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Avansează lucrările
la noul pod din Nădrag

Așa cum vă anunțam în ultimul număr al Foii Nădragene, în Nădrag a
început construcția unui nou pod,
în zona creșei.
Deși timpul de la demararea lucrărilor
a fost scurt, lucrarea avansează repede,
astfel că, cel mai probabil, până la sfârșitul anului, podul va fi dat în folosință.
Proiectul este unul ambiţios, la standarde europene, și răspunde tuturor rigorilor impuse de standardele europene,
atât din punct de vedere estetic, cât mai
ales al siguranței si utilității.

editorial

Liviu Muntean

Dragi nădrăgeni,

Investiţia este una mare, care se ridică
la valoarea de 500.000 de lei, iar fondurile provin din bugetul local.

Cantina școlii din Nădrag a fost reabilitată

S-a lucrat intens, în ultima perioadă, pentru finalizarea lucrărilor la
cantina școlii. Astfel, acum, după
ce muncitorii au terminat treaba,
ne putem mândri cu una dintre
cele mai moderne cantine.
Spațiul de la parter a fost extins, au
fost renovate interioarele, iar bucă-

tăria a fost dotată cu frigidere și ara-

gazuri. De asemenea, a fost realizat
un separeu pentru fumători, iar 8
încăperi de dormit au fost reparate,
modernizate si mobilate. Astfel, cei
care vor participa de acum la evenimentele organizate la cantina școlii,
vor intra într-un spațiu mai primitor,
modernizat și dotat cu aparatură de
ultimă generație.

Distracție și voie bună, la Zilele Padeșului

Voia bună s-a îmbinat perfect cu
mișcarea în aer liber, timp de două
zile, în comuna noastră. În 19 si 20
august, au fost sărbătorite Zilele
Padeșului, eveniment deja tradițional în Nădrag.

Manifestarea a început în 19 august,
cu un concurs de cicloturism, tot mai
apreciat în rândul iubitorilor sportului pe două roți. Zeci de concurenți
au luat startul și au participat, și anul
acesta, la cursa organizată în comuna noatră.

Apoi, duminică, în 20 august, a
venit rândul iubitorilor de folclor să
petreacă. Ion Luca Jurjescu, Ramona Florea Chiriac, Alina Trastau și
Gabi Zaharia au urcat pe scena din
Nădrag și au făcut atmosferă, până
târziu în noapte.
Primăria și Consiliul Local Nădrag
mulțumește tuturor celor care au
contribuit la organizarea cu succes a
acestui eveniment!

Rugă mare la Crivina

La fel ca în fiecare an, în data de 8 septembrie, de sarbatoarea Sfintei Marii, la Crivina se sărbătorește Ruga Satului. Momentul de sărbătoare coincide cu Hramul Bisericii, astfel ca ziua de sărbătoare va începe dimineaţa,
cu slujba de la Biserică. Reprezentanții primăriei comunei Nădrag au pus
la cale un program artistic, bogat, pe toate gusturile, iar cei mai îndrăgiţi
artişti vor încinge atmosfera. Distracția va dura până târziu în noapte, așa
cum se întâmplă la marile sărbători ale bănățenilor.
Vă așteptăm la Rugă, în număr cât mai mare!

