
           Publicaţie a Consiliului Local şi a Primăriei Comunei Nădrag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luna octombrie a început să aducă temperaturi din ce în ce mai 
scăzute, care în prima jumătate a lunii au periclitat şi 
desfăşurarea procesului educativ la Grupul Şcolar Traian 
Grozăvescu Nădrag, care din cauza lipsei de resurse de la 
bugetul local nu a putut achita restanţele la plata gazului metan. 
Ca atare unitatea a fost debranşată, ceea ce a avut ca efect 
nefuncţionarea centralei termice şi ţinerea orelor în condiţii de 
temperatură similare cu cele de afară. Această stare de fapt a 
creat nemulţumiri profunde în rândurile părinţilor,  decişi să nu-
şi mai trimită copiii la şcoală şi să blocheze procesul de 
învăţământ prin organizarea unei manifestaţii spontane în faţa 
grupului şcolar, care ar fi dorit să facă cunoscută situaţia prin 

intermediul televiziunilor ce urma a fi invitate. 
După nenumărate demersuri, Primăria comunei Nădrag a reuşit să dezamorseze starea de tensiune creată şi să 
rezolve situaţia încălzirii în şcoală. S-a reuşit obţinerea de mijloace financiare, s-a achitat o parte din restanţă, 
s-a plătit o garanţie şi astfel s-a reuşit rebranşarea la reţeaua de gaz metan şi pornirea centralei termice. De 
asemenea au fost reamplasate centralele cu combustibil solid pentru a se asigura încălzirea tuturor corpurilor 
de clădire. 
La ora actuală toate corpurile de clădire ale grupului şcolar sunt încălzite, corpul de clădire cu clasele I-IV şi 
grădiniţa fiind încălzite cu centrale termice cu combustibil solid, iar şcoala cu clasele V-VIII, liceul şi atelierul 
şcoală sunt deservite de centrale cu gaz metan. 
In prima săptămână a lunii noiembrie urmează să fie adusă încă o centrală termică cu combustibil solid, de 
putere mai mare, donată comunei Nădrag de un sponsor atras ca urmare a sprijinului susţinut în favoarea 
comunei noastre, manifestat de domnul preşedinte al consiliului judeţean Constantin Ostaficiuc. 
Sperăm că prin montarea acestei noi centrale vor fi rezolvate toate problemele privind încălzirea şcolii din 
Nădrag.                             
           
          Primar 
          MUNTEAN LIVIU 

  
 
 
 

HOTĂRÂREA nr. 45 din 28 septembrie 2010 privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale 
aparatului de specialitate al primarului comunei Nădrag. 
HOTĂRÂREA nr. 46 din 28 septembrie 2010 privind şcolarizarea a două persoane din cadrul Primăriei 
Nădrag, în vederea obţinerii permisului de conducere pentru microbuzul cu 21 de locuri din dotarea primăriei. 
HOTĂRÂREA nr. 47din 28 septembrie 2010 privind casarea tractorului tip U 650 şi a unei remorci auto din 
dotarea Primăriei Nădrag. 
HOTĂRÂREA nr. 48din 28 septembrie privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului 
Local al Comunei Nădrag  pentru anul 2010. 
HOTĂRÂREA nr. 49din 28. septembrie  2010  privind transmiterea fără plată către alte instituţii publice, a 
unor bunuri care nu mai sunt necesare Grupului Şcolar Traian Grozăvescu Nădrag. 

Anul III  Nr.29 -  OCTOMBRIE 2010    Apare lunar 

HOTĂRARI ALE CONSILIULUI LOCAL  NĂDRAG 

Avem din nou căldură în şcoală. 
 



 
Foaia nadrageana 2___________________________________________________________________________________________ 

