
           Publicaţie a Consiliului Local şi a Primăriei 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A fost lansată campania electorală în cursa pentru alegerile prezidenţiale. În data de 22 noiembrie sunteţi 
chemaţi la urne pentru a vă exprima votul în legătură cu preşedintele pe care îl doriţi să vă reprezinte pentru 
următorii 5 ani. Tot pentru această zi s-a stabilit referendumul, pentru a reduce costurile legate de acesta. Ce se 
doreşte cu acest referendum?... Parlamentul bicameral de acum să se transforme în Parlament unicameral.  
 Dacă până acum am avut 471 de salarii pentru deputaţi şi senatori, după referendum, dacă vom 
spune „da”, numărul parlamentarilor se va reduce la 300 [salarii.] Doar venind la vot vă puteţi exprima opinia. 
 Avem înscrişi mai mulţi candidaţi în această cursă, fapt pentru care se va ţine şi al doilea tur de scrutin, în 
data de 6 decembrie. 
 Dragi nădrăgeni, vă mulţumesc din tot sufletul, că la fiecare tur de alegeri, locale, parlamentare, 
europarlamentare, aţi fost alături de mine şi m-aţi susţinut. Sper din tot sufletul, că şi la alegerile prezidenţiale veţi 
fi alături de aleşii locali sprijiniţi de dumneavoastră, pentru bunul mers al comunei noastre, pentru binele şi 
prosperitatea ei. 
 Ca de fiecare dată, vă spun: “veniţi la urne, exprimaţi-vă votul, nu lăsaţi pe alţii să decidă în locul 

dumneavoastră”. Doar împreună putem învinge, putem face lucruri frumoase şi utile pentru Nădragul nostru!” Nu 
putem lăsa comuna noastră dată uitării, împreună o vom scoate în lume, o vom face cunoscută, o vom dezvolta şi 
înfrumuseţa. 
 
       PRIMAR LIVIU MUNTEAN 

 
 
 
 

HOTĂRÂREA nr. 69 din 08 septembrie 2009 privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor care 
aparţin domeniului public al comunei Nădrag, însuşit de Consiliul Local al comunei Nădrag prin Hotărârea nr. 8 / 
25.01.2002. 
HOTĂRÂREA nr. 70 din 08 septembrie 2009 privind încredinţarea directă fără licitaţie a contractului de 
execuţie lucrări pentru lucrarea „Tăiere arbori situaţi pe malurile pârâului Nădrăgel pe porţiunea cuprinsă între 
Nădrag şi Crivina, care prezintă pericol de prăbuşire şi obturare a albiei”. 
HOTĂRÂREA nr. 71din 08 septembrie 2009 privind încredinţarea directă fără licitaţie a contractului de servicii 
pentru elaborarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii,  proiectului tehnic şi detaliilor de execuţie 
pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare şi refuncţionalizare bloc locuinţe sociale în localitatea Nădrag, comuna 
Nădrag, judeţul Timiş”.  
HOTĂRÂREA nr. 72 din 08 septembrie 2009 privind încredinţarea directă fără licitaţie a contractului de 
execuţie lucrări pentru lucrarea „ Decolmatarea albiei pârâurilor din comuna Nădrag şi transportul materialelor 
rezultate” .   
HOTĂRÂREA nr. 73 din 08 septembrie 2009 privind organizarea unei licitaţii pentru achiziţia contractului de 
lucrări pentru lucrarea „Executarea apărări de mal cu lungimea de 60m pe strada Padeş” 
HOTĂRÂREA nr. 74 din 29 septembrie 2009  privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Consiliului Local al Comunei Nădrag  pentru anul 2009.        
HOTĂRÂREA nr. 75 din 29 septembrie 2009  privind achiziţionarea directă, fără licitaţie a unei fose septice 
pentru dotarea toaletelor publice de la piaţa agroalimentară de pe strada Cornet.        
HOTĂRÂREA nr. 76 din 29 septembrie 2009 privind achiziţionarea directă, fără licitaţie de flori, arbori şi 
arbuşti ornamentali. 
HOTĂRÂREA nr. 77din 29 septembrie 2009 privind achiziţionarea directă, fără licitaţie a contractului de lucrări 
pentru lucrarea „Reabilitarea hidroizolaţiei de la acoperişul grădiniţei din cadrul Grupului Şcolar Traian 
Grozăvescu Nădrag  ”. 
HOTĂRÂREA nr. 78 din 29 septembrie 2009 privind aprobarea achiziţionării directe, fără licitaţie, de 
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echipament sportiv. 
HOTĂRÂREA nr. 79 din 29 septembrie 2009 privind aprobarea efectuării unor lucrări, în folosul Primăriei 
Nădrag, de către personalul din cadrul SPGC al Primăriei Nădrag.  
 
