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Apare lunar

GÂNDURI LA CEAS DE SĂRBĂTOARE
Primarul comunei Nădrag Liviu Muntean, Consiliul Local al comunei
Nădrag precum şi personalul Primăriei Nădrag urează tuturor locuitorilor comunei
Nădrag, sărbători îmbelşugate şi liniştite, un an nou fericit plin de împliniri şi
succese alături de toţi cei dragi lor, sănătate şi numai bucurii.
Totodată adresează mulţumiri tuturor nădrăgenilor pentru înţelegerea de care au
dat dovadă faţă de administraţia locală, în acest an care se apropie de final, un an
marcat de greutăţi, privaţiuni şi lipsa resurselor financiare, care au marcat uneori în
mod negativ eforturile administratorilor comunei de a îndeplini în integralitatea lor
îndatoririle care le revin faţă de populaţia care i-a mandatat în aceste scopuri.
Sperăm şi dorim să fiţi convinşi că ne vom strădui ca anul 2011 ce se apropie cu
paşi mari, să fie un an mai bun, în aşa fel încât să uităm cu toţii cât mai repede momentele mai puţin plăcute
ale anului 2010.
Fie ca spiritul blând al Crăciunului să ningă asupra voastră doar bucurie, pace, armonie, sănătate si
prosperitate! La mulţi ani!

HOTĂRARI ALE CONSILIULUI LOCAL NĂDRAG
HOTĂRÂREA nr. 63 din 30 noiembrie 2010 Privind aprobarea Agendei Culturale Sportive şi de Tineret a
Primăriei comunei Nădrag, pentru anul 2011.
HOTĂRÂREA nr. 64 din 30 noiembrie 2010 Privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Nădrag pentru anul 2011 .
HOTĂRÂREA nr. 65 din 30 noiembrie 2010 Privind participarea unităţii administrativ teritoriale, comuna
Nădrag, la capitalul social al operatorului regional S.C. “ECOSAL-GNSC” S.R.L. Găvojdia.
HOTĂRÂREA nr. 66 din 30 noiembrie 2010 Privind achiziţionarea de echipamente cu combustibil solid
pentru încălzire centrală şi apă caldă necesare dotării Grupului Şcolar „Traian Grozăvescu Nădrag”.
HOTĂRÂREA nr. 67 din 30 noiembrie 2010 Privind închirierea unui spaţiu stradal de 4 m.2 în localitatea
Crivina în vederea instalării unui echipament de telecomunicaţii.
HOTĂRÂREA nr. 68 din 30 noiembrie 2010 Privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al
Consiliului Local al Comunei Nădrag pentru anul 2010.
HOTĂRÂREA nr. 69 din 30 noiembrie 2010 Privind aprobarea alimentării cu apă potabilă a comunei
Criciova de la reţeaua comunei Nădrag.
HOTĂRÂREA nr. 70 din 30 noiembrie 2010 Privind aprobarea cumpărării directe, fără licitaţie de cadouri
ce vor fi distribuite copiilor din comuna Nădrag , cu prilejul Crăciunului 2010.
HOTĂRÂREA nr. 71 din 30 noiembrie 2010 Privind achiziţionarea directă fără licitaţie de lemne de foc
pentru Grupul Şcolar „Traian Grozăvescu” Nădrag.
HOTĂRÂREA nr. 72 din 30 noiembrie 2010 Privind încredinţarea directă fără licitaţie a contractului de
servicii pentru întocmire proiect tehnic şi detalii de execuţie pentru lucrarea „Reţea de canalizare menajeră,
localitatea Crivina, comuna Nădrag, jud. Timiş.
HOTĂRÂREA nr. 73 din 17 decembrie 2010 Privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al
Consiliului Local al Comunei Nădrag pentru anul 2010.
HOTĂRÂREA nr. 74 din 17 decembrie 2010 Privind achiziţia directă fără licitaţie de materiale pentru
obiectivul de investiţii „Reabilitare şi refuncţionalizare bloc locuinţe sociale în localitatea Nădrag, comuna
Nădrag, judeţul Timiş”.
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HOTĂRÂREA nr. 75 din 17 decembrie 2010 Privind organizarea unei licitaţii pentru atribuirea contractului
de execuţie pentru lucrarea „Reabilitare şi refuncţionalizare bloc locuinţe sociale în localitatea Nădrag,
comuna Nădrag, judeţul Timiş”.
HOTĂRÂREA nr. 76 din 17 decembrie 2010 Privind achiziţia directă fără licitaţie de materiale în vederea
executării de lucrări de reparaţii a apărărilor de mal în comuna Nădrag judeţul Timiş.
HOTĂRÂREA nr. 77 din 17 decembrie 2010 Privind achiziţia directă fără licitaţie de materiale în vederea
executării lucrării „Reţea de canalizare menajeră, localitatea Crivina, comuna Nădrag, jud. Timiş”.
HOTĂRÂREA nr. 78 din 17 decembrie 2010 Privind scăderea din evidenţa fiscală a Primăriei comunei
Nădrag, a debitelor unor persoane decedate.
HOTĂRÂREA nr. 79 din 17 decembrie 2010 Privind achiziţia directă fără licitaţie a contractului de
execuţie pentru filmarea, şi difuzarea pe un post de televiziune naţional , a Festivalului de colinzi din comuna
Nădrag.

