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”PAȘTE FERICIT !” ȘI ”HRISTOS A ÎNVIAT!”

S-a finalizat construcția
Centrului infoturistic Nădrag!
Vârfurile Padeş, Dăii şi Dâmbul de Fier, Văile Cornetului, Izvodei,
Sălășele. Cârlonțu, numeroase peșteri cum ar fi Peștera nr. 1, ”Aven”,
”Avenul Mic”, ”Peştera Argiloasă”, ”Peştera de la Bretoanele Mici”,
”Peştera cu cristale de pe Coblizan”, ”Avenul din Poiana Neagră”,
”Avenul Iute”, ”Peştera din Dâmbul Steanului”, multe cascade dintre
care amintim ”Cascada mare” şi ”Cascada mică”, cariera de calcar şi
cuptorul de var, vechile mine de minereu de fier, Sfinxul de la Trei Pâraie, Monumentul turistului, Tabăra de tineret – sunt doar o parte din
locurile și obiectivele turistice de o neasemuită frumusețe din comuna
noastră. Toate acestea, dar și altele!, vor putea fi mult mai bine cunoscute de către iubitorii drumețiilor, a turismului din țară și străinătate
prin intermediul Centrului infoturistic Nădrag.
Înființarea unui centru local de informare turistică și de marketing a serviciilor serviciilor legate de turismul rural în comună a fost una dintre
prioritățile administrației locale în scopul de a putea promova turismul,
de a atrage cât mai mulți vizitatori pe raza comunei. În acest scop s-a elaborat un proiect pentru accesarea de fonduri europene. Acesta
a fost câștigat de edilii locali, proiectul de realizare al acestui infocentru turistic fiind finanţat din fonduri FEADR, prin programul
PNDR măsura 313 și având valoarea de 150.000 de euro. Lucrările efective au demarat anul trecut, fiind finalizate recent. ”Am considerat că merită să ne străduim să facem cunoscute obiectivele turistice ale comunei noastre. Existența acestui aduce mari beneficii
întregii comunități deoarece, pe viitor, , odată cu un aflux de turisți, se poate contura posibilitatea construirii de pensiuni turistice, de
deschidere ale unităților ce oferă servicii de alimentație publică astfel încât să se dezvolte cât mai mult potențialul turistic și economic
al comunei„ este de părere primarul Liviu Muntean.

NĂDRAG – O LOCALITATE CU UN PROIECT EUROPEAN DE SUCCES
În perioada 18-21 martie, Agenția de Plăţi pentru
Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP) a organizat în
județul Timiș o campanie de
informare PNDR- Euroagricultura. Practic, a fost vorba
de vizite de exemplificare la
proiectele de succes finanțate
prin Programul Național de
Dezvoltare Rurală (PNDR)
2007-2013. Una dintre
localitățile vizate a fost și comuna noastră.
Delegația PNDR a fost întâmpinată de edilii locali și a
vizitat obiectivele realizate în
cadrul proiectului pe măsura
322 “Modernizare străzi comunale, construire creşa cu 2
grupe, achiziţia de materiale şi
echipamente destinate conservării şi promovării specificului
local şi moştenirii culturale,

guvernul României prin Fondul European Agricol pentru

dezvoltare Rurală (FEADR)
și Programul Național pentru
Dezvoltare Rurală (PNDR).
Membrii delegației care au vizitat Nădragul au avut un dia
log direct cu edilii locali, au
primit informații privind modul cum administrația locală a
implementat proiectul.

