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Liviu Muntean
Dragi nădrăgeni,
De Rusalii am sărbătorit Hramul 
Bisericii Or todoxe Române din 
Nădrag și am petrecut la Ruga 
nădrageană. Țin să vă mulțumesc 
că ați participat în număr atât 
de mare la această sărbătoare a 
comunității noastre. Consider că a 
fost un eveniment reușit, că ne-am 
simțit bine împreună și că a me-
ritat să ne detașăm o zi de pro-
blemele cotidiene. În altă ordine 
de idei, s-a terminat și anul școlar 
2014-2015. Mă bucur că elevii din 
comuna noastră  au avut rezultate 
deosebite la învățătură, la concur-
suri și olimpiade. De aceea, Primă-
ria și CL Nădrag au ținut să recom-
penzeze cu suma de 4.100 de lei 
performanțele obținute de câțiva 
elevi deosebiți. Țin să îi felicit pe 
toți elevii merituoși și profesorii 
care i-au îndrumat deoarece prin 
rezultatele obținute la competițiile 
școlare au arătat că la Nădrag se 
face un învățământ de calitate. Ca 
primar dar și ca pă rinte, le doresc 
tuturor elevilor nădrăgeni să învețe 
cât mai bine iar absolvenților de 
liceu să reușească în viață. Să facă 
cu toții cinste atât școlii unde au 
învățat abecedarul, dar și comunei 
din care provin. Să nu uite nicio-
dată că, la Nădrag, dascăli inimoși 
i-au învățat, dincolo de litere și ci-
fre, să fie oameni de care comuni-
tatea să se mândrească. Pe de altă 
parte, pentru Primărie și Consiliul 
Local, învățământul și pro blemele 
școlii ori grădiniței sunt priorități. 
Îi asigur pe părinți că din partea 
Primăriei și a CL Nădrag există și 
va exista o disponibilitate totală 
pentru a sprijini orice acţiune care 
vizează învățământul. În acest con-
text vă anunț că vom reabilita can-
tina școlii aducând-o la standarde 
deosebite. Concret, se va mări sala 
de mese, se va moderniza bucătăria 
după norme europene, se vor face 
lucrări de renovare în interior cît 
și în exterior, la grupurile sanitare, 
se va realiza o terasă acoperită. Prin 
toate acestea cantina va deveni un 
loc în care se vor putea desfășura 
în condiții optime deopotrivă ser-
bările elevilor dar și evenimente ale 
comunității. 

Editorial

TAXELE LOCALE PE ANUL 2016 RĂMÂN LA VALOAREA  
CELOR DIN ACEST AN! 

În ședința Consiliului Local Nădrag din data de 27 mai 2015, aleșii locali au decis ca valoarea 
impozi telor și taxelor locale pentru anul 2016 să rămână la nivelul celor din din acest an. Este al 
treilea an consecutiv în care taxele și impozitele locale nu au fost majorate! 
” Vremurile sunt cum sunt și dacă am fi introdus noi taxe sau le-am fi majorat pe cele exis-
tente exista riscul de a afecta plata acestora de către locuitori. În acest context, este impor-
tant să se dea dovadă de spirit civic și să se achite taxele și impozitele. Trebuie ca fiecare 
dintre noi să înțeleagă cât de important este să-și achite aceste obligații că tre comunitate. 
Alături de alocările din partea administrației județene ori din cele ale Finanțelor, o im-
portantă sumă de bani vine din plata taxelor și impozitelor locale. Adică de la locuitorii și 
firmele din comună. Banii din taxele și impozitele locale se reîntorc în finanțarea de lucrări 
edilitar- gospodărești nece sare dezvoltării fiecărei localități componente și de care, fiecare 
dintre noi beneficiem. De aceea este important să achităm, la timp, ceea ce da torăm bugetu-
lui local” - primar Liviu Muntean

”Ziua Padeșului” 
2015

Hore, doine, brâuri. Tonete cu 
mici, bere, grăta re, jucării pen-
tru cei mici. Muzică cu îndrăgiții 
soliști ai muzicii populare ba nă-
țene. Competiții sportive și con-
cursuri tematice. Multă, multă 
distracție. Un spectaculos foc de 
artificii. De acestea vor avea parte 
nădrăgenii și oaspeții lor la ”Ziua 
Padeșului”. Evenimentul va avea 
loc în zilele de 8 și 9 august 2015 
pe platoul din fața blocurilor 17 și 
22. Vă așteptăm cu drag!

