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

Pentru o comună modernă,

S-a finalizat proiectul pe Măsura 322!
Editorial
Liviu Muntean

Pentru o administrație locală buna gospodărire a unei localități, modul cum
arată aceasta, investițiile în dezvoltarea
infrastructurii reprezintă preocupări
primordiale. Toate însă costă, și nu
puțin!, iar de multe ori bugetul local nu
poate sprijini cu bani investiții de amploare. Soluția pentru susținerea financiară a acestora este accesarea de fonduri
europene, substanțiale valoric, pe diferite proiecte agreate de către Uniunea
Europeană și Guvernul României.
La un asemenea proiect s-au gândit și edilii locali nădrăgeni. Astfel, după ce a fost

declarat eligibil, acum doi ani era dat startul implementării proiectului integrat pe
măsura 322 “Modernizare străzi comunale, construire creşă cu două grupe, achiziţia de materiale şi echipamente destinate
conservării şi promovării specificului local
şi moştenirii culturale, achiziţia de utilaje
pentru întreţinerea drumurilor, în comuna Nădrag, judeţul Timiş”. Proiectul a fost
finanțat de către Uniunea Europeană din
fonduri FEADR prin Programul Național
de Dezvoltare Rurală (PNDR), valoarea
acestuia fiind de 2,5 milioane de euro.

Ce s-a finalizat prin proiectul pe Măsura 322?
 asfaltarea a circa 9 km de străzi în Nădrag și Crivina
 achiziția unui buldoexcavator pentru
întreținerea drumurilor și deszăpeziri
 construirea unei creșe moderne
 achiziția de costume populare pentru
formația de dansuri populare și o serie de dotări pentru căminul cultural
- instalații de sonorizare, scaune, mese
etc.

Concurs de idei pentru comuna noastră

Se lucrează la Centrul de
informare turistică!
Promovarea turismului este una dintre preocupările administrației locale iar atragerea
de vizitatori, de potențiali investitori în
zona Nădragului se poate realiza mai ușor
printr-un centru de informare turistică și
marketingul serviciilor de turism rural.
Lucrările de construcție a acestuia au demarat, finalizarea execuției fiind preconizată pentru începutul anului viitor. Reamintim cititorilor că înfiinţarea centrului local
de informare turistică şi marketingul serviciilor legate de turismul rural în comuna
Nădrag este finanţat din fonduri FEADR,
prin programul PNDR măsura 313. Proiectul a fost câștigat de către administrația
locală și are valoarea de 150.000 de euro.

Daruri de la Moș Crăciun!
La fel ca în fiecare an, copiii din comuna noastră
au fost tare ascultători, au luat note bune la școală
mulțumindu-i pe părinți, pe doamnele educatoare, învățătoare și profesoare. Pentru toate acestea,
prin strădania Primăriei și Consiliului Local Nădrag,
ei vor primi de la Moș Crăciun multe daruri. Moșul
va împărți darurile copiilor nădrăgeni și crivineni în
data de 16 decembrie, de la ora 12, în fața Primăriei
Nădrag.

Vă interesează aspectul urbanistic al comunei sau cât de curată este aceasta? Vă doriți
ca edilii locali să diversifice ori să îmbunătățească serviciile publice ? Ce credeți că ar
trebui făcut de către administrația locală pentru dezvoltarea Nădragului și Crivinei? Ce
modalități de petrecere a timpului liber considerați că ar trebui avute în vedere de Primărie? Ce credeți că ar mai trebui făcut în comuna noastră? La toate aceste întrebări puteți
răspunde doar dacă participați la un concurs de idei pe care Primăria Nădrag îl organizează între 15 decembrie 2013- 15 ianuarie 2014. Nu aveți decât să vă scrieți opiniile,
sugestiile pe adresa email: nadrag@primarianadrag.ro sau intrând pe forumul site-ului
Primăriei Nădrag (www.primaria nadrag.ro) lăsându-vă datele de contact (nume prenume, telefon, e-mail etc). Un juriu va analiza ideile dumneavoastră iar cele mai interesante
și fezabile propuneri vor fi premiate cu memory- stick-uri. Nu ezitați să ne scrieți!
Primăria Nădrag

