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Bugetul comunei Nădrag
pe 2018, priorități de investiții

La început de an, administrația

Astfel, si anul acesta, reprezentanții

locală și-a stabilit obiectivele și se

Primăriei vor continua modernizarea,

pregătește să înceapă noi lucrări
în comună. Și pentru că este important să se țină cont de nevoile
reale ale oamenilor, reprezentanții
Primăriei Nădrag au planuri mari
în ceea ce privește modernizarea
localității. Pentru anul acesta, o
prioritate a administrației locale
este să finalizeze investițiile înce-

realizare în anul 2018.

dotarea și reamenajarea școlii din

• Amenajare sediu nou primărie

Nădrag, dar și extinderea rețelei de ca-

• Consolidare reabilitare si dotare Liceu

nalizare. De asemenea, în cursul acestui
an se dorește demararea lucrărilor de
modernizare a taberei pentru tineret
din Nădrag, dar și construirea unei capele funerare la cimitir.
Vor avea loc și lucrări de amenajare a
parcului din Nădrag, dar și investiții

Tehnologic Tr. Grozavescu, Extindere
clădire gimnaziu prin amenajare de grupuri sanitare si sala de clasa, Reabilitare
sala de sport
• Modernizare, renovare şi dotare cămin
cultural Nădrag
• Modernizare renovare și dotare cămin

editorial

Liviu Muntean

Dragi nădrăgeni,
Apropierea Sfintelor Paști aduce
cu sine schimbări în viața noastră
cotidiană. Unii dintre noi au ținut
post, alții poate au participat mai

cultural Crivina

des la slujbele religioase. Postul

Crivina.

• Construire capela cimitir

Mare aduce cu sine o schimbare de

• Acces și împrejmuire parc rustic

ritm, o stare de bine, de împlinire, pe

Banii din bugetul local vor fi împărțiți

Iată, mai jos, care sunt câteva dintre

• Canalizare Nădrag

care niciun concediu și nicio realiza-

pe mai multe domenii, pentru a acoperi

principalele investiții pe care aleșii

• Reabilitarea și modernizarea taberei

re profesională nu o poate egala. Cu

o paletă cât mai larga de investiții.

locali din Nădrag și le propus pentru

pentru tineret Nădrag

adevărat important este ca de săr-

pute anul trecut, dar și demararea

pentru renovarea căminului cultural din

de noi proiecte.

Obiceiuri de Paști, în Banat
În Banat, tradițiile sunt mai pu-

bătorile pascale să ne regăsim lângă
cei dragi echilibrul, liniștea și bucuria de a fi împreună. Abia atunci,

ține decât în alte zone, însă ele

grijile și lipsurile cotidiene dispar din

se păstrează vii din generație în

mintea noastră pentru câteva zile

generație.

și învățam să apreciem lucrurile cu
adevărat valoroase: curățenia sufletească, familia, prietenii. În tumultul

În dimineața de Paști, credincioșii tre-

de zi cu zi, nu știu câți dintre noi

buie să se spele pe față cu apa în care

mai avem răgazul să ne gândim la

au fost puse un ou roșu – pentru obraji

cei mai puțin norocoși decât noi. La

rumeni, un bănuț de argint – pentru

cei care nu au lângă ei pe cei dragi,

belșug, și un fir de iarbă – pentru pros-

o mamă, un frate, un copil, o fami-

peritate. Masa din prima zi de Paști este

de musafiri, să pornească spre centrul

lie. De Paști haideți să fim buni, să

satului, după care în fața bisericii intră

facem un act de caritate, să ne să e

respectarea unui ritual. La micul dejun

cu toții în hora mare. Întrucât portul tra-

uităm în jur și să-i ajutăm pe cei care

din prima zi de Paști se practică tradiția

dițional are mare prețuire, hora satului

au nevoie. Fie ca Învierea Domnu-

tămâierii bucatelor, apoi fiecare mesean

este deschisă de către cei îmbrăcați în

lui Nostru Iisus Hristos să reverse

primește o linguriță de paști, adică vin

costume populare.

un bun prilej de reunire a familiei, cu

și pâine sfințite. Tot în prima zi de Paști,
se poartă haine noi în semn de respect

Cea de-a doua și cea de-a treia zi de Paș-

Tot în Banat, în cele trei zile de Paște,

pentru această sărbătoare, dar și pentru

te sunt rezervate jocului popular. Tinerii

oamenii se sărută între ei și se îmbră-

că ea semnifică primenirea trupului

și bătrânii se adună în centrul satului,

țișează, acestea semnificând iubire,

și a sufletului, așa cum se primenește

în fața bisericii și spre seară începe hora

iertare, uitarea oricărei supărări.

