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Primarul în fața comunității

În iunie 2012, locuitorii comunei
Nădrag l-au ales ca primar, pentru
încă un mandat de patru ani, pe dl.
Liviu Muntean. Aşa cum a promis,
primarul nostru vine în faţa locuitorilor comunei să arate realizările
sale şi ale colaboratorilor din primărie după acești doi ani în fruntea
administrației locale.

Care au fost cele mai importante realizări în acești doi ani de
mandat scurși din iunie 2012?

Consider că cea mai importantă
rea
lizare este finalizarea proiectului
“Modernizare străzi comunale, con
struire creşa cu 2 grupe, achiziţia de
materiale şi echipamente destinate
conservării şi promovării specificului
local şi moştenirii culturale, achiziţia
de utilaje pentru întreţinerea dru
murilor, în comuna Nădrag, judeţul
Timiş” finanţat din fonduri FEA
DR prin programul PNDR măsura
3.22.. Prin acest proiect major au
fost modernizate majoritatea străzi
lor din Nădrag , a fost deschisă o cre
şă, a fost achiziționat un utilaj pen
tru întreținerea drumurilor și au fost
achiziționate diverse utilități pentru
căminul cultural. De asemenea, am
reușit să terminăm un alt proiect im
portant pentru comuna noastră, pen
tru punerea în valoare a potențialului

a activităţii autorităților publice lo
cale pentru a veni în întâmpinarea
necesităților locuitorilor comunei
Nădrag și asigurarea unor servicii
publice moderne și eficiente. Nu în
ultimul rând, ne dorim să atragem
firme private pentru reabilitarea și
repunerea în circuitul turistic a ta
berei de tineret Nădrag. Avem în
tocmită documentația tehnică pen
tru reabilitarea taberei, urmează să
facem demersurile necesare în a găsi
potențialii investitori.

turistic. Este vorba de finalizarea pro
iectului de înființare a unui centru
infoturistic finanţat prin programul
PNDR, măsura 313. În acești doi ani
am demarat obiectivul de investiții
denumit „Refuncționalizarea și man
sardarea clădirii internat în locuințe
sociale, modificare regim de înălțime
de la P+4E la P+4E+M” un proiect
aproape finalizat prin care se vor da
în folosință 40 locuințe. Nu în ulti
mul rând aș aminti și începerea lu
crărilor de reabilitare și mansardare
al noului sediu al Primăriei Nădrag,
obiectiv pe care sperăm să îl finali
zăm în acest an.

Multe

investiții de pe raza comunei s-au realizat și cu fonduri din Uniunea Europeană.
Mai aveți proiecte în lucru
ori depuse pentru atragerea de
bani europeni?

Într-adevăr, o preocupare majoră a
administrației locale în ultimii ani
a fost cea de atragere de bani euro
peni care să fie utilizați în lucrări de
dezvoltare a infrastructurii comunei.
Avem deja câștigat un proiect de
numit „Modernizare strada Meta
lurgiştilor şi acces strada Cornet în
localitatea Nădrag, comuna Nădrag,

judeţul Timiş” care este finanţat prin
Fondul European Agricol pt. Dez
voltare Rurală prin Programul Naţio
nal de Dezvoltare Rurală 2007-2013
, Axa 4 LEADER măsura 413.22.
Grație banilor europeni care se alocă
pe acest proiect vor fi asfaltați 287 de
metri de străzi și se vor executa 41
metri liniari de apărări de mal. De
asemenea, a fost întocmit proiec
tul tehnic în vederea obținerii unei
finanțări europene pentru amenaja
rea unui parc fotovoltaic în comuna
noastră menit de a reduce cât mai
mult cheltuielile de iluminat public
sau de la instituțiile din comună.
Așteptăm demararea sesiunii de de
punere a cererilor de finanțare și am
convingerea că vom reuși să atragem
banii necesari implementării acestui
proiect.

Care

sunt prioritățile pentru
următorii doi ani de mandat?

Sunt mai multe astfel de priorități
dar m-aș referi doar la trei dintre
acestea. Prima ar fi identificarea sur
selor de finanțare pentru construi
rea unei reţea de canalizare și a unei
stații de epurare în Nădrag, proiect
pentru care avem deja întocmită
documentația tehnică. O altă priori
tate ține de îmbunătățirea continuă

Ce

doriți să le transmiteți locuitorilor comunei Nadrag?

