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DRAGI LOCUITORI DIN NĂDRAG ȘI CRIVINA!
„Sărbătoarea Învierii Domnului reprezintă un moment trăit cu bucurie şi emoţie, alături de cei dragi. În
fiecare an, Paștele ne readuce în suflet speranţă şi încredere în viitor. Fie ca lumina Învierii Mântuitorului să
vă inunde casa și să vă aducă numai armonie, fericire
și multă iubire.
Sărbători Fericite! Hristos a Înviat!”
Primăria și Consiliul Local ale comunei Nădrag

Hotărâri ale Consiliului Local Nădrag
În ședințele Consiliului Local Nădrag din
luna martie au fost adoptate mai multe hotărâri ce au vizat, printre altele, rectificarea
bugetului local, întocmirea unui studiu hidrologic, vânzarea de terenuri etc. Hotărârile aleșilor locali sunt următoarele:

Curățenia de Paște
Se apropie Sărbătoarea Învierii și acest lucru se observă în comuna noastră. Gospodarii fac curat în fața caselor, gospodinele
trebăluiesc în case. În Săptămâna Mare,
tradiția cere ca în toate gospodăriile să
se facă curățenie generală: să se măture
curțile, să se curețe șanturile, să se repare
și vopsească (unde este cazul) gardurile. În
plus, gospodinele spală perdelele, aerisesc
hainele, așternuturile și covoarele. În fața
caselor, cei care nu au făcut-o până acum,
adună resturile vegetale uscate de pe spaţiile verzi, dau cu var copacii, taie iarba. Nu
numai locuitorii vor contribui la curățenia
de Paști a comunei. Angajați ai serviciului
de salubritare local vor efectua lucrări de
întreținere a spațiilor verzi, a cimitirelor,
etc. ”Sunt convins că toți locuitorii se vor
pregăti aşa cum se cuvine în a întâmpina
Sfintele Paşti: fie că e vorba de curăţenia de
primăvară, fie de pregătirile gospodinelor.
În aceste zile gândiţi-vă şi la comunitatea
noastră. Modul cum este îngrijită o localitate, curățenia existentă prezintă tuturor
gradul de civilizație al locuitorilor, dacă
membrilor comunității le pasă de cum arată localitatea în care stau. Prin tot ceea ce
faceți în cadrul acțiunilor de curățenie veți
face comuna mai frumoasă. În aceste zile,
fiţi creştini nu doar cu numele, ci şi cu fapta„ e de părere primarul Liviu Muntean.