întreaga natură primăvara.

mare a satului. Tot aici există tradiția
ca în a doua zi de Paște, sătenii, însoțiți

Hristos a Înviat!

în inimile dumneavoastră prinosul
bunătății, înțelegerii și al toleranței!
Să aveți Sărbători fericite și îmbelșugate, alături de toți cei dragi! Hristos
a Înviat!
Vă doresc Paște fericit și Sărbători
Luminate! Doamne ajută!
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Bălas Traian
Biriescu Ioan
Biriescu Lazăr
Greogescu Cristina Eugenia
Lăzărescu Răzvan Cristian
Manea Maria
Minea Vasile
Schöner Emil- Alexandru
Ungur Vasile

Dragi locuitori din Nădrag şi
Crivina,
Lumina sfintei Învieri a Domnului nostru Iisus Hristos să aducă
multă sănătate, iubire, liniște
sufletească și pace în inimile și
casele tuturor credincioșilor.
Vă doresc să petreceți Sfintele
Sărbători pascale înconjurați de
familie și prieteni, iar Lumina
Învierii să vă călăuzească pașii
spre tot ce e mai bun!
Paște fericit!
Primar,
Liviu Muntean

Dragi locuitori,
Fie ca Sfintele Sărbători ale
Învierii să
vă aducă
în suflete
speranță,
în case
liniște și în
familie pace. Vă urez ca sărbătoarea Paștelui să vă găsească în
armonie, cu sănătate și belșug!
Hristos a Înviat!
Viceprimar,
Puiu Ioan Linginari

CONSILIERII LOCALI
Andrei Flavia-Ioana

O nouă firmă,
la Nădrag
O nou agent economic a ales Nădragul pentru a-şi desfăşura activitatea. Astfel, SC Arco Baleno SRL
şi-a deschis un atelier de producţie,
în care se confecţionează pantofi.
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ANGAJAŢII PRIMĂRIEI NĂDRAG
Director Liceu Tehnologic „Traian
Grozăvescu”, prof. Stoiconi Cristian
Director adjunct Liceu Tehnologc
„Traian Grozăvescu”, prof. Mărcuț
Monika
Şeful postului de Poliţie Nădrag,
ag. şef Manea Silviu
Șef Ocol silvic „Ana Lugojana”, ing.
Oprea Ioan
Șefii district silvic Nădrag, Cireșan Dinu, Damșa Cosmin
Diriginte Oficiu Poștal, Șerban
Aneta

Biserica Ortodoxă Crivina
Preot paroh Hollschwandner
Iosif, Biserica Romano-Catolică
Hristos a înviat!
Nădrag
Prefect,
Adunarea Creștină str. Haiduca
Eva-Georgeta Andreaș
Nădrag
Biserica Penticostală Nădrag

Pastor Iacob Logoș, Biserica
Baptistă Nădrag
Învierea Domnului Iisus Hristos
Pastor Ionescu Sergiu, Biserica
este prilej pentru a fi mai îngădu- Baptistă Crivina
itori, mai buni și mai dornici de a
ne înțelege unii pe alții. Sper ca
Vă urează ca Sărbătoarea Paștecea mai veche și importantă săr- lui să vă aducă liniște în suflete,
Urează tuturor locuitorilor cobătoare a să vă deschidă inimile și să vă
munei Nădrag ”Paște fericit!”
creștinăbinecuvânteze casele. Învierea
Lumina si căldura Sfintelor
tății să vă
Domnului să vă împlinească pe
Sărbători Pascale să vă încălîntăreastoate planurile, să vă aducă buzească sufletele, să vă lumineze
că încrecurii și liniște. Paște Fericit!
mințile, să vă deschidă inimile
derea și
Spre iubire, credință și iertare.
speranța

Să fim mai buni, să ne bucurăm
într-o
din plin de frumusețea tuturor
viață mai
FIRMELE
lucrurilor care ne înconjoară și să bună pentru întreaga familie. Vă
SC Tehnocer SRL Nădrag
dăruim iubire celor dragi. Hristos doresc, din toată inima, sărbători
SC Fin As Pro SRL Nădrag
a Înviat!
fericite, liniște sufletească, o viaSC Mir- Selina SRL Nădrag
ță plină de satisfacții și împliniri
SC Bradul SRL Nădrag