O problemă acută în comuna noastră
o reprezintă lipsa locurilor de muncă.
Vom face tot posibilul să atragem in
vestitori în zonă care să creeze noi lo
curi de muncă. Atât eu, ca primar, dar
și colectivul din primărie, ne propu
nem să menținem și să îmbunătățim
relația noastră cu locuitorii comu
nei, să cunoaștem cât mai bine care
sunt doleanțele lor, cu ce putem noi,
ca administrație locală, să îi ajutăm.
Ușa primarului a fost, este și va fi în
permanență deschisă pentru oricare
din locuitorii din Crivina și Nădrag
nu numai în orele de audiență ci și pe
toată durata programului săptămânal
de lucru. În aceşti doi ani de mandat,
am încercat, şi sper că am şi reuşit,
să arăt că promisiunile din campania
electorală nu rămân doar pe hârtie.
Mai avem multe de realizat în comu
nă. Sunt convins însă că, alături de
toţi locuitorii, de consilierii locali, de
angajaţii primăriei vom reuşi să fina
lizăm lucrările începute şi să începem
altele noi. Îi mai asigur pe cetăţenii
din comună că, şi în următorii doi
ani de mandat, voi fi în mijlocul
lor şi toate problemele semnalate de
aceştia vor fi priorităţile activităţii
mele ca primar.

Ruga nădrăgeană – ediția 2014
Slujbe religioase, momente de evlavie și de tradiții.
Spectacole folclorice susținute de îndrăgiți
interpreți de folclor autentic bănățean. Tonete cu
mici, bere, grătare, sucuri și înghețată, tobogan și
multe,multe jucării pentru cei mici. Multă, multă
distracție. De toate acestea au avut parte nădrăgenii și oaspeții la Ruga nădrăgeană din acest an ce a
avut loc de Rusalii.
Sâmbătă 7 iunie 2014, o zi superbă de vară. În peri
metrul parcului central, întreprinzătorii au instalat di
ferite atracții pentru toate vârstele, iar la tonete s-au
vândut din belșug mici, bere, înghețată, sucuri și
dulciuri. La ora 18, de pe scena amplasată pe platoul

din fața blocurilor 17 și 22, primarul Liviu Muntean,
avându-i alături pe preoții Mihai Mizun (fostul părin
te paroh, cel care a slujit la biserica ortodoxă din loca
litate nu mai puțin de 39 de ani!) și Daniel Ioan Iancu
(actualul preot paroh), a deschis Ruga nădrăgeanăediția 2014, manifestare organizată de către Primăria
și Consiliul Local al comunei Nădrag. După acest mo
ment, publicul a fost încântat de evoluția cunoscutei
soliste Cornelia Lupulescu acompaniată de orchestra
Olanii de la Caransebeș. Încet, încet, lumea s-a prins
în horă, petrecerea ținând până târziu în noapte. A
doua zi, tot cu începere de la ora 18, petrecerea a con
tinuat pe muzica îndrăgitei soliste Luminița Safta. A
fost o ediție reușită a tradiționalei Rugi nădrăgene!