 HCL nr. 15 din 12 martie 2014 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al
Consiliului Local al Comunei Nădrag, pentru
anul 2015
 HCL nr. 16 din 12 martie 2015 prin care s-a
aprobat întocmirea studiului hidrogeologic
necesar obţinerii avizului eliberat de Administraţia Bazinală de Apă Banat pentru implementarea proiectului „Reabilitare şi extindere reţea de apă uzată ( canalizare şi staţie de epurare)
localitatea Nădrag judeţul Timiş”
 HCL nr. 17 din 12 martie 2014 privind aprobarea vânzării a trei terenuri intravilane din comuna Nădrag, situate pe strada Splaiul Ștrandului
 HCL nr. 18 din 12 martie 2015 de aprobare a angajării unui apărător care să reprezinte interesele Primăriei Nădrag care a a chemat în judecată S.C. General Service Construcţii Montaj
S.R.L. pentru pretenţii legate de derularea contractului de execuţie aferent obiectivului de investiţii „Reabilitare refuncţionalizare şi mansardare sediu primărie în comuna Nădrag, judeţul
Timiş ”.
 HCL nr. 19 din 25 martie 2015 privind iniţierea procedurii de concesionare sau închiriere în
anul 2015 a pajiştilor 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 Registrul Național al Exploatațiilor (RNE). Astfel s-a decis să fie concesionate ori închiriate
suprafețe din pajiştile aflate în domeniul public şi în domeniul privat al comunei Nădrag care
sunt libere.
 HCL nr. 20 din 25 martie 2015 de aprobare a valorii de 0,3 UVM/ha. ca fiind capacitatea de
păşunat sau încărcătura optimă de animale a pajiştilor aflate în domeniul public şi în domeniul
privat al comunei Nădrag.
 HOTĂRÂREA nr. 21 din 25 martie 2015 prin care s-a aprobat preţul de 200 lei/ha/an pentru
încheierea în anul 2015 a contractelor de concesiune sau închiriere a pajiştilor aflate în domeniul public sau în domeniul privat al comunei Nădrag
 HCL nr. 22 din 25 martie 2015 de avizare a taxei de 1,91 euro/mp/lună practicată de către
Liceul Tehnologic „Traian Grozăvescu” Nădrag pentru închirierea spaţiilor de la atelierul şcoală
în anul 2015
 HCL nr. 23 din 25 martie 2015 privind modificarea componenţei comisiilor de specialitate ale
Consiliului Local al comunei Nădrag.
 HCL nr. 24 din 25 martie 2015 prin care s-a decis aprobarea accesului pe teritoriul comunei
Nădrag a apicultorilor domiciliaţi în comuna vecină Criciova, în vederea amplasării de vetre
de stupină temporare, pentru practicarea stupăritului pastoral Această hotărâre se aplică doar
cu condiţia adoptării şi de către Consiliul Local Criciova a unei hotărâri similare prin care se
aprobă accesul pe teritoriul comunei Criciova a apicultorilor domiciliaţi în comuna Nădrag.
 HCL nr. 25 din 25 martie 2015 în urma căreia s-a alocat suma de 5.000 de lei Bisericii Creştine
Baptiste „Betel ” din satul Crivina. Banii sunt necesari executării de reparaţii la acoperişul bisericii.
 HCL nr. 26 din 25 martie 2015 prin care s-a aprobat exercitarea dreptului de acces pentru
folosirea proprietăţii publice şi private a comunei Nădrag de către furnizorii de reţele de comunicaţii electronice. Aceștia vor achita contravaloarea dreptului de folosinţă asupra terenului
ocupat cu reţelele de comunicaţii electronice, bani care vor intra în bugetul local.
 HCL nr. 27 din 25 martie 2015 prin care se acordă suma de 5.000 lei Bisericii Ortodoxe din
Nădrag pentru executarea unor lucrări de reparaţii la casa parohială.

Editorial
Liviu Muntean
În prag de Sfântă Sărbătoare,
Iată că suntem în plină primăvară, în pragul
uneia dintre cele mai mari sărbători ale creştinătăţii: Învierea Domnului. În aceste clipe, trebuie
să reflectăm la ceea ce înseamnă acest moment
pentru noi. Să fim conştienţi că există lucruri mai
importante decât preocupările noastre zilnice,
de disputele noastre trecătoare. Îmi doresc ca
în această perioadă fiecare dintre noi să fie mai
bun cu cei de lângă noi. Să-i iertăm pe cei care
ne-au greşit şi să-i ajutăm pe cei care au nevoie
de noi. Şi, nu în ultimul rând, să încercăm să dăm
o mai mare importanţă vieţii din comunitate,
unde cu toţii trăim. În aceste momente, în prag
de sărbătoare, vreau să urez tuturor locuitorilor
comunei Nădrag să petreacă un Paşte liniştit,
alături de familie şi prieteni, să fie înconjuraţi
de cei dragi şi să trimită un gând bun şi la cei
mai puţin norocoşi, la cei singuri şi la cei plecaţi
pe alte meleaguri. Din partea mea, a Consiliului
Local şi din partea întregului corp al angajaților
din Primărie vă doresc să vă bucuraţi de vestea
Învierii Domnului Iisus Cristos iar Sfânta Sărbătoare să vă dăruiască numai bucurii alături de cei
dragi!
Hristos a înviat! Sărbători fericite!

