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Apare lunar

LUNÃ ANIVERSARÃ
`
Fiind luna martie, luna mărţişorului şi Ziua Femeii, vin cu o urare
pentru toate femeile din comună.
Vă doresc, dragi doamne şi domnişoare, un an mai bun
cu bucurie alături de familiile voastre.
PRIMAR LIVIU MUNTEAN
În cursul lunii martie se împlinesc 2 ani de la apariţia publicaţiei
noastre. Am dori să marcăm acest moment printr-o întrunire a
colectivului de redacţie cu publicul, pentru a marca cei doi ani de
existenţă. Marţi 30 martie la ora 10, la sediul Primăriei, va avea loc
o dezbatere publică în ceea ce priveşte publicaţia noastră. Vă
aşteptăm să veniţi.
COLECTIVUL DE REDACŢIE

HOTĂRARI ALE CONSILIULUI LOCAL NĂDRAG
HOTĂRÂREA nr. 5 din 12 februarie 2010 privind aprobarea vânzării prin licitaţie a unui teren intravilan în suprafaţă
de 625 mp. situat în Nădrag str. Liniştei, înscris în CF 400010 Nădrag, nr. top. 1/79/2, proprietate privată a Comunei
Nădrag

DUMINICA a- III –a DIN POSTUL PAŞTILOR

[A Sfintei Cruci ]

Dacă Întruparea Fiului lui Dumnezeu prin Sfânta Fecioară Maria şi participarea Sfântului Duh reprezintă un
moment de răscruce pentru întreaga existenţă, ieşirea Domnului Iisus Hristos din lume reprezintă un moment poate şi
mai important în opera de mântuire a neamului omenesc şi care se încheie prin Jertfa de pe Cruce. De aceea moartea şi
Învierea Domnului sunt încununarea acestui act de mântuire şi de aceea Învierea apare ca cea mai importantă sărbătoare
a creştinilor din câte le are Sfânta Biserică.
Şi fiindcă această încununare a activităţii de mântuire se face prin Jertfa de pe Cruce, iată de aceea şi Sfânta
Cruce care a devenit “Altarul de Jertfă” ocupă un loc important în cultul Sfintei Biserici Ortodoxe şi ca urmare a
importanţei sale, Sfânta Biserică a rânduit mai multe zile de prăznuire a Sfintei Cruci.
Astfel avem în fiecare săptămână două zile rezervate cinstirii Sfintei Cruci: miercuri şi vineri. Apoi avem la 14
septembrie o zi deosebită cu post; Înălţarea Sfintei Cruci.
Apoi în Duminica a – 3 – a a Sfântului Post al Paştilor mai avem o zi de cinstire a Sfintei Cruci, şi nu
întâmplător s-a aşezat la mijlocul Postului această Duminică a Crucii, când cu multă evlavie este pusă Sfânta Cruce în
mijlocul Sfintei Biserici, iar credincioşii cântă şi se închină cu aceeaşi evlavie: “Crucii Tale ne închinăm Hristoase şi
Sfântă Învierea Ta o lăudăm şi o mărim.”
Pentru că noi creştinii nu despărţim nici o clipă Sfânta Cruce de cel ce s-a răstignit pe ea, cinstind Sfânta Cruce,
cinstim şi pe cel nedespărţit de Sfânta Cruce, adică pe Domnul Iisus Hristos.
Duminica a – 3 – a a Sfântului Post are importanţă deosebită mai ales pentru credincioşii care se nevoiesc cu
postul. Fiind aşezată la jumătatea postului, credincioşii o întâmpină cu bucurie că au reuşit să parcurgă jumătatea
postului şi îngenunchind la picioarele Mântuitorului de pe Sfânta Cruce aşezată în mijlocul Bisericii primesc putere şi
har care-i ajută să meargă mai departe cu post şi rugăciune spre finalul postului, adică să ajungă la marele praznic
Învierea Domnului.
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Această Duminică a Sfintei Cruci este asemenea unui pom aflat într-o oază aridă bătută de soare, la umbra căruia
călătorul poposeşte o clipă, se răcoreşte şi prinde puteri noi, spre a continua drumul său. Cinstirea Sfintei Cruci şi a celui
răstignit pe ea, drept pentru care credincioşii ori de câte ori văd s-au întâlnesc o Sfântă Cruce, rostesc totdeauna:
“Doamne ajută”.
Dar tot la fel se întâmplă şi reversul: sunt mulţi care se leapădă de Sfânta Cruce nerealizând că se leapădă şi de
cel răstignit pe ea ajungând sub osânda enunţată de Sfântul Apostol Pavel în epistola către Filipeni 3, 18-19, “Căci mulţi
sunt care se poartă ca duşmani ai Crucii. Sfârşitul acestora este pieirea.”
Amin
PREOT MIZUN MIHAI

