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Apare lunar

UN GÂND LA ÎNCEPUT DE AN ŞCOLAR

Este din nou luna septembrie, a sosit iarăşi momentul de
început al unui nou an şcolar, un moment aparte pentru elevii,
cadrele didactice şi părinţii din comuna Nădrag. Desigur şi eu
ca şi toţi părinţii din comună dorim să asigurăm cea mai bună
educaţie copiilor noştri. Suntem interesaţi ca ei să meargă la
şcoală într-un mediu plăcut, să aibă profesori dedicaţi meseriei
lor, să primească o educaţie adaptată realităţilor lumii de astăzi,
care să le fie de un real folos în activităţile pe care le vor
desfăşura ca adulţi, întrucât după cum bine ştim şi după cum
trebuie să fie convinşi şi elevii de astăzi, educaţia face diferenţa
între performanţă şi mediocritate. Pentru realizarea acestor
deziderate este esenţial să existe o legătură strânsă între
consiliul local, primărie, cadrele didactice şi părinţi, împreună având datoria să ne conjugăm eforturile pentru
a lua cele mai bune decizii pentru elevi.
Personal doresc şi sunt convins că şi dumneavoastră - cadrele didactice şi părinţii, doriţi să luăm
măsurile cele mai bune ca şcoala noastră să funcţioneze cât mai bine pentru copiii noştri, în ciuda
constrângerilor impuse de criza financiară. Desigur va fi greu, având în vedere că prin „grija” Administraţiei
Finanţelor Publice Timiş, bugetul din acest an al comunei Nădrag a „beneficiat” de fonduri total insuficiente.
Ca urmare a acestui fapt, s-au înregistrat întârzieri mari la plata utilităţilor Grupului Şcolar Traian Grozăvescu,
care au condus la debranşarea unităţii de la reţeaua de gaz şi ameninţări de debranşare de la reţeaua de curent
electric, ceea ce este foarte grav întrucât sezonul rece se apropie iar copiii nu vor putea fi ţinuţi în frig. Deşi pe
tot parcursul acestui an am intreprins în nenumărate rânduri diligenţe la toate forurile pentru a se suplimenta
fondurile alocate comunei noastre, până la ora actuală am primit doar promisiuni.
Cu convingerea că vom depăşi toate aceste obstacole, vreau să le doresc celor 636 de elevi care învaţă în
cele 25 de grupe de grădiniţă şi clase, de la nivelele preşcolar, primar, gimnazial şi liceal, precum şi celor 35
de educatori, învăţători şi profesori de la Grupul Şcolar Traian Grozăvescu, ca anul şcolar 2010-2011 să se
defăşoare în bune condiţii şi să conducă la succese şi împliniri profesionale pentru elevi şi dascăli.
Primar Liviu Muntean