Vizitele în localitățile care au finalizat cu succes proiecte europene au loc în cadrul Campaniei lansate la nivel
național de APDRP, pentru diseminarea și multiplicarea
achiziţia de utilaje pentru întreţinerea drumurilor, în comuna Nădrag, judeţul Timiş”.
Reaminintim că acest proiect
a fost în valoare de 2,5 milioane de euro fiind finanțat de
către Uniunea Europeană și

informațiilor privind accesarea și derularea finanțărilor
europene pentru agricultură și dezvoltarea rurală. Organizată la finalul implementării Programului Național
pentru Dezvoltare Rurală (PNDR) 2007-2013 și ca etapă
de pregătire pentru PNDR 2014-2020, această campanie își
propune să contribuie la îmbunătățirea percepției generale
privind programele de finanțare pentru dezvoltare rurală
și să încurajeze o cât mai bună înțelegere a conceptului de
activitate economică derulată la standarde europene.

Hotărâri ale Consiliului Local Nădrag
În cadrul ședinței din data de 26 februarie, aleșii locali au adoptat mai multe hotărâri dintre care amintim trei ce vizează domenii de interes pentru comunitate. Acestea sunt următoarele:
 HCL nr. 8 din 26 februarie 2014 - privind stabilirea domeniilor serviciilor publice şi locurilor în care contravenienţii ce nu
dispun de mijloace materiale şi financiare pentru plata amenzilor contravenţionale pot presta activităţi în folosul comunităţii
ca sancţiune dispusă de instanţele de judecată, iar suspecţii sau
inculpaţii pot presta muncă neremunerată în folosul comunităţii ca urmare a dispoziţiei procurorului. Astfel, aceștia pot
să desfăşoare următoarele activităţi în domeniul serviciilor publice: întreţinerea locurilor de agrement de pe raza comunei;
întreţinerea parcurilor şi spaţiilor verzi; întreţinerea curăţeniei drumurilor, străzilor şi trotuarelor; întreţinerea şi repararea
apărărilor de maluri de pe raza comunei
 HCL nr. 9 din 26 februarie 2014 prin care s-a decis speciali-

zarea ca agent de turism a unei persoane din cadrul aparatului
de specialitate al primarului comunei Nădrag. Agentul de turism va activa în cadrul Centrului local de informare turistică
şi marketingul serviciilor legate de turismul rural din comună.
 HCL nr. 10 din 26 februarie 2014 privind constatarea apartenenţei la domeniul privat al Comunei Nădrag a terenului
intravilan înscris în CF 400117 Nădrag nr. topografic 400117.

Editorial
Liviu Muntean

În preajma Sfintei
Sărbători a Paștelui
Anul acesta, spre deosebire de anul trecut,
întreaga creştinătate sărbătoreşte împreună
Învierea Mântuitorului nostru Iisus Hristos în
20 aprilie. După un post lung, de 40 de zile,
suntem gata să primim în suflet, în noaptea
Sfântă, bucuria Învierii Domnului. De Paşte
avem prilejul de a trăi valorile comuniunii
în familie, împreună cu cei apropiaţi, dar şi
cu cei care au nevoie de ajutorul nostru. În
bucuria sărbătorilor, să nu uităm de solidaritate şi să avem încredere că orice moment
dificil poate fi depăşit. Fie ca spiritul Sfânt
al Sărbătorilor de Paşte să vă lumineze sufletele şi casele! Lumina Sfântă a acestei
mari sărbători să vă călăuzească paşii, să vă
aducă sănătate şi fericire. Din partea mea, a
Consiliului Local şi din partea întregului corp
al angajaților din Primărie vă doresc să aveţi
parte de sărbători de Paşte fericite alături
de cei dragi să vă bucuraţi de vestea Învierii
Domnului.
Hristos a Înviat!

