FOAIA NĂDRĂGEANĂ
Publicație a Consiliului Local și Primăriei comunei Nădrag
Anul II ● Nr. 4 (ediție nouă) ● Decembrie 2011 ● GRATUIT ● www.primarianadrag.ro

Primăria şi Consiliul local Nădrag vă urează
Crăciun fericit şi La mulţi ani!

Lucrări edilitare
în comuna noastră

Se lucrează de zor la mansardarea și transformarea internatului în locuințe sociale. Cocoțați pe
schele, muncitorii au început deja să izoleze termic fațada. De asemenea, se execută lucrările la
mansardă, mai exact se construiește acoperișul și
se compartimentează spațiul de sub acesta. ”Este
o investiție deosebită, în valoare de 180.000 lei,
banii fiind alocați din bugetul local. În final, vor
fi create 40 de locuințe sociale pentru tineri. Pe
lângă mansardare, izolare termică, recompartimentare se vor monta instalații sanitare și electrice moderne. Deoarece costurile ar fi urcat mult,
consilierii locali au decis să renunțăm să contruim balcoane la internat. Estimez că lucrările vor
fi finalizate în luna mai a anului viitor” spune primarul Liviu Muntean.

Editorial

Primar, Liviu Muntean

Dragi nădrăgeni,
Sărbătorile de iarnă sunt un prilej de bucurie,
un moment al bilanţului. Este momentul cel
mai potrivit pentru a fi mai buni, mai toleranţi
şi mai generoşi cu cei apropiaţi şi cu cei mai
puţin norocoşi decât noi. Acum în prag de
sărbători sufletul să vă fie plin de bucurie, să
măsuraţi timpul în clipe petrecute cu cei dragi
şi să luaţi cu voi, din fiecare zi, o amintire. Ha
rul, Speranţa şi Lumina Naşterii Mântuitorului
să se pogoare asupra dumneavoastră şi a celor
dragi, iar Anul Nou 2012, să vă aducă sănăta
te, fericire, prosperitate şi numai bucurii.
Vă doresc din suflet,
Crăciun fericit şi La Mulţi Ani!

S-a terminat asfaltarea străzilor comunale
În cadrul proiectului pe măsura 322, au fost deja
finalizate lucrările de asfaltare a nouă km de străzi
din Nădrag și Crivina. ”Mă bucur că am reușit
să terminăm asfaltarea. De acum, gospodarii nu
mai au parte de drumuri cu noroi, cu gropi. Tot
în cadrul proiectului cu finanțare europeană vom
achiziționa în curând un buldoexcavator pentru
întreținerea drumurilor și deszăpeziri. În primăvară vom demara construcția la noua creșă și la
Centrul infoturistic. De asemenea, tot în prima
parte a anului vom dota căminul cultural din
Crivina cu instalații de sonorizare, scaune, mese,
mobilier şi vom achiziţiona 60 de costume populare” adaugă Liviu Muntean, edilul șef al Nădragului.

Vine Moșul…

În data de 23 decembrie,
la ora 12, Moș Crăciun va
veni la Nădrag. El se va
opri lângă bradul amplasat
pe platoul din apropierea
blocurilor 17 și 22. Primăria
și Consiliul Local au ”avut
grijă” ca sacul Moșului să
fie umplut cu cadouri pentru toți copiii, preșcolari și
elevi, din comună, circa 500, după aprecierile Moșului. Conform tradiției, copiii îi vor cânta lui Moș Crăciun multe, multe
colinde. De asemenea, Moșul va trece și pe la toate gospodăriile din Nădrag și Crivina pentru a împărți calendare deosebite,
realizate prin grija administrației locale, care conțin fotografii
cu cele mai frumoase peisaje ale comunei.

Revelion
2012

Primăria și Consiliul
Local Nădrag organizează Revelionul la
cantina școlii. Locuitorii din Nădrag și
Crivina care doresc să
ia parte la petrecerea
din ani pot afla relații
suplimentare privind
costul, programul etc.
de la primarul Liviu
Muntean.