alături de cei dragi. Paște fericit!
SC Tunad SRLNădrag
SC GTB SRL Nădrag
Învierea
Călin Dobra,
AF Orban Fabian și Felix - NăDomnului
Preşedintele Consiliului Judedrag
este, pentru
ţean Timiş
SC BCC SRL, punct lucru Nădrag
creștinii de
AF Balaș Cristian Nădrag
pretutin
SC Deco Garden SRL Nădrag
deni, o
JOIES DE BOI INVESTMENT
sărbătoare
Dragi credincioși,
a reculegerii
și un prilej de liniște sufletească. Preot paroh, Daniel Ioan Iancu - Urează tuturor locuitorilor coEste un moment care ne apropie Biserica Ortodoxă Nădrag
munei Nădrag Sărbători luminade familie și de care îmi doresc
Preot paroh, Ioan Arimescu,
te și Paști Fericit!
Cu această ocazie, 29 de persoane
au fost angajate pentru a lucra aici.
Pe această cale, reprezentanţii
Primăriei doresc să transmită succes agentului economic, pe care îi
asigură de tot sprijinul, pentru a-şi
putea desfăşura activitatea în cele
mai bune condiţii, pentru a-şi putea
dezvolta producţia.

să vă bucurați împreună cu toți
cei dragi.

Magazin Profi
în comuna noastră
Sfârşitul lunii martie vine cu o veste
bună pentru locuitorii din Nădrag.
Cu toţii vor putea găsi produse dintre cele mai variate la noul magazin Profi, deschis în comună. Primă-

ria Nădrag se bucură de interesul
arătat faţă de comuna noastră şi
ureză succes în afaceri companiei.
De asemenea, speră într-o colaborare fructuoasă, pe termen cât mai
lung.

” Eminescu –
dincolo de ora de curs”

Această manifestare a fost, de
fapt, încheierea
unei perioade de
o săptămână de
studiu dedicată
marelui scriitor,
care s-a desfășurat conform unui
grafic de activități pe niveluri de învățământ.

Desfășurarea acestei activități culturale presupune un cadru corespunzător, festiv, expresiv, care accen-

În data de 05.03.2018 s-a desfășurat simularea probei scrise la Limba și literatura română. Din totalul
tuează emoția estetică, interesul
pentru cunoaștere și comunicare.
Elevilor le-a făcut o deosebită plăcere să constate și chiar să participe la
amenajarea sălii de clasă, să o trans-

forme într-o expoziție de carte, ce
poate cuprinde opera lui Eminescu
în ediții diferite , o expoziție cu
lucrările plastice realizate în această
săptămână de elevii noștri. .

Activități dedicate
Unirii Principatelor Române

La Liceul Tehnologic ”Traian Grozăvescu” Nădrag, sau organizat
marți, 23 ianuarie 2018, o serie de
activități dedicate Unirii Principatelor.
Astfel, preșcolarii, elevii și profesorii au organizat o expoziție care
a oglindit trăirile elevilor din clasele primare, referitoare la aceste
momente importante din istoria
neamului românesc. Elevii tuturor
claselor au vizionat un material
PowerPoint despre Unirea Principatelor Române, au cântat și au recitat poezii. Aceste manifestări s-au

Simularea Evaluării Naționale 2018,
pentru elevii
claselor a VIII-a

de 20 elevi , s-au prezentat 16 .
In data de 06.03.2018 s-a desfășurat simularea probei scrise la
Matematică, la care, din totalul de
20 elevi, s-au prezentat 14.
Deoarece rezultatele obținute de
elevii noștri nu sunt cele așteptate,
cadrele didactice propunătoare,
diriginții și conducerea liceului
au întocmit și pus în aplicare un
plan remedial, prin care elevii să
fie conștientizați de importanța

derulat în cadrul proiectului educațional „Credință și unitate”, inițiat
de prof. Dumescu Mihaela. Acesta
are ca scop sprijinirea și promovarea
educației religioase, a istoriei și a
culturii naționale. Se dorește dezvol-

tarea intelectuală și morală armonioasă a elevilor, precum și creșterea
implicării lor în activitățile culturale,
social-misionare și filantropice. Proiectul face parte din manifestările
dedicate Anului omagial al unității

A început examenul de Bacalaureat

acestui examen în traseul lor educațional.

Simularea
Examenului de
Bacalaureat 2018

Examenul de bacalaureat 2018 a

la mediu la experimentat, dintre

început prin susținerea probelor

aceștia 5 nu au obținut vreun nivel

de evaluare a competențelor ling-

de competență.

avut loc simularea probelor scrise

vistice și digitale.

Proba C de evaluare a competențe-

din cadrul examenului național de

lor lingvistice de comunicare într-o

Bacalaureat. Simularea probelor

Proba A de evaluare a competen-

limbă de circulație internațională s-a

țelor lingvistice de comunicare în

susținut în data de 21 – 22. 02.2018.

limba română s-a susținut în data de
12.02.2018. La această probă s-au
înscris 18, s-au prezentat 17, obținând niveluri de competență de la
mediu la experimentat.