TAXELE LOCALE PENTRU ANUL 2015 RĂMÂN LA VALOAREA CELOR DIN ACEST AN!
MAI MULTE AMĂNUNTE ÎN PAGINA 2!
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Hotărâri ale Consiliului Local Nădrag
În ultimele patru ședințe ale CL Nădrag, aleșii locali au
adoptat mai multe hotărâri de interes pentru comunitate.
Acestea sunt următoarele:
 HCL nr. 11 din 26 februarie 2014 - privind dezmem
brarea în două parcele a terenului intravilan situat la
adresa Nădrag, str. Grădiniţei nr.5.
 HCL nr. 12 din 26 februarie 2014 - privind constata
rea apartenenţei la domeniul privat al Comunei Nădrag
a terenului intravilan situat pe strada Pasaj Stadion,
zona bl. 6.
 HCL nr. 13 din 26 februarie 2014 privind dezmem
brarea în două parcele a terenului intravilan situat pe
str. Stadion, zona bl.6.
 HCL nr. 14 din 26 februarie 2014 privind vânzarea
prin licitaţie a trei terenuri aparţinând domeniului pri
vat al comunei Nădrag.
 HCL nr. 15 din 26 februarie 2014 privind vânzarea
directă a două terenuri intravilane aferente unor case de
locuit. Este vorba de casele de locuit situate pe str. Oţe
larilor nr.9 şi Nădrag str. Pasaj Stadion nr. 2. Terenurile
s-au vândut proprietarilor caselor menționate.
 HCL nr. 16 din 26 februarie 2014 privind deschiderea
unei cărţi funciare noi pentru o parcelă de teren situată
în comuna Nădrag, pe strada Splaiul Ştrandului.
 HCL nr. 17 din 26 februarie 2014 privind stabilirea
situaţiei juridice a două terenuri intravilane situate în
comuna Nădrag
 HCL nr. 18 din 26 martie 2014 privind rectificarea bu
getului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al
Comunei Nădrag, pentru anul 2014.
 HCL nr. 19 din 26 martie 2014 privind iniţierea proce
durii de concesionare sau închiriere în anul 2014 a pa
jiştilor aflate în domeniul public şi în domeniul privat
al comunei Nădrag, în baza cererilor crescătorilor de
animale, persoane fizice sau juridice care au animalele

înscrise în RNE.
 HCL nr. 20 din 26 martie 2014 privind aprobarea ca
pacităţii de păşunat a pajiştilor aflate în domeniul pu
blic şi în domeniul privat al comunei Nădrag, în vede
rea încheierii contractelor de închiriere sau concesiune
a acestora Se aprobă valoarea de 0,3 UVM/ha. (Unitate
Vită Mare/hectar) ca fiind capacitatea de păşunat sau
încărcătura optimă de animale, a pajiştilor aflate în do
meniul public şi în domeniul privat al comunei Nădrag
 HCL nr. 21 din 26 martie 2014 privind aprobarea pre
ţului pe hectar prevăzut în contractele de concesiune
sau închiriere a pajiştilor aflate în domeniul public şi în
domeniul privat al comunei Nădrag. Se aprobă preţul
de 400 lei/ha/an pentru încheierea în anul 2014 a con
tractelor de concesiune sau închiriere a pajiştilor aflate
în domeniul public şi în domeniul privat al comunei
Nădrag.
 HCL nr. 22 din 26 martie 2014 privind aprobarea
planului general de lucrări de interes public ce vor fi
efectuate în cursul anului 2014 în comuna Nădrag de
către persoanele beneficiare ale prevederilor Legii nr.
416/2001 privind venitul minim garantat.