Ruga. Un moment de referință în 
viața comunității, un noian de clipe 
emoționante prilejuite de revederea 
părinților, neamurilor, prietenilor 
ori locurilor copilăriei. Căci la Rugă, 
tradiția cere ca, indiferent unde s-ar 
afla, copiii trebuie să vină la locu-
rile natale. Adică, acolo de unde au 
plecat în viață, în acel loc în care au 
învățat ce este omenia, cinstea, dem-
nitatea, dragostea față de oameni și 
față de muncă. O zi în care cei care 
stau în localitate, mai tineri ori mai 
vârstnici, se întâlnesc cu cei ce locu-
iesc în alte părți, o zi în care petrec 
împreună. O zi când poate mai mult 
ca oricând, sunt mândri cu toții că 
sunt fii și fiice ai Nădragului.

Duminică 31 mai 2015. În centrul comu-
nei plutește în aer atmosfera de sărbătoare. 
Este rugă la Nădrag. Este ziua de Rusa-

lii, Pogorârea Sfântului Duh, care este și 
hramul Bisericii Ortodoxe. La orele după 
amiezii, părintele paroh Daniel Ioan Iancu 
începe oficierea slujbei de Hram. În lăcașul 
de cult sunt prezenți alături de credincioși 
primarul Liviu Muntean, consilieri locali, 
componenții ansamblului de dansuri ”Flo-
rile nădrăgene”. După slujbă s-a făcut ie-
șirea din Biserică și înconjurarea acesteia 
cu rânduiala cuvenită, sfinţirea lăcașului 
de cult care simbolizează hora ce urmea-
ză. Apoi, alaiul Rugii având în frunte pe 
părintele paroh, primarul comunei, aleșii 
locali și dansatorii ansamblului îmbrăcați 
în frumoase costume populare s-a deplasat 
către locul unde se va ține Ruga: platoul 
din parcul central. Aici, de ore bune, to-
boganele, tirolienele, leagănele sunt ”aca-
parate„ de cei mici, care însoțiți de părinți 
ori bunici, au dat ”startul” Rugii lor așa 
cum știu ei mai bine: jucându-se. Primarul 
Liviu Muntean se adresează sutelor de nă-

drăgeni prezenți dorindu-le un bun venit 
și petrecere plăcută. După premierea ele-
vilor olimpici, a cuplurilor care au împli-
nit 25 și 50 de ani de căsnicie, are loc un 
atractiv program artistic, tinerii dansatori 
din ”Florile Nădragului„ interpretând su-
ite de dansuri de șes și de munte primite 
de cei prezenți cu multe aplauze. După 
acest moment cu acordul părintelui paroh, 
se deschide oficial Ruga printr-o horă în 
care, pe acordurile muzicii solistei Monali-
sa Șufan și orchestrei sale, se ”prind„ aleșii 
locali, membrii ansamblului școlii, nădră-
geni. Apoi a început petrecerea! Ore în 
șir, pe platoul din fața blocurilor 17 și 22, 
nădrăgenii petrec pe cinste în acordurile 
muzicii îndrăgitei soliste Monalisa Șufan. 
La miezul nopții are loc un spectaculos foc 
de artificii, petrecerea continuă până spre 
ora 2. A fost o sărbătoare reușită, localnicii 
așteptând-o deja pe cea de anul viitor!

Ruga nădrăgeană -  
sărbătoare de suflet a comunității
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În ședințele din lunile martie, aprilie și mai ale Con-
siliului Local Nădrag au fost adoptate mai multe ho-
tărâri de interes pentru întreaga comunitate. Acestea 
sunt următoarele: 

 � HCL  nr. 28 din 25 martie 2015 privind aprobarea exe-
cutării de lucrări de decolmatare albie pârâu și conso-
lidări de maluri și taluzuri de drumuri în comuna Nă-
drag.  Se vor executa următoarele lucrări: decolmatare 
albie pârâu Izvodea pe lungime de 60 m; consolidare 
apărare mal și taluz drum str. Izvodea pe lungimea de 
40 m; consolidare apărare mal și taluz drum str. Bre-
toane pe lungimea de 15 m; consolidare apărare mal 
și taluz drum zona Pătru Covaci pe lungimea de 20 m; 
onsolidare apărare mal și taluz drum str. Padeș pe lun-
gimea de 20 m; consolidare taluz drum str. Alunului pe 
lungimea de 100 m; evacuare și transport moloz zona 
Sediului Primăriei.

