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Liviu Muntean
Dragi nădrăgeni,
În fiecare toamnă, un moment deo-
sebit pentru părinți, bunici și copii 
este începerea anului școlar. Am fost 
ală turi de elevi, părinți și dascăli la 
deschiderea anului școlar. Am revă-
zut, preț de câteva clipe, prima mea 
zi de școală. Primul meu ghiozdan, 
primele manuale și emoțiile mele de 
școlar. Mi-am amintit cu nos talgie de 
doamna învățătoare care, cu căldură 
și răbdare, m-a îndrumat în primii 
pași ai vieții mele de elev. Au trecut 
ani de atunci. Acum, am văzut bobo-
cii emoționați, elevii mari ceva mai 
”relaxați” de începerea școlii, dască-
lii cu gândul la progra ma școlară și 
poate la celelalte provocări ale vre-
murilor. De fiecare dată când începe 
un nou an școlar mă gândesc dacă 
am reușit, Primăria și Consiliul Lo-
cal Nădrag, să facem mai multe de-
cât anul trecut pentru ca preșcolarii 
și elevii din comună să se bucure de 
condiţii mai bune de învăţat. Nu cred 
că vom ajunge vreodată să spunem că 
am făcut tot ce trebuia făcut pentru 
grădiniță și școală, dar este de datoria 
noastră, a administrației locale, să asi-
gurăm condiții civilizate în unităţile 
de învăţământ din comună. Pentru 
mine ca primar, pentru Consi liul Lo-
cal, problemele școlilor și grădinițelor 
sunt priorități, chiar dacă adminis-
trativ și fi nanciar vorbind unitățile 
de învățămînt din comună nu mai 
depind de administrația locală. Îi asi-
gur pe toți părinții, dascălii și copiii 
că din partea Primăriei și Consiliului 
Local Nădrag va fi o disponibilitate 
totală pen tru a sprijini orice acţiune 
care vizează educația copiilor. Aceasta 
și pentru că generația care mâine se 
va ocupa de destinul comunei noas-
tre se află acum pe băncile școlii. 
Urez succes în noul an școlar tuturor 
preșcolarilor, elevilor, educatoarelor 
și dascălilor! În altă ordine de idei, 
recent am avut parte de Ruga de la 
Crivina. A fost o sărbătoare reușită 
ca dealtfel și cea de la Nădrag, din 
vară. Mă bucur că ați participat în 
număr mare la aceste evenimente de 
suflet ale comunităților din Nădrag și 
Crivina. Sunt de părere că tradițiile, 
obiceiurile, trebuie duse mai departe, 
trebuie susținute. De asemenea, Ru-
gile sunt excelent prilej pentru a ne 
apropia mai mult, de a fi mai uniți 
în comunitate. Consider că cele două 
Rugi care au avut loc în acest an au 
fost reușite, că programele artistice au 
fost pe gustul dumneavoastră. 

EDITORIAL
Ceea ce părea un vis tinde să devină 
realitate. Intenția edililor locali de a 
revigora turismul în comună prinde 
contur. La începutul anului prima-
rul Liviu Muntean a supus atenției 
aleșilor locali construirea unui parc 
de aventură. După parcurgerea mai 
multor etape, a procedurilor legale, 
urmează să fie desemnat constructo-
rul care va realiza parcul de aventură. 
Potențialul turistic al comunei 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 cascadă etc. 
Din păcate, în prezent, turismul nu este 
punctul forte al localității. Lucrurile par să 
se schimbe. ”Inițial ne-am gândit să rea-
lizăm 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. După câteva 
luni în care am consultat specialiștii dar și 
din rațiuni financiare și de construcție am 
ajuns la concluzia că acest parc de aventură 
poate fi realizat în zona Poiana Negri pe 

o suprafață de 1,5 hectare. Proiectul este 
realizat, constructorul va fi desemnat iar 
Consiliul Local Nădrag a aprobat investiția 
și resursele financiare. Practic, dacă vremea 
permite, parcul de aventură poate fi ter-
minat în acest an” spune primarul Liviu 
Muntean.

