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Un proiect de investiții
pentru o comună modernă

Primăria Nădrag a depus recent la organismele financiare județene și naționale
un proiect de investiții de importanță
majoră. Este vorba de reabilitarea și extinderea rețelei de apă uzată (canalizare
şi staţie de epurare) în Nădrag. În scurt
timp se vor demara procedurile de organizare a licitației pentru desemnarea
proiectantului și a constructorului după
care se vor demara lucrările efective. Valoarea investiției este de peste două milioane de euro, banii urmând a fi asigurați
în cea mai mare parte de către Consiliul
Județean Timiș și Guvernul României.
Proiectul de investiții va fi finanțat din
fondurile alocate Programului Național
de Dezvoltare Locală (PNDL). Valoarea
totală a obiectivului de investiţie este de
9.291.598 lei, din care de la bugetul de stat
se vor aloca 8.906.197 lei iar din bugetul
local suma de 385.401 lei. ”Este o lucrare
de amploare și în același timp extrem de
necesară și utilă datorită uzurii accentuate
a vechii rețele de canalizare din tuburi de
beton. Practic, se vor reabilita șase km din
rețeaua veche prin înlocuirea cu conducte

Acte necesare pentru
acordarea de ajutoare
de căldură
 cerere tip - de la Primăria Nădrag
 copie carte de identitate, certificate de naștere pentru copii sub 14
ani
 adeverință salariu din luna precedentă depunerii cererii (pe ade
verință se specifică dacă se beneficiază de bonuri de masă și ore
suplimentare)
 cupon pensie - unde este cazul
 cupon alocație copii
 adeverință de la Registrul agricol
(Primăria Nădrag)
 adeverință de venit (Finanțe Lugoj)
 acte doveditoare privind dreptul
de ocupare a spațiului (contract
de vânzare- cumpărare- unde este
cazul, contract de comodat- unde
este cazul, contract de închiriereunde este cazul sau alte acte doveditoare)
 factura gaz
Limita de venit este de 615 lei/membru familie.
Actele de pot depune la Primăria Nădrag începând cu data de 15 octombrie 2014.

Editorial
Liviu Muntean

de PVC de diametru mare (200- 250 mm).
De asemenea, se vor construi alți opt noi
kilometri de rețea, două stații de pompare
iar pe locul vechii stații de epurare ampla-

sată la ieșirea din Nădrag spre Crivina se
va realiza o stație de epurare dotată cu cea
mai modernă tehnologie” spune primarul
Liviu Muntean.

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI
LOCAL NĂDRAG
În ședințele Consiliului Local Nădrag din lunile august și septembrie au fost adoptate mai multe hotărâri ce au vizat, printre altele, rectificarea bugetului local, licitație
pentru un teren intravilan, aprobarea cofinanțării unui proiect de investiții etc. Hotărârile aleșilor locali sunt următoarele:
 HCL nr. 44 din 01.08.2014
privind aprobarea solicitării
unei Scrisori de Garantare de
la FNGCIMM SA IFN în
valoare de 313.500 lei în vederea garantării obligaţiilor
de plată a avansului în valoare
de 285.000 lei din fondurile
nerambursabile pentru implementarea proiectului integrat
intitulat „Înfiinţarea centrului
local de informare turistică şi
marketingul serviciilor legate
de turismul rural în Comuna Nădrag, judeţul Timiş” finanţat din fonduri FEADR
prin programul PNDR măsura 3.13.
 HCL nr. 45 din 27 august 2014 de aprobare a raportului de evaluare întocmit în vederea vânzării prin licitaţie a terenului intravilan cu suprafaţa de 1.000 mp. înscris în
CF 401339 Nădrag nr. topografic 1/1/1/a/1/a/1/1/b/18/9/6/5/2/16/16/7/2, situat în
localitatea Nădrag, strada Lunca.
 HCL nr. 46 din 27 august 2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
rezultaţi din întocmirea studiului de fezabilitate aferent obiectivului de investiţii „Reabilitare și extindere reţea de apă uzată (canalizare şi staţie de epurare), localitatea
Nădrag, judeţul Timiş”
 HCL nr. 47 din 27 august 2014 privind aprobarea cofinanţării cheltuielilor aferente
obiectivului de investiţii „Reabilitare si extindere reţea de apă uzată (canalizare şi staţie
de epurare), localitatea Nădrag judeţul Timiş”
 HCL nr. 48 din 24 septembrie 2014 de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli
al Consiliului Local al Comunei Nădrag, pentru anul 2014.
 HCL nr.49 din 24 septembrie 2014 privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în valoare de 750.000 lei necesară acoperirii unei părţi din cheltuielile aferente proiectului de investiţii „Reabilitare, refuncţionalizare şi mansardare sediu
primărie în Comuna Nădrag, judeţul Timiş”.
 HCL nr. 50 din 24 septembrie 2014 prin care s-a decis completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Nădrag, însuşit de Consiliul Local
al comunei Nădrag prin Hotărârea nr. 8/25.01.2002.

