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Primăria și Consiliul Local Nădrag vă urează
Crăciun fericit și La mulți ani!

”Am plecat să colindăm”
la ediția a III-a

Foto: Cristian Balaș

Colinde, frumoase datini și obiceiuri populare, poezii în grai
bănățean, cântece din folclorul românesc autentic, atmosferă deosebită- de toate acestea vor avea parte nădrăgenii
în data de 7 decembrie în cadrul celei de-a treia ediții a Festivalului interjudețean de colinde ”Am plecat să colindăm”.
Evenimentul, organizat de către Primăria și Consiliul Local
Nădrag în colaborare cu Liceul Tehnologic ”Traian Grozăvescu”, se va desfășura pe platoul din fața blocurilor 17-22, începând cu ora 11. Și-au anunțat
participarea ansambluri de colindători, soliști și grupuri de dansatori din mai multe localități
timișene: Traian Vuia, Fârdea, Criciova, Giroc, Pișchia, Victor Vlad Delamarina, Tomești, Făget,
Foeni. Vă așteptăm cu drag!

Alegeri
parlamentare 2012
În data de 9 decembrie 2012,
locuitorii cu drept de vot
din Nădrag și Crivina sunt
chemați la urne pentru a alege reprezentanții comunei
în Camera Deputaților și în
Senat. Candidații pentru cele
două camere ale Parlamantului provin din următoarele
partide sau alianțe politice:
Alianţa România Dreaptă
– ARD (formată din PDL,
PNŢCD şi FC), Uniunea
Social Liberală- USL (formată din PSD, PNL, PC şi
UNPR), Partidul România

Mare (PRM), Uniunea Democrată a Maghiarilor din
România (UDMR) și Partidul Poporului- Dan Diaconescu (PP-DD).
Vor să reprezinte comuna Nădrag în Camera
Deputaților
Viorica Ceaușu- PRM
Kiss Carol- UDMR
Ramona Conţescu- PP-DD
Sorin Stragea (PSD) – USL
Mihai Bojin (PDL)- ARD
Vor să reprezinte comuna
Nădrag în Senat
Dorel Bujorean- PRM
Szabo Adal- UDMR
Ioan Iovescu- PP- DD

Ilie Sârbu (PSD)- USL
Marinel Paşca (PDL)- ARD
Unde sunt secţiile de votare ?
Secția de votare nr.1
La Grădinița Nădrag, str.
Grădiniţei nr.1. La această
secție vor vota locuitorii de
pe străzile Lunca, Poienii,
Ghioceilor, Oţelarilor, Metalurgiştilor, Haiduca, Pasaj
Stadion, Tineretului, Pasajul
Nufărului, Grădiniţei, Piaţa
Parc, Piaţa Centrală, Aleea
Teilor, Izvorului, Izvodea ,
Fagului și cei din blocurile nr.
1,2,3,4,6,8,10,11,12,14,15,1
6,17,22

Editorial

Liviu Muntean
Dragi nădrăgeni,
În data de 7 decembrie 2012 are
loc un eveniment cultural deosebit: Festivalul de colinzi ”Am plecat să colindăm„. Vă invit ca, vreme de câteva ore, să fiți prezenți,
cu mic cu mare, pe platoul unde
va avea loc manifestarea și să vă
bucurați de atmosfera de Sfinte
sărbători de iarnă, de colindele
strămoșești interpretate de mai
multe ansambluri din județ, de
cântecele unor soliști de renume.
După două zile, veți fi chemați la
urne. În data de 9 decembrie sunt
alegeri parlamentare. Votul este o
datorie civică, o responsabilitate
socială. Îmi doresc ca în comuna
noastră participarea la vot să fie
cât mai bună. Alegerea deputatului și senatorului de Nădrag
este opțiunea dum
neavoastră,
a fiecăruia dintre cei care vă veți
prezenta la secțiile de votare.
Am ferma convingere că veți ști
să faceți cea mai bună alegere în
interesul prezentului și viitorului
comunei noastre, că veți alege
pe cei care vor da legi mai bune
și mai drepte.

Secția de votare nr.2
La Şcoala Generală Nădrag,
str. Şcolii nr.1. La această
secție vor vota locuitorii de
pe străzile Turnătoriei, Şcolii, Padeş, Splaiul Ştrandului,
Brătoane, Liniştei, Splaiul
Nucilor, Aleea Bradului,
Splaiul Cornet, Cornet, Aleea Alunului și cei din blocurile nr. 5,7,9,13,18,19,20,21,23
Secția de votare nr.3
La Şcoala Generală Crivina.
La această secție vor vota locuitorii din Crivina cu numerele de case între nr. 1 și nr.
114.
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Sfintele Sărbători ale Crăciunului îmi oferă plăcuta
ocazie de vă ura tuturor multă sănătate şi fericire. Anul
Nou 2013 să vă aducă în dar bucurii, belşug, împliniri
şi linişte sufletească. La Mulţi Ani!
Titu Bojin,
Preşedintele Consiliului Judeţean Timiş
Sfintele Sărbători ale Crăciunului să vă umple sufletele de bucurie şi să vă
aducă linişte, bunăstare şi
mulţumire. Vă doresc să trăiţi în pace, alături de familie şi de toţi cei dragi, aceste
zile închinate miracolului
naşterii Mântuitorului Iisus Hristos şi să priviţi cu
multă speranţă, încredere şi
optimism spre Noul An!