HOTĂRARI ALE CONSILIULUI LOCAL NĂDRAG
HOTĂRÂREA nr. 26 din 29 iunie 2010 privind accesarea de fonduri nerambursabile prin F.E.A.D.R. –
Măsura 3.13 – acordate pentru încurajarea activităţilor turistice.
HOTĂRÂREA nr. 27 din 29 iunie 2010 privind achiziţionarea directă fără licitaţie de contracte de servicii
pentru consultanţă şi elaborare studii de specialitate pentru instrumentarea proiectului „Înfiinţare centru local
de informare turistica si marketingul serviciilor legate de turismul rural in comuna Nădrag, judetul Timis”.
HOTĂRÂREA nr. 28 din 29 iunie 2010 privind deplasarea cu microbuzul din dotarea Primăriei Nădrag, a
elevilor din cadrul Grupului Şcolar Traian Grozăvescu Nădrag pentru participarea la olimpiade şi alte
concursuri şcolare sau din agenda culturală a Primăriei Nădrag.
HOTĂRÂREA nr. 29 din 29 iunie 2010 privind aprobarea casării unor mijloace fixe şi scoaterii din uz a
unor obiecte de inventar din inventarul Grupului Şcolar „Traian Grozăvescu” Nădrag.
HOTĂRÂREA nr. 30 din 29 iunie 2010 privind aprobarea tăierii unor arbori situaţi pe cursul de apă Nădrăgel.
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HOTĂRÂREA nr. 31 din 29 iunie 2010 privind încredinţarea directă fără licitaţie a contractului de execuţie
lucrări pentru lucrarea „Tăiere arbori situaţi pe cursul de apă Nădrăgel”.
HOTĂRÂREA nr. 32 din 29 iunie privind aprobarea fondurilor destinate organizării sărbătorii „Ruga
Nădrăgeană” în anul 2010.
HOTĂRÂREA nr. 33 din 29 iunie 2010 privind aprobarea constituirii unui drept de folosinţă gratuită în
favoarea Inspectoratului Judeţean al Poliţiei de Frontieră Timiş, asupra unei parcele de teren în suprafaţă de
225 mp. aflat în proprietatea privată a Comunei Nădrag, în vederea construirii unui turn de comunicaţii.
HOTĂRÂREA nr.34 din 19 iulie 2010 privind încredinţarea directă fără licitaţie a contractului de servicii
pentru întocmirea caietelor de sarcini şi devizelor de lucrări pentru repararea unor străzi şi alei din comuna
Nădrag.
HOTĂRÂREA nr. 35 din 19 iulie 2010 privind încredinţarea directă fără licitaţie a contractelor de execuţie
lucrări pentru repararea unor străzi şi alei din comuna Nădrag.
HOTĂRÂREA nr. 36 din 19 iulie 2010 privind încredinţarea directă fără licitaţie a contractului de execuţie
lucrări pentru lucrarea „Degajări apărări de maluri, decolmatare albii şi corectare de torenţi pe raza comunei
Nădrag” .
HOTĂRÂREA nr. 37din 19 iulie 2010 privind stabilirea unor obiective suplimentare pentru lucrarea
„Reactualizare plan urbanistic general şi regulament local de urbanism aferent pentru localităţile Nădrag şi
Crivina. ”
HOTĂRÂREA nr. 38din 22 iulie 2010 privind achiziţionarea directă fără licitaţie a unor utilaje pentru
întreţinerea păşunilor din comuna Nădrag.
HOTĂRÂREA nr. 39din 22 iulie 2010 privind încredinţarea directă fără licitaţie a contractului de lucrări
pentru executarea lucrărilor de curăţare a mărăcinilor, spinilor şi a vegetaţiei forestiere cu diametrul de maxim
7 cm. de pe o suprafaţă totală de 76,28 ha. din păşunea comunală a comunei Nădrag.
HOTĂRÂREA nr. 40din 13 august 2010 privind restructurarea posturilor din cadrul aparatului de
specialitate al primarului precum şi din instituţiile publice locale înfiinţate prin hotărâri ale Consiliului Local
al comunei Nădrag .
HOTĂRÂREA nr. 41din 13 august 2010 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale aparatului
de specialitate al primarului comunei Nădrag şi ale instituţiilor publice locale înfiinţate prin hotărâri ale
Consiliului Local al comunei Nădrag, pentru anul 2010, stabilite conform OUG nr. 63/2010
HOTĂRÂREA nr. 42din 31 august privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului
Local al Comunei Nădrag pentru anul 2010.
HOTĂRÂREA nr. 43 din 31 august 2010 privind aprobarea fondurilor pentru a se organiza Ruga în satul
Crivina în anul 2010 .
HOTĂRÂREA nr. 44din 31 august 2010 privind achiziţionarea directă fără licitaţie a unor produse .