Dragi nădrăgeni,
Așa cum probabil ați auzit sau citit în presa
județeană recent am decis să trec la partidul de
guvernământ. Mi s-au alăturat și cei șase consilieri PDL, inclusiv viceprimarul Vasile Minea. Am
început cu aceștia împreună acum 10 ani și sunt
de părere că trebuie să continuăm împreună,
să rămânem uniți pentru a promova interesele
dumneavoastră, proiectele comunei noastre.
Trecerea la o altă formațiune politică nu a fost
o decizie ușoară, am cântărit mult acest pas însă
a fost singura soluție viabilă de a finaliza ori de
a începe proiectele de investiții ale comunei pe
care vi le-am propus. Aici, mă refer în primul
rînd la reabilitarea și modernizarea canalizării
în Nădrag, o investiție majoră menită a vă aduce confort în casele dumneavoastră. Trebuie să
spun și să recunosc că, din păcate, în ultimii ani,
nu am avut suficient sprijin pentru a implementa investițiile menite a dezvolta Nădragul. Am
garanții ferme că acest lucru se va schimba, că
noi, comuna Nădrag, nu vom mai beneficia de
vorbe și promisiuni ci de finanțări pentru proiectele noastre ! De fapt, o astfel de garanție
a devenit deja realitate deoarece, recent, am
primit din partea Consiliului Județean Timiș
suma de 2 miliarde de lei vechi pentru lucrări
de investiții. De asemenea, am expus conducerii CJ Timiș mai multe proiecte de dezvoltare
pentru care vom primi în scurt timp finanțare
fie de la forul județean, fie de la Guvern. Și aș
dori să vi le detailez. În afară de canalizarea de
care am menționat anterior vom face un cămin
cultural la Nădrag deoarece nu avem în localitate un spațiu adecvat unde să ținem evenimentele comunității (Ruga, nunți, botezuri, serbări
școlare) dar și spectacole. O altă lucrare majoră
pe care o vom face va fi realizarea a unui kilometru de apărări de mal în Nădrag, lucrare necesară
dacă e să ne gândim ce probleme am avut, în
ultimii ani, la inundații. Apoi, avem tot sprijinul
CJ Timiș pentru obținerea banilor pentru asfaltarea a 1,6 km de străzi, lucrările urmând să le
începem încă din acest an. Concret, este vorba
de asfaltările următoare: 150 de metri pe strada
Metalurgiștilor, 100 de metri pe strada Cornet,
200 de metri pe Splai Cornet, 250 de metri pe
strada Grădiniței, 250 de metri pe strada Izvorului, 150 de metri pe strada Oțelarilor, 350 de
metri pe Aleea cu Brazi și 150 de metri pe strada
Poieni. Dacă realizăm aceste lucrări de modernizare practic în toată comuna străzile vor fi asfaltate, lucru cu care puține comune timișene se pot
mândri ! Toate investițiile amintite mai sus sunt
pentru dumneavoastră, pentru comuna noastră!
Așa cum mi-ați acordat încredere votându-mă
de trei ori în fruntea comunei am nădejdea că
veți fi alături de mine și în continuare, că îmi veți
acorda încredere. Indiferent de culoarea politică
eu sunt tot primarul dumneavoastră iar ușa mea
de la primărie vă va fi mereu deschisă!
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Strigăt de
redeşteptare
de Petru Peța
Timişoară, Timişoară,
Prima revoluţionară,
Ţi-o fi inima uşoară
Când vezi cum hoţii prădară
Biata noastră ţărişoară ! ...
Dup-aproape-un sfert de veac
I-au făcut ţării de hac !
Cei aleşi „buni gospodari”
Ei sunt hoţii cei mai mari,
Dar au pus ochii pe ţară,
Alţi hoţi, mai mari, de afară,
Ce uşor o cumpărară,
Cu tot cu-a ei bogăţie
Şi cu a ei visterie ! ...
Să fie , oare, mai bine,
Fără fabrici şi uzine ? ...
N-ai de muncă un’ să ceri,
Plină-i ţara de şomeri,
Care ajung , în final,
Bieţi asistaţi social ! ...
Pleacă muncitorii-afară,
La muncă nu prea uşoară
Şi copiii, mici, îi lasă,
Să-i crească bunicii-acasă;
Copiii-n loc să-i asculte,
Fac răutăţi mari şi multe ...
Pe la şcoală merg când vor,
N-are nimeni treaba lor ... !
Care-i viitorul ţării,
Dacă noi l-am dat uitării ? ...
Nu e nimenea să vadă,
Că-n toate suntem ... la coadă ?
Educaţie, sănătate,
Producţia de bucate,
La câştig şi la consum
Şi la ... construit de drum ... !
Stăm tare, bine se ştie,
Cu sfânta democraţie (!),
Condamnări de mici şpăgari,
Dosare cu NUP la cei mari ... !
Dac-o merge tot aşa,
Ce viitor vom avea ? ...
După cum e imnul ţării,
Ar fi vremea deşteptării ! ...
Fără preget e momentul,
Să vegheze Parlamentul,
Oameni buni s-aibă Guvernul,
C-altfel, ne-nghite infernul (!),
Justiţie cu dreptate
Pentru-averile furate(!)
Şi pentru poporul tot,
Preşedinte Patriot !!!