 � HCL nr. 29 din 29 aprilie 2015 prin care s-a aprobat 
achiziţionarea de flori, arbori și arbuști ornamentali 
pentru înfrumusețarea comunei

 � HCL nr. 30 din 29 aprilie 2015 privind aprobarea 
apartamentării blocului de locuinţe rezultat în urma 
finalizării obiectivului de investiţii „Refuncţionalizarea 
și mansardarea clădirii internat în locuinţe sociale, mo-
dificare regim de înălţime de la P+4E la P+4E+M, în 
localitatea Nădrag, judeţul Timiș”

 � HCL nr. 31 din 29 aprilie 2015 prin care s-a acordat 
un ajutor financiar de urgenţă unei familii aflată în si-
tuaţie de necesitate cauzată de incendiu. Este vorba de 
acordarea sumei de 60.000 lei familiei Toporan Ioan 
domiciliată în com. Nădrag , sat Crivina nr. 89, căreia 
un incendiu i-a mistuit casa și bunurile.  

 � HCL nr. 32 din 29 aprilie 2015 în urma căruia s-a de-
cis alipirea în cartea funciară a trei terenuri intravilane 
situate pe strada Lunca din Nădrag. 

 � HCL nr. 33 din 29 aprilie 2014 privind rectificarea bu-
getului de venituri și cheltuieli al Consiliului Local al 
Comunei Nădrag, pentru anul 2015. 

 � HCL nr. 34 din 12 mai 2015 prin care s-a aprobat 

amenajarea unui trotuar din dale de pavaj (în lungime 
de 850 m) pe porţiunea cuprinsă între podul mic de 
la fosta cantină a uzinei de pe strada Metalurgiștilor și 
blocul nr. 4. de pe strada Oţelarilor pe str. Oţelarilor 
pe porţiunea din spatele fostei oţelării (pe o lungime 
de 150 m)

 � HCL nr. 35 din 12 mai 2015 privind procedura de re-
partizare spre închiriere a locuinţelor situate în blocul 
amenajat pe strada Grădiniţei din Nădrag

 � HCL nr. 36 din 12 mai 2015 prin care s-a decis acor-
darea de premii în bani unor elevi și cadre didactice din 
cadrul Liceului Tehnologic Nădrag, pentru rezultate 
deosebite obţinute la olimpiade și concursuri școlare în 
cursul anului 2015.

 � HCL nr. 37 din 27 mai 2015 privind stabilirea unor 
impozite și taxe locale pentru anul fiscal 2016

 � HCL nr. 38 din 27 mai 2015 care a vizat o a doua recti-
ficare a bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului 
Local al Comunei Nădrag, pentru anul 2015. 

 � HCL nr. 39 din 27 mai 2015 prin care s-a aprobat  
alocarea sumei de 10.000 de lei organizării sărbătorii 
„Ruga Nădrăgeană”, ediția 2015. 

 � HCL nr. 40 din 27 mai 2015  în urma căreia s-a acor-
dat suma de 5.000 lei Bisericii Penticostale din Nădrag, 
bani necesari executării de lucrări de izolare a clădirii 
bisericii situate în Nădrag, Aleea Bradului nr.1.

Hotărâri ale Consiliului Local Nădrag

Împreună, la bine și la 
greu, de zeci de ani

Au încă puterea de a merge mai departe, demonstrându-ne tuturor că doar 
cu o atitudine optimistă și cu o viaţă echilibrată putem atinge o vârstă îna-
intată. Sunt oameni fericiţi fiindcă și-au găsit perechea potrivită și au rămas 
tot împreună de zeci de ani. Este vorba de cuplurile nădrăgene care cu dra-
goste, înţelegere și sănătate, au ajuns să împlinească 25 de ani și 50 de ani 
de căsătorie. În semn de respect, primarul Liviu Muntean le-a acordat, în 
deschiderea Rugii nădrăgene, diplome și cadouri în bani urându-le multă 
sănătate, viață îndelungată și fericire alături de cei dragi !