”Am plecat să colindăm”
la ediția a IV-a
”O, ce veste minunată!”, ”Trei păstori” ori
”Deschide ușa creștine”- sunt doar câteva
din colindele care vor răsuna în comuna
noastră în data de 18 decembrie, începând
cu ora 12, pe scena amplasată lângă parcul
central, la cea de-a patra ediție a festivalului de colinde”Am plecat să colindăm”. La
evenimentul, organizat de către Primăria
și Consiliul Local Nădrag în colaborare cu
Liceul Tehnologic ”Traian Grozăvescu”,
vor lua parte grupuri de colindători din
comuna noastră. ”Colindele şi obiceiurile de Crăciun ne aduc în suflet o emoție
sfântă. Organizăm și în acest an festivalul
pentru ca nădrăgenii, mai tineri ori mai
vârstnici, să se bucure de frumoasele datini și obiceiuri de iarnă românești având
credinţa şi speranţa că, prin acest eveniment, cinstim așa cum se cuvine Nașterea

Mântuitorului. Vă aștept în număr cât mai
mare la acest eveniment” spune primarul
Liviu Muntean.

Dragi nădrăgeni,
Se apropie sfârşitul de an şi ca orice om gospodar încerc să fac un bilanţ al ultimelor 12
luni. Printre lucrurile care m-au bucurat în
2013 a fost faptul că am reuşit să finalizăm
proiectul european în valoare de 2,5 milioane de euro câștigat de către administrația
comunei. Este o realizare deosebită pentru
Nădrag, mai ales că multe alte localități
timișene, deși au dorit foarte mult, nu au
reușit să beneficieze de bani europeni pentru proiectele de dezvoltare. Pentru anul
viitor, noi, cei din administrația locală,
neam propus să finalizăm construcția noului sediu al Primăriei, să renovăm cantina
astfel ca aceasta să poată găzdui în cele mai
bune condiții evenimentele comunității. De
asemenea, dorim să obținem finanțarea
pentru tabăra pentru tineret Nădrag. Vom
începe în 2014 reabilitarea totală a Liceului
Tehnologic ”Traian Grozăvescu” prin derularea unui proiect cu finanțare europeană de
circa 3,5 milioane de euro. Practic, vom da o
față nouă tuturor locațiilor școlii nădrăgene:
grădiniță, creșă, cantină, sală de sport, liceu
etc. Nu vom omite nici finalizarea blocului
de locuințe sociale ori începerea lucrărilor
de extindere a sistemului de canalizare în
Nădrag. Pentru locuitorii din Crivina vom
amenaja în cursul anului ce vine baza sportivă de la ieșirea spre Nădrag, astfel ca aceștia,
și nu numai ei, să aibă parte de un loc în care
să facă mișcare, să se destindă alături de
familii ori prieteni. Vă asigur că, și în 2014,
atât eu cât şi consilierii locali şi funcţionarii
din Primărie vom rămâne în continuare dedicaţi problemelor acestei comune. Acum, în
prag de sfinte sărbători ale iernii, gândurile
mele cele mai bune se îndreaptă către dumneavoastră şi nu-mi doresc altceva decât ca
Bunul Dumnezeu să vă binecuvânteze cu
sănătate şi să vă dea puterea de a merge
înainte, indiferent câte obstacole ar apărea.
Vă doresc ca minunatele nopţi ale Crăciunului, colindelor şi datinilor strămoşeşti să vă
găsească la ceas de bucurie înconjuraţi de
cei dragi. 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!
Vă doresc din suflet,
Crăciun fericit şi La Mulţi Ani!
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Sfintele Sărbători ale Crăciunului îmi oferă plăcuta ocazie de a vă transmite tuturor multă sănătate şi
fericire. Anul Nou 2014 să vă aducă în dar bucurii,
belşug, împliniri şi linişte sufletească. La Mulţi Ani!
Titu Bojin,
Preşedintele Consiliului Judeţean Timiş
STEAUA DOMNULUI
de Petru Peța
Steaua Domnului răsare
Cu aceeaşi taină mare !
Omule, azi nu fi trist,
Că se naşte Sfântul Crist !
Omule, fii blând şi bun,
Ca Cel născut de Crăciun ,
Că dorinţa Lui de pace,
Doar cu oameni buni se face !

