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Liviu Muntean
Dragi locuitori, 
În zilele de 22 și 23 iunie vă invit 
să petrecem împreună la Ruga 
de la Nădrag. Am convingerea 
că la manifestările care se vor 
derula pe parcursul a două zile 
vor participa cât mai mulți dintre 
dumneavoastră. În altă ordine 
de idei, aleșii locali au decis ca 
taxele și impozitele pe anul vii-
tor să rămână la valoarea celor 
din acest an. Banii colectați din 
plata acestor obligații către bu-
getul local vor fi folosiți pentru o 
serie de lucrări de interes pentru 
întreaga comunitate. Adică, pen-
tru noi toți locuitorii din Nădrag 
și Crivina. Legat de investiții, aș 
vrea să vă anunț că documentația 
pentru construirea unui parc fo-
tovoltaic cu panouri solare este 
finalizată și se așteaptă deschi-
derea unei sesiuni de depunere a 
cererilor de finanțare astfel încât 
să putem accesa fondurile euro-
pene necesare. Este o investiție 
deosebit de importantă pentru 
comună întrucât, după darea în 
folosință,  factura la curent pen-
tru instituțiile publice (primărie, 
școală, grădiniță etc) și pentru 
iluminatul stradal va fi zero. Se 
află în stadiu de execuție un alt 
proiect deosebit pentru Nădrag, 
pentru atragerea de turiști în 
zonă: un modern și dotat Centru 
infoturistic. Tot legat de turism, 
și nu numai, s-a început amena-
jarea unui teren de sport și a unei 
minibaze de agrement și picnic la 
ieșirea din Crivina spre Nădrag. 

Editorial

Spectacol folcloric susținut de un cunos-
cut și îndrăgit  interpret de folclor autentic 
bănățean. Tonete cu mici, bere, grătare, sucuri 
și înghețată, ringhișpil și multe jucării pentru 
cei mici. Multă, multă distracție și surpri-
ze. De acestea vor avea parte nădrăgenii și 
oaspeții lor la ediția din acest an a Rugii de la 
Nădrag. Evenimentul va avea loc în zilele de 
22 și 23 iunie fiind organizat de către Primăria 
și Consiliul Local Nădrag.

Ruga va începe în data de sâmbătă 22 iunie, de 
la ora 18,  pe platoul din fața scenei mobile de 
lângă parcul central. După tradiționala horă a 
Rugii participanții vor fi invitați la joc de către 
Ghiță Colțun Brancu acompaniat de formația 
sa. A doua zi, va continua petrecerea în aceeași 
locație, tot începând cu ora 18. Ca și în prima 
zi a Rugii nădrăgene de atmosferă se va îngriji 
același Ghiță Colțun Brancu. Vă așteptăm cu 
drag la Ruga de la Nădrag!

Lucrări edilitare în comună

Cu bani de la bugetul local, 
administrația locală a fina-
lizat recent lângă Primărie, 
o parcare cu 26 de locuri. 
Tot cu finanțare de la bu-
getul comunei, s-a pavat cu 
dale, pe o distanță de circa 
200 de metri, trotuarul ce 
duce din centru spre Liceul 
”Traian Grozăvescu”. Edilii 
locali continuă și alte lucrări 
deja începute. Astfel, se află 

în stadiu avansat lucrările de  
mansardare și transforma re a 
internatului în locuințe socia-
le dar și construcția, amenaja-
rea și dotarea creșei pe de pe 
strada Ghioceilor. La începu-
tul anului, s-a reușit accesa-
rea sumei de 42.000 de euro 
care reprezintă o finanțare 
eu  ropeană pe un proiect de-
ru lat cu alte 13 comune in-
cluse în Asociața microre-

gională ”Țara Făgetului”. În 
prezent, pe acest proiect se 
derulează faza de achiziții 
pu blice. Investițiile prevăd 
as   faltarea a două străzi pe o 
lungime totală de 287 metri, 
astfel: 200 de metri pe stra-
da Metalurgiștilor și 87 de 
metri pe acces strada Cornet. 
De asemenea, se vor executa 
41 metri liniari de apărare de 
mal pe strada Metalurgiștilor.