ACTIVITATEA ŞCOLARĂ
În numărul trecut al ziarului am anunţat participarea la olimpiade a elevilor şcolii noastre; în numărul actual vă
informăm despre rezultatele acestor concursuri.
La Olimpiada de matematică s-au calificat pentru faza judeţeană următorii elevi:
Din clasa a-V-a
-LAZEA MARIA
-GOSTILEAN THOMAS
-RUSU OANA
Din clasa a-X-a
-GEGEA LOREDANA
-DRĂGOI DIANA
La concursul naţional de matematică “ARHIMEDE”, s-au calificat pe faza naţională următorii:
Din clasa a-V-a
-LAZEA MARIA - locul III
-GOSTILEAN THOMAS - locul III
-RUSU OANA - locul III
Din clasa a-VII-a
-BĂBAN MARIAN – menţiune
Toţi aceşti elevi au fost pregătiţi de domnul profesor DAN DUMESCU. Felicitări domnule profesor şi pe viitor
mai mult succes!
Un alt concurs la care au participat elevii şcolii noastre este cel de limba şi literatura română intitulat “ Copilul
în lumea cuvintelor”. La concurs au luat parte elevii: Rusu Oana – clasa a-V-a, la secţiunea proză şi Băban Marian –
clasa a-VII-a, secţiunea poezie. Elevii au fost coordonaţi de doamna profesor MIHAELA DUMESCU.
La Concursul de şah, organizat de I.S.J. Timiş, eleva Mirabela Olaru din clasa a-IV-a a reuşit performanţa unei
menţiuni – profesor coordonator , GHEORGHE ANĂSTĂSOAEI.
Copiii din grupa mică de la grădiniţa cu PN din Nădrag, au participat la Concursul de creaţie “Daruri pentru
mama”, organizat de I.S.J. Cluj. Copiii au participat la cele două secţiuni [felicitări şi mărţişoare] – coordonator
instructor MIRELA CRIVINANŢU.
Pentru că dorim să promovăm valorile româneşti, clasa a-X-a din şcoala noastră s-a gândit să aducă tradiţia
Dragobetelui în viaţa noastră. De aceea în data de 24 februarie a avut loc cea de-a doua ediţie a balului “ Dragobetele
sărută fetele” la care au participat majoritatea elevilor din şcoală. Balul s-a finalizat cu două cupluri pe locul I :
ENRICO TRUŞCĂ cu BIANCA MUNTEAN;
BĂBAN MARIAN cu LAZEA MARIA.
Pe locul al-II-lea
LINGINARI DAN cu IANCULESCU MĂDĂLINA.

În data de 8 Martie, Grădiniţa cu Program Normal din Nădrag a organizat serbare închinată “Zilei Femeii”, la orele 10
dimineaţa, iar în după amiaza aceleiaşi zile elevii claselor I-IV, au organizat o serbare comună dedicată “ Zilei Mamei”,
serbare ce s-a desfăşurat la Cantina şcolii.
Felicitări tuturor celor ce s-au implicat în toate activităţile şcolii noastre!
MIRELA CRIVINANŢU
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DĂSPRĂ MAMĂ
Oriçe mamă, până naşce
Taina vieţî o cunoaşce!
Naşce în mare durere,
Dar o uită, pruncu’-l çere,
Odoru’ la piept să-ş strângă,
Dă bucurie să plângă!
Apoi dă el grijă are,
Până creşce mare, mare!
Ca să-l crescă-l alăptează,
Dzâua, noapcea, îi tot trează,
Niçi un rău să nu păţască
Comoara împărătească!
Îl leagănă şî îi cântă,
Cu poveşcili-l încântă
Şîntr-o dzî, mare minune,
Îl audz cum “MAMA” spune!
Tot măi mulce gângureşce,
Cu haz vorbili stâlçeşce,