SĂRBĂTOAREA CRĂCIUNULUI
Naşterea Domnului este denumită la români printr-un cuvânt propriu, specific numai poporului nostru:
Crăciun.
Englezii îi spun Christmas. Fancezii - Noel. Italienii - Natale. Germanii - Weihnachten. Spaniolii - Noche
Buena. Norvegienii - Jul. Suedezii - Oel. Danezii - Juul. Saxonii - Gehul. Celţii - Gewel. Polonezii -Willia.
Ruşii - Razdjestva. Bulgarii - Bozik. Ucrainienii - Rizdvo. Sârbii - Bozic.
Cum îi spunem sărbătorii este mai puţin important. Semnificaţia zilei de 25 decembrie este însă una foarte
importantă pentru noi.
Probabil că cea mai frumoasă şi mai iubită de cei mici şi mari, săraci sau bogaţi este sărbătoarea Crăciunului.
Veche de peste două milenii, răspândită pe tot globul, cea mai importantă sărbătoare a creştinilor este aşteptată
cu emoţie şi bucurie. Crăciunul este asociat cu feeria iernii, cu puritatea zăpezii şi este o sărbătoare
emoţionantă, mai ales pentru copii, care aşteaptă sosirea lui Moş Crăciun.
Semnificaţia religioasă a Crăciunului este naşterea Mântuitorului Isus Hristos, fiul lui Dumnezeu trimis pe
pământ să ajute oamenii să devina mai buni, mai credincioşi, mai îngăduitori. Această sărbătoare semnifica
naşterea, creaţia şi veşnicia Universului. Prin naştere se perpetuează specia umana şi viaţa devine veşnica. În
aceste zile suntem mai buni, mai veseli, mai sănătoşi şi mai umani.
Fiecare om, copil sau bătrân, îşi aminteşte cu plăcere sărbătorile de Crăciun şi momentele speciale pe care le-a
trăit. Copiii îl aşteaptă cu nerăbdare pe Moş Crăciun în faţa căruia recunosc fără teamă dacă au fost cuminţi
sau au făcut năzbâtii. Ei ştiu că Moşul este iertător şi le aduce daruri mai ales dacă spun o poezie sau cântă o
colindă.
Oamenii maturi sau cei deja bătrâni sunt emoţionaţi amintindu-şi de copilărie, de darurile de Crăciun pe care
le primeau chiar şi cei săraci. Când eram copii nu prea întelegeam de ce Moş Crăciun aducea unor copii mai
multe daruri, iar altora mai puţine. Explicaţia venea de obicei din partea părinţilor şi era foarte simplă: Moş
Crăciun aduce cadouri mai multe copiilor care au fost foarte cuminţi. Acesta este şi astăzi un argument foarte
serios şi este o motivaţie puternică pentru copii care se străduiesc să devină mai cuminţi, mai harnici şi mai
.
ascultători pentru ca anul viitor să primească mai multe daruri.
Pe lângă sosirea lui Moş Crăciun o altă bucurie este Bradul de Crăciun, acest pom venerat, care rămâne verde
tot anul, ne aduce în case mirosul pădurii, este simbolul purităţii şi veşniciei. Întreaga familie participă cu
veselie la ritualul împodobirii bradului cu globuri multicolore, beteală, dulciuri şi beculeţe colorate.
.În feerica seara de Crăciun sunt emoţionante colindele care vestesc naşterea lui Isus cel trimis de Dumnezeu
sa mântuiască oamenii de păcate.
.
Copiii merg cu colindul din casă in casă, înfruntă gerul, zăpada, cântă cu veselie, cu însufleţire chiar dacă au