TM 1000- împreună pentru
o comună și un județ curate
După sărbătorile pascale, comuna noastră va participa la un proiect deosebit denumit ”TM 1000”, derulat
între o asociație non-guvernamentală, Prefectura
Timiș și primăriile timișene, care își propune ca până
la data de 23 septembrie 2017, județul Timiș să devină cel mai curat județ din țară. Acest proiect va începe
în data de 25 aprilie și prin acțiunea de ecologizare
“Let’s Do It !”. Timp de 1000 de zile vor avea loc acțiuni
de conștientizare și educație ecologică, de protecție a
mediului, de curățenie a localităților. La Nădrag, sunt
așteptați să participe la acest gen de acțiuni cât mai
mulți locuitori, indiferent de vârstă.
”Primăria și Consiliul local Nădrag susțin acest
proiect de amploare. Ne dorim ca, în cadrul
acestuia, comuna noastră să ocupe un loc de
frunte în ceea ce privește acțiunile întreprinse, să fie cea mai curată și îngrijită comună
din județul Timiș. Vom da startul campaniei în
data de 25 aprilie, zi în care angajații Primăriei,
asistații sociali vor ecologiza spațiile publice.
Sper ca la această acțiune să răspundă ”prezent” și să ni se alăture cât mai mulți elevi, dascăli, locuitori din comună”
Primar, Liviu Muntean
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Sărbătoare sfântă a Învierii Domnului constituie, pentru toţi
creştinii, un moment de înaltă trăire sufletească şi un prilej
de bucurie, trăită alături de cei dragi. În egală măsură, Sfintele Paşti constituie un moment de reculegere şi de armonie,
dar şi de reîmprospătare a speranţei şi a încrederii în viitor.
Ca prefect al judeţului, vreau să împărtăşesc, împreună cu
dumneavoastră, farmecul şi bucuria acestor zile, cât şi mesajul dintotdeauna al acestei sărbători: lumină, pace, dragoste şi
bunătate. Doresc tuturor locuitorilor judeţului Timiş ca ziua
Învierii Mântuitorului să le aducă în suflet fericire şi speranţă
să-şi poată petrece aceste momente în deplină linişte, să se bucure de căldura familiei. Sărbători Fericite!

EUGEN DOGARIU
PREFECTUL JUDEȚULUI TIMIȘ

În pragul Sfintei Sărbători a
Învierii Mântuitorului Nostru Iisus Hristos, vă transmit
cele mai călduroase urări de
sănătate, belşug şi bucurii.
Fie ca această sărbătoare să vă
aducă nădejde şi pace-n suflete! Hristos a Înviat!
Călin Dobra,
Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Timiş

Sfintele Sărbători ale Paştelui să vă aducă în dar sănătate, prosperitate şi speranţă. Fie ca lumina Învierii să
vă umple sufletele de bucurie şi să vă fie prilej de mulţumire şi linişte sufletească!
Hristos a Înviat!
Titu Bojin,
Preşedintele
Consiliului Judeţean
Timiş

An de an, Sfintele Sărbători ale Învierii Mântuitorului nostru Iisus Hristos coboară lumina Învierii
si pacea peste sufletele noastre. Ca de fiecare dată
de sărbătorile pascale, ne regăsim lângă cei dragi
echilibrul, liniştea şi bucuria de a fi împreună.
Cu acest sfânt şi sărbătoresc prilej adresez tuturor locuitorilor comunei Nădrag cele mai
alese gânduri de sănătate, fericire,viaţă îndelungată, pace-n suflete şi încredere în viitor.
”Paște Fericit!„ și ”Hristos a Înviat!”
Primar, Liviu Muntean

