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Apare bilunar

PRIMĂRIA NĂDRAG VA ACCESA FONDURI EUROPENE

Un deziderat permanent al administraţiei publice locale a comunei
Nădrag îl reprezintă, aşa cum arată primarul Liviu Muntean,
implementarea proiectelor cu finanţare europeană. Edilul şef al
Nădragului are bucuria să informeze cetăţenii comunei, prin
intermediul ziarului local, că după numeroase demersuri ce au
durat mai mult de doi ani, s-a reuşit în sfârşit semnarea
contractului de finanţare pentru proiectul integrat “Modernizare
străzi comunale, construire creşa cu 2 grupe, achiziţia de
materiale şi echipamente destinate conservării şi promovării
specificului local şi moştenirii culturale, achiziţia de utilaje pentru întreţinerea drumurilor, în comuna
Nădrag, judeţul Timiş”. Proiectul ce va fi finanţat prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, în
cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală măsura 3.22, are valoarea totală de 3.228.000 euro, iar
implementarea lui se va întinde pe o perioadă de maxim 3 ani. Prin acest proiect vor fi modernizaţi şi asfaltaţi 8,2
km de străzi în Nădrag şi Crivina, ceea ce reprezintă aproape totalitatea străzilor din comună. De asemenea vor fi
achiziţionate şi utilaje pentru întreţinerea drumurilor. Tot ca urmare a implementării acestui proiect se va construi o
creşă cu două grupe destinată copiilor nădrăgeni. Această finanţare va face posibilă şi promovarea specificului local
prin achiziţionarea de costume populare pentru formaţia de dansuri populare şi a altor materiale, aparatură şi
mobilier ce vor fi folosite la diverse manifestări culturale ce se vor organiza în comuna noastră.
Un alt obiectiv urmărit cu perseverenţă de autorităţile locale îl reprezintă asigurarea unor condiţii de infrastructură
în comuna Nădrag, care să se apropie cât mai mult de standardele urbane şi europene. În vederea atingerii acestui
obiectiv a fost depusă, în luna noiembrie 2010, la Administraţia Fondului de Mediu, cererea de finanţare pentru
proiectul „Construire reţea ape uzate ( canalizare şi staţie de epurare) în localitatea Nădrag, judeţul Timiş” având
valoarea totală de 2.050.000 euro cu finanţare din surse guvernamentale. Proiectul este la ora actuală în fază de
analiză la nivel guvernamental, având mari şanse de a fi selectat pentru a fi finanţat. Dacă se va reuşi obţinerea
finanţării va fi posibilă introducerea unei reţele de canalizare care să deservească toată localitatea Nădrag şi va fi
construită o staţie de epurare modernă.
Strategia de dezvoltare a comunei Nădrag a identificat turismul ca fiind o direcţie ce se doreşte a fi urmată, pentru
dezvoltarea economico - socială a Nădragului. Desigur pentru a putea atrage cât mai mulţi turişti în localitatea
noastră este nevoie ca aceştia să ia cunoştinţă de cadrul natural atractiv al Nădragului, de destinaţiile turistice locale
existente sau care urmează a fi realizate, este nevoie deci de o promovare a imaginii comunei. Dorind să se
realizeze cât mai eficient această promovare, primăria Nădrag a depus o cerere de finanţare pentru un proiect
intitulat „Înfiinţare centru local de informare turistică şi marketingul serviciilor legate de turismul rural în comuna
Nădrag, judeţul Timiş ” a cărui valoare este de 178.000 euro. Finanţarea va fi asigurată prin intermediul Fondul
European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală măsura 3.13. Se
urmăreşte construirea unei clădiri moderne, care va fi sediul punctului de informare în cadrul căruia personal
specializat va pune la dispoziţia publicului interesat material documentar, pliante sau pagini web cu informaţii cât
mai variate şi complete despre comuna noastră şi despre atracţiile turistice ale sale. Proiectul e fost declarat
conform din punct de vedere administrativ, organismul de implementare a efectuat vizita pe teren, urmând ca în cel
mai scurt timp să fie semnat contractul de finanţare şi să fie demarată construcţia.
Acestea sunt proiectele cu finanţare externă, ce se doreşte a fi implementate în viitorul apropiat. Primarul Liviu
Muntean asigură că ele nu vor fi singurele de acest gen, administraţia locală urmărind în permanenţă oportunităţi
noi de finanţare ce pot apărea prin lansarea unor noi sesiuni de depunere de proiecte pe diverse domenii de
activitate.
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HOTĂRARI ALE CONSILIULUI LOCAL NĂDRAG
HOTĂRÂREA nr. 80 din 28 decembrie 2010 privind stabilirea tarifelor pentru unele servicii de interes local
pentru anul 2011.
HOTĂRÂREA nr. 81 din 28 decembrie privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului
Local al Comunei Nădrag pentru anul 2010.
HOTĂRÂREA nr. 82 din 28 decembrie 2010 privind achiziţia directă fără licitaţie de ferestre PVC pentru
obiectivul de investiţii „Reabilitare şi refuncţionalizare bloc locuinţe sociale în localitatea Nădrag, comuna Nădrag,
judeţul Timiş”.
HOTĂRÂREA nr. 83 din 28 decembrie 2010 privind modernizarea unor străzi şi alei din comuna Nădrag care
nu vor fi modernizate prin implementarea proiectelor cu finanţare europeană
HOTĂRÂREA nr. 1 din 25 ianuarie 2011 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Aparatului
de specialitate al primarului comunei Nădrag pentru anul 2011.
HOTĂRÂREA nr.2 din 25 ianuarie 2011 privind aprobarea planului general de lucrări de interes public ce vor fi
efectuate în cursul anului 2011 în comuna Nădrag de către persoanele beneficiare ale prevederilor Legii nr.
416/2001 privind venitul minim garantat.
HOTĂRÂREA nr. 3 din 25 ianuarie 2011 privind alocarea suprafeţei de 1000 mp. teren pentru implementarea
proiectului integrat „ Înfiinţare centru local de informare turistică şi marketingul serviciilor legate de turismul rural
în comuna Nădrag, judeţul Timis ”.

