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Dragi concetățeni,
Vreau să vă mulțumesc pentru că ați fost în data
de 5 iunie la vot, indiferent de opțiunea pe care
ați avut-o la urne. Am fost reinvestit cu încrederea majorității pentru a deveni primar al comunei noastre în următorii patru ani iar acest lucru
mă obligă. Votul dumneavoastră demonstrează
faptul că ați apreciat realizările din mandatul precedent (dar și din celelalte), schimbarea la față a
localităților comunei prin investițiile demarate
sau finalizate dar și prin modul prin care s-a administrat, în toți acești ani, comuna. Pe viitor,
am să-i conving și pe cei care nu mi-au acordat
Liviu Muntean încredere la urne că tot ceea ce s-a făcut și se va
mai face la Nădrag și Crivina nu sunt investiții
pentru primar, viceprimar, consilieri sau alte grupuri de interese, ci pentru întreaga comunitate.
De asemenea, am certitudinea că voi colabora în
bune condiții cu viceprimarul ales și cu membrii
noului Consiliu Local. Am ferma convingere că,
alături de dumneavoastră, voi reuși să duc la bun
sfârșit proiectele de dezvoltare ale comunei. De
asemenea, vă garantez că voi rămâne același primar dedicat comunității, același om preocupat de
problemele Nădragului și Crivinei dar și ale locuitorilor acestora. În altă ordine de idei, aș face o
scurtă referire la modul cum s-a derulat campania
electorală. În linii mari, campania electorală s-a
derulat civilizat însă au fost anumite aspecte care
au umbrit oarecum desfășurarea acesteia. Și mă
refer la o serie de afirmații făcute prin comună
care au vizat ceea ce am făcut, alături de colaboratorii din primărie, în mandatul precedent. Nu
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ar fi fost deranjant dacă se prezentau argumente,
lucruri concrete dar totul s-a bazat pe minciună,
pe atingere la viața mea personală dar și la cea a
colaboratorilor. E trist că s-au întâmplat astfel
de lucruri care mi-au lăsat o undă de regret, de
dezamăgire. Mă bucur însă că locuitorii comunei nu au dat crezare minciunilor, că au realizat
că se încearcă denigrarea mea și a realizărilor din
ultimii ani, a proiectelor pe care mi le-am propus. Dovada cea mai elocventă a fost modul în
care s-a votat în data de 5 iunie, votul majorității
consfințind că nădrăgenii și crivinenii au știu să
discearnă adevărul de minciună. Așa cum am
promis în campania electorală, vom continua
proiectele începute ori vom demara în cel mai
scurt timp câteva proiecte absolut necesare locuitorilor comunei. În primul rând canalizarea din
localitatea Nădrag, un obiectiv de investiţii de
mare anvergură a cărui implementare, începând
cu studiul de fezabilitate, a fost demarată în anul
2014. La acest proiect sunt de înlocuit 3,2 km de
canalizare veche și de instalat 10,8 km de canalizare nouă. De asemenea, va fi instalată o stație
nouă și modernă de epurare a apelor uzate din
Nădrag. În acest an dorim să demarăm lucrările la stația de epurare amplasată pe strada Luncă
și să continuăm lucrările la rețeaua de canalizare.
Tot legat de infrastructură vom pava străzile ce au
mai rămas neasfaltate din comună. De asemenea,
vom relua lucrările pentru amenajare a fostului
club al sindicatelor, locație unde ne-am gândit
să amenajăm noul sediu al primăriei, un centru
de permanență medicală, postul de poliție dar

Locuitorii comunei au decis

Manea Maria- PSD
Minea Vasile- PNL
Schöner Emil- Alexandru- PNL
Lăzărescu Răzvan- Cristian- PNL
Bălaș Traian- PPU

CUM S-A VOTAT CONSILIUL JUDEȚEAN
TIMIȘ?

