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De Ziua Femeii, Primăria și Consiliul Local ale comunei
Nădrag doresc tuturor doamnelor și domnișoarelor,
celor care întruchipează în modul cel mai gingaș veșnicia
primăverii, să aibă parte numai de bucurii alături de cei dragi!
La Mulţi Ani!

INTERVIU CU PRIMARUL LIVIU MUNTEAN
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Reporter: Domnule primar, care sunt
liniile mari ale anului 2016 în viziunea
dvs.?
Primar: În primul rând, am păşit în noul
an cu credința că va fi unul mai bun și
prosper decât cel precedent. Pe această
cale, țin să urez tuturor locuitorilor comunei multă sănătate, bucurie şi fericire în
familii. După cum știți, acest mandat al
meu în fruntea comunei mai are câteva
luni, iar cetățenii au putut vedea până
acum ce s-a făcut, mai bine sau mai rău.
Interesant este că, în scurt timp, se vor
putea face multe, pentru că sunt multe
proiecte aflate în stadiu de finalizare. Se va
spune că de asta se face acuma pentru că
vine campania și că intenționat le-am lăsat
așa, dar nu este adevărat. Trebuie înțeles că
până a ajunge aici a trebuit să trecem de
niște praguri – mai întâi găsirea și accesarea
surselor de finanțare, proiectarea, lucruri
care au durat mult până s-au cristalizat.
Reporter: Ce investiții se vor realiza
efectiv în acest an în localitatea Nădrag?
Primar: Sunt mai multe lucrări dar le voi
puncta cele mai importante. În primul
rând vom repara canalizarea la blocul
23, pe circa 60 de metri. Practic se va
înlocui canalizarea veche, banii necesari
acestei investiții fiind alocați din bugetul
local. Vreau să menționez că locatarii nu
au de plătit nimic pentru această lucrare.
Continuăm de asemenea, cu investiția
privind canalizarea demarată anii trecuți.
Reamintesc că acest proiect major beneficiază de o finanțare guvernamentală (prin
Programul Național de Dezvoltare Locală)
în valoare de 2,5 milioane de euro, care se
achită timp de trei ani, în tranșe anuale.
La acest proiect sunt de înlocuit 3,2 km
de canalizare veche și de instalat 10,8
km de canalizare nouă. De asemenea, va
fi instalată o stație nouă şi modernă de
epurare a apelor uzate din Nădrag. În acest
an dorim să demarăm lucrările la stația de
epurare amplasată pe strada Luncă și să
continuăm lucrările la rețeaua de canalizare.
Aș menționa faptul că vom începe mai
întâi lucrările la stația de epurare întrucât
aici sunt anumite probleme tehnice legate
de vechimea stației după care ne vom
apuca de cei 14 km de canalizare. Tot
legat de infrastructură vom pava străzile
ce au mai rămas neasfaltate din comună.
După cum se cunoaște, majoritatea străzilor din Nădrag au fost asfaltate prin
proiecte cu finanţare europeană atrase de
noi. Anul acesta urmează a se monta pavaj
pe o porţiune de 300 de metri pe strada
Oţelarilor (în spatele fostei oţelării) 200 de
metri pe strada Spai Cornet, 250 de metri
pe Aleea cu brazi, circa 200 de metri pe

strada Izvorului și 100 de metri pe strada
Poieni. După modernizarea stației de epurare se va continua cu canalizarea pe străzile care nu sunt asfaltate (tronsoanele
menționate anterior) urmând ca apoi să se
monteze pavelele şi se vor pune borduri pe
aceste străzi. Noi estimăm că toate aceste
lucrări se vor termina la finele acestei an.
Tot în 2016 vom realiza și două poduri pe
străzile Ghioceilor, respectiv Cornet. Un
alt proiect important în localitatea Nădrag
ține de modernizarea sediului primăriei.
După cum au putut constata nădrăgenii
actualul sediu al primăriei este unul cu
spații mici, cu multe compartimente într-o
singură încăpere ceea ce afectează buna
funcționare a instituției dar și lucrul cu
publicul. Nu mai spun faptul că inclusiv
ședințele de Consiliul Local au loc în biroul primarului! În urmă cu doi ani am
demarat amenajarea fostei Case de cultură,
locație unde ne-am gândit să amenajăm
primăria, un centru de permanență medicală, postul de poliție dar și un club al
pensionarilor. Aș dori ca această investiție
să se finalizeze până la sfârșitul anului. De
asemenea, până la mijlocul acestui an vom
termina și modernizarea Cantinei școlii. E
binecunoscut faptul că în Nădrag nu există
o sală unde să se poată ține în condiții
optime evenimentele comunității. Vom
mări spațiul actual de la Cantina școlii,
vom realiza o terasă, se vor renova bucătăria
și grupurile sanitare. Deja am dat ordinul
de începere al lucrărilor constructorului
care a câștigat licitația.
Reporter: Ce investiții veți face la
Crivina?
Primar: În Crivina, lângă cimitirul ortodox, se va realiza un turn pentru telefonie
mobilă. Este o investiție necesară întrucât
în localitate există doar telefonie fixă. În
plus, oamenii din Crivina ne-au solicitat să
facem demersurile necesare la un operator
de telefonie mobilă pentru a avea acces la
apeluri la salvare, poliție etc. Am contactat
operatorul Telekom (cel care oferă servicii
în localitatea Nădrag) care a înțeles solicitarea noastră și cuprins lucrarea pe lista de
investiții. Noi vom contribui cu terenul și
turnul, Telekom urmând a aduce logistica
necesară. Tot în Crivina vom face în decursul acestui an apărări de mal de la biserică până la școală. Nu în ultimul rând se va
demara lucrarea de modernizare, renovare
și dotare a căminului cultural.
Reporter: Toate acestea necesită mulți
bani. De unde are bani comuna
Nădrag pentru toate investițiile
propuse? Aveți și alte surse de
venit pe lângă bugetul
propriu?

