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Apare lunar

MESAJ ÎN PRAG DE SÃRBÃTORI
`
Am ajuns la finalul anului 2009, an de
criză, de frământări politice, în care am căutat
să realizăm cât mai multe pentru comuna
noastră. Am făcut o promisiune electoratului
nădrăgean, atunci când ne-au votat, fiind alături
de actuala echipă şi în limita posibilităţilor, am
reuşit o bună parte din promisiuni să le
transformăm în realitate.
Mai jos voi relata realizările anului
2009 şi proiectele demarate pentru 2010.
În anul 2009, am reuşit să realizăm
apărări de maluri pe o porţiune de 490 m, pe
străzile Nucilor, Bradului şi Padeş. De
asemenea s-a turnat peste 3200 mp de covor
asfaltic pe străzile Nucilor, Tineretului, Piaţa
Parc, Aleea Teiului, Şcolii şi Crivina. S-a
achiziţionat un microbuz Mercedes cu 20 de
locuri pentru transportul elevilor navetişti din
satul Crivina şi nu numai. Acest microbuz se poate închiria de la Primărie pentru excursii organizate şi se foloseşte
pentru transportul echipei de fotbal, nou înfiinţate al comunei Nădrag.
S-a achiziţionat şi un tractor nou dotat cu dispozitive cu braţ retropurtant pentru tăierea tufişurilor şi
dispozitiv pentru măturat stradal.
Anul acesta de asemenea, s-a reparat şi acoperişul grădiniţei cu program normal din Nădrag.
Pe lângă europubelele existente din anii precedenţi, s-au mai achiziţionat încă 1000 de europubele pentru
resturi menajere, ce s-au distribuit gratuit locuitorilor comunei.
Am reînviat tradiţia Rugii Bănăţene şi o vom continua şi în următorii ani, atât în Nădrag cât şi în Crivina.
De asemenea am reluat tradiţia de sărbătorire a Zilei Padeşului.
Încercăm să continuăm tradiţia de a oferi cadouri locuitorilor comunei Nădrag cu prilejul Sărbătorii
Paştelui şi cea a Crăciunului.
În anul 2010, se doreşte amenajarea unui parc rustic la intrarea în comuna Nădrag şi obţinerea prin HG nr.
1517/2009, a finanţării prin programul multianual prioritar de mediu pentru proiectul “Reabilitare şi extindere reţea
de canalizare şi staţie de epurare în localitatea Nădrag, judeţul Timiş.
După acest bilanţ al anului care se încheie, doresc să mulţumesc tuturor celor care la alegerile din acest an
au fost alături de mine şi de binele comunei noastre şi de asemenea, acum în prag de sărbători să vă urez toate cele
bune, cu sănătate, bucurie şi fie ca Domnul să vă binecuvânteze întru mulţi ani. LA MULŢI ANI TUTUROR!
PRIMAR LIVIU MUNTEAN

HOTĂRARI ALE CONSILIULUI LOCAL NĂDRAG
HOTĂRÂREA nr. 88 din 27 octombrie 2009 Privind preluarea prin transfer a imobilelor – terenuri şi clădiri –
aferente Taberei Nădrag din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului în
domeniul public al statului şi administrarea Consiliului Local al comunei Nădrag .
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HOTĂRÂREA nr. 89din 27 octombrie 2009 Privind încheierea unui parteneriat între Primăria Nădrag şi
Asociaţia Sportivă „Padeşul” Nădrag.
HOTĂRÂREA nr. 90din 27 octombrie 2009 Privind achiziţionarea directă, fără licitaţie a 10 corturi şi a unei
cabane din lemn destinate organizării de evenimente culturale în comuna Nădrag.
HOTĂRÂREA nr. 91 din 27 octombrie 2009 Privind achiziţionarea directă, fără licitaţie, de calendare şi
ornamente luminoase pentru sărbătorile de iarnă.
HOTĂRÂREA nr. 92din 27 octombrie 2009 Privind aprobarea cumpărării directe, fără licitaţie de cadouri ce vor
fi distribuite locuitorilor comunei Nădrag , cu prilejul Crăciunului 2009.
HOTĂRÂREA nr.93din 05 noiembrie 2009 Privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului
Local al Comunei Nădrag pentru anul 2009.
HOTĂRÂREA nr.94 din 27 noiembrie 2009 Privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului
Local al Comunei Nădrag pentru anul 2009.
HOTĂRÂREA nr. 95din 27 noiembrie 2009Privind modificarea unor taxe locale pentru anul fiscal 2010.
HOTĂRÂREA nr. 96din 27 noiembrie 2009 Privind evaluarea în vederea vânzării a unui teren din comuna
Nădrag.
HOTĂRÂREA nr. 97 din 27 noiembrie 2009Privind aprobarea întocmirii documentaţiei în vederea
dezmembrării unui teren intravilan din comuna Nădrag.
HOTĂRÂREA nr. 98din 27 noiembrie 2009 Privind achiziţionarea directă, fără licitaţie, a unei bariere
automate.

