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De Ziua Femeii, Primăria şi Consiliul Local Nădrag doresc, cu toată admirația și
recunoștiința, sănătate, fericire şi cele mai frumoase gânduri pentru toate doamnele şi
domnişoarele din comună. „La Mulţi Ani!“

Obiectivele administrației
locale în 2013

Modernizări de drumuri, dezvoltarea și
promovarea turismului, reabilitarea noului sediu al primăriei și taberei de elevi,
investiții la stația de epurare a apei- sunt
doar câteva din obiectivele primăriei din
acest an. Banii pentru lucrări provin din
fonduri europene, guvernamentale ori de
la bugetul local.

CE SE INTENȚIONEAZĂ
A SE FACE?
 finalizarea proiectului integrat „Moder
nizare străzi comunale, construire creşă
cu două grupe, achiziţia de materiale Noua creșă din Nădrag
şi echipamente destinate conservării şi
promovării specificului local şi moştenirii culturale, achiziţia de utilaje pentru intreţinerea
drumurilor, în comuna Nădrag, judeţul Timiş”. Proiect finanţat din fonduri FEADR în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală măsura 322
 finalizarea proiectului „Înfiinţarea centrului local de informare turistică şi marketingul serviciilor legate de turismul rural în comuna Nădrag, judeţul Timiş”. Proiectul este finanţat din
fonduri FEADR în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală măsura 313.
 demararea implementării proiectului „Modernizare strada Metalurgiştilor şi acces strada
Cornet, comuna Nădrag ” finanţat în cadrul programului PNDR prin măsura 413.22 – Axa 4
LEADER, prin intermediul Asociaţiei Microregionale Ţara Făgetului.
 finalizarea obiectivului de investiții ”Refuncționalizarea și mansardarea clădirii internat în
locuințe sociale, modificare regim de înălțime de la P+4E la P+4E+M”
 reabilitarea, refuncționalizarea și mansardarea noului sediu al primăriei
 asfaltarea străzilor care nu fac obiectul proiectului integrat finanţat din fonduri FEADR,
măsura 322.
 reabilitarea taberei elevi Nădrag.
 retehnologizarea staţiei de epurare Nădrag

Balul Mărțișorului

De 8 martie,
se va organiza o petrecere
cu mult dans,
voie bună și
surprize. Preţul pentru un
bilet de participare este
de 60 lei de
persoană. Înscrierile se fac la d-na la Balaş Camelia tel.0766448618, la
frizerie la d-na Uța sau la primăria Nădrag, la d-na Ingrid
Springer. Plata se face odată cu înscrierea. Vă așteptăm cu
drag!

Editorial
Liviu Muntean

Cu sinceritate şi din
suflet, ”La mulţi ani!”

Merită tot respectul nostru, al
bărbaţilor. Fie că sunt mame, fiice, soţii, soacre, bunici au contribuit, în felul lor, la evoluţia fiecăruia dintre noi dar şi a comunităţii
în care trăim. La începutul lunii lui
Mărţişor, doamnele şi domnişoarele vor fi în atenţia tuturor. Este
obligația noastră, a bărbaților,
să facem un gest cât de mic prin
care să le arătăm aprecierea pentru tot ceea ce fac pentru noi, să
le dovedim că le iubim, că le suntem alături. O floare, un cadou,
o vorbă bună, sunt doar câteva
gesturi prin care le putem arăta
dragostea pe care le-o purtăm.
Pe această cale doresc și eu să le
urez doamnelor și domnișoarelor
din comuna Nădrag o primăvară
minunată, senină și plină de împliniri împreună cu cele mai alese
gânduri şi urări de bine, sănătate
şi fericire alături de cei dragi.

Taxele și impozitele locale nu
s-au majorat!

Ca urmare a unui act normativ emis de către guvernul României (OUG nr. 1309/2012), aleșii locali nu au majorat taxele
și impozitele locale pe anul 2013. Astfel, acestea au rămas la
nivelul celor din anul trecut. Cei care vor plăti integral impozitele şi taxele locale, cu valoare mai mare de 50 de lei, până la
data de 31 martie 2013, vor beneficia de o reducere de 10% din
valoarea acestora. Impozitele și taxele cu valoare mai mare de
50 de lei pot fi achitate în două tranșe: jumătate până la data
de 31.03.2013, cealaltă jumătate până în data de 30.09.2013.
Taxele și impozitele în valoare mai mică de 50 de lei trebuiesc
achitate integral până pe data de 31.03.2013. După această
dată, se vor percepe penalizări pentru fiecare zi de întârziere
atât pentru taxele și impozitele cu valori mai mici de 50 de lei
cât și pentru cota de jumătate din taxele și impozitele cu valori
mai mari de 50 de lei.
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Golul alpin al vârfului Padeș o bogăție turistică a Nădragului
Pentru o
comună
îngrijită

Spiritul civic şi gospodă
resc trebuie să se facă
sim
ţit în această perioadă de primăvară. Este o
tradiţie ca mare parte din
cetățenii comunei noastre
să se preocupe constant
de curăţenia din faţa caselor. Curățarea spațiilor
verzi din fața locuinței,
desfundatul șanturilor, rigolelor, îngrijirea pomilor
de la stradă trebuie să fie,
în această perioadă, preo
cupările tuturor locuitorilor comunei.

