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De Ziua Femeii, Primăria şi Consiliul Local Nădrag doresc tuturor doamnelor şi
domnişoarelor din comună, celor care întruchipează în modul cel mai gingaș veșnicia
primăverii, să aibă parte numai de bucurii alături de cei dragi! La Mulţi Ani!

EDITORIAL
Liviu Muntean

Investiţii în comuna
Nadrag, în 2017
Şi anul acesta, una dintre priorităţile comunei noastre este dezvoltarea şi continuarea investiţiilor. Astfel, ne-am propus ca anul
acesta să finalizăm toate proiectele începute anul trecut, iar pentru
asta am prevăzut suficienţi bani în bugetul local. Vom continua
lucrările de reabilitare şi extindere a reţelei de apă în localitatea
Nădrag şi vom continua investiţiile pentru modernizarea şi reamenajarea cantinei şcolii. De asemenea, se lucrează la întocmirea
amenajamentului silvic în Nădrag, dar şi la întocmirea Planului
Urbanistic General al comunei. Autorităţile locale au prevăzut
fonduri pentru fiecare dintre aceste investiţii, dar şi pentru altele
noi, ce urmează să fie demarate anul acesta.

DE LA BIROUL DE TAXE ȘI IMPOZITE
DIN CADRUL PRIMĂRIEI NĂDRAG
În continuare, în comuna
noastră taxele şi impozitele
rămân cele mai scăzute din
judeţ. Rugăm contribuabilii
din cele două localităţi aparţinătoare să îşi respecte, şi anul
acesta, obligaţiile fiscale şi să
îşi achite la timp contribuţiile
la bugetul local. Până la data de 31.03.2017 se pot achita integral impozitele și taxele locale cu o bonificație de 10% din
valoarea impozitului pe clădiri, teren și mijloace de transport
aflate în proprietatea personelor fizice. Taxele și impozitele
locale pot fi achitate la casieria Primăriei comunei Nădrag,
în fiecare zi, de luni până vineri.

E timpul pentru curățenia de primăvară!
Curăţenia este oglinda fiecăruia dintre noi. Tocmai
de aceea, şi anul acesta, venim în întâmpinarea dumneavoastră cu rugămintea
ca, odată cu venirea primăverii, să vă îngrijiţi de modul în care arată gospodăriile dumneavoastră, dar şi
spaţiile din faţa caselor. Curățarea spațiilor verzi din fața locuinței,
desfundatul șanturilor, îngrijirea pomilor de la stradă trebuie să
fie, în această perioadă, preocupările tuturor locuitorilor comunei. Dacă vremea este prielnică, pomii din fața caselor pot fi şi
toaletați, pentru a nu permite creșterea vlăstarilor. Şi anul acesta,
în spijinul locuritorilor şi pentru a da un exemplu de civism, elevii comunei Nădrag vor participa la curăţenia de primăvară, în
perioada de desfăşurare a programului Şcoala Altfel. Pentru operativitate, cetățenii sunt rugați să anunțe edilii locali atunci când
pe o stradă sau mai multe se adună grămezi de deşeuri, pentru ca
reprezentanţi primăriei să poată lua măsurile care se impun.

Parcul de aventură
din Nădrag, finalizat
Un pas extrem de important pentru comuna noastră, dar şi
pentru valorificarea potenţialului turistic extraordinar pe care
zona noastră îl oferă, a fost făcut. Realizat exclusiv din fonduri
de la bugetul local, parcul de aventură din Nădrag aduce un
beneficiu imens comunei noastre.
Imediat ce vom reuşi să identificăm un operator care să se ocupe
de administrarea zonei, sute de turişti vor putea veni zilnic în localitatea noastră, pentru a se bucura de tot ce oferă acest parc de
distracţii unic în zona noastră. Însă, pentru ca turiştii să se poată
distra în voie în comuna noastră, avem nevoie de sprijinul tuturor
locuitorilor. „Fac un apel la toţi nădrăgenii care au posibilitatea să
îşi amenajeze locuri de cazare pentru turişti să o facă, pentru că
acest lucru nu ne va aduce decât beneficii. Parcul are o capacitate
de 200-300 de persoane pe zi, astfel că, odată ce va fi deschis,
numărul turiştilor care vor ajunge în zonă va creşte cosiderabil,
iar noi trebuie să facem tot ce este posibil ca să îi primim şi să îi
găzduim aşa cum se cuvine, în cele mai bune condiţii ”, spune
primarul comunei Nădrag, Liviu Muntean. În prezent, după ce
toate lucrările la parc au fost finalizate, reprezentanţii primăriei se
află în proces de identificare a unui operator abilitat prin lege să se
ocupe de exploatarea unui astfel de parc de aventură. În plus, au
fost demarate procedurile pentru amenajarea drumului din șosea
până la parc, de aproximativ 200 de metri, pentru că în prezent în
zonă nu se poate ajunge decât cu maşini de teren sau pe picioare.
Odată ce aceste obiective vor fi indeplinite, parcul îşi va deschide
porţile. În total, zona de aventură se întinde pe aproximativ 1, 5
hectare, are amenajate 6 trasee, cu 64 de elemente suspendate,
iar pe fiecare dintre rutele amenajate, turiştii se vor putea da cu
tiroliana.

