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Liviu Muntean
Dragi nădrăgeni, 
Așa cum puteți citi în această ediție a publicației 
administrației locale a fost votat bugetul pe 
anul 2015. Consider că este un buget din care 
vom putea face o serie de lucrări de investiții 
pentru dumneavoastră și vom acoperi cât mai 
multe din necesitățile comunei. Am încercat să 
distribuim banii, atâţia câţi sunt, cât mai echili-
brat și să alocăm fonduri atât pentru școală, cât 
și pentru cazuri soci ale, investiţii, reparaţii sau 
cultură. Sper să  contribuiți și dumneavoastră la 
bugetul comunității prin plata taxelor și impozi-
telor locale asta pentru că obiectivele pe care ni 
le-am propus să le realizăm depind în oarecare 
măsură și de modul cum vă faceți datoria de 
contribuabili, de modul cum vă achitați la timp 
obligațiile la bugetul local. Luna lui Mărțișor 
este cea în care celebrăm primăvara, frumosul 
și, nu în ultimul rând, le sărbătorim, în data de 8 
martie, pe doamnele care ne stau alături. Acum 
este un bun moment să ne aducem aminte că 
nu am fi fost nimic fără ființele care ne-au dat 
viață. Mamele  ne-au șters lacrimile, ne-au făcut 
să zâmbim și ne-au alinat necazurile cu o vorbă 
bună. Este, de asemenea, un moment în care 
trebuie să ne gândim la doamnele de lângă noi, 
la soțiile noastre. Cele care ne acceptă în fiecare 
zi, cele care păzesc căminul de oricine care ar în-
cerca să-i distrugă echilibrul. Cele care ne sunt 
alături, la bine și la greu, cele care ne-au bine-
cuvântat cu copii. Haideți să uităm, cel puțin de 
ziua lor, de problemele care ne copleșesc zi de 
zi! Să le luăm flori și să le oferim doamnelor din 
viața noastră, să le spunem cât de mult le iubim 
și cât de mult înseamnă ele pentru viața noas-
tră! Urez tuturor doamnelor și dom nișoarelor 
din Nădrag și Crivina să aibă parte de sănătate 
și fericire alături de cei dragi iar viața să le fie o 
veșnică primăvară! 

Editorial

De Ziua Femeii, dorim tuturor doamnelor şi domnişoarelor din comuna Nădrag 

un gând bun, alături de urări de sănătate, bucurii şi multe împliniri alături de cei 

dragi!  Un sincer şi călduros La Mulţi Ani! 

Primăria şi Consiliul Local Nădrag

La fiecare început de an, aleșii locali decid ce buget va avea 
comuna pentru anul în care s-a intrat. Hotărârea acestora este 
foarte importantă întrucât stabilește câți bani se alocă pen-
tru diferite sectoare importante ale comunității sau ce sume 
se direcționează pentru investiții. În 2015, consilierii locali au 
adoptat bugetul comunei noastre în cadrul ședinței din data 
de 11 februarie. 

Comparativ cu anul trecut bugetul pe 2015 este mai mare atât 
la capitolul de venituri proprii cât și la cel de investiții. Astfel, în 
2014 bugetul a fost de 3.937 mii lei iar în acest an este cu aproape 
1.000 mii lei mai mare. Veniturile totale în 2015 sunt preconizate 
la suma de 4.895 mii lei. Acești bani se obțin achitarea de către lo-
cuitori și firme a taxelor și impozitelor locale, chirii, concesiuni și 
cote din impozitul pe venit. Cheltuielile totale sunt de 4.995 mii 
lei, diferenţa dintre venituri și cheltuieli în valoare de 100 mii lei 
reprezentând excedentul anului precedent. Din bugetul comunei 
se vor aloca, printre altele, 1730 mii lei pentru buna funcționare a 
administrației locale, 1.646 mii lei pentru învățământul preșcolar, 
primar și gimnazial din comună (salarii și cheltuieli materiale), 
338 mii lei pentru asistența socială respectiv plata ajutoarelor de 
încălzire, ale celor sociale și pentru asistența persoanelor cu handi-
cap, 421 mii lei pentru protecția mediului și 30 de mii lei pentru 
susținerea activităților culturale, recreere și toate cultele religioase 
din comună. Din acești bani se vor mai finanța și o serie de eve-
nimente ale comunității. Dacă anul trecut pentru investiții erau 
alocați 1.182 mii lei în 2015 bugetul pentru diferite lucrări și 
proiecte este de 1.726 mii lei. 