năsucurile îngheţate şi primesc cu bucurie daruri, colaci, nuci, şi mere.
.
Sărbătorile de Crăciun sunt minunate mai ales în sate unde se respectă tradiţiile străvechi. Peisajul de iarnă
este emoţionant: casele sunt luminate, prin geamuri licăresc lumânări şi globuri colorate, iar mesele sunt pline
de bunătăţi tradiţionale: cârnaţi, sarmale, caltaboşi, colaci, cozonaci.
.
Amintirile sărbătorilor de Crăciun din copilărie ne întristează uneori pentru că realizăm că nu putem da timpul
înapoi, dar e minunat să primim în casele noastre cu lacrimi de emoţie în ochi pe copiii şi nepoţii noştri care ne
urează tot ce e mai frumos şi ne încălzesc sufletele cu veselia şi tinereţea lor.
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Duminica a 28-a
Despre chemarea lui Dumnezeu la mântuire
„Chemarea lui Dumnezeu este veşnică mai înainte de facerea lumii ” Ef. 1,4.
Sfânta Evanghelie de azi ne vorbeşte în chip tainic despre chemarea lui Dumnezeu la cina cea mare în
Împărăţia lui Dumnezeu .
Chemarea este însă de multe feluri şi vechimea ei este veşnică.
Aşa vedem din Sfânta Scriptură că Dumnezeu îl cheamă pe Noe ca prin el să fie salvat neamul
omenesc, apoi îl cheamă pe Avram prin care îşi face un popor ales; apoi îl cheamă pe Moise ca să scoată pe
poporul său din robia lui Faraon; apoi îl cheamă pe David de la oile tatălui său ca să-l facă rege peste poporul
său; apoi tot aşa îi cheamă şi îi trimite la poporul său pe proroci prin care îşi face cunoscută voia sa.
Dar oare omul poate să primească şi apoi să refuze chemarea lui Dumnezeu ? Da poate pentru că
Dumnezeu l-a făcut pe om cu voinţă liberă aşa cum este şi El şi l-a lăsat să decidă singur ce cale să aleagă. Şi
tot
aşa a respectat această decizie liberă a omului şi Fiul lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos când a zis: „Cel ce
voieşte să vină după mine să se lapede de sine, să-şi ia crucea şi să-mi urmeze Mie” Matei 16,24.
Şi dacă ascultaţi Sfânta Evanghelie din această Duminică veţi constata că toţi cei chemaţi la cina cea
mare s-au lepădat găsind diferite pretexte.
Unul şi-a cumpărat ţarină şi se duce s-o vadă, altul şi-a cumpărat boi şi trebuie să-i încerce, altul şi-a
luat femeie şi nu poate veni.
De la bun început se poate constata că e vorba de cină şi nu de dejun sau prânz; deci după a trecut
ziua, aşadar toate pretextele invocate de cei chemaţi n-au nici un temei pentru că seara, noaptea, nici cel cu
ţarina nu s-a dus s-o vadă, nici cel cu boii nu s-a dus să-i încerce şi nici cel care s-a însurat nu avea motiv să
nu vină.
Şi astfel sunt chemaţi alţii la cină şi chemarea răsună şi până la noi doar să nu ne împotrivim şi să nu
căutăm şi noi pretexte ca cei din Evanghelie ci să răspundem acestei chemări prin pocăinţă şi smerenie şi să
ajungem să primim binecuvântarea lui Dumnezeu şi împărtăşirea Sfântului Duh în Împărăţia lui Dumnezeu
pregătită de la întemeierea lumii celor drepţi care o merită.
Amin
Preot Mizun Mihai