VOXMEDFHWĉʘHQLORU
Duminică 5 iunie 2016 au fost alegeri locale pe tot cuprinsul țării. Locuitorii au ales prin vot primarii, consilierii locali și consilierii județeni. Comuna Nădrag a
făcut parte din circumscripția electorală nr. 64, pe raza
localității existând trei secții de votare: secţia nr. 470
la Grădiniţa cu Program Prelungit Nădrag, secţia nr.
471 la Liceul Tehnologic ‘Traian Grozăvescu’ Nădrag
și secţia nr. 472 la Școala Primară Crivina. Locuitorii
cu drept de vot din Nădrag și Crivina au avut de ales
primarul și un număr de 11 consilieri locali. Numărul
total al alegătorilor prevăzuți în listele electorale din
circumscripția electorală, respectiv în cele trei secții de
votare, a fost de 2.495 locuitori.

CUM S-A VOTAT PENTRU ALEGEREA
PRIMARULUI ?
Din totalul de 2.495 locuitori înscriși pe listele electorale
s-au prezentat la urne un număr de 1.563 locuitori. Numărul voturilor valabil exprimate a fost de 1.519, un număr de 44 voturi fiind declarate nule. Pentru funcția de
primar s-au înscris un număr de trei candidați. Numărul
total de voturi (în ordinea numărului de voturi primite)
obținute a fost următorul:
LIVIU MUNTEAN (Partidul Social Democrat –
PSD)- 994 voturi
MINEA VASILE (Partidul Național Liberal- PNL)358 voturi
JURJ REMUS (Partidul Puterii Umaniste Social Democrat)- 167 voturi
Conform legii, candidatul declarat ales pentru atribuirea
mandatului de primar este Liviu Muntean (PSD), candidat care a obținut cele mai multe sufragii.

și un club al pensionarilor. Sunt doar câteva din
prioritățile pe care le dorim a se realiza și asupra
cărora ne vom îndrepta atenția în acest an. În final, aș dori să mă refer și la Ruga nădrăgeană care
a avut loc de Rusalii. Sper ca programul artistic a
fost pe placul celor mai mulți dintre dumneavoastră. Dincolo de distracţie și voie bună, chiar dacă
vremea a mai jucat feste!, Ruga nădrăgeană, dar și
alte evenimente ale comunității noastre – Ruga de
la Crivina, Zilele Padeșului, ne oferă un bun prilej de a ne întâlni cu oamenii care ne sunt dragi.
Este important pentru noi toţi să ne cunoaștem
mai bine, să învăţăm din experienţa fiecăruia și,
de ce nu ?, chiar din greșelile celorlalţi, să învăţăm
să ne respectăm tradiţiile și obiceiurile, iar astfel
de ocazii reprezintă un excelent prilej pentru a ne
apropia mai mult. Am văzut la Rugă și nădrăgeni
care din diferite motive, de-a lungul anilor, au
plecat din comună. A fost o ocazie bună să se întoarcă printre noi și să simtă căldura comunităţii
din care au plecat, să ne povestească experienţele prin care au trecut și să își încarce bateriile cu
energia locului de baștină. Vă asigur că, la fel ca
și până acum, vom sprijini astfel de sărbători ale
comunităților din Nădrag și Crivina, evenimente
care arată identitatea culturală a comunei noastre.
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CUM S-A VOTAT PENTRU CONSILIUL
LOCAL NĂDRAG?
Din totalul de 2.495 locuitori înscriși pe listele electorale
s-au prezentat la urne un număr de 1.563 locuitori. Numărul voturilor valabil exprimate a fost de 1.486 , un număr de 77 voturi fiind declarate nule. Pentru funcția de
consilier local, au prezentat liste cu candidați un număr de
4 partide sau alianțe politice. Numărul voturilor obținute
(în ordine) a fost următorul:
Partidul Social Democrat (PSD)- 906 voturi
Partidul Național Liberal (PNL)- 399 voturi
Partidul Puterii Umaniste (PPU)- 138 voturi
Uniunea Națională pentru Progresul României
(UNPR)- 43 voturi
În baza legii electorale și după redistribuirea mandatelor
(conform unui algoritm prevăzut de aceeași lege) numărul
de mandate din Consiliul Local Nădrag s-a împărțit astfel:
Partidul Social Democrat (PSD) – 7 mandate
Partidul Național Liberal (PNL)- 3 mandate
Partidul Puterii Umaniste (PPU)- 1 mandat
Ca atare, lista candidaților cărora li s-au atribuit mandate
în Consilul Local Nădrag este următoarea:
Linginari Puiu- Ioan- PSD
Biriescu Ioan- PSD
Andrei Flavia- Ioana- PSD
Ungur Vasile- PSD
Georgescu Crstina- Eugenia- PSD
Biriescu Lazăr- PSD