Alegeri prezidenţiale 2014

Secția nr. 472- Nădrag, la
Școala Generală Nădrag, nr. 1

Se apropie cu paşi repezi alegerile prezidenţiale din data de 2 noiembrie 2014.
La Nădrag, Primăria a luat toate măsurile pentru ca scrutinul să aibă loc în condiţii normale.

La această secție vor vota locuitorii de la
blocurile 5, 7, 9, 13, 18, 19, 20, 21, 23. De
asemenea, vor vota și nădrăgenii de pe următoarele străzi (integral): Aleea Alunului,
Aleea Bradului, Bratoane, Splaiul Cornet,
Cornet, Liniștei, Splaiul Nucilor, Padeș,
Școlii, Splaiul Ștrandului, Turnătoriei.

CAMPANIA ELECTORALĂ
Campania electorală pentru primul tur al
prezidenţialelor din 2 noiembrie se va încheia sâmbătă, 1 noiembrie, la ora 7.00. În
această perioadă, candidaţii pot face propagandă prin mitinguri, afişaj, presă, cu
respectarea unor reguli.
VOTEAZĂ LEGAL!
Ministerul Afacerilor Interne încurajează
respectarea legislației în ceea ce privește
exercitarea votului, prezentându-se totodată, riscurile la care sunt expuse persoanele
ce aleg să încalce legea. Poliţia avertizează
cetăţenii cu privire la pedepsele şi sancţiunile prevăzute de lege în cazul comiterii
infracţiunilor elec
torale. Potrivit Legii
370/2004, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu amendă de la 4.500 la 10.00
înscrierea cu bună ştiinţă a unui alegător
în mai multe liste electorale permanente.
Persoana care votează de mai multe ori, introduce în urnă mai multe buletine de vot,
oferă unui alegător bani, bunuri, sau alte
foloase riscă o pedeapsă cu închisoarea de
la șase luni la trei ani.