Duminica a 18-a
Roadele ascultării de Dumnezeu
„Fericiţi cei ce ascultă cuvântul lui Dimnezeu şi-l păzesc” Luca 11-28
Mântuitorul Iisus Hristos se afla în casa celor două surori Marta şi Maria, dar în faţa casei era mulţime
adunată, iar cineva din mulţime a strigat : „Fericit este pântecele care Te-a purtat şi sânii la care ai supt.” Lc.
11,27. Iar Iisus a răspuns: „aşa este, dar fericiţi sunt cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu şi-l păzesc.” Lc.
11,28.
Încă de la creaţie omul a fost făcut să asculte de creator şi toţi cei care au ascultat de Dumnezeu au fost
fericiţi.
Adam şi Eva cât au ascultat de Dumnezeu şi au păzit porunca primită au fost fericiţi şi s-au îndestulat de toată
frumuseţea şi desfătarea raiului,dar când de bună voie s-au abătut de la ascultare şi au călcat porunca primită,
au fost pedepsiţi şi izgoniţi din rai. Şi dacă cercetăm Scriptura putem constata că toţi aleşii lui Dumnezeu care
au ascultat şi au îndeplinit poruncile lui Dumnezeu au fost fericiţi nu numai pe pământ ci s-au învrednicit şi de
binecuvântarea lui Dumnezeu şi în viaţa veşnică.
Aşa a fost Abel, aşa a fost Noe cu neamul său care a fost salvat de Dumnezeu de la potop şi binecuvântat
de Dumnezeu .
La fel patriarhul Avraam ascultând de Dumnezeu şi ieşind din pământul său şi din rudenia sa ajunge în
pământul făgăduinţei, în Canaan şi unde vieţuind, a arătat cea mai desăvârşită ascultare, încât pe singurul său
fiu Isaac a voit să-l aducă jertfă lui Dumnezeu pe muntele Moria cu mâna sa, închipuind prin aceasta cu taină
mai înainte, aducerea ca jertfă de părintele ceresc a Fiului Său iubit pentru mântuirea şi răscumpărarea
neamului omenesc.
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Pentru această ascultare desăvârşită Dumnezeu l-a binecuvântat cu jurământul şi l-a făcut tată poporului ales
dar şi cu multe bogăţii pământeşti.
Ascultător a fost apoi şi Isaac fiul lui Avraam, apoi urmaşul său Iacov şi alţii.
Dumnezeu face mari promisiuni tuturor celor ce vor asculta de El şi de poruncile Lui când prin Moise
zice către poporul său ales: „De veţi asculta cu luare aminte cuvântul Meu şi veţi face toate câte vă poruncesc
şi veţi păzi legământul Meu, îmi veţi fi popor ales din toate neamurile şi nu va fi femeie stearpă în ţara ta, vă
voi da ploi la timp, pământul şi pomii vor rodi din belşug, va fi pace pe pământul vostru şi nu vă va tulbura
nimeni.” Ieşire 23,22.
De ascultare a dat dovadă şi Sfânta Fecioară Maria când a primit vestea că prin ea se va întrupa Fiul lui
Dumnezeu, apoi bătrânul Iosif care în vis primeşte porunca să nu o părăsească pe Fecioara Maria ci s-o ia sub
ocrotirea sa, aşa cum a ascultat Sf. Apostol Petru de cuvântul Domnului Iisus şi a prins mulţime de peşte şi tot
aşa a fost ascultător şi Fiul lui Dumnezeu faţă de Tatăl până la moarte. Ascultarea este şi una din valorile
monahale şi fără ascultare nu putem nici mântui, iar de vom asculta de Hristos şi de Biserică vom dobândi pe
pământ binecuvântarea iar apoi viaţă veşnică.
Amin.
PREOT MIZUN MIHAI

Speranţ
Speran ţe şi dezam ăgiri după
dup ă D ec.1989
Cum ne-am bucurat cu toţî
În D ecem brie’optzeciş’nouă
Că d-acu, noi şî nepoţî
’O m trăi o viaţă nouă !
Subt com unişci n-o fost biñe,
N -am avut d-ajiuns m âncare
Ş-am avut şansă puţâñe
Să ieşâm prăstă hotare … !
A cu’ avem libertace
Cât cupringe şî să poace,
Çerem în stradă dreptace
Şî trai bun prân sindicace…
A cu or ajiunns m ăi tari
H ăi aleş’ parlam entari,
În ei speranţa ne-am pus
Cu traiu’ s-ajiunjem sus…
A cu ,c-afar-am ieşât,
Sufletu’ ni-i m ohorât,