CONSILIERII LOCALI

Sărbătoarea Sfântă a Învierii Domnului sa
vă aducă pace în suflete, încredere, lumină, iubire, speranţă, să ne facă să fim mai
înţelepţi şi mai buni. Spiritul Sfânt al Sărbătorilor de Paşte să vă lumineze sufletele
şi casele! Paşte fericit alături de cei dragi !
Hristos a Înviat!
Viceprimar
Vasile Minea

Vasile Minea- viceprimar
Breabăn Georgel
Călin Florea
Florea Doina
Grissak Axente- Vasile
Jurconi Flavia Ioana
Jurj Remus
Linginari Puiu Ioan
Lăzărescu Marinică
Stoian Zaharia
Ungur Vasile
ANGAJAȚII PRIMĂRIEI NĂDRAG
 Medicii de familie dr.Nițu Lucian
Petruț, dr.Katay Eugenia
 Medicul stomatolog dr. Nițu Csila
 Director Liceu Tehnologic ”Traian
Grozăvescu” prof. Stoiconi Cristian
 Director adjunct Liceu Tehnologic

În preajma marelui praznic al Învierii Domnului, dorim tuturor credincioșilor multă sănătate! Lumina Învierii Domnului nostru Iisus
Hristos să vă pătrundă în case și să vă umple
de bucurii duhovnicești iar speranța, credința
și iubirea să învie în sufletele tututor!
Hristos a Înviat!
Preot paroh,
Daniel Ioan Iancu

Sărbătoarea Învierii Domnului ne oferă
deosebitul prilej de a adresa tuturor locuitorilor comunei Nădrag multă sănătate, putere de muncă, linişte, speranţă
şi împlinire. Fie ca marea sărbătoare a
tuturor creştinilor să ne găsească pe toţi
mai buni şi mai aproape unii de alţii,
iar bucuria şi lumina Învierii Domnului să triumfe în sufletul fiecăruia dintre
noi. Paște Fericit!„ și ”Hristos a Înviat!”

 SC Tehnocer SRL Nădrag
 SC Ro- Alto Gradimento,
 punct lucru Nădrag
 SC Fin As Pro SRL Nădrag
 SC Calzaturificio Torre SRL Lugoj,
punct lucru Nădrag
 SC Bradul SRL Nădrag
 SC Tunad SRL Nădrag
 SC GTB SRL Nădrag
 AF Orban Fabian și Felix- Nădrag
 SC BCC SRL, punct lucru Nădrag
 AF Balaș Cristian Nădrag

Doresc tuturor locuitorilor comunei
Nădrag ca emoţia pe care o împărtăşim
cu toţii în preajma Învierii Domnului
să le umple sufletul de lumină şi bucurie. Lumina sfântă să se pogoare asupra
dumneavoastră şi a celor apropiaţi cu
sănătate, bucurie şi realizări depline.
Paşte fericit alături de cei dragi! Hristos
a Înviat!
În prag de Sfinte Sărbători pascale, Primăria
Nădrag le mulțumește pentru buna colaborare avută în cursul anului:
 cadrelor didactice, elevilor, personalului
auxiliar de la Liceul Tehnologic ”Traian
Grozăvescu
 Federației ”Caritas” a Diecezei de
Timișoara, președintelui acesteia, dl.
Herbet Grun și familiei Huțan
 personalului Oficiului Poștal Nădrag
 lucrătorilor Postului de Poliție Nădrag
 cultelor religioase din comună

TUTUROR LE DORIM
PAȘTE FERICIT!

Adunarea Creștină str. Haiduca Nădrag
Biserica Penticostală Nădrag
Urează tuturor locuitorilor comunei
Nădrag ca Sărbătoarea Sfântă a Învierii
Domnului să le aducă lumină în suflete
și multă fericire.

