
Liviu Muntean
Dragi nădrăgeni,
Așa cum puteți citi în această ediție a 
publicației administrației locale la începutul 
lunii februarie a fost votat, de către Consiliul 
Local, bugetul comunei pe acest an. Pe lîngă 
banii din veniturile proprii ori cei repartizați, 
conform legislației, din cotele pe impozitul 
pe venit și TVA de către Finanțele publice, 
Consiliul Județean Timiș a contribuit la bu-
getul Nădragului cu 400 mii lei. Acești bani 
sunt destinați exclusiv proiectelor de infra-
structură, respectiv extinderea rețelei de 
apă- canal și modernizarea de drumuri. Din 
păcate, bugetul pe 2014 este mai mic decît 
cel de anul trecut. Asta întrucât Finanțele 
publice județene au decis să ne aloce cu 800 
de mii de lei mai puțin ca anul trecut. Sunt 
bani la care comuna are dreptul și care erau 
necesari funcționării în condiții optime a 
administrației locale. Am făcut demersuri-
le de rigoare, inclusiv la Consiliul Județean 
Timiș, și sper ca problema să se rezolve. În 
altă ordine de idei, martie este luna în care 
le sărbătorim pe doamnele care ne stau ală-
turi: soții, prietene, surori. Este momentul 
când noi, bărbații, avem obligația de a face 
un gest, fie și cât de mic, prin care să le ară-
tăm că le iubim, că le apreciem pen tru tot 
ceea ce au făcut și fac pentru noi. O floare, 
un cadou, chiar și o vorbă bună sunt doar 
câteva din gesturile pe care le putem face 
de ziua lor și prin care le arătăm dragostea 
pe care le-o purtăm. De 8 martie este și Ziua 
Mamei. A celor care ne-au crescut, ne-au în-
grijit, ne-au călăuzit pașii în viață. Trebuie să 
le mulțumim din toată inima! Pentru doam-
nele și domnișoarele din co muna noastră 
se va organiza o petrecere la Cantina școlii 
în seara zilei de 8 martie 2014. Îmi doresc 
ca la eveniment să par ticipe cât mai mul-
te nădrăgence, doamnele și domnișoarele 
cărora le datorăm atât de multe. Pe aceas-
tă cale doresc și eu să le urez doamnelor 
și domnișoarelor din Nădrag și Crivina, o 
primă vară minunată, senină și plină de îm-
pliniri!
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De Ziua Femeii, Primăria şi Consiliul loCal năDrag  DoresC tuturor  
Doamnelor şi Domnişoarelor Din Comună, Celor Care întruChiPeaZă  

în moDul Cel mai gingaş veşniCia Primăverii, să aibă Parte numai De buCurii 
alături De Cei Dragi ! la mulţi ani!

în cadrul ședinței Consiliu-
lui local nădrag din data de 
6 februarie 2014, aleșii locali 
au aprobat bugetul comunei 
pe acest an. valoarea totală a 
bugetului pe anul 2014 este 
de 3.937,87 mii lei, excen-
dentul de anul trecut fiind 
de 97.000 lei. Comparativ 
cu bugetul din 2013, bugetul 
din acest an este mai mic cu 
suma de 800.000 lei. 
La fiecare început de an, con-
silierii locali votează bugetul 
comunei. Votarea acestuia este 
una dintre cele mai importante 
decizii într-o comunitate, pen-
tru că toate veniturile și chel-
tuielile localității sunt prinse 
în acest buget. Practic, nu se 
poate face nici o lucrare, nu se 
pot investi sau aloca bani pen-

tru școli, grădinițe sau pentru 
lucrări edilitare fără ca sumele 
să apară în buget. 

Unde se alocă banii din 
bUgetUl local?
Pentru buna funcționare a 

administrației și instituțiilor 
publice din comună sunt 
destinați 1.500 mii lei. 
Învățământul din comună este 
susținut cu peste 1.500 mii de 
lei, din care 1.382 mii lei re-
prezintă salariile personalului 

didactic, 166 mii lei cheltuieli-
le materiale la școli și grădinițe 
iar cu suma de 10 mii lei se vor 
acorda burse. Asistenței sociale 
îi sunt repartizați 194 mii lei. 
Din această sumă, 64 mii lei 
vor fi destinați asistenților per-
soanelor cu handicap, 70 mii lei 
indemnizațiilor persoanelor cu 
handicap care nu au însoțitor 
iar 60 mii lei reprezintă cheltu-
ieli cu creșa. Formația locală de 
pompieri (SVSU) beneficiază 
de suma de 10 mii lei destina-
tă achiziției de bunuri pentru 
intervenții. Suma de 350 mii 
lei a fost destinată proiectelor 
cu finanțare externă: realizarea 
centrului infoturistic și moder-
nizarea de străzi. 