LA MULŢI ANI, DOAMNELOR
ȘI DOMNIȘOARELOR!
Primăvara este anotimpul bucuriei, al renașterii și speranţei, este momentul în care celebrăm tinereţea, frumuseţea
și sensibilitatea eternului feminin. Chiar dacă viaţa noastră
de zi cu zi este una tumultoasă, în această perioadă trebuie
să ne aplecăm asupra celor mai gingașe fiinţe de pe pământ,
femeile, și să le aducem mulţumiri mamelor, surorilor, soţii
lor, prietenelor noastre, tuturor celor care ne aduc un strop
de fericire în viaţa noastră de zi cu zi. Cu inima caldă și plină
de iubire, femeile intuiesc mereu ce este bine pentru familia
lor, pentru toţi cei care le iubesc. Ele dau un scop vieții, contribuie la evoluţia fiecăruia dintre noi dar și a comunităţii în
care trăim. Ne sunt alături în clipele frumoase dar și grele
ale vieții. 8 Martie este ziua lor. Este ziua în care bărbații
comunei trebuie să le arate că merită tot respectul din lume.
Le urăm tuturor doamnelor şi domnişoarelor o primăvară
înfloritoare şi plină de împliniri! La mulţi ani!

Dragi nădrăgeni,
Am intrat în anul 2017 cu gânduri
măreţe, cu dorinţa de a realiza cât
mai multe pentru comuna noastră.
Înainte de a începe proiectele pentru
noul an, este important să ne uităm
în urmă şi să vedem realizările din
anul care s-a încheiat. În limita posibilităţilor şi a bugetului pe care l-am
avut la îndemână, am încercat să realizăm cât mai multe pentru comuna
noastră. Deşi am pornit la drum cu
emoţii, iată că am reuşit să ducem la
bun sfârşit un proiect deosebit de important pentru Nădrag şi pentru revitalizarea turismului în zona noastră
atât de frumoasă, prin finalizarea Parcului de Aventură, singurul de acest
gen din zonă. De asemenea, o serie de
lucrări edilitare au fost realizate în comuna noastră, toate spre un confort
sporit al locuitorilor noştri, dar şi a
celor care ne vizitează comuna.
Însă, chiar dacă am reuşit să îmbunătăţim considerabil aspectul Nădragului, mai avem mult de lucru. Pentru
anul acesta, ne-am propus să finalizăm lucrările începute anul trecut,
dar şi să demarăm o serie de alte noi
proiecte. Pentru toate acestea însă,
avem nevoie de sprijinul şi înţelegerea
dumneavoastră, a locuitorilor comunei. Banii vor fi din nou împărţiţi pe
mai multe domenii, pentru a acoperi
o serie cât mai largă de investiţii.
Aşa cum spuneam, avem nevoie de
sprijinul dumneavoastră pentru a putea, în continuare, să realizăm tot ce
ne-am propus. Iar pentru asta, sper
să contribuiţi la bugetul comunităţii prin plata taxelor şi impozitelor
locale la timp. Proiectele pe care ni
le-am propus depind, într-o oarecare
măsură, de modul în care înţelegeţi
să vă faceţi datoria de contribuabili,
de modul în care va achitaţi la timp
obligaţiile la bugetul local.
În încheiere, doresc să vă urez un an
cât mai productiv, cu sănătate şi putere de muncă, pentru ca împreună să
realizăm tot ce ne-am propus.
Iar pentru că luna aceasta sărbătorim
doamnele şi domnişoarele, doresc să
le urez tuturor o primăvară frumoasă
şi La Mulţi Ani!

