 ianuarie 2014 – vineri, 31 ianuarie 2014. Vacanța intersemestrială: sâmbătă, 1 februarie 2014 – duminică, 9 februarie 2014.
În semestrul al II-lea cursurile încep luni, 10 februarie 2014, și se
termină vineri, 11 aprilie 2014. Vacanța de primăvară este în perioada sâmbătă, 12 aprilie 2014 – marți, 22 aprilie 2014, iar cursurile miercuri, 23 aprilie 2014 – vineri, 20 iunie 2014. Vacanța de
vară debutează sâmbătă, 21 iunie 2014, și se va încheia duminică,
14 septembrie 2014. Pentru clasa a VIII-a, anul școlar are 36 de
săptămâni din care durata cursurilor este de 35 de săptămâni, o
săptămână fiind dedicată desfășurării evaluării naționale. Cursurile claselor a VIII-a se încheie în data de 13 iunie 2014.

”ȘCOALA ALTFEL”
Săptămâna 7 – 11 aprilie 2014 din semestrul al doilea este dedicată
activităților extracurriculare și extrașcolare, în cadrul programului
”Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!”, având un orar
specific. De asemenea, unitățile de învățământ și inspectoratele
școlare vor marca prin manifestări specifice ziua de 5 octombrie
– Ziua internațională a educației și 5 iunie – Ziua învățătorului.
CÂND SE DAU TEZELE ?
Tezele din semestrul I al anului școlar 2013-2014 se susțin, de
regulă, până la data de 20 decembrie 2013, iar cele din semestrul
al II-lea până la data de 23 mai 2014.

UNU-i falnic obelisc,
Ce se-nalță vertical,
DOI, un lebădoi cu plisc,
Ce se leagănă pe val.
TREI, e un cerc rupt în două,
Dar cu valoare nouă,
PATRU, un scaun din profil,
Cu picioarele în sus,
Ca într-un joc de copil.
CINCI, e secera cu care
Poți tăia trifoiul mare,
ȘASE parcă-i un cercel,
(Da-mi trebuie doi la fel!)
ȘAPTE, e leit o coasă,
De cosit iarba cea grasă,
OPT, este fix un covrig,
(De-i prea cald, cu el mă frig!)
NOUĂ, cârlig de-agățat în cui,
Haina mea și-a ta și-a lui
ZERO, este o elipsă.
Ce-nseamnă că ceva-i lipsă.
(O magie se petrece,
Că lângă unu, dă… zece!)
De-aici, în continuare,
Vorbim de…numărătoare!

Nr. 12 |august 2013 | 3

PUBLICAȚIE A CONSILIULUI LOCAL ȘI PRIMĂRIEI COMUNEI NĂDRAG

AGENDA POLIŢIEI NĂDRAG

Preveniţi infracţiunile de tâlhărie!

Agent principal Silviu Manea, șeful
postului de Poliție Nădrag vă infor
mează despre campania de prevenire
a infracţiunilor de tâlhărie organiza
tă de Inspectoratul de Poliţie Jude
ţean Timiş.

Scopul acestei campanii este reducerea
riscului de victimizare a populaţiei prin
adop
tarea unor măsuri preventive, prin
eficientizarea activităţii poliţiei şi a implicării tuturor factorilor locali cu potenţial
în prevenirea criminalităţii pe raza comunei Nădrag.
Pentru reducerea riscului victimal, poliţia
vă atrage atenţia asupra următoarelor aspecte:
 să nu afişaţi în mod neglijent în public
bunuri de valoare gen bijuterii, telefoane mobile, portofel, bani sau carduri;
 să nu intraţi în contact cu per
soane
străine în zone publice, respectiv gări,
baruri, pieţe şi să nu vă lăsaţi atraşi de
aceştia în locuri ferite publicului;
 să nu consumaţi băuturi alcoolice în
compania persoanelor necunoscute.
 să nu permiteţi accesul în locuinţe sau
curţi a persoanelor străine care, sub diferite pretexte, solicită diverse favoruri
sau care vin să comercializeze diverse
bunuri;
 să asiguraţi cu sisteme corespunzătoare

30 septembrie: termen la
plata taxelor și impozitelor!

de închidere (yale, lanţ cu lacăt etc.) uşile şi ferestrele locuinţei;
 să nu discutaţi cu persoane străine despre situaţia materială sau diverse bunuri
pe care le deţineţi la domiciliu;
 să nu solicitaţi sprijinul persoanelor necunoscute pen
tru prestarea diferitelor
munci sezoniere sau ocazionale în gospodării;
 în orice situaţie în care sesizaţi că în preajma locuinţei apar persoane străine care
nu-şi justifică prezenţa sau observaţi intenţia acestora de a comite infracţiuni să
anunţaţi poliţia la telefonul 112.

 să manifestaţi atitudine atunci când în
locuri publice observaţi că se comit tâlhării în special prin smulgere.