CE VA CONȚINE PARCUL  
DE AVENTURĂ?

 � 6 trasee cu 64 de elemente, incluzând și 

tirolienele de la sfârșitul traseelor
 � un mic traseu format din 2 elemente 
pentru școala de asigurare (traseu de in-
structaj)

 � diferite dotări, carabiniere etc.
 � 40 bucăți de echipamente de autoasigu-
rare a participanților (20 pentru copii și 
20 pentru adulți)

 � un kit de salvare
 � echipamente pentru personalul care va 
deservi parcul

TURISMUL LA NĂDRAG ÎNCEPE SĂ SE REVIGOREZE!

Nădragul va avea parc de aventură!

Demersuri pentru o pârtie de schi 
pe golul alpin pe vârful Padeș 
Edilii locali au în plan 
realizarea unei pârtii 
de schi în comună. În 
data de 1 aprilie 2016, 
prin Hotărârea Consi-
liului Local cu nr. 38, 
aleșii locali au apro-
bat întocmirea unui 
studiu de oportuni-
tate (prefezabilitate) 
privind amenajarea 
domeniului schiabil 
din comuna Nădrag, 
pe vârful Padeș. Acesta a fost realizat recent și precede ceilalți pași pentru 
realizarea proiectului. 
”Am consultat specialistul care ne ajută la întocmirea Planului Urbanistic Gene-
ral cu care ne-am și deplasat pe teren, pe golul alpin din vf. Padeș (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 condițiile de relief de a 
se amenaja o pârtie de schi în lungime de 5 kilometri. Noi am făcut deja un 
studiu de prefezabilitate și ne dorim să demarăm discuțiile cu diverși parteneri 
pentru obținerea unei finanțări europene pentru acest proiect. Concret, ne do-
rim să colaborăm la acest proiect cu consiliile județene Timiș și Caraș Severin, 
cu comunele vecine (Ruschița- Caraș Severin, Tomești- Timiș), cu ocoalele sil-
vice din zonă, cu reprezentanți ai mediului de afaceri și cei ai turismului asta 
pentru că valoare estimată a proiectului este de circa 50 de milioane de euro iar 
dacă proiectul va fi realizat va deservi practic tot Banatul” spune primarul Liviu 
Muntean.
 
CUM AR ARĂTA DOMENIUL DE SCHI?
„Se dorește realizarea a patru pârtii de difere lungimi și grad de dificultate. 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„ e de părere primarul Liviu Muntean.

E TIMPUL CURĂȚENIEI 
DE TOAMNĂ!

Odată cu căderea primelor frunze, este semnalul 
că toamna își intră în drepturi și, odată cu aceasta, 
începe o nouă campanie de curăţenie. Primăria 
Nădrag se va preocupa de îngrijirea spațiilor pu-
blice din comună dar este necesar ca fiecare lo-
cuitor să-și facă ordine și curățenie în fața casei: 
să tundă iarba, să curețe șanțurile și rigolele, să 
ducă în curte materialele de construcții depozitate 
pe domeniul public etc. ”Cu toții trebuie să avem 
în vedere că localitatea în care trăim nu se termi-
nă dincolo de poarta casei, firmei sau instituției. 
Avem obligația morală de a ne respecta unii pe 
alții, de a demonstra că suntem gospodari, că dăm 
dovadă de spirit civic în ceea privește atât grija 
față de mediu cât și curățenia comunei. Cartea de 
vizită a unei comunități este modul cum aceas-
ta este îngrijită, gospodărită. Atunci când cineva 
vine în comuna noastră și vede curățenie în fața 
caselor, pomii toaletați, rondouri de flori poate 
să tragă concluzia că sunt oameni cărora le pasă 
de felul cum arată localitatea în care trăiesc. Țin 
să mulțumesc celor care fac con stant curat în fața 
casei, tund iarba, curăță pomii, șanțurile și nu de-
pozitează materiale de construcții pe spațiul ver-
de din fața gospodăriei. Vă doresc spor la lucru 
în curățenia de toamnă!”” spune primarul Liviu 
Muntean.
Crengile rezultate de la toaletări se ridică de că-
tre un tractor cu remorcă al Primăriei Nădrag. 
Cetățenii sunt rugați să le depoziteze în fața 
gospodăriilor pentru a putea fi preluate.