PRIORITĂȚI DE INVESTIȚII
Suma de 1.726 mii lei stabilită pentru investiții se va aloca pentru 
următoarele:

 � refacere studiu silvic 10 mii lei
 � achiziționare calculatoare 20 mii lei
 � realizare Plan Urbanistic General (PUG) 100 mii lei
 � mutare sediul primărie 600 mii lei
 � inventariere terenuri conform Legii 165/2013
 � transformare internat în bloc de locuințe sociale 350 mii lei
 � canalizare în Nădrag 421 mii lei
 � lucrări investiții în cadrul GAL Nădrag (Asociația microregio-
nală ”Țara Făgetului”) 50 mii lei

 � modernizare și reabilitare străzi 100 mii lei

S-a stabilit bugetul comunei pe anul 2015

DE LA BIROUL DE TAXE 
ȘI IMPOZITE DIN  
CADRUL PRIMĂRIEI  
NĂDRAG

 � până la data de 31.03.2015 se pot achita 
integral im pozitele și taxele locale cu o 
bonificație de 10% din valoarea impo-
zitului pe clădiri, teren și mijloace de 
transport aflate în proprie tatea persone-
lor fizice. Începând cu data de 12 ianu-
arie 2015 taxele și impozitele locale pot 
fi achitate la casieria Primăriei comunei 
Nădrag, după următorul program: luni 
– vineri de la ora 8 la ora 18. 

 � Taxele și impozitele locale pe anul 2015 
au rămas același ca cele din anul prece-
dent. Au rămas neschimbate și taxele 
pentru serviciile de gospodărie comuna-
lă: gunoi- 3,5 lei/persoană/lună, canali-
zare- 0,6 lei/mc; apă- 1,2 lei/mc

S-au recepționat lucrările 
exterioare la fostul internat
Proiectul de investiții denumit „Refuncționalizarea și mansardarea 
clădirii internat în locuințe sociale, modificare regim de înălțime de 
la P+4E la P+4E+M” a fost finalizat. Echipele de muncitori au re-
alizat refuncționalizarea imobilului. Concret, s-a recompartimentat 
clădirea prin  comasarea camerelor existente, astfel încât au rezultat 
un număr de 42 de apartamente cu 1, 2 sau 3 camere. De asemenea, 
a fost reabilitat exteriorul clădirii, au fost montate ferestre termopan, 
s-a mansardat imobilul și s-a construit un acoperiș nou. În data de 17 
februarie 2015, reprezentanții Primăriei alături de cei ai constructo-
rului au participat la recepția de terminare a lucrărilor. Urmează ca 
Primăria Nădrag să definitiveze documentația pentru instalarea con-
toarelor de energie electrică în fiecare apartament. În scurt timp, CL 
Nădrag va stabili, conform legislației, criteriile în baza cărora vor fi 
atribuite respectivele locuințe.

LA MULŢI ANI, 
DOAMNELOR ȘI 
DOMNIȘOARELOR!
Primăvara este anotimpul bucuriei, al renașterii și speranţei, este 
momentul în care celebrăm tinereţea, frumuseţea și sensibilitatea 
eternului feminin. Să ne aplecăm o clipă, chiar dacă viaţa noastră 
este un tumult perpetuu, asupra celor mai gingașe fiinţe de pe 
pământ, femeile, și să le aducem mul ţumiri mamelor, surorilor, 
soţiilor, prietenelor noastre, tuturor celor care ne aduc un strop de 
fericire în viaţa noastră de zi cu zi. Cu inima caldă și plină de iu-
bire, femeile intuiesc mereu ce este bine pentru familia lor, pentru 
toţi cei care le iubesc. Ele ne dau un scop în viață, contri buie la 
evoluţia fiecăruia dintre noi dar și a comunităţii în care trăim. Ne 
sunt alături în clipele frumoase dar și grele ale vieții. 8 Martie este 
ziua lor. Este ziua în care bărbații comunei trebuie să le arate că 
merită tot respec tul din lume.
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În ședințele din luna decembrie 2014 și ianuarie 2015 
aleșii locali au adoptat un număr de 18 hotărâri. Aces-
tea sunt următoarele:

 � HCL nr. 61 din 15 decembrie 2014 privind rectificarea 
bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Local al 
Comunei Nădrag, pentru anul 2014. 