Hai la Ruga nădrăgeană! 
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Joi 16 mai 2013, la ora 11, în Aula Magna a Universității 
de Vest Timişoara, a avut  loc o expoziție despre Nă-
drag. Un eveniment similar  se va realiza în toamnă şi 
la München. 
Proiectul denumit „ Punţi intergeneraţionale în Nădrag” (PIN) 
la care au conclucrat elevii din Nădrag și studenții Universității 
de Vest Timișoara (UVT) a cunoscut o nouă etapă: expoziția 
itinerantă despre Nădrag la Timișoara. La eveniment  au luat 
parte și au ținut discursuri Excelența Sa, Klaus Christian Olasz, 
consulul Germaniei la Timișoara, prorectorul UVT, prof. Dan 
D. Lazea, prof. dr. Juliane Sagebiel și prof. dr. Ana Muntean. 
De asemenea, au fost prezenți și primarul Liviu Muntean, vi-
ceprimarul Vasile Minea, prof. Monika Mărcuț, directorul ad-
junct al Liceului ”Traian Grovăzescu” Nădrag, reprezentanți ai  
seniorilor nădrăgeni și ai asociației ”Caritas”. După alocuțiuni 
și prezentarea proiectului a urmat un moment artistic. Elevii 
din Nădrag au interpretat piesa de teatru ”Dl. Goe„ de I.L. 
Caragiale dar și un colaj de dansuri tradiționale bănățene în 
timp ce studenții parteneri din cadrul proiectului PIN au pre-
zentat un recital muzical. La finalul evenimentului cei prezenți 
au putut vizita expoziția din holul amfiteatrului, punctele de 
atracție fiind reprezentate de fotografiile din viața Nădragului 
de odinioară. 

LA TIMIȘOARA ȘI MÜNCHEN,

Despre Nădrag, cu dragoste  
din trecut spre viitor

Hotărâri ale Consiliului Local Nădrag
În cadrul şedinței din data de 29 mai 2013, aleşii locali au adoptat mai mul-
te hotărâri de interes pentru întreaga comunitate. Acestea sunt următoa-
rele: 

 � HCL nr. 25 din 29 mai 2013 privind aprobarea Raportului procedurii 
de atribuire a contractului de achiziţie publică având ca obiect :Execuţie 
lucrări pentru obiectivul „Înfiinţarea centrului local de informare turistică 
și marketingul serviciilor legate de turismul rural în comuna Nădrag, jud. 
Timiș” finanţat din fonduri FEADR prin programul PNDR măsura 313.

 � HCL nr. 26 din 29 mai 2013 prin care a fost rectificat bugetul de venituri 
și cheltuieli al Consiliului Local al Comunei Nădrag, pentru anul 2013. 

 � HCL nr. 27 din 29 mai 2013 privind acordarea sumei de 5.000 de lei 
Parohiei Romano Catolice Nădrag , bani necesari acoperirii unei părţi din 
cheltuielile efectuate pentru repararea și întreţinerea Bisericii Catolice din 
Nădrag. 

 � HCL nr. 28 din 29 mai 2013 prin care s-a decis acordarea sumei de 5.000 
de lei Bisericii Ortodoxe din satul Crivina, sumă necesară finalizării lucrărilor la instalaţia de încălzire centrală a bisericii. 

 � HCL nr. 29 din 29 mai 2013 privind interzicerea colectării de fier vechi de pe raza comunei Nădrag. 
 � HCL nr. 30 din 29 mai 2013 prin care s-au alocat numere cadastrale noi pentru unele parcele de terenuri intravilane din loca-
litatea Nădrag neînscrise în cartea funciară: parcela de teren intravilan cu suprafaţa de 1.550 mp. situată pe str. Piaţa Parc lângă 
casa cu nr. 7, la intersecţia cu strada Izvorului și parcela de teren intravilan cu suprafaţa de 5.752 mp. situată pe strada Lunca 
în dreptul staţiei de epurare a apelor menajere a comunei Nădrag

 � HCL nr. 31 din 29 mai 2013 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2014. Aleșii locali au hotărât că 
valoarea acestora va fi aceeași ca și în anul 2013.

 � HCL nr. 32 din 29 mai 2013 privind înscrierea în cartea funciară a clădirii creșei cu două grupe situată în Nădrag, str. Ghio-
ceilor, nr. 10.
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S-au pregătit cu emoţie pentru ultimele 
lor zi de şcoală. Au cântat ”Gaudeamus” 
şi alte cântece de absolvire, fiind admi-
raţi de mai micii lor colegi. Este vorba de 
absolvenții claselor a VIII-a A, VIII-a B 
şi XII- a de la liceul din comuna noas-
tră. Din toamnă, elevii care au terminat 
ciclul gimnazial vor frecventa cursurile 
liceului din Nădrag ori ale liceelor timi-
şene. Să aibă parte de note cât mai bune! 
Cât priveşte pe absolvenții clasei a XII-
a le dorim “Drum bun !” în viaţă. 

EI SUNT ABSOLVENȚII!

Clasa a Viii-a a  
(diriginte proF.  

ana VeroniCa Jigmond)

Adler Bogdan- Raul, Bălan Adela, Buzan 
Octavia, Flueraru Gabriel, Gostielean Tho-

mas, Haivacã Raul-Orlando, Haivacă Ruben- 
Samuel, Lăzărescu Florentina-Ana-Maria, 
Mihăilă Cătălin-Eugen, Muntean Geanita-
Daniela, Norocel Andrei, Paseca Alexandra-

Daiana, Raia Dolores, Rusu Oana-Maria, 
Olariu L.S. Eduard.