Editorial

Viceprimar, Vasile Minea
Dragi locuitori,
În Sfânta noapte de Crăciun, atunci când vă
veţi aduna cu toţii în jurul mesei mari, îm
belşugate, Bunul Dumnezeu să vă strecoare
în suflet căldura, iubirea şi puterea de a trece
peste tot ce este rău în lumea asta. Sper ca, în
fiecare casă din Nădrag și Crivina să fie simţită
bucuria Crăciunului, să domnească liniştea şi
bunătatea sufletească. Tot binele, gândurile
bune şi curate să vă însoţească pretutindeni,
fericirea şi succesul să vă fie mereu alături! Vă
doresc Crăciun fericit și La mulți ani!
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Nădragul – iluminat
feeric în prag de sărbători

Nădrăgenii se pregătesc de apropierea Sfintelor sărbători de iarnă, iar administrația locală le-a făcut o surpriză luminoasă de
care să se poată bucura la căderea nopții.
În parcul din centrul Nădragului, pe arterele principale au
fost instalate ghirlande multicolore. Comuna este inundată
în luminiţe colorate, steluţe şi globuri astfel ca toată lumea să
simtă în suflet spiritul sărbătorilor. ”S-au achiziționat recent
1.500 de metri de furtun luminos pentru decorarea comunei
de sărbători. Mai avem aproape tot atâta furtun luminos, plus
ghirlande, steluțe de anul trecut. Toate acestea le-am montat
în comună, pe stâlpii de pe străzile din Nădrag și Crivina. A
fost împodobită și fațada primăriei și bradul din centrul Nădragului. Încercăm să aducem spiritul sărbătorilor de iarnă, să
aducem bucuria pe chipurile celor mai mici dintre nădrăgeni,
pentru că, în primul rând, pentru copii am pregătit și împodobit Pomul de Iarnă„ spune primarul Liviu Muntean.
Primăria și Consiliul Local Nădrag
țin să mulțumească următoarelor firme pentru buna colaborare
avută în 2011 și speră că, și în
2012 conlucrarea rodnică va fi
menținută:
SC Tehnocer SRL Nădrag
SC Tunad SRL Nădrag
SC Bradul SRL Nădrag
AF Balaș Cristian Nădrag
SC Latibi Com SRL Criciova
IF Orban Fabian Nădrag
În prag de Sfinte Sărbători, Primăria și Consiliul Local Nădrag
mulțumesc Federației ”Caritas” a Diecezei de Timișoara,
președintelui acesteia, dl. Herbet
Grun și doamnei Huțanu Dochița,
conducătoarea filialei nădrăgene
”Caritas” pentru grija acordată,
în cadrul cantinei sociale din Nădrag, bătrânilor și elevilor din comună aflați într-o stare materială
mai precară.
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Viceprimar Vasile Minea
Consilierii locali:
Biriescu Ioan
Dobra Lucia
Jurconi Flavia Ioana
Jușca Petru
Jurj Remus
Linginari Puiu Ioan
Lăzărescu Marinică
Meglei Gheorghe
Stoian Zaharia
Ungur Vasile
Angajații Primăriei Nădrag
Reprezentanţii de instituţii:
Medicii de familie dr. Nițu Lucian
Petruț, dr.Katay Eugenia
Medicul stomatolog dr. Nițu Csila
Director Grup Școlar ”Traian Grozăves
cu” prof. Stoiconi Cristian
Director adjunct Grup Școlar ”Traian
Grozăvescu”- prof. Mărcuț Monika
Agent șef Manea Silviu
Șef Ocol silvic ”Ana Lugojana”- Berzes
cu Adrian
Șefii Ocol silvic ”Ana Lugojana”, district
Nădrag- Cireșan Dinu, Damșa Cosmin
Diriginte Oficiu Poștal - Șerban Neti
Urează locuitorilor comunei
Nădrag, Sărbători fericite! Sărbătoarea Crăciunului să vă deschidă
poarta spre un An Nou plin de

Foto: Cristian Balaș

De Sfânta Sărbătoare a Nașterii Mântuitorului și la cumpăna dintre
ani, urez, din toată inima, tuturor timișenilor ani mulți și fericiți, multă
sănătate, credință și speranță. Vă doresc să trăiţi în pace şi bunăstare
aceste zile binecuvântate, închinate miracolului Naşterii Domnului, iar
anul care vine să stea sub semnul împlinirilor şi al încrederii. Crăciun
fericit ! La mulți ani!
Constantin Ostaficiuc,
Preşedintele Consiliului Judeţean Timiş