DEZMINȚIRE
Recent, pe mai multe canale TV de știri centrale a apărut știrea conform căreia în comuna noastră vor fi cazați un număr de imigranți. ”Această știre este total eronată. 

Îi rog pe locuitorii comunei să nu dea curs zvonurilor,  știrilor pe această temă ale unor posturi de televiziune care vor să-și facă rating” spune primarul Liviu Muntean. 
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Hotărâri ale Consiliului 
Local Nădrag 

În ședința Consiliului Local Nădrag din luna septem-
brie au fost adop tate mai multe hotărâri de interes pen-
tru întreaga comunitate. Acestea sunt următoarele: 

 � HCL nr. 17 din 19 septembrie 2016 privind apar-
tenenţa la domeniul public al Comunei Nădrag și 
alocarea unui număr cadastral nou imobilului teren 
extravilan, având categoria de folosinţă pădure comu-
nală, cu suprafaţa de 52.400 mp. situat în zona „Ne-
gri” din localitatea Nădrag, Comuna Nădrag, jud. 
Timiș, imobil neînscris în cartea funciară.

 � HCL nr. 18 din 19 septembrie 2016 prin care s-a 
decis organizarea unei proceduri de achiziţie pentru 
atribuirea contractului de execuţie lucrări aferent 
obiectivului de investiţii „Construire pod peste râul 
Nădrag, în localitatea Nădrag, judeţul Timiș” situat 
pe strada Ghioceilor în dreptul casei cu nr.32.

 � HCL nr. 19 din 19 septembrie 2016 de aprobare a 
achiziţiei directe a contractului de servicii „Activităţi 
de achiziţie auxiliare - consultanţă în domeniul achi-
ziţiilor publice” în cadrul procedurii de atribuire a 
contractului de execuţie lucrări referitor la obiectivul 
de investiţii „Construire pod peste râul Nădrag, în 
localitatea Nădrag, judeţul Timiș”.

 � HCL nr. 20 din 19 septembrie 2016 de organizare a 
unei proceduri de achiziţie directă pentru atribuirea 
contractului de întocmire PT și execuţie lucrări afe-
rent obiectivului de investiţii „Amenajarea unui parc 
de aventură în localitatea Nădrag, comuna Nădrag, 
destinat activităţilor de recreere”.

 � HCL nr. 21 din 19 septembire 2016 prin care prima-
rul Liviu Muntean a fost desemnat ca reprezentant 
al Consiliului Local Nădrag în Adunarea Generală 
a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri 
(ADID) Timiș. 

 � HCL nr. 22 din 19 septembire 2016 privind desem-
narea reprezentantului Consiliului Local Nădrag în 
Asociaţia pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismu-
lui în Judeţul Timiș (APDT Timiș) în persoana pri-
marului Liviu Muntean. 

 � HCL nr. 23 din 19 septembrie 2016 prin care s-a 
aprobat achiziţia directă a 100 bucăți corp iluminat 
cu LED cu puterea de 12W și a 10 buc. corp iluminat 
cu LED cu puterea de 30W, pentru echiparea reţelei 
de iluminat public a comunei Nădrag.

 � HCL nr. 24 din 19 septembrie 2016 privind apro-
barea acordării de către Primăria Comunei Nădrag a 
diplomelor, cupelor și medaliilor pentru câștigătorii 
„Competiţiei Sportive Automobilistice VTM Timiș – 
Nădrag 2016”. 