Curățenia
de primăvară,
curățenia de Paște
Marea Sărbătoare a Paștelui aduce
lumină şi curăţenie în sufletele noastre, însă ca totul să fie perfect, trebuie
făcută curăţenia atât în faţa caselor
cât şi pe domeniul public. Primăria a
început să efectueze o serie de lucrări
de întreținere ale spațiilor verzi de pe
domeniul public. Și gospodarii din
comuna noastră trebuie să întâmpine
sărbătorile pascale așa cum se cuvine:
cu spațiul verde din fața casei îngrijit,
cu șanțurile desfundate, cu copacii
văruiți. ”Sunt convins că locuitorii
comunei vor întâmpina Sfintele Paști
cu casele, curțile, spațiile de la stradă ori din fața blocurilor curate și
îngrijite” e de părere primarul Liviu
Muntean.
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Sfintele sărbători ale Paştelui îmi oferă prilejul de a vă transmite tuturor multă sănătate, bucurii, armonie şi fericire. Fie
ca lumina Învierii Mântuitorului să vă inunde casa şi să aveţi
parte de linişte, speranţă şi împlinire. Hristos a Înviat!
Călin - Ionel Dobra
Vicepreşedinte Consiliul Județean Timiș
Fie ca bucuria şi lumina Învierii Domnului să triumfe
în sufletul fiecăruia dintre
noi. Cu acest sfânt şi sărbătoresc prilej adresez tuturor locuitorilor din Nădrag și Crivina cele mai alese gânduri
de sănătate, fericire,viaţă
îndelungată, pace-n suflete şi
încredere în viitor. ”Paște Fericit!„ și ”Hristos a Înviat!”
Liviu Muntean
Primarul comunei Nădrag
CONSILIERII LOCALI
Vasile Minea- viceprimar
Breabăn Goergel
Călin Florea
Florea Doina
Grissak Axente- Vasile
Jurconi Flavia Ioana
Jurj Remus
Linginari Puiu Ioan
Lăzărescu Marinică
Stoian Zaharia
Ungur Vasile
Angajații Primăriei Nădrag
Medicii de familie dr. Nițu Lucian
Petruț, dr. Katay Eugenia
Medicul stomatolog dr. Nițu Csila
Director Liceu Tehnologic ”Traian

Vă doresc tuturor ca Învierea
Domnului Nostru, Iisus Hristos
să vă lumineze sufletele şi să vă
aducă în dar bucurii, sănătate,
prosperitate şi încredere în viitor.Vă urez să trăiţi în pace şi
bunăstare aceste zile închinate
miracolului învierii Domnului
Iisus Hristos, care să vă fie prilej
de mulţumire şi linişte, alături
de cei dragi. Hristos a Înviat!
Vasile Minea,
Viceprimar comuna Nădrag
Grozăvescu” prof. Stoiconi Cristian
Director adjunct Liceu Tehnologic
”Traian Grozăvescu”- prof. Mărcuț
Monika
Agent șef Manea Silviu
Șef Ocol silvic ”Ana Lugojana”ing. Oprea Ioan
Șefii Ocol silvic ”Ana Lugojana”,
district Nădrag- Cireșan Dinu,
Damșa Cosmin
Diriginte Oficiu Poștal - Șerban
Aneta
Doresc să vă ureze în aceste clipe,
când ne pregătim să întâmpinăm
Sfintele Paşti, să aveţi parte în casele dumneavoastră de multă linişte,
speranţă şi împlinire. Paşte fericit!
Hristos a Înviat!

Sărbătoarea Sfântă a Învierii Domnului să reverse asupra dumneavoastră sănătate, belșug și bucurii, iar lumina din noaptea sfântă să vă
ridice sufletele spre noi trepte spirituale și să vă călăuzească pașii pe
drumul vieții. Hristos a Înviat!
Preot, Daniel Ioan Iancu

TOACĂ DE
PAŞTI !

de Peţa Petru

Toacă, scândură de fag,
Să te-aud mi-e tare drag,
Primăvara-n post de Paşti
Învierea c-o renaşti
Şi cu inimă uşoară
Gânduri către Domnul
zboară!
Bate toaca ziua-n zori,
Că ne-aşteaptă sărbători,
Bate toaca şi iar bate
Să s-audă peste sate,