Sfintele Sărbători ale Crăciunului să vă aducă pace în
suflete, sănătate şi fericire.
Vă urez să aveţi parte de
bucurii, iar anul care vine
să stea sub semnul împlinirilor şi al încrederii într-un
viitor mai bun !
Viceprimar Vasile Minea

Primar Liviu Muntean

Consilierii
locali

Breabăn Georgel
Călin Florea
Florea Doina
Grissak Axente- Vasile
Jurconi Flavia Ioana
Jurj Remus
Linginari Puiu Ioan
Lăzărescu Marinică
Stoian Zaharia
Ungur Vasile
Angajații Primăriei Nădrag
Parohul Romano- Catolic
Josef Hollschwandtner
Diacon Maiornic Marian
Biserica Creștină Baptistă
Nădrag
Adunarea Creștină str.
Haiduca Nădrag
Medicii de familie dr.Nițu
Lucian Petruț, dr.Katay
Eugenia
Medicul stomatolog dr.
Nițu Csila
Director Liceu Tehnologic
”Traian Grozăvescu” prof.
Stoiconi Cristian
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Director adjunct Liceu
Tehnologic ”Traian Grozăvescu”- prof. Mărcuț
Monika
Agent șef Manea Silviu
Șef Ocol silvic ”Ana Lugojana”- Berzescu Adrian
Șefii Ocol silvic ”Ana
Lugojana”, district Nădrag- Cireșan Dinu, Damșa
Cosmin
Diriginte Oficiu Poștal Șerban Neti

Urează tuturor locuitorilor comunei Nădrag,
Sărbători fericite! Fie
ca Sărbatoarea Naşterii
Domnului nostru Iisus
Hristos să vă aducă
în dar numai bucurii,
sănătate, împliniri şi
prosperitate.
Crăciun fericit
şi un An Nou 2013
îmbelşugat !

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, condutoarea filialei nădrăgene
a ”Caritas” pentru grija acordată, în cadrul cantinei sociale
din Nădrag, bătrânilor și elevilor din comună aflați într-o
stare materială mai precară.
Primăria și Consiliul
Local Nădrag țin să
mulțumească următoarelor firme pentru buna
colaborare avută în 2012
și speră că conclucrarea
rodnică va fi menținută și
în 2013:

Cu prilejul Sfintelor Sărbători ale Nașterii Domnului, Anului Nou și Botezul Domnului adresăm
tuturor credincioșilor din
Nădrag, doriri de bine,
sănătate și mântuire,
pace și bucurie, fericire și
mult ajutor de la Dumnezeu în toată fapta cea
bună, împreună cu urările
tradiționale: ”Sărbători fericite” și ”La mulți ani” !
Preot Mizun Mihai

SC Tehnocer SRL
Nădrag
SC Tunad SRL Nădrag
SC Bradul SRL Nădrag
AF Balaș Cristian Nădrag
SC La Tibi SRL Criciova
AF Orban Fabian și
Felix- Nădrag
SC GTB SRL Nădrag
SC BCC SRL, punct
lucru Nădrag
SC Ro- Alto Gradimento, punct lucru Nădrag
SC Calzaturificio Torre
SRL Lugoj, punct lucru
Nădrag
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Hotărâri ale
Consiliului Local Nădrag