Crăciunul e aproape şi sufletul se primeneşte să primească cu pace şi voie bună vestea Naşterii
Domnului nostru. În prag de sărbătoare, pregătiţi-vă casa pentru colindători şi sufletul pentru
bucuriile ce îl aşteaptă în seara de Ajun. Anul Nou să vă dăruiască sănătate, pace în suflete,
bucurie și îndeplinirea tuturor dorințelor.
Crăciun fericit ! La mulți ani!
Liviu Muntean
Primarul comunei Nădrag
Sărbătoarea Naşterii Mântuitorului să vă aducă
linişte în suflete, să vă deschidă inimile şi să vă binecuvânteze casele. Noul An să vă împlinească toate

Steaua Domnului răsare,
Străluceşte ca un soare !

planurile, să vă aducă bucurii şi împliniri. Crăciun
Fericit! şi La mulţi Ani!

Pe pământ e sărbătoare
Pentru cei cu suflet mare,
Care vor pace să fie
Şi-ntre oameni omenie,
Pentru cei ce vor pământul
Rai să fie, nu mormântul !
Steaua Domnului răsare
În suflet la fiecare !
Cei cu suflete curate
Îi deschid Celui ce bate
Şi-i urmează sfatul bun
Din Crăciun în alt Crăciun,
Dar câţi nu-s pe lume , oare,
În arţag, care pe care ?!
Steaua lui Isus veghează
Să fim toţi cu mintea trează !
Hai, să facem cum om face,
Să fie pe lume Pace,
Fiecare să adune
În viaţă doar fapte bune,
Să iubească-acest pământ
Şi pilda Domnului sfânt !

Adunarea Creștină str. Haiduca Nădrag vă dorește un
”La mulți ani” în Domnul
Isus. Încredere în Domnul în
inima ta și nu te sprijini pe
priceperea ta. Nu fii înțelept în
ochii tăi! Teme-te de Domnul și
depărtează-te de rău!

Vasile Minea,
Viceprimar comuna Nădrag
Iubiți credincioși!
E vremea colindelor, vremea bucuriei;
când minunea Nașterii Domnului cuprinde sufletele și le înnobilează; e vremea când îngerii cântă: ”Slavă între cei
de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace,
între oameni bunăvoire”. Fie ca magia
acestor sărbători sfinte, cu zvon de colinde și clopoței să vă aducă sănătate, împliniri și bucurii duhovnicești! Crăciun
binemeritat și un an plin de realizări!
Preot, Daniel Ioan Iancu

Firmele:
SC Tehnocer SRL Nădrag
SC Ro- Alto Gradimento, punct lucru
Nădrag
SC Calzaturificio Torre SRL Lugoj, punct
lucru Nădrag
SC Bradul SRL Nădrag
SC Tunad SRL Nădrag
SC GTB SRL Nădrag
AF Orban Fabian și Felix- Nădrag
SC BCC SRL, punct lucru Nădrag
AF Balaș Cristian Nădrag
Urează tuturor locuitorilor comunei Nădrag
ca sărbătorile de iarnă să le umple sufletul
de bucurie, încredere, speranță şi iubire.
Crăciun Fericit şi La mulţi ani !

Crăciunul – o sărbătoare a familiei și omenirii
Deja cu câteva zile înaintea Adventului în biserici
și în multe case este expusă o coroniță din brad,
cu patru lumânări. Adventul are patru duminici. În
prima duminică se aprinde o lumânare. În a doua
vor arde două și după ce în a patra duminică se vor
aprinde toate cele patru lumânări este momentul
că suntem în fața Crăciunului. Adventul este tipul
de pregătire, perioada în care se cumpără cadourile
pentru cei dragi și o perioadă de pregătire meditativă și spirituală. În după masa de 24 Decembrie, la
noi în localitate pornesc colindătorii cu Betleemul care aduc vestea bucuriei în casele oamenilor. Printr-o mică scenetă și cântând fac cunoscută esența sărbătorii. Este un obicei
vechi de Crăciun ca să fie fiecare în mijlocul familiei. Fericită este aceea familie, care de
Crăciun, adună pe toți membri și împreună sărbătoresc această mare sărbătoare creștină.
Crăciun fericit, pace și bucurie vă dorește preotul romano-catolic,
Hollechwandner Iosif
paroh