SFÂNTUL NICOLAE
“Îndreptător credinţei şi chip blândeţelor, învăţător înfrânării”…[din troparul sfântului]
Sfântul Nicolae este unul din cei mai populari sfinţi ai Bisericii creştine, drept pentru care Biserica i-a
închinat în fiecare săptămână o zi de pomenire, joi, când numele său este pomenit afară de sărbătoarea din 6
Decembrie.
Fiind atât de popular numele său este luat ca nume de botez sau de familie, sau ca patron al familiei sau
patron al multor Biserici care au ca hram pe Sfântul Nicolae, este şi ocrotitorul sau patronul navigatorilor pe mare,
dar ceea ce l-a impus în mod deosebit în conştiinţa credincioşilor mai mult decât pe alţi sfinţi este bunătatea inimii
sale revărsată către alţii. El nu a avut darul vorbirii ca Sfântul Ioan Gură de Aur, n-a săvârşit nici fapte de vitejie
militară, dar s-a impus prin tăria cu care a iubit pe Dumnezeu şi pe aproapele, blândeţea şi bunătatea manifestate
prin fapte de caritate în vremuri grele de foamete şi mizerie.
La primul sinod ecumenic de la Niceea din anul 325 convocat de Constantin cel Mare s-a dovedit aspru şi
necruţător cu ereticul Arie încât pe drept cuvânt a dobândit calificativul de “îndreptător credinţei” dându-i preotului
Arie chiar şi o palmă.
S-a născut în anul 270 în Asia Mică în Patara între insulele Cipru şi Creta, fiind singurul copil al celor doi
părinţi Teofan şi Nona, buni creştini amândoi, modele de virtute, exemple vii pentru fiul lor. În perioada
adolescenţei a îmbinat munca cu rugăciunea petrecând mult timp în Biserică, citind cărţi sfinte care îi întăreau
sufletul şi credinţa în Dumnezeu şi îl ajutau să biruiască ispitele veacului.
Face parte şi el alături de Sfântul Vasile, Sfântul Ioan Gură de Aur, Sfântul Grigorie şi ceilalţi sfinţi din
veacul IV denumit de Biserică “veacul de aur al creştinismului”. Avea un unchi cu acelaşi nume care era episcopul
locului, care văzându-l pe nepot cum sporeşte-n fapte bune şi în înţelepciune l-a luat pe lângă sine şi l-a pregătit
pentru preoţie ca apoi la scurtă vreme să-l sfinţească preot şi apoi să-l lase în locul său să poarte de grijă de Biserica
din cetate până el se va întoarce dintr-o călătorie la Ierusalim.
După moartea unchiului său ajunge episcop în locul acestuia, dar pierzându-şi şi părinţii a moştenit o uriaşă
avere pe care însă o împarte săracilor, datorită bunătăţii sale. Milostenia o făcea în taină după îndemnul
Mântuitorului care zice:”Nu faceţi milostenia voastră înaintea oamenilor, ca să aveţi lauda lor, ci în ascuns, ce dai
cu dreapta să nu ştie stânga.[Mt. 6,1 – 4]. Este elocvent în acest sens cazul cu cele trei fete ale unui vecin al său
ajunse la cumplită sărăcie pe care tatăl văduv era pe cale să le azvârle în braţele desfrâului, neavând cu ce să mai