 � HCL nr. 62 din 15 decembrie 2014 de aprobare a rea-
bilitării unor străzi din comuna Nădrag. Vor fi supuse 
reabilitării sau reparării următoarele străzi, sau porţiuni 
de străzi: str. Grădiniţei, porţiunea de pe str. Tineretu-
lui situată în faţa blocului 2, Piaţa Centrală, str. Izvoru-
lui, str. Poieni, porţiunea de pe str. Oţelarilor situată în 
spatele fostei oţelării, Splaiul Cornet, aleea de acces la 
colonia de pe str. Haiduca, drumul de acces la staţia de 
tratare a apei potabile. 

 � HCL nr. 63 din 17 decembrie 2014 prin care s-a decis 
o nouă  rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli 
al Consiliului Local al Comunei Nădrag, pentru anul 
2014. 

 � HCL nr. 64 din 30 decembrie 2014 de  aprobare a aco-
peririi definitive a deficitului secţiunii de dezvoltare a 
bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Local 
al comunei Nădrag pentru anul 2014, din excedentul 
bugetului pentru anul 2014.  

 � HCL nr. 1 din 28 ianuarie 2015 privind aprobarea 
organigramei și statului de funcţii ale Aparatului de 
specialitate al primarului comunei Nădrag și serviciilor 
publice autofinanţate pentru anul 2015. 

 � HCL nr. 2 din 28 ianuarie 2015 de stabilirea tarifelor 
pentru unele servicii de interes local pentru anul 2015. 

 � HCL nr. 3 din 28 ianuarie 2015 privind însușirea apar-
tenenţei la domeniul public al Comunei Nădrag a imo-
bilului „ Centrul de informare turistică Nădrag ”. 

 � HCL nr. 4 din 28 ianuarie 2015 de completare a in-
ventarului bunurilor care aparţin domeniului public al 
comunei Nădrag, însușit de Consiliul Local al comunei 
Nădrag prin Hotărârea nr. 8 / 25.01.2002., cu imobilul 
„Centrul de informare turistică Nădrag”

 � HCL nr. 5 din 28 ianuarie 2015 privind scutirea, de la 
plata contribuţiilor lunare de întreţinere datorate pen-
tru copiii înscriși la creșa Nădrag, a unor categorii de 
părinţi sau reprezentanţi legali ai copiilor. 

 � HCL nr. 6 din 28 ianuarie 2015 prin care a fost apro-
bată întocmirea amenajamentului silvo-pastoral al Co-
munei Nădrag. Aleșii locali au decis întocmirea docu-
mentaţiei pentru înscriere precum și înscrierea în cartea 
funciară a pășunilor, pășunilor împădurite și pădurilor 
din proprietatea comunei Nădrag identificate după în-
tocmirea amenajamentului silvo-pastoral și care sunt 
neîntabulate. 

 � HCL nr. 7 din 28 ianuarie 2015 privind diminua-

rea cu 4.626 mp a suprafeţei terenului înscris în CF 
400570 Nădrag cu nr. top. 1/1/1/a/1/a/1/1/b/18/9/ 6 
/5/ 2/ 16/16/2/20 având suprafaţa totală de 22.438 mp, 
situat în Nădrag str. Lunca. 

 � HCL nr. 8 din 28 ianuarie 2015 de  alocare a unui 
număr cadastral nou pentru parcela de teren intravilan 
neînscris în cartea funciară, cu suprafaţa de 4.240 mp, 
având categoria de folosinţă teren neproductiv, situat 
pe str. Ghioceilor lângă imobilul înscris în C.F. 400103 
Nădrag, nr.top. 1/1/1/a/1/a/1/1/a/3. 

 � HCL nr. 9 din 28 ianuarie 2015 în urma căreia a fost 
alocat un număr cadastral nou pentru parcela de teren 
intravilan cu suprafaţă de 5.000 mp, având categoria de 
folosinţa curţi construcţii, teren aferent Taberei Nădrag 
și neînscris în cartea funciară.

 � HCL nr. 10 din 28 ianuarie 2015 privind dezmembra-
rea în două parcele a terenului înscris în CF 401345 
Nădrag, nr. top 401345, situat în Nădrag, str. Tinere-
tului. 

 � HCL nr. 11 din 28 ianuarie 2015 privind dezmembra-
rea în două parcele a terenului înscris în CF 401348 
Nădrag, nr. top 401348, situat în Nădrag, str. Lunca. 