Am asistat recent la întrecerile sportive din cadrul Festivalului Olimpic al Tineretului European desfășurat pe Valea Prahovei. Vedem la televiziuni probe ale sporturilor de iarnă pe
pârtiile europene. Unii dintre noi au fost și au văzut cum arată stațiunile din Austria, Germania, Italia sau chiar România. Oare Nădragul nu ar putea fi o atracție turistică de prim rang?
În ianuarie 2010, aleșii locali aprobau prin HCL nr.4 intabularea în cartea funciară, în proprietatea comunei, a terenului extravilan în suprafață de 94,88 ha ce constituie golul alpin al Vârfului
Padeș din munții Poiana Ruscă. Platoul este impresionant, iar la capătul său se găseşte vârful
Padeş, aflat la o altitudine de 1.382 de metri. Este la cota cea mai înaltă a judeţului Timiş şi a
munţilor Poiana Ruscă. Dacă cerul e senin, din vârf se pot zări dealurile Lipovei, lacul Surduc,
vârful Rusca din munţii Poiana Ruscă şi chiar şi munţii Retezat. Primăria are mai multe proiecte
pentru acest gol alpin de o rară frumusețe.”Este de datoria noastră, a Primăriei și CL Nădrag
de a pune în valoare această bogăție a comunei. O variantă ar fi concesionarea pentru realizarea
unei zone turistice: cu cabane, hoteluri etc. Alta ar ține de amenajarea unei pârtii de schi cu toate
facilitățile necesare. Toate acestea necesită bani, investiții serioase în amenajare, infrastructură.
Noi vom căuta să atragem investitori sau fonduri europene. Fac pe această cale un apel la toți
nădrăgenii din comună, țară sau din străinătate să ne sprijine în demersurile noastre și să ne
contacteze la primărie dacă ne pot ajuta. Ar fi o șansă unică pentru Nădrag ca acest gol alpin să
devină o atracție turistică, pentru că acest fapt se va simți în dezvoltarea comunei” e de părere
primarul Liviu Muntean.

Hotărâri ale Consiliului Local Nădrag

În ședințele din ultima lună a anului trecut și din ianuarie 2013
aleșii locali au adoptat o serie de hotărâri de interes pentru
comunitate. Acestea sunt următoarele:
 HCL nr. 36 din 07.12.2012 privind rectificarea bugetului de
venituri si cheltuieli pentru anul 2012.
 HCL nr. 37 din 07.12. 2012 prin care s-a aprobat organizarea unui foc de artificii cu ocazia Revelionului 2012-2013.
 HCL nr. 38 din 28.12. 2012 privind stabilirea tarifelor pentru unele servicii de interes local pentru anul 2013.
 HCL nr. 39 din 28.12. 2012 privind stabilirea impozitelor si
taxelor locale pentru anul fiscal 2013.
 HCL nr. 40 din 28.12. 2012 prin care s-a prelungit valabilitatea Planului Urbanistic General și Regulamentului Local
de Urbanism aferent pentru localitățile Nădrag si Crivina
 HCL nr. 41 din 28.12.2012 privind încadrarea pe perioadă
determinată, pe un post temporar vacant, a unui muncitor
calificat, la stația de tratare a apei potabile.
 HCL nr. 42 din 28.12. 2012 prin care s-a decis organizarea unei licitații pentru atribuirea contractului de execuție
a obiectivului de investiții „Reabilitare, refuncționalizare și
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mansardare sediu primărie în comuna Nădrag
 HCL nr. 43 din 28.12. 2012 privind aprobarea acoperirii
definitive a deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului de
venituri și cheltuieli al CL Nădrag pentru anul 2012.
 HCL nr. 1 din 30.01.2013 prin care s-a aprobat organigrama și statutul de funcții ale Aparatului de specialitate al primarului comunei Nadrag si serviciilor publice autofinanțate
pentru anul 2013.
 HCL nr. 2 din 30.01.2013 privind completarea inventarului
bunurilor care apartin domeniului public al comunei Nadrag, însușit de Consiliul Local al comunei Nădrag
 HCL nr. 3 din 30.01. 2013 prin care a fost aprobat regulamentul pentru atribuirea contractului de achiziție publică
având ca obiect contractarea unei finanțări rambursabile
sub forma unei linii de credit pentru realizarea proiectului
”Modernizare străzi comunale, construire creșă cu 2 grupe, achiziția de materiale și echipamente destinate conservarii si promovării specificului local si moștenirii culturale,
achiziția de utilaje pentru întreținerea drumurilor” finantat
prin programul PNDR, măsura 322
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Olimpicii noștri …