 � HCL nr.25 din 19 septembrie 2016 prin care s-a mai 
decis o altă rectificare a bugetului de venituri și chel-
tuieli al Consiliului Local al Comunei Nădrag pentru 
anul 2016

 � HCL nr. 26 din 19 septembrie 2016 privind aproba-
rea evaluării în vederea vânzării a terenului intravilan 
categoria curţi construcţii cu suprafaţa de 758 mp. 
înscris în CF 401336 Nădrag nr. top 401336 situat 
pe strada Poieni din Nădrag. 

 � HCL nr. 27 din 19 septembrie 2016  prin care aleșii 
locali au aprobat achiziţia directă a unui autoturism 
pentru dotarea Primăriei Nădrag.

Lucrări 
edilitare în  

comuna 
noastră

În ultima perioadă de timp, edilii locali 
au realizat mai multe lucrări de investiții 
care au vizat, în principal, infrastructura 
localității dar și alte aspecte. 

IGIENIZARE PARCUL CENTRAL
Au fost tăiați mai mulți brazi uscați care 
puneau în pericol siguranța celor care își 
petrec timpul liber în zonă. De asemenea, 
s-a igienizat, s-a curățat spațiul verde. Ur-
mează a se amplasa mobilier nou și, în pri-
măvară, realizarea de aranjamente florale.

CANTINA ȘCOLII
Clădirea a fost renovată în totalitate. A fost 
terminată și terasa acoperită. În prezent, se 
lucrează la spațiile de cazare de la mansar-
dă. Cantina va putea găzdui circa 120 de 
participanți la evenimente ale comunității 
de genul nunților, botezurilor etc. 

AMENAJAREA ALEEA BRADULUI
După ce pe Aleea Bradului s-au pus dale 
s-au început lucrările pentru amplasarea 
de stâlpi de iluminat cu LED. De ase-
menea se are în vedere montarea a două 
chioșcuri dar și a mobilierului (bănci). Se 
vor planta și arbuști ornamentali. 

POD LA CRIVINA
În Crivina, lângă căminul cultural, s-a be-
tonat un podeț de lemn care era șubrezit. 

POD PE STRADA GHIOCEILOR
S-a demarat procedura pentru licitația de 
desemnare a constructorului unui pod pe 
strada Ghioceilor, spre creșă. Podul exis-
tent este șubrezit și pune în pericol locu-
itorii din zonă.

ASFALTĂRI LA CANALIZARE
După realizarea canalizării, constructorul a 
asfaltat porțiunile pe care s-a lucrat.
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A APĂRUT STATUTUL ELEVULUI!
Directorul adjunct al liceului nădră-
gean, prof. Mărcuț Monika aduce la 
cunoștința elevilor și părinților fap-
tul că a apărut statului elevului. ”În-
cepând cu anul școlar 2016-2017, 
toți elevii din învățamântul de stat, 
particular sau confesional din Româ-
nia vor beneficia de Statutul Elevu-
lui , aprobat prin Ordinul MENCȘ 
nr. 4742 din 10.08.2016, document 
ce reglementeaza atât drepturile cât 
si obligațiile acestora. Statutul Elevului apără dreptul copiilor 
la respectarea imaginii, demnității si personalității proprii, le 
dă dreptul de a contesta rezultatele evaluărilor scrise și de a-și 
evalua semestrial profesorii prin chestionare anonime. Toto-
dată, statutul precizeaza că elevii nu pot fi deposedați de bu-
nurile personale care nu atentează la siguranța personală sau a 
celorlalte persoane din școală. Pe lângă drepturi, Statutul Ele-
vului vine însă și cu obligații: elevii trebuie să aibă o ținută 
vestimentară decentă și adecvată și să nu aibă comportamente 
jignitoare, indecente, de intimidare, de discriminare, sau să se 
manifeste violent față de colegi si profesori. Este adusă in dis-
cutie si problema plagiatului - elevii trebuie să respecte drep-
turile de autor si să elaboreze lucrări originale. De asemenea 
se precizează că elevilor li se interzice utilizarea telefoanelor în 
timpul orelor de curs, excepție făcând folosirea lor în procesul 
educativ sau în situații de urgență. Statutul Elevului va fi pre-
lucrat de către învățători și diriginți , la nivel de clase , precum 
și părinților , în cadrul ședințelor pe clase. Multe din aspecte-
le cuprinse în Statut Elevului s-au regăsit în Regulamentul de 
Organizare și Funcționare a Unităților din Învățământul Preu-
niversitar aprobat prin OMENC nr. nr 5.115/2014. Va apare 
noul Regulament de Organizare și Funcționare a Unităților din 
Învățământul Preuniversitar” spune dir. adj. Mărcuț Monika.

