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Podul din Nădrag
a fost finalizat

Una dintre cele mai importante investiţii realizate în comuna noastră, din bani de la bugetul local, a

editorial

fost finalizată. Este vorba despre

Liviu Muntean

Dragi nădrăgeni,

noul pod peste râul Nădrag, din
vecinătatea creşei, care poate
fi acum utilizat de toţi locuitorii

Aşa cum o mare parte dintre dum-

comunei.

neavoastră ştiţi, comuna noastră se
pregăteşte de sărbătoare. Şi anul

Vă reamintim, lucrările de realizare ale

acesta, cu ocazia Rusaliilor, sărbăto-

noului pod au început anul trecut, iar

rim hramul bisericii şi ruga satului.

după luni bune de muncă susţinută,

Şi de data aceasta vă invit pe toţi să

locuitorii comunei se pot bucura de un
obiectiv modern, care răspunde tuturor

petrecem împreună, să ne bucurăm

rigorilor impuse de standardele europe-

de petrecerea ce va fi organizată şi

ne, atât din punct de vedere estetic, cât

să uităm, pentru o zi, de grijile de zi

mai ales al securităţii şi utilităţii.

cu zi.
Însă, cu toate că suntem în prag

Şi chiar dacă investiţia a fost mare, ea

de sărbătoare, nu uităm nici de

a putut fi susţinută exclusiv din fonduri
de la bugetul local, valoarea ei fiind de

problemele cu care se confruntă

aproximativ 500.000 de lei.

comunitatea noastră şi încercăm,

Se fac investiţii importante
în infrastructura educaţională

în permanentă, să facem tot posibilul să sporim confortul locuitorilor
comunei noastre şi să dezvoltăm

Aşa cum au spus în repetate rân-

chemaţi la Bucureşti, pentru semna-

infrastructura din cele două loca-

duri, aleşii locali se preocupă

rea contractului de finanţare. Valoarea

lităti. Şi anul acesta am reuşit să

permanent de modernizarea co-

acestei investiţii se ridică la 947.946,16

depunem mai multe proiecte şi să

lei.

câştigăm finanţare pentru realiza-

munei. Iar un aspect deosebit de

rea lor, dar şi să facem investiţii din

important îl reprezintă infrastruc-

fonduri de la bugetul local. Astfel,

tura educaţională.
Astfel, reprezentanţii primăriei au
reuşit să depună şi să câştige finanţarea
pentru două proiecte importante, prin
Programul Naţional de Dezvoltare Locale, proiecte ce au în vedere reabilitarea
şi modernizarea liceului din comună şi
a grădiniţei. În data de 20 martie a fost
semnat contractul de finanţare pentru
„Reabilitare, modernizare şi dotare
Liceu Nadrag”, cu o valoare de finanţare din partea Guvernului României de

putem să dăm în folosinţă noul pod
construit în localitatea Nădrag, dar

3.322.544, 55 lei. Urmează acum să fie

şi să pornim investiţii noi în comună,

realizat proiectul de execuţie şi apoi să

investiţii deosebit de importante. Se

se înceapă lucrările.
Cel de-al doilea obiectiv pentru care
s-a reusit atragerea de fonduri guvernamentale prin PNDL este cel de „Realizare acoperiş, reabilitare şi dotare grădiniţa Nădrag”. Proiectul a fost aprobat de
către Ministerul Dezvoltării, iar acum
reprezentanţii Primăriei aşteaptă să fie

Programul
Primăriei Nădrag
Cu ocazia zilei Sărbătorii de Rusalii
şi a Zilei Copilului, sărbători legale în
România, programul Primăriei Nădrag se modifică. Astfel, ziua de luni,
28 mai, este declarată zi nelucrătoare, la fel ca şi ziua de vineri, 1 iunie.