Cu ocazia zilelor de 1 si 8
martie, doresc să urez tuturor
doamnelor şi domnişoarelor
din comuna noastră un călduros La Mulţi Ani, însoţit de cele
mai frumoase gânduri!
Viceprimar
Ioan Puiu Linginari
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Hotărâri ale
Consiliului Local
Nădrag

DACĂ E ZIUA
DOAMNELOR,
E BAL!
Luna martie este luna în care celebrăm primăvara, frumosul și, mai
ales, le sărbătorim pe doamnele din
viaţa noastră. Iar pentru a marca aşa
cum se cuvine Ziua Femeii, în comuna noastră se va organiza, şi anul
acesta, o petrecere cu mult dans, voie
bună și surprize. Balul mărțișorului
va fi organizat în 4 martie, la Cantina
Şcolii, unde sunt invitaţi toţi cei care
vor să aibă parte de o petrecere de neuitat. Evenimentul este organizat de
Primăria Nădrag, împreună cu Cristi
Balaş, iar pentru rezervări şi mai multe informaţii puteţi apela numărul de
telefon 0766. 448 618.

LICEUL
TEHNOLOGIC
„TRAIAN
GROZĂVESCU”
organizează concurs pentru
ocuparea postului de
ADMINISTRATOR
PATRIMONIU, cu studii
superioare, 1 NORMĂ, pe
perioadă nedeterminată
Concursul va avea loc în data de
14.03.2017, ora 9:00, la sediul unităţii. Cererea de înscriere la concurs
şi documentele solicitate la înscriere
se depun la sediul unităţii în perioada 20.02 – 13.03.2017, în intervalul
orar 13:00 - 14:00.
Relaţiile suplimentare se obţin de la
secretariatul unităţii sau la telefon
0256/328315.

Primăria comunei
Nădrag angajează
o persoană pentru
postul de la Centrul
Turistic
Candidaţii care doresc să ocupe acest
post trebuie să fi absolvit 12 clase, cu
calificare în turism sau să aibă studii
superioare în domeniul turismului
sau să aibă o diplomă care atestă absolvirea unui curs de specializare în
turism.

ANUL 2016:

 HOTĂRÂREA nr. 37 - din 29 noiembrie 2016 - Privind achiziţionarea de lemne de foc pentru blocul de locuinţe nr.24 din
Nădrag.
 HOTĂRÂREA nr. 38 - din 29 noiembrie 2016 - Privind achiziţionarea contractului de furnizare de calendare pentru anul
2017, cu imagini din comuna Nădrag.
 HOTĂRÂREA nr. 39 - din 29 noiembrie 2016 - Privind achiziţionarea de furtun luminos şi ornamente luminoase pentru
pavoazarea festivă a comunei Nădrag în sezonul sărbătorilor de
iarnă.
 HOTĂRÂREA nr. 40 - din 29 noiembrie 2016 - Privind aprobarea cumpărării de premii cadou ce vor fi acordate copiilor
participanţi la festivalul concurs de colinzi desfăşurat în comuna Nădrag cu ocazia Crăciunului 2016.
 HOTĂRÂREA nr. 41 - din 29 noiembrie 2016 - Privind aprobarea organizării unui foc de artificii cu ocazia revelionului
2016-2017.
 HOTĂRÂREA nr. 42 - din 29 noiembrie 2016 - Privind achiziţia directă a 100 buc. corp iluminat cu led SMD, fără transformator, cu protecţie la fluctuaţiile de tensiune şi antitrăznet,
cu puterea de 20W, pentru echiparea reţelei de iluminat public
a comunei Nădrag.
 HOTĂRÂREA nr. 43 - din 29 noiembrie 2016 - Privind achiziţionarea a câte unui parbriz pentru fiecare dintre cele două
microbuze din dotarea Primăriei Nădrag.
 HOTĂRÂREA nr. 44 - din 29 noiembrie 2016 - Privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al UAT Comuna Nădrag
a unor imobile situate în comuna Nădrag, judeţul Timiş.
 HOTĂRÂREA nr. 45 - din 29 noiembrie 2016 - Privind amenajarea împrejmuirii din plasă de gard şi a unei clădiri destinate
pazei parcului şi depozitării echipamenteor la parcul de aventură din comuna Nădrag destinat activităţilor de recreere.
 HOTĂRÂREA nr. 46 - din 29 noiembrie 2016 - Privind aprobarea amenajării unei căi de acces auto şi pietonal pentru public, la parcul de aventură din comuna Nădrag destinat activităţilor de recreere.