SĂRBĂTORILE PASCALE
După ce în Postul mare ne-am pregătit prin post și rugăciune, prin participarea la calea Sfintei Cruci, prin caritate și înțelegere
cu cei din jurul nostru vom intra în Săptămâna Sfântă. Pe data de 2 Aprilie 2015 este Joia Sfântă. Cunoaștem icoanele ce reprezintă Cina cea de taină, lucrări ale unor mari pictori dar și creații ale unor sculptori așa cum este Masa tăcerii. Liturghia Cinei
Domnului este celebrată în Biserica Romano- Catolică din Nădrag la ora 18. Vineri, 3 Aprilie 2015, la ora 15, în Vinerea Mare
se celebrează patima Domnului. În seara zilei de sâmbătă, 4 Aprilie 2015, este vigilia pascală. De la ora 20 începe Liturghia Învierii Domnului cu procesiunea de Înviere. Duminică, 5 Aprilie 2015, este Duminica Paștelui. În această zi, alături de Biserica
Romano- Catolică, sărbătoresc Învierea Domnului și Bisericile Protestante. La ora 10 a acestei zile de sărbătoare se celebrează
Liturghia. Luni, a doua zi de Paști, tot la ora 10 este misa.

Simboluri pascale
Indiferent de religie, locuitorii comunei noastre
așteaptă cu smerenie Sfintele Paști. Este o clipă magică, unică, este un moment deosebit. Dincolo de latura
spirituală, Sfintele Paști ne fac pe toţi mai buni, mai
curaţi, mai aproape de Mântuitor.
LUMÂNAREA DE ÎNVIERE
În noaptea Învierii, fiecare gospodar sau gospodină, fiecare locuitor, mic sau mare, tânăr sau bătrân, care ia parte
la Înviere aduce cu sine o lumânare pe care o aprinde şi o
ţine aprinsă în tot timpul săvârşirii Sfintei Învieri. După
Înviere, fiecare se întoarce cu lumânarea aprinsă acasă.
CRUCEA
Este simbolul iubirii lui Dumnezeu pentru oameni, simbolul jertfei lui Iisus Hristos pentru salvarea omenirii.
OUĂLE “ROŞII”
În Joia Mare se vopsesc ouăle în diferite culori dar culoa-
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”Traian Grozăvescu”- prof. Mărcuț
Monika
 Agent șef Manea Silviu
 Șef Ocol silvic ”Ana Lugojana”- Oprea
Ioan
 Șefii Ocol silvic ”Ana Lugojana”,
district Nădrag- Cireșan Dinu, Damșa
Cosmin
 Diriginte Oficiu Poștal - Șerban Aneta

FIRMELE:

Paște fericit vă dorește preotul Hollschwandner Iosif, paroh în Nădrag
rea principală este roşu. Ouăle simbolizează mormântul
lui Iisus Hristos, care s-a deschis la învierea sa din morţi.
De aceea, când sparg ouăle prin ciocnire, dar şi când se
salută creştinii îşi spun: “Hristos a înviat! Adevărat a înviat!”.
PASCA
Aceasta are o formă rotundă, pentru că se crede că scutecele lui Hristos au fost rotunde. Având la mijloc o cruce,
pasca este împodobită pe margini cu aluat împletit.
MIELUL
Mielul este simbolul lui Iisus în întreaga tradiţie creştină.
Mielul fript a devenit fel principal pe masa de Paşte a tuturor creştinilor.
IEPURAŞUL
În ajun de Sfintele Paşti, copiii pregătesc un cuib din lucernă proaspăt tăiată, aşezată în formă de cerc şi aşteaptă
cadourile de la Iepuraş. Iepuraşul de Paşti aduce cadouri şi
ouă vopsite copiilor cuminţi.
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Ana Radu - un campion
european din Nădrag