Clasa a Viii-a B  
(diriginte proF.  

FlaVia ioana JurConi)

Anchescu Roxana, Anghel Larisa- Maria, 

Ardelean Tabita - Estera, Bec Diana- Paras-
chiva, Brezovan Larisa- Florentina, Kostner 
Ingrid, Laza Marco- Deian, Lazea Maria, 
Muntean Bianca- Selena, Orlitzki Cristi-
na- Andreea, Sabău Iosif - Manuel, Şurtea 
Lavinia - Maria, Ungur Andreea- Lorena, 
Valuch Raul, Vișovan Anamaria- Mihaela

Clasa a Xii-a (diriginte proF. ioan 
șteFan Boroș)

Ardelean Denisa- Adelina, Balint Andrada- 
Letiția, Berciu-Ienei  Tudor,Burlacu- Quos 
Sybile, Cauni Mihai, Cauni Nicolae, Damșa 

Valentina- Ştefania, Deliomini Marco, 
Enasoni Denisa- Larisa, Florea Daniela- 

Valentina, Gardari Sergiu- Gabriel, Guguţă 
Adrian- Marinel, Juratoni Rahela, Luca 

Andreea, Lugojan Adina Roxana, Răducu 
Cătălin- Cristian, Rusnak Alexandru- Cla-
udiu, Stănescu Valentin- Răzvan, Schmidt 
Claudia- Mihaela, Surd Nicoleta, Toporan 

Grigore- Ioan.

ABSOLVENȚII ANULUI ȘCOLAR 2012- 2013 DIN NĂDRAG,

”La revedere, școală dragă...!”

Distracție la banchet
După poza de grup, alături de cei care le-au fost dascăli și 
diriginți, elevii claselor a VIII-a au petrecut pe cinste la canti-
na școlii. Muzică, multă voie bună, fetele în ținute elegante ce 
au ținut să-și facă poze împreună, dans până târziu în noapte. 
Acestea se pot spune pe scurt despre banchetul absolvenților 
claselor a VIII-a din Nădrag. 

Fără sare şi piperi
DE PETRU PEȚA

Śine-aźunźe prân șpitare 
Capătă slab dă mâncare, 
Fără piperi, fără sare ... 
Numa'-n vis îs mititeii, 
Şniţălu' șî colaśeli... 
Nu-i măi ștricu'  șî păharu'. 
Nu-i măi micu șî muștaru', 
Nu-i măi niś berea cu ... caru' ! 
Nu-i măi chefu' la birtașu', 
Prân șpițari pierdut țî pașu'... 
Ăl măi mare ghinion. 
Să mânś zupă dă nailon, 
Sau fiertură dă orez, 
Macaroane cu pacmez 
Şî 'năince dă culcare, 
Numa' crumpi fiert, fără sare ! 
Cât pucem, să ńe ferim, 
Să n-aźunźem la regim !... 
Da' mă-ntrăb, bătu-o-ar geala, 
Dă unge ńe vińe boala ... ?

Poace fi dì la pământ, 
Că lucru-i cu greomânt... !
Măi dăgrabă că ce pringe
Când cu chefu-i dai 'năince... !
Poace fi dăvină-i gura,
Că ea śere beotura,
Fără gând, fără socoată,
Că-i rău śe-i pre mult d'odată... !
Cum să îț măi fie drag,
Să trăieșci, când eșci beceag... ?!
Dă mare sâlă, îm pare,
Ne oprim dî la mâncare ... !
După śe o trecut boala,
Să schimbă iar sococeala
Şî ce-ntorś la śe-o fost ieri,
La... sare șî la piperi,
Că totu' alt farmec are,
C-oţâră piperi șî sare !!!...
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CĂSĂTORII
Marcu Gheorghe Sorin 

cu Szelle Anca Marina în 
17.05.2013

Flucus Dan Constantin 
cu Grijak Anca Raluca în 

18.05.2013
Ianculescu Cornel Ioan cu 
Viorica Monica Hădărău în 

01.06.2013
Le dorim „Casă de 

piatră!”

Nașteri

Jorz Andra Raluca în 11.05.2013
Să crească mare și 

sănătoasă! Felicitări 
părinților!

În această lună sărbătorim 
Sânzienele şi Sfinţii Apostoli 

Petru şi Pavel. Cu această 
ocazie vreau să le urez şi eu 

tuturor localnicilor care poar-
tă numele Sânziana, Ana, 

Petre, Petru, Petruţ, Petrică, 
Petrişor, Petruţa, Pavel, Paul 
un sincer “LA MULŢI ANI!” cu 

multă sănătate şi bucurii 
alături de cei dragi.