 HOTĂRÂREA nr.2 - din 31 ianuarie 2017 - Privind aprobarea
planului general de lucrări de interes public ce vor fi efectuate
în cursul anului 2017 în comuna Nădrag de către persoanele
beneficiare ale prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul
minim garantat.
 HOTĂRÂREA nr. 3 - din 31 ianuarie 2017 - Privind aprobarea
indicatorilor tehnico-economici actualizaţi după modificarea
cotei TVA la 19%, pentru investiţia „Reabilitare si extindere
reţea de apă uzată (canalizare şi staţie de epurare), localitatea
Nădrag judeţul Timiş”, finanţat prin Programul Naţional de
Dezvoltare Locală.
 HOTĂRÂREA nr. 4 - din 31 ianuarie 2017 - Privind acordarea
de fonduri Parohiei Romano Catolice Nădrag , necesare acoperirii unei părţi din cheltuielile efectuate pentru montarea unei
instalaţii de încălzire centrală în clădirea bisericii.
 HOTĂRÂREA nr. 5 - din 31 ianuarie 2017 - Privind aprobarea
casării autogunoierei şi autospecialei pentru stingerea incendiilor din dotarea Primăriei comunei Nădrag.
 HOTĂRÂREA nr. 6 - din 31 ianuarie 2017 - Privind aprobarea
de principiu a închirierii spaţiilor neutilizate din atelierul şcoală
din cadrul Liceului Tehnologic “ Traian Grozăvescu ” Nădrag.
 HOTĂRÂREA nr. 7 - din 20 februarie 2017 - Privind stabilirea
tarifelor pentru unele servicii de interes local.
 HOTĂRÂREA nr. 8 - din 20 februarie 2017 - Privind aprobarea demarării investiţiei „Realizare acoperiş, reabilitare, modernizare şi dotare grădinita Nădrag” care se intenţionează a fi propusă pentru finantare prin programul P.N.D.L. pe anul 2017.
 HOTĂRÂREA nr. 9 - din 20 februarie 2017 - Privind aprobarea demarării investiţiei „Reabilitare, modernizare şi dotare liceu Nădrag” care se intenţionează a fi propusă pentru finantare
prin programul P.N.D.L. pe anul 2017.
 HOTĂRÂREA nr. 10 - din 20 februarie 2017 - Privind aprobarea demarării investiţiei „ Reabilitare, modernizare şi dotare
şcoala cu clasele I – IV Nădrag” care se intenţionează a fi propusă pentru finantare prin programul P.N.D.L. pe anul 2017.
 HOTĂRÂREA nr. 11 - din 20 februarie 2017 - Privind aprobarea demarării investiţiei „ Reabilitare, modernizare şi dotare
şcoala cu clasele V – VIII Nădrag” care se intenţionează a fi propusă pentru finantare prin programul P.N.D.L. pe anul 2017.
 HOTĂRÂREA nr. 12 - din 20 februarie 2017 - Privind achiziţionarea de aparatură şi dotări de bucătărie pentru cantina şcolii
din comuna Nădrag.
 HOTĂRÂREA nr. 13 - din 20 februarie 2017 - Privind acordarea de fonduri Bisericii Ortodoxe din Nădrag, necesare refacerii
faţadei exterioare şi înlocuirii jgheaburilor la clădirea bisericii.

 HOTĂRÂREA nr. 47 - din 29 noiembrie 2016 - Privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unui teren intravilan situat pe strada Lunca din Nădrag înscris în CF . 400251
Nădrag nr. top 1/1/1/a/1/a/1/1/b/18/9/6/5/2/16/16/3/4 cu
suprafaţa de 3.000 mp.

 HOTĂRÂREA nr. 14 - din 20 februarie 2017 - Privind aprobarea executării de reparaţii constând în înlocuirea scândurilor
distruse la suprastructura a trei podeţe situate în localitatea Nădrag.

 HOTĂRÂEA nr. 48 - din 07 decembrie 2016 - Privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al
Comunei Nădrag pentru anul 2016

 HOTĂRÂREA nr. 15 - din 20 februarie 2017 - Privind modificarea tarifului pentru serviciile de colectare a deşeurilor menajere prestate de către SC Ecosal – GNSC S.R.L către persoanele
fizice şi juridice din comuna Nădrag.