 � HCL nr. 12 din 11 februarie 2015 prin care s-a aprobat 
bugetul de venituri și cheltuieli al Consiliului Local al 
comunei Nădrag pentru anul 2015. 

 � HCL nr. 13 din 11 februarie 2015 de aprobare a  pla-
nului anual de ocupare a funcţiilor publice din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Nă-
drag pentru anul 2015.

 � HCL nr. 14 din 11 februarie 2015 în urma căreia s-a 
stabilit reţeaua școlară ce va funcţiona în comuna Nă-
drag în anul școlar 2015 – 2016. 

Hotârări ale Consiliului Local Nădrag

CU GÂNDUL 
LA PRIMĂVARĂ!

de Petru Peța

Când afară totu-ngheață
Atunci iarna se răsfață !
Dar noi, specie sărmană, 
Rezista-vom fără blană ?...

Iernii-i spun de la obraz
Că e mai mult de necaz!
Cheltuirăm mii de lei
S-avem căldură-n bordei!

Că să nu ne fie frig
Ne-am încovoiat… covrig
Am scos dunele cu pene,
Sub cioareci am luat izmene,

De teamă că-acuș-acuș
Vom cădea pe lunecuș
Ne-am pus un rând de obiele
Peste cizmele de piele!

Umblam pe zăpada nouă
Parcă-aveam în poală ouă!
Pîn ‘ s-ajungem iar în case
Degerau a noastre oase!...

Pentru niște flori în geam
Și c-a dat cu-alb peste tot,
Crede-mă că nu puteam
Prietenă să o socot!...

Luni de stare hibernală
Ne-au ținut în amorțeală
De-asta vrem să vie-afară
Simpatica primăvară!

Să ne-aducă bucurie
Când natura o să-nvie,
Să ne sărute pe-obraze
Cu-a soarelui calde raze!

Lacrimii din fulgi de nea
Să înflorească pe vâlcea
Sub formă de ghiocei
Și să zburde albii miei!

Să bâzâie iar bondarii!
Să vină și rânduneaua
Și cocorii- temerarii
Că de-acum s-a topit neaua!

Să dea-n poieni colțul ierbii
Să-l pască ciutele, corbii !...
Primăvară mai frumoasă
Nicăieri nu-i ca…acasă !!!

E timpul curățeniei de primăvară!
Curățarea spațiilor verzi din fața locuinței, desfundatul șanturilor, 
în grijirea pomilor de la stradă trebuie să fie, în această perioadă, 
preocupările tuturor locuitorilor comunei. În fața locuințelor mai 
sunt stive de lemne și utilaje agricole pe care locuitorii sunt rugați 
să le ducă în curți. De asemenea, dacă vremea este prielnică, pomii 
din fața caselor pot fi toaletați să nu se permită creșterea vlăstarilor. 
Crengile și re sturile vegetale rezultate se pot depozita în fața case-
lor. Între 15 martie și 1 aprilie 2015, primăria le va colecta cu un 
tractor și o remorcă. Pentru operativitate, cetățenii sunt rugați să 
anunțe edilii locali când pe o stradă sau mai multe sunt adunate 
grămezi de crengi. 

S-A  INTRAT ÎN POSTUL PAȘTELUI !
În acest an, creștinii orto-
docși  au intrat în Postul 
Paștelui pe data de 23 fe-
bruarie, Paștele fiind pe 
data de 12 aprilie. Creștinii 
romano-catolici au intrat în 
Postul Paștelui de Miercu-
rea Cenușii  (18 februarie),  
Paștele catolic fiind pe data 
de 5 aprilie.  
Postul Paștelui este asemă-
nat adesea cu o călătorie du-
hovnicească către Săptămâna 
Patimilor și Înviere. Este nu-
mit “Mare” pentru că este cel 
mai lung și cel mai important 
dintre toate pos turile. Postul 
Mare este caracterizat prin 
renunţarea la multe alimente, 
intensificarea rugăciu nilor pu-
blice și particulare, îmbunătă-
ţire personală și multă generozitate cu cei aflaţi în nevoi. Este o 
perioadă de înnoire duhovnicească, o perioadă a pocăinţei, a cu-
răţirii inimii și minţii, de reîntoarcere către poruncile Domnului 
și către aproapele nostru. 