S-a adoptat bugetul comunei  
Nădrag pe 2014

taxele și impozitele 
locale pe 2014 nu 
s-au majorat! 
Aleșii locali au decis ca taxele și impo-
zitele locale pe acest an să rămână la 
valoarea celor din anul anterior. Cei 
care vor plăti integral impo zitele și ta-
xele locale, cu valoare mai mare de 50 
de lei, până la data de 31 martie 2014, 
vor beneficia de o reducere de 10% din 
valoarea acestora. Impozitele și taxele 
cu valoare mai mare de 50 de lei pot fi 
achitate în două tranșe: jumătate până 
la data de 31.03.2014, cealaltă jumăta-
te până în data de 30.09.2014. Taxele 
și impozitele în valoare mai mică de 50 
de lei trebuiesc achitate integral până pe 
data de 31.03.2014. După această dată, 
se vor percepe penalizări pentru fiecare 
zi de întârziere atât pentru taxele și im-
pozitele cu valori mai mici de 50 de lei 
cât și pentru cota de jumătate din taxele 
și impozitele cu valori mai mari de 50 
de lei. Neschimbate au rămas și valorile 
taxelor la serviciile apă, canal și salubri-
tate. Astfel, metrul cub de apă este taxat 
cu suma de 1,2 lei, la canalizare tariful 
este de 0,6 lei/metru cub iar la salubri-
tate se achită 3,5 lei/persoană/lună. 

”Trebuie ca fiecare dintre noi să 
înțeleagă cât de important este să-și 
achite aceste obligații că tre comuni-

tate. Asta deoarece banii colectați de la 
dumneavoastră din taxe și impozite nu 
sunt nici pentru primar, consilieri sau 
angajații Primăriei Nădrag. Sunt sume 
care folosesc la buna administrare a co-
munei, la o serie de lucrări gospodărești 
de interes pentru toți locuitorii„ spune 
primarul Liviu Muntean.

Dacă e ziua doamnelor, e bal…
Luna martie este luna în care celebrăm primă-
vara, frumosul și, nu în ultimul rând, le sărbă-
torim pe doamnele care ne stau alături. Pentru 
a marca Ziua Femeii, în comuna noastră se va 
organiza o petrecere cu mult dans, voie bună 
și surprize: Balul mărțișorului. Evenimentul va 
avea loc în data de 8 martie, de la ora 18, la 
Cantina școlii. Atmosfera va fi întreținută de 
către formația... Vă așteptăm cu drag!

în slujba sănătății nădrăgenilor
Asistența medica lă a lo-
cuitorilor co mu nei este 
una din tre prioritățile 
administrației pu-
blice locale. Pentru 
a veni în sprijinul 
acestora, în luna 
decembrie a anu-
lui trecut, a fost 
amenajat în incinta 
Primăriei un cen-
tru de permanență 
care asigură asisten-
ţa medicală pri-
mară pentru per-
soane asigurate și neasigurate medical din comună după următorul program:  în zilele 
de luni până joi între orele 20:00-08:00; începând de vineri seara, orele 20:00, până 
luni dimineaţa orele 08:00, în regim de program permanent. De asemenea, în sărbă-
torile legale se asigură permanența. Accesul la acest cabinet medical se face prin cur-
tea din spatele blocului nr. 1, intrarea de la scara B. Asistenţa medicală primară prin 
centrul de permanenţă va fi asigurată în mod gratuit de cinci medici și cinci asistente. 

important!
Personalul centrului poate fi contactat la telefon 0256/328304
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Primăvară, te-aştePtam!
de Peţa Petru

Se simte-n aer o tainică fervoare,
Ceva ce poate firea să-nfioare!
Să fie vântul cald din miazăzi,
Sau doar căldura Soarelui o fi ?...