Olimpicii Nădragului
Încă o dată s-a demonstrat că la Liceul Tehnologic ”Traian
Grozăvescu„ se face școală adevărată. Și în acest an mai mulți
elevi nădrăgeni s-au calificat la olimpiadele judeţene sau
naționale. Felicitări atât lor cât și dascălilor care-i pregătesc!
EI SUNT OLIMPICII!
Matematică (prof. Dan Dumescu)
 Lazea Maria, clasa a X-a, locul I la Concursul Naţional de Matematică „Adolf Haimovici” faza judeţeană şi calificată pentru
faza naţională
 Ianculescu Mădălina, clasa a XI-a, locul III la Concursul Naţional de Matematică „Adolf Haimovici” faza judeţeană
 Băban Marian, clasa a XII-a, locul III la Concursul Naţional de
Matematică „Adolf Haimovici” faza judeţeană
 Luntraşu Andreea, clasa a XII-a, locul VIII la Concursul Naţional de Matematică „ Adolf Haimovici” faza judeţeană
Religie ortodoxă (prof. Şandru Adrian)
 Asavei Gabriela, clasa a IX-a,locul II la Olimpiada de Religie,
faza judeţeană

Pasiune, ambiție, determinare, multe sacrificii, mii
de ore de antrenamente și cantonamente montanetoate acestea îi caracterizează viața sportivă a lui
Ana Radu, un nădrăgean ajuns campion național și
european la lupte dar și antrenor al clubului pentru
care a cunoscut gloria sportivă. Luptele libere- un
sport al celor puternici fizic si mental, o disciplină temerară pe care nu o pot practica decât cei cei
capabili de sacrificii, de o continuă confruntare cu
propriile limite dar și cu adversarii. Intrat în panoplia marilor sportivi ai României, Ana Radu are
toate atu-urile profesionale de a forma în comuna sa natală viitori campioni naționali, europeni,
mondiali sau olimpici.
DEPARTE DE CASĂ, LA STEAUA BUCUREȘTI
Într-un apartament din centrul comunei, la parterul
unui bloc stă Ana Radu. Are 48 de ani și s-a născut
în Nădrag. Povestea sa de viață este una deosebită.
Clasele I- IV le-a urmat în Nădrag, având șansa să fie
remarcat de antrenorul lugojean Luca Rădoi, dascăl
de sport la școală. ”De la dânsul am învățat primele
noțiuni despre luptele libere. În 1976 am avut dublă
fractură la brațe. Eram convins că nu voi mai putea
face sport niciodată. M-am însănătoșit și, în 1977,
am plecat, alături de dl. antrenor, la clubul Steaua
București. Părinții au rămas la Nădrag iar eu, acolo
în capitală, am continuat școala și, în paralel, antrenamentele la echipă. Ușor nu a fost, eram totuși un copil departe de casă, de prieteni„ spune Ana Radu. Au
urmat ani cu multe, multe antrenamente, cantonamente, competiții. ”Am cunoscut la clubul Steaua oameni deosebiți, sportivi de excepție ai țării. Am fost și
component al lotului național și olimpic. De-a lungul
anilor am avut parte de mulți adversari dar am rămas
prieteni cu toți. Modelul meu a fost Serghei Beloglazov, de două ori campion olimpic și de șase ori campion mondial concurând sub drapelul fostei Uniuni
Sovietice. Țin să mulțumesc, chiar dacă unii nu mai
sunt printre noi, antrenorilor care mi-au marcat cariera: Pavel Nicolae și Coman Petre (la lotul național)
respectiv Alexandru Geantă și Marin Cristea (la club„
adaugă campionul nădrăgean.
CAMPION PENTRU ROMÂNIA
LA KATOWICE
Cea mai mare performanță a lui Ana Radu a fost cucerirea titlului de campion european la lupte libere,