EI AU FOST CEI PREMIAȚI !

25 de ani de căsătorie (împliniți în 2014)
Fam. Negrea Vasile

Fam. Berciu Ienei- Eusebiu
Fam. Teslevici Aliosa, 

Fam. Mihai Irina
Fam. Mateiu Dorian

Fam. Faur Porfir

50 de căsătorie (împliniți în 2014)
Fam. Ana Ilie

Fam. Lădariu Ioan 

25 de ani de căsătorie (împliniți în 2015)
Fam. Moldovan Cristina- Ingrid

Fam. Mihăilă Dănuț
Fam. Haivacă Ana

50 de căsătorie (împliniți în 2015)
Fam. Crivineanțu Dumitru

ÎNGRIJIREA SPAȚIILOR VERZI -  
O DATORIE CETĂȚENEASCĂ  

ȘI NU NUMAI…
Luna iunie a avut de toate: și ploi, furtuni 
dar și multe zile călduroase. Toate acestea 
au făcut ca atât pe spațiile publice cât și pe 
cele din fața caselor să crească vegetația. 
Edilii locali au tăiat iarba din parcul cen-
tral, din fața unor instituții din alte zone 
aflate pe domeniul public. Și mulți dintre 
locuitorii comunei au ieșit să tundă gazo-
nul din față: cu motocoase, cu trimmere, 
cu clasica coasă. Unii, în schimb…au pre-
ferat ”umbra„ vreunei terase în loc să-și 
îngrijească spațiul verde din fața gospodă-
riei. Poate că citind aceste rânduri, vor ieși 
în fața locuințelor și se vor uita cât de mare a crescut iarba. Și poate că o vor și tunde pentru că 
și vecinii au făcut-o. De asemenea, nădrăgenii și crivinenii sunt rugați să desfunde șanțurile, să 
vopsească (dacă este necesar) gardurile, să zugrăvească ori văruiască casele. 

Cronica medicală
RecomandăRi pRivind pRotecţia 
populaţiei pe timpul caniculei

Prognoza meteo pentru această vară arată că 
vom avea parte de perioade de caniculă. Vă pre-
zentăm câteva recomandări pentru protecția fie-
căruia: copii, tineri, adulț și persoane vârstnice: 
- Deplasările sunt recomandate în primele ore 
ale dimineţii sau seara, pe cât posibil prin zone 
umbrite, alternând deplasarea cu repausul, în 
spaţii dotate cu aer condiţionat (magazine, spații 
publice)
- Evitaţi aglomeraţiile, expunerea la soare, efor-
tul fizic intens între orele 11.00-18.00
- Purtaţi haine lejere, subţiri, deschise la culoare, 
pălării și ochelari de soare
- Beţi 1,5-2 litri de lichide pe zi, nu prea reci, 
apă, sucuri naturale din fructe și ceaiuri călduţe 
(soc, mușeţel, urzici)
- Evitaţi băuturile ce conţin cofeină (cafea, ceai, 

cola) sau zahăr (sucurile carbogazoase) în canti-
tate mare
- Evitaţi alimentele cu un conţinut sporit de gră-
simi, în special de origine animală
- Nu lăsaţi copiii/animalele de companie sin-
guri/singure în autoturisme
- Nu consumaţi alcool (inclusiv bere) – vă des-
hidratează și vă transformă într-o potenţială vic-
timă a caniculei
- Menţineţi legătura cu persoanele în vârstă 
(rude, vecini, persoane cu dizabilităţi), intere-
sându-vă de starea de sănătate a acestora și ofe-
riţi-le asistenţă ori de câte ori au nevoie
- Cereţi sfatul medicului de familie la cel mai 
mic semn de suferinţă, manifestat de dumnea-
voastră sau copilul dumneavoastră
-  Persoanele care suferă de diferite afecţiunii își 
vor continua tratamentul, conform indicaţiilor 
medicului. Este foarte util ca în perioada cani-
culară să se consulte medicul curant, în vederea 
adaptării schemei terapeutice la condiţiile exis-
tente.
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Este elevă în clasa a X-a la Li-
ceul Tehnologic ”Traian Groză-
vescu„ din comuna noastră. E 
o adolescentă ca toate celelalte 
de vârsta ei, cu pasiuni speci-
fice vârstei, cu idealuri și mult 
optimism dar și cu multă dârze-
nie și voință. În tumultul vieții 
cotidiene, față de alți tineri de 
vârsta sa, ea poate fi un exem-
plu de maturitate și de ambiție. 
Este pasionată de matematică și 
recent a obținut locul I pe țară la 
un concurs de matematică a că-
rui finală națională a avut loc la 
Iași. Este vorba de Maria Lazea 
care după câțiva ani de rezultate 
excepționale la alte concursuri și 
olimpiade de matematică (pre-
gătită de prof. Dan Dumescu) 
a reușit să obțină locul I la faza 
naţională a Concursului Naţio-
nal de Matematică „A. Haimo-
vici”. Pentru aceasta, în cadrul 
deschiderii Rugii nădrăgene, 
primarul Liviu Muntean a re-
compensat-o (atât pe ea cât și 
pe dascălul care o îndrumă) cu 
suma de 1.000 lei. De aseme-
nea au fost premiaţi și alți elevi 
cu rezultate deosebite la învăţă-
tură. Mai trebuie menționat că  
Maria Lazea s-a aflat printre cei 
50 de olimpici din judeţul Timiș 
care au fost premiaţi cu 300 lei 
și premii în cărţi la Timișoara, 
la Sala „Capitol” a Filarmonicii 
Banatul, în cadrul unei ample 
ceremonii.