Razele Soarelui ne mângâie pe faţă,
Pământu-l încălzesc, trezind totul la 
viaţă!
Scot capul ghioceii, gâze ies la lumină,
Urcă și seva-n muguri ... renaștere 
divină!

Cât de curând va crește colţul ierbii,
Să aibă ce paște ciutele și cerbii,
Cât de curând veni-vor și cârduri de 
cocoare
Şi pomi or înflori, să fie sărbătoare ...!

A Primăverii Zână pluti-va peste plai,
Cu păsări cântătoare și fluturi în alai ...!
E-atâta veselie, zic toţi „Frumos e, vai!”
Iar sărbătoarea ţine, pân’ la sfârșit de 
mai!...

Te-am așteptat atâta și tare ne-a fost 
dor,
Să te primim în suflet și oaspete-n 
pridvor!
Neobosiţi dansa-vom în vesela ta horă,
Şi-n Mai, cheam-o să vină pe-a verii 
zână, soră!

vine martie-mărţişor!
de Peţa Petru

Soarele varsă căldură peste fire!
Treziţi din somn, din amorţire,
Scot ghioceii, de sub nea, capul afară,
S-aflăm și noi că vine iarăși primăvară!

Şi mugurii pe crengi se dezghioacă,
Totu-i mai vesel, mai pornit pe joacă,
Fiindcă am scăpat de-a gerului strân-
soare,
Fiindcă ne mângâie cu raza-i sfântul 
Soare!

Văzând cum toată firea-nvie,
Acum, la început de Mărţișor,
Din suflet spunem, cu-avânt și bucurie,
Că-i Primăvara de care ne-a fost dor!

Să-mpărtășim această fericire,
Cu toţi ai noștri dragi de-acasă,
Un Mărţișor, să fie de noroc, din două 
fire,
Ne dăruim, alb-roș, cu luciu de mătasă!

Părtași la bucurie să avem e-un lucru 
bun,
Căci num-așa viaţa-i mai puţin amară,
Așa că, să păstrăm un obicei străbun
De bucurie că renviem în dulcea Pri-
măvară!

 Nădrag, 14 Feb 2014

ortodocșii vor intra în 
Postul Paștelui pe data de 
2 martie, Paștele fiind pe 
data de 20 aprilie. Creș-
tinii romano-catolici ţin 
Postul Paștelui tot 40 de 
zile înainte de învierea 
Domnului, la fel ca și cei 
ortodocși. în acest an, Pos-
tul Paștelui la romano ca-
tolici începe în 5 martie, 
Paștele urmând a fi sărbă-
torit în data de 20 aprilie. 

Postul mare la 
ortoDoCşi

Postul Paști lor este perioada 
de pregăti re pentru Sfintele 
Paști, fiind asemănat adesea 
cu o călătorie duhovniceas-
că către Săptămâna Patimilor 
și Înviere. Este numit “mare” 
pentru că este cel mai lung și 
cel mai important din tre toa-
te posturile. Postul Mare este 
caracterizat prin renunţa rea la 
multe alimente, intensi ficarea 
rugăciunilor publice și particu-

lare, îmbunătăţire perso nală și 
multă generozitate cu cei aflaţi 
în nevoi. Este o perioadă de 
înnoire duhovnicească, o pe-
rioadă a pocăinţei, a curăţirii 
inimii și minţii, de reîntoarce-
re către poruncile Domnului 
și către aproapele nostru. Ali-
mentele care nu sunt permi-
se, tradiţional, sunt carnea și 
produsele din lapte, pește, vin 
și ulei. Postul începe în mod 

oficial luni, cu șapte săptămâni 
înaintea Paștilor, după Dumi-
nica Izgonirii lui Adam din Rai 
(numită și Duminica lăsatului 
sec de brânză) și se termină în 
seara Sâmbetei lui Lazăr, ziua 
de dinaintea Duminicii Flori-
ilor – Intrarea Domnului în Ie-
rusalim. Cu toate acestea, pos-
tul continuă și în săptămâna 
următoare, numită și Săptămâ-
na Patimilor, Săptămâna Mare 

sau Săptămâna Sfântă până la 
Sfintele Paști.