Iată-ne ajunși la finalul verii, un
anotimp care pentru fiecare dintre
noi a fost un moment de respiro, un
moment în care ne-am bucurat de
tot ce ne-a oferit natura, în care am
petrecut împreună la sărbătorile comunei si ne-am relaxat, după un an
de muncă. Acum, în prag de toamnă,
este timpul să ne întoarcem cu toții
la activitățile curente.
Se apropie cu pași repezi începutul
noului an școlar, o zi de provocare
pentru micuții care pășesc pentru
prima dată în sălile de clase, o zi de
bucurie pentru colegii lor mai mari,
care se revăd după lunga vacanță
de vară, și începutul ultimului an de
studiu pentru cei care se pregătesc
de examenele finale. Tuturor copiilor din comuna noastră vreau să le
doresc să se bucure de anul școlar
pe care îl încep în 11 septembrie, să
profite de timpul pe care îl petrec
împreună, la școală și să dea dovadă de înțelepciune, pentru ca și în
acest an să acumuleze cât mai multe
cunoștințe.
Profesorilor care predau la Liceul
Traian Grozăvescu le doresc putere
de muncă, răbdare și fie ca noul an
școlar să fie unul presărat cu împliniri și satisfactii pe plan profesional.
De asemenea, vă doresc dumneavoastră, tuturor nădragenilor, ca la
început de toamnă să fiți la fel de
muncitori și să dați dovadă în continuare de spirit civic, pentru a ne
sprijini în toate demersurile pe care
le facem pentru dezvoltarea comunei noastre.
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Termen de plată
a taxelor și
impozitelor

Se apropie termenul de plată
pentru a doua tranșă a taxelor și
impozitelor locale! 30 septembrie
este ultima zi în care vă mai puteți
achita dările pe semestrul II fără
penalități. De menționat faptul că
cine nu a plătit prima tranșă până
la data de 30.03.2017 a intrat
la penalități începând din data
de 01.04.2017. Pe această cale,
restanțierii sunt rugați să vină să
achite obligațiile care le au față de
bugetul local deoarece prin perceperea de penalități la suma datorată valoarea sumei de achitat
crește. De asemenea, se vor trimite înștiințări pentru amenzi și se
va proceda la începerea executării
silite.

Direcția pentru
Agricultură Județeană Timiș informează

În baza Hotărârii nr.500/2017,
crescătorii de animale care își desfășoară activitatea în domeniul
creșterii ovinelor beneficiază de
ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a
crescătorilor pentru comercializarea lânii, respectiv 1 leu/kg lână
comercializată.
Ca urmare, fermierii deținători
de ovine de pe raza comunei sunt
rugați să se prezinte la Direcția
pentru Agricultură Județeană
Timiș (DAJT) pentru depunerea
documentelor în vederea înscrierii
în Registrul Unic pentru accesarea
Programului și ulterior a obținerii
sprijinului acordat.
DOCUMENTE NECESARE:
a) Persoane juridice: copie și
original CUI, copie și original CI/
BI împuternicit persoană fizică,
dovadă cont activ de disponibil,
document care atestă că exploatația este identificată și înregistrată
în RNE eliberat deoperatorul SNIIA
(nr. ovine existente, nr. crotalii).
b) Persoane fizice: copie și original
atestat de producător, copie și original CI/BI, dovadă cont activ de
disponibi, document care atestă
că exploatația este identificată și
înregistrată în RNE eliberat deoperatorul SNIIA (nr. ovine existente,
nr. crotalii).
Persoana de contact: dr. ing. Lupu
Nicoleta – 0724225338.
Adresa:Timișoara, P-ța Libertății
nr. 1, tel 0256220944, email dadr.
tm@madr.ro sau dadr-tm@mail.
dnttm.ro

2

nr. 35 • septembrie 2017

Branșarea la rețeaua de
canalizare, un pas important
spre dezvoltarea comunei

După o perioadă de muncă îndelungată și asiduă, dar și eforturi
considerabile din partea administrației locale, una dintre cele mai
importante lucrări din Nădrag a
fost dusă la bun sfârșit. Este vorba despre introducerea a nu mai
puțin de 13 kilometri de reșea de
canalizare în comună. Iar odată cu
finalizarea acestei investiții, Nădragul se situează în rândul comunelor cu infrastructură modernă.
Cu toate acestea, eforturile administrației locale sunt în zadar, dacă

