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Liviu Muntean
Dragi nădrăgeni,
În ultima perioadă de timp, au apărut în 
comuna noastră tot felul de zvonuri potri-
vit cărora Primăria are datorii enorme, de 
circa 17 miliarde de lei vechi, că instituția 
administrației locale se va închide, că 
dumneavoastră, locuitorii din Crivina și 
Nădrag nu veți mai beneficia de serviciile 
publice din Primărie. Vreau să vă transmit 
că toate acestea sunt nereale, fără nici un 
fundament. Primăria Nădrag are în acest 
moment nu datorii substanțiale ci un ex-
cedent bugetar de circa 2 miliarde de lei 
vechi, bani pe care-i vom folosi la lucrări 
edilitare în comună. Ca primar al vostru 
am fost tot timpul transparent în ceea ce 
privește activitatea Primăriei. Nu o dată, 
în paginile ”Foii nădrăgene”, în întâlnirile 
cu dumneavoastră am menționat deschis 
și sincer ce dorim să facem pentru co-
mună, cu ce probleme de confruntăm și 
obiective de viitor avem. Așa voi face și de 
acum încolo, pentru că, personal, consider 
că activitatea instituției pe care o conduc 
grație încrederii pe care mi-ați acordat-o 
este una pentru comunitate, pentru inte-
resul comunei Nădrag și nu în folosul cui-
va anume, a unui grup de interese. În altă 
ordine de idei, importanţi pentru noi vor 
fi banii europeni alocaţi prin intermediu-
lui Grupurilor de Acţiune Locală (GAL), 
comuna noastră făcând parte dintr-o ast-
fel de structură. Până acum, prin GAL noi 
am reușit să atragem bani pentru asfaltări 
de străzi iar în comună trei firme au reușit 
să acceseze bani europeni pentru domeni-
ile apicol și de achiziția de utilaje agricole. 
Începând cu anul 2016, atât administraţia 
locală cât și persoanele fizice sau juridice 
din comuna noastră care intenţionează să 
dezvolte anumite activităţi vor putea acce-
sa fonduri europene nerambursabile. Noi, 
ca administraţie locală, încurajăm aceste 
investiţii private și la momentul elabo-
rării strategiei GAL le vom acorda toată 
asistenţa necesară în vederea realizării 
unor astfel de proiecte. În ceea ce privește 
curățenia de toamnă rog locuitorii comu-
nei să se mobilizeze și să amenajeze spațiul 
verde din fața casei. Având în vedere că 
suntem într-un anotimp ploios se impune 
curățarea șanțurilor și rigolelor din dreptul 
fiecărei gospodării. Nu în ultimul rând, 
pentru că ne apropiem cu pași repezi de 
anotimpul rece vă anunțăm că în proble-
ma curățirii coșurilor sunt două variante. 
Fie că dumneavoastră faceți verificările de 
rigoare fie ne contactați la Primărie și noi 
vom lua legătura cu un serviciu de coșerit 
care să vină, contra cost, la noi în comu-
nă. În privința centralelor termice este 
recomandată verificarea lor pentru evita-
rea incidentelor nedorite. În încheiere, aș 
mai menționa faptul că suntem pregătiți 
pentru iarnă, în eventualitatea în care 
aceasta vine cu zăpezi din luna noiembrie. 
Buldoexcavatorul cu lamă aflat în dotarea 
Primăriei va interveni pentru îndepărtarea 
zăpezii acolo unde va fi necesar. 

Editorial

În ultima perioadă de timp, edilii locali au finalizat sau dema-
rat mai multe lucrări în infrastructura localității Nădrag. 

FINALIZARE ASFALTARE

- cu bani europeni atrași prin Grupul de Acțiune Locală (GAL) 
”Țara Făgetului” (asociație din care face parte comuna noas-
tră alături de alte 13 comune, prin programul PNDR, măsura  
413.22 – Axa 4 LEADER ) s-a finalizat o porțiune din strada 
Metalurgiștilor și accesul pe strada Cornet

S-A ÎNCEPUT EXECUȚIA DE TROTUARE
- a demarat lucrarea de 
realizare a 850 metri de 
trotuar cu dale de pavaj 
pe strada Metalurgiștilor 
(de la fosta canti nă a 
Uzinei de apă până la 
blocul nr. 4 de pe strada 
Oțelarilor) 