mierCurea Cenuşii la  
romano- CatoliCi

În calendarul romano-catolic, 
Miercurea Cenușii deschide și-
rul celor 40 de zile până la Săr-
bătoarea Învierii Domnului cu 
o ceremonie de binecuvântare 
cu totul aparte. Preoţii presară 
pe fruntea credincioșilor cenu-
șa provenită din arderea rămu-
relelor de salcie sfinţite în Du-
minica Floriilor de anul trecut 
și rostesc următoarea formulă: 
“Adu-ţi aminte, omule, că din 
pământ ești și în pământ te vei 
întoarce”. Este o avertizare asu-
pra faptului că sufletulul e cu 
mult mai însemnat decât tru-
pul. Este o zi în care catolicii 
nu numai că reflectă asupra lor, 
ci intră în dialog cu Dumnezeu 
și – a asemenea lui Iov care și-a 
turnat cenușă în cap – repetă 
actul de penitenţă și jurământ 
faţă de divinitate.

Postul Paștelui la ortodocși și romano catolici

în ultimele ședințe, aleșii locali au adop-
tat mai multe hotărâri importante pen-
tru comunitate, pentru bunul mers al 
activității administrației locale. acestea 
sunt următoarele: 

 � HCL nr. 77 din 15 noiembrie 2013 
privind aprobarea valorii de investiţie a 
proiectului integrat „Înfiinţarea centru-
lui local de informare turistică și mar-
ketingul serviciilor legate de turismul 
rural în Comuna Nădrag, judeţul Ti-
miș” finanţat din fonduri FEADR prin 
programul PNDR măsura 3.13. 

 � HCL nr. 78 din 15 noiembrie 2013 pri-
vind aprobarea solicitării unei Scrisori 
de Garantare de la FNGCIMM SA IFN 
în valoare de 313.500 lei în vederea ga-
rantării obligaţiilor de plată a avansului 
în valoare de 285.000 lei din fondurile 
nerambursabile pentru implementarea 
proiectului integrat intitulat „Înfiinţa-
rea centrului local de informare turistică 
și marketingul serviciilor legate de turis-
mul rural în Comuna Nădrag, judeţul 
Timiș” finanţat din fonduri FEADR 
prin programul PNDR măsura 3.1.3. 

 � HCL nr. 79 din 27 noiembrie 2013 
prin care a fost rectificat bugetul de ve-
nituri și cheltuieli al Consiliului Local 
al Comunei Nădrag, pentru anul 2013. 

 � HCL nr. 80 din 27 noiembrie 2013 
privind capturarea și transportarea în 
adăposturile serviciilor specializate, a 
câinilor fără stăpân de pe raza comunei 
Nădrag 

 � HCL nr. 81 din 27 noiembrie 2013 
prin care s-a aprobat montarea de pa-
vele pentru amenajarea unui trotuar pe 
Aleea Teiului, în zona blocurilor 17-22. 

 � HCL nr. 82 din 27 noiembrie 2013 pri-
vind achiziţionarea contractului de fur-
nizare de calendare pentru anul 2014, 
cu imagini din comuna Nădrag. 

 � HCL nr. 83 din 27 noiembrie 2013 
care a vizat aprobarea cumpărării a 500 
de cadouri constând în alimente și dul-
ciuri, oferite copiilor din comuna Nă-
drag cu prilejul Crăciunului 2013 

 � HCL nr. 84 din 27 noiembrie 2013 de 
aprobarea a organizării unui foc de arti-
ficii cu ocazia Revelionului 2013-2014. 

 � HCL nr. 85 din 23 decembrie 2013 
privind stabilirea tarifelor pentru unele 
servicii de interes local din anul 2014. 

 � HCL nr. 86 din 23 decembrie 2013 pri-
vind aprobarea Agendei cultural sporti-
ve și de tineret a Primăriei comunei Nă-
drag, pentru anul 2014

 � HCL nr. 87 din 23 decembrie 2013 în 
urma căreia s-a aprobat achiziţionarea 
unui număr de 13 instalaţii din furtun 
luminos necesar confecţionării de orna-
mente pentru sărbătorile de iarnă 

 � HCL nr. 88 din 23 decembrie 2013 
privind aprobarea participării Comunei 
Nădrag prin Consiliul Local al comunei 
Nădrag la constituirea „Asociaţiei pen-
tru Promovarea și Dezvoltarea Turismu-
lui Timiș – APDT Timiș ”. 

 � HCL nr. 89 din 23 decembrie 2013 în 
urma căreia s-a mai realizat o rectificare 
a bugetului de venituri și cheltuieli al 
Consiliului Local al Comunei Nădrag 
aferent anului 2013. 