DUMINICA FIULUI RISIPITOR
În fiecare an cu trei săptămâni înainte de începerea Sfântului Post dinaintea Învierii Domnului există în
rânduiala Bisericii noastre o perioadă de pregătire înainte de începerea postului.
În cele 3 duminici sunt citite la Sfânta Liturghie pilde care cuprind câteva învăţături strict necesare pentru cele
7 săptămâni de post.
Astfel în prima Duminică, cea a Vameşului şi a Fariseului, ni se aminteşte cum trebuie făcută rugăciunea.
În Duminica următoare, cea a Fiului Risipitor, ni se pune în faţă cum trebuie făcută pocăinţa sinceră; ca apoi
în a 3-a Duminică înaintea postului să nu uităm şi de a face fapte bune sau milostenia care este în final şi criteriul
după care se va face judecata finală.
Aşadar când vom începe postul să nu uităm şi de aceste 3 fapte: rugăciunea, pocăinţa sinceră şi milostenia,
convinşi fiind că fără aceste trei fapte postul nostru nu are valoare.
Din pilda cu Fiul Risipitor avem o bogăţie de învăţături pe care le vom aminti pe rând. Prima care se
desprinde din primele versete ale pildei este respectarea de către tatăl celor doi fii a libertăţii de decizie a fiecăruia.
Cel mare rămâne ascultător şi supus tatălui, cal mai mic fiu îşi cere partea de avuţie şi după ce o primeşte pleacă în
lume pe unde o şi cheltuieşte toată în petreceri şi în desfătări, ajungând muritor de foame şi păzitor la o turmă de
porci, în ultimul stadiu de degradare morală, dar îşi aduce aminte de viaţa în „sânul” tatălui şi cât de bine o ducea
el înainte, iar acum piere de foame şi slujitorii tatălui său sunt îndestulaţi cu toate. Venindu-şi în fire se hotărăşte să
se întoarcă chiar cu riscul să fie primit ca un slujitor la tatăl său.
Iată la acest fiu risipitor avem o a doua învăţătură, cea despre cum trebuie făcută pocăinţa sinceră care constă
în: venirea în sine, hotărârea de a renunţa la viaţa păcătoasă, mărturisirea faptelor şi întoarcerea la tatăl.
Tatăl văzându-l de departe îi iese în cale şi după ce fiul risipitor îşi recunoaşte greşala, tatăl îl reprimeşte, îl
îmbracă, îl încalţă, îi pune inel pe deget dar fără să-l judece, fără să-i reproşeze că i-a cheltuit jumătate din avuţie.
Din purtarea tatălui faţă de fiul risipitor se poate vedea o purtare a celui care iartă necondiţionat, lucru valabil
şi necesar şi pentru noi, pentru că noi de obicei iertăm dar nu uităm, punem condiţii, reproşăm, judecăm etc. pe
când tatăl numai iartă şi face şi petrecere în cinstea fiului revenit despre care spune că „mort era şi a înviat, pierdut
era şi s-a aflat ” .
Iată deci cum o pocăinţă sinceră învie un suflet din moarte spirituală la viţă.
Amin.
Preot Mizun Mihai

