
România                                                                                          
Comuna Nădrag 
Judeţul Timiş                                                                                  
Consiliul Local 

  
 

HOTĂRÂREA nr. 51 
din 19.mai. 2017 

 
 
 

      Privind însuşirea listei privind activităţile culturale şi sociale desfăşurate în perioada mai 2016 
– mai 2017 la Căminul Cultural din Localitatea Nădrag, comuna Nădrag. 

  
Consiliul Local al comunei Nădrag; 
Având în vedere intenţia Consiliului Local al comunei Nădrag de a depune o cerere 

de finanţare pentru proiectul   „Modernizarea, renovarea şi dotarea căminului cultural din 
localitatea Nădrag, comuna Nădrag, judeţul Timiş” finanţat prin FEADR în cadrul programului 
PNDR 2014 - 2020 prin măsura 07 – Servicii de bază şi reînnoirea satelor în zonele rurale, 
submăsura 7.6 – investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural .  
              Având în vedere avizul comisiei de specialitate a consiliului local. 
              În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b) și d) şi alin. (9) din Legea administrației 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și celor ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea 
administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 

              Art. 1.  Se aprobă însuşirea listei privind activităţile culturale şi sociale desfăşurate în perioada 
mai 2016 – mai 2017 la Căminul Cultural din Localitatea Nădrag, comuna Nădrag, lista anexată la 
prezenta 

              Art. 2. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 11 voturi pentru.  
              Art. 3  Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituţiei Prefectului- Judeţul Timis. 
- Primarului comunei Nădrag. 
- Afişare 

 
                                                                                                     Preşedinte şedinţă 
                                                                                                    Georgescu Eugenia 
 
 
 
Contrasemnează secretar : Fuior Mărioara 
 
Consilier juridic : Wagner Marian 
 

 



Anexa la HCL 51/19.05.2017 

LISTA 

Activităţilor culturale şi sociale desfăşurate în perioada mai 2016 – mai 2017  

la Caminul Cultural din Localitatea Nădrag, comuna Nădrag. 

 

Nr. 
crt. 

Denumirea activităţii Tipul activităţii Perioada 
desfăşurării 

Importanţa 
evenimentului 

Locaţie 

1 Educatia continuă în şcoli, 

atuul principal în cariera 

viitoare – conferinţa privind 

prevenirea abandonuuil şcolar 

Activitate sociala Mai 2016 Locală Căminul 

Cultural 

Nădrag 

2 Ziua eroilor – slujba de 

pomenire a eroilor, depunerea 

de coroane. 

Activitate socială Mai 2016 Locală Caminul 

Cultural 

Nădrag 

3 1 iunie sărbătoarea copiilor – 

concursuri de desene pe asfalt 

ale membrilor cercului de 

pictură, dansuri populare, 

cântece populare, concursuri 

sportive. 

Eveiment cultural Iunie 2016 Locală Caminul 

Cultural; 

Nadrag 

4 Ruga satului Nădrag – 

spectacole ale ansamblului de 

dansuri populare, recitaluri de 

muzică populară şi usoară ale 

solistilor locali precum si ale 

unor artisti profesionisti. 

Eveniment cultural 18 iunie 2016 Judetean Caminul 

Cultural 

Nadrag  

5 Zilele Padeşului -  

Spectacol al ansamblului de 

jocuri populare din Nădrag, 

spectacol muzica populară 

Eveniment cultural  Iulie 2016 Judetean Caminul 

Cultural 

Nădrag 

6 Sa invatam sa respectam legile 

– conferinta dedicată prevenirii 

şi combaterii actiunilor şi 

comportamentelor de tip 

delincvent ale copiilor. 

Activitate socială August 2016 Locală Căminul 

Cultural 

Nădrag 

7 Cunoaşterea creaţiilor din 

literatura naţională referitoare 

la regiunea Banatului.  

Eveniment cultural Septembrie 2016 Locală Căminul 

Cultural 

Nădrag 

8 Ziua naţională a României, 

spectacol cultural -  artistic .   

Eveniment cultural 1 decembrie 2016 Locală Căminul 

Cultural 

Nădrag 



9 Festivalul colinzilor de iarnă – 

spectacol al grupurilor de 

colindători din Nădrag şi alte 

comune din ţară. 

Eveniment cultural Decembrie 2016 Judeţeană  Căminul 

Cultural 

Nădrag 

10 Reuniunea seniorilor comunei 

– activitate de petrecere a 

timpului liber, lectură si audiţii 

muzicale dedicată vârstnicilor 

comunei.  

Activitate socială Ianuarie 2017 Local Căminul 

Cultural 

Nădrag. 

11 Experienţa înaintaşilor sprijin 

pentru tineri – întalniri ale 

elevilor şi tinerilor comunei cu 

pensionari pentru implicarea 

acestora în viaţa comunitătii 

prin expunerea unor experiente 

reale din activitatea 

profesională.  

Activitate socială Februarie 2017 Local Căminul 

Cultural 

Nădrag 

12 Să oferim mamelor noastre 

cadouri de ziua lor – 

confecţionarea de felicitări 

cadou de către copiii membrii 

ai cercului de pictură, spetacol 

de cântece şi versuri tematice   

Eveniment cultural Martie 2017 Local Căminul 

Cultural 

Nădrag 

13 Paste fericit tuturor – acţiune 

de colectare de haine, produse 

alimentare si cadouri, oferirea 

lor copiilor proveniţi din 

familii cu probleme sociale şi 

persoanelor vârstnice singure 

cu venituri reduse. 

Activitate socială Aprilie 2017 Local Căminul 

Cultural 

Nădrag. 

14 Viaţa familială împlinită şi 

sănătoasă – simpozion tematic 

referitor la educaţia şi 

planingul familial.  

Activitate socială Aprilie 2017 Local Căminul 

Cultural 

Nădrag 

15 Sănătatea, obiectiv vital în 

viaţa colectivităţii – consultaţii 

oftalmologice gratuite pentru 

persoanele vârsntice şi pentru 

persoanele cu venituri reduse.  

Activitate socială Mai 2017 Local Căminul 

Cultural 

Nădrag 

16 Comuna Nădrag istorie şi 

prezent – concurs de poezie şi 

prezentarea monografiei 

comunei Nădrag. 

Eveniment cultural Mai 2017 Local Căminul 

Cultural 

Nădrag. 

 
 
 