 � HCL nr. 90 din 30 decembrie 2013 

privind o altă rectificare a bugetului de 
venituri și cheltuieli al Consiliului Local 
al Comunei Nădrag, pentru anul 2013. 

 � HCL nr. 91 din 30 decembrie 2013 
de aprobare, din excedentul bugetului 
pentru anul 2013, a acoperirii defini-
tive a deficitului secţiunii de dezvoltare 
a bugetului de venituri și cheltuieli al 
Consiliului Local al comunei Nădrag 
pentru anul 2013 în sumă de 60.000 lei 

 � HCL nr. 1 din 29 ianuarie 2014 privind 
aprobarea organigramei și statului de 
funcţii ale Aparatului de specialitate al 
primarului comunei Nădrag și serviciilor 
publice autofinanţate pentru anul 2014. 

 � HCL nr. 2 din 29 ianuarie 2014 prin 
care s-a aprobat evaluarea în vederea 
vânzării a unor terenuri intravilane situ-
ate în comuna Nădrag. 

 � HCL nr.3 din 29 ianuarie 2014 privind 
achiziţionarea directă a 50 de coșuri de 
gunoi stradale cu acoperiș din lemn și a 
două suporturi pentru biciclete. 

 � HCL nr.4 din 29 ianuarie 2014 privind 
constatarea apartenenţei la domeniul 
privat al Comunei Nădrag a terenului 
intravilan situat în Nădrag, strada Po-
ieni nr.3.

 � HCL nr. 5 din 29 ianuarie 2014 privind 
încredinţarea directă fără licitaţie a con-
tractului de execuţie pentru tăierea ar-
borilor evidenţiaţi în zona de siguranţă 
a DJ 681, tronsonul Crivina – Nădrag

 � HCL nr. 6 din 6 februarie 2014 de 
aprobare a bugetului de venituri și chel-
tuieli al Consiliului Local Nădrag pen-
tru anul 2014 

 � HCL nr. 7 din 6 februarie privind apro-
barea solicitării de prelungire până la 
data de 05.11.2014 a Scrisorii de Ga-
rantare de la FNGCIMM SA IFN în 
valoare de 313.500 lei

Hotărâri ale Consiliului Local Nădrag
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însCrierea în 
învățământul 
Primar Pentru 
anul şColar 
2014-2015

în această perioadă a anului au loc 
înscrierile copiilor în clasa pregă-
titoare și clasa i-a la nădrag și la 
Crivina.

ce trebUie să știe părinții?

clasa pregătitoare

- În perioada 19 - 28 februarie, în fi-
ecare unitate de învăţământ cu clase 
pregătitoare, va fi organizată “Ziua 
porţilor deschise”, zi în care părinţii, 
copiii și alte persoane interesate pot 
vizita spaţiile dedicate activităţilor 
claselor pregătitoare, 
- Tot între 19 și 28 februarie vor 
avea loc întâlniri pentru informarea 
și consilierea părinţor copiilor din 
grădiniţă care vor fi cuprinși, în anul 
școlar 2014 - 2015, în învăţământul 
primar,
- Până pe data de 14 martie, părinţii 
vor completa, online sau la unitatea 
de învăţământ la care solicită înscrie-
rea copiilor, cererile-tip de înscriere.
- Prima etapă de înscriere în clasa 
pregătitoare începe în 17 martie,
- În perioada 21 - 22 martie, se vor 
afișa lista cu numărul de locuri răma-
se libere și cea cu copiilor neînscriși 
după prima etapă.
- A doua etapă de înscriere în clasa 
pregătitoare are loc din 24 martie.
-  Pe 11 aprilie vor fi afișate, la fiecare 
unitate de învăţământ, listele finale ale 
copiilor înscriși în clasa pregătitoare. 
- În intervalul 14 - 18 aprilie, vor fi 
centralizate și soluţionate de către in-
spectoratul școlar cererile părinţilor 
copiilor care nu au fost încă înscriși 
la vreo unitate de învăţământ.

clasa i-a 
- Până pe data de 14 martie, vor fi de-
puse cererile de înscriere a copiilor la 
școala de circumscripţie, iar în peri-
oada 25 martie - 4 aprilie va avea loc 
depunerea cererilor de către părinţii 
care solicită înscrierea în altă școală 
decât unitatea de circumscripţie.
În 11 aprilie vor fi afișate, la fiecare 
unitate de învăţământ, listele finale 
ale copiilor înscriși în clasa I.