La Liceul Tehnologic „Traian Grozăvescu” din comuna noastră se face… “şcoală”
adevărată. Dovada sunt participările și calificările elevilor la fazele judeţene ale
olimpiadelor ori concursurilor şcolare. Un merit deosebit pentru aceste rezultate
îl au dascălii care i-au pregătit şi îndrumat pe elevi.

de Petru Peța

Pe site-ul primăriei
scrie
Ca cetățenii toți să știe
Că pot lua juma de mie
Cadou de… mărinimie!

OLIMPIADE ȘCOLARE
Olimpiada de limba și literatura română
Faza locală:
- Măran Lorena Cela (clasa a
X-a), Lugojan Adina (clasa
a XII-a)- prof. îndrumător
Dumescu Mihaela Cristina
- Asavei Gabriela (clasa a
VII-a), Lazea Maria (clasa a
VIII –a B)- prof. îndrumător
Crăciun Alina Florentina
Olimpiada de Matematică:
Faza zonală: Lazea Maria
(clasa a VIII –a B)- îndrumător prof. Dumescu Dan
Ciprian
S-au calificat la faza județeană
Olimpiada de limba și literatura română
Asavei Gabriela (clasa a VIIa), Lazea Maria (clasa a VIII
–a B), Măran Lorena Cela

Dar, stați un pic, savem pardon,
Nu chiar degeaba, ci
dup-un…maraton!
(clasa a X-a), Lugojan Adina
(clasa a XII-a)
Olimpiada de matematică:
- Lazea Maria (clasa a VIII
– a B)
CONCURSURI
ȘCOLARE
- Concursul Național
“ Autoportret” - prof.
îndrumător Crăciun Alina
Florentina
Premiul I - Asavei Gabriela
(clasa a VII-a)
Premiul III - Lazea Maria
(clasa a VIII –a B)
Mentiune – Zamfir Raul
(clasa a VII-a)

- Concursul Național “
Scrisoare prietenului meu”
– prof. îndrumător Crăciun
Alina Florentina
Premiul I - Asavei Gabriela
(clasa a VII-a)
Premiul II - Zamfir Laurentiu (clasa a VII-a)
Premiul III - Cristescu Cristian (clasa a VII-a)
De asemenea, elevii claselor
V- XII au participat la Concursul Național “Cangurul
lingvistic”- Limba franceză
(prof. îndrumător Jigmond
Ana Veronica)
Felicitări pentru calificare
și succes pe mai departe!

VALENTINE’S DAY LA NĂDRAG

Intrată de curând în patrimoniul
tradiţiilor româneşti, Ziua îndrăgosiţiilor a fost celebrată şi în
cadrul Liceului Tehnologic “Traian Grozăvescu”, fiind primită cu
deosebit entuziast de adolescenţi.
Organizatoarea evenimentului a
fost clasa a IX-a, diriginte prof.
Alina Crăciun. La petrecerea ce
a avut loc în cantina școlii au fost
prezenți peste 200 de elevi. A fost
distracție pe cinste… Participanții
au avut parte de probe de dans, de
un concurs de scrisori și declarații
de dragoste, de tombolă. Banii
strânși din biletele de intrare vor fi
folosiți pentru alte activități educativ recreative ale elevilor.

Cadouri în
bani pentru
cetățeni

Cadoul de treisute de
lei
Nu este decât pentru
cei
Care într-un sfert de
veac
Nu le-a venit soața de
hac!
De vrei să iei cinci
bănci de-o sută,
Trebuie…răbdare
multă
Și să fii tare ca un taur,
S-ajungi cu soața ta
nunta de aur!
Și tot cinci sute poți
avea,
Un veac pe lume de vei
rezista !!
Singurul fel de-a
câștiga juma de mie,
Ce îmi păru mai landemână
Fu pentru-al șaptelea
copil, ce bucurie,
Că pentru-așa ispravăs mulți…în vână !!
Să v-așteptați să vină
vreo doi ca să ceară
Cadoul pentru-al
șaptelea copil făcut,
Că nu e greu cum ar
putea să pară,
Dacă, lângă soție, șase
ibovnice-au avut !!!
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AS Nădrag - optimism și
încredere pentru retur

CĂSĂTORII

Suciu Cătălin cu Octavia Dana
Bânea în 05.01.2013
Le dorim „Casă de
piatră!”