SESIZEAZĂ INFRACȚIUNILE
ELECTORALE LA 112!
CANDIDAŢII
Paisprezece candidaţi se vor confrunta în
alegerile prezidenţiale din 2 noiembrie. Ei
vor fi înscrişi pe buletinul de vot în această
ordine:
1. Kelemen Hunor (UDMR)
2. Klaus-Werner Iohannis (Alianţa Creştin-Liberală PNL-PDL)
3. Cristian Dan Diaconescu (Partidul Poporului - Dan Diaconescu)
4. Victor Viorel Ponta (Alianţa Electorală
PSD-UNPR-PC)
5. William Gabriel Brînză (Partidul Ecologist Român)
6. Elena Gabriela Udrea (Partidul Mişcarea Populară)
7. Mirel Mircea Amariţei (Partidul Prodemo)
8. Teodor Viorel Meleşcanu

E timpul curățeniei
de toamnă!
La începutul lunii octombrie a început
o nouă campanie de curăţenie. Primăria Nădrag s-a preocupat de îngrijirea
spațiilor publice din comună dar este necesar ca fiecare locuitor să-și facă ordine
și curățenie în fața casei: să tundă iarba, să
curețe șanțurile și rigolele, să ducă în curte
materialele de construcții depozitate depozitate pe domeniul public etc. ”Cu toții
trebuie să avem în vedere că localitatea în
care trăim nu se termină dincolo de poarta
casei, firmei sau instituției. Avem obligația
morală de a ne respecta unii pe alții, de a
demonstra că suntem gospodari, că dăm
dovadă de spirit civic în ceea privește atât
grija față de mediu cât și curățenia comunei. Vă doresc spor la lucru în curățenia de
toamnă!” spune primarul Liviu Muntean.
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Secția nr. 473- Crivina, Școala
Generală Crivina, nr. 70

La această secție sunt arondați toți locuitorii cu drept de vot din localitatea Crivina.
Primăria Nădrag a stabilit, conform
legislației, locurile speciale pentru afișaj
electoral. Acestea sunt următoarele:
Nădrag: afișier Lunca, afișier Piața Centrală, afișier bl. 13
Crivina: afișier Crivina
9. Gheorghe Funar
10. Szilagyi Zsolt (Partidului Popular Maghiar din Transilvania)
11. Monica Luisa Macovei
12. Constantin Rotaru (Partidul Alternativa Socialistă)
13. Călin Popescu Tăriceanu
14. Corneliu Vadim Tudor (PRM)
În cazul în care, după scrutinul din 2 noiembrie niciunul dintre candidaţi nu va
obţine majoritatea de 50%+1 din voturi se
va organiza un al doilea tur de scrutin în
data de 16 noiembrie 2014.
UNDE SE VOTEAZĂ?
Secțiile de votare sunt următoarele:

Secția nr. 471- Nădrag, la
Grădinița Nădrag, Piața Centrală, Bloc 1.

La această secție vor vota locuitorii de pe
următoarele străzi (integral): Piața Centrală, Fagului, Ghioceilor, Grădiniței,
Haiduca, Izvodea, Izvorului, Lunca,
Metalurgiștilor, Nufărului, Oțelarilor,
Piața Parc, Poienii, Pasajul stadion, Aleea
Teiului, Tineretului. De asemenea vor vota
locuitorii de la blocurile 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10,
11, 12, 14, 15, 16, 17, 22.