LICITAȚIE PENTRU  
CANTINA ȘCOLII
- a fost finalizată licitația pentru desemnarea constructorului care 
va realiza lucrarea de reabilitare a Cantinei școlii

ACHIZIȚIA PUBLICĂ PENTRU CANALIZARE LA NĂ-
DRAG
- a fost demarată organizarea procedurii de achiziţie publică (de-
semnarea constructorului) a contractului de lucrări pentru obiec-
tivul „Reabilitare și extindere reţea de apă uzată (canalizare și 
staţie de epurare) în localitatea Nădrag, comuna Nădrag, judeţul 
Timiș”. Investiția este finanțată prin Programul Naţional de Dez-
voltare Locală, subprogramul Modernizarea Satului Românesc. 
Rețeaua de canalizare va avea circa 14 km lungime.

Lucrări edilitare în Nădrag

”Ziua 
Mulțumirii„  

la Nădrag
Ne aflăm aproape de finalul anului 2015, 
un an mai puțin rodnic decât cel anterior 
și omenește am putea spune că nu prea 
avem motive de mulțumire. Însă, privind 
în Sfânta Scriptură, apostolul Pavel ne 
reamintește datoria pe care o avem ca oa-
meni înaintea lui Dumnezeu:
Efeseni, capitolul 6/versetul 20: 
”Mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu 
Tatăl, pentru toate lucrurile, în numele 
Domnului nostru Isus Hristos!”

Cu această ocazie de ”Zi a mulțumirii” 
invităm pe toți credincioșii comunei 
Nădrag să participe la bucuria Biseri-
cii Babtiste din Nădrag în închinare și 
mulțumire înaintea lui Dumnezeu, pen-
tru toate din acest an.
”Ziua Mulțumirii”va avea loc în Biserica 

Babtistă Nădrag, str. Pasaj Stadion, nr. 7, 
în data de 8 noiembrie 2015, la orele 17.
”Veniți să ne închinăm și să ne smerim, 
să ne plecăm genunchiul înaintea Dom-
nului, Făcătorului nostru!” Ps.95:6

Vă așteptăm cu drag și Dumnezeu să vă 
binecuvânteze !

Pastor,
Iacob Logoș

MICROBUZ PENTRU ELEVI

La începutul anului școlar, Liceul Tehnologic ”Traian 
Grozăvescu” Nădrag a primit un microbuz modern, 
de ultimă generație pentru transportul elevilor. Cu 
acesta se aduc la școală (și se duc acasă după ore) ele-
vii din Crivina. Ineditul constă în faptul că șoferul 
mijlocului de transport este însuși…primarul Liviu 
Muntean. ”Nu avem momentan posibilitatea de an-
gajare a unui șofer. În această situație, dimineața mă 
duc eu după elevii din Crivina iar după cursuri îi duc 
acasă” spune edilul șef al comunei noastre. 
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ACTE NECESARE 
PENTRU ACORDAREA 
DE AJUTOARE DE 
CĂLDURĂ 

Începând cu data de 15 octombrie, 
de partamentul social din cadrul Pri-
măriei Nădrag  primește dosarele 
pentru acorda rea ajutorului de caldu-
ră aferent inter valului 01.11.2015- 
31.03.2016. Actele necesare la dosar 
sunt următoarele:

-cerere tip - de la Primăria Nădrag 
- acte de identitate pentru fiecare 
membru al familiei: carte de identita-
te, certificate de naștere pentru copiii 
sub 14 ani 
- adeverință salariu din luna prece-
dentă depunerii cererii (pe adeverință 
se specifică dacă se bene ficiază de bo-
nuri de masă și ore suplimentare) 
- cupon pensie - unde este cazul 
- cupon alocație copii 
- adeverință de la Registrul agricol 
(Primăria Nădrag) 
- adeverință de venit (Finanțe Lu goj) 
- acte doveditoare privind dreptul 
de ocupare a spațiului (contract de 
vânzare- cumpărare- unde este cazul, 
contract de comodat- unde este ca-
zul, contract de închiriere-unde este 
cazul sau alte acte dove ditoare) 
- factura gaz 

Limita de venit este de 615 lei/mem-
bru pe familie pe lună. 

