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Viitură la Nădrag

12 iulie 2014. O zi liniștită, care nu
prevestea nimic deosebit. La orele
prânzului, apele Nădragului se învolburează minut de minut, secundă
de secundă. În scurt timp, din amonte, pârâurile Cornet și Izvodea arată
tuturor că suntem la cheremul naturii. În multe locuri din țară și județ,
în aceleași momente se produc adevărate drame. În comuna noastră
s-au produs doar pagube materiale

A plouat mult în ziua de sâmbătă, 12 iulie
2014. Pe versanții Munţilor Poiana Ruscă s-a depăşit 50 de l/mp, determinând
la Nădrag depăşirea cotelor de atenţie şi
inundaţie. În aval de confluenţa râului
Nădrag cu pârâurile Cornet şi Izvodea,
s-a produs o viitură considerabilă, care a
afectat o mare parte din suprafaţa localităţii. Apele învolburate au inundat par-

cul copiilor din centrul comunei, curtea
şcolii, a fost distrusă puntea metalică din
faţa Primăriei. Viteza apei, care a depăşit 3
m/s, buștenii, cu diametrul de 50-70 cm
au cauzat pagube serioase, inclusiv drumurilor, grădinilor şi terenurilor arabile. De
asemenea, apa a ieşit în unele porțiuni și
în şoseaua Nădrag-Lugoj. O inundaţie mai
mare decât aceasta a avut loc numai pe 6
aprilie 2000, când a fost depăşită cota de
pericol. Imaginile vorbesc de la sine!

nele Metalurgice Unite „Titan, Nădrag,
Călan, în proprietatea Comunei Nădrag, patrimoniul privat.
 HCL nr. 36 din 25 iunie 2014 privind
deschiderea de cărţi funciare noi pentru
trei parcele de teren situate în comuna
Nădrag, judeţul Timiş.
 HCL nr. 37 din 24 iulie 2014 privind
constatarea apartenenţei la domeniul
privat al Comunei Nădrag a terenului
intravilan înscris în CF 400277 Nădrag,
având suprafaţa de 3.587 mp, situat în
Nădrag, strada Lunca.
 HCL nr. 38 din 24 iulie 2014 privind
dezmembrarea în două parcele a terenului intravilan, înscris în CF 400277
Nădrag.

 HCL nr. 39 din 24 iulie 2014 prin care
s-a alocat un număr cadastral şi s-a deschis o cărte funciară nouă pentru terenul extravilan aferent Taberei Nădrag.
 HCL nr. 40 din 30 iulie 2014 privind
aprobarea fondurilor destinate organizării sărbătorii „Ruga satului Crivina” în
anul 2014. Aleșii locali au aprobat suma
de maxim 10.000 lei.
 HCL nr. 41 din 30 iulie 2014 privind
capturarea şi transportarea în adăposturile serviciilor specializate, a câinilor
fără stăpân de pe raza comunei Nădrag
 HCL nr.42 din 30 iulie 2014 în urma
căreia s-a aprobat evaluarea în vederea
vânzării a două terenuri intravilane aferente clădirii în care a funcţionat fosta
centrală termică a blocului nr. 6 din
Nădrag, de pe strada Pasaj Stadion din
Nădrag.
 HCL nr. 43 din 30 iulie 2014 privind
vânzarea prin licitaţie a unui teren intravilan cu suprafaţa de 1.000 mp situat
în localitatea Nădrag strada Lunca.

dar mulți nădrăgeni și-au amintit de
luna aprilie a anului 2000.