HOTĂRÂREA nr. 80 din 29 septembrie 2009 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice aferente 
proiectului  „Consolidarea, reabilitarea, şi dotarea corespunzătoare a Grupului Şcolar Traian Grozăvescu din 
comuna Nădrag judeţul Timiş ”.       
HOTĂRÂREA nr. 81din 29 septembrie 2009 privind aprobarea asocierii unităţii administrativ teritoriale 
Comuna Nădrag, cu Judeţul Timiş, pentru promovarea, realizarea şi exploatarea Parcului judeţean pentru producţie 
de energie fotovoltaică - Covaci. 
HOTĂRÂREA nr. 82 din 16 octombrie 2009 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului 
Local al Comunei Nădrag  pentru anul 2009. 
HOTĂRÂREA nr. 83 din 16 octombrie 2009 privind înfiinţarea Serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare 
al comunei Nădrag şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a Caietului de sarcini al Serviciului 
de alimentare cu apă şi de canalizare. 
HOTĂRÂREA nr. 84din 16 octombrie 2009 privind înfiinţarea Serviciului de salubrizare al comunei Nădrag şi 
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a Caietului de sarcini al Serviciului de salubrizare. 
HOTĂRÂREA nr. 85 din 16 octombrie 2009 privind înfiinţarea Serviciului de iluminat public al comunei 
Nădrag şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a Caietului de sarcini al Serviciului de iluminat 
public. 
HOTĂRÂREA nr. 86 din 16 octombrie 2009 privind preluarea în domeniul privat al Comunei Nădrag al unor 
terenuri intravilane situate în comună. 
HOTĂRÂREA nr. 87din 16 octombrie 2009 privind  aprobarea  angajării cheltuielilor de la bugetul local  pentru 
proiectul:  „CONSOLIDAREA, REABILITAREA  ŞI DOTAREA CORESPUNZĂTOARE A GRUPULUI 
ŞCOLAR TRAIAN GROZĂVESCU DIN COMUNA NĂDRAG, JUDEŢUL TIMIŞ”, şi numirea persoanei 
desemnate să reprezinte Consiliul Local  Nădrag  în relaţia cu finanţatorul 
 
 
 