 HOTĂRÂREA nr. 49 - din 19 decembrie 2016 - Privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al
Comunei Nădrag pentru anul 2016
 HOTĂRÂREA nr. 50 - din 19 decembrie 2016 - Privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de
pe raza UAT Comuna Nădrag, pentru anul şcolar 2017-2018.

ANUL 2017:
 HOTĂRÂREA nr. 1 - din 31 ianuarie 2017 - Privind aprobarea
organigramei şi statului de funcţii ale Aparatului de specialitate
al primarului comunei Nădrag şi serviciilor publice pentru anul
2017.
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 HOTĂRÂREA nr. 16 - din 20 februarie 2017 - Privind aprobarea Strategiei anuale de achiziţii publice a UAT Comuna Nădrag pentru anul 2017.
 HOTĂRÂREA nr. 17 - din 20 februarie 2017 - Privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al UAT Comuna Nădrag
a unui teren intravilan situat în comuna Nădrag, strada Padeş zona Ştrand înscris în CF 308 Nădrag, nr. top 1/1/1/a/1/
a/1/1/b/18/9/6/5/2/16/16/81/1/3 cu suprafaţa de 260 mp.
 HOTĂRÂREA nr. 18 - din 20 februarie 2017 - Privind dezmembrarea în 15 parcele a unui teren intravilan situat în Nădrag str. Lunca, înscris în CF 401358 Nădrag.
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Ziua Îndragostiţilor, în comuna noastră!

Valentine’s Day este Ziua îndrăgostiţilor, în tradiţia occidentală, şi este sărbătorită
an de an, în data de 14 februarie. Ziua comemorează sfântul care este patronul
îndrăgostiţilor galezi, însă, în ultimii ani, aceasta zi este sărbătorită pretutindeni.
Astfel, şi în România ziua de 14 februarie a devenit zi de sărbătoare pentru toţi
tinerii ce vor să celebreze iubirea. Ziua de Valentine’s Day a fost celebrată şi în cadrul Liceului Tehnologic „Traian Grozăvescu”, fiind primită cu entuziasm de către
adolescenţi. Astfel, elevii de liceu au luat parte la o activitate inedită, întrecându-se
într-un concurs de declaraţii, mesaje şi scrisori de dragoste. Câştigătorii concursului
vor fi anunţaţi în numărul următor al Foii Nădrăgene.

Şcoala Altfel, la Nădrag

Înapoi la școală!
Elevii din comuna noastră s-au reîntors la şcoală. După încheierea vacanţei, aceştia
au inceput cel de-al doilea semestru din acest an şcolar. Semestrul II se întinde pe 16
săptămâni, timp în care o parte dintre elevii şcolii noastre vor avea activităţile specifice din cadrul programului Săptămâna Altfel, iar cei din anii terminali vor susţine
simulările examenelor naţionale.

Şi anul acesta, elevii din comuna noastră vor lua parte la programul naţional „Şcoala Altfel”. Astfel, elevii din învăţământul primar vor desfăşura activităţile specifice
acestei perioade între 5 şi 9 iunie, în timp ce elevii din gimnaziu şi liceu se vor bucura de aceste activităţi între 15 şi 19 mai.

Serbări de Mărţişor şi de Ziua Mamei

Vestitorii primăverii sunt sărbătoriţi aşa cum se cuvine de elevii din comuna noastră. Ca în fiecare an, la început de primăvară, elevii noştri se pregătesc cum ştiu mai
bine, sub îndrumarea dascălilor, pentru a sărbători reînvierea naturii. Şi anul acesta,
învăţătorii şi diriginţii din şcoala noastră, împreună cu elevii, au pregătit serbările
dedicate zilelor de 1 şi 8 Martie, ce vor fi presărate cu poezii, cântece şi voie bună.