locuitorii comunei nu vor înțelege
importanța și necesitatea ca un
număr cât mai mare dintre ei să se
branșeze la noua rețea de canalizare. Asta pentru că, dacă ne dorim
ca această rețea să funcționeze la
parametri optimi, este nevoie ca un
număr cât mai mare de locuitori să
se branșeze la canalizare.
Înțelegem că este un efort financiar
pentru fiecare dintre noi, însă rezultatele sunt și ele pe măsură. Cei
care nu au fost branşaţi la reţeaua
de canalizare şi doresc să o facă

trebuie doar să meargă la Primărie,
să depună o cerere în acest sens.
Apoi, Primăria va contracta o firmă,
pentru a efectua lucrările, cheltuielile cu branşarea fiecărei gospodării
revenind proprietarului. Iar odată ce
tot mai mulți dintre noi vom înțelege
importanța de a ne branșa la sistemul de canalizare, vom întelege că
fiecare dintre noi contribuim direct
la dezvoltarea comunei noastre şi
doar făcând un efort comun vor
aduce Nădragul în rândul comunelor
europene.

Cicloturismul, activitatea ce atrage an de an
turiști în comuna Nădrag

De la un an la altul, numărul de
turiști care ale să viziteze comuna
noastră este tot mai mare. Și pentru că zona oferă oportunitatea ca
aventurierii să își testeze limitele,
unul dintre sporturile preferate,
care atrage curajoșii în zonă, este
cicloturismul. Astfel, anul acesta,
după jumătatea lunii august, la
Nădrag a avut loc cea de-a doua
ediție a evenimentului Cicloturism
în Valea Padeșului.
Cu această ocazie, au avut loc acțiuni destinate promovării și dezvoltării turismului în zona Nădrag și a

turismului durabil în toată zona de
est a județului.
Sâmbătă, în 19 august, a avut loc o
competișie ciclistă cu caracter de
masă, la care au participat sportivi
amatori, cu vârste de peste 18 ani.
Continuarea acestui eveniment

întărește nevoia de promovare și
conștientizare a potențialului turistic din zona Nădrag. Mai ales că, în
prezent, comuna noastra ofera 39
de locuri de cazare, cu 10 mai multe
decât anul trecut, o pizzerie-restaurant, dar și trasee pe munte, pentru
cei care doresc să exploreze împrejurimile.

Lucrări edilitare la zi

Pe toată durata verii, dar și la începutul lunii septembrie, continuă
lucrările de investiții desfășurate
de administrația locală în comuna
Nădragpentru îmbunătățirea situației edilitare.

Astfel, în curând vor începe lucrările
la blocul cu numărul 23, fiind demarate cu executarea de reparaţii la
izolarea termică a clădirii, urmată de
înlocuirea învelitorii acoperișului.
Investiția va duce la scăderea costurilor de încălzire și creșterea gradului
de confort termic al locuitorilor.
De asemenea, tot în această perioadă s-au desfășurat și lucrările de
montare a pavajului pe mai multe
trotuare din localitate.

Anunțuri importante!

Creșa din Nădrag oferă servicii
specializate de îngrijire a copiilor.
Părinții care au copii cu vârste între
1 și 3 ani și vor să îi înscrie la creșă
trebuie să se adreseze Primăriei
pentru a solicita acest lucru.

Taxa pe care trebuie să o achite este
de 120 de lei pe lună, bani din care

este asigurată hrana zilnică a copiilor.

Persoanele care pleacă din localitate mai mult de 30 de zile trebuie
să vină la Primărie ca să depună o
cerere de scutire de la plata anumitor utilități, cum ar fi gunoiul sau
apa.

Persoanele care sunt încadrate
în grad de handicap beneficiază
de anumite scutiri de la plata unor
taxe. Pentru a afla care sunt taxele
de care sunt degrevați, acești cetățeni trebuie să meargă la Primărie,
unde vor fi îndrumați pentru a-și
rezolva situația.