Dzâlnic creşce tot măi mare,
Mama-i bucuroasă tare!
Dar să vedz, Doamne fereşce,
Năcaz, când să-mbolnăveşce!
Spăriată la doctor vine,
Să-i facă copilul bine…
Are mama bucurii
Dî la dragii ei copii,
Dar şî grij şî supărare
Să le duçi cu caru’ mare!
Cu vremea-odat’ trec toace,
Că altfel niçi nu să poace,
…Aşa şî mama să duce…
Vărsăm lacrimi p-a ei cruçe,
Şî poace-acu ne dăm sama
Măi bine çe-nsamnă MAMA
Fiinţa cea mai frumoasă,
Amincire luminoasă!!!
Nădrag feb. 2010
PEŢA PETRU

POLIŢIA VĂ INFORMEAZĂ
Eliberarea actului de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani
Documente necesare: - cererea pentru eliberarea actului de identitate, semnată atât de minor, cât şi de părinte/
reprezentant legal;
-certificatul de naştere, original şi copie;
-actul de identitate al unuia dintre părinţi sau al reprezentantului legal;
-documentul cu care părintele/ reprezentantul legal face dovada adresei de domiciliu,
original şi copie;
-certificatul de căsătorie al părinţilor, sau după caz hotărârea judecătorească,
definitivă şi irevocabilă, în cazul în care părinţii sunt divorţaţi, original şi copie;
-chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate;
-timbrul fiscal sau chitanţa reprezentând contravaloarea taxei extrajudiciare de
timbru.
La împlinirea vârstei de 14 ani, minorul se prezintă la ghişeul serviciului public comunitar de evidenţă a
persoanelor, însoţit de unul dintre părinţi sau, după caz, de reprezentantul său legal, de persoana desemnată din cadrul
centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistenţă socială sau de persoana căreia i-a fost încredinţat
în plasament.

CODUL BUNELOR MANIERE
Situaţii speciale la restaurant
Se întâmplă uneori să fim “uitaţi” după ce am făcut o comandă. Într-un local aglomerat acest lucru este
explicabil. Nu vom bate cu o monedă sau cu inelul în pahar. Să reţinem, când vorbim cu chelnerul, figura acestuia, să ne
sculăm de la masă şi să-i reamintim că aşteptăm de mult. O vom face ferm, dar fără comentarii agresive şi inutile.
-Când ne cade ceva de pe masă, o măslină, o chiflă etc. şi sunt la îndemână, să nu considerăm o lipsă de
distincţie gestul de a le ridica şi de a le pune deoparte. Când acest lucru se întâmplă cu tacâmul, cerem altul.
-Rezistaţi la insistenţele chelnerului care vă oferă un fel rar şi costisitor. A întreba: “E proaspăt?” “ E bun?” este
absolut inutil, ce v-aţi aştepta să vă răspundă? Aveţi încredere în patron. Numai el răspunde în faţa legii – dacă asta vă
consolează – dacă ajungeţi pe patul de spital!
-Când vă place în mod special un fel de mâncare, transmiteţi felicitări bucătarului. Acesta adeseori va veni să
primească mulţumirile personal.
-Dacă nu vă place nimic, nici serviciul nici mâncarea, nu faceţi o scenă personalului din restaurant. Plătiţi şi
plecaţi, nu înainte de a vă spune părerea patronului precizând că în viitor veţi ocoli acest local. Nu mai trebuie să atragem
atenţia asupra tonului, care va fi deosebit de politicos. Este suficient.
-Ceea ce am plătit dar nu s-a mâncat sau nu s-a băut nu se ia acasă. Nici pretenţiile care le avem de la chelner de
a ne face un pachet pentru animalele de acasă nu produc o impresie prea bună. Este o economie inutilă, iar pisicuţa
noastră în mod sigur nu ştie că am fost la restaurant, deci nu se va supăra că nu i-am adus şi ei ceva!
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-Un bărbat atent va ajunge la restaurantul în care şi-a fixat întâlnire cu o doamnă cu o jumătate de oră înainte. Îşi
va alege un loc de unde să poată observa intrarea, pentru a-i ieşi în întâmpinare. Doamna ar trebui să respecte cu
exactitate ora fixată şi să nu cocheteze cu celebrul “sfert academic”.
-Când intrăm într-un restaurant şi vedem o cunoştinţă, ne vom aşeza la masa acesteia numai dacă suntem
invitaţi. S-ar putea ca persoana respectivă să aştepte pe cineva şi din delicateţe să nu o mărturisească din primul moment.
Odată aşezaţi, ne va fi mult mai greu să ne ridicăm şi să ne căutăm alt loc în momentul în care simţim că am devenit
inoportuni. Oamenii vin la restaurant nu numai pentru a mânca, ci şi pentru a sta de vorbă. Nu putem sili pe nimeni să ne
accepte prezenţa din politeţe o seară întreagă. Această situaţie se poate ivi chiar între prieteni foarte buni, pe care nu ne
vom supăra că nu ne-au invitat la masa lor. Au avut probabil motive serioase să nu o facă.
Text cules din Codul bunelor maniere scris de A. A. Marinescu