la Katowice, în anul 1987. ” A fost un moment unic.
Eram pe prima treaptă a podiumului, într-o sală arhiplină și s-a cântat imnul țării mele. Am fost copleșit de
emoție, fericit pentru ceea ce am realizat, onorat de faptul că reprezint România. Nu poți exprima în cuvinte
tot ceea ce simți în astfel de momente„ mărturisește
Ana Radu. În locuința sa, la loc de frunte, stau cupele
de campion (inclusiv cea câștigată la Katowice), medaliile și diplomele. Ține mult la acestea, îl năpădesc
amintirile când le privește. Acum, după ani și ani, ar
dori să împărtășească din experiența sa sportivă tinerilor din comună. ”Cine știe? Poate se va înființa un
club sportiv în comună și m-ar bucura dacă aș putea
antrena pasionații de lupte. Însă, primele lucruri care
le-aș spune oricărui copil sau tânăr care vrea să facă
lupte ar fi că fără muncă, disciplină și sacrificii nu poți
face acest sport. Acestea le-am spus și celor doi băieți
ai mei și pot spune că m-au ascultat. Unul este student
la institutul de Educație fizică și Sport (IEFS), celălalt
rugbist la Steaua„ conchide Ana Radu, un campion al
Nădragului, un campion al României.

ACTIVITATE CA SPORTIV
Legitimat la Steaua București între
1977-2006 și component al lotului
național de lupte și cel olimpic
Maestru al sportului din 1992
A cucerit 14 titluri de campion național
(cinci la individual și nouă cu echipa)
Campion european la lupte libere la
Katowice în 1987, categoria 54 kg.
În 1986 a participat la Campionatele mondiale de juniori de la Schiferschstadt (Germania)
A luat parte la doua ediții (1988 și 1991)
ale Campionatelor europene de seniori
obținând un loc 5, respectiv un loc 7
A luat medalia de bronz la Cupa Campionilor Europeni în 1991
ACTIVITATE CA ANTRENOR
Antrenor al secției de lupte de la Clubul
Steaua între 1998-2005.
Alături de antrenorii Alexandru Geantă
și Claudiu Tămădâianu a condus echipa
clubului militar spre cucerirea unui număr de 25 de titluri de campion național
individual (13 la seniori și 12 la juniori)

Limba engleză (prof Bărbulescu Bianca)
 Peicuţi Călin, clasa a XI-a, calificat la faza interregională a olimpiadei de Limba engleză pentru licee tehnologice „ Hi! Tech”,
 Murgoi Florentina, clasa a XI-a, calificat la faza interregională
a olimpiadei de Limba engleză pentru licee tehnologice „ Hi!
Tech”,
 Roşu Răzvan, clasa a XII-a, calificat la faza interregională a
olimpiadei de Limba engleză pentru licee tehnologice „ Hi!
Tech”.

IANCULESCU
MĂDĂLINA
ASAVEI GABRIELA

LAZEA MARIA

MURGOI
FLORENTINA

RĂZVAN ROȘU

CĂLIN PETCUȚI
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PUBLICAȚIE A CONSILIULUI LOCAL ȘI PRIMĂRIEI COMUNEI NĂDRAG

”De ziua ta
mamă!”

Agenda Poliției Nădrag
Agent șef-principal Manea Silviu, șef post Poliția
Nădrag recomandă o serie de măsuri pentru prevenirea infracţiunilor de tâlhărie, reducerea riscului victimal dar și alte aspecte:
 Atragem atenția conducătorilor de autoturisme să nu se urce la volan sub influența alcoolului. În preajma sărbătorilor pascale și în
timpul acestora polițiștii nădrăgeni vor efectua controale în trafic
 În noaptea de Înviere recomandăm locuitorilor să lase pe cineva acasă dacă restul familiei
este la biserică, să lase un bec aprins iar dacă
observă persoane suspecte în zona gospodăriei
să ne anunțe telefonic
 În cazul în care se părăsește localitatea asiguraţi cu sisteme corespunzătoare de închidere
(yale, lanţuri de lacăt etc.), uşile şi ferestrele
locuinţei şi anexelor gospodăreşti. De asemenea, asiguraţi un iluminat corespunzător a
casei şi a curţii