Hotărâri
ale Consiliului
Local Nădrag
În ședințele din lunile iunie și iulie ale
Consiliului Local Nădrag au fost adoptate mai multe hotărâri de interes pentru întreaga comunitate. Acestea sunt
următoarele:
 HCL nr. 32 din 25 iunie 2014 privind
rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Comunei
Nădrag, pentru anul 2014.
 HCL nr. 33 din 25 iunie 2014 prin
care s-a aprobat achiziționarea a 100
m steri lemn de foc pentru Creşa din
Nădrag.
 HCL nr. 34 din 25 iunie 2014 în urma
căreia s-a decis achiziționarea unui număr de 100 de steaguri pentru pavoazarea comunei.
 HCL nr. 35 din 25 iunie 2014 prin
care s-a aprobat transferarea dreptului
de proprietate a imobilului casă şi curte
înscris în CF 1 Nădrag, nr. top 69 cu
suprafaţa de 720 mp, de la S.A.R Uzi-
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Liviu Muntean
Dragi nădrăgeni,
În luna iulie, mai exact în ziua de 12 iulie 2014,
ne-am confruntat cu o situație deosebită. Concret, datorită ploilor abundente am avut parte
de o viitură produsă de pârâurile Cornet şi Izvodea. Apele învolburate au deteriorat patru
podețe, două poduri și au afectat șase gospodării. Parcul central a fost inundat iar în unele
locuri, datorită debitelor deosebite, apărările de
mal au cedat sau au slăbit necesitănd reparații.
Primăria a intervenit cu utilaje și a fost mobilizat
Serviciul de Voluntari pentru Situații de Urgență.
De asemenea, am făcut apel la firmele din Nădrag pentru a ni se pune la dispoziție utilajele
necesare. Noi am intervenit cât am putut de repede şi am făcut tot ce am putut pentru a limita
pe cât posibil efectele viiturii. Țin să le mulţumesc tuturor celor care ne-au sprijinit în acele
momente: localnici, firme, instituții. În ceea ce
mă priveşte vreau să vă asigur că, împreună cu
colegii din primărie şi cu pompierii voluntari, am
făcut şi vom mai face tot ce este omeneşte posibil să ajutăm pe cei care au fost afectați de viitură. Cât privește pagubele, o comisie special constituită face o evaluare ale acestora. Pe de altă
parte, nu pot să nu constat, așa cum probabil și
mulți dintre dumneavoastră ați observat, faptul
că efectele viiturii ar fi fost mult diminuate dacă
din amonte nu veneau bușteni, unii chiar de 4-5
metri lungime, care au lovit podurile, podețele,
alte structuri de rezistență. Sunt bușteni masivi
depozitați în amonte de Nădrag, la distanță mică
față de mal, de către unii dintre cei care exploatează pădurile. Nu este normal ca respectivele
grămezi de lemne să fie amplasate lângă malurile părâurilor Cornet și Izvodea, pentru că, în
situații similare cu cea din 12 iulie, buștenii pot
produce din nou pagube materiale însemnate
bunurilor dumneavoastră și ale comunității. Țin
să vă sigur că voi face toate demersurile necesare la instituțiile județene, la cele ale statului,
la cei care explotează masa lemnoasă pentru
ca să fie reglementată depozitarea masei lemnoase pe raza comunei noastre pentru a nu ne
confrunta pe viitor cu situații ca cea din 12 iulie
2014. În altă ordine de idei, în scurt timp, de
Sfânta Maria Mică, vom sărbători Ruga la Crivina. Sunt convins că veți fi prezenți în număr în
număr mare la acest eveniment de tradiție din
viața comunității și a bisericii din localitate. Vor
fi două zile deosebite, cu un program artistic de
calitate, cu multe, multe surprize. Vă aștept cu
drag la Ruga de la Crivina!
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Vacanța se încheie! Începe școala!
Se lucrează intens în unitățile de învă
țământ din Nădrag și Crivina: se spală
geamuri, se zugrăvește, se repară mobi
lier, se igienizează grupurile sanitare și
multe, multe altele. Toate pentru ca,
pe data de 15 septembrie, preșcolarii și
elevii să intre la ore în clase curate și îngrijite.
La corpul de clădire din Nădrag în care
învață elevii din ciclul primar au fost deja
igienizate cele patru săli de clasă și s-a vopsit acolo unde era necesar. Pentru că sunt
mulți elevi înscriși în clasa a IX-a care vor
sta la internat, acest spațiu a fost supus
unor reparații ample: s-a zugrăvit, s-a reparat în camere (paturi, mese, dulapuri,
grupuri sanitare etc). De asemenea, s-a
vopsit și zugrăvit în camere și pe holuri,
s-au spălat geamurile. La clădirea liceului
au fost igienizate holurile, coridoarele și
grupurile sanitare, s-au efectuat reparații
la instalațiile electrice și sanitare. Lucrările de amenajare a spațiilor de învățământ
pentru preșcolari și elevi vor continua până
aproape de deschiderea anului școlar. De
asemenea, pentru sezonul rece s-au asigu
rat integral stocurile de lemne pentru toate
unitățile de învățământ. Au sosit și majoritatea manualelor. Toate lucrările de pregătire pentru noul an școlar s-au făcut cu
alocații financiare pe linie de învățământ și
cu sprijinul nemijlocit al Primăriei Nădrag.
Structura anului școlar
2014-2015
Anul acesta, elevii vor începe
cursurile la data de 15 septembrie
și vor avea prima vacanță la 1 noiembrie, potrivit structurii anului