A început școala!
Vacanța s-a terminat. Clopoțelul a sunat pen tru in-
trarea la cursuri. Cu ghiozdanele în spate, însoțiti 
de părinți, elevii școlii din comuna noas tră au venit 
la deschiderea noului an școlar. Emoții pentru atât 
cei care au pășit pentru prima dată pragul unei școli 
sau grădinițe dar mai ales... pentru părinți. Bucu-
ria revederii cu elevii și dascălii, buchete de flori… 
După scurta festivitate, ce a inclus și o scurtă slujbă 
religioasă, la clase... Orar, cărțile noi, povești despre 
vacanță și... școală. Cu teme, cu note, cu extempo-
rale și teze. 
La festivitatea de la Liceul Tehnologic ”Traian Gro-
zăvescu” ce lor prezenți le-au vorbit directorul prof. 
Cristian Stoiconi, directorul adjunct prof. Mărcuț 
Monika, dascăli etc. În discursul său, primarul Liviu 
Muntean i-a asigurat pe părinți că din partea primă-
riei există și va exista o disponibilitate totală pentru a 
sprijini orice acţiune care vizează elevul. ”Îi asigur pe 
toți părinții, dascălii și copiii că din partea Primăriei și 
Consiliului Local Nădrag va fi o disponibilitate totală 
pen tru a sprijini orice acţiune care vizează educația co-
piilor. Vă urez un nou an școlar cu sănătate, putere de 
muncă și multe împliniri!„ le-a urat celor prezenți edi-
lul șef al comunei. Copiii au primit binecuvântarea de 
la preotul părintele paroh Daniel Ioan Iancu. Inspec-
torul general al ISJ Timiș, prof. Aura Danielescu le-a 
transmis elevilor, dascălilor și părinților un emoționat 
mesaj citit de către directorul Liceului Tehnologic 
”Traian Grozăvescu”, prof. Cristian Stoiconi. Apoi, 
copiii însoțiți de dascăli au intrat la ore, au aflat orarul 
și s-au cunoscut cu profeso rii ori învățătorii. 

EI SUNT CEI MAI MICI ELEVI AI ȘCOLII 
NOASTRE!

CLASA PREGĂTITOARE
Bolea S. Cristina, Brașoveanu R.B. Rafael – Alexan-
dru, Bujor P.L. Petrișor - Laurenţiu, Chelaru I. Cipri-
an, Farkas M. Nicolae – Vandam, Huţanu C.O. Maya 
– Sara, Kanalos R.A. Helga, Maiornik S.D. Damaris, 
Morariu D.C. Claudia-Florentina-Nicoleta, Moștior - 
Pașca F.I. Alexandru - Florin -Daniel
Pasca I.F. Antonio – Katalin, Pașca F. Daniel – Andrei, 
Sabău M.A. Cristina – Ileana – Diane, Tînjală Ș.C. 
Nicolas – Cristian, Tudor L. Silviu

CLASA I 
Băran C. Denisa- Karin, Bojan I.S. Briana- Maria, 
Buibaș C.C. Adrian- Ștefan, Bujor P.L. Albert- Felix, 
Cheșcu C.M. Lucas- Ianis, Dragomir V. Emanuel- Vi-
orel, Dulai I.M. Mirel- Gabriel, Godja D. Anamaria- 
Iasmina, Maiornik S.D. David, Minea V. Alexandru 
– Vasile, Moldovan P.D. Andra, Murgoi C. Maria - 
Cristiana, Mușat C. Alessia - Roberta, Olaru F. A. Ma-
rio – Cristian, Orliczky H. Sibille – Alexandra, Paseka 
V.T. Cristina Sandra, Peștean R.C. Alexandru - Cristi-
an, Pistolea V.I. Valentina - Andreea, Popa C.A. Ionuţ, 
Slidak E. Denis - Andrei, Szocsi C. Maria – Alida – 
Alina, Suciu A.T. Silvana- Maria