DE LA PRIMĂRIA 
NĂDRAG, PE SCURT

 � Recent, în programul de distribu-
ire a ajutoarelor alimentare de la 
Uniunea Europeană( POAD) s-a 
introdus o modificare. Concret, 
față de beneficiarii anii trecuți, se 
permite și unei alte categorii de 
persoane   să beneficieze de aceste 
ajutoare alimentare. Este vorba 
de persoanele cu venit redus care 
trebuie să depună o adeverință de 
la Finanțe și să treacă printr-o an-
chetă socială pentru a putea bene-
ficia de ajutorul alimentar. Relații 
suplimentare la Biroul social din 
Primăria Nădrag

 � A trecut termenul de plată pen-
tru taxele și impozitele locale pe 
semestrul II. Cei care nu și-au 
achitat obligațiile către bugetul 
local sunt rugați să o facă cât mai 
repede întrucât, după data de 1 
octombrie, se calculează penalități 
de 2% pe lună din valoarea debi-
tului restant

În cadrul ședințelor din lunile  august și septembrie, aleșii lo-
cali au adoptat mai multe hotărâri ce au vizat lucrări edilitare 
pe raza comunei, rectificarea bugetului, reorganizarea rețelei 
școlare etc. Hotărârile votate de consilierii locali sunt urmă-
toarele: 
-HCL nr. 52 din 06 august 2015 privind rectificarea bugetului 
de venituri și cheltuieli al Consiliului Local al Comunei Nădrag, 
pentru anul 2015. 
- HCL nr. 53 din 26 august 2015 prin care au fost aprobată suma 
de maxim 6.000 lei destinată organizării sărbătorii „Ruga satului 
Crivina” în anul 2015.
- HCL nr. 54 din 26 august 2015 de aprobare a demolării coloniei 
situată pe strada Şcolii nr. 20, Nădrag
- HCL nr. 55 din 26 august 2015 privind aprobarea vânzării di-
recte, către titularul contractului de închiriere, a apartamentului 
nr.24 din blocul situat la adresa Nădrag, str. Şcolii bl. 23. 
- HCL nr. 56 din 18 septembrie 2015 de achiziţionare a unei 
cantități de 100 m. steri lemn de foc pentru Creșa din Nădrag. 
- HOTĂRÂREA nr. 57 din 18 septembrie 2015 privind aprobarea 
reorganizării reţelei școlare a unităţilor de învăţământ preuniver-
sitar de pe raza comunei Nădrag pentru anul școlar 2015-  2016. 
- HCL nr. 58 din 18 septembrie 2015 prin care s-a decis organiza-
rea procedurii de achiziţie publică a contractului de lucrări pentru 
obiectivul „Reabilitare si extindere reţea de apă uzată (canalizare și 
staţie de epurare) în localitatea Nădrag, comuna Nădrag, judeţul 
Timiș”. 
- HCL nr. 59 din 18 septembrie 2015 de achiziţie directă a con-
tractului de servicii „Consultanţă în domeniul achiziţiilor publice 
în cadrul procedurii de atribuire a contractului de execuţie lucrări 
referitor la obiectivul de investiţii Reabilitare si extindere reţea de 
apă uzată (canalizare și staţie de epurare) în localitatea Nădrag, 
comuna Nădrag, judeţul Timiș” 
- HCL nr. 60 din 18 septembrie 2015 de aprobare a executării de 
lucrări de reparaţii la instalaţia de canalizare a blocului de locuinţe 
situat la adresa Nădrag, str. Şcolii, bl.23, 
- HCL nr. 61 din 18 septembrie 2015 privind completarea in-
ventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei 
Nădrag.

- HCL nr. 62 din 30 septembrie 2015 prin care s-au aprobat  lu-
crări de consolidare a taluzului drumului pe strada Alunului din 
localitatea Nădrag 
- HCL nr. 63 din 30 septembrie 2015 de aprobare a decontării 
cheltuielilor cu efectuarea navetei pentru cadrele didactice și per-
sonalul didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar de stat, 
din cadrul Liceului Tehnologic “Traian Grozăvescu” Nădrag, care 
nu dispun de locuinţă în localitatea Nădrag. 
- HCL nr.64 din 30 septembrie 2015 prin care s-a decis  achizi-
ţia directă a contractului de servicii „Elaborarea documentaţiei de 
modificare a autorizaţiei de construire pentru obiectivul: Reabi-
litare, refuncţionalizare și mansardare sediu primărie în comuna 
Nădrag judeţul Timiș” 
- HCL nr. 65 din 30 septembrie 2015 privind aprobarea conce-
sionării de către Enel Distribuţie Banat, a 4 parcele de teren în 
suprafaţă de 12,1 mp. fiecare, ce fac parte din domeniul public 
al Comunei Nădrag, în vederea amplasării a 4 posturi de trans-
formare care alimentează toţi consumatorii din comuna Nădrag.
- HCL nr. 66 din 30 septembrie 2015 de  aprobare a achiziţiei 
contractului de prestări servicii electrice „ Mentenanţă, service și 
întreţinere instalaţie de iluminat stradal a comunei Nădrag, lu-
crări în specialitatea reparaţii electrice accidentale”