Bate toaca şi ne spune
Că-i vremea de rugăciune!
Bate, să ne amintim
Că-n piept e-un Ierusalim
Unde pe Cristos primim!
Oamenii cu miile
Aşteaptă Floriile,
Aşteaptă cu bucurie
Fiul Domnului să vie
Cu marea Lui bunătate
Să ne spele de păcate
Şi să-nveţe toată lumea
Cum se spune rugăciunea
Pentru Tatăl Dumnezeu,
Să scăpăm de ce ni-e greu!
Bate toaca-n vale, jos
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Să ne-amintim de Cristos,
Bate toaca după datini
În săptămâna de patimi,
Bate toaca în deal, sus
Cristos pe Golgota-i dus,
Fiindcă de Tată-a fost dat
Morţii, pentru-al nost’
păcat!
Dar tot a Lui a fost vrerea,
Cum şi în Scriptură scrie,
Să se-ntâmple ÎNVIEREA
Pentru-a noastră bucurie!

În prag de Sfinte Sărbători pascale, Primăria Nădrag le mulțumește pentru
buna colaborare avută în cursul anului:
 cadrelor didactice, elevilor, personalului auxiliar de la Liceul Tehnologic
”Traian Grozăvescu
 Federației ”Caritas” a Diecezei de Timișoara, președintelui acesteia,
dl. Herbet Grun și familiei Huțan
 personalului Oficiului Poștal Nădrag
 lucrătorilor Postului de Poliție Nădrag
 cultelor religioase din comună
Tuturor le dorim Paște fericit!

Adunarea Creștină
str. Haiduca Nădrag
Biserica Penticostală Nădrag
Urează tuturor locuitorilor comunei
Nădrag ca Sărbătoarea Sfântă a
Învierii Domnului să reverse asupra
lor sănătate, belşug şi bucurii.
De două mii de ani, întreaga
creștinătate se bucură de Învierea Domnului. Se bucură cei maturi și cei mici.
Sărbătoare pentru cei ce practică religia
și pentru cei care nu o mai practică.
Acum unde natura și-a revenit la viață
sărbătorim Învierea. Anul acesta, atât
biserica răsăriteană cât și cea apuseană, sărbătoresc în aceeași zi Paștele.
Această mare sărbătoare era precedată
de un timp de pregătire, cunoscut sub
denumitea de Postul mare. În bisericile
catolice, în Postul mare se participă la
Calea crucii. Liturghia Învierii Domnului în biserica romano- catolică din
Nădrag începe la ora 20, pe data de 19
aprilie anul curent.
Sărbători fericite, pace și bucurie vă
dorește preotul catolic.
Hollschwandner Iosif
paroh

FIRMELE:
SC Tehnocer SRL Nădrag
SC Ro- Alto Gradimento, punct
lucru Nădrag
SC Fin As Pro SRL 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, în aceste clipe, când ne
pregătim să întâmpinăm Sfintele Paşti,
să aibă parte în case de multă linişte,
speranţă şi împlinire. Sărbătoarea

Sfântă a Învierii Domnului să
reverse asupra lor sănătate, belşug şi
bucurii. Paşte fericit! Hristos a Înviat!
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”EPILOG... MITRUȚIAN”

“Să ştii mai multe, să fii mai bun”
Între 7-11 aprilie 2014, elevii de la Liceul Tehologic “Traian Grozăvescu” Nădrag au avut parte de o săptămână
de cursuri ”altfel„, de zile în care nu au mai avut ore, extemporale, teme…A fost săptămâna “Să ştii mai multe,
să fii mai bun” în care copiii au luat la zeci de acțiuni extrem de interesante. Ei au participat la acțiuni de ecologizare în comună, pe străzi și în parc, au facut drumeții în jurul Nădragului, s-au ”transformat” în Spiderman,
au încondeiat ouă și au realizat manual coșulete pentru ”Iepuraș,, au plantat brazi în fața liceului, au învățat să
se hrănească sănătos, au făcut mult, mult sport și mișcare în aer liber.