trăiască toţi.
Cu discreţia cuvenită proprie actelor de milostenie creştinească, Sfântul Nicolae a aruncat de trei ori câte o
pungă cu bani în casa vecinului, salvând fetele de la desfrâu şi dându-le posibilitatea de a se căsătorii după
rânduială.
De aici a rămas şi până azi tradiţia cu Sfântul Nicolae care de ziua sa împarte daruri, făcându-se iubit şi de
cei mici dar şi de cei mari. Dară a trecut la cele veşnice la 6 Decembrie343 fiind prieten al Tatălui Ceresc, face
minuni mereu până în ziua de azi.
AMIN
PREOT MIZUN MIHAI
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INVITAŢIE LA SÃRBÃTOARE
Sărbătorile de iarnă se apropie, putem simţi deja suflul lor. Fiecare dintre noi se gândeşte cum să-şi
împodobească propria casă, cum să-şi umple masa, cum să dăruiască celor dragi mici cadouri.
Aşa cum fiecare s-a gândit pentru casa sa, domnul primar Liviu Muntean s-a gândit pentru comuna
Nădrag, al cărui edil este. A început cu împodobirea comunei cu figurine luminoase şi s-a gândit ca în acest an,
înainte de sărbători, mai bine zis pe data de 18, 19 decembrie, să organizeze pe raza comunei, activităţi diversificate
pentru marcarea sărbătorilor care se apropie.
Se doreşte organizarea unui spectacol de muzică populară, pe data de 18 decembrie, care va fi filmat şi
transmis pe postul de televiziune TVRM.
Se pregătesc standuri – expoziţie cu vânzare – cu produse confecţionate de meşteşugarii locali, unde pe
lângă faptul că puteţi admira produsele, dacă sunt pe placul dumneavoastră, le puteţi achiziţiona pentru acasă.
Se vor pune în acţiune şi ceaune cu tocăniţă, pentru toţi cei care vor ieşi din casă pentru a viziona
spectacolul şi vizita standurile.
În data de 19 decembrie se va continua sărbătoarea prin prezenţa “piţărăilor” de la Crivina, a “Crailor”cu
colinde specifice de Crăciun, cu obiceiuri ale cultelor de pe raza comunei Nădrag, cu grup vocal şi piesă de teatru.
Se va face un efort pentru a scoate în parc ce a mai rămas din fanfara de odinioară. [Sperăm într-o revigorare a
acesteia, prin educarea de tinere talente.] Vom invita oaspeţi de seamă, pentru a se bucura împreună cu noi de
sărbătoarea organizată în comuna noastră.
Tot pe data de 19 decembrie, din grija Primăriei şi a Consiliului Local Nădrag, se vor distribui cadouri
tuturor elevilor de pe raza comunei şi tuturor gospodăriilor. Pentru elevi şi-au exprimat dorinţa de a face cadouri şi
Asociaţia româno-americană Precept of Ministries.
.
Nu uitaţi, dorim o sărbătoare a tuturor nădrăgenilor, aşa că vă aşteptăm în 18 şi 19 decembrie pe toţi la
sărbătoarea dinaintea sărbătorilor pentru a petrece împreună şi pentru a nu lăsa tradiţiile să se piardă.
EMILIA BRÎNDUŞESCU