_HOTĂRÂREA nr. 50din 28 septembrie 2010 privind stabilirea tarifului pentru serviciul de colectare a 
deşeurilor menajere, prestat de către SPGC al Primăriei Nădrag. 
HOTĂRÂREA nr. 51din 28 septembrie 2010 privind aprobarea tăierii de igienizare a arborilor, arbuştilor şi 
vegetaţiei forestiere, din cadrul teritoriului administrativ al comunei Nădrag de pe marginea drumului judeţean 
DJ 681 pe porţiunea Nădrag – Jdioara şi de pe malurile pârâului Nădrăgel pe porţiunea Nădrag - Crivina. 
HOTĂRÂREA nr. 52din 28 septembrie 2010 privind încredinţarea directă fără licitaţie a contractului de 
execuţie pentru tăierea arborilor şi arbuştilor de pe marginea drumului judeţean DJ 681 pe porţiunea Nădrag – 
Jdioara şi de pe malurile pârâului Nădrăgel pe porţiunea Nădrag - Crivina. 
HOTĂRÂREA nr. 53 din 28 septembrie 2010 privind aprobarea tăierii arborilor şi arbuştilor crescuţi pe 
parcela  10 subparcelele A şi C din  păşunea comunală a comunei Nădrag. 
HOTĂRÂREA nr. 54din 28 septembrie 2010 privind privind încredinţarea directă, fără licitaţie, a 
contractului de execuţie lucrări pentru tăierea arborilor şi arbuştilor crescuţi pe parcela  10 subparcelele A şi C 
din  păşunea comunală a comunei Nădrag. 
HOTARAREA nr. 55 din 29 octombrie 2010 privind aderarea Comunei Nădrag la Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitară “ECO-GNSC” a serviciului public de salubrizare a comunelor Găvojdia, Nădrag, Ştiuca şi 
Criciova 
HOTARAREA nr. 56din 29 octombrie 2010 privind mandarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
“ECO-GNSC” a serviciului public de salubrizare a comunelor Găvojdia, Nădrag, Ştiuca şi Criciova în 
exercitarea unor atribuţii. 
HOTĂRÂREA nr. 57 din 29 octombrie 2010 privind întocmirea analizei cost-beneficiu pentru obiectivul de 
investiţii „Construire reţea de canalizare şi staţie de epurare, localitatea Crivina, comuna Nădrag”. 
HOTĂRÂREA nr. 58din 29 octombrie 2010 privind identificarea, măsurarea şi întabularea în cartea 
funciară a păşunii împădurite şi a păşunii comunei Nădrag.   
HOTĂRÂREA nr. 59din 29 octombrie 2010 privind stabilirea vitezei de deplasare a autovehiculelor pe 
teritoriul comunei Nădrag. 
HOTĂRÂREA nr. 60 din 29 octombrie 2010 privind reabilitarea unor terenuri degradate şi ecologizarea 
zonelor în care au fost depozitate diverse deşeuri industriale provenite din  activităţile industriale de pe raza 
comunei    Nădrag. 
HOTĂRÂREA nr. 61din 29 octombrie 2010 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Consiliului Local al Comunei Nădrag  pentru anul 2010. 
HOTĂRÂREA nr.62din 29 octombrie 2010 privind accesarea de fonduri nerambursabile prin Fondul de 
Mediu acordate pentru investiţia  „Construire  reţea ape uzate ( canalizare şi staţie de epurare) în 
localitatea Nădrag,  judeţul Timiş” 
 
 
 
 
 

„Fiţi dar desăvârşiţi, precum Tatăl  vostru cel ceresc desăvârşit este” Matei 5,48. 
              Dumnezeu când hotărăşte să-l facă pe om spune: „Să facem pe om după chipul şi asemănarea 
noastră” Facere 1,26. 
              „Şi l-a făcut Dumnezeu pe om după chipul său; după chipul lui Dumnezeu l-a făcut; bărbat şi femeie 
i-a făcut ” Facere 1,27   
              Din aceste versete se poate observa că Dumnezeu hotărăşte să-l facă pe om după chipul şi asemănarea 
sa iar în final îl face numai după chipul său iar la asemănarea i-a lăsat omului ca să-i respecte libertatea de 
decizie dacă omul voieşte să ajungă desăvârşit sau la asemănare cu Dumnezeu. Şi pentru ca să-l conştientizeze 
pe om că este liber ca şi Dumnezeu, şi respectând porunca poate să ajungă şi la asemănare cu Dumnezeu, îi dă 
omului Adam prima poruncă: „Din toţi pomii din rai poţi mânca numai din pomul cunoştinţei binelui şi a 
răului să nu mănânci, că în ziua în care vei mânca vei muri ” Facere 2,17. 
              Adam acum era conştient că dacă respectă porunca va ajunge la asemănare cu Dumnezeu, iar dacă o 
calcă pierde asemănarea şi rămâne numai cu chipul lui Dumnezeu. 
              Aşadar asemănarea cu Dumnezeu rămâne la latitudinea noastră, la hotărârea noastră.    
              În acest sens a zis şi Domnul Iisus Hristos: „Cine voieşte să vină după mine să se lapede de sine, să-şi 
ia crucea şi să-mi urmeze Mie”. Marcu 8,34 respectând libertatea de decizie a omului, nu obligă pe nimeni a 
propune „oricine voieşte”. 
              Toţi sfinţii pe care-i cinsteşte Biserica au fost şi sunt oameni ca noi dar care în viaţa pământească au 
lucrat ca să ajungă şi la asemănare cu Dumnezeu chiar dacă Mântuitorul arată mai multe căi care duc la acest  