În comuna Nădrag cele mai multe voturi le-a obținut PSD
(61,41%). PNL a obținut 23,09 % iar UNPR 3,93 % din
voturile acordate de locuitorii comunei care s-au prezentat
la urne. În data de 29 iunie 2016 s-a constituit și Consiliul Județean Timiș. Consilierii județeni au fost validați,
apoi au votat noua conducere a CJ Timiș: președinte -Sorin
Grindeanu (PSD), Roxana Iliescu (PMP) – vicepreședinte,
Traian Stancu (ALDE) – vicepreședinte.

S-A CONSTITUIT CONSILIUL LOCAL
NĂDRAG!
Având în vedere Ordinul nr. 485/17 iunie 2016 al Prefectului Judeţului Timiș, pentru data de 23 iunie, orele
13, s-au convocat membrii Consiliului Local comunal
Nădrag în vederea participării la ședinţa de constituire a
Consiliului Local Comunal Nădrag. De Ordinea de zi a
ședinței a fost următoarea:
1. Alegerea comisiei de validare.
2. Validarea mandatelor consilierilor aleși.
3. Depunerea jurământului de către primarul ales
4. Depunerea jurământului de către consilieri.
5. Alegerea președintelui de ședinţă.
6. Alegerea viceprimarului.
Legalitatea desfășurării ședinței a fost asigurată de către reprezentantul Prefecturii Timiș, d-na Maria Lucia Ispas și de
către secretarul Primăriei Nădrag, d-na Fuior Mărioara. De
asemenea, d-na Creț Alina, judecător la Judecătoria Lugoj,
a citit hotărârea judecătorească prin care s-a validat alegerea d-lui Liviu Muntean ca primar al comunei Nădrag. La
începutul ședinței s-a ales o comisie de validare care a verificat documentațiile pentru validarea aleșilor locali. Această
comisie a fost alcătuită din următorii consilieri: Biriescu
Ioan, Andrei Flavia – Ioana, Georgescu Cristina Eugenia.
De asemenea, a fost ales președintele ședinței de investitură
a noului CL Nădrag în persoana decanului de vârstă din
cadrul CL Nădrag, dl. Ungur Vasile.
(continuare în pagina 2)
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Conform tradiției, de Rusalii (Pogorârea Sfântului Duh, care este și hramul
Bisericii Ortodoxe din Nădrag), a avut
loc ruga nădrăgeană. Evenimentul a
fost organizat de către Primăria și Consiliul Local Nădrag în colaborare cu
Organizația DJ-lor, artiștilor, producătorilor, muzicologilor și interpreților.
Anul acesta, sărbătoarea a început sâmbăta, în data de 18 iunie. La orele după
amiezii, părintele paroh Daniel Ioan
 Iancu a început oficierea slujbei de Vercernie. După terminarea acesteia, în fața
lăcașului de cult s-a format alaiul Rugii. Având în frunte pe părintele paroh,
primarul Liviu Muntean, aleși locali și
câțiva dansatori îmbrăcați în frumoase
costume populare, alaiul s-a deplasat
către locul unde se va ține Ruga: platoul
din parcul central. Pe scenă, primarul
Liviu Muntean se adresează nădrăgenilor mulțumindu-le pentru că au particpat la scrutinul din data de 5 iunie. Ruga
s-a deschis oficial prin tradiționala horă
în care s-au ”prins” alături de primarul
Liviu Muntean și tineri dansatori din
”Florile Nădragului”, localnici. Apoi a
început petrecerea! Ore în șir, pe platoul
din fața blocurilor 17 și 22, nădrăgenii
petrec pe cinste în acordurile muzicii
soliștilor Zorica Savu, Gabi Stanciu,
Burebysta, Gabi Zaharia, Alina Trastău, Patricia Velea și Adela Jurchescu.
La miezul nopții are loc un spectaculos
foc de artificii, petrecerea continuă până
spre ora 2. A doua zi, i-au încântat pe
nădrăgeni și ”goștii„ lor Nicu Novac,
Remus Vîlungan, Andrei Coti, Narcis
Goian, Dana Rădneanțu și invitata specială Denisa Sârboaica. A fost o Rugă
reușită iar localnicii așteaptă de pe acum
următoarea sărbătoare de tradiție: ”Zilele Padeșului”.
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(URMARE DIN PAGINA 1)
PRIMARUL COMUNEI NĂDRAG A DEPUS
JURĂMÂNTUL
După ce judecătorul prezent la ședință a citit hotărârea
prin care s-a consfințit legal realegerea primarului Liviu
Muntean ca edil- șef al comunei Nădraga urmat festivitatea solemnă de depunere a jurământului de către acesta. ”Jur să respect Constituția și legile țării și să fac, cu
bună- credință, tot ceea ce stă în puterile și priceperea
mea pentru binele locuitorilor comunei Belinț. Așa să-mi
ajute Dumnezeu !”- a fost jurământul rostit, cu mâna pe
Constituția României și pe Biblie, de către primarul Liviu
Muntean.
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CARE ESTE COMPONENȚA CL NĂDRAG?

