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Interviu cu primarul comunei
Nădrag, Liviu Muntean
Ce schimbări au apărut în comună în
această perioadă?

S-a scurs un an de la ultimele alegeri locale. Ce a însemnat pentru
dumneavoastră acest prim an din
actualul mandat?
Şi anul acesta a fost unul plin de provocări pentru mine, însă fiecare provocare
este un imbold să merg mai departe. În
acest prim an de mandat am încercat –
şi cred că am şi reușit - să continui proiectele pe care le-am avut până acum
şi o parte din ele chiar am reuşit să le şi
finalizăm. Mă refer aici la canalizare, mă
refer la cantina şcolii...Sunt mai multe
proiecte la care încă lucrăm şi pe care
cu siguranţă le vom încheia cu bine.

Ne-am apucat, de curând, de construirea unui pod peste pârâul Nădrag, în
zona creșei. Ştim că, odată finalizat,
acest pod va fi de mare ajutor locuitorilor comunei noastre. De asemenea, am
lucrat, în această perioadă, la licitaţia
pentru reabilitarea căminului cultural
de la Crivina, prin intermediul unui program cu finanţare europeană, iar acum
am depus cerere de finanţare pentru
reabilitarea căminului cultural din Nădrag, tot din finanţare europeană
Care sunt cele mai importante proiecte pe care vi le-aţi propus pe termen
scrurt, să spunem până la finalul
acestui an?
Anul acesta vom continua lucrările pentru a finaliza podul acesta din zona creșei, de asemenea, mai avem un proiect
în cadrul căruia vom face pavări şi ne
vom strădui să îi determinăm pe locuitorii comunei să se branşeze la reţeaua
de canalizare. Am reuşit să finalizăm

13,5 kilometri de canalizare, iar pentru
ca aceasta să funcţioneze trebuie ca
oamenii să se branşeze.
Care sunt planurile dumneavoastră
pe termen lung?
Pe termen lung, sperăm să ducem la
bun sfârşit tot ce ne-am propus, să
finalizăm proiectele pe care le-am început, să putem să mai atragem fonduri
europene şi pentru noi investiţii şi, din
venituri proprii, fiind un buget modest,
nu putem decât să realizăm obiective
minore.
Cum va arăta comuna Nădrag la finalul acestui mandat?
Eu cred că de la un an la altul, aspectul comunei s-a îmbunătăţit. La fel, în
continuare voi face tot ce ţine de mine
pentru a dezvolta în continuare comuna Nădrag. După fiecare patru ani, s-a
văzut o schimbare în bine şi vreau să
mergem mai departe în acelaşi fel: să
îmbunătăţim atât aspectul comunei, cât
şi nivelul de trai al cetăţenilor comunei
noastre.

Se construieşte un pod nou, la Nădrag!

A fost demarată o investiţie deosebit de importantă şi care va veni în
ajutorul nădrăgenilor.
Este vorba despre construirea unui
pod nou, pe strada Ghioceilor, în
apropierea creșei din Nădrag. Vorbim despre o lucrare mare, cu o
finanţare de peste 500.000 de lei,

pul execuţiei, lucrarea va fi finalizată
până la sfărşitul anului.

bani asigurați din bugetul local. Iar
dacă nu vor apărea probleme în tim-

Proiectul este unul ambiţios, la
standarde europene, astfel că noul
pod va raspunde, atât estetic, cât şi
din punct de vedere al siguranței,
tuturor rigorilor impuse de normele
europene.

În curând încep lucrările la căminul cultural
din Crivina

Continuă investiţiile în comuna
noastră, iar una dintre cele mai
importante este pe punctul de a
începe.

Este vorba despre modernizarea
căminului cultural din Crivina, care
va trece printr-un amplu proces de
reabilitare. În 19 iunie a fost termenul limită de depunere a ofertelor

câştigătoare urmează să înceapă, în
curând, şantierul.

pentru execuţia de lucrări, iar firma

De asemenea, a fost depusă la
AFIR şi o cerere de finanţare pentru
modernizarea, renovarea şi dotarea
căminului cultural din Nădrag, iar
valoarea acestuia se ridică la aproximativ 500.000 de euro.