EI VOR PREDA LA ORE!
Educatorii, învățătoarele și profesorii care-i vor îndru-

ma, în acest an școlar, spre cunoaștere pe copiii comu-
nei noastre sunt următorii: 

LICEUL TEHNOLOGIC  
”TRAIAN GROZĂVESCU” NĂDRAG
Logos Daiana CP
Ișfan Florentina- clasa I a
Florea C. Doina- clasa II a
Lazar Florica - clasa III a
Rusu Ariadna - clasa IVa 
Tonenchi Alexandra – Ana- clasa V a
Dumescu Dan – Ciprian clasa VI 
Boros Ioan – Stefan clasa VII 
Chiţu Oana - clasa VIII
Dumescu Mihaela – Cristina -clasa IX
Șandru Adrian – Sorin -clasa X
Ionescu – Moratelli R. Claudia- clasa XI
Jigmond Ana – Veronica- clasa XII
Vidoni Miron – Constantin- clasa IX FR
Triponescu Constantin- clasa X FR
Mărcut Dumitru - clasa XI FR 
Anastasoaei Gheorghe – clasa XII FR 
Velcsov Gheorghe – Ioan- clasa XIII FR 
 Mărcut Dumitru - clasa XI seral 
Andrei Flavia – Ioana – clasa XII seral 
Canea Adriana – Angela- clasa XIII seral 
 
EDUCATOARE GRĂDINIȚA PN NĂDRAG
Celau Monica – grupa mică
Crivinantu Mirela – grupa mijlocie
Subescu Larisa- grupa mare

GRĂDINIȚA PN CRIVINA
Mihai Irina- grupa combinată

ȘCOALA PRIMARĂ CRIVINA 
Dragan Grigorie

ANUL ȘCOLAR 2016-2017
Structura anului școlar 2016-2017, vine cu noutăți în 
ceea ce privește: numărul de 35 săptămâni de școală, 
(excepție făcând clasele de la nivelul liceal filiera teh-
nologică), planificarea săptămânii ”Școala altfel” pe 
niveluri de învățământ conform celor 3 perioade spe-
cificate în ordinal respective. Începând cu acest an se 
modifică și Planul de învățământ pentru clasele a IX-a 
filieră tehnologică, numărul modulelor studiate va fi 
patru în loc de șase.

Gânduri la început  
de an școlar…

”Am pășit în noul an școlar 2016-2017, cu dorința de a fi 
mai bun decît cel precedent, cu multe realizări frumoase, 
cu credinţă și speranţă într-o lume mai bună. În acest an 
școlar, avem mai multe priorități dintre care aș aminti redu-
cerea abandonului școlar și rezultate mai bune la evaluările 
naționale. Sunt două deziderate ale conducerii Liceului Teh-
nologic ”Traian Grozăvescu”, ale întregului corp profesoral. 
Îmi doresc ca elevii noștri să considere școala drept a doua 
lor casă. Ne dorim ca la finalul școlarizării lor în această in-
stituţie, fiecare dintre copii să poată pleca înarmaţi cu un 
bagaj de cunoștinţe solid, cu amintiri frumoase, relaţii de 
prietenie pentru o viaţă, cu repere morale pentru viitor. Noi, 
dascălii, avem obligația de a pregăti elevii pentru viață, pen-
tru dorința de cunoaștere, punându-le în valoare întregul lor 
potenţial intelectual. Sunt convins că vom avea un an mai 
bun decât cel precedent, un an cu rezultate notabile”

Prof. Cristian Stoiconi,
director al Liceului Tehnologic  

”Traian Grozăvescu” Nădrag
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Decese
Vouciuc Vasile (49 de ani) -  

născut la 10.02.1967, decedat în 
11.09.2016

Dumnezeu să-l 
odihnească în pace!