În ședințele din luna septembrie și octombrie, aleșii locali au adoptat mai multe hotărâri
de interes pentru comunitate.
 HCl nr. 15 din 28.09. 2012privind constatarea încetării
mandatului de consilier PDL
al d-lui Mizun Mihai
 HCL nr. 16 din 28.09.2012prin care se validează începând cu mandatul de consilier PDL al d-lui Lăzărescu
Marinică
 HCL nr. 17 din 28.09. 2012privind rectificarea bugetului
de venituri si cheltuieli al CL
Nădrag pentru anul 2012, ca
urmare a unor sume primate
de la CJ Timiș.
 HCL nr. 18 din 28.09. 2012prin care dl. Muntean Liviu, primar al comunei Nădrag, a fost desemnat reprezentantul comunei Nădrag în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri
Timiș ( ADID Timis ).
 HCL nr. 19 din 31.10, 2012- privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al CL
Nădrag, pentru anul 2012. Astfel, bugetul de venituri si cheltuieli este următorul: venituri
totale 17.991 mii lei; cheltuieli totale 18.077 mii lei.
 HCL nr. 20 din 31.10. 2012- prin care s-a aprobat repararea și prelungirea trotuarului de
pe strada Metalurgiștilor. Lucrarea va fi realizat cu bani de la bugetul loc și executată de
lucrători din cadrul primăriei Nădrag
 HCL nr. 21 din 31.10. 2012- care vizează aprobarea montării de pavele pentru amenajarea
unei parcări cu suprafața de 200 mp. pe strada Tineretului ( în zona blocului nr. 2). Lucrarea
va fi realizată cu bani de la bugetul loc și executată de lucrători din cadrul primăriei Nădrag
 HCL nr. 22 din 31.10. 2012- prin care s-a aprobat cumpararea a unei scene demontabile
necesara desfășurării diverselor evenimente culturale ținute în aer liber în comuna Nădrag.
 HCL nr. 23 din 31.10. 2012- privind subconcesionarea unui teren de 260 mp, amplasat pe
str. Padeș, către SC Paleative SRL
 HCL nr. 24 din 31.10. 2012- prin care s-a aprobat acordarea sumei de 5.000 lei Parohiei
Romano- Catolice Nădrag. Banii vor fi folosiți la repararea și întreținerea lăcașului de cult.

Aminciri cu
Moş Crăçiun

			
De Petru Peţa
O trecut copilăria
Cu jiocu’ şî veselia !
Çe măi veselie mare
Era-n prag dă sărbătoare …!
Venea dzâua dă Crăçiun,
Dar întâi sara d-Ajiun,
Când umbla-n sat Moş
Crăçiun
Cu sacu dă jiucării
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 dâ la stână,
Cu-albă barbă şî mustaţă
Şî rumăn dă frig la faţă,
Brad frumos să îm’ aducă,
Nins cu neauă dă pămucă
Şî pă crenji cu mulce nuçi,
Cu mere şî turce dulçi
Şî cu mulce ţucurele,
Içi , colo, lumânărele
Şî o stea în vârfu-i ,sus,
S-amincească dă Isus !
Lăsă sacu’ jios, grămadă ,
Tăbărit pă scamn să şadă…
Cum mă vege,mă şî-ntrabă

Dac-am fost copil dă treabă;
Spun că” da”,că çe să spun
Şî ghingesc că moşu-i bun
Şî mă iartă dacă şcie
c-am măi făcut ş-o prostie…!?
„Măi ,nepoace,ia im’spuñe,
Ai la şcoală noce buñe ?”
„Am ,moşule,dzâc dă frică,
Da’ am luat şî una mică !”
„Dă părinţ’ ai ascultat,
O măi mult i-ai supărat ?”
„Num’odată am plecat
Cu-alţ’ copii dă m-am jiucat
Ş-am zoitat să vin acasă,
Unge m-aşceptau la masă,
Da’ pegeapsa m-am luat
Că am fost flămând lăsat !”
„Măi ñepoace, spuñem’ mie,

Pompierii
recomandă

 Este interzisă utilizarea
reşourilor, radiatoarelor,
sobelor metalice sau de
teracotă dacă sunt defecte, improvizate sau
amplasate în locuri care
prezintă pericol de incendiu sau explozie;
 Coşurile şi burlanele
pentru evacuarea fumului vor fi întreţinute şi
curăţate periodic;
 Nu aprindeţi focul cu
benzină sau alte lichide
inflamabile şi nu ardeţi
lemne lungi care nu permit închiderea uşii;
 Nu lăsaţi focul în sobe
fără supraveghere sau în
grija copiilor;
 Coşurile de fum vor fi
obligatoriu
verificate,
curăţate, şi reparate de
persoane specializate şi
autorizate;
 În podul casei coşul de
fum va fi obligatoriu
tencuit pentru a nu prezenta fisuri prin care ar
putea pătrunde scântei
ce pot fi surse de aprindere, dacă în apropiere
sunt materiale combustibile
 Este interzisă utilizarea
artificiilor, petardelor, ra
chetelor şi altor mijloace
pirotehnice stabilite de
lege de către persoanele
sub 16 ani.
Dă Crăçiun o poezie !”
„Moş Crăçiun,Moş Crăçiun,
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’ çer jiucării
Cum ţ-ar çere alţ’ copii ,
Însă nu m-aş supăra
Dacă tot m’-ai da çeva !”
„Uită, ca la alţ’ copii,
Ţ-am adus şî jiucării,
Dar,…ş-o joardă dă alun,
Içi la grindă, uice-o pun,
S-o vedz şî să iei amince,
Că trăbă să fii cumince,
Că şî la anu-i Crăçiun
Şî vin în sara d-Ajiun !”
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Urez tuturor locuitorilor
comunei care poartă numele
Andrei, Nicolae și Ștefan un
sincer “La mulţi ani!”
Primar Liviu Muntean