Hotărâri ale Consiliului Local Nădrag

Se spune că...
Se spune că:” o persoană, sau o naţiu-
ne fără istorie este ca un copil care nu 
își cunoaște părinţii, sau mai mult, fără 
istorie nu există viitor”. Acestea sunt 
gândurile unei mici comunităţii care la 
ceas aniversar își dispersează privirea, 
uitându-se cu un ochi înspre apusul ce-
lor 90 de ani, iar cu celălalt spre zorii 
viitorului.
Aniversarea este a comunităţii baptiste din 
localitatea Crivina. Aici Biserica Baptistă 
își aduce aminte de începuturile sale, care 
e adevărat nu sunt foarte îndepărtate, la fel 
ca a Cultului Baptist care se bucură de o 
istorie de 400 de ani, dar suficiente cât să 
se poată spune că Biserica are istorie. Totul 
a început în anul 1925, când în sat, nu așa 
cum ne-am aștepta noi astăzi să fi avut loc 
vreo amplă campanie evanghelistică, a venit 
prin căsătorie o tânără din comuna vecină 
Fârdea, o tânără care având cunoștinţă des-
pre evanghelie, hotărăște să-și dedice viața 
lui Dumnezeu și să împărtășească credinţa 
creștină baptistă. Acesta a fost începutul, nu 
prea euforic, nici exaltant, dar un început 
binecuvântat de Dumnezeu. În anul ime-
diat următor având această piatră de teme-
lie pusă, alte opt persoane cred Evanghelia 
și fac pasul decisiv hotărând să se boteze și 
să-L slujească pe Hristos. În următorii trei 
ani mărturia baptistă se răspândește în sat, 
și luând pe rând în anul 1927 încă trei per-
soane fac pasul înspre Biserica Baptistă, mai 
apoi în anul 1928 soţia primarului face acest 
pas important, și în 1929 zece persoane îm-
brăţișează această credinţă creștină baptistă.

Acesta este începutul, iar felul în care s-au 
desfășurat lucrurile și avântul pe care l-a luat 
mărturia Baptistă în sat arată că cel care a 
susţinut această lucrare a fost nimeni altul 
decât Dumnezeu. În timp Biserica a fost 
binecuvântată și cu o fanfară care datorită 
migraţiei spre oraș și-a încetat activitatea 
dar care astăzi este înlocuită de o orchestră 
încântătoare. La fel se poate spune și astăzi 
după 90 de ani, că tot meritul pentru această 
frumoasă perioadă este doar a lui Dumne-
zeu, mai cu seamă dacă avem în vedere și 
mediul în care s-a dezvoltat Biserica, unul 
opresiv, mai ales în perioada comunistă. 
Desigur că Biserica a cunoscut și perioade 
de oscilaţie, în care numărul credincioșilor 
a crescut, mai apoi a stagnat, împuţinat și 
iarăși revigorat.
Trebuie spus că impactul Bisericii din Cri-
vina în zonă a fost unul consistent, mulţi 
copii au dobândit aici cunoștinţe muzicale, 
dintre membrii bisericii Dumnezeu a ridicat 

câţiva bărbaţi care au devenit pastori în bise-
ricile din zona, în sensul acesta fiind singura 
biserică din zona care a dat pastori, dar și 
impact asupra societăţii, primarul comunei 
fiind copilul unor părinţi baptiști, el însuși 
crescând în Biserică, la fel cel mai de succes 
om de afaceri din zonă este crescut în bise-
rica din Crivina având mamă credincioasă 
baptistă, și desigur Biserica a dat educatori, 
profesori, buni meseriași, și mai cu seamă 
buni cetăţeni.
Astăzi Biserica Baptistă se bucură de o atmo-
sferă frăţească între membrii ei, de un locaș 
de închinare confortabil, de o orchestră de 
tineri care înviorează Biserica, de un pastor 
local, și de prezenţa și ajutorul lui Dumne-
zeu. Aici în cadrul bisericii se înalţă spre cer 
în fiecare zi de duminică, miercuri și vineri 
cântări pentru lauda lui Dumnezeu, rugă-
ciuni și mulţumiri adresate aceluiași Dum-
nezeu unic, și tot aici se citește și împărtășeș-
te cuvântul fidel al Scripturii.