Cinstirea sfinţilor 
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scop. Toţi cei pe care îi cinsteşte Biserica noastră s-au străduit să împlinească pe diferite căi şi să ajungă şi la 
asemănare cu Dumnezeu. 

  Mântuitorul Iisus ne promite tuturor că dacă facem voia Tatălui vom intra în împărăţia lui Dumnezeu 
şi vom deveni prietenii lui Dumnezeu. 
              Astăzi trăim în lumea modelelor, fiecare om caută să se asemene cu cineva; pentru noi credincioşii, 
modelul suprem este Domnul Iisus Hristos urmat de toţi sfinţii pe care îi prăznuim de-a lungul unui an 
bisericesc. În fiecare sfânt putem găsi ceva ce putem lua şi aplica şi în viaţa noastră. Cinstind pe sfinţi, care au 
fost oameni ca noi, dar cu o viaţă curată, nu călcăm porunca a 2-a din Decalog, pentru că nu-i facem idoli, ci 
doar îi luăm ca exemplu şi nici nu-i socotim că ne pot mântui, ci îi luăm ca mijlocitori şi împreună rugători 
alături de noi pentru mântuirea noastră, ei fiind deja prieteni şi casnici ai lui Dumnezeu. 
                                                                                                              Amin. 
                                                                                               PREOT MIZUM MIHAI             
           
 
 

 În cursul anului şcolar 2009-2010, pe lângă activităţile instructiv-educative curente prevăzute 
de programa şcolară, elevii îndrumaţi de cadrele didactice ale Grupului Şcolar Traian Grozăvescu Nădrag, 
au participat  la numeroase olimpiade pe discipline şcolare, concursuri sau alte activităţi, la care au 
obţinut rezultate notabile, cu care se mândresc şi pentru care îi apreciem cu toţii. 

 Matematica : Olimpiada de Matematică – faza zonală: Lazea Maria  cls. V, Rusu Oana cls. V, 
Gostielean Thomas cls.V – calificaţi la faza pe judeţ,  Gegea Loredana cls.X –menţiune, Drăgoi Daiana, 
cls. X – menţiune. 

Concurs “Arhimede” : Lazea Maria, cls V, locul II, locul III , menţiune 
 Gostilean Thomas , cls.V, locul II, locul III , menţiune 

                                     Băban Maria , cls VII, menţiune 
                                     Angheloni Raluca, cls VIII , menţiune 
                                     Linginar Dan, cls. VI, menţiune 
                                     Ianculescu Aura, cls vi – mentiune 
Olimpiada de Matematică – faza judeţeană ,  Gegea Loredana  - premiul III 
Profesor coordonator  Dumescu Dan 
Participarea unui număr de 34 elevi din învăţământul primar la concursul internaţional Winners . 
 Limba romana:  
Concurs “ M. Eminescu”  faza judeţeană – Lugojan Adina loc 40 din 160. 
Concurs naţional ( olimpiada gimnaziu) Băban Marian, Luntraşu Andreea, Măran Lorena 
Concurs naţional “Ion Creangă”: Rusu Oana, Băban Marian. 
Concurs internaţional “ Copilul în lumea cuvintelor”: Rusu Oana –premiul I proză şi  Băban Marian – 
premiul II poezie. 
Concurs naţional de recenzii şi jurnale “ Lyceum”: Logoş Daiana şi Botoş Daniela. 
Profesor coordonator  Dumescu Mihaela 
 