Că d-atâţ-am ar dă ani
N i-s săraçi , cu puţâñi bañi…
D rum cu gropi, m urdar prân ţară,
La străiñi ñi-s dă ocară,
V in puţâñi ca să ne vadă,
Trist în căşi şî trist pă stradă…
V orba-i că-i dî la pucere
O r făcut m are avere,
N u cu çinste şî cu m uncă !
(U nu p-altu’ vina-aruncă… )
Ţară şcim c-avem bogată
Şî biñe-am trăi cu toţî,
D acă n-ar m ăi fi furată,
D acă s-ar găta cu hoţî !!!
A sta ñi toată pricina,
Şcim şî çiñe poartă vina
Întrăbarea-i ,oare çiñe
Să ñe conducă m ăi biñe ?
PE TR U PE ŢA

Clopoţelul a sunat din nou!
În data de 13 septembrie a început noul an şcolar. Drumul către unitatea şcolară a prins culoare. Elevii se
îndreptau cu paşi repezi spre şcoală, nerăbdători să-şi reîntâlnească vechii colegi sau, după caz,proaspeţii
bobocei ai claselor de început.
Festivitatea de deschidere a noului an a avut loc pe terenul de sport, unde cadrele didactice şi
conducerea unităţii şcolare au întâmpinat elevii cu multă căldură. Elevi, părinţi şi cadre didactice au asistat la
discursul de bun-venit al doamnei director Mărcuţ Monika, apoi domnul primar, Muntean Liviu, ne-a dorit un
an nou şcolar plin de reuşite şi ,nu în ultimul rând, preotul comunei, d-l Mizun Mihai, ne-a dat binecuvântarea.
Fiecare diriginte şi-a condus clasa spre sala de curs unde elevii au primit orarul şi manualele şi....a
început şcoala, cu tot cu activităţile extraşcolare.
Astfel că, în data de 23 septembrie, elevii claselor V-XII, alături de profesorii-diriginţi s-au alăturat
campaniei naţionale de curăţenie "Let′s do it, Romania!" şi cu sprijinul Consiliului Local şi al domnului
primar au făcut o acţiune de ecologizare a Nădragului, adunând gunoaiele de pe raza comunei şi au
reîmprospătat parcul.
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Să sperăm că vom mai avea astfel de acţiuni, dar acum aşteptăm cu nerăbdare tradiţionalul bal al bobocilor.
Baftă în noul an ce vă aşteaptă!
Coordonator de proiecte şi programe educative,
Prof. Dumescu Mihaela

SĂ NE PROTEJĂM VIAŢA ŞI BUNURILE.