bucurii şi împliniri!
Crăciun fericit şi La mulţi ani!
Cu prilejul Sfintelor Sărbători, a
Nașterii Domnului și a Anului Nou,
rugăm pe bunul Dumnezeu să binecu
vinteze pe toți credincioșii din Nădrag
iar pruncul Iisus, al cărei Sfântă Naștere
o vom prăznui, să se nască și în sufle
tele noastre,să ne aducă mai multă
pace, sănătate, bucurie, bunăvoire și
toleranță între noi
Sărbători fericite și La mulți ani!
Preot paroh Mihai Mizun
Adventul este timpul în care sun
tem chemați să facem sacrificii după
posibilități, pentru a face bucurii al
tora. Este perioada în care se procură
daruri pentru a fi împărțite la Crăciun
celor dragi. Să nu uităm nici pe cei
nevoiași și nici pe cei în vârstă. Pentru a
face bine nu este nevoie de sume mari
de bani. A vizita pe un bătrân, a vă oferi
să îi faceți aprovizionarea înseamnă a
aduce lumină în acea casă. Aceste fapte
caritabile ajută la conviețuirea pașnică
cu cei din jurul nostru.
Cu cât mai multe lumini ard la coroana
Adventului, cu atât mai mult să crească
bucuria în inima noastră. Crăciunul este

sărbătoarea darurilor și a bucuriilor. Se
bucură atât cei care dăruiesc, cât și cei
care primesc.
Crăciun fericit vă dorește preotul
catolic din Nădrag!
Preot Hollschwandner Iosif
Dragi concetățeni, ne bucurăm cu toții
de sărbătoarea Nașterii Domnului Iisus
Hristos. Vă ducem în pragul acestor săr
bători un gând bun care ne îndeamnă
pe toți la pace și unitate. El se găsește
în Sfânta Scriptură. Romani. 12.18: ,,...
trăiți în pace cu toți oamenii!”
Vă dorim mult ca Nașterea Mântuito
rului să vă aducă cu adevărat lumină
în case. Îi mulțumim lui Dumnezeu
pentru buna colaborare ce o avem
și, cu această ocazie, dorim să aveți
parte de multă pace, iubire și căldură
sufletească alăturea de toți cei dragi,
prin împlinirea tuturor dorințelor. Un
an nou plin de bucurii, belșug în case
și multă înțelepciune pentru sufletele
voastre.
Vă dorim sărbători fericite
și un călduros ,,La mulți ani!”
Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Diacon Maiornic Marian
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Agenda cultural sportivă
nădrăgeană în 2012
Primăria și Consiliul Local Nădrag vor organiza în anul ce vine mai multe acțiuni culturale și
sportive pentru toți locuitorii comunei. În luna
ianuarie 2012, va fi omagiat, printr-un recital
de versuri susținut de elevii Grupului Școlar
”Traian Grozăvescu”, poetul nepereche Mihai
Eminescu. Tot în prima lună a lui 2012, la liceul
nădrăgean vor fi comemorați cei 85 de ani scurși
de la trecerea în neființă a tenorului Traian Grozăvescu. ”Ziua mamei„ este denumirea serbării
școlare ce va avea loc la 8 martie la cantina școlii.
În luna aprilie, vor fi marcați 150 de ani de la
nașterea preotului și istoricului bănățean Gheorghe Popovici. În data de 9 mai, la Monumentul
Eroilor va avea loc depunerea de coroane și o
slujbă de pomenire în memoria celor care și-au
dat viața pentru țară. 1 Iunie, Ziua internațională
a copilului, va fi marcată prin mai multe acțiuni
ce vor avea loc pe raza comunei: serbare școlară,
întreceri sportive, desene pe asfalt etc. Două
zile mai târziu se va organiza Ruga nădrăgeană,
spectacol muzical folcloric mult așteptat de locu-

itorii Nădragului și nu numai. O altă sărbătoare
populară de tradiție, ”Ziua Padeșului„ se va ține
în luna iulie. Amatorii de sport sunt așteptați să
participe, în luna august, la Cupa Nădragului.
Vor avea loc campionate interstrăzi de fotbal,
tenis de masă și de șah. Personalitatea pionerului aviației mondiale, Traian Vuia, va fi evocată
printr-o acțiune ce va avea loc în luna august.
De Sfânta Marie Mică, crivinenii și goștii lor vor
petrece la Ruga satului Crivina. În data de 31
octombrie, la cantina școlii, se va ține carnavalul
de Halloween. ”Unirea, națiunea a făcut-o” este
denumirea simpozionului ce va aniversa cei 94
de ani de la înfăptuirea actului de la 1 Decembrie 1918, manifestare susținută la liceul nădrăgean de către profesorii de istorie. În data de 23
decembrie, pe scena amplasată în fața Primăriei,
va avea loc un spectacol de colinde de Crăciun.