DIN AGENDA ŞCOLARÃ
Elevi din Nădrag peste hotare.
În perioada 07-31 martie, 14 elevi de la Grup Şcolar ,,Traian Grozăvescu” Nădrag vor participa la un curs de
formare in Wroclaw, Polonia, în cadrul proiectului european Leonardo da Vinci - ,,Stagiu peste graniţă pentru
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dobândirea de competenţe în domeniul instalaţiilor electrice”, proiect ce are numărul LLPLdV/IVT/2010/RO/181 finanţat cu suma de 45000 euro. Elevii selectaţi din clasa a X-a, profil electric,
specializarea tehnician în instalaţii electrice vor efectua 90 de ore de practică, în firme de specialitate poloneze.
Această mobilitate internaţională le oferă elevilor posibilitatea de a face practica profesională într-un mediu de
lucru real, în firme europene, precum şi de a cunoaşte nemijlocit o ţară europeană cu vechi tradiţii istorice şi
culturale. Competenţele profesionale dobândite sau dezvoltate în perioada stagiului vor fi recunoscute prin
Certificatul Europass. Elevii vor fi însoţiţi de un profesor de specialitae, domna Ionescu Moratelli Claudia .
Ambasadorii grupului şcolar şi ai comunei Nădrag în Polonia vor fi Ardelean
Denisa – Adelina, Balint
Andrada – Letiţia, Burlacu – Quos Sybile, Damşa Valentina - Ştefania, Florea Daniela - Valentina, Luca
Andreea, Lugojan Adina – Roxana, Surd Nicoleta, Deliomini Marco, Guguţă Adrian – Marinel, Răducu
Cătălin, Stănescu Valentin - Răzvan, Toporan Grigore – Ioan, Rusnac Alexandru

POSTUL DE POLITIE NADRAG VA RECOMANDA:
Având în vedere că se apropie primăvara, iar drumurile publice vor fi circulate din ce în ce mai mult de mopede şi
biciclete, lucrătorii Postului de Poliţie Nădrag, dorind să preîntâmpine producerea de accidente sau alte evenimente
de rutiere în care pot fi implicaţi conducătorii unor astfel de vehicule, recomandă a fi respectate următoarele reguli
de circulaţie, aşa cum sunt ele prevăzute de HG 1391/2006:
- Bicicletele şi mopedele, atunci când circulă pe drumul public, trebuie conduse numai pe un singur rând.
- Persoanele care nu posedă permis de conducere pot conduce mopede pe drumurile publice numai dacă fac dovada
ca au absolvit un curs de legislaţie rutieră în cadrul unei unităţi autorizate de pregătire a conducătorilor de
autovehicule.
- Se recomandă ca, în circulaţia pe drumurile publice, biciclistul să poarte casca de protecţie omologată.
- Se interzice conducătorilor de biciclete sau de mopede:
să circule pe sectoarele de drum semnalizate cu indicatorul având semnificaţia "Accesul interzis bicicletelor";
să înveţe să conducă biciclete sau mopede pe drumurile intens circulate;
să circule pe trotuare, cu excepţia cazului când pe acestea sunt amenajate piste speciale destinate lor;
să circule fără a ţine cel puţin o mână pe ghidon şi ambele picioare pe pedale;
să circule în paralel, cu excepţia situaţiilor când participă la competiţii sportive organizate;
să circule în timp ce se află sub influenţa alcoolului, a produselor ori substanţelor stupefiante sau a
medicamentelor cu efecte similare acestora;
să se ţină de un vehicul aflat în mers ori să fie remorcat de un alt vehicul sau împins ori tras de o persoana aflată
într-un vehicul;
să transporte o altă persoană, cu excepţia copilului până la 7 ani, numai dacă vehiculul are montat in faţă un
suport special, precum şi a situaţiei când vehiculul este construit sau echipat special pentru transportul altor
persoane;
să circule pe partea carosabilă în aceeaşi direcţie de mers, dacă există o cale laterală, o potecă sau un acostament
practicabil, ce poate fi folosit;
să transporte sau să tragă orice fel de obiecte care, prin volumul ori greutatea lor, stânjenesc sau periclitează
conducerea vehiculului ori circulaţia celorlalţi participanţi la trafic;
să circule pe aleile din parcuri sau din grădini publice, cu excepţia cazurilor când nu stânjenesc circulaţia
pietonilor;
să circule pe timp de noapte sau când vizibilitatea este redusă, fără a fi echipată corespunzător;
să circule atunci când partea carosabilă este acoperită cu polei, gheaţă sau zăpadă;
să circule cu defecţiuni tehnice la sistemele de frânare sau cu un vehicul care nu este prevăzut cu avertizor sonor;
să traverseze drumurile publice, pe trecerile destinate pietonilor, în timp ce se deplasează pe bicicletă sau pe
moped;

