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Apare lunar

Pentru toţi cei care poartă numele de Gheorghe, Georgeta, Gică,
Georgel, Gherghina şi toate derivaţiile de la numele de Gheorghe,
“La mulţi ani!” cu sănătate, prosperitate, bucurie şi mulţumire în
suflet, vă urează primarul vostru ales,
LIVIU MUNTEAN

HOTĂRARI ALE CONSILIULUI LOCAL NĂDRAG
HOTĂRÂREA nr. 6 din 12 martie 2010 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului
Local Nădrag pentru anul 2010.
HOTĂRÂREA nr. 7 din 12 martie 2010 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Aparatului
de specialitate al primarului comunei Nădrag pentru anul 2010
HOTĂRÂREA nr. 8 din 12 martie 2010 privind aprobarea prelungirii valabilităţii Planului Urbanistic
General al comunei Nădrag şi al Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic General,
aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Nădrag nr. 8 / 14.01.1999.
HOTĂRÂREA nr. 9 din 12 martie 2010 privind aprobarea unor liste suplimentare cu persoane îndreptăţite
să beneficieze de ajutoare alimentare, în cadrul programului PEAD 2009.
HOTĂRÂREA nr. 10 din 12 martie 2010 privind aprobarea accesării de către Consiliul Local al comunei
Nădrag a programului "Renaşterea satului românesc - 10 case pentru specialişti" şi stabilirea loturilor de teren
alocate acestui program.
HOTĂRÂREA NR.11 din 26 martie 2010 privind încheierea unei convenţii cu AJOFM Timiş pentru
ocuparea temporară a forţei de muncă din rândurile şomerilor în vederea executării de lucrări şi activităţi de
interes pentru comunitatea locală.
HOTĂRÂREA nr. 12 din 26 martie 2010 privind aprobarea achiziţionării directe fără licitaţie, a unor
produse.
HOTĂRÂREA nr. 13 din 26 martie 2010 privind aprobarea achiziţionării directe fără licitaţie a unei
aeroterme cu care va fi dotată Biserica Ortodoxă din comuna Nădrag.
HOTĂRÂREA nr. 14 din 26 martie 2010 privind aprobarea amenajării unei bălţi destinate pescuitului
recreativ în comuna Nădrag.
HOTĂRÂREA nr. 15 din 26 martie 2010 privind exprimarea acordului pentru asocierea Consiliului Local al
comunei Nădrag cu alte autorităţi ale administraţiei publice locale şi societăţi civile în vederea înfiinţării
Asociaţiei Microregionale „Ţara Făgetului”.
HOTĂRÂREA nr. 16 din 19 aprilie 2010 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al
Consiliului Local al Comunei Nădrag pentru anul 2010.
HOTĂRÂREA nr. 17 din 19 aprilie 2010 privind organizarea unei licitaţii pentru atribuirea contractului de
servicii de Întocmire proiect tehnic pentru lucrarea „Reabilitare şi extindere reţea de canalizare şi staţie de
epurare în localitatea Nădrag, comuna Nădrag, judeţul Timiş” .

Foaia nadrageana 2___________________________________________________________________________________________