Iată structura semestrului II din anul şcolar 2016-2017
cursuri: 13 februarie - 14 aprilie 2017;
vacanţa de primăvară: 19 aprilie - 30 aprilie 2017;
cursuri: 2 mai – 16 iunie 2017;
vacanţa de vară: 17 iunie - 10 septembrie 2017.
În curând, elevii din anii terminali vor intra în febra examenelor. Pentru a şti exact cum
se vor desfăşura examenele din vară, aceştia vor susţine simularea Bacalaureatului şi a
Evaluării Naţionale, în luna martie.
Elevii care termină gimnaziul vor susţine simularea probei scrise la Limba Română în
13 martie, la Limba Maternă în 14 martie, iar apoi, în 16 martie, vor da simularea la
Matematica.
Si liceenii încep simularile în aceasi zi. Astfel, simularea pentru Bacalaureat va fi în 13
martie la Limba Romana, în 14 martie la Limba Materna şi în 16 martie la Istorie pentru
profilul umanist şi la Matematica pentru profilul real, la cele trei probe participând atât
elevii din clasa a XII-a, cât şi cei din clasa a XI-a. Simularea probei la alegere a profilului şi
specializării, susţinută la una dintre materiile biologie, chimie, fizică, economie, filosofie,
geografie, informatică, logică şi argumentare, sociologie, psihologie, va avea loc în 17
martie, iar la această proba vor participa doar elevii clasei a XII-a.
CALENDAR BACALAUREAT 2017
22 - 26 mai 2017 - Înscrierea candidaţilor la prima sesiune de examen
26 mai 2017 - Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a / a XIII-a
6 - 7 iunie 2017 - Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba
română - proba A
8 - 9 iunie 2017 - Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba
maternă - proba B 9,
12 - 13 iunie 2017 Evaluarea competenţelor digitale - proba D
14 - 16 iunie 2017 Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională – proba C
26 iunie 2017 - Limba şi literatura română - proba Ea) - probă scrisă
27 iunie 2017 - Limba şi literatura maternă - proba Eb) - probă scrisă
28 iunie 2017 - Proba obligatorie a profilului - proba Ec) - probă scrisă
30 iunie 2017 - Proba la alegere a profilului şi specializării - proba Ed) - probă scrisă
5 iulie 2017 Afişarea rezultatelor (până la ora 16:00) şi depunerea contestaţiilor (orele
16:00 - 20:00)
6 - 9 iulie 2017 Rezolvarea contestaţiilor
10 iulie 2017 Afişarea rezultatelor finale

Ziua Culturii Naţionale,
sărbătorită de elevii din Nădrag!

A fost zi de sărbătoare, la început de an, iar elevii şcolii noastre nu au trecut cu
vederea acest moment deosebit de important din viaţa culturală. Astfel, de Ziua
Naţională a Culturii, marcată în 15 ianuarie, aceştia au organizat o masă rotundă
în cadrul căreia au dezbătut viaţa şi opera poetului Mihai Eminescu. De asemenea,
elevii au ascultat mai multe poezii ale marelui poet, recitate de actori celebri.

Marţisoare hand made făcute de elevii din comună!

Mărţişorul, vestitorul primăverii, este cel mai important simbol al lunii martie. Iar
elevii din comuna noastră au ales ca, anul acesta, să fie proprii creatori ai marţişoarelor, pe care apoi le vor dărui. Copiii iau parte la atelierele de creaţii hand made,
unde, în această perioadă, lucrează intens la confecţionarea mărţişoarelor. Cu fire
de aţă împletite, pe bucăţi de carton sau hârtie viu colorate, din mâinile elevilor ies
adevărate comori, pe care, cu toţii, abia aşteaptă să le poată expune şi dărui doamnelor şi domnişoarelor dragi din viaţa lor.

CALENDAR EVALUARE NAŢIONALĂ 2017
7 - 9 iunie 2017 - Înscrierea la evaluarea naţională
9 iunie 2017 - Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a 1
9 iunie 2017 - Limba şi literatura română - probă scrisă
21 iunie 2017 - Matematica - probă scrisă
22 iunie 2017 - Limba şi literatura maternă - probă scrisă
26 iunie 2017 - Afişarea rezultatelor (până la ora 16)
26 iunie 2017 - Depunerea contestaţiilor (orele 16 - 20)
27-29 iunie 2017 - Rezolvarea contestaţiilor
30 iunie 2017 - Afişarea rezultatelor finale după contestaţii
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PUBLICAȚIE A CONSILIULUI LOCAL ȘI PRIMĂRIEI COMUNEI NĂDRAG

DIN CODUL
BUNELOR
MANIERE:
CUM NE
COMPORTĂM
ÎN SOCIETATE?
Niciodată nu merge în vizită
fără să anunţi - Dacă aţi primit

vreodată o vizită surpriză, este posibil să fi fost prins în halat şi papuci.
Cu siguranţă nu v-aţi putut bucura
de prezenţa oaspeţilor, aşa că ştiţi ce
înseamnă o vizită neanunţată. Nu
luaţi gazda pe nepregătite, chiar dacă
intenţionaţi să-i faceţi o surpriză.