Secretul sărbătorilor fericite!
Toți de urăm: Sărbători fericite! Dar oare, în mod concret, există sărbători fericite? Există, cred,
anumite lucruri, care dacă le știi, dacă le trăiești, dacă le simți îți dau o mare intensitate spirituală de Crăciun. De aceea cred că, Sărbătoarea Nașterii Mântuitorului Iisus, are câteva secrete
ascunse tocmai în detaliile primului Crăciun, de acum 2000 de ani. Hai să le cunoaștem. Primul
Crăciun a fost o sărbătoare a familiei. Protagoniștii au fost Iosif și Maria, care au fost surprinși
să aducă pe lume cel mai minunat copil. Maria este simbolul mamelor creștine, iar Iosif al părintelui creștin. De aceea, Crăciunul trebuie să unească familia, să entuziasmeze copiii, să-i bucure
pe cei mai în vârstă. De Crăciun, ești obligat să fi cu familia! Apoi, a fost o sărbătoare centrată
pe dragostea lui Dumnezeu. Emanuel este numele profetic al lui Iisus și înseamnă: Dumnezeu
este cu noi. Este remarcabil să te gândești că Autorul Universului, Creatorul lumii s-a făcut om,
după chipul nostru. Acest lucru este uimitor. De Crăciun trebuie să vezi și să simți dragostea
unui Dumnezeu care a venit pentru tine pe această planetă. Tu și eu, am fost scopul venirii Lui
în lume. Iată, doar câteva lucruri la care dacă te gândești, vei avea șansa unui Crăciun fericit!
Biserica Creștină Baptistă Nădrag

”Dumnezeu este dragoste” (Epistola întâi a lui Ioan)
Cap. 4, vers.9 - ”În aceasta a fost arătată dragostea Lui Dumnezeu față de noi, că Dumnezeu L-a
trimis în lume pe singurul Lui Fiu ca noi să trăim prin El”
Cap.4, vers.10- ”În aceasta este dragostea, nu pentru că noi L-am iubit pe Dumnezeu, ci pentru
că El ne-a iubit și L-a trimis pe Fiul său ca ispășire pentru păcatele noastre”
Dumnezeu este dragoste, Te iubește și Te întreabă: ”Ce faci tu cu Fiul meu?”
Răspunsul biblic al Lui Dumnezeu este următorul:
Cap. 5, vers.11- ”Dumnezeu ne-a dat viață veșnică și această viață este în Fiul Său”
Cap.5, vers. 12 – ”Cine îl are pe Fiul are viața, cine nu îl are pe Fiul lui Dumnezeu nu are viață
veșnică”
Iubiți nădrăgeni!
Adunarea Creștină str. Haiduca vă dorește ca, în anul care urmează, binecuvântarea Lui Dumnezeu să fie peste voi și familia voastră. Amin.
Adunarea Creștină str. Haiduca Nădrag

PLUGUŞORUL
de Peța Petru
Oameni buni,o clipă staţi
Pluguşorul ne-ascultaţi !
Sunaţi măi, din zurgălăi
Să se-audă peste văi !
Anul vechi, iată, sfârşeşte,
Şi-altul nou la drum
porneşte,
Cu speranţe peste sută,
Hai să zicem “Doamneajută” !
Plugul nostru tras pe brazdă,
Pân-la voi, cinstită gazdă,
V-aduce urări de bine
Pentru anul care vine !
Zurgălăii iar să sune,
C-avem numai urări bune !
Tot anul timp bun să fie,
Ca-n orice gospodărie,
Ogoru-ntreg să-l brăzdăm,
Cu bine să-l semănăm !
Anul care nu-i departe
Să-l treceţi cu sănătate
Şî în toamnă s-aveţi parte
De tot felul de bucate !
Mai strigaţi, că ne-a fost dor
Să urăm de Pluguşor !
De lucru s-aveţi uşor,
Cu voioşie şi spor
Şi –n IF-eu şi-n IMM-eu,
Să se-adune leu cu leu !
Copiii să aibă parte
De-nvăţătură de carte,
Vacanţa mică şi mare
Să le fie sărbătoare !
Mai sunaţi din zurgălăi !
Înc- o urare flăcăi !
Pă cărările vieţii.
Domnul paşii vi-I îndrume,
Frumoşi, anii tinereţii
Să vă treacă-n astă lume !
Ia daţi şi cu pocnitori
La pluguşor până-n zori ,
Să urăm la altă gazdă,
Şi să măi tragem o brazdă !
Sunaţi iarăşi zurgălăii ,
Să răsune-n lungul văii !
Hăuliţi şi voi flăcăi !
Hăi, hăi , hăi, hăi !
Nădrag Dec. 2011
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Hotărâri ale Consiliului
Local Nădrag