Reporter Foaia nădrăgeană: În 

primul rând felicitări pentru 
performanța obținută. La ce 
concursuri ai mai participat si 
ce rezultate ai obținut?

Maria Lazea: Încă din clasa 
a V-a am participat la di ferite 
concursuri de matematică. 
Și aș aminti pe următoare-
le:  Concursul de matema-
ti că “Gheorghe Popescu 
“(2012-mențiune), Concursul 
Regional “Matematica de nota 
10 “ (2011- premiul II, 2012 
și 2013-premiul I ), Concur-
sul Național de Matematica 
“Lumina Math“, Concursul 
național de matematică “Arhi-
mede “(etapa 1 – două premii 
III și un loc I; etapa a doua 
– trei mențiuni și premiul II; 
etapa a treia 3 – trei mențiuni 
și premiul III și medalia de 
bronz în 2013), Olimpia-
da Naționala de Matematică 
(premiul I la etapa locală și 
mențiune la etapa județeană în  
2011; prem. III la etapa locală 
în 2013 ). Anul trecut și anul 
acesta am participat la Con-
cursul Național de Matema-
tică Aplicată “ Adolf Haimo-
vici“, obținând o mențiune, 
respectiv, premiul I.

Reporter: Cât timp aloci zilnic 
studiului matematicii?

Maria Lazea: În timpul anu-
lui școlar fac pregătire aproxi-
mativ 2-3 ore pe zi, de patru 
ori pe săptămână și uneori în 
vacanțe. Doresc să menționez 

faptul că nu aș fi reușit să obțin 
rezultatele amintite fără ajuto-
rul și sprijinul  domnului pro-
fesor Dumescu Dan. Am fost 
și suntem o echipă iar acest 
lu cru ne-a asigurat reușita ob-
ținută pe plan național.

 
Reporter: Cum a decurs con-
cursul de la Iași?

Maria Lazea: La Iași a fost 
foarte frumos însă destul de 
obositor, având în vedere 
că drumul e destul de lung, 
dar a meritat totul. Partici-

parea la un astfel de nivel 
este o experiență unică. Cu 
acest prilej am descoperit noi 
oportunități, am întâlnit oa-
meni minunați, am creat noi 
prietenii și am venit acasă cu 
amintiri deosebite. 

Reporter: Ce vrei să faci în vii-
tor? Vei urma o facultate de ma-
tematică? 

Maria Lazea: Încă nu m-am 
decis ce facultate aș dori să 
urmez, însă evident va fi ceva 
bazat pe matematică.