Aminciri cu Moş Crăciun
O trecut copilăria
Cu jocu’ şî veselia !
Ce mai veselie mare
Era-n prag de sărbătoare….!
Venea dzâua dă Crăciun,
Dar întâi sara d-Ajun,
Când umbla-n sat Moş Crăciun
Cu sacu dă jucării
Să le-mpartă la copii…!
Dân noapcea întunecată,
Iacă, s-audza d’odată,
După multă aşceptare,
Zurgălăi şî larmă mare!?
N-apuc sufletu’ să-m trag,
Iac-apare Moşu-n prag,
C-o bundă lungă dă lână,
Ca păstorii dă la stână,
Cu-albă barbă şî mustaţă
Şî rumăn dă frig la faţă,
Brad frumos să îm’aducă,
Nins cu nea dă pămucă,

Şî pă crenji cu mulce nuci,
Cu mere şî turce dulci,
Şî cu mulce ţucurele,
Ici, colo, lumânărele,
Şî o stea în vârfu-i, sus,
S-amincească dă Isus!
Lasă sacu’ jios, grămadă,
Tăbărit pă scamn să şadă…
Cum mă vege, mă şi-trabă
Dac-am fost copil dă treabă;
Spun că „da” că ce să spun
Şî ghingesc că moşu-i bun
Şî mă iartă dacă şcie
C-am mai făcut ş-o prostie…!?
„Măi nepoace, ia îm spune,
Ai la şcoală noce bune? ”
„Am moşule, dzâc dă frică,
Da am luat şî una mică ! ”
„Dă părinţ ai ascultat,
O mai mult i-ai supărat?”
„Num’odată am plecat
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Cu-alţ copii dă m-am jiucat
Ş-am zoitat să vin acasă
Unde m-aşceptau la masă,
Da’pegeapsa m-am luat
Că am fost flămând lăsat !”
„Măi nepoace, spunem’mie,
Dă Crăciun o poezie ! ”
„Moş Crăciun, Moş Crăciun,
Tu eşci darnic şî eşci bun,
Io îţ’ spun dă măi î’năince,
Că-s un băieţel cumince
Şî-ţ măi spun, aşa să şcii,

Că io nu-ţ cer jucării
Cum ţ-ar cere alţ’copii,
Însă nu m-aş supăra
Dacă tot m’-ai da ceva ! ”
„Uită, ca la alţ copii,
Ţ-am adus şî jucării,
Dar, … ş-o joardă dă alun,
Ici la grindă, uice-o pun,
S-o vedz şî să iei amince,
Că trăbă să fii cumince,
Că şî la anu-i Crăciun
Şî vin în sara d-Ajun ! ”
Petru Peţa