Nu lăsaţi umbrela deschisă la
uscat - Nu lăsa umbrela deschisă la
uscat, fie că eşti la birou sau în orice
alt loc. Ar trebui să ai un suport
special. Altfel, o poţi lăsa într-un
colţ la intrare.

Nu puneţi niciodată poşeta
pe genunchi sau pe scaun - Un

clutch mic şi elegant poate fi pus
pe masă. O geantă de mână poate
fi agăţată de spătarul scaunului, în
timp ce servieta trebuie lăsată pe
podea.

Plasele din plastic pot fi

folosite numai pentru cumpără-

- Indiferent că mergi la sală, la
serviciu sau în orice alt loc, nu folosi
plase din plastic, pentru că nu este
deloc elegant.
turi

Fă-ţi o rutină din a bate la uşa
camerei copilului înainte de a

- Atunci când copilul se mută
în propria cameră, fă-ţi o rutină
din a bate la uşă înainte de a intra.
Cu timpul, copilul va face acelaşi
lucru atunci când vine în dormitorul
părinţilor.
intra

Cine invită, plăteşte - Atunci

când îi spui cuiva „te invit în oraş“,
e frumos să plăteşti tu. Inclusiv o
femeie care îşi invită partenerul de
afaceri la masa de prânz va plăti ea.
Când formularea e „hai să mergem
la masă“, se subînţelege că fiecare îşi
plăteşte consumaţia.

Subiecte tabu: politica, religia,
sănătatea şi banii - Unul din cele
mai nepotrivite comentarii este:
„Ce rochie drăguţă! Cât a costat?“.
Pentru a evita răspunsul poţi spune
că este un cadou. În cazul în care
persoana insistă, spune cu blândeţe:
„Nu aş vrea să vorbesc despre asta“.

DIN AGENDA POLIŢIEI
Agent șef-principal Manea Silviu,
șef post Poliția Nădrag, recomandă
o serie de măsuri pentru crescătorii
de animale, dar şi pentru prevenirea
infracţiunilor de tâlhărie, reducerea
riscului victimal, dar și alte aspecte:
- Păşunatul este interzis pe domeniul public, în zonele de agrement sau în spaţiile
de joacă ale copiilor.
- Deţinătorii de atelaje trebuie să respecte prevederile legale privind modul de parcare a
animalelor şi utilajelor.
- Continuă programul Scutul Pădurii, actiune implementată pentru combaterea infracţiunilor silvice.
- Asigurarea locuinţelor în perioada în care sunteţi plecaţi se face prin încuierea uşilor şi
ferestrelor şi a anexelor locuinţei
- Evitaţi să vă anunţaţi plecarea de acasă prin intermediul reţelelor de socializare
- Dacă sunteţi abordaţi de diferite persoane care vă solicită nejustificat sume de bani sau
bunuri, drept plată pentru presupuse servicii (deratizare, colectarea gunoiului menajer,
etc), nu daţi curs unor astfel de solicitări.

Şanse reale de promovare pentru
AS Padeşul Nădrag
Echipa de fotbal AS Padeşul Nădrag începe anul în
forţă. Fotbaliştii s-au reunit pentru antrenamentele
în sală, iar obiectivul pentru returul campionatului
este unul măreţ. Nădrăgenii ţintesc spre locurile 1
sau 2 în clasament şi vor să îşi întărească lotul cu încă
2-3 jucători. În curând, AS Padeşul Nădrag va juca
şi primul meci amical din acest an. Echipa are şanse
reale de promovare, iar reprezentanţii Primăriei Nădrag vor susţine jucătorii cu tot ce este necesar din punct de vedere material, de la echipament şi mingi de joc, până la asigurarea transportului pentru deplasări.