Primar: Aș începe prin a menționa că
recent a fost votat bugetul local pe 2016.
Componenta alocată investițiilor a crescut
an de an. Practic, dacă în 2012 aveam
alocați pentru investiții 870 mii lei în
2016 avem 2.070 mii lei, adică mai mult
decât dublu. Sigur că banii pentru ceea
ce am făcut și vom mai face nu vin doar
din bugetul propriu. Nu de puține ori,
Consiliul Județean ne-a alocat anumite
sume de bani punctual pentru diverse
investiții. Pe filieră guvernamentală
am semnat contractul de finanţare pe
OUG 28, prin Programul Naţional de
Dezvoltare Locală, suma de 2,5 milioane
de euro necesară finalizării proiectului
privind canalizarea. În mandatul actual a

lot compus în mare parte din localnici. De
asemenea, la Crivina încercăm să găsim
resurse financiare pe un proiect cu finanţare
europeană pentru a realiza baza sportivă de
la ieșirea din localitate. Cât privește cultura
și în 2016 vom organiza „Zilele Padeșului”
dar și Rugile din Nădrag și Crivina. Așa
cum am amintit anterior la Crivina se va
începe modernizarea căminului cultural
iar la Nădrag vom transforma, prin bani
europeni, fostul cinematograf de pe strada
Parc în cămin cultural.

fost finalizat şi proiectul integrat finanţat
din fonduri FEADR pe măsura 3.2.2 prin
care s-au asfaltat străzi, s-a construit creşa
din Nădrag, s-a achiziționat un buldoexcavator şi diferite echipamente destinate
activităţilor culturale. De asemenea, Finanțele județului redistribuie diferite
sume de bani funcție de ceea ce virăm la
bugetul de stat, fonduri care se regăsesc
de asemenea în investiții pe raza comunei.
Nu în ultimul rând, o altă sursă de venit
pentru buget sunt taxele și impozitele
plătite de locuitorii comunei noastre. În
concluzie, avem mai multe resurse financiare pentru a continua și finaliza ceea ce
ne-am propus. De altfel, pentru lucrările
de infrastructură din 2016 avem finanțare
asigurată din partea CJ Timiș, instituție
la care de fiecare dată am când am apelat
am avut „ușa deschisă” atunci când a fost
vorba de bani pentru investiții în comuna
Nădrag.

Reporter: Anul acesta sunt alegeri. Veți
candida domnule primar pentru un
nou mandat?

Reporter: Aveți alocați bani de la
bugetul local pentru sport și cultură?
Primar: În plan sportiv, vom sprijini
echipa de fotbal Padeșul Nădrag pentru ca
aceasta să promoveze în eșalonul superior.
În paralel, am solicitat deja celor care se
ocupă de echipă să atragă cât mai mulți
tineri din comună la echipă, să avem un

Reporter: Cultele din comună vor fi
sprijinite financiar?
Primar: În 2016 continuă sprijinul pentru
toate cultele. Avem dată chiar o hotărâre
de consiliu local pentru realizarea unei
capele ortodoxe pe strada Grădiniței pe
care o vom realiza în acest an. De asemenea, pentru biserica ortodoxă din Nădrag,
care are circa 900 de credincioși, vom ajuta
financiar pentru introducerea încălzirii
centrale la lăcașul de cult și casa parohială,
pentru înlocuirea geamurilor la biserică cu
altele de tip termopan dar și cu renovarea
bisericii la exterior. Asemenea pentru toate
cultele din comună (catolici, penticostali,
adventiști, baptiști) îi vom sprijini ca
și până acum în funcție de nevoi și de
solicitările pe care le au.