Odată cu sosirea toamnei calendaristice nu putem să nu ne gândim, unii cu bucurie, alţii cu strângere
de inimă, la faptul că se apropie sezonul rece care ne va obliga pe fiecare dintre noi să ne scoatem din şifoniere
hainele groase şi să ne pregătim sobele, teracotele sau centralele termice pentru a fi în bună stare de
funcţionare în aşa fel încât să ne asigure un climat cât mai plăcut în casele noastre sau la serviciu. Legat de
acest ultim aspect, pentru a preîntâmpina producerea de incendii sau alte incidente care ar putea cauza pagube
materiale, sau în cazuri mai nefericite răniri de persoane sau chiar pierderea de vieţi omeneşti, este necesar să
ne reamintim unele reguli minime de prevenire a incendiilor prevăzute de legislaţia specifică în domeniu.
SOBE ŞI COŞURI DE EVACUARE A FUMULUI
- la trecerea prin planşee şi acoperişuri realizate din materiale combustibile, coşurile se izolează faţă de
acestea prin îngroşare până la 25 cm, îngroşarea se face cu materiale incombustibile;
- coşurile se exploatează fără fisuri; În zona podului se recomandă tencuirea coşurilor de fum;
- este interzisă folosirea sistemelor locale de încălzire improvizate;
- sobele fără acumulare de căldură se vor aşeza pe suport incombustibil, în cazul în care pardoseala este
combustibilă;
- coşurile metalice pentru evacuarea fumului se vor proteja fata de elementele de construcţie
combustibile (pazii, podine, etc.)
- între materialele combustibile aflate în încăperi şi sistemele locale de încălzire se vor asigura distanţe
de siguranţă (minimum 60 cm pentru sobe cu acumulare de căldură şi 120 cm faţă de cele fără
acumulare de căldură);
- în faţa focarelor şi cenuşarelor sobelor, pardoselilor combustibile se vor proteja – cu bucăţi de tablă cu
dimensiunile de 60 x 70 cm;
- se interzice exploatarea sobelor cu uşa focarului deschisă;
- este interzisă uscarea materialelor dintre pereţi şi feţele sobelor fără acumulare de căldură sau deasupra
acestora;
- cenuşa şi jarul rezultate în urma exploatării, sobelor nu se vor arunca la întâmplare, ci se vor depozita
în locuri special amenajate, etc.
FOCUL DESCHIS
- distrugerea prin ardere a deşeurilor combustibile din curţi nu se va face: pe timp de vânt, în imediata
apropriere a construcţiilor din incinta gospodăriilor sau lângă şirele de furaje grosiere, fără a se
supraveghea focul deschis şi fără a se asigura mijloace şi unelte de intervenţie în caz de incendiu;
- se interzice executarea focurilor închise în păduri sau în imediata apropriere a acestora; focurile
deschise se vor efectua la o distanţă de minimum 100 m faţă de zonele împădurite cu asigurarea
măsurilor specifice.
BLOCURI DE LOCUINŢĂ
- se interzice amenajarea de spaţii de depozitare, ateliere, parcarea motoretelor sau motocicletelor pe
casele de scări;
- se interzice scurgerea lichidelor inflamabile pe ghenele de gunoi, în chiuvete, căzi de baie sau corpuri
WC;
- se interzice blocarea sau mişcarea lăţimii libere a circulaţiilor orizontale sau verticale, holuri, scări din
alcătuirea blocurilor de locuinţe;
- resturile de ţigări consumate nu se vor arunca la întâmplare, mai ales când se fumează în balcoane;
- în logiile din care se accede în casa scărilor destinate de regulă pentru uscarea rufelor, se interzice
amenajarea de magazii şi/sau depozitare de produse combustibile, inflamabile, etc.
- spaţiile de siguranţă din imediata apropriere a blocurilor de locuinţe şi căilor de acces la acestea nu vor
fi blocate prin parcarea autovehiculelor;
- pe casele de scări se recomandă să se asigure dotarea cu stingătoare de incendiu;
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ŞTIRI SPORTIVE
START IN NOUL CAMPIONAT DE FOTBAL
Duminică 5 septembrie 2010 s-a dat startul într-o nouă ediţie a Campionatului Judeţean de Fotbal –
Categoria Promoţie, la care participă şi echipa Padeşul Nădrag, care încearcă să reprezinte cu cinste comuna
noastră în confruntarea cu celelalte echipe din zona geografică a municipiului Lugoj. Aşa cum a declarat dl.
Puiu Linginari, preşedintele asociaţiei sportive şi totodată şi antrenorul echipei de fotbal, obiectivul din această
ediţie de campionat al echipei noastre este promovarea în eşalonul superior. Considerăm că este un obiectiv
posibil de realizat dacă ţinem seama de faptul că în primele 4 etape echipa a obţinut numărul maxim de 4
victorii ( Nădrag-Mănăştiur 5-0 , Coştei – Nădrag 2-3, Nădrag – CSS Lugoj 6-1, Nădrag – Dumbrava 3-0). La
obţinerea acestor rezultate meritorii a contribuit desigur şi susţinerea permanentă, materială şi nu numai, a
echipei oferită de Consiliul Local de Primărie şi personal de către primarul Liviu Muntean
Urăm echipei noastre ca
şi în continuare să obţină
aceleaşi rezultate bune
care considerăm că sunt
la îndemâna jucătorilor
echipei, pe care îi puteţi
vedea
în
imaginea
alăturată
Componenţa lotului:
rândul de sus de la
stânga: Popa C, Mitroi R,
Pistolea T, Bumbu C,
Paşca V, Linginari P (
antrenor ) Berciu C,
Toma S, Crîngaşu A,
Tudor L.
rândul de jos de la
stânga: Berciu T, Popa
M, Grecu C, Olariu E,
Seiko C, Ardelean M,
Mitroi C, Ciupa V.
portari:
Mitroi
G,
Prundeanu V.
Vă aşteptăm în număr cât mai mare la meciurile echipei Padeşul Nădrag penrtu a-i susţine pe tinerii noştri
jucători.