editorial

Liviu Muntean

Dragi nădrăgeni,
Vin în faţa dumneavoastră cu o
rugăminte şi în acelaşi timp un
îndemn, pentru binele nostru, al tuturor. După o perioadă îndelungată
de muncă, dar şi eforturi susţinute
din partea administraţiei locale, am
reuşit să finalizăm o lucrare deosebit
de importantă pentru noi toţi, care
va duce la creşterea calităţii vieţii
noastre, a locuitorilor Nădragului.
Este vorba despre introducerea a
peste 13 kilometri de reţea de canalizare în comună, o investiţie importantă, la care în acest moment se fac
ultimele retuşuri. Însă, nu vom putea
beneficia de această lucrare decât
dacă vom face cu toţi un efort. Pentru ca reţeaua de canalizare să fie
funcţională este nevoie ca un număr
cât mai mare de locuitori ai comunei
noastre să se branşeze la ea. Este un
efort financiar pentru fiecare dintre
noi, însă rezultatele vor fi pe măsură. Cei care nu au fost branşaţi la
reţeaua de canalizare şi doresc să o
facă trebuie să ştie că sunt aşteptaţi
la sediul Primăriei, unde trebuie să
depună o cerere în acest sens, pentru a solicita branşarea, iar costul
operaţiunii este de 69 de lei. Apoi,
o firmă va fi contractată pentru a
efectua toate lucrările necesare. Vă
rog pe toţi, încă o dată, să vă gândiţi că această lucrare este una care
contribuie la dezvoltarea comunei
noastre şi doar prin eforturi comune
putem face ca, treptat, Nădragul să
se alinieze comunelor europene, cu o
infrastructura bine pusă la punct.

foaia nădrăgeană
Final de sezon
pentru AS Padeşul
Nădrag, cu al treilea atac din serie

AS Padeşul Nădrag a încheiat
sezonul competiţional pe locul 6 în
seria a doua a Campionatului Municipal Lugoj, cu 13 puncte, la trei
lungimi în spatele celor de la AS
Margina. După un tur în care adunase trei victorii, returul nu a mai
fost unul la fel de productiv pentru
formaţia nădrăgeană, care a mai
reuşit să câştige un singur meci.
Totuşi, Padeşul a făcut o figură
frumoasă şi a terminat campionatul cu a treia ofensivă a seriei a
doua, 33 de goluri marcate, formaţia fiind depăşită la acest capitol
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Hotărâri ale Consiliului Local Nădrag
HOTĂRÂREA nr. 33

din 26 aprilie 2017
Privind iniţierea procedurii de
concesionare sau închiriere a pajiştilor aflate în domeniul public şi în
domeniul privat al comunei Nădrag,
în baza cererilor crescătorilor de
animale, persoane fizice sau juridice
care au animalele înscrise în RNE

HOTĂRÂREA nr. 34

din 26 aprilie 2017
Privind aprobarea capacităţii de păşunat a pajiştilor aflate în domeniul
public şi în domeniul privat al comunei Nădrag, în vederea încheierii
contractelor de închiriere sau concesiune a acestora.

HOTĂRÂREA nr. 35

doar de liderul din Mănăștiur şi de
formaţia din Pădureni.Padeşul a
reuşit şi unul dintre scorurile sezonului în serie, în runda a şaptea a
campionatului, când a trecut cu un
sec 6-0, acasă, de Viitorul Pietroasa Mare.Acum urmează o binemeritată vacanţă, iar campionatul se
va relua, cel mai probabil, în luna
septembrie.

Examenele naționale

BACALAUREAT 2017
Examenele de certificare a Competențele lingvistice și digitale
s-au desfășurat în perioada 6 – 16
iunie 2017. Din totalul de 22 candidați înscriși s-au prezentat 19,
obținând niveluri de competență
care le dau dreptul de a se prezenta la probele scrise ale examenului
de Bacalaureat, sesiunea iunie –
iulie 2017. Probele scrise se susțin
la Colegiul Național „Iulia Hașdeu” Lugoj.
EVALUAREA NAȚIONALĂ
În data de 19.06.2017 și
21.06.2017, elevii promovați ai
clasei a VIII-a au susținut cele
două probe, la Limba si literature
română și Matematică, în cadrul
Evaluării Naționale 2017.
Liceul Tehnologic „Traian Grozăvescu” Nădrag a fost Centru de
examen, la care au fost arondate
Școala Gimnazială Criciova și
Școala Gimnazială Gavojdia. Din
totalul de 58 elevi înscriși, 21 au
fost de la Liceul Tehnologic „Traian Grozăvescu” Nădrag, 15 de
la Școala Gimnazială Criciova şi
alţi 22 de elevi de la Școala Gimnazială Gavojdia.La examen s-au
prezentat 52 elevi, care au aflat
cum s-au descurcat în data de 30
iunie, atunci când au fost afişate
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rezultatele finale ale Evaluării Naţionale 2017.

din 26 aprilie 2017
Privind aprobarea preţului pe hectar
prevăzut în contractele de concesiune sau închiriere a pajiştilor aflate
în domeniul public sau în domeniul
privat al comunei Nădrag.