Hotărâri ale Consiliului Local Nădrag
HOTĂRÂREA nr. 56

cu suprafaţa de 579 mp.

din 28 iunie 2017
Privind rectificarea bugetului de
venituri şi cheltuieli al Consiliului
Local al Comunei Nădrag pentru
anul 2017

HOTĂRÂREA nr. 57

din 28 iunie 2017
Privind aprobarea dezmembrării
în 3 parcele a terenului intravilan
înscris în CF 401397 Nădrag nr. Cadastral 401397, situat în zona Lunca
din Nădrag.

HOTĂRÂREA nr. 58

HOTĂRÂREA nr. 63

din 28 iunie 2017
Privind achiziţionarea a patru motocositoare pentru dotarea Primăriei
Nădrag.

HOTĂRÂREA nr. 64

din 28 iunie 2017
Privind aprobarea achiziţionării
contractului de servicii pentru asigurarea de servicii silvice şi administrarea pădurii şi păşunii împădurite din
patrimoniul UAT Comuna Nădrag de
către un ocol silvic de regim.

din 28 iunie 2017
Privind aprobarea dezmembrării în 4
parcele a terenului intravilan înscris
în CF 401398 Nădrag nr. Cadastral
401398, situat în zona Lunca din
Nădrag.

din 28 iunie 2017
Privind dezmembrarea unui teren intravilan situat în localitatea Nădrag,
str. Oţelarilor.

HOTĂRÂREA nr. 59

HOTĂRÂREA nr. 66

din 28 iunie 2017
Privind aprobarea dezmembrării în 4
parcele a terenului intravilan înscris
în CF 401399 Nădrag nr. Cadastral
401399, situat în zona Lunca din
Nădrag.

HOTĂRÂREA nr. 60

din 28 iunie 2017
Privind atestarea apartenenţei la
domeniul privat al UAT Comuna
Nădrag a unui teren intravilan situat
în comuna Nădrag , str. Tineretului
înscris în CF 400163 Nadrag, nr. top.
1/1/1/b/1/2/1/1/1/b/1/3/1/1/b/1/4
cu suprafaţa de 1.654 mp.

HOTĂRÂREA nr. 61

din 28 iunie 2017
Privind atestarea apartenenţei la
domeniul privat al UAT Comuna
Nădrag unui teren intravilan situat
în comuna Nădrag , str. Gădiniţei
înscris în CF 400770 Nadrag, nr. top.
1/1/1/b/1/26/10/a/1/2 cu suprafaţa
de 1.007 mp.

HOTĂRÂREA nr. 62

din 28 iunie 2017
Privind aprobarea repoziţionării
unui teren intravilan, situat în Nădrag str. Tineretului, înscris în CF
400325 Nădrag, nr. cadastral 400325,

HOTĂRÂREA nr. 65

din 28 iulie 2017
Privind aprobarea Strategiei de
dezvoltare locală a Comunei Nădrag
pentru perioada 2017 – 2023.

HOTĂRÂREA nr. 67

din 28 iulie 2017
Privind salarizarea personalului
plătit din bugetul Consiliului Local al
Comunei Nădrag.

HOTĂRÂREA nr. 68

din 28 iulie 2017
Privind achiziţionarea a 3 platforme
închise pentru colectarea selectivă a
deşeurilor menajere.

HOTĂRÂREA nr. 69

din 28 iulie 2017
Privind aprobarea vânzării prin
licitaţie publică a 11 parcele de teren
intravilan situate pe str. Lunca din
Nădrag.

HOTĂRÂREA nr. 70

din 28 iulie 2017
Privind aprobarea consumului de
combustibil pentru utilajele din dotarea Primăriei Nădrag.

HOTĂRÂREA nr. 71

din 23 august 2017
Privind aprobarea valoarii de in-

vestiţie a proiectului intitulat „Modernizarea, renovarea şi dotarea
căminului cultural din localitatea
Crivina, comuna Nădrag, judeţul
Timiş”, precum şi aprobarea solicitării unei Scrisori de garantie de la
FNGCIMM SA IFN , în vederea garantării obligaţiilor de plată a avansului
din fondurile nerambursabile pentru
implementarea proiectului.