NAŞTERI-CÃSÃTORII-DECESE
Vă prezentăm mai jos date privind naşterile, căsătoriile şi decesele petrecute în comuna Nădrag în
trimestrul III 2010.
NAŞTERI : Huţanu Maya Sara 06 iulie; Sabău Cristina Ileana 17 iulie; Bujor Petrişor 30 august; Paseka
Maria Elisaveta 30 august
CĂSĂTORII: Suciu Lucian Ionel cu Olaru Andreea Margareta, 24. iulie; Paulescu Alex cu Murariu Simona
Maria, 31. iulie; Petrof Gogu cu Cheţe Lidia, 09 august; Tînjală Stefan Cristian cu Weber Astrid Amanda, 21
august.
DECESE: Tibil Ioan 09 iulie; Peicuţi Elena – Anastasia 16 iulie; Mocan Salvina 17 iulie; Colţea Petre 18
iulie; Fuior Constantin 19 iulie; Vasilache Elena 19 iulie; Venter Maria 25 iulie; Lupulescu Cornelia 4 august;
Filimon Ioan 24 august; Franţescu Ionel Dănuţ 10 septembrie; Virok Gheoghe 28 septembrie.
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ANUNŢURI - PUBLICITATE
 COLECTIVUL DE REDACŢIE ÎN NUMELE CITITORILOR MULŢUMEŞTE CĂLDUROS
D-LUI BALINT IOAN, PATRONUL FIRMEI BRADUL SRL, PENTRU GENEROASA
DONATIE DE 1000 DE LEI OFERITĂ ÎN VEDEREA CUMPĂRĂRII DE JUCĂRII
COPIILOR DE LA GRĂDINIŢA DIN NĂDRAG.
 S.C. TERA PROFIL S.R.L.
Producătorul cu cele mai mici preţuri de pe piaţă
www.teraprofil.ro
Vă oferă într-o gamă variată de culori:
- Tablă imitaţie ţiglă ; Tablă cutată;
- Acesorii standard şi nonstandard pentru acoperiş;
- Sisteme pluviale metalice;
- Profile CD şi UD;
- Lungimea de debitare la comanda clientului;
- Porţi metalice rulante pentru garaje şi industriale;
- Transport gratuit pe o rază de 50 km faţă de Timişoara [lungime max. 5 m]
* Ofertă la marfa de pe stoc 3,5 euro/mp
Fabrica : Loc. Dudeştii Noi, jud. Timiş, Tel. 0724211385;
Birou comenzi: Timişoara, str. Mircea cel Bătrân, nr. 4, Mobil 0728903380
Tel. 0256/471449; Fax: 0256/471450
 Discoteca “ CLUB CANADA”, vă invită în fiecare sâmbătă de la orele 22 până la 4 dimineaţa să
petreceţi cu muzică, dans şi voie bună.
Vă aşteptăm să veniţi la Nădrag pentru a vă convinge că distracţia e pe cinste!
P.F.A.Sepetiuc Lelica produce mobilier rustic pentru
casa si gradina.
Scopul nostru este sa realizam un decor rustic cat mai placut,
care sa puna in evidenta arhitectura naturii, impreuna cu arta
moderna.


Contact: sepe_nd@yahoo.com
rustic_doru@yahoo.com

Vreţi să aflaţi mai multe informaţii despre comuna Nădrag şi despre activitatăţile autorităţilor publice
locale din comună ? Accesaţi pagina noastră de internet: www.primarianadrag.ro, unde veţi putea citi
şi publicaţia noastră.
Dacă doriţi să apară în paginile noastre anunţurile publicitare personale ale dvs. sau ale firmelor pe
care le conduceţi, sunaţi la numărul de telefon 0256328304, sau trimiteţi anunţul pe care doriţi să-l
publicaţi la adresa de E-mail : nadrag@primarianadrag.ro. Persoana de contact Wagner Marian.

Colectivul de redacţie: Muntean Liviu , preot Mizun Mihai, Balaş Dorina, Wagner Marian, Dumescu
Mihaela, Peţa Petru, Linginari Puiu .