Maria Lazea - locul I la faza națională a  
Concursului Național de Matematică „A. Haimovici”

”Maria Lazea este o tânără 
talentată și cu multă dorință 
de a obține rezultate în con-
cursurile de matematică. 
Este cea mai bună elevă pe 
care am sprijinit-o pentru 
astfel de concursuri din ul-
timii ani. Se pregătește con-
stant și pot spune că dincolo 
de voință are o putere mare 
de concentrare. Nu este la 
prima reușită pe plan naţi-
onal, ea  a mai obţinut anul 
trecut prima menţiune la 
același concurs dar și alte 
premii la olimpiade și dife-
rite competiții de profil. Este 
o mândrie pentru tot liceul 
nostru și sunt la rândul meu 
mândru că a obținut această 
performanță deosebită, sunt 
onorat de faptul că o pregă-
tesc”

Prof. Dan Dumescu

Primăria Nădrag a recompensat 
și alți elevi nădrăgeni cu rezul-
tate deosebite la concursuri și 
olimpiadele școlare din acest 
an. Aceștia sunt următorii: 
- Ianculescu Mădălina (cl. XI-
a)- locul III la etapa județeană 
a concursului național de mate-
matică ”Adolf Haimovici” (200 
de lei)
- Băban Marian (cl. XII-a) – lo-
cul I la etapa zonală a concur-
sului național de matematică 
”Adolf Haimovici” (100 de lei)
- Luntrașu Andreea (cl. XI-a)- 
loc II la etapa zonală a concur-
sului național de matematică 
”Adolf Haimovici” (100 de lei)
- Murgoi Florentina (cl. XI)- 
loc II la etapa județeană a con-
cursului de limba engleză ”Hi 
tech” (200 de lei)
- Roșu Răzvan (cl. XII-a)-  loc 
III la etapa județeană a con-

cursului de limba engleză ”Hi 
tech” (200 de lei)
- Peicuți Cristian (cl. XI-a)- 
mențiune la etapa județeană a 
concursului de limba engleză 
”Hi tech” (200 de lei)
- Asavei Gabriela (cl. IX-a)- loc 
II la etapa județeană a olimpia-
dei de religie ortodoxă (200 de 
lei)
- Halasciuc Natalia (cl. VI-
a)- loc III la etapa județeană a 
concursului de română- religie  
(200 de lei)
- Murgoi Melissa (cl. VI-a)- 
mențiune la etapa județeană a 
concursului de română- religie  
(200 de lei)
- Echipa de fotbal a Liceului 
Tehnologic ”Traian Grozăves-
cu” – loc II la etapa municipală 
a competiției de fotbal interli-
cee (500 de lei)

PENTRU EI S-A  
ÎNCHEIAT UN DRUM  

ȘI ÎNCEPE ALTUL! 
Au trecut cu bine peste anii de liceu dar ceea ce 
urmează va fi și mai greu pentru că de acum înco-
lo nu vor fi evaluaţi doar în note, ci și în realizări, 
în fapte. S-a sfârșit o etapă a vieţii lor și trebuie să 
se îndrepte cu încredere spre următoarea. Trebu-
ie să se bucure de tinereţea lor și să o valorifice, 
fiindcă aceasta este cel mai mare atu pe care îl au. 
Toate acestea se pot spune despre absolvenții din 
acest an ai clasei a XII-a de la liceul din comuna 
noastră. Ei au avut cursul festiv unde s-a ”strigat” 
pentru ultima oară catalogul. Evenimentul a fost 
încărcat de emoţii atât pentru elevi și părinţii lor 
cât și pentru dascălii care i-au pregătit pe absol-
venţi pe   perioada studiilor liceale și care le-au 
pus o piatră de temelie la viitorul lor. Le dorim 
succes în continuare și “Drum bun!” în viaţă!

Ne mândrim 
cu ei! 

Buchete de flori, cântece, discursuri, emo-
ţii. Anul școlar s-a terminat. În cadrul unei 
festivăți, cei mai buni elevi au fost premiaţi 
în faţa pă rinţilor emoţionaţi și a dascălilor 
care merită toate aprecierile pentru mun-
ca depusă. A venit vacanţa! Ne revedem la 
toamnă!

EI SUNT PREMIANȚII!