Proba D de evaluare a competențelor digitale s-a susținut în data de
16.02.2018. La această probă s-au
înscris 18, s-au prezentat 18, obținând niveluri de competență de

scrise din cadrul examenului na-

La această probă s-au înscris 18 (

țional de Bacalaureat s-au des-

toți au optat pentru Limba engleză) ,

fășurat după următorul program

s-au prezentat 17, obținând niveluri

(comun pentru clasele a XI-a și a

de competență de la A1 – B2.

Atenție la lumânările de Înviere!
lier.

Pompierii recomandă atât preoți-

În intervalul 19 - 22 martie 2018, a

lor, cât și credincioșilor să nu uite
câteva reguli de bază în timpul

De asemenea, pompierii recomandă să

slujbelor religioase de Paște astfel

fie supravegheate permanent lumânări-

ca acestea să se desfășoare fără

le căzute sau consumate.

XII-a): 19 martie - Limba și literatura română - E)a), 20 martie
- Limba și literatura maternă - E)
b) și 21 martie - proba obligatorie
a profilului- E)c). Proba la alegere
a profilului și specializării - E)d)
se va derula joi, 22 martie și va fi
susținută exclusiv de elevii clasei a

incidente: aprinderea și așezarea

vegetație sau elemente combusti-

lumânărilor se va face numai în

bile); lumânările nu se vor ține în

Proiectul are ca scop creşterea ratei de

XII-a. Rezultatele obținute au fost

locurile special amenajate în acest

apropierea obiectelor combustibi-

promovare la Bacalaureat de la 49,6%,

comunicate elevilor în data de 30

sens (în exteriorul construcției și

le precum icoane, decoruri, mobi-

la 59% şi reducerea abandonului în ulti-

martie.

la o distanță de siguranță față de

ma clasă de liceu de la 6,5% la 3,5%.
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Hotărâri ale Consiliului Local Nădrag
HOTĂRÂREA nr. 1

HOTĂRÂREA nr. 6

de comunicații electronice” situat în

din 05 ianuarie 2018

din 26 ianuarie 2018

localitatea Crivina.

Privind aprobarea acoperirii definiti-

Privind încetarea funcționării Creșei

ve a deficitului secțiunii de dezvoltare

cu Două Grupe, Comuna Nădrag,

HOTĂRÂREA nr. 13

a bugetului de venituri și cheltuieli al

Județul Timiș.

din 22 februarie 2018
Privind închirierea pe construcția

Consiliului Local al comunei Nădrag
pentru anul 2017, din excedentul bu-

HOTĂRÂREA nr. 7

„Turn metalic de susținere stație de

getului pentru anii precedenți.

din 26 ianuarie 2018

bază pentru servicii de comunicații

Privind aprobarea Strategiei anuale

electronice” situat în localitatea Crivi-

HOTĂRÂREA nr. 2

de achiziții publice a UAT Comuna Nă-

na și la baza acestuia a unei suprafețe

din 26 ianuarie 2018

drag și a Planului anual al achizițiilor

de 50 mp, pentru amplasarea echi-

Privind aprobarea organigramei și

publice pentru anul 2018.

pamentelor specifice de telecomunicații aferente unei stații de telefonie

statului de funcții ale Aparatului de

mobilă.

specialitate al primarului comunei

HOTĂRÂREA nr. 8

Nădrag și serviciilor publice pentru

din 26 ianuarie 2018

anul 2018.

Privind aprobarea evaluării în vede-

HOTĂRÂREA nr. 14

rea vânzării a 4 terenuri intravilane

din 26 februarie 2018

din comuna Nădrag.

Privind aprobarea specializării ca și

HOTĂRÂREA nr. 3

„coordonator de transport” a unei

din 26 ianuarie 2018
Privind aprobarea planului de ocu-

HOTĂRÂREA nr. 9

pare a funcțiilor publice din cadrul

din 26 ianuarie 2018

aparatului de specialitate al primaru-

Privind schimbarea destinației din

lui comunei Nădrag pentru anul 2018

locuință de serviciu în locuință con-

HOTĂRÂREA nr. 4
din 26 ianuarie 2018

din 26 februarie 2018

sc. A, ap. 15 , jud. Timiș.