A început școala!
Vacanța s-a terminat. Clopoțelul a sunat pentru in-
trarea la cursuri. Cu ghiozdane le în spate, însoțiti de 
părinți și bunici, preșcolarii și elevii școlii din comu-
na noastră au venit la deschiderea noului an școlar. 

La festivitatea de la Liceul Tehnologic ”Traian Grozăves-
cu” ce lor prezenți le-au vorbit directorul prof. Cristian 
Stoiconi, directorul adjunct prof. Mărcuț Monika, das-
căli etc. În discursul său, primarul Liviu Muntean i-a 
asigurat pe părinți că din partea primăriei există și va 
exista o disponibilitate totală pentru a sprijini orice acţi-
une care vizează elevul. Copiii au primit binecuvântarea 
de la preotul părintele paroh Daniel Ioan Iancu.  Apoi, 
la clase... Orar, cărțile noi, povești despre vacanță și... 
școală. Cu teme, cu note, cu extemporale și teze. În acest 
an școlar vor urma cursurile învățământului nădrăgean 
un număr de 571 preșcolari și elevi. În ciclul primar 
sunt înscriși 116 elevi, în cel gimnazial 88 de elevi, la 
liceu zi 98 de elevi, liceu seral 81 de elevi iar la liceu fără 
frecvență 138 de elevi. 

EI SUNT ELEVII DIN  
CLASELE PREGĂTITOARE!

Clasa pregătitoare Nădrag (prof. Ișfan Florentina- Nata-
lia): Băran  Denisa- Karin, Bojan Briana- Maria, Buibaș 
Adrian- Ştefan, Bujor Albert- Felix, Cheșcu Lucas- Ia-
nis, Dragomir Emanuel- Viorel, Dulai  Mirel- Gabriel, 
Godja Anamaria- Iasmina, Maiornik  David, Matușca 
Florentin- Adrian, Minea Alexandru- Vasile, Moldovan 
Andra, Murgoi Maria - Cristiana, Mușat Alessia - Ro-
berta, Olaru Mario- Cristian, Orliczky Sibille- Alexan-
dra, Peștean Alexandru - Cristian, Pistolea Valentina 
- Andreea, Podaru Valentin - Vlad, Popa Ionuţ, Slidak 

Denis - Andrei, Szocsi  Maria – Alida – Alina, Suciu  
Silvana- Maria.

Clasa pregătitoare de la Şcoala primară Crivina (înv. 
Drăgan Grigorie): Diaconu Diana - Maria; Guguţa La-
urenţiu. 

EI SUNT BOBOCII ȘCOLILOR NOASTRE!

Clasa I-a Nădrag (prof. Florea Doina): Apăscăriţei An-
drei - Mihai, Banciu Ioan-Denis-Ciprian, BombescuA-
driana- Celine, Brașoveanu Ana-Maria-Alexandra, Iuga 
Alexandra-Maria, Bușe Eric- Andrei, Cohut Raul- Ni-
cușor, Daroţi Armando- Laurenţiu-Andrei, Kanalos 
Robin- Andrei, Knejnik Andrei- Gabriel, Nicolcea  
Marian- Robert, Olariu Lorena - Ştefania, Pintilie  Flo-
rin-  Constantin, Pîrlea Ionuţ, Stoiconi Nicoleta, Trușcă  
Marina- Loredana, Zamfir- Szelle Maya
Clasa I-a Crivina (înv. Drăgan Grigorie): Drăgan David- 
Filip, Stoica Patricia- Alexandra, Ţîţan Cătălin Mihail 

A ÎNCEPUT ȘI GRĂDINIȚA!