Măsuri de prevenire  
a incendiilor în gospodării
Una din cele mai frecvente cauze de izbucnire a incendiilor 
din ultima perioadă a fost focul deschis, în special la anexe-
le gospodărești. Pentru a evita distrugerile cauzate de focul 
scăpat de sub control, pompierii din cadrul SVSU Nădrag, 
recomandă evitarea următoarelor activități:

 � distrugerea prin foc a resturilor menajere, furajere sau a 
vegetației uscate din grădini și curți

 � aprinderea deșeurilor pe timp de vânt
 � utilizarea în locuințe sau anexe gospodărești a lumânări-
lor, făcliilor, lămpilor de iluminat sau de gătit cu petrol 
fără a se lua măsuri de prevenire

 � depozitarea cenușei cu jeratic nestins în apropierea maga-
ziilor, șurelor, furajelor

 � folosirea de afumători improvizate în magazii sau poduri
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Nou regulament 
de funcționare la 
liceul nădrăgean

Noul Regulament de Organizare și Funcţionare a Unită-
ţilor de Învăţământ Preuniversitar (ROFUIP) a fost pu-
blicat în Monitorul Oficial prin Ordinul Ministrului nr. 
5115 din 13 ianuarie 2015. Acesta se va aplica și la liceul 
nădrăgean.
Una dintre noutățile regulamentului este relaţia pe care fa-
milia o are cu școala, mergând până la acel contract educa-
ţional pe care părintele trebuie să-l semneze cu unitatea de 
învăţământ privind educaţia pe care copilul său o primește. 
Contractul are în vedere responsabilităţi atât din partea șco-
lii, cât și din partea părintelui, pentru că ambele converg 
către interesul major al elevului. De asemenea, se aduc regle-
mentări la folositul telefoanelor mobile de către elevi. Astfel, 
aceștia pot folosi telefoanele mobile numai pentru a semnala 
o urgenţă sau dacă utilizarea lor poate contribui la optimiza-
rea procesului educativ. Este interzisă înregistrarea activității 
didactice. Prin excepţie de la această prevedere este permisă 
înregistrarea doar cu acordul cadrului didactic. Reglemen-
tarea serviciului pe școală al elevilor este și ea noutate în 
regulament: vor face de serviciu elevii din clasele VII-VIII, 
respectiv cei din învăţământul liceal. Sunt aduse modificări 
și în ceea ce privește semnul distinctiv. Concret, se intro-
duce și obligativitatea însemnului distinctiv care înseamnă 
ecuson, uniformă, eșarfă, însemn care va fi stabilit la nivelul 
școlii. De menționat că elevii nădrăgeni din ciclul primar au 
uniformă, conducerea liceului urmând a stabili un semn dis-
tinctiv (probabil ecuson sau eșarfă) valabil pentru toți elevii. 

OBLIGAȚII ȘI SANCȚIUNI
Dacă elevii nu vor respecta prevederile regulamentului, vor 
fi sancţionaţi în funcţie de gravitatea abaterii. Sancţiunile 
aplicate pot fi observaţie, avertisment, mustrare scrisă, re-
tragere temporară sau definitivă a bursei de merit, banilor 
de liceu, sau bursei profesionale, eliminarea de la cursuri pe 
o perioadă de 3-5 zile, mutarea disciplinară la o clasă pa-
ralelă, preaviz de exmatriculare sau exmatricularea. Potrivit 
prevederilor legale, părintele, tutorele sau susţinătorul legal 
are obligaţia de a asigura frecvenţa școlară a elevului în învă-
ţământul obligatoriu și de a lua măsuri pentru școlarizarea 
elevului, până la finalizarea studiilor. În cazul în care părin-
tele, tutorele sau susţinătorul legal nu asigură școlarizarea 
elevului, pe perioada învăţământului obligatoriu (până în 
clasa a X-a inclusiv), poate fi sancţionat cu amendă cuprinsă 
între 100 și 1.000 de lei, ori este obligat să presteze muncă 
în folosul comunităţii.

ÎN ATENŢIA PĂRINŢILOR, 

Au început înscri erile pentru clasele  
pregătitoare și I-a la școlile din comună!

În anul școlar 2015- 2016, la Liceul Tehnologic ”Traian Gro-
zăvescu„ va funcționa o clasă pregătitoare cu 25 de elevi și o 
clasă a I-a tot cu 25 de copii. Nu sunt criterii de departajare 
a copiilor ce urmează a fi înscriși. Evaluarea psihosomatică, 
în vederea înscrierii copiilor în Clasa Pregătitoare / Clasa 
I pentru anul școlar 2015-2016, se realizează în perioada 
17.02.2015-11.03.2015. 