Primar: M-am consultat cu colaboratorii,
cu cei care m-au susținut și mă susțin
în continuare și am decis să candidez
pentru a-mi duce la bun sfârșit proiectele
de investiții pe care le-am început și
pe care le-am promis, acum patru ani,
nădrăgenilor. Consider că esențial e să fac
ceea ce am promis. Sigur, nu o să pot să
fac niciodată tot, e imposibil să faci 100%,
dar eu dacă îmi fac un inventar, mă apropii
foarte mult de ceea ce am spus locuitorilor
comunei că voi face. Sunt de părere că,
în acești ani, am acumulat o experiență
în administrație, am învățat cum să obțin resursele financiare pentru diferite
proiecte care fie deja sunt finalizate, fie
se vor termina în 2016 ori care sunt pe
agenda mea pentru viitor. Toate acestea
mă fac să fiu încrezător în decizia pe care
am luat-o: aceea de a candida. Desigur,
voi avea contracandidați, e normal să fie
așa într-o democrație. Am speranța că, la
aceste alegeri locale, campania electorală
se va desfășura în mod civilizat iar în ziua
votului nădrăgenii vor evalua dacă cei ce
vor să fie aleși, doresc binele comunității,
vor ca Nădragul și Crivina să se dezvolte în
continuare.

PUBLICAȚIE A CONSILIULUI LOCAL ȘI PRIMĂRIEI COMUNEI NĂDRAG

+RWĉUkULDOH&RQVLOLXOXL/RFDO1ĉGUDJ
HCL nr. 3 din 7 ianuarie 2016 privind stabilirea situaţiei juridice a unui teren intravilan situat în comuna
Nădrag. Astfel, consilierii locali au aprobat transferarea
dreptului de proprietate a terenului intravilan categoria
curţi construcţii situat pe strada Tineretului din Nădrag,
înscris în CF 400008 Nădrag, nr. top 1/91 cu suprafaţa
de 1079 mp. de la Societatea Anonimă Română Uzinele
Metalurgice Unite Titan Nădrag - Călan, în proprietatea UAT Comuna Nădrag, domeniul privat.
 HCL nr. 4 din 1 februarie 2016 de aprobare a bugetului
de venituri și cheltuieli al Consiliului Local al comunei
Nădrag pentru anul 2016.
 HCL nr. 5 din 1 februarie 2016 în urma căreia s-a aprobat organigrama și statul de funcţii ale Aparatului de
specialitate al primarului comunei Nădrag și serviciilor
publice autofinanţate pentru anul 2016.
 HCL nr. 6 din 1 februarie 2016 prin care s-a aprobat
Agenda cultural sportivă și de tineret a Primăriei comunei Nadrag, pentru anul 2016.
 HCL nr. 7 din 1 februarie 2016 de aprobare a indicatorilor tehnico-economici actualizaţi după încheierea contractelor de achiziţie și modificarea cotei TVA la 20%,
pentru investiţia „Reabilitare si extindere reţea de apă
uzată (canalizare și staţie de epurare), localitatea Nădrag
judeţul Timiș”, finanţat prin Programul Naţional de
Dezvoltare Locală.
 HCL nr. 8 din 1 februarie 2016 de înființare a Serviciului public de salubrizare pentru activitățile de colectaretransport deșeuri municipale la nivelul județului Timiș,
care va deservi unitățile administrativ teritoriale din aria
de operare a județului Timiș - membre ale ADID Timiș
și a documentelor constitutive aferente.
 HCL nr. 9 din 1 februarie 2016 prin care s-a decis rezilierea contractului de arendare nr. 1016/18.05.2010
și a actelor adiţionale subsecvente acestuia, având ca
obiect arendarea pășunii comunale. - HOTĂRÂREA nr.
10 din 1 februarie 2016 care a vizat aprobarea rezilierii
contractului de concesiune nr. 815/10.07.2014 având
ca obiect concesionarea activului Tabăra Nădrag.
 HCL nr. 11 din 1 februarie 2016 de aprobare a rezilierii contractului de concesiune nr. 1648/05.11.2012