   Limba engleză :  olimpiada :faza locală        - Angheloni Raluca -nota 9,  
               - Pojoni Mircea Luchian    nota 9,  

    faza judeţeană  -  Angheloni Raluca nota 8,  
               -  Pojoni Mircea Luchian 8,33. 
Profesor coordonator   Olariu Adriana 
 Educatie plastica:  
Concursul naţional “Daruri pentru mama” ediţia I – Cluj-Napoca, premiul II - Popa Cristina şi Salvan 
Gregory ( grupa mică), menţiune- Franţescu Alexandru şi Kiş Iasmina ( grupa mică); 
Concursul naţional “ Tradiţie şi credinţă” ediţia IV, aprilie 2010, Clubul Copiilor Găieşti, secţiunea “Ouă 
Încondeiate”: Stoiconi Mihnea- premiul I şi Popescu Robert premiul II ( grupa mica) 
Concursul interjudeţean “Aprilie în strai de sărbătoare” , aprilie 2010, Scoala cu clasele I-VIII Ioneşti, 
jud. Vâlcea:, Crăciun Bogdan premiul II şi Popescu Răzvan şi Balaş Daiana , premiul III ( grupa mică) 
 

Activităţi şcolare şi extraşcolare 
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“ Suflet de copil în lumea Învierii” ediţia a II-a, Arad, 2010:  premiul I Crivinanţu Marco, premiul II 
Adler Bogdan ( Cercul de pictură), 
Concursul judeţean “ Lada cu zestre”, Timişoara, 2010,  menţiunea a III-a cu icoane pe sticlă ( Cercul de 
pictură condus de d-na M Crivinanţu) 
Profesor coordonator  Crivinantu Mirela 
 Concursurile sportive : Sah  cls I-IV , locul V , Mirabela Olaru,  zonal de fotbal – locul I si II , 
Profesor coordonator   Anastasoaei Gheorghe 
 Concurs de folclor : premiul III, Lada cu zestre, formatia de dansuri « Nadrageana », premiul I -
recitatori in grai banatean, Baban M , Faur I si Berindea A. 
 Religie: Olimpiada de Religie –Faza judeţeană   Faur Cristina – locul III, Haivacă Georgiana locul IV, 
Kuth Nicoleta – locul III. 
Profesor coordonator   Iancu Daniel 
  TIC – Concursul  judeţean  ,,Ziua Mondială a Tehnicii  de Calcul”: s-au obţinut 2 locuri I elevii Bumbu 
Alexandru Nicolae şi Bagiu Daiana Simona 
Profesor coordonator  Ionescu-Moratelli Claudia 
 ACTIVITĂŢI EDUCATIVE ŞCOLARE ŞI EXTRAŞCOLAREACTIVITĂŢI EDUCATIVE ŞCOLARE ŞI EXTRAŞCOLAREACTIVITĂŢI EDUCATIVE ŞCOLARE ŞI EXTRAŞCOLAREACTIVITĂŢI EDUCATIVE ŞCOLARE ŞI EXTRAŞCOLARE    
Proiectele educative realizate în anul şcolar 2009-2010 au vizat implicarea unui număr mai mare de elevi 
în viaţa şcolii, prin participarea la diverse activităţi educative, şcolare şi extraşcolare, dar şi diversificarea 
activităţilor extracurriculare pentru atragerea elevilor într-un  spaţiu educativ în defavoarea străzii. 
1. În cadrul activităţilor şi cercurilor cu caracter artistic s-au realizat următoarele: 
-  cercul de pictură şi creaţie artistică al elevilor , desfăşurat la cls. V-VIII respectiv, IX-XII,   sub 
coordonarea cadrelor didactice:  Crivinanţu Mirela şi Dragomir Ana; 
-  moment Eminescu - activitate desfăşurată de elevii cls. I-IV, V-VIII, IX-XII  sub coordonarea prof. 
Crăciun A., Dumescu M., Jurconi V ;  
- “ Vetre străbune ”-  instruirea formaţiei de dansuri populare al  elevilor  sub coordonarea prof. Stoiconi 
Cristian, Dragomir Ana, Olariu Adriana;  şi participarea la festivităţile organizate în comună şi în zona. 
2. Activităţi ce au avut ca obiectiv formarea elevilor în spiritul tradiţiilor, obiceiurilor şi 
valorilor poporului român: 
-“1 Decembrie -  Marea unire ”- activitate moderată de prof. Radu Corneliu cu participarea tuturor 
elevilor si cadrelor didactice. 
- serbarea tradiţională a Pomului de Crăciun – colinde şi cântece de Crăciun prezentate de grupurile de 
colindători şi îndrumate de prof. Dragomir A, Rusu A, Olariu A. 
- „ Mama, dulce mama”, serbare de 8 Martie, clasele I-IV, coordonatori Pana F, Glauber A, Rusu A, 
Florea D. 
3.  Activităţile sportive realizate in cadrul şcolii noastre au avut ca obiectiv atât 
valorificarea potenţialului fizic şi psihic al fiecui elev, cât şi dezvoltarea unor modalităţi de integrare şi 
colaborare în grup. Cupa Mc Donalds – selecţionata liceului şi Campionatul de tenis de masă. Elevii au 
participat la aceste acţiuni sub îndrumarea prof. Anăstăsoaei Gh.  
4. Dintre activităţile educative pentru securitatea personală, amintim: 
- acţiunea educativă, preventivă la clasele IX-XII în colaborare cu Postul de poliţie Nădrag   privind 
circulaţia pe drumurile publice şi prevenirea violenţei în mediul şcolar. 
5. Alte activităţi: 
-  în luna noiembrie s-a defăşurat Balul Bobocilor, acţiune ce a vizat îndrumarea şi 
dezvoltarea înclinaţiilor individuale, a aptitudinilor şi talentelor artistice ale elevilor claselor a IX-a liceu 
zi şi SAM. Elevii au fost pregătiţi de profesorii: Dumescu Mihaela. 
- Balul Dragobetelui, organizat de elevii clasei a X-a,  sub îndrumarea d-nei prof. Dumescu Mihaela; 
-  „Chirita anului 2010” piesa de teatru, clasa a X-a, indrumator Dumescu M, 
- activitatea desfăşurată cu ocazia  Crăciunului „Povestea noastră de Crăciun”, piesă de teatru, regizată de 
elevii clasei a VIII-a sub îndrumarea prof  Olariu Adriana. 
-  concurs national: „ Şcoli pentru un viitor mai verde ” în colaborare cu Primăria Nădrag şi Ocolul Silvic 
„Ana Lugojana”  Lugoj, cu participarea elevilor clasei a X-a  si Parada ECO, clasele V-XII,  coordonator 
Dumescu M 
-  cercul de film „ Let’s talk about it!”,  clasele V- XII, Coordonator Olariu Adriana; 
- „Povestea basmelor” o alta ora de Limba romana, clasa a V-a B, coordonator Craciun A; 