NU PROTEJAŢI
INFRACTORII PRIN TĂCERE
ŞI INDIFERENŢĂ!
GÂNDIŢI-VĂ CĂ VIITOAREA
VICTIMĂ A ACESTORA AŢI
PUTEA FI CHIAR
DUMNEAVOASTRĂ!

”Foaia nădrăgeană”- la dispoziția întreprinzătorilor locali
Promovarea turismului, a serviciilor de orice fel, a activităților
economice sunt priorități majore ale administrației locale. Începând din acest număr al ” Foii

În data de 15 august, creștinii au
serbat Adormirea Maicii Domnu
lui, sărbătoare religioasă cu
noscută ca Sfânta Maria Mare iar
în data de 8 septembrie vor serba
Nașterea Maicii Domnului, sau
Sfânta Marie Mică. Cu acest prilej
urez tuturor locuitorilor comunei
Nădrag care poartă numele Maria,
Mariana, Mărioara, Mioara, Ma
rilena, Marin şi Marian un sincer
“La mulţi ani!”
Primar, Liviu Muntean

nădrăgene” vom face cunoscute
locurile de cazare din comună,
firmele care oferă servicii sau
care, prin profilul activității, generează locuri de muncă și sunt

utile deopotrivă nădrăgenilor și
celor care vizitează comuna. Cei
care doresc să-și promoveze afacerile în publicația Primăriei și
Consiliului Local Nădrag pot să

solicite acest lucru la Primărie,
Piața Centrală, nr. 2, tel./fax:
0256/328304, email: nadrag@
primarianadrag.ro (persoană de
contact dl. Marian Wagner).

Vă oferim condiții deosebite pentru petrecerea, indiferent de anotimp,
a unor clipe de neuitat în munții Poiana Ruscăi, într-o zonă unde
muntele se îmbină armonios cu apa. Camerele au apă caldă și căldură. Asigurăm parcare pentru mașini, garaj și mașină pentru spălat.
Bucătăria este dotată cu toate cele necesare preparării mâncării dar, la
cerere, se poate comanda orice fel de meniu. Organizăm drumeții cu
microbuzul la Cabana Caprioru, Lacul Surduc, Muntele Mic etc.
Prețuri promoționale!
- 60 RON pe zi/camera pe perioada de vară
- 100 RON pe zi/ camera pe perioada de iarnă

Deliomini Enrico cu Mecles Anuța în
18.07.2013
Marcu Bogdan Vasile cu Iorgovan Andreea
Roxana în 08.08.2013

Le dorim “Casă de piatră!”

Se poate închiria
microbuzul Primăriei

Nașteri

Telefon: 0766448718

AGRO MINEA - PADEȘU - O ALEGERE PERFECTĂ!

La Cleo

Suntem locul ideal pentru odihnă și relaxare. Sau, dacă sunteți o persoană activă, ”La Cleo” este un punct de plecare, cum nu se poate
mai potrivit, în drumețiile care vă vor dezvălui peisajele superbe ale
munților Poiana Ruscă!
Amplasată într-o zonă excelentă, ”La Cleo” vă așteaptă cu:
- două camere, fiecare cu cate un pat matrimonial
- bucătărie (cu posibilitatea de a pregăti mâncarea) comună cu gazda
- baie
- căldură și apă caldă (non stop)
- două garaje și o parcare
Preț cazare: 70 RON de persoană pe zi, o masă inclusă în preț.
Rezervări și informații la telefon: 0766448618
LA CLEO, GARANȚIA UNEI VACANȚE DE NEUITAT!
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CĂSĂTORII

Primăria Nădrag asigură, la cerere, transportul cu microbuzul din dotarea instituţiei. Având capacitatea de 20 de locuri,
microbuzul este ideal pentru deplasări
de grupuri organizate în excursii turistice, la târguri, la evenimente religioase, la
lăcaşuri de cult. Costul deplasării se rezumă strict la combustibilul consumat!
Cererile se depun la Primăria Nădrag, de
unde doritorii vor putea afla orice informaţii suplimentare.

Agro Minea - Padeșu

Vă așteptăm cu drag!

Se apropie termenul de plată pentru a
doua tranşă a taxelor şi impozitelor locale! 30 septembrie este ultima zi în care
vă mai puteţi achita dările fără penalităţi.
Începând cu 1 octombrie se vor percepe
majorări în cuantum de 0,1% pe zi din valoarea debitului!

Duma Hadasa în 16.06.2013
Să crească mare și sănătoasă!
Felicitări părinților!

Decese
Chariton Aristide (73 de ani) - născut în
10.08.1939, decedat la 16.06.2013
Ciorogariu Florin Sebastian (39 de ani) născut în 24.06.1974, decedat la 10.07.2013
Ternauciuc Ion (66 de ani) - născut în
17.03.1947, decedat la 11.07.2013
Novac Ioana (84 de ani)- născută în
24.09.1928, decedată la 21.07.2013
Capatina Gerttrud Jeni (59 de ani)- născută
în 23.06.1954, decedată la 12.08.2013

Dumnezeu să îi
odihnească în pace!