Clasa a V-a
Premiul I  -  Angheloni Diana; Sârbu 

Bianca
Premiul II – Dorneanu Denis  
Mențiune – Guguţa Daiana

Clasa a VI-a
Premiul I  -  Halașciuc Natalia, 

Premiul II –  Bușe Denisa,

Premiul III – Dobra Cătălina; Esterle 
Claudia; Murgoi Melisa
Mențiune – Jurj Denisa

Clasa a VII-a
Premiul I  -  Anghel Alisa; Ţîţan 

Valentina
Premiul II –  Deliomini Giulia

Premiul III –  Stănescu Valentina
Mențiune – Vasiescu Adrian

Clasa a VIII-a
Premiul I  -   Buzan Andra           

Premiul II –  Oargă Amina

Premiul III –  Raia Raul

Mențiune – Franţescu Laurenţiu

Clasa a XII-a

Premiul I  -  Roșu Răzvan; Luntrașu 

Andreea

Premiul II –  Băban Marian

Premiul III –  Pavăl Roxana

Mențiune – Berindea Alexandra.

Mențiune

Clasele a IX-a, a X-a și a XI-a încheie 

cursurile după efectuarea stagiilor 

de practică comasată (în luna iulie), 

prin urmare încă nu se pot calcula 

mediile anuale. 

1 iunie- sărbătoarea copilăriei
De Ziua internațională a copilului, elevii din clasa a 
III-a, îndrumați de prof. Rusu Anda, au participat la 
un concurs de desene pe asfalt. Micuții și-au dat frâu 
imaginației și au realizat desene deosebite pe asfaltul 
terenului de sport a școlii.
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Barna Mihai Alexandru cu Silăgeanu Cristina 
Emilia în 11.03.2015

Hădărău Adrian Vasile cu Ramona Cristina 
Spiridon în 13.04.2015

Dicu Alexandru cu Călin Emanuela Huanita în 
20.06.2015

Le dorim “Casă de piatră!”

Decese
Suciu Adolf (80 de ani)- născut în 

30.07.1934, decedat la 08.04.2015
Gașpar Ionel (87 de ani) - născut în 
17.09.1927, decedat la 16.04.2015

Kohuț Violanda (61 de ani) - născută în 
17.03.1954, decedată la 20.05.2015

Stanciu Vuia (70 de ani)- născut în 
03.02.1945, decedat la 29.05.2015
Titan Dorina (77 de ani)- născută în 
07.11.1937, decedată la 15.06.2015

Dumnezeu să îi 
odihnească în pace!

Nașteri
Gyapjas Vlăduț Cosmin în 27.02. 

2015
Stoica Raul în 25.04.2015

Toderașcu Mateo Adrian în 
21.06.2015

Să crească mari și sănătoși!  
Felicitări părinților!

În luna iunie am sărbătorit Sân-
zienele şi Sfinţii Apostoli Petru şi 
Pavel. Cu această oca zie vreau să 
le urez şi eu tuturor localnicilor 
care poartă nume le Ana, Petre, 

Petru, Petruţ, Petrică, Petrişor, Pe-
truţa, Pavel un sincer “LA MULŢI 
ANI!” cu multă sănătate şi bucurii 

alături de cei dragi. 
Primar,

Liviu Muntean

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!

S-A TERMINAT 
CAMPIONATUL !

Padeșul Nădrag –  
pe locul 14 !

S-a tras ”cortina„ peste stagiunea 2014-
2015 a Campionatului județean Timiș. 
În seria a III-a, Padeșul Nădrag a ocupat 
locul 14 cu 24 de puncte acumulate și 
având următoarea linie de clasament: 30 
meciuri disputate, șapte victorii, trei ega-
luri, 20 înfrângeri, golaveraj 44-112. Din 
păcate, pentru suporterii nădrăgeni, locul 
din finalul campionatului este unul retro-

Agenda 
Poliției  
Nădrag

Agent șef-principal Manea Silviu, șef post 
Poliția Nădrag recomandă o serie de măsuri 
pentru prevenirea infracţiunilor de tâlhărie, 
reducerea riscului victimal dar și alte aspec-
te:

 � Pentru evitatea situaţiilor în care puteţi fi 
victime al eunor furturi de/din auto, când 
mergeţi al picnic etc. vă recomandăm urmă-
toarele:

- parcaţi autoturismul în zone cât mai 
apropiate de locul în care vă aflaţi, astfel 
încât să aveţi în permanenţă contact vi-
zual cu acesta. În caz contrar, încercați să 
parcați autorturismele în localitate, aoclo 
unde sunt mai în siguranță
- nu lăsați la vedere în autoturism bu-
nuri, obiecte, valori, bani care i-ar putea 

tenta pe infractori
- încuiați cu cheia autoturismul verifi-
când daca toate ușile și geamurile sunt 
închise