POLIŢIA VĂ INFORMEAZĂ

ATENTIE LA PETARDE SI FOCURI DE ARTIFICII
Dupa cum se stie, in aceasta perioada a sarbatorilor de iarna creste interesul tinerilor si nu numai al lor pentru
utilizarea petardelor, artificiilor sau altor produse bazate pe diferite amestecuri pirotehnice. Din experienta
anilor trecuti se stie ca folosirea acestor produse poate conduce uneori la accidente grave sau la incendieri de
cladiri.
Dorim sa atragem atentia cetatenilor comunei ca folosirea sau comercializarea unor astfel de obiecte se poate
face doar in anumite conditii strict stabilite prin Legea nr. 126/1995 privind regimul materialelor explozive.
Pentru informarea publicului prezentam mai jos prevederile legale in domeniu, atragand atentia ca
nerespectarea lor se pedepseste cu amenda de la 3000 la 6000 lei:
Obiectele artizanale de distractie, fabricate si confectionate pe baza de amestecuri pirotehnice, trebuie sa aiba
inscriptionate in limba romana denumirea, clasa din care fac parte, instructiunile de folosire, termenul de
garantie, precum si pericolele care apar la pastrarea, depozitarea, manipularea sau folosirea lor. Producatorul
sau importatorul este obligat sa elibereze cumparatorului o declaratie de conformitate pentru fiecare produs
care se prezinta, la solicitare, organelor de control prevazute in prezenta lege.
Se interzice vanzarea obiectelor artizanale de distractie fabricate sau confectionate pe baza de amestecuri
pirotehnice, indiferent de clasa in care sunt clasificate, persoanelor care nu au implinit varsta de 18 ani.
Vanzarea obiectelor artizanale si de distractie fabricate sau confectionate pe baza de amestecuri pirotehnice se
face numai de catre persoanele juridice autorizate in acest sens si numai in locurile autorizate in conditiile
legii.
Spatiile de comercializare a obiectelor artizanale si de distractie fabricate sau confectionate pe baza de
amestecuri pirotehnice vor fi construite si amenajate pe baza documentatiilor tehnice avizate de inspectoratele
teritoriale de munca, in afara imobilelor de locuit, si pot functiona numai dupa obtinerea prealabila a
autorizatiei emise in comun de catre inspectoratul teritorial de munca si inspectoratul judetean de politie,
respectiv Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti.
In cadrul spatiilor de comercializare a obiectelor artizanale si de distractie fabricate sau confectionate pe baza
de amestecuri pirotehnice, inspectoratul teritorial de munca va aviza cantitatea care poate fi depozitata in
vederea comercializarii."
Se interzice persoanelor juridice comercializarea catre persoanele fizice a obiectelor artizanale si de distractie
pe baza de amestecuri pirotehnice din clasele II-IV, T.1, T.2, precum si a artificiilor din categoria «obiecte
zburatoare luminoase» si a pocnitorilor din clasa I. Persoanele juridice autorizate in conditiile legii pot folosi
aceste obiecte artizanale si de distractie pe baza de amestecuri pirotehnice numai in interes propriu si numai in
locurile autorizate.
Se interzice persoanelor fizice confectionarea, detinerea, comercializarea, importul, folosirea sau orice alta
operatiune cu obiecte artizanale si de distractie pe baza de amestecuri pirotehnice din clasele II-IV, T.1, T.2,
precum si a artificiilor din categoria «obiecte zburatoare luminoase» si a pocnitorilor din clasa I."
Persoanele juridice autorizate pot folosi obiecte artizanale de distractie pe baza de amestecuri pirotehnice
numai in locuri deschise, cu luarea tuturor masurilor tehnice de protejare a persoanelor asistente. Stabilirea
locului, a perioadei de desfasurare si a
masurilor de ordine publica revine autoritatilor administratiei publice locale.
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Se interzice folosirea obiectelor artizanale de distractie pe baza de amestecuri pirotehnice in urmatoarele
situatii:
a) intre orele 24,00 si 6,00, cu exceptia perioadelor autorizate, precum si a evenimentelor de interes local,
national sau international, in baza aprobarii autoritatilor locale;
"b) la o distanta mai mica de 50 m de contructiile de locuinte cu pana la 4 niveluri si la mai putin de 100 m
fata de cele cu peste 4 niveluri;
c) la o distanta mai mica de 500 m de instalatiile electrice de inalta tensiune, de locurile de depozitare si
livrare a combustibililor lichizi sau solizi, de instalatiile de gaze;
d) la o distanta mai mica decat cea prevazuta de reglementarile in vigoare pentru obiectivele chimice si
petrochimice ori pentru alte obiective care prezinta pericol de incendiu sau explozie;
e) in locurile in care exista riscul producerii de alunecari de teren, avalanse sau caderi de pietre;
f) pe drumurile publice deschise circulatiei rutiere, pe aleile pietonale si in spatii deschise cu aglomerari de
persoane;
"g) la o distanta mai mica de 500 m de paduri."
Pentru organizarea de jocuri de artificii cu obiecte pirotehnice din clasele III si IV, precum si T.1 si T.2, sunt
necesare acordul primariei si al unitatii de pompieri, precum si avizul inspectoratului judetean de politie,
respectiv al Directiei Generale de Politie a
Municipiului Bucuresti, pe a carei raza se executa jocuri de artificii.
CAMPIONI DE TOAMNĂ