Foto: Cristian Balaș

AS Nădrag la
finalul turului
S-a tras cortina peste turul campionatului Ligii a V-a, seria I-a, în care joacă și AS Nădrag.
Echipa antrenată de ”principalul„ Puiu Linginari a ocupat locul șapte, având la activ șase
victorii, un egal și opt înfrângeri. În ultima
etapă, în fața propriilor suporteri AS Nădrag
a dispus cu 4-0 de Timișul Urseni.
În acest tur de campionat, nădrăgenii au avut
parte de un meci pe care nu-l vor uita niciodată. În cadrul etapei cu numărul 13, în
data de 18 noiembrie, AS Nădrag a jucat în
compania celor de la ASU Poli Timișoara.
Meciul s-a desfășurat în nocturnă (premieră
pentru Nădrag!) și chiar dacă nădrăgenii au
pierdut cu 4-1 atmosfera pe stadion a amintit de una din Champions League. ”A fost
o experiență deosebită pentru toți jucătorii.
Faptul că s-a jucat în nocturnă, că a fost un
adevărat spectacol cu torțe în tribune, că alături de suporterii poliști au fost prezenți și
ne-au încurajat și 40 de nădrăgeni – toate
acestea au făcut ca acest meci să fie unul memorabil. Băieții s-au mobilizat și am încercat
să dăm o replică cât mai bună gazdelor„ spune antrenorul Puiu Linginari. Cât privește
comportarea echipei de-a lungul primei părți
a campionatului, sunt și plusuri și minusuri.
”Am început greu turul și nici programul nu
ne-a avantajat: nouă meciuri în deplasare și
șase acasă. Apoi am avut fluctuație la portari,
unele probleme în apărare și la mijlocul terenului. În pauza competițională vom încerca

Foto: Sebastian Tătaru

să transferăm un portar, un mijlocaș și un
fundaș. De asemenea, ne vom pregăti în sală
iar înainte de începerea returului vom disputa mai multe meciuri amicale. Per ansamblu,
pot spune că lipsa pregătirii din vară a dus la
rezultate mai modeste față de turul din anul
trecut. Ne propunem ca la finele campionatului să ne clasăm între primele cinci echipe
din serie. Țin să mulțumesc, în mod deosebit,
pentru întreg sprijinul acordat echipei AS
Nădrag, primarului Liviu Muntean, Primăriei și Consiliului Local Nădrag” conchide
Puiu Linginari.
AS Nădrag în tur
Banca tehnică: antrenor principal Puiu Linginari; antrenor secund Cristian Berciu
Lotul: Gheorghe Mitroi – portari; 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,
Cole Sălăgean, Denis Paia, Alexandru Turtă,
Kempes Lupulescu- jucători de câmp.

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

Despre ajutoarele alimentare

Primăria începe distribuirea ajutoarelor cu alimente de la Uniunea Europeană. Vor fi acordate
următoarele produse; făină, mălai, paste făinoase, biscuiți, orez, ulei, fasole boabe, mazăre, bulion,
roșii în bulion și zahăr. Listele cu cei care au dreptul să primească alimente, data și locul când
vor fi acordate vor fi afișate la avizierele din Nădrag și Crivina. În comuna Nădrag vor beneficia
de ajutoarele alimentare 13 locuitori ce primesc ajutor social, 22 de șomeri, 51 de pensionari cu
pensie sub 400 de lei și 40 persoane cu handicap.
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CĂSĂTORII

Ionesi Ioan cu Popa Tatiana în
17.08.2012
Popa Florea Nicolae cu
Haivaca Lăcramioara Stratic în
27.08.2012
Jorj Mihael Nelu cu Gulea
Daniela-Maria în 31.08.2012
Ionescu Constantin Cosmin cu
Suciu Lavinia în 06.09.2012
Le dorim „Casă de
piatră!”

Nașteri
Podean Maria Alexandra în
14.09.2012
Să crească mare și
sănătoasă! Felicitări
părinților!
Dumnezeu
să-i odihnească
în pace!
Drăgan Florea (59 ani)- născut
în 17.01.1953, decedat la
08.09.2012
Hutopila Maria (86 ani)- născută în 12.12.1925, decedată la
09.09. 2012)
Stanca Susana (89 ani)- născută în 10.05.1923, decedată la
19.09.2012
Călin Floarea (69 ani)- născută
în 21.06.1943, decedată la
15.10. 2012
Grecu Petru (57 ani)- născut
în 09.09.1955, decedat la
07.11.2012
Schoner Iosefina (85 ani)- născută în 31.03.1927, decedată la
12.11. 2012