”În 2 noiembrie şi, probabil în 16 noiembrie dacă vom avea un al doilea tur de
scrutin, ne vom alege preşedintele ţării.
Veţi vota pentru dezvoltarea României.
Cum comuna Nădrag este parte a acestei
ţări vom vota şi pentru viitorul comunei
în care trăim. Președintele României trebuie să fie un politician echilibrat, care
contruiește pentru viitor, care să lupte
pentru creșterea nivelului de trai a tuturor românilor. Președintele României
va fi votat de locuitorii țării pentru ceea
ce face și pentru ceea ce urmează să facă
în interesul tuturor astfel ca toți să ne
simțim mândri că aparținem acestei țări,
că suntem uniți indiferent de starea socială, credință sau naționalitate. În ceea
ce privește participarea la vot, doresc să
fim printre primii pe județ ca număr de
alegători prezenți la urne. Ar fi o dovadă
că ne pasă de localitatea și țara în care
trăim, cele în care ne creștem copiii și
nepoții. Legat de campania electorală,
Primăria Nădrag a asigurat, conform legii, locuri speciale pentru afişaj electoral
pentru alegerile prezidențiale. Pe această cale, rog reprezentanții tuturor partidelor și candidaților să utilizeze doar
aceste locuri și să nu pună afișe, bannere
sau alte materiale electorale în alte părți
(pe străzi, pe stâlpi etc.). Vă aștept în număr cât mai mare la vot !”
Primar,
Liviu Muntean
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Liceul Tehnologic ”Traian Grăzăvescu” Nădrag

Începutul de an școlar, începutul drumului
spre cunoaștere

Toamna, anotimp al bogăției și al împlinirilor
reunește copii, mai mici sau mai mari, părinții și dascălii pe un drum al reușitei- începutul anului școlar.
Luni, 15 septembrie 2014, după o binemeritată
vacanță preșcolarii și elevii din comuna noastră s-au
reîntors la clase. Cu ghiozdanele în spate, însoțiti de
părinți, elevii școlilor din comuna noastră au venit la
deschiderea noului an școlar. Au fost alături de elevi
și părinți toți dascălii Liceului Tehnologic ”Traian
Grăzăvescu” Nădrag în frunte cu directorul prof.
Stoiconi Cristian și directorul adjunct prof. Mărcuț
Monika. De asemenea, au ținut să fie prezenți la festivitatea de deschidere a anului școlar primarul Liviu
Muntean , viceprimarul Vasile Minea, reprezentanți
ale unor instituții din comună. Preoții Iancu (la
Nădrag) și Arimescu (la Crivina) au binecuvântat, în
scurte slujbe religioase, începutul noului an școlar.

PRICHINDEI ÎN BĂNCI
LA CLASELE PREGĂTITOARE
Atât la Nădrag cât și la Crivina s-a alcătuit
câte o clasă pregătitoare. Pentru prichindeii din aceste clase, grădinița devine, încet, încet, o amintire. Începând din acest
an ei vor avea ore, vor sta în bănci, vor
învăța cântece și poezii, se vor juca, vor
avea pauze ca elevii mai mari. Micuții vor
fi îndrumați de către doi inimoși dascăli:
profesoara Florea Doina la Nădrag și profesorul Drăgan Grigorie la Crivina. Succes
atât dascălilor cât și celor mai mici elevi
din comună!

CLASA PREGĂTITOARE NĂDRAG
(PROF. FLOREA DOINA)
Apăscăriţei Andrei-Mihai, Banciu IoanDenis-Ciprian, Bombescu Adriana – Celine, Braşoveanu Ana – Maria-Alexandra,
Buga Alexandra – Maria, Buşe Eric – Andrei, Cohut Raul - Nicuşor, Daroţi Armando – Laurenţiu-Andrei, Kanalos Robin – Andrei, Knejnik Andrei – Gabriel,
Nicolcea Marian – Robert, Olariu Lorena
- Ştefania, Pintilie Florin – Constantin,
Pîrlea Ionuţ, Stoiconi Nicoleta, Truşcă
Marina – Loredana, Zamfir – Szelle Maya
CLASA PREGĂTITOARE CRIVINA
(PROF. DRĂGAN GRIGORIE)
Drăgan David – Filip, Stoica Patricia –
Alexandra, Ţîţan Cătălin - Mihail
DESLUȘIND TAINELE
ABECEDARULUI…
Vor învăța să scrie și să citească, vor desluși
tainele cifrelor, vor fi ochi și urechi la dascăli. Sunt bobocii din Nădrag și Crivina,
elevii claselor I-a. Spor la învățătură și calificative cât mai bune!