HOTĂRÂREA nr. 36

din 26 aprilie 2017
Privind aprobarea evaluării în vederea vânzării a terenului intravilan
înscris în CF 401353 Nădrag, nr. cadastral 401353, cu suprafaţa de 1050
mp situat pe strada Tineretului nr.11
din Nădrag.

HOTĂRÂREA nr. 37

din 26 aprilie 2017
Privind evaluarea în vederea vânzării
a 3 imobile, casa şi teren, situate în
localitatea Nădrag, care fac parte din
patrimoniul privat al UAT Comuna
Nădrag.

HOTĂRÂREA nr. 38

din 26 aprilie 2017
Privind aprobarea dezmembrării
terenului intravilan înscris în CF
401393 Nădrag nr. Cadastral 401393,
situat în zona Lunca din Nădrag, în
vederea constituirii de parcele destinate construirii de case.

HOTĂRÂREA nr. 39

din 26 aprilie 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/18/9/6/5/2/16/16/81/1/2 cu
suprafaţa de 2.772 mp.

HOTĂRÂREA nr. 40

din 26 aprilie 2017
Privind întabularea şi alocarea de
numere cadastrale noi pentru 2 parcele de teren intravilan având , situate în intravilanul comunei Nădrag, şi
înscrierea lor în cărţi funciare noi.

HOTĂRÂREA nr. 41

din 26 aprilie 2017
Privind dezmembrarea unui teren intravilan situat în localitatea Nădrag,
str. Oţelarilor.

HOTĂRÂREA nr. 42

din 26 aprilie 2017
Privind atestarea apartenenţei la
domeniul privat al UAT Comuna Nădrag a unui imobil situat în comuna
Nădrag, judeţul Timiş.

HOTĂRÂREA nr. 43

din 26 aprilie 2017
Privind aprobarea fondurilor destinate organizării evenimentului
cultural „Zilele comunei Nădrag” în
anul 2017.

HOTĂRÂREA nr.44

din 26 aprilie 2017
Privind adoptarea Regulamentului
de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local al comunei Nădrag.

HOTĂRÂREA nr. 45

din 26 aprilie 2017
Privind aprobarea acordării de către
Primăria Comunei Nădrag a diplomelor, cupelor şi medaliilor pentru
câştigătorii „Competiţiei Sportive
Automobilistice VTM Timiş – Nădrag
2017”.

HOTĂRÂREA nr.46

din 26 aprilie 2017
Privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local
al Comunei Nădrag pentru anul 2017

HOTĂRÂREA nr. 47

din 26 aprilie 2017
Privind acordarea de fonduri Federaţiei Caritas a Diecezei Timişoara
, necesare acoperirii cheltuielilor
efectuate pentru reparaţii la Cantina
socială pentru vârstnici şi copii, situată în Nădrag, str. Grădiniţei nr.3.

HOTĂRÂREA nr. 51

din 19.mai 2017
Privind însuşirea listei privind activităţile culturale şi sociale desfăşurate
în perioada mai 2016 – mai 2017 la
Căminul Cultural din Localitatea
Nădrag, comuna Nădrag.

HOTĂRÂREA nr. 52

din 19 mai 2017
Privind aprobarea executării lucrărilor de curăţire a canalului colector
a apelor pluviale din localitatea
Nădrag şi refacere şi curăţire a canalului colector a apelor pluviale din
localitatea Crivina.

HOTĂRÂREA nr.53

din 19 mai 2017
Privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local
al Comunei Nădrag pentru anul 2017

HOTĂRÂREA nr. 54

din 19 mai 2017
Privind alocarea de fonduri pentru
Biserica Creştină Baptistă „Betel ”
din satul Crivina, comuna Nădrag
necesare înlocuirii ferestrelor lăcaşului de cult .

HOTĂRÂREA nr. 55

din 19 mai 2017
Privind achiziţionarea directă a
unor dispozitive şi scule necesare
executării de lucrări de întreţinere şi
reparaţii curente de către personalul
primăriei Nădrag.