POSTUL PAŞTELUI 2017
Anul acesta, Postul
Paştelui începe pe
data de 27 februarie,
iar Paștele va fi sărbătorit pe 16 aprilie,
potrivit calendarului
ortodox. În această
perioadă nu se fac
nunți. Conform calendarului ortodox,
pe 26 februarie are
loc Lăsatul secului în
Postul Mare.
Postul Paştelui are loc
înaintea Învierii Mântuitorului nostru Iisus Hristos şi este cel mai lung şi mai aspru dintre toate cele patru posturi importante. Oamenii mai numesc acest post şi Postul Mare.
Postul Mare durează patruzeci de zile, la care se adaugă săptămâna Patimilor.
Motivul principal al postirii în Postul Paştelui era pregătirea catehumenilor care urmau
să fie botezaţi de Paşti şi să între în biserica. Totuşi, Postul Paştelui a devenit absolut firesc
o perioară de pregătire spirituală pentru toţi creştinii care vor să sărbătorească Învierea
Domnului nostru Iisus Hristos.
În Postul Mare creştinii trebuie să dea dovadă de o grijă spirituală sporită, prin renunţarea la alimentele de provenienţă animalice. Mai mult, aceştia trebuie să se înalte sufleteşte
prin rugăciune alături de fapte bune. Aşa cum bine se ştie, postul reprezintă reţinerea
totală de la anumite alimente şi băuturi în scop religios şi moral. Mai mult, creştinii trebuie să se reţină de la anumite gânduri necurate, pofte, patimi sau fapte rele. Acest lucru
înseamnă că postul trupesc trebuie însoţit de postul sufletesc.
Atât Paştele catolic, cât şi cel ortodox sunt celebrate, anul acesta, in aceiaşi zi, pe 16
aprilie.
Calcularea datei la care creștinii sărbătoresc Paștele ține două fenomene naturale, unul cu
dată fixă – echinocțiul de primăvară, iar altul cu data schimbătoare – luna plină. Aceasta
din urmă face ca data Paștelui să varieze în fiecare an. În plus, utilizarea a două calendare diferite explică decalajul acestei sărbători la catolici și ortodocși. Biserica Catolică
se raportează la echinocțiul de primăvară după calendarul gregorian, în timp ce Biserica
Ortodoxă calculează același eveniment astronomic după calendarul iulian, pe stil vechi.
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Nașteri
Paraschiv Alexandru în 5.12.2016
Pisten Alexandru Gabriel în 16.12.2016
Farcaş Vlad Gabriel în 31 ianuarie 2017

Să crească mari și sănătoși!
Felicitări părinților!

ZILE LIBERE
ÎN 2017

Românii au, anul acesta, în total,
14 zile libere. Însa doar 11 dintre
cele 14 zile libere cad în cursul săptămânii. Legea prevede că în zilele
declarate sărbători naţionale, autorităţile administraţiei publice locale şi centrale pot organiza şi sprijini
logistic şi material manifestări cultural artistice dedicate acestei zile.

IATĂ CARE SUNT ZILELE
LIBERE DE LA STAT, ÎN
2017:

16 aprilie (duminică), 17 aprilie (luni)
- Paştele ortodox/ Paştele catolic
1 Mai (luni) - Ziua Muncii
1 Iunie (joi) - Ziua Copilului
4 iunie (duminică), 5 iunie (luni) - Rusalii
15 august (marţi) - Adormirea Maicii
Domnului
30 noiembrie (joi) - Sfântul Andrei
1 decembrie (vineri) - Ziua Naţională
a României
25 decembrie (luni), 26 decembrie
(marţi) - Crăciunul

CĂSĂTORII
Jorz Vasile cu Jorz Dorica Daniela, în 17
Februarie 2017
Radu Titus cu Radu Valeria Valentina, în
12 Noiembrie 2016
Paraschiv Gelu cu Paraschiv Dorina
Mihaela, în 4 Noiembrie 2016
Pisten Sebastian Ion cu Pisten Ionela
Florentina, în 22 octombrie 2016

Le dorim “Casă de piatră!”

Decese
Bec Iulia (79 de ani) – nascută la 9 noiembrie
1937, decedată la 9 ianuarie 2017
Creţu Marin (55 ani) - născut la 13 decembrie
1961, decedat la 3 februarie 207
Ciorogariu Janeta (61 ani) - născută la 29 septembrie 1955, decedată la 10 februarie 2017
Maran Lazăr (79 ani) - născut la 4 septembrie
1937, decedat la 14 februarie 2017
Ghiţă Petru (78 ani) - născut la 26 septembrie
1938, decedat la 27 februarie 2017
Vitez Margareta (80 ani) - născută la 24 decembrie 1936, decedată la 21 februarie 2017

Dumnezeu să o
odihnească în pace!