școlar 2014-2015. În 31 ianuarie
școlile vor intra în vacanță, iar în
9 februarie va începe semestrul al
II-lea care se va termina în 20 iunie
2015.
Anul şcolar şcolar 2014-2015 are 36 de
săptămâni de cursuri, ceea ce înseamnă 177
de zile lucrătoare. Profesorii vor merge la
şcoală de la 1 septembrie 2014. La fel ca şi
anul şcolar prezent, anul şcolar 2014-2015
are două semestre, după cum urmează:
Semestrul I
15 septembrie 2014 – 19 decembrie
2014 -cursuri
1 - 9 noiembrie 2014 - vacanţă pentru
clasele din învăţământul primar şi grupele din învăţământul preşcolar
20 decembrie 2014 – 4 ianuarie 2015
-vacanţa de iarnă
5 ianuarie 2015 – 30 ianuarie 2015
-cursuri
31 ianuarie 2015 – 8 februarie 2015 vacanţa intersemestrială
Semestrul al II-lea
9 februarie 2015 – 10 aprilie 2015 cursuri
11 aprilie 2015 – 19 aprilie 2015 -vacanţa de primăvară
20 aprilie 2015 – 19 iunie 2015 -cursuri
20 iunie 2015 – 13 septembrie 2015vacanţa de vară
Tezele din semestrul I al anului şcolar
2014-2015 se susţin, de regulă, până la
data de 19 decembrie 2014, iar cele din
semestrul al doilea până la data de 22
mai 2015.

Codurile meteo pe
înțelesul tuturor
“Atenţie, cod galben de ploi, de vijelii, de furtună!”. Auzim sau vedem cu toții de la buletinele meteo difuzate
la televiziuni sau posturi de radio, citim în ziare despre
tot felul de atenţionări şi avertizări meteo. Codurile de
culori însoțesc prezentarea meteo. Vă prezentăm în cele
de mai jos semnificaţia fiecărei culori (pentru ploi, vânt
și descărcări electrice) consecințele fenomenelor meteo
dar și modul cum suntem avertizați de autorități.
COD ROȘU
Se aplică acelor fenomene meteorologice periculoase,
cu un grad de intensitate foarte mare şi cu efecte dezastruoase. La cod roşu se dau buletine meteorologice de
două ori pe zi (dimineaţa şi la prânz).
CODUL ROŞU DE VÂNT
Consecinţe: avertizare de furtună foarte puternică;
întreruperile de electricitate şi de comunicaţii pot fi de
lungă durată; se pot aştepta pagube numeroase şi importante pentru locuinţe, parcuri şi zone agricole; circulaţia
rutieră poate deveni foarte dificilă pe zone extinse;
CODUL ROŞU DE PLOI
Consecinţe: se anticipează precipitaţii foarte intense
ce pot afecta activităţile socio-economice pe o durată
de câteva zile; sunt posibile inundaţii deosebit de importante, inclusiv în zonele cu risc scăzut de inundaţii;
condiţiile de circulaţie rutieră pot deveni foarte dificile;
se pot produce întreruperi de durată ale alimentării cu
energie electrică.
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CODUL ROŞU DE DESCĂRCĂRI ELECTRICE
Consecinţe: fenomenele electrice numeroase şi foarte
violente pot provoca local pagube importante; pericolul
este maxim pentru locuinţe, parcuri, zone agricole şi
plantaţii (pomi fructiferi, viţă-de-vie etc.)
CODUL PORTOCALIU
Codul portocaliu se aplică acelor fenomene meteorologice prevăzute a fi periculoase, cu un grad de intensitate
mare. Există risc de viituri pe râurile mici.
CODUL PORTOCALIU DE VÂNT
Consecinţe: întreruperi ale curentului electric şi ale
legăturilor de comunicaţii pe durate relativ importante;
acoperişurile şi coşurile caselor pot fi avariate; se pot
rupe ramuri, crengi de copaci; circulaţia rutieră poate fi
perturbată, îndeosebi pe rutele secundare
CODUL PORTOCALIU DE PLOI
Consecinţe: se prevăd precipitaţii intense ce pot afecta activităţile socio-economice; sunt posibile inundaţii
importante în zone cu risc ridicat de inundaţie; se pot
produce cantităţi importante de precipitaţii în timp
scurt; condiţiile de circulaţie rutieră pot deveni dificile