A început și învățământul preșcolar. La Grădinița cu 
Program Normal din Nădrag urmează cursurile 41 de 
prichindei: 15 în grupa mică (prof. Crivinaţu Mirela); 
12 copii în grupa mijlocie (prof. Roșu Violeta) și 14 
copii în grupa mare ( prof. Subescu Larisa Elena). La 
Crivina, funcționează o grupă combinată cu nouă copii 
(prof. Mihai Irina Carmen)

CE CLASE ȘI DASCĂLI SUNT?
Clasa pregătitoare (23 elevi)- prof. Ișfan Florentina Na-
talia
Clasa I-a (17 elevi)- înv. Floarea Doina
Clasa II-a (18 elevi)- prof. Glauber Andrea
Clasa III-a (22 elevi) – prof. Rusu Ariadna
Clasa IV-a (28 elevi)- inst. Celău Monica
Scoala Clasa pregătitoare- clasele I-IV Crivina (8 elevi)- 
înv. Drăgan Grigorie
Clasa V-a (25 elevi)- prof. Dumescu Dan Ciprian
Clasa VI-a (19 elevi)- prof. Boroș Ştefan Ioan
Clasa VII-a (27 elevi)- prof. Chiţu Oana
clasa VIII-a (17 elevi)- prof. Dumescu Mihaela Cristina
Clasa IX-a (23 elevi)- prof. Şandru Adrian Sorin
Clasa X-a (25 elevi)- prof. Ionescu Moratelli Claudia
Clasa XI-a (28 elevi)- prof. Jigmond ana Veronica
Clasa XII-a (22 elevi)- prof. Crăciun Aliana Florentina
Clasa XI-a seral (28 elevi)- prof. Jurconi Flavia
Clasa XII-a seral (24 elevi)- prof. Canea Adriana Angela
Clasa XIV-a seral rută progresivă (29 elevi)- prof. Măr-
cuţ Dumitru
Clasa IX-a fără frecvenţă (28 elevi)- prof. Triponescu 
Constantin
Clasa X-a fără frecvenţă (29 elevi)- prof. Pașca Manuel 
Florentin
Clasa XI-a fără frecvenţă (28 elevi)- prof. Tonechi Ale-
xandra Ana
Clasa XII-a fără frecvență (26 elevi) – prof. Velcsov Ghe-
orghe Ioan
Clasa XIII-a fără frecvenţă (27 elevi)- prof. Flocan Edgar
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Urez tuturor locuitorilor comunei Nădrag 
care poartă numele Dumitru, Mihail şi 

Gavril un sincer “La mulţi ani!” 
Primar,

Liviu Muntean

Decese
Rus Ioan (80 de ani)- născut la 

25.05.1935, decedat la 13.09. 2015
Ciutura Elena (78 de ani) - născută la 
04.12.1936, decedată la 14.09. 2015
Pintoiu Tamara Daniela (46 de ani) 

- născută la 26.10.1968, decedată la 
16.09. 2015

Stoica Emeric (82 de ani) - născut la 
20.10.1933, decedat la 22.10. 2015
Huțanu Sebastian Liviu (33 de ani)- 

născut la 28.04.1982, decedat în 
14.09.2015

Neag Maria (76 de ani)- născută la 
20.11.1938, decedată în 25.10.2015

Dumnezeu să îi 
odihnească în pace!

Nașteri
Dicu Andrei Ștefan în 20.08.2015

Popa Maria Rut în 28.08.2015
Grecu Mădălin Adrian în 05.10.2015
Pervoni Matei Silviu în 09.10.2015

Să crească mari și sănătoși!  
Felicitări părinților!

Agro Minea - Padeșu

La Cleo

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. 

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

- 100 RON pe zi/ camera pe perioada de iarnă

Telefon: 0768883263

AGRO MINEA - PADEȘU - O ALEGERE PERFECTĂ!
 

Vă așteptăm cu drag!

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!

CĂSĂTORII
Cioaza Sergiu Laurențiu cu Elena-Narcisa 

Lazăr în 11.07. 2015
Iorgovan Florin Ionel cu Suster Adina Camelia 

în 21.08.2015
Măran Adrian-Florin cu Maria-Delia Poclid în 

05.09.2015
Andrei Cosmin-Giorgian cu Jurconi Flavia 

Ioana în 05.09.2015
Sintescu Marcel Alexandru cu Nina-Vesna 

Brâncovean în 16.09. 2015
Mihai Marius Caius cu Badea Niculina în 

05.10.2015

Le dorim “Casă de piatră!”