 � Amintim faptul că indivizi certați cu legea 
păcălesc cetățenii prin metoda ”Acciden-
tul”. Concret, oamenii primesc apeluri tele-
fonice prin care sunt înștiințați că un apro-
piat a avut ori a provocat un accident și, pe 
această cale, le sunt solicitate anumite sume 
de bani. Pentru a nu deveni victime ale unor 
infracțiuni de înșelăciune prin această me-
todă vă îndrumăm să aveți grijă în situațiile 
când:

- sunteți apelat pe telefonul fix sau cel 
mobil de persoane care se recomandă ca 

fiind rude apropiate ale dvs. sau avocați 
ai acestora și care afirmă că se află în dife-
rite situații, solicitându-vă să le trimiteți 
sume de bani
- cel mai des caz întâlnit este când una 
dintre rudele dvs. a provocat un accident 
de circulație sau este victima unui acci-
dent și se află la poliție sau spital, având 
nevoie de bani
- veridicați autenticitatea apelului luând 
legătura cu adevărata rudă a dvs., nu 
trimiteți bani unor persoane necunos-
cute pentru că riscați să fiți înșelat și să 
pierdeți astfel sume mai de bani
- informați poliția când sunteți apelați de 
astfel de persoane

 � În cazul în care plecaţi în concediu asigu-
raţi corespunzător locuinţa și anexele, rugaţi 
vreo rudă sau un vecin de încredere să treacă 
periodic pe la locuinţa dvs. Este indicat ca 
pe timpul sejurului să lasaţi acasă aprinsă o 
lampă de veghe și să nu anunţaţi necunos-
cuţi că plecaţi de acasă pentru o perioadă 
mai lungă de timp

 � Deoarece copiii sunt în vacanţă rugăm pă-
rinţii să îi supravegheze. Copiii și tinerii să 
aibă grijă la deplasarea cu bicicletele (mope-
dele) pe drumurile publice.

POMPIERII RECOMANDĂ 
Pompierii din cadrul SVSU Nădrag recomandă 
o serie de măsuri pentru prevenirea incendiilor pe 
timpul caniculei dar și pentru protecția pe timpul 
furtunilor: 
- este interzisă utilizarea focului deschis în locuri cu 
pericol de incendiu, în zonele afectate de uscăciune 
avansată, precum și pe timp de vânt;
- prepararea hranei prin utilizarea focului deschis în 
incintele unităţilor, în zonele de agrement și în gos-
podăriile populaţiei se face numai în locuri special 
amenajate, în condiţii și la distanţe care să nu per-
mită propagarea focului la construcţii, depozite, păduri
- prevenirea jocului copiilor cu focul în condiţii și în locuri în care se pot produce incendii, aceasta constitu-
ind o obligaţie a persoanelor care răspund, potrivit legii, de creșterea, educarea și îngrijirea copiilor
-  este interzisă arderea miriștilor, stufului, tufărișurilor sau vegetaţiei ierboase, fără acceptul autorităţii com-
petente pentru protecţia mediului și fără informarea, în prealabil, a serviciilor publice comunitare pentru 
situaţii de urgenţă.
- în timpul unei furtuni asezaţi-vă ghemuit la pământ și puneţi-vă mâinile pe urechi și cap, iar capul între 
genunchi. Nu vă apropiați de obiectele metalice, de stâlpii de tensiune, de paratrăsnete. Pe loc deschis, dacă 
stați culcat, fulgerul poate trece peste picioare și veți rămâ ne în viaţă. Poziţia în picioare e cu mult mai pericu-
loasă. Stați departe de copacii izolaţi, dar nici nu vă depărtați mult de ei. Fulgerul nu lovește des, nu nimerește 
repetat în același loc și de obicei atinge obiectul cel mai înalt sau cel mai masiv.

SERVICIU DE 
COȘERIT  
PENTRU  
NĂDRĂGENI
Primăria Nădrag intențio-
nea ză contactarea unei fir-
me de coșerit care să pre-
steze lucrări specifice în 
comună dacă există cereri 
în acest sens. Cei care do-
resc să beneficieze de ser-
viciile coșarilor sunt rugați 
să se adreseze Primăriei Nă-
drag. Este recomandat ca în 
prealabil să fie adunate cât 
mai multe solicitări de pe o 
stradă sau mai multe străzi. 