Nașteri

Se apropie cu pași repezi startul returului Ligii a V-a, seria I-a, în care joacă și AS Nădrag.
Echipa antrenată de ”principalul„ Puiu Linginari a început pregătirea pentru partea a doua
a campionatului în data de 12 februarie, în sala din Nădrag. Returul va începe în 16 martie,
dată la care, la Nădrag, în fața propriilor suporteri, se va disputa meciul în compania echipei
din Giarmata Vii.
Între 18 și 22 februarie, fotbaliștii nădrăgeni au efectuat un stagiu de pregătire la munte. ”Am
efectuat un cantonament montan grație sprijinului Consiliului Local și a primarului Liviu Muntean, cărora țin să le mulțumesc pe această cale. În cele două antrenamente zilnice, am pus accent
pe pregătirea fizică și cea tactică. Lotul a răspuns bine solicitărilor și s-a mobilizat exemplar.
Avem contactate și o serie de amicale cu echipe din zona noastră: Jabăr, CSM Lugoj. Obiectivul
nostru pentru retur este ocuparea unuia dintre primele cinci locuri din serie. Având în vedere
modul cum s-au pregătit jucătorii, am încredere în potențialul echipei, în atingerea obiectivului”
spune antrenor principal Puiu Linginari.
LOTUL PREZENT LA PREGĂTIRI
Portari: Gheorghe Mitroi, Alexandru Mureșanu
Jucători de câmp: Alex Turtă, Lică Pașca, Renato Mitroi, Cristian Mitroi, Cristian Berciu, Andi
Jupan, Florin Pașca, Toni Pistolea, Livius Tudor, Alin Crângașu, Cole Sălăgean, Paul Jujonescu,
Denis Paia, Petru Subțire, Oxi Gabor.

Depunerea dosarelor la APIA
Anul acesta, întocmirea documentaţiei pentru subvenţiile
de la Uniunea Europeană va începe din luna martie. Toţi
producătorii, persoane fizice sau juridice vor avea nevoie
de adeverinţe pentru dovedirea suprafeţelor. Toți cei care
intenționează să depună dosare la APIA Lugoj se vor adresa la Primăria Nădrag, la Biroul Agricol, pentru a-și depune
tabelele cu proprietarii şi suprafeţele de pământ pe care le
lucrează. Eliberarea adeverinţei nu se va face decât dacă sunt
reînnoite aceste date. Campania de primire a cererilor de
sprijin pe suprafaţă la APIA Lugoj se va derula în perioada
1 martie – 15 mai 2013, respectiv 10 iunie, cu penalizări de
1% pentru fiecare zi de întârziere.
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Postul Paştelui la
creștinii romanocatolici și ortodocși
Creştinii romano-catolici ţin
Postul Paştelui tot 40 de zile
înainte de Învierea Domnului, la fel ca şi cei ortodocşi,
doar că perioadele diferă. În
acest an, Postul Paştelui la
romano-catolici a început în
20 februarie, Paștele urmând
a fi sărbătorit în data de 31
martie. Ortodocșii vor intra
în Postul Paștelui pe data de
19 martie, Paștele fiind pe
data de 5 mai.

Gyapyas Maria Darya în 31.10.
2012
Duma Nadine Victoria în
03.12.2012
Wagner Raluca Alessia în
15.12.2012
Ionescu Cezar în 23.12.2012
Popescu Bogdan Damian în
10.01.2013
Mihali Sara în 11.01.2013
Cozma Diana Andreea în
15.01.2013
Cireșan Ana Maria în 19.01.2013
Să crească mari și
sănătoși! Felicitări
părinților!
Dumnezeu
să-i odihnească
în pace!
Podosu Elisabeta (87 de ani)
– născută în 12.03.1925,
decedată la 01.12.2012
Chariton Aurelian (71 de ani)născut în 20.09.1941, decedat
la 11.12.2012
Chelba Vasile (59 de ani)- născut în 03.05.1953, decedat la
30.12.2012
Buzan Ioan (68 de ani)- născut
în 10.11.1944, decedat la
06.01.2013
Valuch Olga (73 de ani)- născută în 03.03.1939, decedată la
15.01.2013
Homeag Mariea (73 de
ani)- născută în 21.10.1939,
decedată la 22.01.2013
Neag Victoria Ileana (62 de
ani)- născută în 13.10.1950,
decedată la 04.02.2013
Schoner Iosefina (85 ani)- născută în 31.03.1927, decedată la
12.11. 2012