PLUGUŞORUL NÃDRÃGENILOR
Aho, Aho,copii şi fraţi
Staţi puţin şi ascultaţi
Pluguşorul plin de dor
Cel al Nădrăgenilor.
Pluguşor cu năbădăi,
Hăi, hăi.
A trecut un an, din nou,
Pentru toţi un bun cadou,
Pluguşorul nărăvaş
Ară ca şi la oraş.
Prin Nădragul luminat

Şi curat şi pavoazat
Cu frumoşi şi mulţi flăcăi
Hăi, hăi.
Un mesaj pentru Primar
Pluguşorul cu mult har,
Îi urează la mulţi ani
Nădragul să aibă bani,
Nădrăgenii sănătate
Că-i mai bună decât toate
Zis-am bine măi flăcăi?
Hăi, hăi.
TEODOR NEAG
Decembrie 2009

CARTEA… “CENUŞÃREASA SOCIETÃŢII DE AZI”
Exista o vreme când, o poezie, un gând erau transmise prin viu grai de la o generaţie la alta.
Egiptenii au fost primii care au descoperit papirusul ca foaie de scris şi au început prin a scrie ideile, legile
din vremea aceea pentru a nu se pierde.
Vremurile au evoluat, s-a descoperit hârtia, iar oamenii cu talent şi cultură dobândită, au început să
aştearnă tot mai multe pe “hârtie”, luând naştere, volume de poezii, romane, cărţi documentare din diverse domenii.
La început au fost manuscrisele, apoi tiparniţe manuale, evoluând la tipăriri în serie de mare viteză, astăzi.
Cartea de la apariţia ei, a trecut prin multe etape. La început existau colecţii de cărţi doar la palate, castele,
curţi domneşti. Aceste colecţii, treptat au dat naştere unor biblioteci private. Omul de rând nu avea acces la carte,
acesta o privea cu jind şi sfinţenie. Pe vremea aceea cartea era la mare cinste!
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Vremurile au evoluat şi binenţeles cartea de asemenea. Apărând tiparniţe performante, numărul de volume
tipărite a fost în creştere, astfel că au ajuns tot mai mulţi oameni în posesia acestora. Şi totuşi nu oricine îşi putea
permite o bibliotecă personală. Astfel au apărut bibliotecile publice. Un bun comun la care avea acces orice doritor
de o lectură. Multă vreme aceste biblioteci au funcţionat la cote maxime. Nu puteai să-ţi cumperi o carte [ori era
tiraj mic, ori nu aveai bani], dar ştiai că aceasta există la bibliotecă şi poţi avea acces la ea. Uneori aşteptai la rând,
deoarece era aşa de solicitată cartea încât nici chiar biblioteca nu putea face faţă cerinţei.
Îmi amintesc cu nostalgie, de vremea când citeam Buzura [cărţi împrumutate de la prieteni, că nu le găseai
la liber în librării] şi eram aşa de captivată de subiect încât uitam noţiunea timpului. Apoi cartea lui Dragomir
Horomnea “Drumul cavalerilor”, carte interzisă pe vremea comunismului şi multe altele.
Se citea Cronin, Shakespeare, Dostoievski, Tolstoi, Zola, Sadoveanu, Preda…şi lista poate continua.
Dar a venit revoluţia şi pe piaţa de carte au început să apară kitch-urile: o Sandra Brown, Elizabeth Adler,
Sidney Sheldon etc. atunci românul a intrat în nebunia cititului acestor romane, dar măcar pe atunci românul a citit.
Ştiu pe cineva care a urcat în pod cărţi de-a lui Eminescu, Creangă, Caragiale… pentru a face loc acestor kitch-uri
în biblioteca personală.
Şi acum intraţi în veacul XXI, am uitat de Măria-sa cartea. Ne-a acaparat în totalitate televizorul,
calculatorul. Nu trebuie să gândim prea mult, ni se oferă aproape totul pe tavă. Şi uite aşa cartea, putem spune cu
mare mâhnire, a ajuns cenuşăreasa societăţii în care trăim.
EMILIA BRÎNDUŞESCU