Privind aprobarea locuinței situată la
adresa Nădrag, strada Oțelarilor nr. 24

HOTĂRÂREA nr. 10

fi efectuate în cursul anului 2018 în

din 22 februarie 2018

HOTĂRÂREA nr. 16

comuna Nădrag de către persoane-

Privind aprobarea bugetului de veni-

din 28 februarie 2018

le beneficiare ale prevederilor Legii

turi și cheltuieli al Consiliului Local al

Privind aprobarea dezlipirii a două

comunei Nădrag pentru anul 2018.

parcele din terenul înscris în CF
400173 Nădrag nr. top. 105/1/a/3/1/1.

HOTĂRÂREA nr. 5

din 22 februarie 2018

HOTĂRÂREA nr. 17

din 26 ianuarie 2018

Privind aprobarea transferului unor

din 28 februarie 2018

Privind aprobarea scutirii de la plata

utilaje din inventarul Primăriei Nă-

Privind acordarea de fonduri Bisericii

majorărilor de întârziere și penalită-

drag în inventarul Serviciului de

Ortodoxe din Nădrag, necesare repa-

ților aferente impozitelor și taxelor

alimentare cu apă și de canalizare a

rării acoperișului de la casa parohiala

locale, chiriilor, redevențelor și altor

Comunei Nădrag.

.

HOTĂRÂREA nr. 18

obligații la bugetul local, datorate de
către contribuabilii persoane juridice

HOTĂRÂREA nr. 12

din 28 februarie 2018

și Persoane juridice de pe raza Unită-

din 22 februarie 2018

Privind acordarea de fonduri Bisericii

ții Administrativ Teritoriale Comuna

Privind înscrierea în cartea funciară

Creștine Baptiste din Crivina, necesa-

Nădrag pentru anul 2018.

a construcției „Turn metalic de sus-

re reabilitării termice a clădirii bise-

ținere stație de bază pentru servicii

ricii.

Din agenda Poliţiei Nădrag

Agent șef-principal Manea Silviu, șef
post Poliția Nădrag recomandă o serie
de măsuri specifice acestui sezon:

• rugăm locuitorii care pleacă de acasă
de sărbători să asigure corespunzător
locuințe și anexele gospodărești pentru
a evita furturile din locuințe;
• atragem atenția locuitorilor să aibă grijă la bunurile personale (bani, portofel
cu acte, telefoane mobile etc.) atunci

Suciu Alexandru Iulian cu
Cozma Damaris Evelin,
în 24 ianuarie 2018
Nistor Gavril cu
Todica Maria,
în 14 martie 2018

Casă de piatră!

adresa Nădrag, str. Tineretului, bl.2,

HOTĂRÂREA nr. 11

Căsătorii

Nădrag.

HOTĂRÂREA nr. 15

garantat.

Bine ați venit pe lume!

specialitate al primarului comunei

de lucrări de interes public ce vor

nr. 416/2001 privind venitul minim

Szarka Eda Maia
Orliczky Ruth Ioana
Teslevici Matei Alexandru
Furdui Sara Maria

Morariu Sergiu David cu
Vacaru Laura Giorgiana,
în 3 februarie 2018

persoane din cadrul aparatului de

venabilă pentru locuința situată la

Privind aprobarea planului general

Nașteri

când merg la cumpărăturile de sărbători în piețe, magazine, mari complexe
comerciale;
• vom sta la dispoziția cetățenilor și vom
veghea la buna desfășurare a evenimentelor organizate cu ocazia Sărbătorii
Învierii Domnului.
Lucrătorii Postului de poliție Nădrag
urează locuitorilor comunei Sărbători
Fericite! Hristos a Înviat!

Decese
Dacas Brighita
născută în 20 martie 1938,
decedată în 27 decembrie 2017
Negrea Augustin
născut în 15 martie 1926,
decedat în 28 decembrie 2017
Mircia Dumitru
născut în 13 ianuarie 1962,
decedat în 31 decembrie 2017
Andrei Cioaba Cornelia
născută în 12 ianuarie 1956,
decedată în 01 ianuarie 2018
Lupulescu Ana
născută în 19 iunie 1930,
decedată în 13 ianuarie 2018
Deliomini Margareta
născută în 08 mai 1936,
decedată în 15 ianuarie 2018
Melter Antoniu
născut în 05 februarie 1937,
decedat în 25 ianuarie 2018
Cioban Marcel Gusti
născut în 16 mai 1967,
decedat în 29 ianuarie 2018
Lazarescu Nicolae
născut în 01 ianuarie1953,
decedat în 14 martie 2018
Popescu Cornel
născut în 14 decembrie 1943,
decedat în 14 martie 2018
Cucu Gherghina
născută în 27 aprilie 1940,
decedată în15 martie 2018
Dumnezeu să-i odihnească în pace!