CĂSĂTORII
Haivacă Abel Cătălin cu Anita laura 

Oros în 09.09.2016
Tibil Ioan cu Anca Gherman în 

10.09.2016
Ursulescu Ionuț Roly cu Pop Constanța 

în 15.09.2016
Furdui Florin- Petru cu Orlitzki Cristina 

Andreea în 15.09.2016
Gavriloaia Vasile - Rudi cu Balaș Dorina 

în 24.09.2016

Le dorim “Casă de piatră!”

Urez tuturor locuitori lor comunei 
Nădrag care poartă numele Dumi
tru, Mihail şi Gavril un sincer “La 
mulţi ani!” 
Primar, Liviu Muntean

Raliu la Nădrag
Primăria și Consiliul Local al comu-
nei Nădrag doresc promovarea ima-
ginii comunei Nădrag pe plan intern 
și internaţional prin organizarea de 
diverse manifestări artistice sau spor-
tive cu participare diversă. Recent, 
Asociaţia Auto Club Rally Timiș a 
solicitat edililor locali colaborarea 
pentru organizarea competiţiei spor-
tive automobilistice VTM Timiș 
– Nădrag 2016. ”Raliul va avea loc 
în data de 15 octombrie 2016 pe tra-
seul: intersecția cu drumul spre Fâr-
dea- cariera de la Hăuzești. Primăria 
Nădrag va acorda diplomele, cupe-
le și medaliile câștigătorilor acestei 
competiții sportive„ spune primarul 
Liviu Muntean.

Agenda Poliției Nădrag
Agent șef-principal Manea Silviu, șef post Poliția Nădrag pre-
zintă o parte din activitățile recente și recomandă o serie de 
măsuri pentru prevenirea  infracţiunilor de tâlhărie, reducerea 
riscului vic timal dar și alte aspecte: 

 � În această perioadă, polițiștii nădrăgeni vor desfășura activități 
în vederea combaterea tăierilor ilegale și sustragerii de arbori 
din fondul forestier, prevenirea și combaterea transportului, 
depozitării, prelucrării primare și comercializării ilegale a mate-
rialelor lemnoase și a tuturor faptelor ilicite care aduc atingere 
regimului silvic. 

 � Polițiștii nădrăgeni au prelucrat elevilor Liceului ”Traian Gro-
zăvescu„ reguli de circulație rutieră. De asemenea, pe linia 
delicvenței juvenile, împreună cu conducerea liceului nădră-
gean au fost stabilite o serie de acțiuni comune. Recomandăm 
tinerilor să nu se implice în conflicte sau încăierări și să evite 
anturajele din care fac parte persoane cu comportament antiso-
cial. Delicvenţa juvenilă reprezintă o sursă sigură de probleme 
ce pot afecta într-un mod negativ și distructiv viaţa tinerilor.

 � Reamintim faptul că indivizi certați cu legea păcălesc cetățenii 
prin metoda ”Accidentul”. Concret, oamenii primesc apeluri 

telefonice prin care sunt înștiințați că un apropiat a avut ori a 
provocat un accident și, pe această cale, le sunt solicitate anu-
mite sume de bani. Îi rog pe cei care primesc astfel de apeluri 
telefonice să nu dea curs cererilor și să ne anunțe de îndată!

 � Polițiștii nădrăgeni vor efectua acțiuni de informare la persoa-
nele în vârstă și la cele care locuiesc în locuri izolate asupra  
pericolelor care pot să-i pândească (furturi din locuinţe) 

 � Aducem la cunoștința locuitorilor comunei că este inter-
zis consumul de alcool în parcuri, stadioane, în fața școlilor, 
instituțiilor și în alte locuri publice.