VÂNT DE PRIMĂVARĂ
Printre brazi semeţi se simte
Călduţ, dulce vântişor,
Semn că primăvara vine,
Ca o pasăre în zbor!
Verdele, e iar la modă,
Şi speranţele sporesc
Am trecut de-o iarnă aspră
Asta, oamenii gândesc.
Gospodarii, în ogradă,
Se întrec, cu mare zor,

Pregătesc şi pomi şi brazdă
Pun sămânţa în ogor!
Ce frumoasă-i primăvara,
Numai flori şi chef de muncă
Zău că-ţi vine să cutreieri
Două dealuri şi o luncă!
Printre brazi semeţi se simte
Călduţ, dulce, vântişor
Semn că primăvara vine,
Ca o pasăre în zbor!
TEODOR NEAG

LA IZVORUL PIERDUT
Cu mulţi ani în urmă, se zvonea că undeva în zona Văii Rozaliei s-ar afla un izvor miraculos cu apă termală. Ba
chiar că un bătrân din zonă ce avea dificultăţi la mers din cauza reumatismului, după ce s-a spălat cu apa din acel izvor,
boala i s-a ameliorat. Mult timp bătrânul a continuat să care apă cu damigenele de la acel izvor.
Ajunşi în Fârdea, bunica Andei ne încurajează în acţiunea noastră şi chiar ne dă câteva sticle să-i aducem apă şi
ei, deci şi ea ştia de acel izvor.
Din Gladna Montană urcăm în sus pe Valea Rozaliei şi după vreo doi km ajungem la un izvor placat cu scânduri
de gorun în apropierea unei mari cabane forestiere tip “Colonie” ce acum arată cam jalnic.
Facem un mic popas apoi după nici doi km călăuza noastră ne anunţă că am ajuns în locul cu pricina. În acel loc
drumul traversa albia râului pe un pod de beton. Aval de pod se află o cascadă minunată. În locul pădurii falnice de altă
dată, acum se înalţă o pădure tânără şi în locul vechiului drum de căruţă ce trecea prin vad, s-a făcut un drum nou, iar
peste apă au făcut un pod de beton.
Reper pentru găsirea izvorului era locul unde drumul traversa apa. Am cercetat noi zona şi în sus şi în jos, dar în
zadar. Probabil că a fost acoperit cu pământul degajat când au făcut noul drum şi s-a pierdut. O speranţă ar mai fi ca la o
viitură mai mare să iasă din nou la suprafaţă. O vină au şi localnicii din zonă că nu l-au protejat cumva, făcându-l mai
vizibil şi atunci “drumarii” nu l-ar fi acoperit cu pământ.
Noi nu ne-am dezamăgit prea tare. Zona era deosebit de frumoasă şi liniştită, iar cascada avea un farmec aparte.
Am făcut un foculeţ, am fript slănină la frigare împănată cu ceapă şi ardei. După ce ne-am potolit foamea, am
coborât la cascadă şi am făcut câteva schiţe, cu alte cuvinte am îmbinat utilul cu frumosul. Pe vremuri –Valea – Locul şi
chiar satului i se spunea – La Băni – un sâmbure de adevăr se află în această poveste.
Am rămas după această drumeţie cu amintiri frumoase, cu câteva schiţe din zonă şi cu speranţa că într-o bună zi
tot printr-un miracol aşa cum a dispărut, să revină la suprafaţă şi să-şi intre iar în drepturi.
Să petreci o zi în mijlocul naturii ascultând cântecele păsărelelor şi vuietul apei ce se prăvălea în frumoasa
cascadă, nu e la îndemâna oricui.
Acţiunea a avut loc în data de 27 mai 2001.
TUDOR BALAŞ
-Colecţia amintiri –
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PEŞTERA DIN MUNŢII POIANA RUSCĂI
Le este cunoscut tuturor nădrăgenilor Nelu Balaş ca un mare iubitor de natură, de
“hoinăreală” în mijlocul naturii, de descoperitor a locurilor neumblate. Una din
aceste descoperiri este o peşteră pe care a găsit-o de curând . El este primul om
care a păşit pe tărâmul peşterii. Ca să fie sigur că această descoperire îi aparţine, a
chemat o echipă de speologi care să-i confirme autenticitatea descoperirii.
Şi astfel această peşteră devine cunoscută sub numele de Peştera lui Nelu.
Tehnica modernă a zilelor noastre i-a permis să facă o serie de poze în
peşteră, astfel ca toţi cei care nu pot pătrunde acolo să se poată desfăta cu
imaginile surprinse de dânsul. Ne-am desfătat privirea cu imagini inedite ale
peşterii şi am selectat câteva pentru a le publica în Foaia nădrăgeană.
EMILIA BRÎNDUŞESCU