Biserica Penticostală Nădrag
Se apropie sărbătorile de iarnă și cu toții, în pragul acestor sărbători, purtăm în inimile
noastre sentimentul de pace, iubire și multă liniște sufletească, aducându-ne cu bucurie
aminte de dragostea lui DUMNEZEU și de versetul biblic din Ioan 3.16; Fiindcă atât de
mult a iubit DUMNEZEU lumea, că a dat pe singurul Lui fiu, pentru ca orice crede în
El, să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Apropiați-vă de DUMNEZEU !
Vă dorim Sărbători fericite și un călduros LA MULȚI ANI !
DUMNEZEU să vă binecuvânteze!
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În prag de Sfinte Sărbători, Primăria
și Consiliul Local Nădrag mulțumesc
Federației ”Caritas” a Diecezei de
Timișoara, președintelui acesteia, dl.
Herbet Grun și familiei Huțan
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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Hotărâri ale Consiliului Local Nădrag

În ultimele patru ședințe, aleșii locali au adoptat mai
multe hotârri importante petru comunitate, pentru
bunul mers al activității administrației locale. Acestea
sunt următoarele:

 HCL nr. 56 din 28 august 2013 privind acordarea sumei de 2.500 lei Bisericii Ortodoxe din Nădrag, bani
necesari executării unor lucrări de reparaţii la casa parohială.
 HCL nr. 57 din 28 august 2013 prin care s-a modificat organigrama şi statutul de funcţii ale Aparatului de
specialitate al primarului comunei Nădrag şi serviciilor
publice autofinanţate pentru anul 2013.
 HCL nr. 58 din 28 august 2013 privind modificarea
inventarului bunurilor care aparţin domeniului public
al comunei Nădrag, însuşit de Consiliul Local al comunei Nădrag prin Hotărârea nr. 8 / 25.01.2002.
 HCL nr. 59 din 25 septembrie 2013 prin care s- a aprobat concesionarea, prin licitație publică, pentru 49 de
ani a Taberei Nădrag, componentă a domeniului public
al Comunei Nădrag şi aflată în administrarea Consiliului Local al Comunei Nădrag.
 HCL nr. 60 din 25 septembrie 2013 privind aprobarea tăierii arborilor aflaţi în incinta cimitirului situat pe
strada Şcolii din Nădrag
 HCL nr. 61 din 25 septembrie 2013 prin care s-a aprobat achiziţionarea directă a unui decor cu teme biblice
destinat pavoazării tradiţionale a comunei Nădrag în
perioada Crăciunului.
 HCL nr. 62 din 25 septembrie 2013 în urma căruia
s-au luat măsuri destinate protejării străzilor şi drumurilor publice din comuna Nădrag. Astfel, se aprobă instituirea unei taxe locale de transport în cuantum de 3
lei/mc masă lemnoasă, pentru vehiculele ce transportă
masă lemnoasă pe străzile şi drumurile publice de pe
raza comunei Nădrag.
 HCL nr. 63 din 25 septembrie 2013 privind obligativitatea ca persoanele persoanelor fizice sau juridice, proprietare de terenuri intravilane sau extravilane din comuna Nădrag, să curețe terenurile de ambrozie, plantă

care provoacă alergii.
 HCL nr. 64 din 25 septembrie 2013 privind încredinţarea directă a contractului de servicii pentru reactualizarea planului urbanistic general şi a regulamentului
local de urbanism aferent pentru localităţile Nădrag şi
Crivina.
 HCL nr. 65 din 25 septembrie prin care s-a dat acordul
pentru încheierea de parteneriate cu Fundaţia ”Salvaţi
Familia” în scopul implementării și derulării, pe o durată de cel puțin șase ani, ale activităţilor creşei înfiinţate în comuna Nădrag şi căminului cultural.
 HCL nr. 66 din 25 septembrie privind achiziţia directă
a contractului de servicii pentru asigurarea, de servicii
integrate de îngrijire, supraveghere şi educaţie timpurie
a copiilor de vârstă antepreşcolară, în cadrul Creşei cu
două grupe din subordinea Consiliului Local al Comunei Nădrag
 HCL nr. 67 din 22 octombrie 2013 privind deschiderea unor cărţi funciare noi pentru trei parcele de teren
situate în comuna Nădrag, judeţul Timiş.
 HCL nr. 68 din 22 octombrie 2013 prin care a fost
aprobată achiziționarea directă fără licitaţie a 100 m.
steri lemn de foc pentru creşă cu două grupe din comuna Nădrag
 HCL nr. 69 din 22 octombrie 2013 privind încheierea