PASTORALĂ LA ÎNVIEREA DOMNULUI
Cinstiţi credincioşi şi credincioase
Cu o frumoasă, bogată şi aleasă podoabă se îmbracă pământul şi din plin se simte izbucnirea vieţii
acum în această primăvară. Pe câmpii, prin livezi, grădini şi păduri saltă de bucurie viaţa şi învie întreaga
natură. În strălucirea cea prea luminată a razelor soarelui, în desfăşurarea minunată a infinitului de culori ce
ni-l prezintă florile, în cântecul măiestru al tuturor păsărilor şi în vibraţia bogată a naturii ce ne înconjoară se
ascunde taina adâncă a vieţii şi a învierii.
Dar dacă există o înviere în lumea din afară, tot astfel există şi în lumea cea lăuntrică.
Precum este o înviere a naturii înconjurătoare, tot aşa trebuie să fie şi o înviere a lumii interioare, sufleteşti.
Spre lumină şi înviere trebuie să tindă gândurile, vorbele şi faptele noastre în aceste momente când Biserica ne
cheamă să prăznuim după cuviinţă sfânta sărbătoare de Paşti care ne reaminteşte momentul învierii Domnului
Iisus Hristos.
Iubiţi fraţi şi surori în Hristos Domnul,
Aflându-ne în aceste momente de sfântă prăznuire a sculării din morţi a Mântuitorului, să alegem viaţa
şi nu moartea. Să alungăm din noi întunericul păcatelor, înviind la o viaţă pătrunsă de duhul sfinţeniei,
bunătăţii, credincioşiei şi al dragostei faţă de semenii noştri.
Să îngropăm anul cel vechi al păcatelor şi să-l înviem într-o făptură nouă aşa cum spune Apostolul
neamurilor: “Am fost îngropaţi împreună cu El pentru ca după cum Hristos a înviat din morţi prin mărirea
Tatălui, tot aşa şi noi să trăim o viaţă nouă”. [Romani 6,4]
Păcatul este boala şi mormântul sufletului. Prin păcat ni se întunecă vederea cea duhovnicească, ni se
micşorează auzul cel lăuntric, ni se tocesc simţurile şi ni se împietreşte inima. Păcatul desfigurează chipul lui
Dumnezeu din noi şi ne coboară din ce în ce mai jos.
Hristos cel înviat a ridicat puterea morţii şi a păcatului din fiinţa noastră şi ne-a chemat la o viaţă nouă.
Prin puterea exemplului Său, prin lumina învăţăturii Sale şi prin tot ceea ce ne dăruieşte El, ne oferă putinţa
învierii şi ne deschide drumul spre mântuire.
Pe lângă harul Său, Iisus Domnul ne cere ca în candela sufletului nostru să adunăm untdelemnul
credinţei şi al faptelor bune, să strălucim în lumina virtuţilor pentru ca să bineplăcem lui Dumnezeu şi să fim
pilde vii pentru semenii noştri, pentru a se plinii dorinţa cea sfântă a lui Hristos: “Aşa să lumineze lumina
voastră înaintea oamenilor ca văzând ei faptele voastre să preamărească pe Tatăl nostru care este în ceruri.”
[Matei 5, 16 ] Să fim deci fiii luminii şi ai învierii iar nu ai întunericului şi ai morţii. Să fim ajutători zidirii
unei lumi noi în care să nu mai fie vrajbă şi neînţelegeri. Să îndeplinim cuvintele Apostolului: “ Iubiţi-vă unul
pe altul. Fiţi toţi într-un gând împreună pătimitori, iubitori de fraţi, înduraţi, smeriţi, nerăsplătind răul cu rău
sau ocara cu ocară, ci dimpotrivă binecuvântând, căci spre aceasta aţi fost chemaţi ca să moşteniţi
binecuvântarea. Purtaţi-vă cu cinste între neamuri, pentru ca privind faptele voastre cele bune să ajungă toţi la
preamărirea lui Dumnezeu.”[ Petru 2, 12-17]
Drept măritori creştini şi creştine,
De Învierea Domnului să ne rugăm pentru înfăptuirea acestor năzuinţi şi să le sprijinim din toate puterile
noastre. Să fim fiii luminii şi învierii, nu ai întunericului şi a morţii. Să fim ajutătorii zidirii unei lumi
cinstitoare de Dumnezeu în care să nu mai existe neînţelegeri ci dragoste şi pace. Ţinând seama de greutăţile
existente astăzi, să venim în ajutorul semenilor noştri ca fiecare să poată petrece sfintele sărbători bucurânduse de ele. Să stăruim în rugăciune şi să mărim sfânta Înviere. Să stăm mereu sub razele sfintelor Paşti şi să ne
amintim de una din rugăciunile Bisericii: “ Veniţi toţi în casa Domnului şi să spunem împreună: Cela ce pe
lemn Te-ai răstignit şi din morţi ai înviat, curăţeşte păcatele noastre.”
Dorim ca acest cuvânt părintesc să fie întâmpinat de fiecare cu căldură şi să fie un îndreptar pentru
creştinească petrecere şi dreaptă cinstire a praznicului Învierii de către fiecare.
Harul Domnului nostru Iisus Hristos, dragostea lui Dumnezeul Tatăl şi împărtăşirea Sfântului Duh să
fie cu noi toţi. Amin.
Hristos a înviat!
Al vostru către Bunul Dumnezeu totdeauna rugător,
+ NICOLAE
Arhiepiscop şi Mitropolit
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SCRISOARE TIMPULUI
La naştere primim în dar
Viaţă cu-al Domnului har;
De-atunci timpul cămătar
Ne-nsoţeşte viaţa toată,
Măsoar-al vieţii hotar,
Învârtindu-se pe-o roată!
Să-ntârzie nu se-ndură,
Zilnic pune-o crestătură
Pe răbojul la-ndemână
Pielea feţei noastre fină,
C-aşa-i el, de modă veche,
Cârcotaş fără pereche!
-Hei, Timpule, fii în stare,
Cu prietenii tăi de veci,
Vânt şi ploaie, ger şi soare,
Peste noi uşor să treci!
Treci uşor la fete mari