În baza art. 32, (alin.1) a Legii 215/2001 a admnistrației
publice locale, republicată, actualizată, rând pe rând, în
ordine alfabetică, cu mâna pe Constituția României și pe
Biblie, consilierii locali au depus jurământul. În urma
ședinței s-a declarat legal constituit Consiliul Local al comunei Nădrag în următoarea componență (ordine alfabetică):
1. Andrei Flavia-Ioana
2. Bălaș Traian
3. Biriescu Ioan
4. Biriescu Lazăr
5. Georgescu Cristina - Eugenia
6. Lăzărescu Răzvan - Cristian
7. Linginari Puiu Ioan
8. Manea Maria

9. Minea Vasile
10. Schöner Emil - Alexandru
11. Ungur Vasile

LINGINARI PUIU IOAN ALES VICEPRIMAR AL COMUNEI NĂDRAG

Odată noul Consiliu Local constituit, s-a trecut la alegerea
președintelui de ședință pentru următoarele trei luni în
persoana d-lui Ioan biriescu. Apoi, s-a trecut la alegerea de
către consilierii locali a viceprimarului. Prin votul secret
al consilierilor locali viceprimar a fost ales dl. Linginari
Puiu Ioan.
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Au fost emoționați, Și-au reamintit clipele petrecute împreună,
orele din ciclul gimnazial ori licean, dascălii, boroboațele făcute,
tezele, extemporalele și multe, multe altele. Toate sunt amintiri
frumoase, clipe deosebite de care își vor aduce aminte cu plăcere
toată viața. . Este vorba de elevii clasei a VIII-a și a XII-a care au
absolvit în acest an cursurile Liceului Tehnologic ”Traian Grozăvescu”. Au spus ”adio” profesorilor ce le-au îndrumat pașii, care
le-au pus o piatră de temelie la viitorul lor. Din toamnă vor frecventa cursurile liceelor lugojene ori timișorene ori vor merge la
facultăți. Le dorim succes în continuare!

Școala s-a încheiat!
A venit vacanța!