Lucrări edilitare la zi

Continuă lucrările în satele din
comuna noastră. Şi anul acesta,
administraţia locală se preocupă de aspectul satelor, dar şi de
siguranţa locuitorilor. Astfel, se
lucrează, atât in Nădrag, cât şi în
Crivina, la decolmatarea şanţurilor şi canalelor pluviale.

HOTĂRÂREA nr. 48

din 19 mai 2017
Privind achiziţionarea de mobilier
stradal ce se va amplasa în localităţile Nădrag şi Crivina.

HOTĂRÂREA nr. 49

din 19 mai 2017
Privind aprobarea vânzării directe,
către titularul contractului de închiriere, a imobilul „casă şi teren ”
situat la adresa Nădrag, str. Liniştei
nr. 11 jud. Timiş.

HOTĂRÂREA nr. 50

din 19 mai 2017
Privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a 3 terenuri intravilane
situate în Nădrag, str. Lunca.

Sunt pe ultima sută de metri şi
lucrările la sistemul de canalizare,
astfel că în prezent, muncitorii fac
ultimele retuşuri pentru a da în
folosinţă reţeaua de canalizare.
În altă ordine de idei, a fost finalizat şi turnul de telefonie mobilă de
la Crivina, urmând ca o companie
de telefonie să vină şi să amplaseze aparatura necesară.

A fost Rugă mare la Nădrag!

Cu mic, cu mare, toată suflarea din
Nădrag, dar și goștii veniți de departe, s-au adunat pentru a sărbători, așa cum se cuvine, Ruga, unul
dintre cele mai importante evenimente și poate cel mai așteptat din
localitate.

Ziua Eroilor sărbătorită la Nădrag

Ziua Eroilor, sărbătoare națională
a poporului român, a fost marcată la 25 mai 2017, de Ziua Înălțării
Domnului, în memoria celor căzuți
de-a lungul veacurilor pe câmpurile de luptă, pentru credință, libertate, dreptate și pentru apărarea
țării și întregirea neamului.

Copii, adolescenți și nu numai, au
îmbrăcat straie populare, de sărbătoare și au pornit întâi de toate
spre Biserică, pentru că nicio Rugă
nu poate să înceapă fără slujba de
binecuvântare. Alaiul Rugii a pornit
apoi spre scena în aer liber unde a
fost organizată petrecerea.

La acest eveniment au participat
si elevii Liceului Tehnologic „Traian
Grozăvescu“ Nădrag, însoțiți de
învățători și diriginți.

După parada costumelor naţionale
din zonă, așa cum era de așteptat,
primarul a dat startul Rugii. A urmat
apoi hora Rugii în care locuitorii din
Nădrag s-au prins cu mic, cu mare,
alături de edil.

Școala altfel – ”Să
știi mai multe,
să fii mai bun”

La Ruga de la Nădrag au cântat
îndragitele soliste de muzică populară Zorica Savu, Mirela Pistrilă şi
Ionela Bălan, iar tinerii s-au distrat
apoi, până în zorii zilei, pe ritmurile
antrenante ale unui cunoscut DJ. Iar
petrecerea s-a încheiat cu un impresionant foc de artificii.

Şi anul acesta, elevii şcolii din
Nădrag au participat la o serie de
activităţi, în cadrul săptămânii
Şcoala altfel.

Festivitatea de absolvire la clasa XII –a

Zi plină de emoţii, în 24 mai, pentru elevii care au spus ultima oară
„prezent”, la strigarea catalogului,
la Liceul „Traian Grozăvescu” din
Nădrag.
Elevii clasei a XII –a au spus în mod
oficial „adio” perioadei liceului – un
timp în care și-au format, în cea mai
mare măsură, personalitățile și şi-au
conturat așteptările de la viitor.

versurile tradiţionalului cântec Gaudeamus, imnul absolvenţilor.

Îmbrăcați festiv, elevii au intonat

Cu aceeași ocazie s-a desfășurat și

festivitatea de înmânare a cheii către
generația care urmează să finalizeze
cursurile liceului nostru anul viitor.

Festivitate de premiere

a elevilor care au obținut rezultate deosebite în anul școlar 2016-2017

Şi de această dată, finalul de an
şcolar a fost aşteptat cu mândrie şi
bucurie de către elevii şcolii noastre.

organizată la încheierea cursurilor,

Ca de fiecare dată, aceştia au participat la festivitatea de premiere

obţinut în anul şcolar care tocmai

iar cei mai buni dintre ei au fost
recompensaţi cu diplome pentru
rezultatele deosebite pe care le-au
s-a încheiat.