CODUL BUNELOR MANIERE
Cum ne purtăm când suntem la volan
Nici atunci când circulăm cu alte mijloace de transport nu ne purtăm la întâmplare. Într-un taxi de pildă, un
client nu se aşează lângă şofer decât dacă doreşte să vadă oraşul. Bărbatul care însoţeşte o doamnă nu se va aşeza
lângă şofer, ci în spatele acestuia, iar doamna în dreapta, tot în spate.
Aceleaşi reguli se respectă şi în maşinile oficiale, conduse de către şoferi profesionişti. Directorul general
se va aşeza pe bancheta din spate chiar dacă este numai el cu şoferul. În maşinile particulare, dacă sunt numai două
persoane ar fi nepoliticos să ne aşezăm în spate, ne vom aşeza lângă cel care conduce.În cazul în care avem invitaţi,
se face oferta pentru ocuparea locului din faţă doamnei pe care am invitat-o, chiar dacă soţia celui care şofează
suferă[în tăcere]. Tot politicos este ca doamna să refuze şi astfel toată lumea va fi mulţumită. Când în maşină sunt
două cupluri de aceeaşi vârstă este firesc ca soţia celui care şofează să stea în faţă. Dacă se discută în prealabil nu e
nici o greşeală ca în faţă să se afle două doamne, dintre care una conduce şi în spate doi domni. Dar este o gafă ca
atunci când sunt două cupluri tinere şi o doamnă în vârstă “băieţii” să se aşeze natural în faţă şi să le înghesuie pe
cele trei doamne fără comentarii în spate, mai ales dacă maşina are două uşi.
Proprietarul maşinii deschide portierele, aşteaptă ca invitaţii să urce, se asigură că uşile sunt bine închise şi
apoi se aşează ultimul. La sfârşit este primul care coboară şi-i ajută pe musafiri să coboare şi ei.
Dacă invităm pe cineva la o plimbare cu maşina, e urât să-i pretindem bani de benzină. Dacă ne oprim la un
restaurant nu vom avea pretenţia să ne plătească consumaţia. Cheltuielile vor fi împărţite în mod egal.
Ţinuta de gală ne obligă să mergem la recepţii sau la teatru cu maşina. Dacă suntem cu maşina noastră, să
ne hotărâm cine conduce, pentru a nu bea alcool. Dacă nimeni nu vrea să se “sacrifice”, e de preferat să chemăm un
taxi.
Aproape zilnic la TV ni se prezintă accidente tragice. Şi totuşi ele continuă să se întâmple în continuare. Mulţi
oameni continuă să-şi forţeze norocul, astfel că avem în continuare accidente soldate cu morţi.
Pentru un cetăţean care vine dintr-o ţară civilizată, dezordinea ce caracterizează circulaţia rutieră de la noi
din ţară e de neconceput. În Suedia spre exemplu, oamenii aşteaptă răbdători la stop, deşi e trecut de miezul nopţii
şi străzile sunt pustii.
O comportare civilizată în traficul rutier nu are încă o tradiţie îndelungată cum au legile bunei purtări în
societate. Nerespectarea normelor de politeţe se plăteşte cu excluderea noastră din medii pe care le-am frecventat
altădată cu plăcere. Nerespectarea normelor de politeţe pe şosea se plăteşte cu viaţa!
Un şofer experimentat vă va spune că din vina lui nu poate
avea loc un accident, dar de fiecare dată când pleacă la drum o face cu teamă. Ea este provocată de “fantezia” şi de
lipsa de responsabilitate cu care conduc ceilalţi.
Solidaritatea care există- sau care ar trebui să existe – între conducătorii auto pe şosea este tot o formă de
politeţe. Ea şi nu legea îi obligă să se oprească pentru a-i ajuta pe cei rămaşi în pană şi tot ea îi determină să facă un
gest amical necunoscutului care le-a permis o depăşire.
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Dar a-i avertiza pe cei ce vin din partea opusă, semnalizând un punct de control sau un radar, este o
solidaritate prost înţeleasă. Cei care, “păcălindu-i” pe poliţişti, conduc apoi cu viteză foarte mare pot deveni victime
ale unor grave accidente.
Cu toate că subiectul este inepuizabil, ne oprim aici. Nu înainte de a vă recomanda să vă lăsaţi cartea de
vizită cu scuzele de rigoare pe parbrizul maşinii pe care aţi lovit-o uşor în parcare. Veţi da dovadă că sunteţi cu
adevărat o persoană bine crescută.
[Text cules din Codul bunelor maniere – A. Anastasia Marinescu]

POLIŢIA VÃ INFORMEAZÃ
Fragment din Legea 126/1995 modificată:
“ Confecţionarea, deţinerea, comercializarea, importul, folosirea sau orice altă operaţiune cu obiecte
artizanale şi de distracţie pe bază de amestecuri pirotehnice din clasele II – IV, T.1, T.2, precum şi a artificiilor din
categoria <obiecte zburătoare luminoase> şi a pocnitorilor din clasa I, efectuate fără drept, constituie infracţiune şi
se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an.”