 HCL nr. 59 din 25 octombrie 2011privind rectificarea bugetului de
venituri si cheltuieli al Consiliului
Local al comunei Nădrag pentru
anul 2011.
 HCL nr. 60 din 25 octombrie 2011privind aprobarea încredințării di
rectă ( fără licitație) a contractului
de execuție pentru tăierea arbori
lor evidentiați în Actul de Punere
în Valoare (APV) nr. 385245-TM-31
UP0, Valea Nădragului.
 HCL nr. 61 din 25 octombrie 2011privind aprobarea încasării de către
Primăria comunei Nădrag a taxei
pentru înmatricularea temporară
sau permanentă a autovehiculelor
și remorcilor.
 HCL nr. 62 din 25 octombrie 2011privind aprobarea Agendei cultural
sportive si de tineret a Primăriei
comunei Nădrag, pentru anul
2012.
 HCL nr. 63 din 9 noiembrie
2011- prin care a fost aprobată
componența comisiei de evalu
are a ofertelor depuse în cadrul
procedurilor de achiziții publice a
contractelor de furnizare pentru
„Achiziția de materiale și echi
pamente destinate conservării și
promovării specificului local și a
moștenirii culturale locale în co
muna Nădrag, județul Timiș ” și
pentru “Achiziția de utilaje pentru
întreținerea drumurilor în comuna
Nădrag, județul Timiș.
 HCL nr. 64 din 9 noiembrie 2011privind rectificarea bugetului de
venituri și cheltuieli al Consiliului
Local al Comunei Nadrag pentru
anul 2011.
 HCL nr. 65 din 9 noiembrie 2011privind renunțarea la executarea
balcoanelor de la obiectivul de
investiții ,,Refuncționalizarea și
mansardarea clădirii internat în
locuințe sociale, modificare regim
de înălțime de la P+4E la P+4E+M
în loc. Nădrag, jud. Timiș”.
 HCL nr. 66 din 9 noiembrie 2011privind achiziționarea a 1.200
metri de furtun luminos necesar
la confecționarea de ornamente
luminoase pentru sărbătorile de
iarnă.
 HCL nr. 67 din 9 noiembrie 2011privind casarea celor două remorci
auto din dotarea Primăriei comunei
Nădrag și achiziționarea unei remorci
auto folosite.
4
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Urez tuturor locuitorilor comunei care poartă
numele Ştefan, Vasile şi
Ioan un sincer “La mulţi
ani!”, cu multă sănătate
și bucurii alături de cei
dragi.
Primar Liviu Muntean

Punct și de la capăt…

AS Nădrag
la finalul
turului

S-a tras cortina peste turul
campionatului Ligii a V-a,
seria III-a, în care joacă și AS
Nădrag. Echipa antrenată de
”principalul„ Puiu Linginari
a ocupat locul 7 având 23 de
puncte și următoarea linie de
clasament: 15 meciuri disputate, șapte victorii, două egaluri, șase înfrângeri, golaveraj
pozitiv 39-31.
Banca tehnică – antrenor
principal Puiu Linginari
și antrenor secund Cristian
Berciu - a folosit în majoritatea partidelor următorul
”11”: Cătălin Bozdoc- Lică
Pașca, Oxi Arhimescu, Cristian Berciu, Andi Jupan- Alin
Crângașu, Petru Subțire, Cristian Mitroi, Florin Pașca- Toni
Pistolea, Livius Tudor. Au mai
evoluat Renato Mitroi, Darius
Vâlcu și Cristian Seico. Cu 16
reușite, Toni Pistolea este golgheterul echipei. ”La începutul turului echipa a jucat oarecum crispată, mulți jucători
nefiind obișnuiți cu rigorile
ligii superioare, respectiv a
campionatului județean.