CONSOLIDARE TALUZ

Aleșii locali au aprobat execuția de 
lucrări de consolidare a taluzului 
drumului pe strada Alunului din lo-
calitatea Nădrag, taluz surpat pe mai 
multe porţiuni. Lucrările de conso-
lidare constau în depunerea a 2.000 
mc. de material de umplutură în zo-
nele afectate. Acesta va proveni din 
excavări executate cu utilaje speciali-
zate în zona albiei râului Cornet în 
zona Pătru – Covaci din Nădrag.

Balul bobocilor –  
ediția 2015

Dans, tinerețe, voie bună, distracție, glume, multe 
surpri ze, discotecă- de toate acestea au avut parte re-
cent participanții la Balul bobocilor – ediția 2015, de 
la Liceul Tehnologic ”Traian Grozăvescu” Nădrag. 
Organizatorii le-au pregătit perechilor de boboci înscri-
se în concurs probe care de care mai hazlii și haioase. În 
final, juriul a deliberat: Miss Boboc 2015 a fost aleasă 
Andra Buzan iar Mister Boboc Erwin Pichler. Miss sim-
patie a fost aleasă Andreea Franțescu iar Mister simpatie 
Laurențiu Franțescu. Juriul a ales și pe cei doi boboci care 
s-au bucurat de cea mai mare popularitate: Rebeca Grecu 
(Miss popularitate) și Gabriel Lugojan (Mister populari-
tate). Felicitări organizatorilor, juriului și, nu în ultimul 
rând, bobocilor școlii nădrăgene pentru reușita acestui 
eveniment!

”Capra cu trei iezi„ la Nădrag, 
cu Teatrul  Plai

În data de 23 octombrie, la cantina școlii, preșcolarii și elevii claselor primare 
și preșcolarii din comună au avut parte de un spectacol de teatru. Ei au vi-
zionat un spectacol de teatru prezentat de Teatrul Plai, cu actori, o versiune 
modernă si interactivă a poveștii Capra cu trei iezi.

CRONICA FOTBALISTICĂ 
După disputarea unui număr de șapte etape din Campionatul Municipal Lu-
goj, seria a II-a, echipa comunei noastre antrenată de Puiu Linginari se află pe 
locul patru cu următoarea linie de clasament: 7 meciuri, 4 victorii, 3 înfrân-
geri, golaveraj 15-10, 12 puncte. Marcatorii echipei sunt: Tudor Livius - 5 
goluri; Pașca Florin- 3 goluri, Pistolea Antonio - 2  goluri; Oprea Ciprian- 2 
goluri; Radu Mihai, Laza Adrian și Crîngașu Alin cu câte o reușită fiecare. 

Armata caută voluntari !
Armata caută rezerviști voluntari, bărbaţi și femei cu vârste între 18 și 55 
de ani, cetăţeni români, dispuși să lupte pentru ţară. Aceștia își păstrează 
locurile de muncă însă, în fiecare an, timp de două săptămâni, merg la 
instrucţie și participă la misiuni ori de câte ori este nevoie iar pentru aces-
te perioade angajatorul primește compensaţii financiare. O lege în acest 
sens a trecut de Parlament și așteaptă să fie promulgată de președinte. 
Rezerviștii voluntari vor semna un contract cu armata, iniţial pentru 4 
ani, care poate fi reînnoit. La primul contract se acordă chiar și o primă 
de fidelitate, după gradul și funcţia primite.  Voluntarii vor fi încadraţi în 
unităţi, în funcţie de aptitudini și vor fi instruiţi 15 zile pe an. Ministerul 
Apărării va anunţa angajatorii în ce perioadă iar când nu participă la in-
struire, voluntarii primesc 10 la sută din soldă pentru funcţia prevăzută 
în contract. Rezerviștii voluntari pot fi înaintaţi în grad, în funcţie de 
nevoile armatei și de misiunile la care participă. În perioada contractului 
cu armata, rezerviștii voluntari pot fi concentraţi oricând. Nu au voie 
să facă grevă, nici propagandă politică și pot fi trimiși în misiuni în ţară 
sau în străinătate, beneficiind de aceleași drepturi ca militarii. Nu poţi fi 
rezerviști voluntari cei care au fost condamnaţi penal.

Miss și Mister boboc Miss și Mister popularitate