P ăţa
ăţa ñia cu zoitatu’
Cu-autobuzu’ dă gim neaţă,
O plecat m oşu la piaţă
La oraş, c-are dă toace,
Târg dă vice şî bucace !
D ar cum să şcia zoitoc,

Socoata-ş făcu pă loc,
La un doftor să să ducă,
Că m ulce dzâle d-apucă
Să m ăi vieţuie ’năince,
D ar… cu ţâñere dă mince !
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Că bătrâñeţa-i dăvină,
I-o spus doctoru’ m intun,
Şî să-nghită lecitină,
C-altfel , îi sănătos tun !
D upă çe târgu-o vădzut,
Şî ş-o cum părat çe-o vrut,
Cu-autobuzu, după m asă,
O plecat iar cătră casă ;
În autobuz loc să-ş ţână,
Ş-o lăsat punga dân m ână

Pă un scamn,apoi ş-o luat
B ilet pântru trănsportat,
D a’ când să-ş ocupe locu’,
Parcă-l părăsî nărocu’
Că s-o aşdzat pă pungă
Ş-o zbierat „O auăle m ele ! „
Când o-nceput să-l îm pungă
Çe ş-o cumpărat : caiele,
Cu care apoi să m eargă
La potcovit iapa şargă !

PEŢA PETRU

PUBLICITATE
 S.C. TERA PROFIL S.R.L.
Producătorul cu cele mai mici preţuri de pe piaţă
www.teraprofil.ro
Vă oferă într-o gamă variată de culori:
- Tablă imitaţie ţiglă ; Tablă cutată;
- Acesorii standard şi nonstandard pentru acoperiş;
- Sisteme pluviale metalice;
- Profile CD şi UD;
- Lungimea de debitare la comanda clientului;
- Porţi metalice rulante pentru garaje şi industriale;
- Transport gratuit pe o rază de 50 km faţă de Timişoara [lungime max. 5 m]
* Ofertă la marfa de pe stoc 3,5 euro/mp
Fabrica : Loc. Dudeştii Noi, jud. Timiş, Tel. 0724211385;
Birou comenzi: Timişoara, str. Mircea cel Bătrân, nr. 4, Mobil 0728903380
Tel. 0256/471449; Fax: 0256/471450
 Discoteca “ CLUB CANADA”, vă invită în fiecare sâmbătă de la orele 22 până la 4 dimineaţa să petreceţi
cu muzică, dans şi voie bună.
Vă aşteptăm să veniţi la Nădrag pentru a vă convinge că
distracţia e pe cinste!
P.F.A.Sepetiuc Lelica produce mobilier rustic pentru
casa si gradina.
Scopul nostru este sa realizam un decor rustic cat mai placut,
care sa puna in evidenta arhitectura naturii, impreuna cu arta
moderna.


Contact: sepe_nd@yahoo.com
rustic_doru@yahoo.com
Vreţi să aflaţi mai multe informaţii despre comuna Nădrag şi despre activitatăţile autorităţilor publice locale
din comună ? Accesaţi pagina noastră de internet: www.primarianadrag.ro, unde veţi putea citi şi publicaţia
noastră.
Dacă doriţi să apară în paginile noastre anunţurile publicitare personale ale dvs. sau ale firmelor pe care le
conduceţi, sunaţi la numărul de telefon 0256328304, sau trimiteţi anunţul pe care doriţi să-l publicaţi la
adresa de E-mail : nadrag@primarianadrag.ro. Persoana de contact Wagner Marian.
Colectivul de redacţie: Muntean Liviu , preot Mizun Mihai, Balaş Dorina, Wagner Marian, Dumescu
Mihaela, Peţa Petru, Linginari Puiu , Colectivul Postului de Poliţie Nădrag