pe drumurile secundare şi se pot produce perturbări ale
transportului feroviar; se pot produce întreruperi ale
alimentării cu energie electrică.
CODUL PORTOCALIU DE DESCĂRCĂRI ELECTRICE:
Consecinţe: furtunile intense însoţite de descărcări electrice pot provoca local pagube importante; trăsnetele neînsoţite de precipitaţii pot provoca incendii de pădure.
CODUL GALBEN
Codul galben se aplică în cazul acelor fenomene
meteorologice prognozate care sunt obișnuite pentru
zona respectivă, dar care, temporar, pot deveni periculoase pentru anumite activități.
CODUL VERDE
Codul verde înseamnă că nu sunt prognozate fenomene meteorologice periculoase. Codul verde nu indică
nici o precauţie pentru perioada imediat următoare,
dar nu implică o vreme frumoasă sau lipsa apariţiei în
următoarele zile a unor fenomene meteorologice periculoase ce pot perturba diverse activităţi.

La cod roșu sau portocaliu, autoritățile naționale,
județene și locale iau anumite măsuri de prevenire a efectelor fenomenelor meteo sau de diminuare a acestora. Este avertizată populația, se fac
stocuri de saci de nisip, sunt alarmate autoritățile
locale, unitățile sanitare, de pompieri, jandarmi,
furnizorii de utilități (electricitate, gaz, apă, etc).
Pe plan local, administrația ia măsuri avertizare a
populației și de protecție a bunurilor comunității,
asigură permanența în instituție, activează Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență, intervine
în locurile afectate cu ajutorul cetățenilor.
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Cronica fotbalistică
nădrăgeană
A început și turul Ligii a V-a, eșalon în
care, în seria a III-a, se află AS Padeșul.
În prima etapă, elevii antrenați de Petru
Subțire au cedat pe teren propriu (0-2)
cu Real Dragșina, o echipă de frunte a
acestui eșalon în edițiile trecute de campionat.
Înfrângerea s-a datorat și lipsei unei pregătiri adecvate în pauza competițională.
În cea de-a doua etapă, nădrăgenii s-au
impus cu scorul de 2-1 la Chizătău, în
confruntarea cu Avântul din localitate.
Au marcat Florin Pașca și Cole Sălăgean.
”Obiectivul echipei pentru acest tur este
clasarea între primele șase echipe din serie.
Consider că este un obiectiv care se poate
îndeplini cu condiția unei bune pregătiri
la antrenamente. Țin să mulțumesc pentru
sprijinul financiar domnului Vasile Duma.
De asemenea, mulțumesc Primăriei și CL
Nădrag, domnului primar Liviu Muntean,
domnului viceprimar Vasile Minea, pentru că sunt mereu alături de echipă, ne aju-

COMPASIUNE!
de Petru Peța

Ce poate fi așa frumos,
Decât că suntem praf
de stele ?! …
Cu toate astea, ce folos
Dacă nu și strălucim
ca ele … ?
Ne rod invidia și
dușmănia,
Că sunt și alții pe
potriva noastră,
Așa că, ne-arătăm
mândria,
De a fi ,,unici” sub
cupola-albastră !?
Și cine strălucirea să

tă ori de câte ori este nevoie contribuind
la plata baremurilor de arbitraj și a cheltuielilor de transport” spune președintele
executiv Puiu Linginari.
Lotul AS Padeșul Nădrag
Portar: Gheorghe Mitroi
Fundași: Lică Pașca, Andi Jupan, Renato
Mitroi, Ionuț Jujonescu
Mijlocași: Petru Subțire, Cristi Mitroi,
Florin Pașca, Carlos Mureșan
Atacanți: Vasile Chelaru, Cole Sălăgean
Antrenor: Petru Subțire
Președinte executiv și responsabilul cu
buna organizare a competiției:
Puiu Linginari
Președinte de onoare:
primar Liviu Muntean
Programul turului
Etapa IV-a (6 septembrie):
Chevereș- Nădrag
Etapa V-a (13 septembrie):
Nădrag- Boldur
Etapa VI-a (20 septembrie):
Autoliv- Nădrag
Etapa VII-a (27 septembrie):
Nădrag- Bacova

ne-o vadă,
Dacă din lupta noastră-i foc și fum,
Din a războiului plămadă,
Ce între noi și-a croit
drum !?
Haideți să învățăm
cuvântul,
Care atunci când toți
l-om spune
Va înfrăți și bucura
pământul,
Al împăcării tuturor –
COMPASIUNE!