În ședințele din lunile decembrie 2015, respectiv
ianuarie și februarie 2016, consilierii locali au
adoptat mai multe hotărâri importante. Acestea
vizează bugetul comunei pe anul în curs, alocări
financiare pentru diverse investiții, stabilirea taxelor și
impozitelor locale, organizarea unor evenimente și
altele. Hotărârile aleșilor locali sunt următoarele:
HCL nr. 80 din 10 decembrie 2015 privind aprobarea
organizării unui foc de artificii cu ocazia Revelionului
2015-2016.
 HCL nr. 81 din 10 decembrie 2015 prin care s-a aprobat organizarea în comuna Nădrag a Festivalului de colinzi ediţia 2015.
 HCL nr. 82 din 10 decembrie 2015 în urma căreia s-a
decis alipirea a trei terenuri intravilane situate pe strada
Splaiul Ștrandului din Nădrag.
 HCL nr. 83 din 18 decembrie 2015 prin care s-a rectificat bugetul de venituri și cheltuieli al Consiliului Local
al Comunei Nădrag, pentru anul 2015.
 HCL nr. 84 din 18 decembrie 2015 în urma căreia s-a
dat acordul Consiliului Local al comunei Nădrag în vederea implementării proiectului „Modernizarea, renovarea și dotarea căminului cultural din localitatea Crivina,
comuna Nădrag, judeţul Timiș ” finanţat prin FEADR
în cadrul programului PNDR 2014 - 2020 prin măsura 07 – Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele
rurale, submăsura 7.6 – investiţii asociate cu protejarea
patrimoniului cultural. Consiliul Local al comunei Nădrag.
 HCL nr. 85 din 18 decembrie 2015 de aprobare a Strategiei de Dezvoltare Locală a comunei Nădrag.
 HCL nr. 1 din 7 ianuarie 2016 privind acopeririea definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare a bugetului de
venituri și cheltuieli al Consiliului Local al comunei Nădrag pentru anul 2015, din excedentul bugetului pentru
anii precedenţi.
 HCL nr. 2 din 7 ianuarie 2016 prin care au fost stabilite
tarifele pentru unele servicii de interes local pentru anul
2016.



având ca obiect concesionarea unui teren intravilan cu
suprafaţa de 260 mp situat pe strada Padeș zona ștrand
și aprobarea vânzării respectivului teren.
 HCL nr.12 din 1 februarie 2016 de aprobare a planului
general de lucrări de interes public ce vor fi efectuate
în cursul anului 2016 în comuna Nădrag de către persoanele beneficiare ale prevederilor Legii nr. 416/2001
privind venitul minim garantat.
 HOTĂRÂREA nr. 13 din 1 februarie 2016 prin care s-a
aprobat apartamentarea casei situată la adresa Nădrag,
str. Metalurgiștilor nr. 11, și înscrierea în cartea funciară
a celor două apartamente rezultate.
 HCL nr. 14 din 1 februarie 2016 de aprobare a parcelării terenului intravilan înscris în CF 401358 Nădrag
nr. Cadastral 401358, situat în zona Lunca din Nădrag,
în vederea constituirii unor parcele destinate construirii
de case.
 HCL nr. 15 din 01 februarie 2016 de achiziţie directă a contractului de servicii pentru întocmirea proeictelor tehnice aferente realizării obiectivelor de investiţii „Construirea unei capele pentru cimitirul situat pe
strada Grădiniţei din Nadrag” și „Construirea a două
poduri în comuna Nădrag” , situate unul pe strada Alunului în dreptul casei cu nr.4 și unul pe strada Ghioceilor în dreptul casei cu nr. 32.

ADVENTURE PARK ȘI PÂRTIE DE SCHI LA NĂDRAG ?
Localitatea Nădrag este amplasată în partea
de nord-est a județului Timiș, la poalele
vârfului Padeș din munții Poiana Ruscăi
(vârful Padeș 1384 m). Potențialul turistic
este unul deosebit, cu peisaje mirifice, cu un
gol alpin la vârful Padeș, cu un parc rustic
la intrarea în comună, cu multe peșteri,
vechi galerii de mină, cu o casacadă etc. Din
păcate, în prezent, turismul nu este punctul
forte al localității. Liviu Muntean, primarul
comunei are intenția de a revitaliza turismul,
de vară și de iarnă!, prin înființarea unui
parc de aventuri în pădurile din vecinătatea
Nădragului dar și a unei pârtii de schi în
lungime de 8 km. Deoarece sunt investiții
costisitoare pe care bugetul local nu și le
permite, se dorește accesarea de fonduri
europene.
AVENTURĂ
ÎN CODRII NĂDRAGULUI
„Ne-am gândit să realizăm un parc de aventură
pe o suprafață de cinci hectare în pădure, în
apropierea șoselei, destinat copiilor, familiilor,
celor pasionați de natură și aventură, firmelor
pentru team-building-uri etc. Vor fi amenajate
între copaci un număr de șapte trasee cu grade
diferite de dificultate, de la cele accesibile
începătorilor, copiilor până în șase ani până
la cele destinate sportivilor de performanță. Se
vor monta tiroliene, diferite jocuri cu frânghii
pentru mers și cățărare și multe altele. Avem
în vedere să realizăm și o zonă pentru amatorii
de paintball. Ce este important e că vom
proteja natura, copacii urmând a fi protejați cu
structuri ușoare demontabile. De asemenea,
vom avea întreaga gamă de echipamente de