CARE ESTE PROGRAMUL  
DE COMPLETARE A CERERILOR?

Înscrierea în clasa pregătitoare
 � Etapa I-a: 23 februarie – 13 martie 2014 – completarea cererilor tip, on line, de către părinţi, după următorul 
program: luni- vineri, orele 8,00-20,00 și sambătă orele 9,00-13,00, la secretariatul școlii

 � Etapa II-a: 25 martie – 04 aprilie 2014- completarea cererilor tip, on line, de către părinţi pentru copii care 
nu au fost prinși în nici o unitate școlară și care nu au participat la prima etapă de înscriere.

Înscrierea în clasa I-a (a copiilor de 7 ani care nu au fost înscriși în învățământul primar în anul școlar 
2014-2015, ai căror părinți solicită înscrierea direct în clasa I-a) 

 � 24 februarie – 14 martie 2014 - depunerea solicitărilor de înscriere de către părinţi la unitatea școlară din 
circumscripţie

Părinții au posibilitatea informării despre înscrierea copiilor și de pe site-ul școlii:  
www.liceultehnologicnadrag.ro

”ZIUA ÎNDRĂGOSTIȚILOR”  
ÎN COMUNA NOASTRĂ

Valentine’s Day este Ziua Îndrăgostiților în tradiția occidenta-
lă, care se sărbătorește pe data de 14 fe bruarie. La noi a înce-
put de câțiva ani să se sărbătorească ziua de Valentine’s Day, deși 
Dragobetele este o sărbătoa re tradițională a dragostei. Ziua de 
Valentine’s Day a fost celebrată și în cadrul Liceului Tehnologic 
“Traian Grozăvescu”, fiind pri mită cu deosebit entuziasm de ado-
lescenţi. Astfel, elevii au scris scrisori de dragoste, le-au pus într-o 
urnă după care un juriu a deliberat care este cea mai frumoasă. A 
ieșit ”învingătoare” scrisoarea unui liceean către... Andra. 

CALIFICĂRI LA OLIMPIADE 
ŞI PREMII LA CONCURSURI

Și în acest an elevii de la liceul din comu-
na noastră au reușit să se califice la faza 
județeană a olimpiadelor școlare pe diferite 
materii. De asemenea, s-au reușit și clasări 
pe locuri fruntașe la mai multe concursuri. 
Este meritul elevilor  dar și al dascălilor care-i 
îndrumă și îi pregătesc. Felicitări pentru cali-
ficare și succes pe mai departe!

 � Elevele  Dobra Cătălina și Halașciuc Natalia Lucia 
din clasa a VI-a și Luntrașu Andreea Gabriela , 
pregătite de d-na profesor Dumescu Mihaela 
s-au calificat pentru faza judeţeană a olimpia-
dei de Limba și literatura română.

 � La Concursul “ Împărtășania în viaţa noastră” , 
etapa locală, secţiunea eseu eleva Murgoi Oana 
clasa a VI-a a obţinut premiul I , iar eleva Halaș-
ciuc Natalia clasa a VI-a a obţinut premiul II. La 
secţiunea eseu, faza zonală,  eleva Murgoi Oana 
clasa a VI-a a obţinut premiul I  iar eleva Halaș-
ciuc Natalia clasa a VI-a a obţinut premiul III.

 � Dl.  profesor Dumescu Dan a pregătit lotul de 
elevi pentru Olimpiada de Matematică faza 
locală – Lugoj , pentru care s-au calificat Bușe 
Denisa, Halașciuc Natalia , Dobra Cătălina si Jurj 
Denisa clasa a VI-a. De asemenea, dl. profesor 
Velcsov Gheorghe Ioan a pregătit lotul de elevi 
pentru Olimpiada de Matematică faza locală – 
Lugoj , pentru care s-au calificat Sârbu Bianca 
și Angheloni Diana clasa a V-a și Raia Raul cla-
sa a VIII-a. La concursul de matematică ”Adolf 
Haimovici” (faza locală, desfășurată la Lugoj) 
dl. prof. Dumescu Dan  a participat cu șase elevi 
de liceu: Lazea Maria,  Paseca Alexandra (clasa 
a X-a), Ianculescu Mădălina,  Murgoi Florentina 
clasa  a XI-a și Baban Marian, Luntrașu Andreea 
(clasa a XII-a) 

 � La faza pe școală a  Olimpiadei de Religie, eleva  
Asavei Gabriela (clasa a IX-a), pregătită de către 
dl. profesor    Şandru Adrian Sorin, s-a calificat 
pentru faza judeţeană. 