- excursie scolara cls I- IV, la Timisoara  
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Când eram la şcoală-n sat, 
Domn’văstori ñe-o învăţat, 
Că lumea îi mult măi mare 
Dăcât până-n larga zare , 
Nu cum o credzut ,mirată, 
O babă çe-ajiunsă-odată 
Pă dâlma dî la Cimiş, 
Dă unge, privind pieziş, 
Dzâsă nişce vorbe-anume; 
„Ti, Doamne, mare eşci lume !” 
P-atunçi radio nu era, 
Cred că niçi electrica, 
Trăia omu’ viaţă pură, 
În năcuprinsa natură ! 
Numa’-n jiumătat’ dă veac, 
S-ontâmplat aşa schimbare, 
Că mii dă lucruri să fac, 
Çică, pântru bunăstare !? 
Drum dă fier,tren dă persoane, 
Cu şñelţug şî cu văgoañe, 
Lumea-n lung şî-n lat să poată 
Oameñii să o străbată ! 

Or măi făcut şî trăivañe, 
Zepelinuri, avioañe, 
To ca să poată ajunge, 
Iuce-n lume şî oriunge ! 
Oameñi mulţ’ stau la oraşă, 
În căşâli cu etajă, 
Unge pân-la-apartament, 
Îi suie liftu’ moment ! 
Traiu-i măi greu ca la ţară, 
Unge omu’, bunăoară, 
Trăieşce viaţă cihñită, 
Că pământu’ îi dă pită ! 
Dreptu-i că-s dă trăbuială 
Mulce lucruri çe n-or fost, 
Da’ mulce-s numai’ dă fală, 
S-ar dzâçe, …cam fără rost ! 
…… 
Cu-ăle mulce trăbuinţă, 
Çe tră’ să le fabricăm, 
Cât ’om avea locuinţă 
Pământu’,… dacă-l strâcăm ?! 