Şi la veseli lăutari,
La feciori uşor de-ai trece
C-acu-i timpul a petrece!
Mai bine ne-ai da povaţă
Cum să ne purtăm în viaţă
Ca să ne-ndulcim amarul,
Vieţii să-i lărgim hotarul!
Dăm şi plată cât s-o cere,
Că viaţa-i mare avere!
Ca să-ţi duci la capăt ţelul
De a ne ţine socoată,
Te-nvăţăm şi noi Excelul*
Scăpând cu faţa curată,
Iar nu ca răboj crestată,
Tristeţea să nu ne prindă
Când ne uităm în oglindă!
Nădrag feb. 2010
PEŢA PETRU

POLIŢIA VĂ INFORMEAZĂ
ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA:
Pierderea, Furtul, Distrugerea sau Deteriorarea actului de identitate deţinut anterior
DOCUMENTE NECESARE:
- cererea pentru eliberarea actului de identitate;
- actul de identitate şi cartea de alegător, în cazul deteriorării;
- certificatul de naştere, original şi copie;
- certificatul de căsătorie, dacă este cazul, original şi copie;
- hotărârea de divorţ, definitivă şi irevocabilă, după caz, original şi copie;
- certificatul de deces al soţului/ soţiei, decedat/ decedate, în cazul soţului supravieţuitor, original
şi copie;
- certificatele de naştere ale copiilor cu vârstă mai mică de 14 ani, original şi copie;
- documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu şi după caz cel cu care se face, dovada
adresei de reşedinţă, original şi copie;
- dovada eliberată de unitatea de poliţie, unde a fost reclamat furtul, dacă este cazul;
- un document emis de instituţii sau autorităţi publice: paşaport, permis de conducere, legitimaţie
de serviciu, livret militar, ori diplomă de absolvire a unei instituţii de învăţământ, cu fotografie de
dată recentă, original şi copie;
- chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate;
- timbru fiscal sau chitanţă reprezentând contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru.

PARFUM DE ANIVERSARE
Au trecut doi ani de când,
Nădrăgenii au o “Foaie”
Nu s-a dus, precum o ploaie
A rămas doi ani la rând.
Ştiri locale, pe sprânceană,
Sport şi multă poezie,

Glume, o revistă vie
Asta-i “Foaia Nădrăgeană!
Totu-i voluntar, se ştie,
Parfum de colaborare,
Vrem s-o facem şi mai mare
Viaţa-i doar o poezie!
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Foaia noastră-i doar o stare
Stare de normalitate
În deplină libertate,
Parfum de aniversare!

MULT SUCCES, ÎN VIITOR,
SĂ URĂM CUM SE CUVINE,
STEAGUL SUS, FOAIA-L VA ŢINE
“FOAIA NĂDRĂGENILOR”.
TEODOR NEAG
14 martie 2010