unui contract de comodat pentru sediul centrului de
permanenţă cu activitate de asistenţă medicală ce urmează a fi înfiinţat în comuna Nădrag, judeţul Timiş.
Contractul de comodat va fi încheiat, pe durata funcţionării centrului de permanenţă, între Consiliul Local al
Comunei Nădrag şi coordonatorul centrului de permanenţă dr. Cocaina Eugenia, din cadrul cabinetului de
medic de familie „Vitalmed” cu sediu în Lugoj.
 HCL nr. 70 din 30 octombrie 2013 de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al
Comunei Nădrag, pentru anul 2013.
 HCL nr. 71 din 30 octombrie 2013 privind constatarea
apartenenţei la domeniul privat al Comunei Nădrag a
terenului intravilan înscris în CF 400275 Nădrag nr.
topografic 1/1/1/a/1/a/1/1/b/18/9/6/5/2/16/16/63/2.
 HCL nr. 72 din 30 octombrie 2013 privind dezmem
brarea în trei parcele a terenului intravilan având
categoria de folosinţă curţi construcţii, înscris în CF
400275 Nădrag nr. topografic
1/1/1/a/1/a/1/1/b/18/9/6/5/2/16/16/63/2.
 HCL nr. 73 din 30 octombrie 2013 în urma căreia au
fost stabilite tarifele pentru unele servicii de interes local aferente anului 2013.
 HCL nr. 74 din 30 octombrie 2013 privind dezmembrarea în două parcele a terenului extravilan neproductiv înscris în CF 401331 Nădrag nr. cadastral 401331
 HCL nr. 75 din 30 octombrie 2013 prin care au fost
stabilite taxe locale pentru închirierea utilajelor aparţinând Primăriei Comunei Nădrag.
 HCL nr. 76 din 30 octombrie 2013 privind aprobarea
achiziţionării unui autoturism pentru dotarea unităţii
de asistenţă socială Creşa cu două grupe din comuna
Nădrag, judeţul Timiş.

1 Decembrie cu elevii din comuna Nădrag
Au simțit în suflete emoția de a fi român, au cinstit memoria celor care au înfăptuit Marea Unire
din 1918. Este vorba de elevii nădrăgeni care au
aniversat cei 95 de ani scurși de la acest moment
istoric pentru România.
Istorie la Alba Iulia
Unirea de la 1 Decembrie 1918 reprezintă evenimentul principal al istoriei României. Ziua de 1
Decembrie a devenit, după evenimentele din decembrie 1989, Ziua Naţională a României. Marea
noastră Unire nu s-a făcut de la sine, ci cu imense
sacrificii ale poporului nostru de-a lungul întregii
sale istorii. Acum 95 de ani, alături de zeci de mii
de români, delegații din 25 de sate bănățene mergeau la Alba Iulia pentru a fi prezenți la înfăptuirea
unui deziderat - Marea Unire a tuturor românilor.
La Alba Iulia merg, an de an, delegații din întreaga
țară pentru a fi prezente la evenimentele ocazionate
de Ziua Națională. În acest an, comuna noastră a
fost prezentă la manifestările dedicate sărbătoririi Zilei naționale la Alba Iulia printr-o delegație condusă
de către primarul Liviu Muntean. ”Pe 1 Decembrie
simţim, poate mai mult decât oricând, că suntem români. Sărbătorim momentul de referinţă de la care
istoria României a însemnat un destin unitar pentru întreg poporul român, momentul de la care un
neam întreg şi-a definit aşteptările, ţelurile şi graniţele. Am dorit să cinstim cum se cuvine această zi prin
participarea la manifestările de la Alba Iulia. Tinerii
nădrăgeni au avut ocazia să cunoască cât mai multe
despre istoria neamului, despre înaintașii noștri„ spune primarul Liviu Muntean. După
ceremonialul din orașul transilvan, delegația nădrăgeană a vizitat și Salina din Turda.
Simpozion la Liceul ”Traian Grozăvescu”
Liceenii din Nădrag au susținut un simpozion dedicat desăvârşirii statului naţional unitar român. Elevii au evocat în referatele lor figurile istorice ale celor care au militat pentru
România Mare dar și semnificația pentru întregul neam a momentului 1 Decembrie
1918.