olimpicii  
nădragului
sunt silitori, au note bune, 
studiază mult și vor să aibă 
rezultate cât mai bune- este 
vorba de o serie de elevi ai 
liceului tehnologic „traian 
grozăvescu” nădrag califi-
caţi la olimpiadele judeţene 
și zonale. le dorim succes pe 
mai departe!

ei sunt olimPiCii…

matematiCă (ProF. 
Dan DumesCu)

Bușe Denisa,  clasa a V-a,
Halașciuc Natalia, clasa a V-a,
Jurj Denisa, clasa a V-a,
Cheșcu Dalia, clasa a V-a,

Raia Raul, clasa a VII-a,
Lazea Maria, clasa a IX-a,
Rusu Oana, clasa a IX-a,
Linginar Dan, clasa a X-a,
Murgoi Florentina, clasa a X-a,
Băban Marian, clasa a XI-a,
Angheloni Raluca, clasa a XII-a

limba si literatura 
română (ProF. alina 
CrăCiun şi ProF.  
ramona batori)

Murgoi Melisa Oana, clasa a V-a,
Asavei Gabriela , clasa a VIII-a,

religie ortoDoxă 
(ProF. Cosmin  
niColea)

Rusu Oana, clasa a IX-a,
Iova Adina, clasa a X-a,
Pruna Mirabela, clasa a X-a,
Ianculescu Mădălina, clasa a X-a

”Ziua îndrăgostiților” în comuna noastră
Valentine’s Day  este Ziua 
Îndrăgostiților în tradiția 
oc cidentală, care se sărbă-
to reș te pe data de  14 fe-
bruarie. Ziua comemorează 
pe Sf. Dwynwen, sfântul 
patron al îndrăgostiților ga-
lezi. România  a început de 
câțiva ani să sărbătorească 
ziua de Valentine’s Day, deși 
Dragobetele este o sărbătoa-
re tradițională a dragostei. 
Ziua de Valentine’s Day a 
fost celebrată și în cadrul 
Liceului Tehnologic “Tra-
ian Grozăvescu”, fiind pri-
mită cu deosebit entuziasm 
de adolescenţi. Astfel, elevii 
clasei a IX-a (coordonați de 
d-na prof. Ana Jigmond și d-ra Bianca Bărbulescu) au luat parte 
la o inedită activitate: concurs de declarații și mesaje de dragoste. 

la fel ca și în anii trecuți în 2014, Pri-
măria și Cl nădrag, alături de alte 
instituții, vor sprijini financiar ac ti vi-
tă țile cultural – sportive organizate de 
către școală sau de comunitate. sunt vi-
zate evenimente cum ar fi 8 martie, Ziua 
eroilor din 9 mai, Ziua copilului, Ziua 
națională etc. De asemenea, va exista 
implicare și în organizarea rugilor din 
localitățile comunei. vă prezentăm mai 
jos cele mai importante evenimente cu-
prinse în agenda cultural- sportivă și de 
tineret din acest an.

8 martie

Ziua mamei - Serbare școlară; Locul 
desfășurării: Cantina școlii; Organiza-
tori: Liceul Tehnologic ”Traian Grozăves-
cu”, Consiliul Local Nădrag, Consiliul 
Județean Timiș

9 mai

independența - Zi importantă în istoria 
națională; Locul desfășurării: Liceul Teh-
nologic ”Traian Grozăvescu”; Organizatori: 
Consiliul Local Nădrag, Primăria Nădrag, 
Liceul Tehnologic ”Traian Grozăvescu”

24 mai

Ziua eroilor - Depunere de coroane; Sluj-
bă de pomenire; Locul desfășurării: Mo-
numentul eroilor; Organizatori: Biserica 
ortodoxă, Consiliul Local Nădrag, Con-

siliul Județean Timiș, Liceul Tehnologic 
”Traian Grozăvescu”