Sunt în ultimul an de
liceu și s-au gândit
să facă o revistă. Au
scris în cele 12 pagini
despre școală, despre
personalități literare și
istorice ori despre religie. Nu lipsesc articolele de autor, bancurile ori jocul încrucișat.
Este vorba de primul
număr al publicației
”Epilog...Mitruțian” redactată de de elevii clasei a a
XII-a (diriginte Dumitru Mărcuț).
”George Bacovia- o altfel de creație”, ”Ești din școala ”Traian Grăzăvescu””, ”Dicționar religios”, ”Drepturi, valori,
principii”, ”Impactul literaturii în viața tinerilor„ sunt doar
câteva din articolele semnate de liceeni. Ei sunt coordonați
în demersul jurnalistic de către profesoara Alina- Florentina
Crăciun, tehoredactarea fiind asigurată de Claudia Ionescu- Moratelli. Dorim publicației jurnaliștilor de la Liceul
Tehnologic ”Traian Grăzăvescu” viață cât mai lungă și mulți
cititori. Succes!

NE MÂNDRIM CU ELE...
La liceul din comuna noastră se face ”școală” adevărată.
Dovada cea mai elocventă sunt rezultatele bune obținute la
concursurile și olimpiadele școlare. Două eleve ale școlii nădrăgene au reușit recent perfomanțe deosebite. Este vorba de
elevele Maria Lazea (clasa a IX-a), calificată la faza națională
a Olimpiadei de matematică și Raluca Angheloni (clasa a
XII-a) care a obținut locul II la faza județeană a Olimpiadei
de matematică. Felicitări celor două eleve și dascălilor care
le îndrumă!
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CRONICA FOTBALISTICĂ NĂDRĂGEANĂ

AS Padeşul Nădrag - Cartier
Drăgan Lugoj 8-2 (3-0)

Vreme superbă pentru fotbal duminică 6 aprilie 2014. În cadrul etapei a XV-a din seria a II-a a Campionatului Municipal
Lugoj, AS Padeşul Nădrag a jucat în faţa a peste 100 de spectatori cu Cartier Drăgan Lugoj. A fost un meci bun al gazdelor,
o victorie la scor, un spectacol fotbalistic deosebit apreciat aşa
cum se cuvine de suporteri.
Cuplul de antrenori Cristian Berciu (principal) şi Ion Duma (secund şi totodată sponsor al echipei) a introdus pe teren următorul
“11”: Mureşan- Ardelean, L. Paşca, Jupan, R. Mitroi- Fl. Paşca,
Nincu, Subţire, Jujonescu- Tudor, Chelaru. Au mai intrat pe teren
Gh. Mitroi, Dragu, Toma, C. Mitroi şi Lugojan. Jocul ofensiv al
nădrăgenilor s-a reflectat şi pe tabela de scor. A fost 8-2 pentru
gazde (3-0, la pauză), golurile fiind înscrise de către Marius Nincu
(3 reuşite), Petru Subţire, Livius Tudor, Gheorghe Mitroi, Claudiu Toma, Ionuţ Jujonescu (toţi cu câte o reuşită). “A fost un meci
dominat clar de echipa noastră. Băieţii au jucat cu multă determinare şi ardoare, au făcut spectacol şi au încântat publicul. Ţin să
felicit pentru acest joc întreaga echipă, cu un plus pentru tânărul
de 22 de ani, Marius Nincu, jucător transferat de la CSM Lugoj),
care a marcat trei goluri în acest meci şi unul în etapa anterioară.
Omul meciului a fost Livius Tudor care a demonstrat un travaliu

deosebit, înscriind dealtfel şi un gol, jocul său fiind apreciat de
public. Cât priveşte noutăţile din lot în afară de Marius Nincu
au mai sosit Alexandru Dragu (Banatul Timişoara), Ionuţ Jujonescu (CSS Lugoj) şi Vasi Chelaru (Ştiuca). În încheiere, ţinem să
le mulţumim pentru susținere și sprijin material sponsorului Ion
Duma dar şi primarului Liviu Muntean şi viceprimarului Vasile
Minea. Dorinţa noastră este de a câştiga toate meciurile şi de a
promova. Sperăm că, pe data de 18 mai, când vom juca derbyul cu Autoliv Lugoj, vom învinge şi vom bucura susţinătorii şi
publicul” spune Puiu Linginari, preşedintele AS Padeşul Nădrag.