CICLU GIMNAZIAL
Clasa a V-a (diriginte prof. Boroș Ștefan
Ioan)- 16 elevi
Clasa a VI-a (diriginte prof. Chițu Oana)
– 28 elevi
Clasa a VII-a (diriginte prof. Dumescu
Mihaela)- 17 elevi
Clasa a VIII-a (diriginte prof. Sandru
Adrian) – 20 elevi
LICEU
EI SUNT BOBOCII...
CLASA I-A NĂDRAG
(PROF. GLAUBER ANDREA)
Adler Luca – Daniel, Avasiloaie Sebastian,
Balaş Daiana – Maria, Bec Iulia –Ştefania, Cega Yana – Ştefania-Georgeana,
Cîrstinoiu Patrick – Bogdan, Farkaş Cosmin – Flavius, Franţescu Cosmina – Marta, Goldschmid Nicola – Elena, Grecu
Ionuţ – Cristian, Lungu Octavian – Petrică, Muntean Sebastian – Daniel, Oargă
Denisa – Roxana, Olariu Giulia, Paseka
Mario – Valentin, Rusulescu Darius – Daniel, Sabău Pavel – Ilie, Stoiconi Mihnea
– Cristian, Surd Darian – Alexandru, Budin Serghei

CURSURI LA ZI

Roxana și Capotescu Monica (la grupa mijlocie, program prelungit) și educ.
Crivineanțu Mirela (la grupa mare, program normal). La Crivina există o grupă
combinată cu program normal, educatoare Mihai Irina.
CÂTE CLASE SUNT ȘI CÂȚI ELEVI
SUNT ÎNSCRIȘI ÎN ACEST AN
ȘCOLAR?
În acest an școlar, în comuna noastră sunt
înscriși un total de 606 elevi, începând cu
grădinița și terminând cu liceul.

CLASA I-A CRIVINA
(PROF. DRĂGAN GRIGORIE)
Borta Andreea Elena, Cireșan Cristian Andrei, Ursulescu Ovidiu Roberto
A ÎNCEPUT ȘI GRĂDINIȚA!
Nu numai elevii au început cursurile ci
și preșcolarii. La Nădrag aceștia sunt
repartizați în trei grupe (mică, mijlocie și
mare), micuții fiind îndrumați de către
educ. Smecicaș Nicoleta (la grupa mică,
program normal), educatoarele Gafița

CICLU PRIMAR
Clasa pregătitoare Nădrag (prof. Florea
Doina)- 17 elevi
Clasa pregătitoare Crivina (prof. Drăgan
Grigorie) – 3 elevi
Clasa I-a Nădrag (prof. Glauber Andrea)20 elevi
Clasa I-a Crivina (prof. Drăgan Grigorie)3 elevi
Clasa a II-a (prof. Rusu Adriana) – 23 elevi
Clasa a III-a (prof. Isfan Florentina)- 26
elevi
Clasa a IV-a (prof. Geangu Marina)- 24
elevi