CODUL BUNELOR MANIERE
Serviţi sau serviţi-vă?
Reproducem un text dintr-un cotidian, inserat în rubrica “Telefonul de la miezul nopţii”:
“-Ce au mai făcut tricolorii după meciul cu americanii? Miercuri au vizitat platourile de filmare de la “
Universal Studios”, după care au servit masa la restaurantul “Minion”, patronul fiind român, mare amator de
fotbal. A fost un moment de destindere pentru jucători, înconjuraţi de o mulţime de români stabiliţi în
America.”
Din rândurile de mai sus înţelegem că tricolorii noştri, ca să mai scape de stres şi de oboseala jocului,
şi-au schimbat ocupaţia şi au preluat îndatoririle chelnerilor în locul unui patron român, care le-a oferit acest…
divertisment: au servit masa [cui?]. Autorul articolului a vrut să spună cu totul altceva: au mâncat, au luat
masa la restaurantul “Minion” şi au fost serviţi cu multă amabilitate…
Corect este, când “apelăm” la acest verb buclucaş, să-l folosim astfel: serveşte-te [te rog] sau serviţivă [vă rog]. Eu servesc masa [ eu – gazdă sau eu – chelner ], iar musafirii sunt serviţi, se servesc şi nu servesc!
Cum vă sună: să mergem să servim masa la “ Intercontinental?”
În concluzie: nu serviţi, ci serviţi-vă! Nu servesc, ci iau masa.

DIN AGENDA ŞCOLARĂ
Basmul – spectacol muzical coregrafic
La finele primului semestru de şcoală, la
Grupul Şcolar Traian Grozăvescu au fost
organizate o serie de activităţi care au constituit
un cadou simbolic de Paşti pentru colegii din
celelalte clase [gimnaziu şi liceu] şi pentru
invitaţii de onoare.
Doamna profesor Alina Crăciun a
organizat un montaj cu personaje din basme, cu
elevii clasei a-V-a B, personaje alese de copii cu
text adaptat de doamna profesor. Cum s-a ajuns
la aceasta e foarte simplu; în manualul de clasa
a-V-a există lecţia “Basmul”, iar elevii fiind
mai mici, o modalitate de a învăţa prin joc e
captivant, a zis doamna Alina Crăciun.
În urma basmelor învăţate, copiii şi-au
ales fiecare personajul preferat.
Mai jos veţi face cunoştinţă cu personajele basmelor şi numele elevilor care le-au jucat:
Maria Lazea
- Vrăjitoare
Bianca Muntean
- Mama pădurii
Ingrid Kostner
- Regele
Diana Bec
- Ileana cea şireată
Larisa Anghel
- Săracul
Deian Laza
- Văduva
Andreea Ungur
- Făt –Frumos cu stea în frunte
Mihaela Vişovan
-Făt –Frumos fiul iepei
Lavinia Şurtea
- Fata moşneagului
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Raul Valuch
- Setilă
Tabita Ardelean
- Prostilă
Roxana Anchescu
- Frumoasa din pădurea adormită.
Personajele au fost prezentate pe rând în ordinea enumerată mai sus. De efectele sonore şi luminoase sa ocupat doamna profesor Adriana Olariu, drept pentru care, doamna Alina Crăciun şi grupul de elevi, îi
mulţumesc.
METODE MODERNE DE PREDARE ÎN ŞCOALĂ
Am fost invitată la o şedinţă cu părinţii de
către domnişoara profesor Adriana Olariu,
şedinţă ţinută din motiv că părinţii sunt
nemulţumiţi de metodele de predare a profesoarei
de limba engleză.
La această şedinţă au participat şi elevii
pentru a nu se isca discuţii între cele spuse de
domnişoara Olariu Adriana şi cele spuse de
copii acasă părinţilor.
Am rămas plăcut impresionată să constat
că metodele folosite de domnişoara Adriana
Olariu, sunt demne de secolul în care trăim.
Şcoala este dotată cu calculatoare pentru ca să
poată lucra elevii la ele. Domnişoara Olariu
beneficiază de acest fapt pregătindu-şi lecţiile de
engleză pe laptop acasă, proiectând lecţia pe un
ecran alb, nu scriind la tablă. Lecţia şi tema de casă sunt preluate pe stick sau CD. Fiecare elev are calculator
acasă şi-şi poate face lecţia acasă fără probleme. Prblema nemulţumirilor părinţilor de fapt vine din motivul că
copiii s-au dus acasă şi au spus părinţilor că profesoara le-a cerut să-şi cumpere laptopuri, ceea ce nu este
adevărat. Copiii fascinaţi probabil de faptul că laptopul este mai uşor de manevrat îşi doresc să-l aibă şi
încearcă să dea vina pe professor pentru dorinţele lor.
Este îmbucurător faptul că avem cadre didactice tinere, care se implică în metodele moderne de
prezentare a unei lecţii, că au pregătirea necesară de a o face.
Îi mulţumesc domnişoarei profesor pentru faptul că m-a ales arbitru tacit în şedinţa organizată, că mi-a
dat posibilitatea de a vedea metodele dânsei de muncă, pentru care fapt o felicit şi sper să mai fiu invitată şi pe
viitor la lecţii ţinute de dânsa.
EMILIA BRÎNDUŞESCU
GLUME