 � La Concursul Național “Nașterea Domnului - 
Renașterea Bucuriei” destinat preșcolarilor și 
desfășurat în luna decembrie 2014 copiii grupei 
mari pregătiţi de doamna prof. Crivinanţu Mire-
la, au obţinut următoarele rezultate:

Premiul I- Murgoi Maria
Premiul II- Buibaș Adrian
Premiul III- Mușat Alessia
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Barna Tiberiu Cătălin cu Goldschmidt Larisa 
Elisabeta în 17.01.2015

Le dorim “Casă de piatră!”

Decese
Novăcescu Lazăr (73 de ani)- născut la 

29.03.1941, decedat în 24.11.2014
Bucșa Cornelia (82 de ani) - născută la 
12.08.1932, decedată în 24.12.2014
Berciu Maria (72 de ani)- născută la 
01.11.1942, decedată în 29.01.2015
Batea Sofia (87 de ani)- născută la 

23.01.1928, decedată în 08.02.2015
Grijak Iuliana (78 de ani)- născută la 
29.04.1936, decedată în 08.02.2015
Batea Sofia (87 de ani)- născută la 

23.01.1928, decedată în 08.02.2015
Pacurari Vasile (73 de ani)- născut la 
30.09.1941, decedat în 18.02.2015

Suciu Elisaveta (86 de ani) - născută la 
17.01.1929, decedată în 19.02.2015

Kozilek Stela Aurica (74 de ani) - născută la 
11.08.1940, decedată în 20.02.2015

Dumnezeu să îi 
odihnească în pace!

Nașteri
Szilagyi Massimo- Luca în 

12.01.2015
Baban Alexandra Daniela în 

29.01.2015
Linginari Luca Robert în 30.01.2015

Pașca Sara Sofia în 12.02.2015
Să crească mari și sănătoși!  

Felicitări părinților!

Târguri apicole  
de primăvară
Crescătorii de albine din comuna noastră, dar și 
cetățenii, sunt invitați la două târguri apicole ce se 
desfășoară în luna martie. Ast fel, în zilele de 7 și 
8 martie, va avea loc la Ghiroda a cincea ediție a 
Târgului apicol de primăvară ”Ghi roda- Timișoara 
2015”. La târg par ticipă peste 100 de firme și 
specialiști apicultori din România, Ungaria și Ser-
bia. În cadrul manifestării vor avea loc conferințe, 
expoziții cu vânzare de utilaje și produse apicole, 
concur suri de degustat miere, fotografii și picturi 
de teme apicole, tombolă. De asemenea, în zilele 
de 21 și 22 martie 2015 va avea loc la Făget cea 
de-a XII-a ediție a Sărbătorii apiculturii bănățene. 
La eveniment vor fi prezente peste 50 de firme din 
țară, Ungaria, Serbia și Pakistan.  Vor fi prezente cu 
standuri producători și comercianți de echipamen-
te și materiale pen tru apicultură. Intrarea vizitato-
rilor este gratuită.

Agro Minea - Padeșu

La Cleo

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 căl-
dură. 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. 

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!
 

Vă așteptăm cu drag!

Suntem locul ideal pentru odihnă și relaxare. Sau, dacă sunteți o per-
soană 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!

Agenda Poliției Nădrag
Agent șef-principal 
Manea Silviu, șef post 
Poliția Nădrag prezintă 
o parte din activitățile 
recente și recomandă o 
serie de măsuri pentru 
prevenirea  infracţiuni-
lor de tâlhărie, reduce-
rea riscului vic timal dar 
și alte aspecte: 

 � În această perioadă, 
polițiștii nădrăgeni 
desfășoară activități în baza planului de acțiune „Scutul Pădurii 2015”. 
Se au în vedere combaterea tăierilor ilegale și sustragerii de arbori din 
fondul forestier, prevenirea și combaterea transportului, depozitării, 
prelucrării primare și comercializării ilegale a materialelor lemnoase și 
a tuturor faptelor ilicite care aduc atingere regimului silvic. 