1 iunie

Ziua copilului - Serbare școlară- concur-
suri, întreceri sportive, desene pe asfalt, con-
curs Tip- Top- Minitop; Locul desfășurării: 
Pe raza comunei Nădrag, Scenă în aer liber; 
Organizatori: Liceul Tehnologic ”Traian 
Grozăvescu”, Consiliul Local Nădrag, Con-
siliul Județean Timiș, Primăria Nădrag

rusalii

ruga nădrăgeană - spectacol muzical fol-
cloric; Locul desfășurării: Scenă în aer li-
ber: Organizatori: Consiliul Local Nădrag, 
Consiliul Județean Timiș 

iulie

Ziua Padeșului - sărbătoare popula-
ră, spectacol de muzică populară; Locul 
desfășurării: pe raza comunei Nădrag, 
scenă în aer liber; Organizatori: Consiliul 

Local Nădrag, Consiliul Județean Timiș, 
Liceul Tehnologic ”Traian Grozăvescu”

8/9 sePtembrie

ruga din satul Crivina; 
Locul desfășurării: Căminul cultural Cri-
vina. Organizatori: Consiliul Local Nă-
drag, Consiliul Județean Timiș

31 oCtombrie

Carnaval de halloween - parada măștilor, 
premiere celor mai reușite costume și 
măști; Locul desfășurării: Cantina liceu-
lui; Organizatori: Consiliul Local Nădrag, 
Consiliul Județean Timiș, Liceul Tehnolo-
gic ”Traian Grozăvescu”

1 DeCembrie

unirea, națiunea a făcut-o - simpozion des-
pre marele eveniment prezentat de către ca-
drele didactice cu specialitatea istorie; Locul 
desfășurării: Liceul Tehnologic ”Traian Groză-
vescu”; Organizatori: Liceul Tehnologic ”Trai-
an Grozăvescu”, Consiliul Local Nădrag

23 DeCembrie

Colinde de Crăciun - spectacol de colin-
de de Crăciun; Locul desfășurării: Scenă 
amenajată în fața Primăriei; Organizatori: 
Biserica ortodoxă și biserica catolică, Liceul 
Tehnologic ”Traian Grozăvescu”, Consiliul 
Local Nădrag, Consiliul Județean Timiș.

Agenda cultural - sportivă  
și de tineret în 2014
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CĂSĂTORII
 

Bădescu Eugen cu Ciurea Cristina în  
25.12. 2013

le dorim “Casă de piatră!”

Decese
Berzescu Gheorghe (52 de ani)- născut în 

06.03.1961, decedat la 09.12.2013
Berciu Vasie (77 de ani)- născut în 

18.01.1936, decedat la 09.12.2013
Ionași Nicoleta (63 de ani)- născută în 
12.06.1950, decedată la 14.12.2013
Kozilek Matei (76 de ani)- născut în 
10.02.1937, decedat la 17.12.2013
Mateiu Ioan (79 de ani)- născut în 

30.04.1934, decedat la 02.01.2014

Dumnezeu să îi 
odihnească în pace!

Nașteri
Marcu - Szelle Luisian - Sorin  

în 21.12.2013
Să crească mare și sănătos!  

Felicitări părinților!

Publicație a consiliului local și Primăriei comunei nădrag

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: 0766448718

agro minea - PaDeşu - 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!

tariFele unor 
serviCii De  
interes loCal 

Consiliul local Nădrag a aprobat ta-
rifele pentru 2014 la unele servicii de 
interes local. Astfel, pentru închiri-
atul sălii de consiliu către terţe per-
soane fizice sau juridice se va percepe 
un tarif de 50 de lei/oră. Închiriatul 
cantinei școlii și asigurarea utilităţi-
lor, pentru organizarea a diverse mese 
festive (nunţi, botezuri, onomastice 
etc.) se taxează cu suma de 350 de lei/
eveniment. Închirierea cantinei șco-
lii și asigurarea utilităţilor, cu ocazia 
unor comemorări funerare (pomană) 
costă 250 de lei/eveniment – 250. 
Multiplicări XEROX alb-negru for-
mat A4 în cadrul primăriei se taxează 
cu suma de 0,2 lei/fila.  