Se pot depune dosarele pentru
primirea ajutoarelor de încălzire
Începând din luna noiembrie se pot depune la Biroul de asistență socială din cadrul Primăriei Nădrag (la d-na Paraschiva Angheloni) actele pentru încălzirea locuinței cu lemne
și gaze pentru perioada noiembrie 2013- martie 2014. Beneficiază de ajutor de încălzirea
locuinței familiile și persoanele singure ale căror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici de 615 lei.
Ce acte sunt necesare?
 cerere - tip (de la primărie)
 copie carte de identitate, certificate de naștere pentru persoanele având vârsta până la
14 ani;
 adeverință salariu din luna precedentă depunerii cererii (pe adeverință se specifică dacă
solicitantul beneficiază de bonuri de masă și ore suplimentare);
 cupon pensie (unde este cazul);
 cupon indemnizație de persoană cu handicap (unde este cazul);
 cupon alocație copii;
 adeverință de la registrul agricol (Primăria Nădrag);
 adeverință de venit de la Administrația Finanțelor Publice Lugoj;
 acte doveditoare privind dreptul de ocupare a spațiului (contract de vânzare- cumpărare- unde este cazul; contract de comodat- unde este cazul; contract de închiriere - unde
este cazul sau alte acte doveditoare);
 folie de plastic
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Bănci în fața primăriei

Se montează coșuri
de gunoi stradale
În scurt timp, edilii locali vor înlocui
circa 50 de coșuri
stradale în întreaga
comună. Măsura a
fost luată deoarece
s-au constatat deteriorări ale respectivelor
coșuri de gunoi.
Taxe de închiriere utilaje
Aleșii locali au stabilit valoarea taxelor pentru închirierea
utilajelor Primăriei Nădrag. Acestea sunt următoarele:
închirierea tractorului cu remorcă, de către persoanele
fizice, 30 lei/oră; închirierea tractorului cu remorcă, de
către persoanele juridice, 50 lei/oră; închirierea tractorului multifuncţional dotat cu dispozitive speciale, de
către persoanele fizice 50 lei/oră; închirierea tractorului
multifuncţional dotat cu dispozitive speciale, de către
persoanele juridice 100 lei/oră; închirierea vidanjei, de
către persoanele fizice, 50 lei/oră; închirierea vidanjei, de
către persoanele juridice, 100 lei/oră.

Pentru nădrăgenii aflați cu treabă la primărie, și nu numai, edilii locali au realizat din
bani de la buget un mic parc. Bunul simț artistic și estetic se regăsește în modul cum s-au
realizat și amplasat băncile, coșurile de gunoi ori jardinierele cu pomi ornamentali.

Pompierii recomandă...
Pentru ca sărbătorile de iarnă să fie petrecute în linişte şi
fără incidente tragice, pompierii din cadrul SVSU Nădrag
recomandă locuitorilor câteva reguli de bază:
 Până pe 24 decembrie depozitaţi bradul afară,
într-un recipient cu apă pentru a-şi păstra prospeţimea un timp îndelungat.
 Montaţi bradul într-un suport stabil şi sigur. Asiguraţi alături un vas cu apă.
 Montaţi lumânările în suporturi care nu iau foc.
 Nu lăsaţi niciodată copiii să se joace în apropierea

lumânărilor aprinse.
 Folosiţi doar instalaţii şi decoraţiuni electrice fără
defecţiuni ori improvizaţii.
 Nu amplasaţi lumânări aprinse în apropierea bradului, decoraţiunilor ori materialelor combustibile
 Distanţa de protecţie dintre brad şi materiale combustibile sau aparate electrice este de cel puţin 30
cm.
 Achiziţionaţi artificii doar din magazine autorizate. Nu lăsaţi copiii să se joace cu artificii.
 Verificaţi integritatea şi curăţenia coşurilor de fum.
 Înainte de culcare, stingeţi soba, lumânările şi
deconectaţi aparatele electrice de încălzit ori decoraţiunile electrice.

În atenția restanțierilor la plata taxelor locale!

Locuitorii care nu au achitat taxele și impozitele locale până la data de 30.09.2013 sunt rugați să le plătească, cu
penalitățile aferente conform legislației, până pe data de 20 decembrie 2013. Neplata acestora atrage penalități și
mai mari care îngreunează achitarea sumelor datorate bugetului local.