 
 Sfinţenia este o stare la care se poate ajunge prin practicarea virtuţilor şi ferirea de păcat, prin perseverenţă 
în săvârşirea binelui. 
 Dar între toţi sfinţii ce au o imensă putere de întărire a dragostei lui Hristos şi de Biserica Lui, sunt 
mucenicii. 
 Mult ne mişcă şi ne emoţionează fapta lepădării de sine şi a jertfei acestor eroi a religiei noastre creştine. 
Prea slabe sunt graiurile noastre ca să putem lăuda după vrednicie frumuseţea pildei vieţii şi a morţii, sfântului pe 
care-l prăznuim. 
 Ca şi atâţia alţi mucenici şi Sfântul Dimitrie s-a născut tot în veacul IV denumit şi “veacul de aur” al 
creştinismului pe vremea lui Maximian în Tesalonic sau Salonicul de azi, din părinţi de neam bun şi credincios. 
Tatăl său era voievod al Tesalonicului şi credincios în taină, dar  nu îndrăznea să-l mărturisească pe faţă de teama 
prigoanei împotriva creştinilor, dar pe Dimitrie totuşi l-a botezat în legea creştină în ascuns şi aşa a fost crescut şi 
tânărul Dimitrie în legea creştină, datorită mamei sale, deprinzând toată legea creştină. 
 După moartea tatălui său, cel care era tânăr şi frumos, de neam mare şi din familie bună, este numit 
guvernator al Tesalonicului, în locul tatălui său, dar şi misiunea de a nimicii pe “necuraţii creştini”. 
 Dar guvernatorul era un creştin însufleţit de o mare credinţă în Hristos, nu numai trăind el o viaţă 
evlavioasă, ci îndemnând şi pe cei din jurul său să trăiască o nouă viaţă în Hristos. 
 Credinţa lui Dimitrie şi râvna lui pentru Biserica creştină, au fost aduse la cunoştinţa împăratului 
Maximian, care venise personal la Tesalonic, cerând guvernatorului Dimitrie lepădarea de Hristos şi de învăţăturile 
creştine şi închinarea la zei. 
 Pentru nesupunere a fost depus din demnitatea sa şi aruncat în temniţă. 
 Ar fi fost de ajuns un singur cuvânt, o declaraţie că nu-L mai cinsteşte pe Dumnezeul creştinilor şi că e gata 
să jertfească idolilor şi era repus în demnitate. Dar Sfântul Dimitrie nu şi-a tăgăduit convingerile, n-a trădat cauza 
lui Hristos, ci a rămas neclintit şi tare în credinţa sa, ba mai mult şi în închisoare fiind îi îndemna şi pe alţii să 
sufere pentru Hristos împreună cu el, dând binecuvântare unui tânăr Nestor să meargă  la luptă cu Lie pe care îl va 
birui şi pe Hristos îl va mărturisii. 
 Înfuriat peste măsură, împăratul a poruncit ca Sfântul Dimitrie să fie străpuns cu suliţa şi ucis, iar lui Nestor 
să i se taie capul şi astfel mucenicul Dimitrie a ajuns martir a lui Hristos şi sfânt al bisericii, împlinind ce cerea 
stăpânul:”Oricine va mărturisii pentru mine înaintea oamenilor, voi mărturisii şi Eu pentru el înaintea Tatălui meu 
care este în ceruri”. 
         Amin  

         PREOT MIZUN MIHAI 

SFÂNTUL MUCENIC DIMITRIE   [26 octombrie] 
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 Povestea spune că, în această zi, de 31 octombrie, spiritele persoanelor care au murit în ultimul an se întorc 
pe pământ în căutarea unor corpuri vii pentru a le poseda pe perioada anului viitor, aceasta fiind singura speranţă de 
a avea o viaţă după moarte. 
 Celţii considerau că toate legile spaţiului şi timpului sunt suspendate în această zi, permiţându-le spiritelor 
să interacţioneze cu cei vii. 
 Cei vii nu doreau să fie posedaţi. Astfel, în noaptea de 31 octombrie, sătenii stingeau focurile din casele lor, 
pentru a le fi frig şi pentru a deveni astfel nedoriţi. Aceştia se îmbrăcau în tot felul de costume caraghioase şi 
participau la parade gălăgioase în cartierul lor, încercând să fie cât mai distructivi posibil pentru a speria spiritele ce 
veneau în căutarea lor. 
 Conform tradiţiei deja stabilite cu câţiva ani înainte şi anul acesta se va organiza un bal mascat, cu o 
“Paradă a măştilor”, legată de această sărbătoare de “împrumut”. Cei care vor să participe, sunt invitaţi, vineri 30 
octombrie, la cantina şcolii, la ora 17, când va începe balul mascat. 
 
       EMILIA BRÎNDUŞESCU 
 
 

Un cioban trimise-odat’ 
 Doi măgari până în sat 
 Unde primi fiecare 
 Câte un samara cu sare, 
 Ce trebuia să îl care 
 Până la stâna cea mare; 
 Cum fu cald peste măsură 
 Şi-n drum găsir-o băltoacă 
 Măgarii-n apă stătură 
 Să se răcoreasc-oleacă. 
 Când la drum plecară iară, 
 Parcă se mai uşurară, 
 Băgară de seamă-asinii 
 Pân’ s-ajungă-n pragul stânii 
 [Neştiind ce s-a-ntâmplat, 
 Că sarea s-a dizolvat.] 
 Ciobanu-atunci, pentru plată 
 Îi mai încărcă odată 
 Cu samarele cu lână 
 De la oile din stână; 
 Când spre sat din nou plecară, 
 S-ajungă până spre seară, 