GLUME

În timpul crizei economice:
Pesimistul : - Mai rău de atât nu se poate.
Optimistul: - Ba se poate!
Dacă nu vorbeşte o să creadă lumea că este prost.
Da, dar dacă vorbeşte, o să ştie…
Cartea este cel mai bun prieten al omului.
-Cu excepţia câinelui, binenţeles.
-Scoală Ioane, că nevastă-ta face amor cu Marin în porumb.
Dă fuga Ion, dar după un timp se întoarce liniştit.
-Nu era porumbul meu, mă!
O domnişoară are o durere de dinţi. Iubitul îi spune:
-Draga mea , te sărut şi îţi trece. Sunt mai tare ca un dentist.
Auzind asta un trecător intervine:
-Dar la hemoroizi nu te pricepi?
-Ai o mulţime de tablouri frumoase. Din ce epocă sunt?
-Din epoca în care aveam bani.

CRONICA SPORTIVÃ
Din discuţia cu domnul consilier local, Puiu Linginar, am aflat că duminică, 21 martie, se
deschide un nou sezon fotbalistic al echipei “ Padeşul” din Nădrag. În noul sezon echipa Padeşul va juca
cu echipa de fotbal din Criciova, pe stadionul din Nădrag.
Echipa nădrăgeană, se află pe locul II şi are reale şanse de promovare, a spus domnul Puiu
Linginar, care este preşedintele şi antrenorul Asociaţiei sportive Padeşul din Nădrag.
Vă aşteptăm la meci pentru a susţine echipa locală.
EMILIA BRÎNDUŞESCU
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SÃRBÃTORIŢII
LUNII MARTIE
Tuturor femeilor născute în luna martie, domnul primar Liviu Muntean, le transmite sincere felicitări, viaţă
lungă in sănătate, prosperitate, cu împlinirea dorinţelor.
Anghel S. L. ; Anisoreac M. ; Avdeev M. ; Baban L. V. ; Bagiu P.C. ; Balint E. V. ; Banciu L. V. ; Berzescu S. ; Biriescu
E. ; Biriescu I. ; Bîtea D. A. ; Boiciuc F. ; Bojan I. M. ; Botos M. ; Brasoveanu D. ; Brezovan G. ; Brîndusescu E. ;
Buriac M.; Buse D. S. ; Buzan E. ; Cega L. B. ; Cerga L.; Chariton A. A. ; Chariton C. G. ; Chirila H. ; Cinca L. ; Cioaba
G. M. ; Ciresan C. ; Dacas B. ; Daminescu A. L. ; Daminescu D. M. ; Darabant I. R. ; Doandes N. ; Dragan M. ; Duma
M. ; Enasoni I. I. ; Erdei L. ; Farcas I. ; Faur C. L. ; Frantescu C. M.; Frantescu D. M. ; Gavrila L. ; Gheorghe L. A. ;
Goldschmid L. E. ; Haivaca A. S. ; Haivaca G. A. ; Hladii D. M. ; Hritcan E. ; Ionele L. M.; Ionescu A. ; Juratoni R. ;
Kis D. A. ; Kohut V. ; Konya A. M. ; Kubesch A. ; Lazar M. L. ; Lazarescu D. C. ; Limisca M. ; Lugojan M. ; Mateiu R.
; Meglei M. ; Mihaila A. ; Muntean C. ; Muntean E. M. ; Muntean E. ; Murgoi F. C. ; Nache E. C. ; Nagy A. R. ; Nagy F.
; Olaru C. B. ; Oprea S. ; Oprea S. ; Pana F. ; Pantea L. ; Paseca A. D. ; Paseca C. D. ; Paseca C.D. ; Paseca S. F. ;
Peicuti A. L. ; Peicuti E. M. ; Peicuti M. ; Pera B. ; Peta N. ; Peter M. ; Podean V. V. ; Podosu E. ; Popa N. ; Popescu M.
; Popescu M. L. ; Pruna M.M. ; Radivoicovici R. L. ; Raducu I. L. ; Rosu F. ; Rusnac T. C. ; Rusu Nistor E. ; Saftiu M. ;
Schoner I. ; Scopet M. ; Springer A. S. ; Stancu P. A. ; Stanescu E. C. ; Stanici V.; Sterp M. ; Stetca M. ; Stirban I.M. I.;
Subtire S. I.; Surd L.; Surtea A. ; Suster A. C. ; Titan V. S. ; Titu R. ; Toporan D. S. ; Trusca M. L.; Trusca M. T. ; Ujhelj
H. ; Valuch O.; Visovan M.; Voinea O. ; Wagner M. M. ; Weber A. A.; Zabava A. ; Zerioni V. N.; Zilahi R. E.