S-a aprobat stema
comunei Nădrag!
În data de 13 mai 2014, premierul Victor Ponta a semnat
Hotărârea nr. 403/2014 privind
aprobarea stemelor comunelor
Becicherecu Mic, Margina, Nădrag, Pesac şi Topolovăţu Mare
din judeţul Timiş. Practic, după
apariția acestui act normativ
în Monitorul Oficial, comuna
Nădrag are stemă ce poate fi
reprodusă pe firmele și sigiliile autorităților administrației
publice locale, pe imprimatele
acestora și pe indicatoarele care
marchează intrarea în localitate.
DESCRIEREA STEMEI
Stema comunei Nădrag se com
pune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, scartelat. În
partea superioară, în dreapta, în câmp argintiu, se află un brad verde.
În partea superioară, în stânga, în câmp roşu, se află un cap de cerb
de aur.În partea inferioară, în dreapta, în câmp roşu, se află un brâu
undat de argint, având deasupra un peşte de argint. În partea inferi
oară, în stânga, în câmp argintiu, se află două puşti negre de vânătoare
în săritoare. Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un
turn crenelat.
SEMNIFICAŢIILE ELEMENTELOR ÎNSUMATE
Bradul, capul de cerb şi puştile simbolizează bogăţia silvică, cinegetică
a zonei şi practicarea turismului de vânătoare. Brâul undat reprezin
tă hidrografia zonei, iar peştele face referire la piscicultură. Coroana
murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul
de comună.
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 HCL nr. 23 din 30 aprilie 2014 privind rectificarea bu
getului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al
Comunei Nădrag, pentru anul 2014.
 HCL nr.24 din 30 aprilie 2014 privind aprobarea con
cesionării pe 49 de ani a terenurilor intravilane înscrise
în CF 400212 Nădrag şi CF 401346 Nădrag, situate
pe str. Splaiul Ștrandului.
 HCL nr. 25 din 30 aprilie 2014 privind aprobarea fon
durilor destinate organizării sărbătorii „Ruga Nădră
geană” în anul 2014.
 HCL nr. 26 din 30 aprilie 2014 privind şcolarizarea
unui angajat din cadrul aparatului de specialitate al pri
marului comunei Nădrag, în vederea obţinerii permi
sului de conducere pentru microbuzul cu 21 de locuri
din dotarea primăriei.
 HCL nr. 27 din 30 aprilie 2014 privind acordarea unui
premiu de 500 de lei pentru eleva Lazea Maria (clasa a
IX-a la Liceul Tehnologic Traian Grozăvescu Nădrag),
care a obţinut locul al II -lea la faza naţională a olimpi
adei de matematică
 HCL nr. 28 din 28 mai 2014 privind rectificarea bu
getului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al
Comunei Nădrag, pentru anul 2014.
 HCL nr. 29 din 28 mai 2014 privind aprobarea de
principiu a contractării unui credit bancar necesar aco
peririi unei părţi din cheltuielile aferente obiectivului
de investiţii „Reabilitare, refuncţionalizare şi mansarda
re sediu primărie în comuna Nădrag, jud. Timiş”
 HCL nr. 30 din 28 mai 2014 privind stabilirea impo
zitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2015.
 HCL nr. 31 din 28 mai 2014 privind alocarea de nu
măr cadastral şi deschiderea unei cărţi funciare noi
pentru Centrul de Informare Turistică din comuna Nă
drag, judeţul Timiş.

Respect pentru
cei mai vârstnici
locuitori
Nădragului
Au muncit, zeci de ani, și încă din greu. Sunt la
vârsta la care, unii dintre ei, se bucură pentru pri
mii pași ai strănepoților. Sunt cei mai în vârstă lo
cuitori ai comunei noastre. Au multe probleme:
pensia, bolile... Dar, nu se lamentează. Au trecut
prin prea multe în viață. Conducerea Primăriei
și Consiliul Local Nădrag țin să le mulțumească
pentru tot ce au făcut pentru comună și le urează
ani mulți și fericiți alături de cei dragi!
”LA MULȚI ANI,
DOAMNELOR!”
1) Pletsai Vilma (95 ani)
2) Petruțescu Victoria (94 ani)
3) Muntean Cornelia (94 ani)
4) Henritzi Elisaveta (93 ani)
5) Esterle Aurelia (92 ani)

6) Ghiță Ana (91 ani)
7) Moritz Malvine Eva (90 ani)
”LA MULȚI ANI, DOMNILOR!”
1) Scrob Petru (94 ani)
2) Novăcescu Romul (93 ani)
3) Negrea Ispas (92 ani)
4) Magu Nicolae (90 ani)
”Vârstnicii din comuna noastră pot oferi fiecăruia dintre noi lecții de viață, de curaj, de
demnitate, de atașament față de valori și principii. Experiența lor în diferite și variate domenii este deosebit de utilă unei administrații
publice. Ca edil le-am ascultat mereu sfaturile
și sugestiile: fie când ne întâlneam pe stradă
sau la diverse evenimente. Îi asigur că, și pe
viitor, voi ține cont de opiniile lor privind dezvoltarea comunei pentru că acestea sunt venite
din sufletul unor oameni sinceri, înțelepți și
gospodari. Țin să le urez un sincer ”La mulți
ani!” și să le transmit, în calitate de primar,
întreaga recunoștință a comunității”
Primar,
Liviu Muntean