DÃ CÂND ÎI TELEVIZORU’
Doamne, çe s-o întâmplat
Că-i aşa linişce-n sat?
Pă uliţă îi pustâni,
Audz doar lătrat de câni
Nime-afară nu măi iasă,
Să stă toată dzâua-n casă,
S-audă şî vad-o minune
Ce-n televizor să spune.
Ce frumos o fost odată,
Când ieşam sară dă sară,
Să măi givănim la poartă,
Să ne măi distrăm p-afară!
Feçe şî fiçiori, polog,
Să jiucau d’a lopta-n ţog,
Duminic-o fost lăsat
Ca să fie jioc în sat ;
Să stânjeau cu toţî roată
La câncec dă torogoată,
Fece şî fiçiori jiucau,
Babili pă toţi bârfeau

Şî bărbaţî-ş făceau vrerea
Cu răchia şî cu berea…
Măi nou vedz la fiecare
Măi mulçe televizoare,
Cu toţî să poa’ să vadă
Ce-ş doresc, fără de sfadă;
Muierili-s cu serialu’,
Iar bărbaţî cu fotbalu’…
Ş-uiçe-aşa ne treçe vremea,
Tot mai mult ne pringe lenea,
Dzâua nu-i destul dă lungă
Şî dă munci să ne ajiungă!?
Măi o ţâră să ce ţâni,
Nu măi şcim çine-s veçini,
Că lângă televizor
Ne-am luat…calculator,
Ce ne prige-n mreaja lui
Cu lumea-ntărnetului
Dă stăm toţ’ legaţ dă scamne.
Hai, dăzleagă-ne Tu, Doamne!

GLUME

PEŢA PETRU

La radio Erevan, un ascultător întreabă:
-De ce costă divorţul atât de mult?
Radio Erevan răspunde:
-Pentru că merită!!!
Ion:-Fă Mărie? Ai vrea să mergem cu o maşină mare cu mulţi cai putere pe care nu trebuie să o conducem noi,
fiindcă are şofer?
Maria: -Vai Ioane, de când aştept acest moment!
Ion : -Atunci hai fă repede că vine autobuzul!
De ce e bine să meargă soacra la vot?
Ca să se obişnuiască cu urna.

Un angajat intră în biroul şefului, smulge cablul telefonic din perete, îi aruncă hârtiile pe jos,îi toarnă
cafeaua pe cap şi dă să-l bată până colegii din birou strigă: “Opreşte-te Ghiţă, că noi am glumit, nu ai câştigat la
loto!”
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Badea Gheorghe intră în farmacie. Acolo erau doi studenţi practicanţi.
Badea:
-Ce se vinde aicea, mă?
-Măgari, moşule! – l-au luat ăştia peste picior. La care badea Gheorghe:
-Şi-au rămas numai doi?