ANUNŢ
Toate persoanele fără venit de pe raza comunei Nădrag, se pot adresa Primăriei din Nădrag, în vederea
întocmirii dosarului de Ajutor social. Mai multe relaţii la sediul Primăriei sau la telefon: 0256/328304.
Din discuţia purtată cu Agenţia de Şomaj şi domnul primar Liviu Muntean, Agenţia Naţională
pentru Ocuparea Forţei de Muncă, ne-a comunicat anunţul privind 200 de locuri de muncă vacante
pentru domeniul exploatare forestieră în Austria.
Locurile de muncă sunt: -operator macara mobilă în industria forestieră;
-muncitor forestier.
Cerinţe : cunoaşterea minimă a limbii germane.
Ofertă: salariu minim între 1460 - 1300 euro/lună.
Alte beneficii: cazare gratuită.
Pentru mai multe informaţii la sediul Primăriei sau, la tel. 0256/328304.
Din acest număr al Foii nădrăgene iniţiem o rubrică nouă, una de “ Publicitate”. Toţi cei care doresc să facă un anunţ,
pot veni la sediul Primăriei de luni până vineri cu enunţul anunţului, sau pot trimite pe adresa de e-mail,
www.primarianadrag.ro, sau la numărul de fax 0256 328304.

PUBLICITATE
S.C. TERA PROFIL S.R.L.
Producătorul cu cele mai mici preţuri de pe piaţă
www.teraprofil.ro
Vă oferă într-o gamă variată de culori:
- Tablă imitaţie ţiglă ; Tablă cutată;
- Acesorii standard şi nonstandard pentru acoperiş;
- Sisteme pluviale metalice;
- Profile CD şi UD;
- Lungimea de debitare la comanda clientului;
- Porţi metalice rulante pentru garaje şi industriale;
- Transport gratuit pe o rază de 50 km faţă de Timişoara [lungime max. 5 m]
* Ofertă la marfa de pe stoc 3,5 euro/mp
Fabrica : Loc. Dudeştii Noi, jud. Timiş, Tel. 0724211385;
Birou comenzi: Timişoara, str. Mircea cel Bătrân, nr. 4, Mobil 0728903380
Tel. 0256/471449; Fax: 0256/471450

Colectivul de redacţie:primar Muntean Liviu, Brînduşescu Emilia, preot Mizun Mihai, Balaş Dorina,
Wagner Marian, Teodor Neag, Peţa Petru, Crivinanţu Mirela, Balaş Tudor, colectivul Postului de Poliţie
Nădrag