 Se gândiră-n drum să iasă 
 La apa cea răcoroasă! 
 Ajungând se lasă-n undă 
 În apa care-i inundă… 
 Când să se scoale-n picioare 
 Le fu greu şi de mirare 
 Că lâna, uşoară, moale, 
 Se îngreună mai tare!?! 
 Şi cu greu purtând samarul, 
 Îşi deplânseră amarul, 
 Că până s-ajungă-n sat 
 Picioarele i-au lăsat… 
 Măgarii cei slabi de minte, 
 Cum s-a întâmplat’ nainte, 
 Că bagajul se uşură, 
 Pus în apă, aşa crezură! 
 
 Iar acum, de luare-aminte! 
 !Avem nevoie de minte! 
 Unde capul minte n-are 
 Vai de bietele picioare! 

          Nădrag 12. 09. 2009 

           PEŢA PETRU                                                   
  
  
 
Deoarece se apropie alegerile prezidenţiale, poliţia doreşte să vă informeze în legătură cu unele fapte care constituie 
contravenţii. În continuare le vom relata aşa cum ne-au fost furnizate de către postul local de poliţie. 
Art. 261. - Constituie contraventii urmatoarele fapte:  
    a) inscrierea cu buna stiinta a unui alegator in mai multe liste electorale permanente, inscrierea in listele 
electorale sau tabelele electorale a unor persoane fictive ori care nu au drept de vot;  
    b) pastrarea listelor electorale permanente in conditii necorespunzatoare;  
    c) neefectuarea la termen a comunicarilor prevazute de lege si neoperarea acestora in listele electorale 
permanente;  
    d) efectuarea de operatiuni in listele electorale permanente de catre persoane neautorizate;  
    e) necomunicarea catre judecatorii a modificarilor operate in exemplarul listei electorale permanente existente la 
primarie;  
 

SĂRBĂTOAREA DE HALOWEEN 
 

FABULĂ 
 

POLIŢIA NE INFORMEAZÃ 
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    h) folosirea de catre un candidat a semnului electoral inregistrat la Biroul Electoral Central de catre un alt 
candidat;  
     i) neluarea de catre organizatori a masurilor necesare desfasurarii normale a adunarilor electorale, precum si 
distribuirea si consumarea de bauturi alcoolice in timpul acestor adunari;  
    j) distrugerea, deteriorarea, murdarirea, acoperirea prin scriere sau in orice mod a listelor electorale permanente, 
a copiilor de pe acestea sau a tabelelor electorale;  
    l) afisarea listelor electorale permanente, a copiilor de pe acestea sau a tabelelor electorale; distrugerea, 
deteriorarea, murdarirea, acoperirea prin scriere sau in orice mod a platformelor-program afisate sau a oricaror altor 
afise ori anunturi de propaganda electorala tiparite;  
    m) nerespectarea deciziilor si hotararilor birourilor electorale; nerespectarea hotararilor si instructiunilor 
Autoritatii Electorale Permanente; nerespectarea hotararilor Curtii Constitutionale;  
    n) refuzul de a permite alegatorului, care face dovada faptului ca are dreptul, sa voteze la sectia de votare la care 
se prezinta pentru exercitarea dreptului de vot;  
    o) refuzul de a permite accesul persoanelor acreditate in localul sectiei de votare, cu exceptia cazurilor in care 
presedintele biroului electoral al sectiei de votare limiteaza accesul persoanelor acreditate in localul sectiei de 
votare datorita marimii acestuia;  
    p) refuzul de a primi si inregistra o intampinare, contestatie sau orice alta cerere, formulata in scris;  
    q) refuzul de a se conforma dispozitiilor presedintelui biroului electoral al sectiei de votare cu privire la 
asigurarea ordinii in localul de vot si in imprejurimi;  
    r) refuzul de a inmana buletinul de vot si stampila cu mentiunea «VOTAT» alegatorului care a semnat in lista 
electorala; inmanarea buletinului de vot unui alegator care nu prezinta actul de identitate ori care refuza sa semneze 
pentru primirea acestora in lista electorala sau tabelul electoral in care este inscris; nerespectarea dispozitiilor art. 
195 alin. (8) privind prezenta altor persoane in cabina de vot;  
    s) neaplicarea pe actul de identitate a stampilei cu mentiunea «VOTAT» sau a timbrului autocolant, dupa caz, 
precum si retinerea actului de identitate, fara motive intemeiate, de catre membrii biroului electoral al sectiei de 
votare;  
    s) nerespectarea dispozitiilor art. 20 alin. (1) lit. e) privind citirea cu voce tare a optiunii exprimate pe buletinul 
de vot; intocmirea de catre birourile electorale ale sectiilor de votare a proceselor-verbale, cu incalcarea 
dispozitiilor prezentei legi;  
    t) continuarea propagandei electorale dupa incheierea acesteia, precum si sfatuirea in ziua votarii a alegatorilor la 
sediul sectiilor de votare sa voteze sau sa nu voteze un anumit candidat;  
    t) purtarea pe durata votarii, de catre membrii birourilor electorale ale sectiilor de votare, persoanele insarcinate 
cu paza, persoanele acreditate sau de operatorii de sondaj ai institutelor de sondare a opiniei publice, de ecusoane, 
insigne ori alte insemne de propaganda electorala;  
    u) incalcarea de catre membrii birourilor electorale a obligatiei de a participa la activitatea acestor birouri;  
    v) refuzul presedintelui biroului electoral sau al loctiitorului acestuia de a elibera o copie certificata de pe 
procesul-verbal persoanelor indreptatite potrivit prevederilor prezentei legi;  
w) incalcarea conditiilor de acreditare de catre persoanele acreditate potrivit art. 198 si operatorii de sondaj ai 
institutelor de sondare a opiniei publice, ai societatilor comerciale ori ai organizatiilor neguvernamentale care au 
fost acreditate de Biroul Electoral Central prin decizie;  
  aa) nerespectarea dispozitiilor art. 194 alin. (12) privind comercializarea si consumul bauturilor alcoolice.  
      