EI SUNT ABSOLVENȚII!
Clasa a VIII-a: Andrei - Cioabă Andreea- Mihaela, Anghel Alisa- Andreea, Biriescu Călin – Daniel, Brezovan Nicu- Daniel,
Cega Arthur, Cozma Darius – Mircea, Daminescu AnamariaLarisa, Deliomini Giulia, Godja Sorin, Iova Sorin- Daniel,
Jurca Werner- Alexandru, Laza Mario- Denis, Popa Carmin
– Armando, Popescu Andru- Sebastian, Stănescu ValentinaRaluca, Ţîţan Valentina- Sorina, Vasiescu Adrian - Paul
Dirigintă: prof Dumescu Mihaela Cristina
Clasa a XII-a: Anghel Andrada – Simona, Bec Gabriel – Cosmin, Bredicean Malvina, Briciu Iasmina – Mădălina, Cega
Robert, Cozma Daiana – Andreea, Grecu Sebastian – Samuel,
Iacobovsky Denisa – Georgiana, Ianculescu Mădălina – Aura,
Ilãu Emanuel – Alexandru, Iova Adina – Sorina, Lazăr Geta –

Laura, Linginari Dan – Ionuț, Mihai Mădălin – Alexandru,
Murgoi Florentina – Călina, Orlitzki Monalisa, Pașca Lenuța
-Simona-Rodica, Peicuţ Călin- Adrian, Pichler Eveline – Maria, Prună Maria – Mirabela, Trușcă Angelo – Enrico, Vernic
Mirabela- Larisa
Dirigintă: prof. Crăciun Alina Florentina

Elevi, părinţi și bunici, coroniţe,
emoţii, premii, buchete de flori, lacrimi de fericire în ochii părinţilor.
La Liceul Tehnologic ”Traian Grozăvescu” serbaree de sfârșit de an s-au
desfășurat într-un cadru festiv. Au
fost alături de elevi primarul Liviu
Muntean, părinți, bunici, dascăli.
Copiii au primit răsplata muncii
lor: premii, mențiuni, coronițe și...
vacanța mult dorită! Ne revedem la
toamnă!

Ziua copilăriei în
comuna noastră
1 Iunie- Ziua Internațională a Copilului a fost o zi specială, celebrată de copiii din comună, fie ei prichindei la grădiniță fie elevi
din ciclul primar. S-au desfășurat diverse activități , de la ateliere
de lucru, jocuri la spectacole, întreceri sportive și multe altele.

ZIUA EROILOR,
ZIUA ÎNĂLȚĂRII
DOMNULUI LA
NĂDRAG

În data de 26 aprilie 2016, Biserica Baptistă din Nădrag a
fost gazda sedinței lunare a pastorilor Comunității Creștine
Baptiste de Timișoara, unde au participat peste 30 de pastori.
Am fost onorati de prezența primarului Liviu Muntean, care
a adresat un cuvânt de bun venit celor prezenți.Tema ședintei
a fost “Să trăiesti după scriptură!” Frumoasa zonă cât și buna
gospodărire a comunei, i-a motivat pe mulți dintre pastori să
revină pe aceste meleaguri iar unii și-au exprimat dorința să
investească în dezvoltarea zonei. Dumnezeu sa binecuvânteze
Comuna Nădrag!
Pastor Logos Iacob