Au dedicat mamelor cântece și poezii pe
care le-au învățat cu mult timp înainte,
pentru această zi deosebită. Au înmânat felicitări femeilor din comună, au
confecționat diplome pentru cea mai
bună mamă. De Ziua Femeii, elevii nădrăgeni au fost angrenați în acțiuni deosebite.
Nu poate fi un început de primăvară fără
Ziua Mamei, nu poate fi ceva mai frumos
decât zâmbetul acesteia când îşi vede copilul fericit! Consiliul Elevilor din cadrul
Liceului Tehnologic „Traian Grozăvescu”
Nădrăg a decis să confecționeze felicitări pe
care, ulterior, elevii le-au înmânat femeilor
din comună. Elevii clasei a I-a, îndrumați
de d-na profesoară Andrea Glauber, au
confecţionat Diplome de merit şi felicitări
pentru cea mai bună mamă. Elevii clasei
a II-a, sub îndrumarea d-nei profesoare
Geangu Marina, au organizat un atelier de
lucru împreună cu mămicile, urmat de o
serbare. Sutn doar o parte din activitățile
prilejuite de ziua de 8 Martie. Fiecare gest,
fiecare cuvânt rostit de copii s-a dovedit a
fi darul cel mai de preţ al fiecărei mame.

CRONICA
FOTBALISTICĂ
AS Padeșul Nădrag mizează
pe tineri
Aminteam în ediția trecută a ”Foii nădrăgene„ că exista pericolul ca mișcarea fotba-

Polițiștii nădrăgeni urează tuturor locuitorilor comunei sărbători pascale fericite!

Urez tuturor locuitorilor comunei
Nădrag care poartă
numele Florin, Florica, Florina și
Gheorghe, Gheorghina, Georgeta,
George un sincer “La mulţi ani!”
Primar,
Liviu Muntean

POMPIERII
RECOMANDĂ
Pompierii din cadrul SVSU Nădrag
recomandă atât preoţilor, cât şi credincioşilor să nu uite câteva reguli de
bază în timpul slujbelor religioase de
Paște astfel ca acestea să se desfășoare
fără incidente: aprinderea şi aşezarea
lumânărilor se va face numai în locurile special amenajate în acest sens (în
exteriorul construcţiei şi la o distanţă
de siguranţă faţă de vegetaţie sau elemente combustibile); lumânările nu
se vor ţine în apropierea obiectelor
combustibile precum icoane, decoruri, mobilier; să fie supravegheate
permanent lumână
rile căzute sau
consummate.

Pompierii din cadrul SVSU
Nădrag urează locuitorilor
comunei Paște fericit!
listică autohtonă să rămână doar o amintire prin neparticiparea la returul Ligii a V-a
Timiș, seria a III-a. Nu a fost așa și asta
grație Primăriei, Consiliului Local Nădrag, primarului Liviu Muntean care s-au
implicat sufletește și financiar, echipa continuă particparea în serie. Chiar dacă lotul
are mulți jucători tineri și poate lipsiți de
experiență important e faptul ca suporte-

rii nădrăgeni să aibă parte de meciuri de
vizionat iar tinerii să facă sport. În prima
etapă a returului, nădrăgenii s-au declarat
învinși la Real Dragșina (scor 5-2 pentru
gazde). Pentru Padeșul au marcat Ciprian
Oprescu și Cristian Mitroi. În etapa a II-a
a returului echipa a ”stat„ datorită retragerii din campionat a formației din Chizătău.

Agro Minea - Padeșu

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
Telefon: 0768883263

Nașteri

AGRO MINEA - PADEȘU - O ALEGERE PERFECTĂ!

Guguta Alin în 21.02.2015

Vă așteptăm cu drag!

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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Să crească mare și sănătos!
Felicitări părinților!

Decese
Jurconi Minerva (73 de ani) - născută la
01.09.1941, decedată în 18.03.2015
Popa Neculai (59 de ani)- născut la
07.05.1955, decedat în 21.03.2015
Isfan Anica (79 de ani)- născută la
01.05.1935, decedată în 21.03.2015

Dumnezeu să îi
odihnească în pace!