Primar Liviu Muntean
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Dumnezeu  
să-i odihnească  

în pace!
Mercea Gabriela (70 de 

ani)- născută la 01.09.1942, 
decedată în 23.05.2013

Neacșu Vasile (68 de ani)- năs-
cut la 07.07.1944, decedat în 

25.05.2013
Suciu Nicolae (81 de ani)- năs-
cut la 03.08.1931, decedat în 

03.06.2013

Vara 2013 - căldură excesivă, ploi, tunete şi fulgere
Prognoza meteo arată că în această vară vom avea parte atât de 
caniculă cât și de furtuni, însoţite de fulgere și ploi torenţiale. Vă 
prezentăm câteva măsuri de prevenire a incendiilor pe perioada 
caniculei dar și câteva reguli de urmat în timpul furtunilor. 

Măsuri de prevenire a incendiilor în perioada caniculei
 � Evitarea suprasolicitării instalaţiilor electrice.
 � Interzicerea depozitării de materiale lemnoase, furaje sau 

alte materiale combustibile sau inflamabile (butelii, bidoane 
cu produse petroliere) în podurile imobilelor.

 � Interzicerea folosirii focului deschis (chibrituri, lumânări, 
etc.) în depozite de furaje, grajduri, magazii și poduri.

 � Interzicerea depozitării buteliilor în apropierea surselor de căldură ori sub acţiunea directă a razelor solare. 

Reguli de urmat pe timpul unei furtuni
 � Asezaţi-vă ghemuit la pământ. Puneţi-vă mâinile pe urechi și cap, iar capul între genunchi. 
 � Faceţi-vă o ţintă cât mai mic posibilă si reduceţi contactul cu pământul. 
 � Nu vă întindeţi pe pământ. 
 � Evitaţi: obiectele înalte, precum un copac înalt izolat, orice obiecte metalice precum utilaje agricole, motociclete, biciclete, etc. 
 � Întrerupeţi orice activităţi în aer liber. 
 � Intraţi în casă, într-o construcţie ori într-un autoturism. 
 � Închideţi ferestrele și ușile. 
 � Deconectaţi aparatele și alte echipamente electrice precum computerele și aparatele de aer condiţionat. Acestea pot fi 

defectate ca urmare a descărcărilor electrice atmosferice. 

Penultima etapă din ediția de campionat 
2012- 2013 a Ligii a V-a, seria a III-a, cea cu 
numărul 29, a programat la Nădrag meciul 
dintre AS Nădrag și ASU Poli Timișoara. A 
fost un meci dominat de către timișoreni care 
s-au impus cu un categoric 5-0. ”Atmosfera a 
fost una deosebită, în tribune fiind prezenți 
circa 1200 de spectatori. În prima repriză, 
elevii mei au jucat timorați, depășiți de miza 
jocului și de valoarea adversarului. De altfel, 
în minutul 20 era deja 3-0 pentru timișoreni, 
scorul final (5-0)  fiind stabilit până la pauză. 
În prima repriză, în minutul 20 a intrat Arde-
lean în locul lui Florin Pașca. În cea de-a doua 
parte a meciului, jucătorii și-au revenit, și-au 
creat multe ocazii, inclusiv o bară însă nu au 
reușit să marcheze. Alte schimbări de jucători 
efectuate: Subțire cu Toma (la pauză), min. 65 
Pistolea cu Berciu și în min. 70,  Cole Sălăjean 
cu Alex Mureșanu„ menționează Puiu Lin-
ginari, antrenorul principal al nădrăgenilor.  
Indiferent de rezultatul înregistrat în ultima 
etapă (meci în deplasare la Urseni) echipa an-
trenată de Puiu Linginari va termina campi-
onatul pe locul 9 în clasament. O poziție nu 
tocmai așteptată de fanii echipei dar explica-
bilă prin evoluțiile inconstante și mai ales prin 
prisma problemelor de efectiv. ” Am avut un 
parcurs mai slab în această ediție de campio-
nat, comparativ cu anul trecut. Explicațiile ar 
fi mai multe. Lotul a fost destul de ”subțire”, 

nu am avut portar, ne-am confruntat cu ac-
cidentări ale unor jucători importanți din 
echipă- Pașca, Mitroi, Berciu apoi plecarea în 
Germania a fraților Mitroi și altele„ adaugă 
”principalul„ Puiu Linginari. 

lotul Folosit în Campionatul  
2012-2013

Ghe. Mitroi, Alex Mureșanu - Vali Toma, 
Ionuț Jujonescu, Oxi Avramescu, Lică Pașca, 
Florin Pașca, Cristian Mitroi,  Renato Mitroi, 
Petru Subțire, Alin Crângașu, Livius Tudor, 
Antonio Pistolea, Cole Sălăgean, Berciu Cris-
tinel.

AS Nădrag la final  
de campionat
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