Unui avocat îi este cerut sfatul de către un cămătar:
-Cum îmi pot primi cele 30 de milioane înapoi de la Ionescu, dacă mi-am pierdut chitanţa de
împrumut?
-Scrieţi-i o scrisoare şi spuneţi-i să vă trimită odată cele 60 de milioane împrumutate.
-Bine, dar eu i-am împrumutat 30 de milioane!
-Tocmai asta vrem să obţinem de la el, o dovadă scrisă că vă datorează doar 30 milioane….
O femeie în vârstă, ţinând de lesă un căţel, se apropie de trecerea de cale ferată şi-l întreabă pe
cantonier:
-La ce oră vine trenul dinspre Mizil?
-La zece treizeci.
-Şi cel dinspre Ploieşti?
-Dacă circulă normal, la unsprezece.
-Acum cât o fi ceasul?
-E nouă şi-un sfert.
-Hai, Bubi, putem să traversăm.
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Un pix – 1 leu.
Un tricou – 10 lei.
O excursie – 1000 lei.
Bucuria de a vedea un PSD-ist ofticat – nepreţuită!

LA CABANA PĂRĂSITĂ
În amintirea prietenului meu Suciu Constantin [ TELU]
[1949 – 1985 ]
Pare un mister să fie.
Prin pădurea înzăpezită
Ce se înalţă din nămeţi,
Cu sfială şi cu teamă
Pe-o cărare troienită
Ei se-apropie, încet, încet,
Se strecoară doi drumeţi.
Înapoi să se întoarcă,
Nu mai pot cu nici un preţ!
Ei coboară încet la vale
Spre cabana părăsită
Când trec pragul fără uşă
Ce printre brădeţi ea pare
Al cabanei încăpere,
O fantomă adormită.
O lumânare fumegândă
Îi întâmpină-n tăcere.
Peste culmi şi peste văi
Negura încet se lasă,
Şi de sub cenuşa caldă,
Un lup urlă-n depărtări,
Din vatra fără plită
Gerul tot mai greu apasă.
Un firicel de fum se-nalţă
Spre bolta spartă-negrită.
Când se-apropie mai bine
De cabană, se opresc,
Nici un zumzet nu se-aude,
Şi tresar când prin zăpadă
Nici o fiinţă nu se arată
Nişte urme ei zăresc.
Cine-o fi? De ce se-ascunde?
Ce blestem pe aici îl poartă?
Urme grele de opincă
……………………………….
Ce brăzdează-n lung şi lat
Poieniţa mărginită
Greu trec clipele de groază
De un brâu de fagi înalţi.
Şi-n sălbatica pădure,
Obosiţi mereu se-ntreabă
Ei ştiau cabana goală
Cine-a fost? Şi oare unde-i?
Părăsită şi pustie
Cine-o fi l-această oră?
TUDOR BALAŞ

CRONICA SPORTIVĂ
Echipa de fotbal AS Padeşul Nădrag, în cadrul campionatului de promoţie, a jucat un meci de fotbal
în compania echipei Arsenal Lugoj pe Stadionul din Nădrag. Meciul s-a jucat în data de 21 martie, scorul
final fiind de 3 – 1 în favoarea echipei din Nădrag.
Un alt meci cu final fericit pentru nădrăgeni a fost şi meciul jucat între AS Padeşul şi echipa de fotbal
din Mănăştiur. Meciul a fost jucat în 28 martie tot pe stadionul din Nădrag, scor final fiind 5 – 0 pentru
nădrăgeni.
S-a jucat şi meciul restant cu echipa din Criciova, pe 31 martie, tot pe stadionul din Nădrag cu scor
final de 1 -1.
În data de 16 aprilie, AS Padeşul a jucat meciul de fotbal cu echipa din Găvojdia, la Nădrag, scor final
2 – 1 pentru Nădrag.
Urmează meciul de fotbal între echipa din Măguri şi AS Padeşul, în data de 25 aprilie.
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