TAXELE LOCALE PE ANUL VIITOR RĂMÂN
LA VALOAREA CELOR DIN 2014!
În ședința Consiliului Local Nădrag din data de 28 mai 2014, aleșii locali au decis ca valoarea impozi
telor și taxelor locale pentru anul 2015 să rămână la nivelul celor din 2014. Este al doilea an consecutiv
în care taxele și impozitele locale nu au fost majorate!
”Vremurile sunt atât de grele, încât o taxă în plus ar îngreuna şi mai mult viaţa contribuabililor
din comună. De la această premisă s-a plecat atunci când s-a decis ca taxele și impozitele locale
pentru anul viitor să nu se majoreze. Noi, Primăria și CL Nădrag vom încerca să gestionăm cât
mai strâns banul public, vom încerca să atragem bani din alte surse decât bugetul local pentru
dezvoltarea comunei. Atât eu, ca primar, cât și viceprimarul și consilierii locali suntem aleși de
către dumneavoastră și consider că este firesc să fim alături de cei care ne-au acordat încrederea”
- Primar Liviu Muntean
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Școala s-a terminat! A venit vacanța!
Premii, emoții, buchete de flori pentru “doamna”, cărţi legate cu fundiţă
roşie la premianţi. Poze, discursuri,
felicitări. Așa a arătat finalul anului
şcolar 2013- 2014 care s-a încheiat
prin festivitatea de premiere a celor
mai sârguincioși elevi. Copiii din comuna noastră au avut rezultate deosebite la învăţătură dar şi la o serie de
concursuri şcolare. Merită felicitaţi
atât ei cât şi dascălii care i-au pregătit! Mult aşteptata vacanţă a sosit! Ne
revedem la toamnă!
EI SUNT PREMIANȚII NOȘTRI!
Clasa a V-a (diriginte prof. Chiţu Oana)
 premiul I, cu media 10,00: Buşe De
nisa, Dobra Cătălina, Cheşcu Dalia,
Halaşciuc Natalia, Jurj Denisa, Murgoi
Oana.
 premiul II, cu media 9,93:
Cireşan Bianca.

Clasa a VIII-a
(diriginte prof. Paşca Manuel Florinel)
 premiul I, cu media 9,97:
Asavei Gabriela
 premiul II, cu media 9,88:
Zamfir Laurenţiu.
 premiul III, cu media 9,72:
Zamfir Raul

 premiul III, cu media 9,83:
Esterle Claudia.
Clasa a VI-a
(diriginte prof. Boroş Ioan Ștefan)
 premiul I, cu media 9,97:
Deliomini Giulia
 premiul II, cu media 9,79:
Țîţan Valentina
 premiul III, cu media 9,76:

Anghel Alisa, Stănescu Valentina
Clasa a VII -a
(diriginte prof. Șandru Adrian Sorin)
 premiul I, cu media 9,88: Raia Raul
 premiul II, cu media 9,85:
Oargă Amina.
 premiul III, cu media 9,82:
Buzan Andra.

Clasa a XII-a zi
(diriginte prof. ing. Mărcuţ Dumitru)
 premiul I, cu media 10,00:
Anater Angelo
 premiul II, cu media 9,97:
Pilipeţi Mădălina.
 premiul III, cu media 9,95:
Angheloni Raluca
MENȚIUNE
Clasele IX, X si XI încheie cursurile după
efectuarea stagiilor de practică comasată
(în luna iulie), prin urmare încă nu se pot
calcula mediile anuale.

“LA REVEDERE, O ŞCOALĂ DRAGĂ
/ LA REVEDERE NOI PLECĂM….”
S-au pregătit cu emoţie pentru ultima lor zi de şcoală din ciclul gimnazial ori liceal.. Au
cântat în şcoală, fiind admiraţi de mai micii lor colegi. Au spus <adio> profesorilor ce
le-au îndrumat paşii, care le-au pus o piatră de temelie la viitorul lor. Din toamnă vor
frecventa cursurile liceelor sau ale facultăților. Le dorim succes în continaure și “Drum
bun!” în viaţă!
Clasa a VIII-a, diriginte Paşca Manuel
Clasa a XII-a, diriginte Mărcuţ Dumitru

”Înălțarea Domnului„
și Ziua Eroilor la Nădrag
Ne mândrim cu ele!