          PEŢA PETRU 
 
 
Vă prezentăm mai jos date privind naşterile, căsătoriile şi decesele petrecute în comuna Nădrag în  luna 
octombrie 2010. 
Naşteri si căsătorii nu s-au înregistrat  
Decese: 
-BOGDAN GHEORGHE - decedat 06.10.2010 
-ILÃU PACHIŢA-  decedată 07.10.2010 
-TABAN EMIL- decedat 08.10.2010 
 
 
 
 
      In luna octombrie a acestui an, conform tradiţiei multianuale cu care ne-am obişnuit, au avut loc două 

evenimente putem să le spunem mondene, care de fiecare dată 
încântă sufletele copiilor şi tinerilor din Nădrag, dar în acelaşi timp şi 
inimile părinţilor şi bunicilor.   
      Primul eveniment aşteptat cu nerăbdare de toţi liceenii din 
Nădrag a fost Balul bobocilor organizat de către elevii clasei a XI-a, 
în data de 22 octombrie, la cantina uzinei din Nădrag. A fost o 
sărbătoare frumoasă la care cei mai noi elevi ai liceului din Nădrag, 
bobocii din clasa a IX-a, au făcut cunoştinţă cu colegii lor din anii 
mai mari. S-a ascultat muzică bună, s-a dansat şi desigur au fost aleşi  
miss boboc 2010 şi mister boboc 2010.       
Juriul concursului a decernat titlul de miss boboc 2010 domnişoarei 
Raluca Angheloni, iar titlul de mister boboc 2010 a revenit lui 
Angelo Anater. Pe locurile următoare s-au situat  Mădălina Pilipeti şi 
Dana Hladi pentru miss boboc, iar locurile 2 şi 3 la mister boboc au 
fost ocupate de Darius Vîlcu şi Luchian Pojoni. Câştigătorii au fost 
răsplătiţi de către organizatori cu diverse premii  

C ât îi lum ea C ât îi lum ea C ât îi lum ea C ât îi lum ea şşşşî pî pî pî păăăăm ântu’m ântu’m ântu’m ântu’    
 

Baluri în Nădrag. 
 

NAŞTERI-CÃSÃTORII-DECESE 
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In ziua de 29 octombrie a avut loc un alt bal devenit tradiţional pentru nădrăgeni, şi anume  Balul mascat 

organizat cu ocazia halloweenului. A fost un eveniment deosebit 
organizat de elevii clasei a X-a, cu sprijinul financiar al primăriei 
Nădrag. Organizatorii au prezentat un spectacol deosebit constând 
dintr-un dans tematic cu măşti. La concursul care a urmat, au 
participat multe măşti, toate create cu multă muncă şi imaginaţie, 
toate deosebit de originale şi sugestive, chiar dacă unele dintre ele 
nu erau chiar în spiritul consacrat al sărbătorii de halloween. 
Toate măştile au intrat în concurs, juriul având o misiune deosebit 
de grea în stabilirea unei ierarhii. După îndelungi dezbateri au fost 
stabiliţi câştigătorii: 
-  la categoria grădiniţă şi clasele I-IV, au participat un număr de 
46 de măşti, locul I a fost câştigat de Deliomini Giulia costumată 
în pirat, locul II a fost ocupat de Halaştiuc Eduard costumat în 
indian iar locul III a revenit lui Măran Alexandru mascat în drac. 
-  la categoria perechilor din clasele V-XII, ne-au încântat cu 
prezenţa un număr de 11 perechi, locul I revenind perechii 
formată din Muntean Bianca şi Laza Deian  costumaţi în Familia 
Adams la egalitate cu perechea Rusu Cezara şi Rusu Oana 
costumaţi în Omul de fân şi sperietoarea. Pe locul II s-a clasat 

perechea Ungur Andreea şi Vişovan Ana-Maria mascaţi în mimi. Iar pe locul trei s-au situat Lăbonţu 
Adrian şi Flueraru Gabriel mascaţi în Boschetari.  
Desigur şi la acest bal organizatorii au acordat premii mai substanţiale câştigătorilor, şi de asemenea au 
fost dăruite premii de participare tuturor celorlalte măşti participante.    
    