 
 
 
Tulnicul moţesc asudă 
Pe făgaşuri verzi, uscate, 
De iubire şi de ciudă 
Semn că-i vorba de plecare! 
 
Bate vântul pe răzoare 
Oile se strâng la stână 
O băciţă din fuioare, 
Stoarce dintr-un caier lână! 
 
Stropi de ploaie, vântul rece, 

Nu-s “mesaje”trecătoare, 
Baciu se foieşte-ntr-una 
Semn că-i vorba de plecare! 
 
Bruma a căzut şi-i rece, 
Vântul râde-n păpuşoi,  
Stol de raţe pe cer trece 
Cât ai zice unu, doi; 
Câte-or ajunge din zece 
Să se-ntoarcă … înapoi! 

23 septembrie 2003 

         TEODOR NEAG 
            

SONET DE TOAMNĂ 
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Transportul în comun şi politeţea 

 Şi în mijloacele de transport în comun, loc unde avem de-a face cu persoane total necunoscute, 
comportamentul nostru trebuie să se supună unor anumite reguli de politeţe. 
 În staţie, în general, ar trebui să se stea la rând. Se practică acest lucru în numeroase ţări şi este foarte 
eficient. 
 La urcare, veţi acorda prioritate doamnelor, persoanelor mai în vârstă, femeilor cu copii în braţe, infirmilor. 
Dacă este aglomeraţie, vă veţi pregăti din timp să coborâţi, spunându-le celor din faţă: “ Îmi permiteţi?” sau 
“Coborâţi la prima staţie?”, pe un ton civilizat şi fără a vă face loc cu coatele. În nici un caz , nu veţi pune mâna pe 
nimeni. Dacă din greşeală, aţi lovit pe cineva, trebuie să-i cereţi scuze. 
 La noi în ţară, în mod convenţional, s-a stabilit că urcarea călătorilor să se facă prin uşa din spate, iar 
coborârea pe la mijloc şi prin faţă. Această regulă este respectată când autobuzul e gol. Urcarea se poate face şi prin 
uşa de la mijloc. Excepţie de la această regulă fac femeile însărcinate, cele cu copii, bătrânii sau infirmii, care pot 
urca şi prin faţă, dar au obligaţia să-i aştepte pe călătorii care doresc să coboare. 
 Reţineţi că în alte ţări urcarea se face numai pe uşa din faţă pentru a prezenta şoferului legitimaţia de 
călătorie sau pentru a achita preţul biletului. 
 Dacă toate scaunele sunt ocupate, este obligatoriu să cedăm locul bătrânilor, femeilor însărcinate sau 
persoanelor cu copii în braţe, infirmilor sau bolnavilor. Din gentileţe putem oferi locul şi altor persoane, în general 
doamnelor. Dar acest gest de amabilitate nu trebuie înţeles greşit. Deseori vedem mame sau bunici grijulii 
rămânând în picioare lângă “prinţişorul” de zece ani care se lăfăie în voie pe locul pe care l-am oferit lor şi nu 
băiatului. Oare aceste doamne nu-şi dau seama că “educă” în mod sigur un prost crescut? 
 Persoana căreia i s-a cedat locul nu trebuie să se poarte ca şi când acest lucru i se cuvine, ci să mulţumească 
cu naturaleţe pentru gestul politicos. 
 