 � Polițiștii nădrăgeni le-au prezentat elevilor Liceului ”Traian Gorzăves-
cu„ reguli de circulație rutieră. De asemenea, pe linia delicvenței juve-
nile, împreună cu conducerea liceului nădrăgean au fost stabilite o serie 
de acțiuni comune. Recomandăm tinerilor să nu se implice în conflicte 
sau încăierări și să evite anturajele din care fac parte persoane cu com-
portament antisocial. Delicvenţa juvenilă reprezintă o sursă sigură de 
probleme ce pot afecta într-un mod negativ și distructiv viaţa tinerilor.

 � Reamintim faptul că indivizi certați cu legea păcălesc cetățenii prin 
metoda ”Accidentul”. Concret, oamenii primesc apeluri telefonice prin 
care sunt înștiințați că un apropiat a avut ori a provocat un accident 
și, pe această cale, le sunt solicitate anumite sume de bani. Îi rog pe cei 
care primesc astfel de apeluri telefonice să nu dea curs cererilor și să ne 
anunțe de îndată!

 � Pentru comba terea furturilor din locuinţe, cetăţenilor li se recomandă 
să ia următoarele măsuri: să evite  păstrarea în casă a sumelor mari de 
bani și să facă cunos cute altor persoane valorile pe care le deţin;  să 
asigure cu sisteme corespunzătoare de închidere (yale, lanţuri de lacăt 
etc.), ușile și ferestrele locuinţei și anexelor gospodărești;  să asigure 
un iluminat corespunzător a casei și a curţii (dacă este posibil cu sen-
zori de mișcare); la locuințele aflate în construcție să fie, asigurată paza 
materialelor de construcţie, a sculelor și utilajelor necesare pe timpul 
lucrărilor; să fie asigurată societatea comercială cu sisteme antiefracţie 
și de supraveghere video performante; la finalul programului de lucru 
să se pornească, de fiecare dată, sisteme le de de securitate cu care este 
prevăzută societatea;  în orice situaţie în care se observă că în preajma 
locuinţei apar persoane străine care nu-și justifică prezenţa sau se re-
marcă intenţia acestora de a comite infracţiuni vă rugăm să anunţaţi 
poliţia la telefonul 112.

AS Padeșul Nădrag,  
în pragul desființării?

Sunt semnale tot mai multe că echipa comunei nu va 
mai participa în returul Ligii a V-a Timiș, seria a III-a 
asta și pentru că mai mulți jucători au plecat de la club. 
Finanțatorul echipei, dl. Ioan Duma, a declarat pentru 
”Foaia nădrăgeană” că este dezamăgit de unii dintre jucă-
tori mai ales că domnia sa a investit și timp și bani pentru 
susținerea echipei. De asemenea, dl. Ioan Duma spune că 
intenționează să formeze o altă echipă de fotbal, cu tineri 
jucători, cel mai probabil la Crivina, motiv pentru care or-
ganizează o selecție așteptând să fie contactat de doritori, 
tineri din comună sub 25 de ani. Returul campionatului 
Ligii a V-a va începe în data de 15 martie. Rămâne de 
văzut dacă clubul nădrăgean va dispărea de pe firmamen-
tul mișcării fotbalistice autohtone. Pentru suporteri, cei 
mai în vârstă și nu numai!, ar fi păcat mai ales că istoria  
a cunoscut câteva momente deosebite de care merită să 
aducem aminte:

 � În 1976, Laminorul Nădrag promova în Divizia C, 
unde a rezistat până în 1980

 � În ediția 1978/1979 a Cupei României a ajungea, 
în premieră, în 16-imile competiției. Sorții au decis 
ca la poalele Padeșului să poposească Universitatea 
Craiova (viitoarea ”Craiova Maxima”), cu Ilie Balaci 
și Costică Ștefănescu. Oltenii au învins cu scorul de 
5-0 dar a rămas bucuria suporterilor de a vedea la 
lucru echipa de ”aur” a Craiovei 

 � În data de 26 noiembrie 1980, tot în 16-imile Cu-
pei României, pe stadionul nădrăgean a venit Stea-
ua București cu o echipă din care nu lipseau Florin 
Marin, Sameș, Iordănescu sau Marcel Răducanu. 
Steliștii au învins cu scorul de 9-2. Echipa Lamino-
rului condusă de principalul Ștefan Nedelcu:  Hădă-
rău – Matei, Fuior, Bînea, Lucian – Păcățan, Nemeș, 
Buzan – Vasilescu, Popa, Linginar.


