Publicaţie a Consiliului Local şi a Primăriei

Anul I Nr.9 - Noiembrie 2008

Apare lunar

SĂ MERGEM LA VOT
`

În iunie, anul curent, am decis pentru 4 ani soarta comunei, mergând la vot. A fost o participare
mulţumitoare a votanţilor la urne.
Acum, în noiembrie, urmează să decidem soarta ţării, mergând la urne, vom vota Parlamentul
României.
Nu vă lăsaţi cuprinşi de dezamăgire, că de noi toţi depinde cum vom trăi următorii 4 ani.
Ştim că în ultima vreme situaţia locuitorilor Nădragului nu e pe „roze”, aşa se întâmplă peste tot în lume, dar
asta nu trebuie să ne descurajeze. Nu trebuie să lăsăm pe alţii să decidă pentru noi. Aşa că dragi nădrăgeni,
veniţi în 30 noiembrie la urne, puneţi ştampila pe candidatul[a] care consideraţi voi că merită şi decideţi cine
va fi, în următorii 4 ani, în Parlamentul României.
Conducerea Primăriei

HOTĂRARI ALE CONSILIULUI LOCAL NĂDRAG

HOTĂRÂREA nr. 41 din 17 octombrie 2008 prin care se aprobă acordarea, din cadrul bugetului
Consiliului Local al comunei Nădrag, a unor cadouri în bani pentru cetăţenii comunei Nădrag, cu ocazia
diverselor evenimente aniversare în familiile acestora, după cum urmează:
- aniversarea a 25 de ani de căsătorie – 300 lei/familie.
- aniversarea a 50 de ani de căsătorie – 500 lei/familie.
- aniversarea împlinirii vârstei de 100 ani – 500 lei/pers.
- naşterea celui de al 7 –lea copil şi următorilor – 500 lei / fiecare copil.
HOTĂRÂREA nr.42din 17 octombrie 2008 prin care se aprobă închirierea, în vederea edificării de
construcţii provizorii cu destinaţia de garaje sau şoproane pentru lemne, a câte unei suprafeţe de 18 mp. de
teren aparţinând Primăriei Nădrag sau administrate de către aceasta, către fiecare familie sau persoană singură
domiciliată în comuna Nădrag, care nu are garaj sau şopron pentru lemne aferente locuinţelor în care
domiciliază.
HOTĂRÂREA nr.43 din 17 octombrie 2008 prin care se aprobă achiziţionarea directă, fără licitaţie, de
jaluzele şi jucării, în valoare de 1.500 lei, pentru grădiniţele din comuna Nădrag şi satul Crivina.

ÎN ATENŢIA LOCUITORILOR COMUNEI NĂDRAG
Anul 2008 va fi anul în care Primăria şi Consiliul Local organizează un concurs de sărbătorile de iarnă,
intitulat”Cea mai frumos împodobită casă”.
Se va forma un juriu din reprezentanţi ai Grupului Şcolar Traian Grozăvescu, al Bisericii şi ai
Consiliului Local. În ajunul sărbătorilor juriul va dezbate şi va oferii 10 premii în bani
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Puneţi-vă imaginaţia la lucru şi intraţi în spiritul sărbătorilor.
Spor la treabă!
Conducerea Primăriei şi Consiliul Local