    Text cules din Codul Bunelor Maniere scris de A. A. Marinescu  
 

    
-                   

 
 
 Duminică, 18 octombrie, echipa de fotbal, Asociaţia Sportivă Padeşul din Nădrag a jucat un meci în 
deplasare cu FC Mănăştiur, învingând cu scorul de 4-2. În timpul meciului, s-au remarcat în mod deosebit jucători 
ca: Seico, Popa, Bumbu  şi Jujonescu . Pentru formarea echipei pentru acest meci, s-a ocupat în mod deosebit 
domnul consilier local Puiu Linginar. 
 În 25 octombrie a jucat un alt meci, acasă de data aceasta, cu echipa din Tomesti, meciul încheindu-se şi de 
data aceasta cu o victorie, 5-2 pentru echipa Nădragului. Şi în cadrul acestui meci au fost jucători care s-au 
remarcat în timpul meciului. Aceştia sunt: Mitroi Cristi, Crîngaşu, Paşca Florin şi Lucaci Arpad. Deoarece încă nu 
avem o echipă formată din aceeaşi jucători, variind de la un meci la altul componenţa lor, pentru acest meci a fost 
pregătită echipa de către Laza Adrian. 
 Nu putem spune decât “felicitări” echipei A.S. Padeşul din  Nădrag, care de la un meci la altul vine cu noi 
victorii. 
 Succes în continuare!!!  
        VASILE MINEA 
 

     
   GLUME    
 
 

 
 

-Acuzat, recunoaşte că ai greşit. 
 -Imposibil, domnule judecător, pledoaria avocatului m-a convins că nu am furat. 
 
 Clientul către ospătar: 
 -Nu-mi plac surprizele, aşa că vă zic de acum: am numai 50 000 la mine. Ce-mi recomandaţi? 
 -Un alt restaurant. 
 
 La ora de gramatică, se analizează propoziţia” Iată vaca are coadă”. Cum analizează Bulă: 
 

CODUL BUNELOR MANIERE 

CRONICA SPORTIVĂ 
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 -Iată este un subiect pentru că este scris cu literă mare şi este început de propoziţie. Vaca este atribut 
pentru că aşa îi zice mama fiicei ei. Are este o conjuncţie pentru că leagă cuvântul vacă de coadă. Coada este 
predicat pentru că se mişcă. 
 
 -Mă întreb ce o să te faci când vei fi mare, când acum, în clasa a-II-a tu nu şti să numeri până la zece? 
 -Arbitru de box. 
 
 -Alo, Vladimir? 
 -Da. 
 -Îţi aminteşti ce ne-a dat ieri la matematică? 
 -Câte un 3. 
 
 -Cred că notele pe care mi le-ai adus cer o bătaie zdravănă. 
 -Nu te sfătuiesc s-o faci, tăticule, profesorul nostru de matematică e campion la karate! 
 
 
 
 

Tuturor celor născuţi în luna septembrie, domnul primar Liviu Muntean, le transmite sincere felicitări, 
viaţă lungă in sănătate, prosperitate, cu împlinirea dorinţelor. 
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