HOTĂRÂREA nr. 72

din 23 august 2017
Privind aprobarea evaluării în vederea vânzării a terenului intravilan
înscris în CF 401403 Nădrag, nr.
cadastral 401406 , cu suprafaţa de
300 mp situat pe strada Oţelarilor
din Nădrag.

HOTĂRÂREA nr. 73

din 23 august 2017
Privind întabularea şi alocarea
de numere cadastrale noi pentru o
parcelă de teren situată în extravilanul comunei Nădrag, şi înscrierea lui
într-o carte funciară nouă.

Elevii se bucură de ultimele zile de
vacanţă, iar în scurt timp va suna
din nou clopoţelul în curtea şcolii.
În această toamnă, ceva mai repede decât în mod obişnuit. Potrivit
structurii anului şcolar 2017-2018,
cursurile vor începe luni, în 11
septembrie.

Crescătorii de ovine vor primi un
sprijin financiar de 1 lei/kg pentru
lâna comercializată, potrivit unei
hotărâri de guvern adoptată în
ședința de astăzi.
Este vorba de o schemă de ajutor
de minimis care are o finanțare
de 36 de milioane de lei, iar banii
se asigură de la bugetul de stat,
în limita prevederilor bugetare
aprobate cu această destinație Ministerului Agriculturii și Dezvoltării
Rurale prevăzute pe anul 2018.
Valoarea totală a ajutoarelor
de minimis care se acordă unui

HOTĂRÂREA nr. 74

din 23 august 2017
Privind aprobarea documentaţiei
de proiectare tehncio-economică
pentru „Modificarea autorizaţiei
de construire pentru reabilitarea,
supraetajarea şi refuncţionalizarea
sediului Primăriei, comuna Nădrag,
judeţul Timiş” şi aprobarea organizării procedurii de schiziţie publică
pentru atribuirea contractului de
execuţie lucrări aferente obiectivului
de investiţii “Reabilitarea, supraetajarea şi refuncţionalizarea sediului
Primăriei, comuna Nădrag, judeţul
Timiş “

HOTĂRÂREA nr. 75

din 23 august 2017
Privind achiziţionarea de lemne de
foc pentru Creşa din Nădrag, Staţia
de tratare a apei potabile şi blocul
de locuinţe nr.24 din Nădrag.

HOTĂRÂREA nr. 76

din 23 august 2017
Privind rezervarea a 4 locuri de
parcare pentru Primăria Nădrag în
spaţiul de parcare amenajat în faţa
sediului Primăriei Nădrag .

Începe noul an şcolar
Anul de învăţământ 2017 – 2018
numără 167 de zile lucrătoare, adică
35 de săptămâni. Primul semestru
se desfăşoară între 11 septembrie
2017 şi 2 februarie 2018, iar cel de-al
doilea între 12 februarie 2018 şi 15
iunie 2018.

Ajutor de minimis
pentru crescătorii
de ovine care comercializează lână

Vacanţa de vară: 16 iunie – 9 septembrie 2018.
Clasele 0-IV, creşele şi grădiniţele
vor avea vacanţă şi în săptămâna 28
octombrie – 5 noiembrie 2017.
Elevii care vor susţine Evaluarea Natională şi cei care vor da Bacalaureatul termină cursurile mai devreme.
Iată cum sunt programate vacanţele! Absolvenţii de liceu încheie şcoala în
Vacanţa de iarnă: 23 decembrie 2017 25 mai 2018, iar cei de gimnaziu în 8
– 14 ianuarie 2018
iunie 2018.
Vacanţa intersemestrială: 3 – 11
Conducerea Primăriei Nădrag și
februarie 2018
reprezentanții Liceului Traian GrozăVacanţa de primavară: 31 martie – 10
vescu urează tuturor elevilor un an
aprilie 2018
școlar bun, plin de reușite!