va lucra, anul acesta, la reabilitarea
liceului din comună, a grădiniţei, dar
şi la reamenajarea parcului central.
Vă asigur, încă o dată, că interesul
Primăriei Nădrag este de a le oferi
locuitorilor condiţii cât mai bune
de trai, dar şi de a dezvolta în mod
continuu şi accelerat comuna.
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Au început vizitele
în teren pentru
proiectele ce vor fi
realizate în comună
Aleşii locali au depus mai multe
cereri de finanţare pentru anumite proiecte pe care vor să le
implementeze în comună, iar
procedurile premergătoare semnării contractelor au început să se
desfăşoare. Astfel, au fost depuse
proiecte pentru finanţare din fonduri FEADR (Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Regională)
pentru proiectul „Reamenajarea
şi modernizarea parcului central
din localitatea Nădrag”, iar apoi o
echipa din partea AFIR a efectuat
vizita în teren, conform procedurii,
înainte de semnarea contractului de finanţare. De asemenea,
a fost efectuată o vizită de către
AFIR Timişoara şi AFIR Bucureşti şi
pentru proiectul ce vizează „Modernizarea, renovarea şi dotarea
căminului cultural din localitatea
Nădrag”.

Marea Unire
de Alexandru Murgoi

Astăzi am să dau de ştire,
Că este Marea Unire.
Dumnezeu ne-a dat un dar,
Pană azi, de Centenar.

Hai să unim a nost popor,
Cu suflet de tricolor.
Roşu, galben şi albastru
Tricolorul nost măiastru.

Când soarele a răsărit,
România s-a unit.
România ea pe nume,
Trei culor cunosc pe lume.
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Şcoala Altfel,
pentru elevii din Nădrag

Şi anul acesta, elevii şcolii din
Nădrag au participat la o serie de
activităţi, în cadrul săptămânii
Şcoala altfel- să ştii mai multe, să
fii mai bun.

Activităţile din cadrul programului
dedicat copiilor din învățământul preșcolar, primar, gimnazial și
liceal s-au derulat în perioada 26.03
-30.03.2018 şi au cuprins domenii
dintre cele mai diverse.
Pentru că ne aflăm în anul Centenarului Marii uniri, elevii au marcat
evenimentul prin programul „Mândria de a fi român”, desfăşurat în
parteneriat cu Unitatea Militară nr.
01220 Lugoj.
La gradinţa din Nadrag, în
25.04.2018, a avut loc o şezătoare
dedicată marcării Centenarului Marii
Unirii. Evenimentul s-a intitulat
„Inimi mici, suflete mari, împreună
în credinţă şi unire”, eveniment organizat de Gradinița Nădrag şi Biserica
Ortodoxă Nădrag.
Un alt parteneriat în cadrul săptămânii Şcoala Altfel a fost cel cu primăria Nădrag şi cu Ocolul Silvic Ana
Lugojeana. Elevii au avut activităţi
de ecologizare şi au plantat puieţi, în
cadrul acţiunii „ Natura ne aseamănă, educația ne deosebește”.
Din cadrul Şcolii Altfel nu au lipsit
nici concursurile sportive sau momentele în care elevii şi-au putut

arăta îndemânarea, la atelierul Hand
Made, de realizare de produse din
materiale reciclabile.

Iar cei mai mici dintre elevii şcolii
noastre au aflat tainele „Magiei
Circului” şi au devenit, pentru câteva
ore, „mici bucătari”.

Ziua eroilor, sărbătorită în 17 mai

Ziua Eroilor, sărbătoare națională
a poporului român, a fost marcată, anul acesta, in 17 mai, de Ziua
Înălțării Domnului, în memoria
celor căzuți de-a lungul veacurilor pe câmpurile de luptă, pentru
credință, libertate, dreptate și
pentru apărarea țării și întregirea
neamului.

La acest eveniment au participat
autorităţile locale, alături de care au
stat şi elevii Liceului Tehnologic „Traian
Grozavescu“ Nadrag , însoțiți de învățători și diriginți.La monumentul închinat
eroilor a avut loc o slujbă religioasă,
urmată de o depunere de coroane.