 
 
 
 
 
Continuăm publicarea unor minime reguli ce trebuie respectate pentru a se preveni producere de incendii ce se 
pot solda cu urmări grave. 
 
Pentru evitarea producerii unor  incendii, va prezentăm câteva din cauzele care le pot provoca şi măsurile de 
prevenire a acestora: 
 JOCUL COPIILOR CU FOCUL 

- supravegheaţi permanent jocul copiilor. Riscul lăsării copiilor fără supraveghere este prea mare, mai 
ales când au la îndemâna surse de foc (chibrituri, brichete etc.); 

- nu lăsaţi copiii singuri în încăperi cu sistemele locale de încălzire (sobe) în funcţiune; 
- este interzisă manipularea aparatelor electrice de către copii, cu precădere a celor de încălzire (reşouri, 

radiatoare etc.) 
- jocul copiilor cu focul în magazii, şoproane, grajduri, poduri poate provoca incendii cu pagube 

materiale  importante; 
- aragazul este util în gospodărie, dar evitaţi ca acesta să devină obiect de joacă pentru copii. 
      ARAGAZUL 
- aragazul se aprinde după principiul „gaz pe flacără”, întâi se aprinde sursa de foc şi apoi se deschide 

robinetul de gaz; 
- verificarea etanşeităţii racordării buteliei cu g.p.l. la aragaz nu se face cu flacără, ci cu emulsie de apă 

şi săpun; 
- este interzisă uscarea rufelor în aproprierea sau deasupra aragazului; 
- racordarea buteliei cu g.p.l. la aragaz se face cu furtunul, fără porozitaţi sau fisuri, iar la capetele 

acestuia se montează coliere de fixare; 
- sunt strict interzise: utilizarea buteliilor artizanale; transvazarea g.p.l. din butelii omologate în butelii 

artizanale (mai ales în spaţii închise); amplasarea buteliei în imediata apropriere a sistemelor locale de 
încălzire (sobe cu sau fără acumulare de căldură) ale locuinţelor; 

- pe timpul exploatării, aragazele se vor supraveghea permanent; 

CUM SĂ NE APĂRĂM ÎMPOTRIVA INCENDIILOR 
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- când se constată scăpări de gaze, depistate de obicei prin miros, nu se manevrează electrice sau 

alte surse de foc, ci se asigură aerisirea spaţiului în care sunt amplasate butelia cu g.p.l. şi 
aragazul. 

      FUMATUL 
- resturile de ţigări consumate nu se aruncă la întâmplare şi fără a fi stinse; 
- se interzice fumatul: în încăperile în care sunt depozitate materiale combustibile sau lichide 

inflamabile; în grajduri sau în imediata apropriere a acestora; în poduri sau în imediata apropriere a 
depozitelor de furaje; pe timpul recoltării cerealelor sau în zonele împădurite. 

- înainte de culcare nu uitaţi să stingeţi ţigările consumate. 
 INSTALAŢII ELECTRICE 

- pentru remedierea unor defecţiuni la instalaţiile şi receptoarele electrice apelaţi la persoane autorizate; 
- utilizarea siguranţelor electrice improvizate prezintă pericol de incendiu, cu precădere când acestea 

sunt supradimensionate; 
- este interzisă pozarea conductoarelor electrice cu manta de p.v.c. direct pe elementele de construcţie 

combustibile; 
- nu folosiţi conductoare electrice neizolate, ştechere şi prize defecte; 
- este interzisă suprasolicitarea circuitelor electrice prin conectarea concomitentă a mia multor 

receptoare electrice. 
 APARATE ELECTRICE 

- fierul de călcat: se aşează numai pe suport incombustibil; nu se lasă „să calce singur”, poate aprinde 
întreaga casă. 

- aparatele cu degajare de căldură nu se amplasează pe materiale combustibile sau în imediata 
apropriere a acestora; de asemenea, nu se folosesc la uscarea rufelor; 

- veiozele vor fi utilizate numai cu abajururi incombustibile.  
 GARAJE 

- se interzice vopsirea autovehiculelor, folosind mijloace improvizate în spaţiul de garare; 
- încălzirea garajelor nu se va face cu sobe cu sau fără acumulare de căldură; 
- în garaje nu se alimentează autovehiculele cu carburanţi; 
- lucrările de sudură se vor executa cu respectarea măsurilor specifice: golirea rezervorului de 

carburanţi, îndepărtarea materialelor combustibile din zonă, asigurarea mijloacelor de primă 
intervenţie; 

- se interzice depozitarea carburanţilor în spaţiile de garare. 
           