În data de 8 septembrie, sărbătorim Naşterea Maicii Domnului
sau Sfânta Maria Mică. Cu acest
prilej urez tuturor locuitorilor comunei care poartă numele Maria,
Mariana, Mărioara, Mioara, Marilena, Marin şi Marian un sincer
“La mulţi ani!”
Primar Liviu Muntean
Etapa VIII-a ( 4 octombrie):
Știuca- Nădrag
Etapa IX-a (11 octombrie):
Nădrag- Buziaș
Etapa X-a (18 octombrie):
Topolovăț- Nădrag
Etapa XI-a (25 octombrie):
Nădrag- Moșnița Nouă
Etapa XII-a ( 1 noiembrie):
Nădrag- Giarmata Vii
Etapa XIII-a (8 noiembrie):
Urseni- Nădrag
Etapa XIV-a (15 noiembrie):
Nădrag- Gruni
Etapa XV-a (22 noiembrie):
Bazoșu Vechi- Nădrag

Respect pentru sine și comunitate
Modul cum este îngrijită comuna
arată cât de gospodari sunt locuitorii acesteia, cât le pasă de aspectul localității în care stau. Spațiile
verzi din din fața gospodăriilor
sunt adevărate cărți de vizită ale
proprietarilor locuințelor. ”În
ultima perioadă, Primăria a realizat acțiuni ample de îngrijire a
spațiilor verzi de pe domeniul public, în parcul din zona centrală,
în alte locuri din comună. Îi rog pe nădrăgeni să ni se alăture și să îngrijească
spațiile verzi din fața locuințelor. Am văzut în fața multor gospodării buruieni înalte (brustulani) care dau o imagine neplăcută vizitatorilor comunei
noastre. De asemenea, îi rog pe nădrăgeni și crivineni să desfunde șanțurile,
să vopsească (dacă este necesar) gardurile, să zugrăvească ori văruiască casele.
Toate aceste acțiuni de curățenie sunt o formă prin care locuitorii arată respectul lor față de familii și de comunitate” spune viceprimarul Vasile Minea.

Agro Minea - Padeșu

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 căldură. 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.

Mihaila Dan- Lucian cu Bran Emanuela în
10.08.2014
Szilagyi Marian cu Lazar Monica- Luciana în
16.08.2014
Grecu Silviu- Cosmin cu Oprea Alexandrina în
24.08.2014

Le dorim “Casă de piatră!”

De la Biroul de taxe
și impozite din Primăria
Nădrag
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 31.03.2014 a intrat la penalități începând din
data de 01.04.2014 . 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.

Nașteri

Prețuri promoționale!
- 60 RON pe zi/camera pe perioada de vară
- 100 RON pe zi/ camera pe perioada de iarnă
Telefon: 0768883263

Agro Minea - Padeșu - o alegere perfectă!
Vă așteptăm cu drag!

CĂSĂTORII

La Cleo

Suntem locul ideal pentru odihnă și relaxare. Sau, dacă sunteți o persoană 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!

Moraru Loredana Cristina Elisabeta
Cohut Raluca Andreea
Ciupa Andreea Maria
Paseka Timeea Sofia
Paulescu Ianis Andrei
Să crească mari și sănătoși!
Felicitări părinților!

Decese
Pera Ioan (82 ani) născut în 2.12.1932,
decedat în 3.07.2014
Zgriba Silvia (53 ani)născută în 24.07.1951,
decedată în 13.07.2014
Muntean Lazăr (80 ani)- născut în
24.02.1934, decedat în 23.07.2014
Muntean Cornelia (94 ani)- născută în
5.03.1920, decedată în 27.07.2014
Andrasescu Lenuța- Ana (57 ani)- născută în
13.04.1957, decedată în 27.07.2014

Dumnezeu să îi
odihnească în pace!
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Primăria și Consiliul
Local al comunei
Nădrag
organizează
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