Devine o frumoasă tradiție ca Ziua
Eroilor să fie comemorată așa cum
se cuvine la Nădrag. Joi, 9 mai 2016
a fost ziua cu o dublă semnificație
religioasă și naţională. La această
dată, creștinii ortodocși au sărbătorit
Înălțarea Domnului. Tot în această
zi a fost comemorată și Ziua Eroilor
Neamului, prilej de recunoștință și
cinstire a memoriei eroilor români
căzuți în marile conflagrații mondiale, dar și a celor morți în Războiul de
Independență. Conform obiceiului,
la Biserica Ortodoxă a avut loc praznicul „Înălţării Domnului”. Apoi, la
Monumentul din centrul localității,
preotul Daniel Ioan Iancu a săvârșit
slujba de pomenire a eroilor. La acest
moment, au participat alături de
credincioși, oficialitățile locale, cadre
didactice, elevi.
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O COLECȚIE INEDITĂ LA NĂDRAG,
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La numărul 27 de pe strada Izvodea locuiește, alături de familie,
Gheorghe Haivacă (46 de ani). Lucrător forestier, stabilit în Nădrag
de pe plaiuri botoșenene, Gheorghe Haivacă are o pasiune aparte:
colecționează păsări de rasă: găini, gâște, rațe, păuni, porumbei. Pe
lângă acestea, el mai are în gospodărie iepuri și…porci vietnamezi. O
adevărată grădină zoologică la poalele codrilor…
”De mic mi-a plăcut să cresc păsări dar și iepuri. De circa doi- trei ani
m-am decis să colecționez porumbei voiajori iar mai apoi găini de rasă,
exemplare deosebite și extrem de valoroase. În prezent am peste 100 de
găini dar și gâște, porumbei rațe ori păuni. În creșterea lor am investit
mult, mult timp dar și…bani. Mă ajută la treburile zilnice cei patru băieți
și cele două fete. Dimineata, de la ora 6 aloc circa o oră pentru hrănirea
păsărilor și animalelor. Seara, la fel o oră, la prânz se ocupă copiii, eu fiind
la lucru. Cel mai greu de întreținut sunt găinile din rasa Moțata olandeză,
găini care nu… clocesc. Ouăle trebuie puse la clocit… la alte găini din
alte rase !
Unele exemplare din colecție costă zeci ori sute de euro, ouăle găinilor
de rasă le achiziționez de la alți colecționari din țară cu care țin legătura
telefonic sau pe Internet. Merg regulat la expozițiile de profil de unde
cumpăr sau expun. Peste puțin timp voi merge la o astfel de expoziție cu
gâștele Touluse cu care sper să obțin un premiu. La toate exemplarele țin
foarte, foarte mult„ spune Gheorghe Haivacă. Un nădrăgean cu o colecție
inedită, cu multă, multă pasiune pentru ceea ce face...

În luna iunie am sărbătorit Sânzienele și Sfinţii Apostoli Petru și
Pavel. Cu această ocazie vreau să le
urez și eu tuturor localnicilor care
poartă numele Ana, Petre, Petru,
Petruţ, Petrică, Petrișor, Petruţa,
Pavel un sincer “LA MULŢI ANI!”
cu multă sănătate și bucurii alături de cei dragi.
Primar, Liviu Muntean

ATENȚIE
LA CÂINII
PERICULOȘI!
(PARTEA I-A)

CARE SUNT CÂINII PERICULOȘI?

Agenda Poliției Nădrag

GĂINI
Găini rasa Mătase japoneză albe
și negre (au cinci degete, nu au
penaj ca alte găini ci un fel de păr)
Găini rasa Viadone (au talie mare)
Găini rasa Cochincina (talie
mare, penaj auriu)
Găini rasa Orpitong (penaj auriu
și alb-negru)
Găini rasa Pitică încălțată mii de
flori Isabel (rasă de talie mică)
Găini rasă Moțată olandeză
Găini rasa Brahman liliachiu
PORUMBEI
rasa Uriași maghiari
rasa Creț unguresc


IEPURI
rasa Marele belgian (alb și gri)
GÂȘTE
rasa Touluse
RAȚE
rase autohtone
rațe sălbatice
PĂUNI
rasă standard
PORCI VIETNAMEZI
animale de culoare neagră cu talie mică (picioare scurte, urechi
mici si drepte, coada subțire și
dreaptă), fără colesterol
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Polițiștii nădrăgeni atrag atenția unui fenomen întâlnit în ultima perioadă. Este vorba de accesul ilegal al câinilor periculoși ori agresivi pe domeniul
public, pe drumurile, parcurile din comună, de
nerespectarea de către proprietarii acestora a prevederilor legale în materie. În cele ce urmează vom
prezenta, în două părți, ce prevede legislația vizavi
de câinii periculoși.