Din agenda Poliţiei Nădrag

Agent șef-principal Manea Silviu, șef
post Poliția Nădrag recomandă o serie
de măsuri pentru prevenirea infracţiunilor de tâlhărie, reducerea riscului
victimal, dar și alte aspecte:
• atunci când pleacă în concediu, este
important ca oamenii să aibă grijă de
banii şi bunurile proprii (geantă, portmoneu, telefon mobil), mai ales dacă se află
în spaţii aglomerate, pentru a nu deveni

ţinta hoţilor de buzunare;
• este recomandat să nu purtaţi portmoneul în buzunare exterioare ori la vedere;
• dacă vă părăsiţi locuinţele în această
perioadă, asiguraţi-vă ca aţi încuiat bine
uşile şi ferestrele, dar şi anexele locuinţei;
• este foarte important să evitaţi să anunţaţi pe reţelele de socializare că veţi lipsi
de acasă, pentru ca hoţii să nu ia în vizor

locuiţele, ştiind că
proprietarii sunt
plecaţi;
• cei care campează în zonă sau îşi
parchează maşinile trebuie să le asigure corespunzător şi
să nu lase bunuri de valoare la vedere.
Pentru orice fel de problemă, nu ezitaţi
să apelaţi numărul de urgenţă 112.

Hotărâri ale Consiliului Local
Nădrag
HOTĂRÂREA nr. 19

din 28 martie 2018
Privind privind însuşirea apartenenţei la domeniul public al Comunei Nădrag a unui teren intravilan,
înscris în CF 400065 Nădrag nr.
cadastral 400065, cu suprafaţa de
1056 mp.

HOTĂRÂREA nr. 20

din 28 martie 2018
Privind completarea inventarului
bunurilor care aparţin domeniului
public al comunei Nădrag, însuşit de Consiliul Local al comunei
Nădrag prin Hotărârea nr. 8 /
25.01.2002.

HOTĂRÂREA nr. 21

din 28 martie 2018
Privind dezmembrarea unui teren
intravilan înscris în CF 401418 Nădrag, nr. cadastral 401418 situat pe
strada Cornet din Nădrag.

HOTĂRÂREA nr. 22

din 28 martie 2018
Privind aprobarea vânzării directe
către titularii contractelor de închiriere a unor imobile situate în
localitatea Nădrag.

HOTĂRÂREA nr. 23

din 28 martie 2018
Privind achiziţionarea a 270 metri
steri lemne de foc, necesare pentru
încălzirea blocului nr. 24 din Nădrag.

HOTĂRÂREA nr. 24

din 28 martie 2018
Privind achiziţionarea de piese de
schimb pentru tractorul din dotarea
primăriei Nădrag.

HOTĂRÂREA nr. 25

din 28 martie 2018
Privind aprobarea ieşirii din starea
de proprietar în indiviziune pe cote
părţi asupra unui teren intravilan
situate în localitatea Nădrag şi dezmembrarea respectivului teren.

HOTĂRÂREA nr. 26

din 28 martie 2018
Privind alocarea unui număr cadastral nou pentru parcela de teren
intravilan cu suprafaţă de 621 mp ,
având categoria de folosinţa curţi

construcţii, teren aferent Grădiniţei
Nădrag, neînscris în cartea funciară.

HOTĂRÂREA nr. 27

din 28 martie 2018
Privind achiziţionarea directă de
flori ce vor fi amplasate în parcurile, rondourile şi locurile amenajate
din comuna Nădrag;

HOTĂRÂREA nr. 28

din 28 martie 2018
Privind acordarea de fonduri Bisericii Ortodoxe din Crivina, necesare
executării de lucrări de construcţii şi
reparaţii la anexele clădirii bisericii,
gardului de împrejmuire al cimitirului ortodox din Crivina şi construirea
coşului de fum al centralei termice.

HOTĂRÂREA nr. 29

din 28 martie 2018
Privind repararea parcării situate
în zona Izvorul lui Mihai, şi a unor
trotuare din localitatea Nădrag .

HOTĂRÂREA nr. 30

din 30 martie 2018
Privind achiziţionarea directa de
indicatoare rutiere şi echipamente
pentru semnalizarea rutieră ce vor
fi amplasate în comuna Nădrag;

HOTĂRÂREA nr. 31

din 30 martie 2018
Privind stabilirea amplasamentului
organizării de şantier pentru lucrările aferente obiectivului de investiţii „Regularizare pârâu Nădrag şi
afluenţi pe sector amonte localitatea Nădrag şi confluenţa râu Timiş”
executat de către A.B.A Banat.