Joi, 29 mai 2014. Creștinii ortodocși au sărbătorit Înălțarea Domnului. Tot în această zi
a fost comemorată și Ziua Eroilor Neamului, prilej de recunoștință și cinstire a memoriei
eroilor români căzuți în marile conflagrații mondiale, dar și a celor morți în Războiul de
Independență. Această dublă sărbătoare a fost marcată și în comuna noastră. Astfel, la
Biserica Ortodoxă a avut loc praznicul „Înălţării Domnului”. Apoi, la Monumentul din
centrul localității s-a săvârşit slujba de pomenire a eroilor din Nădrag căzuți pe câmpurile
de bătălie. La acest moment, au participat alături de credincioși, oficialitățile locale, cadre
didactice, elevi.

 Eleva Lazea Maria din clasa a IX-a a obţi
nut locul II la faza naţională de Matematică,
ea fiind pregătită de către domnul profesor
Dumescu Dan. Drept recompensă pentru re
zultatul obţinut, Consiliul Local al comunei
Nădrag i-a acordat un premiu de 500 lei.
 La Olimpiada de Religie , faza judeţeană,
eleva Rusu Oana, clasa a IX –a a obţinut
locul II, iar eleva Ianculescu Mădălina, clasa
a X-a a obţinut menţiune.
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Alături
de familiile
nădrăgene
Administrația locală este alături de famili
ile din Nădrag și Crivina. Astfel, începând
din 2008, Consiliul Local Nădrag oferă
sume de bani drept cadou cuplurilor care
au împlinit 25 sau 50 de ani de căsătorie:
la împlinirea a 25 de ani se acordă un ca
dou de 300 lei iar la 50 ani, de 500 lei. De
asemenea, se mai acordă cadouri pentru
aniversarea împlinirii vârstei de 100 ani –
500 lei/pers; naşterea celui de-al 7 – lea co
pil şi următorilor – 500 lei / fiecare copil.
Vă prezentăm lista familiilor nădrăgene
care au jumătate de secol împreună și cele
cu 25 de ani de căsătorie.
50 DE ANI DE CĂSĂTORIE
Sonei Vasile și Ana; Ama Ilie și Elena;
Görok Carol și Victoria Irina; Wegh

Adolf și Margareta; Mirea Vasile și Florica;
Oprea Ștefan și Safta; Olariu Ioan și Rafi
la; Springer Frederich- Wilhem și Vilma;
Cimponerescu Remus- Bujor și Ana; Flo
can Petre și Maria; Garai Tiberiu Traian
și Gerda; Goldschmidt Elemer și Ofelia;
Ghiță Petru și Elena; Buriac Ioan și Maria;
Neag Tudor și Ana; Biriescu Lazăr și Elena;
Alestar Costache și Iridemia; Ciovlica Va
sile și Cornelia; Surd Alexandru și Maria;
Cireșan Nicolae și Maria; Bogdan Cornel
și Janete.
25 DE ANI DE CĂSĂTORIE
Marcu Virgil și Cristina; Cozma Ilie și Ele
na; Podean Petru și Violeta- Viorica; Lin
ginari Puiu Ioan și Valica; Darie Dumitru
Mircea și Voichița- Corina; Tudor Vasilică
și Mioara; Bumbu Nicolai și Vica; Ola
riu Aurel Vasile și Mirela; Șerban Nicușor
Liviu și Anete Mariana; Drăgoi Marius
și Luminița Adriana; Pistolea Ioan și An
tonela- Rosita; Danci Petru și Marineta;
Vouciuc Vasile și Ramona Simona; Nistor
Liviu Nicolae și Dorina; Ilie Constantin și
Domnica; Kiss Ioan și Margareta; Ramo
cea Iosif și Viviana Delia; Seico Vasile și
Doina Cristina; Ghiuța Nicolae și Ionica;

ÎN SPRIJINUL CELOR CARE NE
VIZITEAZĂ COMUNA
Turiștii care ajung
în Nădrag benefi
ciază de acum de
informații afișate
pe panourile insta
late de către edilii
locali cu ocazia
construcției info
centrului turistic. Aceste panouri, luminate și noc
turn, oferă poze și informații cu și despre atracțiile
turistice din comună, hărți cu diferite trasee mon
tane, etc.