DESPRE SFINŢII ÎNGERI

În fiecare an la 8 Noiembrie aducem cinstire celor 2 Sfinţi Arhangheli: Mihail şi Gavril şi nu numai ci
şi tuturor Sfinţi Îngeri care în cer aduc mereu preamărire Tatălui ceresc, fiind şi slugile sale.
Primul verset din Sfânta Scriptură spune:” La început a făcut Dumnezeu cerul şi pământul”, adică
Dumnezeu când porneşte la creaţie face prima dată lumea spirituală adică îngerii iar cuvântul „ pământ”
înseamnă materia din care va crea toate celelalte, adică „cer şi pământ”= lumea spirituală[îngerii] şi materială
[pământul].
Lumea spirituală este imensă mai presus de orice calcul şi cunoştinţă. Această lume imensă a fost
împărţită în 10 cete, fiecare ceată avea câte un conducător printre care putem aminti pe Mihail, Gavril, Rafael ,
Lucifer şi alţii.
Dar fiind creaţi cu voinţă liberă, după o vreme Lucifer nemulţumit de existenţa sa, simţind mereu că
cineva este mai mare ca el, văzând absolutul, face pasul următor de a deveni şi el Absolutul, porneşte lupta
împotriva lui Dumnezeu, dar n-a fost spre înălţarea sa ci spre prăbuşirea sa, pentru că spune Domnul Iisus: „
Am văzut pe Satana căzând ca fulgerul din cer.” Lc. 10, 18.
Astfel Arhanghelii Mihail şi Gavril au atenţionat celelalte 9 cete:” Să luăm aminte!” şi din 10 cete au
rămas 9 slujitoare iar a-10-a în frunte cu Lucifer a fost aruncată din cer pe pământ ajungând din îngeri buni să
devină îngeri răi şi aşa apare răul în lume înainte de a fi creată lumea materială şi omul.
De atunci avem 9 cete în cer cu căpeteniile lor care împlinesc voia lui Dumnezeu şi o ceată pe pământ,
cea a lui Lucifer, care lucrează mereu împotriva voii lui Dumnezeu.
Paginile Sfintei Scripturi cuprind multe mărturii despre Sfinţii Îngeri. Astfel după căderea în păcat şi
alungarea din rai a primei perechi de oameni Dumnezeu pune la poartă heruvimi cu sabie de foc ca să
păzească „ drumul spre pomul vieţii”. Fac. 3, 24.
Un înger l-a povăţuit pe Avram şi pe Lot, pe prorocul Ilie când prigonit de regele Ahab. Îngerii i-au
păzit pe cei 3 tineri în cuptorul încins în Babilon şi pe prorocul Daniil.
Arhanghelul Rafael l-a însoţit în călătorie pe Tobie sub chipul unui tânăr şi abia după întoarcere li se
descoperă cine este.[Tobit cap. 12].
În Noul Testament Gavril vesteşte Maicii Domnului că va naşte un fiu, pe Iisus Hristos.
Un înger i se arată lui Iosif în vis când voia să o părăsească pe Maica Domnului după zămislire, ca
apoi la naşterea Domnului îngerii aduc vestea păstorilor despre naşterea unui Mântuitor, iar mulţime de oaste
cerească cântau imnul” Mărire întru cei de sus şi pe pământ pace, între oameni bună voire”. Îngerul l-a vestit
pe Iosif să fugă cu pruncul în Egipt, iar apoi să se întoarcă.
Îngerii au vestit femeilor mironosiţe despre învierea Domnului şi tot aşa „ Fiul omului când va veni pe
pământ întru slava sa va fi însoţit de Sfinţii Îngeri”. Mt. 25, 31.
Dar fiecăruia dintre noi la Botez i se dă un înger păzitor, însoţitor şi care are cartea vieţii noastre în
care scrie cele bune şi cele rele, carte cu care se va prezenta la Judecata finală alături de noi; şi acest înger ne
învaţă mereu să facem binele, dar mai apare şi celălalt care ne îndeamnă la a face răul. Nici unul nu ne obligă
dar ne îndeamnă, depinde de voinţa noastră cui îi dăm ascultare.
AMIN
PREOT MIZUN MIHAI

ATENŢIE PĂRINŢI!…

Nu vă lăsaţi copiii nesupravegheaţi. O banală joacă de copii, se poate transforma într-o adevărată
tragedie. Agoniseala de-o viaţă, se poate transforma într-o clipită în scrum. Uneori poate da chiar şi victime
umane.
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În 12 noiembrie la Nădrag, pe strada Nucilor, a fost un caz nefericit de incendiu, produs dintr-o joacă
de copii. Nu este suficient să le spunem copiilor că nu este voie să se joace cu chibriturile, trebuie să avem
grijă să nu le lăsăm la îndemâna lor şi mai important să nu-i lăsăm prea mult timp nesupravegheaţi.
Focul a pornit de la o căpiţă de fân, în care copiii familiei Godja şi-au găsit locul de joacă. Marele lor
noroc a fost că Margareta Popescu, a văzut focul şi a dat telefon la Primărie. În 5 minute şi 30 de secunde,
echipa de intervenţie în cazuri de urgenţă a Primăriei, a ajuns la faţa locului. S-a pornit şi alarma de la
Primărie, instalată tocmai pentru asemenea cazuri.
Pe când a ajuns acolo echipa de pompieri voluntari, familiile vecine, Linginari, Pera şi Crivineanţu,
începuseră lupta cu flăcările.
Norocul a fost că s-a intervenit la timp, echipa dând dovadă de profesionalism. Oamenii au ieşit
învingători în lupta cu focul.
Exista riscul de a lua foc şi casa, dar se pare rapiditatea cu care s-a intervenit, a putut evita dezastrul.
ATENŢIE PĂRINŢI!…E sezonul frigului, se face foc în locuinţe, aveţi grijă la coşuri, la
improvizaţii…
Nu vă jucaţi cu focul!…
Primarul comunei Nădrag
Muntean Liviu