TOMBOLA DE CRĂCIUN

Revelion 2014
Primăria și Consiliul Local Nădrag orga
nizează Revelionul la cantina școlii. Prețul
este de 50 lei pentru o persoană. Locuitorii
din Nădrag și Crivina care doresc să ia parte la petrecerea din ani pot afla relații suplimentare de la primarul Liviu Muntean.

Urez tuturor locuitorilor comunei
care poartă numele Andrei, Nicolae, Ștefan, Vasile și Ioan un sincer
“La mulţi ani!”
Primar, Liviu Muntean

Farmacia “Salvia” Farm Nădrag organizează “TOMBOLĂ
DE CRĂCIUN”.
Aceasta se va desfăşura în perioada 14.10.2013 20.12.2013 cu ocazia împlinirii unui an de la deschiderea farmaciei.

Condiţile de participare şi regulamentul le puteţi consulta
la Farmacia “Salvia”Farm Nădrag Str. Tineretului, Nr. 3.

Agro Minea - Padeșu

Vă oferim condiții deosebite pentru petrecerea, indiferent de anotimp,
a unor clipe de neuitat în munții Poiana Ruscăi, într-o zonă unde
muntele se îmbină armonios cu apa. Camerele au apă caldă și căldură. Asigurăm parcare pentru mașini, garaj și mașină pentru spălat.
Bucătăria este dotată cu toate cele necesare preparării mâncării dar, la
cerere, se poate comanda orice fel de meniu. Organizăm drumeții cu
microbuzul la Cabana Caprioru, Lacul Surduc, Muntele Mic etc.

Le dorim “Casă de piatră!”

Nașteri

Decese

Prețuri promoționale!
- 60 RON pe zi/camera pe perioada de vară
- 100 RON pe zi/ camera pe perioada de iarnă
Telefon: 0766448718

Agro Minea - Padeșu - o alegere perfectă!

La Cleo

Suntem locul ideal pentru odihnă și relaxare. Sau, dacă sunteți o persoană activă, ”La Cleo” este un punct de plecare, cum nu se poate
mai potrivit, în drumețiile care vă vor dezvălui peisajele superbe ale
munților Poiana Ruscă!
Amplasată într-o zonă excelentă, ”La Cleo” vă așteaptă cu:
- două camere, fiecare cu cate un pat matrimonial
- bucătărie (cu posibilitatea de a pregăti mâncarea) comună cu gazda
- baie
- căldură și apă caldă (non stop)
- două garaje și o parcare
Preț cazare: 70 RON de persoană pe zi, o masă inclusă în preț.
Rezervări și informații la telefon: 0766448618
La Cleo, garanția unei vacanțe de neuitat!
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Stoica Octavian cu Negrea Adina Cristina în
06.09.2013
Enașoni Ovidiu Marinică cu Anca Mădălina
Șelariu în 07.09.2013
Manea Silviu-Florinel cu Todica Maria în
22.09.2013
Biriescu Cristian Doru cu Semida Tudor în
19.10.2013

Cioaza Soraya Maria în 22.06.2013
Deliomini Victor în 02.10.2013
Gyapjas Ioan Sebastian în
11.10.2013
Mihalache Elizabeta Melisa în
17.10.2013
Să crească mari și sănătoși!
Felicitări părinților!

Premile tombolei: 3 televizoare,
2 radio cu ceas si unul cu CD.

Vă așteptăm cu drag!

CĂSĂTORII

Căprariu Ionatan (84 de ani)- născut în
11.10.1928, decedat la 03.09.2013
Suciu Simtioana (80 de ani)- născută în
20.06.1933, decedată la 25.09.2013
Rusu Dumitru (88 de ani)- născut în
01.02.1925, decedat la 06.10.2013
Vodă Silvius (62 de ani)- născut în
10.05.1951, decedat la 28.10.2013
Stanconi Silvia (77 de ani)- născută în
05.04.1936, decedată la 12.11.2013
Weizer Margareta (78 de ani)- născută în
27.06.1935, decedată la 19.11.2013
Dorneanu Vasile (63 de ani) - născut în
31.12.1949, decedat la 24.11.2013
Huțanu Dochița (61 de ani) - născută în
01.08.1952, decedată la 30.11.2013

Dumnezeu să îi
odihnească în pace!