beneficiar nu poate depăși suma
de 15.000 de euro pe durata a
trei exerciții financiare, în cursul
exercițiului financiar actual (2018)
și în cele două exerciții financiare
precedente (2016, 2017).
Derularea sprijinului se face prin
direcțiile pentru agricultură județene sau a municipiului București.
Sumele reprezentând ajutoare de
minimis se plătesc într-o singură
tranșă anuală.
Beneficiarii sunt persoanele fizice
care au atestat de producător,
persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, persoanele
juridice și orice forme asociative
cu personalitate juridică.
De asemenea, beneficiarii trebuie
să dețină o exploataţie de ovine
înregistrată în Registrul Național
al Exploatațiilor, și să facă dovada
comercializării cantității de lână
pentru care solicită acordarea
sprijinului.
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Din agenda Poliţiei Nădrag

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

obligaţia legală să nu îi lase nesupravegheaţi, liberi pe străzi şi în locurile publice. Şi aceştia pot prezenta
pericol public!
• Conform noilor prevederi ale Codului Penal, actele de violenţă comise
asupra unui membru al familiei pot
fi cercetate penal, chiar dacă nu există plângere prealabilă;

• În baza Ordonanţei de Urgenţă a
Guvernului numărul 55/2002, deţinătorii câinilor din categoriile 1 şi
2, agresivi şi periculoşi, au obligaţia
să le pună botniţă şi lesă atunci
când îi scot pe domeniul public.
De asemenea, animalele trebuie
declarate şi înscrise la Asociaţia
Chinologică. De asemenea,şi deţinătorii celorlalte categorii de câini au

– Sara, i se adresează Itzic, afacerile ne merg tot mai bine, aşa că am
hotărât să ne mutam prăvălia mai
central.
Evident ea este bucuroasă. În curând
Itzic se hotărăşte să-şi ia o maşină
nouă în locul celei vechi. Peste câteva luni, el îi spune:
– Ştii, oamenii cu care suntem noi în
legătură stau în cartiere mai bune…
trebuie să stăm şi noi între ei, aşa
că am cumpărat un apartament de
8 camere într-un cartier select. Ne
vom muta în câteva zile.

Bancul ediției

• Circulaţia mopedelor, ciclomotoarelor şi ATV-urilor este interzisă pe
drumurile publice, dacă acestea nu
sunt înregistrate sau înmatriculate,
această faptă constituind infracţiune.

Evident, ea este foarte fericită. După
alte câteva luni Itzic spune:
– Toate cunoştinţele noastre au personal de serviciu, afacerile ne merg,
slavă Domnului… aşa că am hotărât
să angajez o menajera, o bucătăreasă şi un şofer.

– Ştii, draga mea, în societatea pe
care o frecventăm este imposibil să
nu ai o amantă. O vezi pe blonda
aia înaltă care şade pe canapea – e
amanta bancherului Legrand, roşcata de lângă pian e amanta ministrului Dupont … iar bruneta care vine
spre noi … e amanta mea …
– Nu ca să mă laud, zice Sara, dar a
noastră arată cel mai bine!

Din codul bunelor maniere

•

•
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Salutul. Potrivit uzanţelor,
bărbatul salută întotdeauna
primul, iar doamna îi răspunde
printr-un surâs, înclinând uşor
capul. Atunci când se întâlnesc
două persoane de sex feminin,
cea tânără va saluta întotdeauna
prima.
Femeia este cea care întinde
mâna spre domn, nu invers, iar
strângerea de mână nu trebuie
să fie foarte puternică
O doamnă se ridică atunci când
strânge mâna unei persoane în
vârstă, dar poate rămâne pe scaun atunci când îi este prezentat
un bărbat. Regula aceasta poate
avea şi derogări: - Dacă este vorba despre o tânără, ea trebuie să
se ridice când e prezentată unei
doamne sau unui domn mult
mai în vârstă. În general, când
se fac prezentările sau în cadrul
unor discuţii, tinerii nu vor sta
jos în prezenţa persoanelor mai