OUG nr. 55/30.04.2012 este actul normativ care reglementează regimul de deținere a câinilor periculoși
sau agresivi. Potrivit acestei ordonanțe prin noțiunea
de câini periculoși se înțelege câinii aparținând următoarelor rase, grupate în doua categorii: a) categoria
I: câinii de luptă și de atac (rasele Pit Bull, Boerbull,
Bandog și metișii lor); b) categoria a II-a: câinii din
rasele American Staffordshire Terrier, Tosa, Rottweiller,
Dog Argentinian, Mastino Napolitano, Fila Brazileiro,
Mastiff, Ciobănesc Caucazian, Cane Corso și metișii
lor. Prin câini agresivi se înțelege orice câine care, fără
să fie provocat, mușcă sau atacă persoane dar și orice
câine care participă la lupte între câini sau care a fost
antrenat în acest scop. NU intră în categoria câinilor
agresivi orice câine care atacă sau mușcă o persoană care
a pătruns fără drept, în orice mod, într-o proprietate
privată sau publică protejată de acel câine.
(Continuare în numărul următor)

CE CONȚINE COLECȚIA?

Am fost cu Vadim, dar a decedat
Îmi pare rău
Am căutat pe Antonescu (trădătorul)
da l-a îngropat Johannis
Îmi pare bine
Am ales să merg la Ponta
Care va reînvia
Îmi pare foarte bine

Agent șef-principal Manea Silviu, șef post Poliția
Nădrag recomandă o serie de măsuri pentru prevenirea infracţiunilor de tâlhărie dar și alte aspecte.
- În cazul în care plecaţi în concediu asiguraţi corespunzător locuinţa și anexele, rugaţi vreo rudă sau un
vecin de încredere să treacă periodic pe la locuinţa dvs.
Este indicat ca pe timpul sejurului să lasaţi acasă aprinsă o lampă de veghe și să nu anunţaţi necunoscuţi că
plecaţi de acasă pentru o perioadă mai lungă de timp
- Deoarece copiii sunt în vacanţă rugăm părinţii să îi
supravegheze. Copiii și tinerii să aibă grijă la deplasarea
cu bicicletele (mopedele) pe drumurile publice.

CRONICA FOTBALISTICĂ
AS Padeșul Nădrag a terminat ediția de campionat 2015-2016 pe
poziția a treia a podiumului. Puiu Linginari, cel care s-a ocupat de
destinele echipei în sezonul recent încheiat va miza pe tineri, dar și
pe unii foșți jucători, în tentativa de promovare de anul viitor. ”Vom
întineri lotul cu opt juniori cu vârste între 14-15 ani. De asemenea,
pentru un plus de experiență vom beneficia de aportul a trei foști
fotbaliști ai clubului reîntorși la echipă. Este vorba de frații Mitroi și
Alin Crângașu. Sperăm într-o evoluție cât mai bună încununată cu o
accedere în eașlonul superior„ spune Puiu Linginari.
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Teslevici Cristian Dan cu Florea Mihaela
în 11.06.2016

Le dorim “Casă de piatră!”

Nașteri
Anghel Laurian Nickolas în
30.03.2016
Olariu Antonia Raluca în 23.04.2016
Să crească mari și sănătoși!
Felicitări părinților!

Decese
Mercea Anghel (74 de ani) -născut în 23.08.1941, decedat la
10.05.2016
Costiuc Mircea (78 de ani)- născut în 08.02.1938, decedat la
23.05.2016
Borta Maria (78 de ani)- născută în 30.10.1937, decedată la
25.05.2016
Ana Radu (49 de ani)- născut în
16.01.1967, decedat la 25.06.2016
Dumnezeu să-i
odihnească în pace!