Rădulescu Ioan și Mariana; Biriescu Ioan
și Maria- Dorina; Mirea George și Gabri
ela- Corina; Toma Petru și Manuela- Iza
bela; Negrea Vasile și Tatiana; Gheorghe
Roman și Liliana; Hadarau Vasilică Lazăr
și Dorica; Nagy Karoli și Ana; Clicinschi
Ilie și Maria; Fînaru Ioan și Ana; Gostelian
Sabin și Ana; Stamescu Mircea și Felicia
Ana; Olariu Victor și Olivia; Dicu Nelu și
Carla; Călin Cristian și Luminița Ildiko;
Springer Helmuth și Manuela Silvia; Lăză
rescu Marinică și Diane Carmen; Georges
cu Dorel și Cristina Eugenia; Marc Adrian
Mircea și Valentina

AS Padeșul - locul II la finele campionatului
S-a tras cortina și peste campionatul
Ligii a VI-a – promoție în care, în
seria a doua, activează AS Padeșul
Nădrag. La finele acestei ediții, Nă
drag a ocupat locul secund acumu
lând 53 de puncte, cu opt puncte
mai puțin decât Autoliv Lugoj care
a promovat în eșalonul superior,
având un parcurs bun: două înfrân
geri și un egal în toate meciurile dis
putate. În penultima etapă, nădrăgenii au învins în deplasare, cu 2-0, pe
Autoliv. Pe parcursul campionatului s-a evidențiat întreaga echipă. Obiec
tivul propus pentru noua ediție de campionat este promovarea în liga
V județeană. În pauza competițională, se dorește transferarea a doi- trei
jucători de la CSS Lugoj, purtându-se discuții în acest sens.

În această lună am sărbătorit
Sânzienele şi Sfinţii Apostoli Petru
şi Pavel. Cu această ocazie vreau
să le urez şi eu tuturor localnicilor
care poartă numele Sânziana,
Ana, Petre, Petru, Petruţ, Petrică,
Petrişor, Petruţa, Pavel, Paul un
sincer “LA MULŢI ANI!” cu multă
sănătate şi bucurii alături de cei
dragi.
Primar Liviu Muntean

CĂSĂTORII
Buibaș Ciprian Cosmin cu Cristina- Mariana
Soanea în 10.05.2014
Popescu Iulian cu Mariana Niciu în 14.06.2014
Marton Alexandru Nicolae cu Bordea Oana
Viorica în 14.06.2014

Le dorim “Casă de piatră!”

Nașteri

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 căl
dură. 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.

Rusulescu Amedeea Damaris în
28.04.2014
Lazăr David Florin în 01.05.2014
Silăgeanu Cătălin Alin în 10.05.2014
Tânjală Sonia Selen în 17.05.2014
Dragomir Gabriel Silvian în
22.05.2014
Să crească mari și sănătoși!
Felicitări părinților!

Prețuri promoționale!
- 60 RON pe zi/camera pe perioada de vară
- 100 RON pe zi/ camera pe perioada de iarnă

Decese

Telefon: 0768883263

Bredicean Tiberiu (54 de ani)- născut în
10.08.1959, decedat la 20.04.2014
Suingiu Ileana (63 de ani)- născută în
06.05.1950, decedată la 24.04.2014
Bredicean Margareta Elisaveta (74 de
ani)- născută în 31.01.1940, decedată la
25.04.2014
Ilie Victoria (94 de ani)- născută în
13.02.1920, decedată la 27.04.2014
Patedl Pavel Iosif (68 de ani)- născut în
06.05.1945, decedat la 01.05.2014
Cireșan Ana (84 de ani)- născută în
26.05.1929, decedată la 24.05.2014
Chescu Ghiorghe (65 de ani)- născut în
01.02.1949, decedat la 01.06.2014
Plesa Domin (73 de ani)- născut în
27.12.1940, decedat la 15.06.2014

Agro Minea - Padeșu

AGRO MINEA - PADEȘU - O ALEGERE PERFECTĂ!
Vă așteptăm cu drag!

La Cleo

Suntem locul ideal pentru odihnă și relaxare. Sau, dacă sunteți o per
soană 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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Dumnezeu să îi
odihnească în pace!