PRIMAR

LUNI 10-14
JOI 10- 14

VICEPRIMAR

MARȚI 10-14
MIERCURI 10-14

SECRETAR
VINERI 10-14

Sara este în culmea fericirii.
La una din multele recepţii pe care le
dă familia, Itzic se aşează lângă Sara
şi îi spune:

Reguli de bune maniere pentru
femei - „O doamnă nu este cea
care poartă verighetă, ci cea care
se comportă ca atare”! Iată câteva
dintre regulile de conduită socială
pe care fiecare femeie trebuie să
le cunoască!
•

PRORAMUL
AUDIENȚELOR
LA PRIMĂRIA NĂDRAG
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•
•
•
•

•
•

în vârstă. Dacă este vorba despre
un bătrân este politicos, dar nu
indispensabil, să se ridice femeile. Dacă este vorba despre o
doamnă în vârstă, se va ridica în
picioare toată asistenţa
O doamnă va evita să stea cu
coatele pe masă ori să folosească telefonul la restaurant.
O persoană care are cei şapte
ani de acasă nu bea şi nu vorbeşte cu gura plină.
Bărbatul este cel care intră primul în restaurant, nu femeia.
O femeie care tuşeşte, strănută
sau cască fără să pună mâna la
gură va crea o impresie neplăcută.
O doamnă nu fumează şi nu
mănâncă pe stradă
Punctualitatea este o calitate
şi o dovadă de respect faţă de
ceilalţi, iar o femeie care are cei

•

•
•

şapte ani de acasă nu va întârzia la o întâlnire. În cazul unor
evenimente neprevăzute, de
bun simţ este să anunţăm că
întârziem.
Ţinuta vestimentară completează imaginea unei doamne: - O
personă cu gust nu poartă culori
ţiptoare şi aplică legile elementare ale esteticii. Dacă ai tenul
palid, galbenul şi verdele te fac
lividă. Dacă nu eşti zveltă trebuie să eviţi creţurile, cutele şi să te
fereşti de dungile orizontale, sau
de cele verticale dacă esti foarte
înaltă. (...) Rochiile, bluzele,
fustele, tricourile pot fi şi ieftine,
şi reuşite
Atenţie la parfumul folosit în exces! Un parfum mult prea puternic folosit în timpul zilei este o
alegere neinspirată, căci le poate
provoca greaţă sau dureri de cap
celor din jur.
O doamnă oferă flori unui bărbat
doar atunci când acesta se află
pe patul de spital.
Cadourile se desfac când se
primesc. Este de prost gust însă
să facem daruri şi să uităm să
scoatem eticheta cu preţul. Doar
atunci când oferim în dar o carte
nu trebuie să scoatem preţul.

Nașteri
Syilagzi Marian
în 24 mai 2017
Popa Abel Daniel
în 31 mai 2017
Enasoni Raysa
în 14 iunie 2017
Mitroi Misha Irina
în 5 iulie 2017
Biriescu Deian Andrei
în 7 iulie 2017
Bine ați venit pe lume!

Căsătorii
Ghiuţă Doru cu
Florea Daniela Valentina
în 1 iulie 2017
Hladii Lică cu
Ioviţă Aneluţa Loredana
în 3 august 2017
Casă de piatră!

Decese
Neag Teodor
născut în 28 decembrie 1938,
decedat în 8 iulie 2017
Gherga Nicolae
născut în 14 iulie 1939,
decedat în 8 iulie 2017
Surd Roman
născut în 12 decembrie 1952
decedat în 5 august 2017
Dumnezeu să-i
odihnească în pace!