echipa activează în seria a ii-a a Campi-
onatului municipal lugoj si a terminat 
turul având următoarea linie de clasa-
ment: 11 jocuri disputate, nouă victorii, 
un egal, o înfrângere, golaveraj 43-16, 
28 de puncte (la trei puncte de liderul 
seriei, autoliv lugoj).
Fotbaliștii nădrăgeni au început deja pre-
gătirile pentru returul campionatului efec-
tuând antrenamentele la Nădrag. Lotul a 
fost părăsit de mai mulţi fotbaliști, unii 
dintre ei cu “state vechi” ca titulari: Cole 
Sălăgean, Andi Jupan și Alex Mureșan 
(toţi trei la Ştiuca), Oxi Gabor (la vultu-
rii II Lugoj), Toni Pistolea (la muncă în 
Germania), Cristian Berciu (retras). La 
capitolul sosiri,  menţionăm numele lui 
Cosmin Şeico, jucător de 16 ani provenit 
din pepiniera propie. Echipa este sprijinită 
financiar de către Primăria Nădrag în frun-
te cu primarul Liviu Muntean, un pasio-

nat al fotbalului. Deplasările echipei se fac 
cu microbuzul primăriei, condus nu o dată 
de... către primarul Liviu Muntean ori de 
viceprimarul Vasile Minea. Pentru îndepli-
nirea obiectivului de accedere ăn eșalonul 
superior,  conducerea clubului caută tineri 
jucători din zonă, fotbaliști care să aducă 
un plus de valoare actualului lot. În cadrul 
pregătirilor s-au disputat două meciuri 
amicale: Leucușești- Nădrag 3-4 (au mar-

cat Gheorghe Mitroi – un gol, Beny Arde-
lean – două goluri, Adrian Nistor- un gol). 
Într-un alt meci desfășurat, de această dată 
pe stadionul propriu, nădrăgenii au fost 
învinși la limită de către echipa din Gruni 
cu scorul de 4-3. Pentru AS Nădrag au în-
scris Alin Crângașu (două goluri) respectiv  
Florin Pașca (un gol).

lotul De juCători Pentru 
retur

Portar: gheorghe mitroi 
Fundași: renato mitroi, licî Pașca, 
Florin lupulescu, beny ardelean

mijlocași: Florin Pașca, valentin toma, 
Cristian mitroi, Petru subţire

atacanţi: alin Crângașu, livius tudor, 
Cosmin şeico

rezerve: adrian nistor, Cătălin budin
antrenori: Florin Pașca și ghorghe 

mitroi.

în retur,

AS Nădrag are ca obiectiv promovarea

măsuri de prevenire a incendiilor 
în gospodării
În ultima perioada a crescut la nivel 
național numărul incendiilor în gos-
podăriile populației. Una din cele mai 
frecvente cauze de izbucnire a incen-
diilor a fost focul deschis, în special la anexele gospodărești. Penru 
a evita distrugerile cauzate de focul scăpat de sub control trebuie 
evitate următoarele activități:

 � distrugerea prin foc a resturilor menajere, furajere sau a 
vegetației uscate din grădini și curți

 � aprinderea deșeurilor pe timp de vânt
 � utilizarea în locuințe sau anexe gospodărești a lumânărilor, fă-
cliilor, lămpilor de iluminat sau de gătit cu petrol fără a se lua 
măsuri de prevenire

 � depozitarea cenușei cu jeratic nestins în apropierea magaziilor, 
șurelor, furajelor

 � folosirea de afumători improvizate în magazii sau poduri

loCuinţa este ProPrietatea 
Dumneavoastră! Protejaţi-o!
 
Inspectoratul Judeţean de Poliţie Timiș, 
în colaborare cu Consiliul Judeţean 
Ti  miș, derulează campania de prevenire 
“Sate fără criminalitate”. Pentru comba-
terea furturilor din locuinţe, cetăţenilor li 
se recomandă să ia următoarele măsuri: 
- Evitaţi să păstraţi în casă sume mari de bani și să faceţi cunos-
cute altor persoane valorile pe care le deţineţi. 
- Asiguraţi cu sisteme corespunzătoare de închidere (yale, lanţuri 
de lacăt etc.), ușile și ferestrele locuinţei și anexelor gospodărești. 
- Asiguraţi un iluminat corespunzător a casei și a curţii (dacă este 
posibil cu senzori de mișcare); 
- Dacă vă construiţi o locuinţă nouă, asiguraţi paza materialelor 
de construcţie, a sculelor și utilajelor care vă sunt necesare pe 
timpul lucrărilor; 
- Asiguraţi societatea comercială cu sisteme antiefracţie și de 
supraveghere video performante. 
- La finalul programului de lucru, porniţi de fiecare dată sisteme-
le de securitate cu care este prevăzută societatea.