Pentru învățământul gimnazial și
liceal, activităţile s-au desfășurat
în perioada 15– 19 mai 2017, în
timp ce prichindeii din învăţământul şcolar s-au bucurat să învețe
lucruri „altfel” între 5 şi 9 mai
2017.

Dintre activitățile desfășurate
amintim doar câteva:
• educaţie pentru sănătate şi stil
de viaţă sănătos;
• educaţie ecologică şi protecţia
mediului;
• cultură;
• sport;
• cetăţenie democratică şi responsabilitate socială.

3

foaia nădrăgeană

nr. 34 • iunie 2017

Din agenda Poliţiei

Agent șef-principal Manea Silviu,
șef post Poliția Nădrag, recomandă o serie de măsuri pentru prevenirea infracţiunilor de tâlhărie,
reducerea riscului victimal, dar și
alte aspecte:

• atunci când pleacă în concediu,
este important ca oamenii să aibă
grijă de banii şi bunurile proprii
(geantă, portmoneu, telefon mobil),
mai ales dacă se află în spaţii aglomerate, pentru a nu deveni ţinta

A sărutat-o pe nevastă-sa pe obraz
şi a adormit. Când s-a trezit, a văzut
un tip ciudat, care stătea la capul
patului, îmbrăcat cu o robă albă:
- Cine dracu eşti? întreabă Ion, şi ce
cauţi în dormitorul meu?
- Ăsta nu e dormitorul tău, iar eu
sunt Sfântul Petru
- Adică .. sunt mort?! Nu se poate!
Mai am atâtea lucruri de făcut în
viaţă! Nici nu mi-am luat la revedere
de la familie! Trebuie să mă trimiţi
înapoi!
- Ok .. poţi să te reîncarnezi dar ... nu
te putem trimite înapoi decât ca un
câine sau o găină.
Ion a fost devastat, dar ştiind că era
o fermă nu prea departe de casa
sa, a rugat să fie trimis înapoi ca o
găina. Flash de lumină şi *poof* s-a
trezit acoperit de pene şi ciugulind

•

•
•
•
•
•
•

•

•

4

hoţilor de buzunare;
• este recomandat să nu purtaţi portmoneul în buzunare exterioare ori la
vedere;
• dacă vă părăsiţi locuinţele în
această perioadă, asiguraţi-vă ca aţi
încuiat bine uşile şi ferestrele, dar şi
anexele locuinţei;

Bancul ediției

de pe pământ.
- Nu e chiar aşa de rău, s-a gândit
Ion, până când a simtit o chestie
ciudată crescând în el.
Cocosul s-a dus la el şi i-a zis
- Deci .. tu esti găina cea nouă? Cum
îţi place prima zi aici?
- Nu e chiar aşa de rău, zice Ion, dar
am aşa o senzatie ciudată, de parcă
o să explodez
- Ovulezi, nu-mi spune că n-ai mai
făcut niciodată un ou?

• este foarte important să evitaţi să
anunţaţi pe reţelele de socializare
că veţi lipsi de acasă, pentru ca hoţii
să nu ia în vizor locuiţele, ştiind că
proprietarii sunt plecaţi;
• cei care campează în zonă sau îşi
parchează maşinile trebuie să le
asigure corespunzător şi să nu lase
bunuri de valoare la vedere.
Pentru orice fel de problemă, nu
ezitaţi să apelaţi numărul de urgenţă
112.
- Niciodată!
- Eh .. relaxează-te şi lasă să se întâmple.
Câteva secunde (destul de incomode) mai târziu, un ou iese de sub
coada sa. Un sentiment intens de
relaxare îl cuprinde, iar emoţiile îl
copleşesc, devenind mamă pentru
prima oară. Când a făcut al doilea
ou, sentimentul de fericire a fost şi
mai coplesitor şi a ştiut atunci că reîncarnarea sa ca gaină a fost cel mai
bun lucru care i s-a întamplat vreodată! Cuprins de fericire, a continuat
şi exact când trebuia să scoată şi al
treilea ou, a simţit o lovitură incredibil de puternică în ceafă şi a auzit-o
pe nevastă-sa:
- IOANE!!! Trezeşte-te !!!! Faci treaba
mare-n pat!