Clasa a IX-a profil tehnic, domeniul mecanică (diriginte prof. Ionescu Moratelli
Claudia) – 28 elevi
Clasa a X-a profil tehnic, domeniul electric
(diriginte prof. Jigmond Ana) – 32 elevi
Clasa a XI-a profil tehnic, domeniul mecanică (diriginte prof. Crăciun Alina) – 24
elevi
Clasa a XII-a profil tehnic, domeniul electric (diriginte prof. Dumescu Dan) – 29
elevi
CURSURI LA SERAL
Clasa a XI-a profil tehnic, domeniul mecanică (diriginte prof. Canea Adriana) – 28
elevi
Clasa a XIII-a profil tehnic, domeniul
fabricare produse lemn (diriginte prof.
Mărcuț Dumitru) – 26 elevi
Clasa a XIV-a profil tehnic, domeniul fabricare produse lemn (diriginte prof. Jurconi Flavia Ioana) – 22 elevi
CURSURI LA FRECVENȚĂ REDUSĂ
Clasa a IX-a profil uman, domeniul filologie (diriginte prof. Pașca Manuel) – 28
elevi
Clasa a X-a profil uman, domeniul filologie (diriginte prof. Bărbulescu Bianca)
– 32 elevi
Clasa a XI-a profil uman, domeniul filologie (diriginte prof. Velcsov Gheorghe) – 29
elevi
Clasa a XII-a profil uman, domeniul filologie (diriginte prof. Flocan Edgar) – 35
elevi
Clasa a XIII-a profil uman, domeniul filologie (diriginte prof. Costa Iosif ) – 31 elevi
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Cronica fotbalistică
nădrăgeană
Pompierii recomandă
Se apropie sezonul rece, perioadă în care majoritatea
incendiilor ce se produc la gospodăriile populației
sunt cauzate de sistemele de încălzire exploatate
fără respectarea normelor de prevenire a incendiilor.
Având în vedere că temperaturile pe timpul nopţii
încep să scadă, SVSU Nădrag recomandă cetăţenilor
care utilizează la încălzirea locuinţelor sobe sau aparate ori mijloace electrice de încălzire, să ia următoarele măsuri specifice de prevenire a incendiilor de
locuinţe:
 asiguraţi verificarea, curăţarea şi repararea, dacă
este cazul, a coşurilor de fum de către o persoană
specializată;
 nu folosiţi decât materialul combustibil pentru
care a fost destinată soba şi evitaţi supraîncărcarea acesteia;
 nu folosiţi soba decât cu uşiţa închisă;
 aşezaţi o tăviţă metalică în faţa sobei, în dreptul
uşiţei;
 nu aşezaţi în apropierea sobei sau pe aceasta materiale combustibile;
 stingeţi focul din sobă înainte de a părăsi locuinţa;
 nu adormiţi niciodată cu soba aprinsă;
 verificaţi integritatea aparatelor şi mijloacelor de
încălzire electrice, iar în cazul în care acestea sunt
defecte, reparaţi-le cu ajutorul unui specialist sau
cumpăraţi-vă altele noi;
 nu aşezaţi aparatele de încălzire electrice în apropierea materialelor combustibile;
 nu aşezaţi materiale combustibile pe mijloacele
de încălzire electrice;
 decuplaţi aparatele de încălzire electrice înainte
de a părăsi locuinţa sau de a adormi.
 nu lăsaţi niciodată copiii nesupravegheaţi cu soba
aprinsă ori aparatele de încălzire electrice în funcţiune.

La începutul turului,
obiectivul declarat era cel
de clasare între primele
șase echipe din serie. Numai că, după disputarea
a nouă etape acest deziderat este greu de atins,
echipa aflându-se pe locul 12. Cauzele sunt mai
multe dar există speranță
cu situația se va remedia.

ATENȚIE ȘOFERI!