SÃRBÃTORIŢII LUNII DECEMBRIE
-

Tuturor celor născuţi în luna decembrie, domnul primar Liviu Muntean, le transmite sincere felicitări, viaţă
lungă in sănătate, prosperitate, cu împlinirea dorinţelor.
Bărbaţi:
A Petru ; A. Emanuel Danut ; A. Stefan Aurelian ; B. Lazar Samson ; B. Calin Richard ; B. Vasile ; B.
Constantin ; B. Gheorghe ; B. Vasile ; B. Gabriel Sebastian ; B. Gheorghe ; B. Octavian ; C. Ion ; C. Marin ; C.
Traian Nicolae ; D. Petru ; D. Nicolae ; D. Sorin Nicolae ; D. Stefanut Marius ; D. Viorel ; D. Ioan Sebastian ;
D. Vasile ; D. Mirel Gabriel ; D. Ioan Marius ; E. Daniel ; E. Siegfried Stelian ; F. Francisc Vilian ; F. Ioan
Emanuel ; F. Ioan ; F. Ioan ; F. Petru Stelian ; F. Cosmin ; G. Aurel ; G. Cornel ; G. Valentin Lucian ; G.
Axentie Vasile ; G. Nicolae ; G. Alexandru Florin ; G. Anton ; H. Vasile ; I. Mircea ; I. Emanuel Alexandru ; I.
Emil ; I. Patru Cornel ; J. Paul ; K. Robin Andrei ; K. Zoltan ; K. Robert Anton ; M. Marian ; M. Felix ; M.
Adrian Narcis ; M. Adrian Ciprian ; M. Alexandru Vasile ; M. Gheorghe ; M. Ioan Danut ; M. Marian Virgil ;
M. Sebastian Daniel ; N. Teodor ; N. Gheorghe ; N. Cristian Daniel ; N. Romul ; O. Alexandru Nicolae ; O.
Gabriel Craciunel ; O. Lorin Stefan ; O. Ciprian Vasile ; O. Marius Ciprian ; P. Ioan ; P. Constantin ; P. Ioan ;
P. Nicu Dragos ; P. Domin ; P. Petru ; P. Ion ; P. Armando Cristian ; P. Cornel ; P. Marcel ; P. Cristinel ; R.
Raul Radu ; R. Horatiu ; R. Vasile Marcel ; R. Valentin Cosmin ; R. Petru Danila ; S. Iosif Manuel ; S. Petru ;
S. Vasile ; S. Nicusor Liviu ; S. Dorin Craciunel ; S. Reinhold Matei ; S. George ; S. Cristian Ioan ; S. Silviu ;
S. Roman ; S. Ciprian Valentin ; S. Marian ; S. Ciprian ; T. Niculai ; T. Alexandru David ; T. Catalin Mihail ;
V. Radu ; V. Craciun ; V. Paul Adrian ; V. Emerich Cornel ; V. Nicu ; V. Roman ; Z.
Femei:
Melania Izabela ; A. Denisa Adelina ; A. Aurica ; B. Iuliana ; B. Maria ; B. Didina ; B. Andrada Letitia ; B.
Lelica ; B. Kristine Sorina ; B. Maria Larisa ; B. Viorica ; B. Eugenia Rozalia ; B. Alexandra Cristina ; B.
Simona Antonela ; B. Nicoleta ; B. Dorina ; B. Maria ; B. Evelyn Timeea ; B. Renate Cristine ; C. Raluca
Maria ; C. Iana Stefania ; C. Patricia Mirabela ; C. Simona ; C. Adriana Florica ; C. Ana ; C. Elena ; C. Eva ; C.
Elisabeta ; C. Iren ; D. Margareta Angelica ; D. Renatte Cristina ; D. Laura Daiana ; D. Elena ; D. Lavinia
Ramona ; D. Anisoara Victoria ; F. Magdalena ; F. Stanca ; G. Eva ; G. Elisaveta ; G. Cecilia ; G. Ioana
Alexandra ; G. Irina ; G. Angelica ; G. Camelia Elena ; G. Ildiko ; H. Senina ; H. Maria ; I. Maria ; I. Ana ; I.
Milena Teodora ; I. Gretta Ana ; J. Geanina Lucia ; J. Nicoleta ; J. Anna ; K. Margareta ; K. Viorica ; K.
Eugenia ; K. Nicoleta ; L. Mariana Persida ; L. Valentina Nicoleta ; L. Ghizela ; L. Lucia ; L. Anca Antoanela ;
L. Elena ; M. Adriana ; M. Roxana Ramona ; M. Mariana ; M. Stefania ; M. Victoria ; M. Andra Aurelia ; M.
Malvine Eva ; N. Susana ; N. Mariana ; N. Valeria Maria ; O. Vica ; O. Liliana Mihaela ; O. Lorena Stefania ;
O. Rafila ; O. Aurica ; O. Victoria ; P. Loredana Titiana ; P. Denisa Andreea ; P. Andreea Roxana ; P. Lucretia
Neli ; P. Zoia ; P. Polina ; P. Elisaveta ; P. Melania Paula ; R. Aurora ; R. Floare ; R. Camelia ; R. Dolores ; R.
Rodica ; S. Ecaterina ; S. Elizabeth Damaris ; S. Lelica ; S. Maria ; S. Karina Loretta ; S. Daniela ; S. Nicoleta ;
S. Elena ; S. Simina ; S. Lidia ; S. Calina Mirela ; T. Dumitra ; T. Loredana Mirabela ; T.

Colectivul de redacţie: Brînduşescu Emilia, preot Mizun Mihai, Balaş Dorina, Wagner Marian, Teodor
Neag, Peţa Petru, colectivul Postului de Poliţie Nădrag