Din codul bunelor maniere

Nu se apelează oamenii la telefon înainte de 10 dimineața, între orele 13-17 și după ora 21, cu
excepția celor apropiați, cărora
le știți programul.
O convorbire convențională nu
trebuie să depășească 5 minute!
Dacă un cadou nu ne place, ne
vom ascunde nemulțumirea.
Ambalajul unui dar este foarte
important.
Nu se duc flori bărbaților decât
dacă sunt la spital.
Nu salutăm grăbit şi cu aerul că
suntem preocupaţi de ceva.
Bărbaţii trebuie să-şi scoată
căciula de pe cap când salută.
Formulele cele mai des folosite sunt: „ Bună ziua!”, „Bună
seara!” , „Bună dimineaţa!”. Între
prieteni sau colegi se folosesc de
regulă „Bună!”, „Salut!” Niciodată nu vom saluta o persoană mai
în vârstă cu „Bună!” sau „Salut!”
Se salută cu „Bună dimineaţa!”
până la ora 11 dimineaţa, cu „
Bună ziua !” după ora 11 şi până
la lăsarea serii, iar apoi cu „Bună
seara!”
Când se intonează imnul de stat
în locuri publice, ne ridicăm în
picioare, luăm o poziţie decentă,

•

•

•
•
•

•

bărbații îşi scot căciulile şi se
ascultă în perfectă linişte.
Prețul de pe cadouri va fi înlăturat cu grijă. Excepție fac discurile
și cărțile, de pe acestea prețul nu
se șterge. Cartea nu se atinge!
Florile se oferă fără ambalajul în
care le-am cumpărat, chiar dacă
este foarte frumos.
Florile primite trebuie așezate
imediat într-un vas cu apă.
Cel care primește un dar îl va
deschide în fața musafirului și
nu-i va strica bucuria protestând
că este prea scump, că nu trebuia sau mai rău, că nu-i place, nu-i
trebuie, că nu-l poate accepta.
Când distanţa sau zgomotul nu
ne permit să salutăm verbal,
atunci salutăm printr-o uşoară
înclinare a capului.

•

•

•

Băieţii salută primii fetele, bărbaţii salută primii femeile, copiii
sau persoanele mai tinere salută
persoanele mai în vârstă. Când
intrăm într-o încăpere îi salutăm
pe cei aflaţi deja acolo. Când ne
prezentăm unui grup salutăm
primii. După ce ne salutăm, nu
întrerupem discuţia în care sunt
antrenaţi membrii grupului.
Întotdeauna cel care merge îl
salută pe cel care stă pe loc, iar
cel care se află într-o maşină pe
cel care este pieton, dar întotdeauna, nu trebuie să ne sfiim să
salutăm primii, chiar dacă regula
cere să fim salutaţi. A saluta este
o dovadă de politeţe. A aştepta
să fii salutat este o dovadă de
impoliteţe.
Bărbatul va merge întotdeauna
la marginea dinspre stradă a
trotuarului, în momentul în care
merge alături de o femeie sau
mai multe femei. Dacă sunt doi
bărbați și o femeie, atunci aceasta va sta la mijloc.
Întotdeauna se întreabă unde
este toaletă și nu se folosesc alte
cuvinte referitoare la aceasta,
cum ar fi „baia”.

Nașteri
Lazăr Mattias Adrian
în 19 aprilie 2017
Mihaila Ada
în 26 apilie 2017
Jorj Stana Iasmina
în 16 mai 2017
Bine ați venit pe lume!

Căsătorii
Mitroi Cristian Gigel cu
Mitroi Andreea Lorena
în 15 aprilie 2017
Mirea Florin Alexandru cu
Mirea Oana Alina
în 6 mai 2017
Batu Vasile Virgil cu
Batu Larisa Florentina
în 7 iunie 2017
Casă de piatră!

Decese
Paseka Andrei (65 de ani)
născut la 13 ianuarie 1952,
decedat la 20 aprilie 2017
Dicu Eva (80 de ani),
născută la 30 mai 1936,
decedată la 27 aprilie 2017
Iancu Dorica ( 80 de ani),
născută la 10 septembrie 1936,
decedată la 28 aprilie 2017
Gligor Iosif (44 de ani),
născut la 30 iulie 1972,
decedat la 17 mai 2017
Răducu Ion (74 de ani),
născut la 19 septembrie 1942,
decedat la 18 mai 2017
Surd Alexandru (81 de ani),
născut la 19 februarie 1936,
decedat la 22 mai 2017
Ujhelj Arpad (84 de ani),
născut la 2 iulie 1932,
decedat la 22 mai 2017
Ciurea Constantin (86 de ani),
născut la 22 noiembrie 1930,
decedat la 14 iunie 2017
Dumnezeu să-i
odihnească în pace!