CODUL BUNELOR MANIERE
Modele de scrisori.
Dăm mai jos două exemple de scrisori oficiale, necesare obţinerii unui serviciu. Aceste scrisori vor fi
însoţite de către un curriculum vitae.
1. M. Pătru
Institutul de Cercetări Atomice
Str Izvor nr. 12 sect. 5
str. Negustori nr. 6 sect. 2
Cod75114 Bucureşti
cod74962 Bucureşti
Domnule Director
În urma anunţului Dumneavoastră apărut în ziarul România Liberă din 10 mai 1994, vă trimit alăturat
un curriculum vitae.
Răspund acestei solicitări deoarece cred că experienţa mea corespunde cerinţelor postului oferit.
Pe de altă parte, activitatea Institutului Dumneavoastră mă interesează foarte mult şi pentru că
deschide posibilităţi de viitor.
De asemenea, v-aş rămâne obligat dacă aţi binevoi să-mi acordaţi un interviu la o dată cât mai
apropiată, pentru a discuta despre eventuala mea angajare.
În aşteptare, vă rog să primiţi, domnule Director, expresia sentimentelor mele de respect.
Mihai Pătru
Curriculum vitae
Mihai Pătru
Născut la 30 ian. 1964
Adresa: str. Izvor nr. 12, sect. 5, cod 75114 Bucureşti
Telefon: 2493107
Starea civilă: Celibatar, stagiul militar satisfăcut
Studii: Absolvent al Institutului Politehnic Bucureşti, Facultatea de Electronică, promoţia 1988; cu
media 9,98
Experienţa profesională
Cinci ani inginer principal la Centrala Nucleară Cernavodă
Lucrări publicate: Studii pe teme de specialitate în revista Electronică şi Automatică; două dintre ele
au fost traduse în revista IEEE Transactions Computers
Limbi străine:
Engleza : foarte bine
Franceza: satisfăcător
Italiana: satisfăcător
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În prezent înscris la doctorat din anul 1992
Pasiuni: Pescuit, şah
2. I. Vasiescu
Str. Brazi nr. 2
Cod 4113 Săcele
Jud. Braşov

S.C.Construct S. A.
str Gh. Lazăr nr. 26
cod 5149 Braşov
jud Braşov
Domnule Director

În urma anunţului Dumneavoastră apărut în ziarul Curierul naţional din 11 aprilie 1994, vă
trimit alăturat un curriculum vitae.
Vă rog să-mi fixaţi o dată la care să mă pot prezenta pentru a vă expune motivele care mă
determină să solicit acest post.
Vă mulţumesc anticipat şi aştept răspunsul Dumneavoastră.
Ion Vasiescu
Curriculum vitae
Ion Vasiescu
Născut la 28 iunie 1960
Adresa: str. Brazi nr. 2, cod 4113 Săcele, jud Braşov
Starea civilă: căsătorit, am în întreţinere doi copii minori
Stagiul militar: satisfăcut
Studii: Liceul Industrial de Construcţii Braşov, zece clase, curs de calificare cu durată de 2 ani,
specialitatea zidărie.
Experienţă profesională[ conform „cărţii de muncă”]
-doi ani la Şantierul de Construcţii Săcele 1976-1978
-1978-1990 şef de echipă la Întreprinderea de Gospodărie Comunală şi Locativă [IGCL] Braşov;
din 1990 maistru zidar la S.R.L. Codlea.
Precizez că am lucrat în tot acest timp şi ca zugrav, faianţar şi vopsitor.
Limbi străine:
Germana: bine
Pasiuni: Cioplesc frumos în lemn. Am primit de curând şi un premiu.
Aceste scrisori şi curriculum vitae sunt doar exemple, nu se referă la o persoană anume. Dacă există
asemănări, acestea sunt pur întâmplătoare.
[Texte culese din Codul bunelor maniere, scrise de A. Anastasia Marinescu ]
Emilia Brînduşescu

CEASUL
În tinereţea noastră a fi avut un ceas de mână era o „ fericire”.
În anul 1957, cu un salariu pe o lună mi-am cumpărat un ceas elveţian” Tebano”. Eram mândru
şi fericit. Într-o zi de toamnă, după 51 de ani de atunci, am numărat nu „ouăle” ci ceasurile din casă.
Ceasuri funcţionale. Incredibil am ajuns la cifra de 14. Înconjurat de … ceasuri. Azi ceasurile sunt
montate şi pe jucării, au preţuri derizorii. A avea un ceas ”normal” este regulă nu excepţie.
Numărăm minutele, secundele, ne grăbim mereu. Timpul azi înseamnă bani!
A te mândri cu un ceas înseamnă a te face de râs, poate doar cu un ceas de aur masiv la care
preţul începe de la 50.000 de euro! Un Rolex.
Da avem ceasuri la discreţie, dar fericirea nu e proporţională cu numărul lor. Numărăm
minutele, secundele, dar zilele? Ceasul zilelor e… inima!
Teodor Neag
Septembrie 2008
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CERB DE CARPAŢI

Când brazii se clatină
Pe-o doină străbună
Când stâncile sure
Se-arată sub lună.