Apoi, încet, încet, tracul fiind
depășit au urmat evoluții mai
bune. Din păcate, am pierdut multe puncte din cauza
lipsei unui portar care să dea
siguranța necesară echipei.
De altfel, intenționăm ca,
în pauza competițională, să
transferăm un portar și doitrei tineri jucători. Aș remarca pentru abnegație și dăruire
pe teren întreaga echipă dar
în mod special pe Cristian
Berciu și Tudor Livius. Acum
jucătorii sunt în vacanță dar
și așa efectuăm săptămânal
două antrenamente la sală.
Obiectivul pentru retur este
ocuparea locului cinci. În numele băncii tehnice, a întregului lot țin să-i mulțumesc
primarului Liviu Muntean
pentru sprijinul moral și material acordat, pentru faptul
că a fost lângă echipă„ spune
antrenorul Puiu Linginari.

Conducerea clubului,
susținătorii, antrenorii,
jucătorii urează tuturor
nădrăgenilor Crăciun
fericit și La Mulți ani!

Zile libere în 2012
Anul viitor vine cu 11 zile libere pentru români – sărbători religioase
și legale. Dintre acestea, 7 sunt în timpul săptămânii. Iată care sunt
zilele în care nu mergem la serviciu!

Prima zi din an este și prima zi liberă. 1 Ianuarie va cădea într-o duminică în 2012. Un
weekend de trei zile ne așteaptă la începutul anului pentru că și 2 ianuarie este zi liberă.
Ca să nu începem anul și munca prea brusc. În 2012 Paștele va fi în 15 aprilie, deci 16
aprilie este ziua de luni în care putem sta acasă. Vom sărbători 1 Mai în timpul săptămâ
nii, într-o zi de marți. O zi de concediu pusă deoparte pentru luni, 30 aprilie asigură un
weekend de patru zile.
Rusaliile au loc în a 50-a zi de la duminica Paștelui, în 2012 fiind vorba de 3 iunie (dumi
nică) și ziua de luni care îi urmează. Deci în primul weekend din iunie (2 – 3 – 4 iunie)
avem parte de o nouă minivacanță de trei zile.
Din 2008, Adormirea Maicii Domnului a fost introdusă ca sărbătoare legală, iar anul vii
tor 15 august va fi într-o miercuri. În 2012, “pierdem” 1 Decembrie, deoarece va fi într-o
sâmbătă, în schimb Ajunul Crăciunului și Crăciunul în sine se vor petrece la început de
săptămână, în zilele de luni (24 Decembrie), respectiv marți și miercuri (25 – 26 Decem
brie). Trebuie subliniat faptul că doar prima și a doua zi de Crăciun sunt zile nelucrătoare
acordate de Stat. Pentru anul viitor au fost propuse și aprobate de Senat încă două zile
de sărbătoare legală: 24 ianuarie, Ziua Unirii lui Cuza și, mai recent, 30 noiembrie, Săr
bătoarea Sfântului Andrei. Camera Deputaților trebuie să aprobe propunerile legislative
prin care cele două date devin zile nelucrătoare. În 2012, 24 ianuarie este într-o zi de
marți, iar 30 noiembrie – într-o vineri.

CĂSĂTORII

Jurcă Sorin Cornel cu Georgeta
Hajnal în 25.11.2011
Maiornik Alexandru Adrian
cu Bute Mihaela Ștefania în
12.11.2011
Le dorim „Casă de
piatră!”

Nașteri

Balaș Vlad Iustin în 18.10.2011
Valuch Alessia în 08.11.2011
Durcan Lucas Cosmin în
25.11.2011
Să crească mari și sănătoși!
Felicitări părinților!

Dumnezeu
să-i odihnească
în pace!
Jula Ana (75 de ani)- născută în 01.07.1936, decedată
la 02.11.2011
Farkas Francisc Vilian (71 de
ani)- născut în 31.03.1940,
decedat la 08.11.2011
Scraba Livia (86 de ani)născută în 29.10.1925,
decedată la 08.11.2011
Jivan Ana (93 de ani)- născută în 11.08.1918, decedată
la 08.11.2011
Irlveg Petru (43 de ani)- născut în 13.05.1968, decedat la
11.11.2011
Bagiu Petru (49 de ani)- născut în 14.01.1962, decedat la
22.11.2011
Dobra Nicolae (69 de
ani)- născut în 27.04.1942,
decedat la 26.11.2011
Balcan Alida Nicoleta (32 de
ani)- născută în 16.06.1979,
decedată la 03.12.2011
Deleomini Eduard (86 de
ani)- născut în 19.09.1925,
decedat la 04.12.2011
Dragulin Constantin Dan
(60 de ani)- născut în
25.02.1951, decedat la
12.12.2011