HOTĂRÂREA nr. 32

din 30 martie 2018
Privind aprobarea specializării ca
operator a elementelor de joacă din
componenţa traseelor de căţărare/
traversare din cadrul Parcului de
aventură Nădrag, a 6 persoane din
cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Nădrag.

HOTĂRÂREA nr. 33

din 27 aprilie 2018
Privind aprobarea reţelei unităţilor
de învăţământ preuniversitar de
stat de pe raza UAT Comuna Nădrag, pentru anul şcolar 2018-2019.

Examene naţionale
2018
Mai este doar puţin până când
absolvenţii Liceului din Nădrag vor

HOTĂRÂREA nr. 34

susţine examenele naţionale. Cu

din 27 aprilie 2018
Privind aprobarea achiziţionării
directe a contractului de servicii
pentru elaborarea documentaţiei
privind Sistemul Propriu de Control
Intern Managerial în cadrul aparatului de specialitate al Primarului
Comunei Nădrag.

acest prilej, le dorim atât elevilor
din clasa a VIII-a, cât şi celor care
termină liceul, mult succes la probele de examen!
Iată mai jos calendarul de desfăşurare a examenelor naţionale din
acest an:

HOTĂRÂREA nr. 35
din 27 aprilie 2018
Privind evaluarea în vederea vânzării prin licitaţie a 3 parcele de teren
intravilan din localitatea Nădrag
situate pe strada Cornet.

HOTĂRÂREA nr. 36
din 27 aprilie 2018
Privind achiziţionarea directă de
piese de schimb pentru repararea
autoturismului din dotarea Postului
de Poliţie al Comunei Nădrag.

HOTĂRÂREA nr. 37
din 04 mai 2018
Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din întocmirea Documentaţiei de avizare a
lucrărilor de intrevenţii şi aprobarea
cotei de cofinanţare a Consiliului
Local Nădrag, aferente obiectivului
de investiţii „Realizare acoperiş,
reabilitare, modernizare şi dotare
Grădiniţa Nădrag” finanţat în cadrul
Programul National de Dezvoltare
Locală 2017 - 2020.

HOTĂRÂREA nr. 38
din 04 mai 2018
Privind alipirea a două terenuri
intravilane situate în localitatea Nădrag, strada Grădiniţei, care constituie amplasamentul Gradiniţei din
Nădrag.

HOTĂRÂREA nr. 39
din 04 mai 2018
Privind rectificarea elementelor
de identificare topocadastrală a
imobilului „Grădiniţa cu program
normal” din Nădrag.

EVALUAREA NAŢIONALĂ
• 04-08 iunie 2018 Înscrierea la
evaluarea națională
• 08 iunie 2018 Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a
• 11 iunie 2018 Limba şi literatura
română - probă scrisă
• 13 iunie 2018 Matematica - probă
scrisă 1
• 4 iunie 2018 Limba şi literatura
maternă - probă scrisă
• 19 iunie 2018 Afişarea rezultatelor înaintea contestațiilor (până la
ora 12:00)
• 19 iunie 2018 Depunerea contestaţiilor (orele 14:00 – 19:00)
• 20-22 iunie 2018 Soluţionarea
contestaţiilor
• 23 iunie 2018 Afişarea rezultatelor finale după soluţionarea
contestaţiilor.

BACALAUREAT
• 25 mai 2018 Încheierea cururilor
pentru clasa a XII-a/ a XIII-a
• 25 iunie 2018 Limba şi literatura
rămână – proba Ea) – probă scrisă
• 26 iunie 2018 Limba şi literatura
maternă – proba Eb) – probă scrisă
• 27 iunie 2018 Proba obligatorie
a profilului – proba Ec) -. probă
scrisă
• 28 iunie 2018 Proba la alegere a
profilului şi specializării – proba
Ed) – probă scrisă
• 4 iulie 2018 Afişarea rezultatelor
(până la ora 12) şi depunerea con-

HOTĂRÂREA nr. 40
din 04 mai 2018
Privind acordarea de fonduri Bisericii Ortodoxe din Nădrag, necesare
reparării acoperişului de la casa
parohială.

testaţiilor (orele 12.00 – 16.00)
• 5-8 iulie 2018 Rezolvarea contestaţiilor
• 9 iulie 2018 Afişarea rezultatelor
finale
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