condițiile de relief de a se amenaja o pârtie
de schi în lungime de 8 km. S-ar putea urca
cu telescaunul de la altitudinea de 800 de
metri, de lângă cabana Gosta până sus pe
golul alpin, la altitudinea de 1384 de metri de
unde se poate coborî pe schiuri până la cababa
Gosta, deci o diferență de nivel de peste 500
de metri. Realizarea acestei pîrtii de schi ar
fi o oportunitate deosebită pentru comuna
noastră, pentru turismul în munții Poiana
Ruscă. Singura temere a noastră ar fi posibila
lipsă a zăpezii, pentru că în ultimii ani nu prea
au fost iernile de altădată. Dar, există soluții
și pentru acest lucru” spune primarul Liviu
Muntean.
protecție (căști, veste, carabine etc) pentru
potențialii clienți. Bugetul pentru această
investiție nu va depăși 100.000 de euro. Din
câte cunosc nu există un asemenea parc în
Timiș, cel mai apropiat ca și complexitate
fiind la Orăștie. Tot pentru a impulsiona
turismul avem intenția de a înființa un muzeu
al fostei fabrici „Ciocanul” dar și să renovăm
o mocăniță care a aparținut fabricii” spune
edilul șef la comunei Nădrag.
PÂRTIE DE SCHI PE GOLUL ALPIN PE
VÂRFUL PADEȘ
În prezent se lucrează la Planul Urbanistic
General (PUG) al comunei. „Am consultat
specialistul care ne ajută la întocmirea PUG
cu care ne-am și deplasat pe teren, pe golul
alpin din vf. Padeş (1384 metri), o suprafaţă
de aproximativ 200 ha din care 95 ha se
află în proprietatea comunei Nădrag. Pe
partea nordică a acestui gol alpin ar exista
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BANI EUROPENI PENTRU CELE
INVESTIȚIILE ÎN TURISM
Evident că aceste investiții propuse necesită
fonduri substanțiale. „Sunt proiecte de anvergură pe care comuna noastră nu le poate
suporta din bugetul local. Ne-am gândit ca
în următoarele luni să scriem două proiecte
pentru a accesa fondurile europene necesare
atât parcului de aventură cât și pârtiei de schi”
spune edilul șef al comunei.
DE LA LACUL SURDUC
ÎN CODRII NĂDRAGULUI
„Am avut consultări și cu primăria Fârdea
pentru a constitui un parteneriat în ceea ce
privește posibilitatea ca cei care vin, pe timp
de vară, la lacul Surduc să poată ajunge și la
parcul de aventură. Distanța între cele două
comune este de 15 km și s-ar putea organiza
transportul pentru doritori” adaugă primarul
Nădragului.
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CALENDAR ORTODOX 2016
ZILE DE POST ȘI POSTURI

Miercurile și vinerile de peste an,
afară de cele cu dezlegare, însemnate cu harți
 Ajunul Bobotezei (5 ianuarie)
Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul (29 august)
 Înălțarea Sfintei Cruci (14 septembrie)
 Postul Sfintelor Paști (14 martie
- 30 aprilie)
 Postul Sfinților Apostoli Petru și
Pavel (27 iunie - 28 iunie)
 Postul Adormirii Maicii Domnului (1 august - 14 august)
 Postul Nașterii Domnului (14
noiembrie - 24 decembrie)





Vineri în săptămâna Patimilor
(29 aprilie)

NU SE FAC NUNȚI
 În toate zilele de post de peste an
 În zilele Praznicelor împărătești și

în ajunul acestora



Sf. Apostol Andrei cel întâi chemat
- Ocrotitorul României (30 noiembrie)

CALENDAR CATOLIC
SĂRBĂTORI IMPORTANTE
6 ianuarie - Boboteaza
10 februarie - Miercurea Cenușii
27 martie - Paștele
4 aprilie - Bunavestire (sărbătoare
decalată din cauza Paștelui, altfel
este în data de 25 martie)
 5 mai - Înălţarea Domnului