REZULTATE
Etapa IV-a (6 septembrie):
Remetea- Nădrag 3-1 (a
marcat Florin Pașca)
Etapa V-a (13 septembrie): Nădrag- Boldur 1-0 (a marcat Florin Pașca)
Etapa VI-a (20 septembrie): Autoliv- Nădrag 1-0
Etapa VII-a (27 septembrie): Nădrag- Bacova 2-2 (a marcat Florin Pașca, de două ori)
Etapa VIII-a ( 4 octombrie): Știuca- Nădrag 3-1 (a marcat Alin Crîngașu)
Etapa IX-a (11 octombrie): Nădrag- Buziaș 4-4 (au marcat Florin Pașca – un gol, Cole
Sălăgean – un gol, Tudor Livius- două goluri)
”Echipa a avut un parcurs sinuos, fiind sub nivelul ediției trecute de campionat. Motive
ar fi mai multe și am să încerc să detailez. În primul rând, pregătirea fizică și cea psihică
nu a fost la nivelul cerințelor Ligii a V-a, eșalon în care sunt multe echipe cu jucători buni
și loturi omogene. Apoi, în opinia mea, la insuccese au contribuit și plecările (retragerile)
unor jucători importanți din echipă astfel că aproape în nici o etapă nu s-a putut alinia
un lot în care relațiile de joc să fie firești și aducătoare de victorii. Concret, au plecat Andi
Jupan și Vasile Chelaru la Găvojdia, Toni Pistolea în Germania, Cristian Berciu- fostul
antrenor secund și căpitan al echipei s-a retras, fostul golgheter al ediției trecute de campionat, Livius Tudor vine doar la meciurile de acasă având probleme persoanale, Cole
Sălăgean și Alin Crângașu au plecat timp de o lună la muncă în Germania. Nu în ultimul
rând aș puncta un aspect ce ține de indisciplină. Mai exact de cartonașele roșii primite
de unii jucători care astfel au avut de ispășit mai multe etape de suspendare: Florin Pașca
și Renato Mitroi- fiecare câte două etape, Cole Sălăgean- o etapă, Tudor Livius- patru
etape. Toate motivele expuse anterior au contat în parcursul echipei în acest tur. Cu toate
acestea, cunoscându-i pe băieți dar și pe dorința de a face performanță a antrenorului Vasile Duma am convingerea că, încet- încet, echipa își va reveni și vor apărea și rezultatele”
e de părere Puiu Linginari, președintele executiv al clubului nădrăgean.

Agro Minea - Padeșu

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

”Balul Toamnei”
la Nădrag!
Primăria Nădrag organizează în data de 14
noiembrie, de la ora 16, la Cantina școlii,
”Balul Toamnei”. Persoanele interesate să
participe sunt sunt rugate să se înscrie la
Primăria Nădrag. Vă așteptăm la eveniment!

CĂSĂTORII

Le dorim “Casă de piatră!”

Nașteri

Telefon: 0768883263

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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Începând cu data de 28 septembrie
2014, şoferii care transportă copii
mici sunt obligaţi să îşi mon
teze
scaune speciale prevăzute cu sisteme
de fixare şi asigurare. În plus, şoferii
trebuie să îi informeze pe pasageri cu
privire la obligaţia legală de a purta
centura de siguranță în timpul circulaţiei pe drumurile publice. Amenda
pentru nerespectarea noii reguli este
cuprinsă între 360 de lei și 450 de lei,
plus 3 puncte de penalizare.

Pervoni Cristian Petru cu Vodă Lăcrimioara în
06. 09.2014
Cosma Liviu Aurelian cu Buta Elena în
17.09.2014
Stoica Iosif Paul cu Pistolea Ioana Alina în
27.09.2014
Farcaș Andrei cu Bogdan Flavia-Anișoara în
04.10.2014

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.

Vă așteptăm cu drag!

Urez tuturor locuitorilor comunei
Nădrag care poartă numele Dumi
tru, Mihail şi Gavril un sincer “La
mulţi ani!”
Primar,
Liviu Muntean

Oprescu Patric Nicolas în 06.08.2014
Pasca Alexandro David în
16.09.2014
Olariu Luca Ștefan în 25.09.2014
Să crească mari și sănătoși!
Felicitări părinților!

Decese
Veres Emerich Cornel (55 de ani)- născut la
12.12. 1958, decedat în 29.08.2014
Balaș Mariana (57 de ani)- născută la
25.08.1957, decedată în 27.09.2014
Hritcan Dimitrie(66 de ani)- născut la
27.09.1948, decedat în 05.10.2014

Dumnezeu să îi
odihnească în pace!