Frumosul, bărbatul
Cerb de Carpaţi
Ce-adulmecă-n noapte
Urme de fraţi!

Când frunza foşneşte
Atât de duios
Apare năluca
Cu mers maiestuos.

Teodor Neag
20 iulie 1978

UN MECI CU DEZNODĂMÂNT FERICIT
Duminică după masă, în 16 noiembrie, pe stadionul din Lugoj, s-a jucat un meci de fotbal între
„Voinţa Lugoj” şi „FC Nădrag”. A fost un joc foarte antrenant. Dacă la începutul meciului, cauza părea
pierdută pentru nădrăgeni, finalul de meci a adus răsturnări spectaculoase de situaţie, astfel că meciul s-a
terminat cu 2-4.
Răsturnările de situaţie le-au adus: Berciu cu 2 goluri, Paşca 1 gol şi Crângaşu 1 gol.
Această victorie a adus echipa FC Nădrag de pe locul 7 pe locul 5.
Duminică, 23 noiembrie la ora 11, echipa FC Nădrag va juca din nou în deplasare, cu echipa din
localitatea Racoviţa.
Le dorim succes în continuare!
Paşca Avram

GLUME

-Bunico, bunico, ce bine că ai venit!
-De ce?
-Păi, a zis mama că numai tu ne lipseai!
Două babe pe bancă în cimitir.
-Tu câţi ani ai?
-97!
-Păi şi te mai duci acasă?
-Unde te duci aşa de dimineaţă bunico?
-La cimitir la bunicul.
-Şi bicicleta cine o aduce?
O babă la medic.
- Doctore, de la un timp aud tot felul de voci!
- Şi ce îţi spun vocile?
- Nu ştiu că sunt cam surdă…
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O babă merge la farmacie:
- Daţi-mi vă rog un Acid Acetilsalicilic.
- Vrei o aspirină, nu?
- Asta-i, zice maica. Că tot îi uit numele.
Două blonde la duş:
-Dă-mi te rog şamponul tău!
-Dar ai unul lângă tine…
-Ştiu, dar acesta este pentru păr uscat şi eu am părul ud!
Ştiţi care este asemănarea între o blondă şi o autostradă?…
După inaugurare, amândouă devin publice.

UMOR CELEBRU
Voltaire – filozof, istoric, poet francez
Într-o zi, Voltaire se plimba cu un prieten de-al lui. Întâlnind un preot, Voltaire îşi scoase pălăria, salutându-l
cu respect. Prietenul lui, uimit, îl întrebă:
- Asta înseamnă că te-ai împăcat cu Dumnezeu?
- Hm! Deocamdată ne salutăm… nu ştiu dacă o să ajungem să şi stăm de vorbă! – îi răspunse
Voltaire , zâmbind.
Într-o zi, în Sala Academiei de Ştiinţe, la Paris, Voltaire îl întâlneşte pe Benjamin Franklin.
Cei doi se îmbrăţişează în faţa mulţimii care-i aplaudă, strigând:
- Geniul îmbrăţişează libertatea!
Cineva îl întrebă pe Voltaire ce vârstă avea pământul.
- Planeta asta îmi pare o bătrână cochetă care-şi ascunde vârsta! – răspunse filozoful.
Unul din prietenii lui Voltaire avea urâtul obicei de a nu lăsa pe nimeni să vorbească, vorbind continuu numai
el. De aceea Voltaire îl întrerupse odată, spunând tare:
- Natura ţi-a negat un har esenţial, dragul meu, acela al dialogului!
Sosi la castelul lui, Ferney, un muncitor care ţinea cu orice chip să-l vadă pe Voltaire. Cum el insista şi cei din
casă nu-l lăsau să intre, se iscă un scandal atât de mare, încât ieşi la fereastră, indignat:
- Ce se întâmplă?
- Eu vreau să vă văd şi atât – îi răspunse muncitorul – fiindcă şi eu fac ce faceţi dumneavoastră – şi
anume luminez lumea: sunt lampagiu!
Voltaire aprecie mintea luminată a muncitorului şi-l primi cu mare bunăvoinţă.
La 83 de ani, cu obrajii posmegiţi şi scorojiţi, Voltaire se duse la Paris să-şi salute prietenii.
- Vedeţi - glumi el – mi-am întrerupt agonia, de dragul de a vă revedea!
Dar un invidios nu-l iertă nici atunci şi în şoaptă spuse celui de lângă el:
- Pare un mort pe care rudele au uitat să-l îngroape!

Invitaţie
Candidaţii PD-L , doamna Corina Corescu şi domnul Marius Martinescu , invită cetăţenii
simpatizanţi PD-L ai Nădragului , la BALUL TOAMNEI , în data de 28 noiembrie ora 1800 , la
Cantina Uzinei .
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