TIMPUL
PASCAL
An de an sărbătorim Învierea Domnului. În timpul de
pregătire pentru Paști, cunoscut ca Postul Mare, se merge
la biserică pentru a participa
la calea sfintei cruci. Prin meditaţie și rugăciuni ne pregătim
pentru marea sărbătoare. În biserica romano-catolică, pe data
de 20 martie 2016 se sărbătoresc Floriile. Cu această zi se intră
în Săptămâna Patimilor. Pe data de 25 martie este Joia Sfântă,
Misa va fi la ora 17. În data de 25 martie este Vinerea Mare
și ceremonia începe la ora 15. Sâmbătă, 26 martie, la ora 19
începe Liturghia Învierii Domnului, cu procesiunea de Paști.
Pe data de 27 martie, întreaga biserică romano-catolică, de pe
întregul glob, sărbătorește Sfintele Paști. Liturghia va începe la
ora 10, după ora de vară.

PAȘTE FERICIT!,
vă dorește preotul Hollschwandner Iosif

În săptămâna lăsatului sec de carne (6 martie - 12 martie)
 În Postul Sfintelor Paști (13 martie - 1 mai)
 În Săptămâna Luminată (2 mai
- 8 mai)
 În Postul Sfinților Apostoli Petru
și Pavel (27 iunie - 28 iunie)
 În Postul Adormirii Maicii Domnului (1 august - 15 august)
 În postul Nașterii Domnului (14
noiembrie - 24 decembrie)
 În perioada de la Crăciun până
la Bobotează (25 decembrie - 6
ianuarie)



ZILE ÎN CARE NU SE SĂVÂRȘEȘTE
SFÂNTA LITURGHIE
Miercuri și vineri în săptămâna
dinaintea Postului Sfintelor Paști
(27 aprilie și 29 aprilie)
 Luni și marți în prima săptămână
Postului Sfintelor Paști (2 mai și
3 mai)



15 mai - Rusalii
26 mai - Joia verde
29 iunie - Sf. Petru și Pavel
15 august - Adormirea Maicii
Domnului
 8 septembrie - Nașterea Fecioarei
Maria
 1 noiembrie - Sărbătoarea tuturor
sfinţilor
SĂRBĂTORI BISERICEȘTI
 2 noiembrie - Ziua morţilor
NAȚIONALE
 8 decembrie - Neprihănita Ză Înălțarea Domnului - Ziua Eroimislire
 25 Decembrie - Crăciunul
lor (9 iunie)





La finele lunii martie, se va celebra Paștele catolic. Pe
această cale țin să le doresc locuitorilor comunei Nădrag
care vor sărbători Sfânta Sărbătoare a Învierii Domnului
să aibă parte de „Paște fericit!” alături de cei dragi iar
Lumina Sfântă a Învierii să coboare în sufletele și casele
acestora fericire, pace și liniște cerească.
PAȘTE FERICIT!
Primar,
Liviu Muntean

CALIFICĂRI
LA OLIMPIADELE
ȘCOLARE
Și în acest an elevii de la liceul din comuna
noastră au reușit să se califice la fazele locale a
olimpiadelor școlare pe diferite materii.

Ei sunt olimpicii noștri!
 Dobra Cătălina și Halașciuc Natalia Lucia ( cla-

O EXCURSIE MINUNATĂ

În data de 4 februarie 2016, în parteneriat cu Școala Gimnazială nr. 3 Lugoj, elevii clasei a I-a (prof. Florea Doina) au fost în excursie pe ruta Nădrag – Lugoj – Timișoara – Nădrag. În Timișoara, copiii
au vizitat planetariul, au fost la un spectacol de teatru și la Laserzone. La
Planetariu (o cupolă care simula bolta cerească), într-un spectacol de 45 de
minute, „bobocii” nădrăgeni au avut ocazia să învețe o mulțime de lucruri
interesante despre Univers, dar și despre felul în care a evoluat știința, de
la Galileo Galilei și până la robotul Curiosity, cel care se află de ceva vreme pe Marte. Copiii au fost fascinași de bolta cerească iar după spectacol
și-au dorit să ajungă... cosmonauți și astronauţi. La Laserzone, un spațiu
plin de tehnologie și... adrenalină, micuții au primit veste speciale de
ultimă generație dotate cu senzori care rețineau dacă și de câte ori erau
„împușcați”. Copiii s-au jucat cu armele laser, s-au urmărit prin labirinturi, au îndeplinit „misiunile” cerute de jocul electronic. A fost o
excursie minunată, o zi pe care elevii nu o vor uita repede...