Conducerea clubului, antrenorii și jucătorii de la
AS Padeșul Nădrag urează ”Paște fericit” tuturor
nădrăgenilor!

ATENȚIE LA
LUMÂNĂRI!
Pompierii din cadrul SVSU Nădrag recomandă atât preoţilor, cât şi credincioşilor
să nu uite câteva reguli de bază în timpul
slujbelor religioase de Paște astfel ca acestea să se desfășoare fără incidente:
 aprinderea şi aşezarea lumânărilor se va
face numai în locurile special amenajate
în acest sens (în exteriorul construcţiei
şi la o distanţă de siguranţă faţă de vegetaţie sau elemente combustibile);
 lumânările nu se vor ţine în apropierea
obiectelor combustibile precum icoane,
decoruri, mobilier

 să fie supravegheate permanent lumânările căzute sau consumate,
 deplasarea oamenilor cu lumânările
aprinse, pietonal sau în autovehicule
se va face cu mare atenţie, astfel încât
flacăra să nu fie în apropierea hainelor,
părului ori a obiectelor combustibile;
 este indicat să nu se transporte lumânări
aprinse în maşini
 pentru evitarea supraaglomerării bisericilor, se recomandă ca aceste manifestări
religioase să se organizeze în exterior, iar
atunci când ele se desfăşoară în interior, se va evita permiterea accesului unui
număr de credincioşi peste capacitatea
construcţiei şi se vor menţine obligatoriu, pe toată durata slujbei, uşile de acces şi evacuare în poziţie deschisă

Agro Minea - Padeșu

Prețuri promoționale!
- 60 RON pe zi/camera pe perioada de vară
- 100 RON pe zi/ camera pe perioada de iarnă
Telefon: 0768883263

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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Scraba Vladimir cu Carmen Bușe în
28.02.2014
Petrea Adi Daniel cu Florinela Alexandra Lazăr
în 08.03.2014
Jurconi Filip Leonard cu Alina Enasoni în
15.03.2014
Țibuleac Emanuel cu Iuliana- Roxana Sofineti
în 21.03.2014
Lazăr Ionuț Florin cu Denisa Adelina- Ardelean în 29.03.2014

Le dorim “Casă de piatră!”

Nașteri
Stoica David în 14.02.2014
Ianculescu Claudiu Ioan în
27.02.2014
Kanaloș Larisa în 02.03. 2014
Lugojan Bogdan în 20.03.2014
Grecu Cosmina Daniela Rahela în
26.03.2014
Să crească mari și sănătoși!
Felicitări părinților!

Decese

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.

Vă așteptăm cu drag!

CĂSĂTORII

Titan Silviu (55 de ani)- născut în
12.03.1958, decedat la 29.01.2014
Rusu Ana (82 de ani)- născută în
21.10.1931, decedată la 04.02.2014
Ghiță Andrei (73 de ani)- născut în
04.04.1940, decedat la 14.02.2014
Popa Nastasia (76 de ani)- născută în
12.03.1937, decedată la 15.02.2014
Orban Maria ( 74 de ani)- născută în
30.08.1939, decedată la 13.03.2014
Hațegan Erika (69 de ani)- născută în
05.04.1944, decedată la 20.03.2014
Huțanu Ecaterina (84 de ani)- născută în
05.10.1929, decedată la 21.03.2014
Cireșan Nicolae ( 78 de ani)- născut în
23.02.1936, decedat la 27.03.2014
Suciu Maria Vergina (72 de ani) – născută în
17.09.1941, decedată în 27.03.2014

Dumnezeu să îi
odihnească în pace!