 
 
 

Continuă rezultatele foarte bune obţinute de 
echipa de fotbal Padeşul Nădrag în campionatul 
de fotbal categoria promoţie. In partidele 
susţinute de la apariţia numărului anterior al 
ziarului nostru au fost înregistrate următoarele 
rezultate: Gavojdia – Nădrag 1-7, Nădrag – 
Mănăştiur 8-0, Tapia - Nădrag 3-3, Nădrag - 
Măguri 18-2 (cel mai bun rezultat din istoria 
fotbalului din Nădrag) şi Criciova – Nădrag 1-
7.     
Echipa antrenată de Puiu Linginari, susţinută la 
fiecare partidă de un grup entuziast de suporteri 
dintre care se remarcă în mod deosebit Grecu 
Nicolae, care însoţeşte echipa la toate 
deplasările, chiar şi cu maşina proprie şi care  
mai asigură uneori şi sprijin financiar ce se 

adaugă la sprijinul permanent acordat de Consiliul Local Nădrag şi personal de primarul Muntean Liviu, 
se află la ora actuală pe primul loc în serie, la o distanţă de trei puncte de ocupanta locului 2. 

ŞTIRI SPORTIVE 
 



Ne bucurăm de aceste rezultate remarcabile şi suntem alături de echipa noastră, aşteptându-vă şi pe 
dumneavoastră la toate meciurile de acasă ale echipei Padeşul Nădrag.         
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� COLECTIVUL DE REDACŢIE ÎN NUMELE CITITORILOR MULŢUMEŞTE CĂLDUROS 

D-LUI MIHÃILÃ DÃNUŢ, PATRONUL FIRMEI TUNAD SRL, PENTRU GENEROASA 
DONATIE DE 1000 DE LEI OFERITĂ ÎN VEDEREA CUMPĂRĂRII DE JUCĂRII 
COPIILOR DE LA GRĂDINIŢA DIN NĂDRAG. 

   
� Primăria comunei, reaminteşte tuturor locuitorilor Nădragului, că acum în pragul iernii este necesar a 

se curăţa coşurile de fum ale caselor şi apartamentelor de bloc, pentru a se preîntâmpina producerea de 
incendii, având în vedere că urmează mai multe luni în care se vor intensifica focurile în casele tuturor. 
Informăm doritorii, că la solicitarea mai multor proprietari sau chiriaşi ai caselor, primăria poate 
asigura contracost curăţirea coşurilor prin intermediul unei firme specializate.    

 
 

� 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 
 

� Discoteca “ CLUB CANADA”, vă invită în fiecare sâmbătă de la orele 22 până la 4 dimineaţa să 
petreceţi cu muzică, dans şi voie bună.  

 Vă aşteptăm să veniţi la Nădrag pentru a vă convinge că distracţia e pe cinste! 
 

�     P.F.A.Sepetiuc Lelica produce mobilier rustic pentru 
casa si gradina. 

   Scopul nostru este sa realizam un decor rustic cat mai placut, 
care sa puna in evidenta arhitectura naturii, impreuna cu arta 
moderna.  
 
Contact: sepe_nd@yahoo.com 
               rustic_doru@yahoo.com 
 
 

 
 

 
 
Vreţi să aflaţi mai multe informaţii despre comuna Nădrag şi despre activitatăţile autorităţilor publice 
locale din comună ? Accesaţi pagina noastră de internet: www.primarianadrag.ro, unde veţi putea citi 
şi publicaţia noastră. 
 
Dacă doriţi să  apară în paginile noastre anunţurile publicitare personale ale dvs. sau ale firmelor pe 
care le conduceţi,  sunaţi la numărul de telefon 0256328304, sau trimiteţi anunţul pe care doriţi să-l 
publicaţi la adresa de E-mail : nadrag@primarianadrag.ro. Persoana de contact Wagner Marian. 
  
 
 

ANUNŢURI - PUBLICITATE 



Colectivul de redacţie: Muntean Liviu , preot Mizun Mihai, Balaş Dorina, Wagner Marian, Dumescu 
Mihaela, Peţa Petru, Linginari Puiu .  