sa a VII-a, d-na profesor Dumescu Mihaela) la
Limba și literatura română.
 Asavei Gabriela Mihaela (clasa a XII-a, prof.
Crăciun Alina Florina) la Religie ortodoxă
 Halașciuc Eduard Andru, Suciu Alexandra Oana, Nicolau Iustina Cristina (clasa a
V-a) și Halașciuc Natalia Lucia, Bușe Denisa
Serena(clasa a VII-a) la Matematică. Ei au fost
pregătiți de prof. Dumescu Dan Ciprian.
 Raia Paul (clasa a IX-a, prof. Velcsov Gheorghe), Lazea Maria, Adler Bogdan (ambii clasa a
XI-a, prof. Dumescu Dan Ciprian) și Ianculescu Mădălina Aura, Linginari Dan Ionuţ (ambii
clasa a XII-a, prof. Dumescu Dan Ciprian) la
Concursul de matematică „Adolf Haimovici”
 Dobra Cătălina, Halașciuc Natalia Lucia (ambele clasa a VII-a) și Jurj Denisa Elena (clasa a
VII-a) la Biologie. Ei au fost îndrumați de d-na
prof. Chițu Oana.
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PUBLICAȚIE A CONSILIULUI LOCAL ȘI PRIMĂRIEI COMUNEI NĂDRAG

AGENDA
POLIȚIEI
NĂDRAG
Agent șef-principal Manea
Silviu, șef post Poliția Nădrag
recomandă o serie de măsuri
pentru prevenirea
infracţiunilor privind
evidența populației, păstrarea
ordinii publice etc.

ÎN ATENȚIA PĂRINȚILOR !

$XvQFHSXWvQVFULHULOHODFODVHOH
SUHJĉWLWRDUHʖLD,DODʖFROLOHGLQFRPXQĉ

În anul școlar 2016- 2017, la Liceul Tehnologic
„Traian Grozăvescu„ va funcționa o clasă pregătitoare cu 31
elevi, (25 locuri la Nadrag si 6 locuri la Crivina). De asemenea,
va fi o clasă I-a cu maxim 31 de elevi (24 de locuri ocupate până
la această dată) la Nădrag și Crivina. La clasa I-a snt ocupate 24
de locuri, disponibile fiind trei locuri la Nădrag și patru la
Crivina. Evaluarea dezvoltării psihosomatice va avea loc în
perioada 23 februarie- 16 martie 2016.
Etapa I-a: 29 februarie – 18 martie 2016 – completarea cererilor
tip, on line, de către părinţi, luni- vineri, orele 8,00-20,00 și sambătă orele 9,00-13,00, la secretariatul școlii

Spiritul civic și gospodăresc trebuie să se facă simţit
în această perioadă de primăvară. Este o tradiţie ca
mare parte din cetățenii comunei noastre să se preocupe constant de curăţenia din faţa caselor. Locuitorii comunei sunt rugați să-și curețe spațiile verzi din
fața locuinței, să desfunde șanturile, să îngrijească
pomii de la stradă iar, dacă vremea este prielnică,
să fie toaletați să nu se permită creșterea vlăstarilor.

ÎNSCRIEREA ÎN CLASA I-A
Pentru înscrierea direct în clasa I a copiilor care împlinesc vârsta
de 7 ani până la data de 31 august 2016, cererile se depun la unitatea de învăţământ în perioada 22 februarie - 28 februarie 2016,
după următorul program: luni- vineri, orele 8,00-20,00 și sâmbătă
orele 9,00-13,00
Părinții au posibilitatea informării despre înscrierea copiilor
și de pe site-ul școlii: www.liceultehnologicnadrag.ro

IGIENĂ
DE NOTA 10!
Elevii din clasa a III-a (îndrumați
de prof. Rusu Ariadna) au participat la concursul „Igiena de nota
10” organizat de firma „Domestos”
în cadrul proiectului „Toaletele din
școala noastră”. Elevii nădrăgeni
au câștigat premiul I, acesta constând în produse Domestos livrate
școlii pe parcursul acestui an școlar
și suma de 5.000 euro pentru reabilitarea grupurilor sanitare din
unitatea de învățământ. Felicitări !