Odată cu disputarea etapei a XIII- a din 28.11.2010, a luat sfârşit turul Campionatului Municipal de
Fotbal Lugoj seria I. Spre bucuria iubitorilor sportului cu balonul rotund din Nădrag echipa AS Padeşul
Nădrag, care reprezintă cu cinste comuna noastră în această competiţie este campioană de toamnă, terminând
turul competiţiei pe primul loc, după un traseu fără înfrângere şi cu un golaveraj impresionant ( 66 goluri
marcate faţă de doar 7 goluri primite ), la o distanţă de 9 puncte de ocupanta locului 2.
De la ultima apariţie a ziarului nostru, echipa AS Padeşul a disputat mai multe partide, continuând
seria de victorii, obţinând următoarele rezultate: Nădrag-Drăgan 3-0, Cutina- Nădrag 0-3, Nădrag – Arsenal 20. În ultima etapă a turului echipa noastră s-a deplasat la ocupanta locului 2 echipa din Tomeşti pentru meciul
derby al turului de campionat pe care AS Padeşul l-a câştigat cu un meritat 2-0 după o partidă viu disputată.
Ca urmare a acestor rezultate clasamentul la finalul turului arată astfel:
1. AS Padeşul Nădrag
2. Tomeşti
3. Tapia
4. Drăgan
5. Arsenal
6. Gavojdia
7. Mănăştiur II
8. Coştei
9. Măguri
10. CSŞ Lugoj
11. Dumbrava
12. Criciova
13. Mănăştiur

12
12
12
12
12
12
12
11
11
12
12
12
12

12
9
8
7
7
7
6
6
3
2
2
1
1

0
0
1
2
1
0
2
1
0
1
0
1
1

0
3
3
3
4
5
4
4
8
9
10
10
10

66-7
27-20
35-15
36-23
37-24
37-18
28-28
30-23
29-55
15-33
18-52
18-43
11-45

36
27
25
23
22
21
20
19
9
7
6
4
4

Felicitări echipei noastre pentru acest frumos rezultat şi sperăm ca şi la sfârşitul campionatului să
ocupăm acelaşi loc 1, aşa cum ne-au asigurat antrenorul Puiu Linginari, jucătorii şi nu în ultimul rând primarul
Liviu Muntean împreună cu cel mai înfocat suporter Nicolae Grecu, care nu au lipsit de la nicio partidă în
acest tur de campionat.
Este lăudabilă această performanţă de care nădrăgenilor a cam început să le fie dor, având în vedere
că de mulţi ani fotbalul, care altădată era unul din punctele forte ale comunei ( să ne amintim de performanţele
echipei în divizia C din anii ’80, sau din Cupa României când la Nădrag jucau echipe de top ale României
precum Steaua; U. Craiova, UTA sau Poli Timisioara) a cam intrat într-un con de umbră.
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Pentru a sărbători cum se cuvine titlul de campioni de toamnă, în seara zilei de 28 noiembrie, dl.
primar Liviu Muntean, antrenorul echipei Puiu Linginari, mai
mulţi membri ai consiliului local şi mai mulţi iubitori ai
fotbalului din comuna noastră au organizat o masă festivă în
cinstea echipei câştigătoare. Petrecerea desfăşurată la cantina
şcolii din Nădrag a fost animată de participarea echipei de
dansuri populare a Grupului Şcolar Traian Grozăvescu care a
încântat asistenţa cu un frumos spectacol de jocuri populare
bănăţene, fiind acompaniată de o solistă vocală şi de mai mulţi
instrumentişti folclorişti. S-a dansat, s-a cântat, s-a scandat
numele campionilor şi bineînţeles au fost purtaţi pe braţe, de
către sportivi, antrenorul echipei şi primarul Nădragului.
Desigur a existat şi un tort imens care în mod obligatoriu
reprezenta un teren de fotbal cu porţi, fotbalişti şi nelipsitul
gazon de culoare verde.
A fost o manifestare reuşită care desigur îi va motiva pe jucători să menţină aceeaşi cadenţă şi în
returul campionatului, pentru a se mai putea bucura de o sărbătoare asemănătoare şi la sfârşitul campionatului,
când desigur vor fii campioni şi echipă promovată în divizia superioară.

ANUNŢURI - PUBLICITATE
 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 .