Cronica fotbalistică
Echipa de fotbal a comunei noastre a început turul ediției 2016-2017 
a Campiona tului Municipal Lugoj în data de 11 septembrie. Ultimul 
meci amical înainte de startul campionatului a fost câștigat de elevii 
antrenorului Adrian Lazea cu scorul de 2-1 în fața celor de la Pie-
troasa (marcatori Mitroi Renato, după o lovitură de colț a lui Mitroi 
Cristian și Haivacă Raul, după o actiune personală). În prima etapă a 
turului, nădrăgenii au pierdut la Mănăștiur cu scorul de 0-3. 

”Cel de al doilea meci oficial, acasă cu Tomești, a fost unul mult mai 
reușit, în pofida rezultatului de 2-2 pe teren propriu. Chiar dacă cei trei 
titulari, Mitroi Cristi, Mitroi Renato și Tudor Liviu, nu au putut să joa-
ce, din cauza unor probleme medicale și personale, echipa s-a prezentat 
foarte bine marcând două goluri foarte frumoase prin Crângașu Alin și 
Pasca Florin, noi mai având încă cinci ocazii clare de gol. Echipa intrată 
pe teren la startul partidei:  Mitroi Gheorghe- Pescaru Dragoș, Placintă 
Alin, Seico Cosmin, Adrian Lazea- Subțire Petru, Ciprian Oprescu, Lazea 
Denis, Cega Robert- Crângașu Alin, Pașca Florin. Dupa pauză au mai 
intrat Brezovan Răzvan, Cega Arthur și Vasiescu Paul” spune Cristian 
Mitroi, președintele clubului. 

Pompierii  
recomandă 

Se apropie sezonul rece,  perioadă 
în care majoritatea incendiilor ce se 
produc la gospodăriile populației 
sunt  cauzate de sistemele de încălzi-
re exploatate fără respectarea norme-
lor de prevenire a incendiilor. Având 
în vedere că temperaturile pe timpul 
nopţii încep să scadă, SVSU Nădrag re-
comandă cetăţenilor care utilizează la 
încălzirea locuinţelor sobe sau aparate 
ori mijloace electrice de încălzire, să ia 
următoarele măsuri specifice de preve-
nire a incendiilor de locuinţe:

 � asiguraţi verificarea, curăţarea și repa-
rarea, dacă este cazul, a coșurilor de 
fum de către o persoană specializată;

 � nu folosiţi decât materialul combusti-
bil pentru care a fost destinată soba și 
evitaţi supraîncărcarea acesteia;

 � nu folosiţi soba decât cu ușiţa închisă;
 � așezaţi o tăviţă metalică în faţa sobei, 
în dreptul ușiţei;

 � nu așezaţi în apropierea sobei sau pe 

aceasta materiale combustibile;
 � stingeţi focul din sobă înainte de a pă-
răsi locuinţa;

 � nu adormiţi niciodată cu soba aprinsă;
 � verificaţi integritatea aparatelor și mij-
loacelor de încălzire electrice, iar în 
cazul în care acestea sunt defecte, re-
paraţi-le cu ajutorul unui specialist sau 
cumpăraţi-vă altele noi;

 � nu așezaţi aparatele de încălzire elec-

trice în apropierea materialelor com-
bustibile;

 � nu așezaţi materiale combustibile pe 
mijloacele de încălzire electrice;

 � decuplaţi aparatele de încălzire electri-
ce înainte de a părăsi locuinţa sau de 
a adormi.

 � nu lăsaţi niciodată copiii nesuprave-
gheaţi cu soba aprinsă ori aparatele de 
încălzire electrice în funcţiune.

S-au reparat grupurile 
sanitare

La Liceul Tehnologic ”Traian Grozăves-
cu” s-au  finalizat lucrările la grupurile 
sanitare în clădirea în care funcționează 
învățământul primar cu banii câștigați la 
concursul  ,,Susține igiena de 10”, concurs 
organizat de firma Domestos la care elevii 
din clasa IV au obținut locul I pe țară.