BALUL MĂRȚIȘORULUI

CRONICA FOTBALISTICĂ
Echipa comunei noastre, ce activează în seria a II-a
a Campionatului Municipal Lugoj s-a reunit pentru
pregătirea returului la finele lunii ianuarie. „până
când vor permite condițiile meteo facem două antrenamente săptămânal în sala de sport. Nu sunt modificări în lotul de jucători. Am jucat un amical cu Știuca,
pierdut cu 1-3, golul echipei noastre fiind marcat de
Florin Pașca. Mai avem în vedere să susținem amicale
cu Găvojdia și Autoliv dar și cu alte echipe din zona
noastră. Până la începerea returului, pe data de 27
martie, vom face pregătire în continuare punând accent pe îmbunătățirea relațiilor de joc,
pe pregătirea fizică și cea tactică” spune antrenorul Puiu Linginari. Reamintim că Padeșul
Nădrag a terminat turul pe poziția a treia, cu șanse reale de promovare!, având 16 puncte, la
două puncte de lidera Coștei și la un punct de ocupanta locului secund, Mănăștiur.

$JUR0LQHD3DGHʖX

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.
Prețuri promoționale!
- 60 RON pe zi/camera pe perioada de vară
- 100 RON pe zi/ camera pe perioada de iarnă

/D&OHR

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!
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TÂRGURI APICOLE
DE PRIMĂVARĂ
Crescătorii de albine din comuna noastră, dar și
cetățenii, sunt invitați la două târguri apicole ce se
desfășoară în luna martie pe raza județului Timiș.
Astfel, în zilele de 12 și 13 martie, va avea loc la
Ghiroda a șasea ediție a Târgului apicol de primăvară „Ghiroda- Timișoara 2016”. La târg participă
peste 100 de firme și specialiști apicultori din România, Ungaria și Serbia. În cadrul manifestării vor
avea loc conferințe, expoziții cu vânzare de utilaje
și produse apicole, concursuri de degustat miere,
fotografii și picturi de teme apicole, tombolă. De
asemenea, în zilele de 19 și 20 martie 2016 va
avea loc la Făget cea de-a XIII-a ediție a Târgului
apicol făgețean. Evenimentul se va desfasura în
noua locatie M&D Padeș Ștrand (baza de agrement
a orașului Făget). asigurând un acces foarte bun și
pentru camioanele care vor participa cu vânzare
directă.

TABAN ANA MARIE HORTENSIA
(73 de ani) - născută la 13.08.1942,
decedată în 11.01.2016

AGRO MINEA - PADEȘU - O ALEGERE PERFECTĂ!



Muzică, distracție, multe, multe surprize. De toate acestea dar și de multe altele vor avea parte
domnișoarele și doamnele, dar și însoțitorii acestora, la început de martie. În organizarea Primăriei și Consiliului Local Nădrag în data de 5 martie,
începând cu ora 19, la Cantina școlii va avea loc
tradiționaul Bal al Mărțișorului. Prețul unui bilet de
participare este de 50 de lei/persoană. Relații suplimentare se pot afla la Primăria Nădrag.

Decese

Telefon: 0768883263

g!
Vă aștept
așteptăm cu drag!

Impozitele pe anul 2016 se pot plăti la fel ca și
până prezent. Astfel, pentru impozitele mai mari
de 50 de lei, acestea se pot achita în două rate egale: una până la 31 martie iar a doua până la data de
30 septembrie. Impozitele până la 50 lei (inclusiv)
se pot plăti până la data de 31 martie. Până la data
de 31.03.2015 se pot achita integral impozitele și
taxele locale cu o bonificație de 10% din valoarea
impozitului pe clădiri, teren și mijloace de transport aflate în proprietatea personelor fizice.

PENTRU O COMUNĂ
ÎNGRIJITĂ

ÎNSCRIEREA ÎN CLASA PREGĂTITOARE

z Supunem atenției locuitorilor
comunei Nădrag de prevederile
OUG 97/2015 privind evidența
populației. Mai exact, obligația pe
care o are fiecare cetățean de a se
prezenta la Serviciul Comunitar
Local de Evidența Populației din
Lugoj pentru eliberarea unui nou
act de identitate valabil în cazul în
care le-a expirat respectivul act de
identitate, în care a fost deteriorat,
furat sau și-au schimbat domiciliul
z Rugăm locuitorii comunei să
respecte prevederile Legii 61/1991
republicată privind normele de
conduită socială și păstrarea ordinii publice cu referire la consumul
de alcool în localurile publice și
respectarea programului de odihnă al cetățenilor

DE LA BIROUL DE
TAXE ȘI IMPOZITE

VASARI ELISAVETA IRINA
(78 de ani) - născută la 11.09.1937,
decedată în 26.01.2016
FLORA ANA
(70 de ani) - născută la 09.11.1945,
decedată în 28.01.2016
GASPAR NEAGU NICOLAE
(56 de ani)- născut la 23.04.1959,
decedat în 04.02.2016
SCROB PETRU
(96 de ani)- născut la 18.12.1919,
decedat în 07.02.2016

Dumnezeu să îi
odihnească în pace!

