
De la Biroul de Taxe şi Impozite
• Vă amintim că ultimul termen de plată 
al taxelor şi impozitelor locale pentru 
semestrul II este data de 30 septembrie 
2018. Astfel, cei care au achitat până la 
31 martie doar cuantumul taxelor şi im-
pozitelor aferent primului semestru, vor 

putea plăti diferenţa rămasă, fără majo-
rări de întârziere, până la 20 septembrie 
2018. Cei care vor depăşi acest termen 
vor plăti majorări de întârziere.

• Cetăţenii care nu şi-au încheiat Poliţe-

le Obligatorii de Asigurări sunt invitaţi 
să facă acest lucru, altfel riscă amenzi 
cuprinse între 100 şi 500 de lei, conform 
legii. Poliţele obligatorii de asigurare a 
locuinţelor pot fi încheiate la orice firmă 
de specialitate.
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S-a deschis parcul de aventură 
din comuna noastră

Unul dintre cele  mai importante 
proiecte pe care administraţia 
locală l-a realizat, şi cu ajutorul 
căruia turismul în zona Nădragului 
va înflori, a fost inaugurat. Este 
vorba despre parcul de aventură 
din comuna noastră, care îşi pri-
meşte vizitatorii de aproximativ o 
lună. 

Parcul a fost deschis publicului iubitor 
de aventură în 29 iulie, iar de atunci 
primeşte aproximativ 150 de persoane 
dornice de adrenalină, în fiecare dumi-
nică.

Un loc de poveste din Timis s-a transfor-
mat intr-un loc de povestit si altora, dar 
mai ales de vizitat. Se inaugureaza un 
proiect important in nord-estul judetu-
lui, la mai putin de 100 km de Timisoa-
ra, la poalele varfului Pades din muntii 
Poiana Ruscai.

Parcul de aventură Nădrag a fost ame-
najat pe o suprafata de 1,5 hectare, pe 
culmea de la ieşirea din localitate, în 
Poiana Negri. Zona dispune de şase 
trasee, cu 64 de elemente suspendate: 
traversări, săritoare, platforme, căţără-
tori. Sunt trasee atât pentru copii, cât 

şi pentru adulţi, cu diferite grade de 
dificultate, iar pe fiecare dintre rutele 
amenajate turiştii se vor putea da cu 
tiroliana.

Zona de aventură a fost realizată cu 
fonduri de la bugetul local, valoarea 

investiţiei fiind de 250.000 de lei. Din 
aceşti bani au fost achizitionate şi 40 de 
echipamente de securitate.

Programul de funcţionare al parcului 
este duminica, între orele 11.00 şi 
17.00, iar intrarea este liberă.

editorial
Liviu Muntean

Dragi nădrăgeni, 

Iată că vara se apropie de final, 

iar acum, în pragul toamnei, este 

timpul să ne întoarcem cu toții la 

activitățile curente. Aşa cum puteţi 

observa deja, în comuna noastră au 

început lucrările edilitare, iar admi-

nistraţia locală se va preocupa în 

continuare de dezvoltare comunei. 

În curând, copiii îşi vor intra şi ei în 

rol, odată cu începerea şcolii, în 10 

septembrie. Tuturor elevilor din co-

muna noastră vreau să le urez să se 

bucure de anul școlar pe care tocmai 

îl încep, să profite de timpul pe care 

îl petrec împreună, la școală, și să 

dea dovadă de înțelepciune, pentru 

ca și în acest an să acumuleze cât 

mai multe cunoștințe. Profesorilor 

care le îndrumă paşii le doresc să 

aibă multă putere de muncă şi răb-

dare, iar noul an școlar să fie unul 

presărat cu împliniri și satisfacţii pe 

plan profesional. 

De asemenea, vă doresc dumnea-

voastră, tuturor locuitorilor comunei 

Nădrag, ca la început de toamnă să 

fiți la fel de muncitori și să dați dova-

dă în continuare de spirit civic, pen-

tru a ne sprijini în toate demersurile 

pe care le facem pentru dezvoltarea 

comunei noastre.

Zi de sărbătoare în comună. 
Se pregăteşte Ruga de la Crivina

Va fi din nou distracţie şi voie 
bună, la sărbătoarea satului Crivi-
na. Cu ocazia zilei de 8 septembrie, 
atunci când este sărbătorită Naş-
terea Fecioarei Maria, localitatea 
îmbracă straie de sărbătoare. 

Momentul de sărbătoare coincide cu 
Hramul Bisericii, astfel ca ziua de săr-
bătoare va începe dimineaţa, cu slujba 
de la Biserică. Reprezentanții primăriei 
comunei Nădrag au pus la cale un pro-
gram artistic, bogat, pe toate gusturile, 
iar cei mai îndrăgiţi artişti vor încinge 

atmosfera. Distracția va dura până 
târziu în noapte, așa cum se întâmplă la 
marile sărbători ale bănățenilor.

Pe această cale, invităm toţi locuitorii 
comunei să ia parte la Ruga de la Crivi-
na!
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Distracție și voie bună, 
la Zilele Padeșului

Voia bună s-a îmbinat perfect 
cu mișcarea în aer liber, timp de 
două zile, în comuna noastră. În 19 
august, au fost sărbătorite Zilele 
Padeșului, eveniment deja tradiți-
onal în Nădrag.

Evenimentul, organizat de Primăria 
Comunei Nădrag, s-a bucurat de un 
real succes în rândul participanţi-
lor, iar muzica bună şi diversitatea 
programului artistic i-au făcut pe 
oameni să petreacă până târziu în 
noapte. Iubitorii de folclor s-au bu-
curat de recitalurile susţinute de Ma-
ria Didraga, Maria Hurduzeu şi Alina 
Trastau, iar tinerii au putut asculta 
hiturile formaţiei Daggu Project. 
Nici cei mici nu au fost uitaţi, iar 

pentru ei a fost organizat un spec-
tacol de circ, în care au fost prezen-
tate animale exotice şi jonglerii. De 
asemenea, în zonă a fost montat 
un parc de distracţie, cu tobogane, 
maşinuţe şi multe alte jocuri.

Concurs de cicloturism la Nădrag
În 18 august a avut loc cea de-a 
treia ediţie a evenimentului Ciclo-
turism în Valea Padeşului, orga-
nizat de rimaria Comunei Nadrag 
si Asociaţia pentru Promovarea şi 
Dezvoltarea Turismului (APDT) în 
judeţul Timis, Clubul Bănăţean de 
Turism (CBT) prin departamentul 
Timisiensis Bikers şi Primaria Co-
munei Nadrag. 

Pentru ca evenimentul să se desfă-
şoare fără nicio problemă, s-a lucrat 
pentru curăţarea vegetatia de pe 
marginea traseului de competitie şi 
s-a marcat şi delimitat zona traseu-
lui, pentru siguranţa competitorilor. 
Sâmbătă, în 18 august, la ora 12, s-a 
dat startul competiţiei. Iar iubitorii 
sportului pe două roţi s-au întrecut 
într-o cursă cu lungimea de 32 de 
kilometri, cu “Plecare “ şi “Sosire” în 
faţa Primăriei Nădrag. 

Concursul s-a desfăşurat sub formă 
de circuit, într-o mică parte prin 
localitate, după care au continuat pe 

traseul identificat şi marcat de către 
Clubul Bănăţean de Turism. De pe 
Valea Padeşului s-a intrat pe Valea 
Cârlionţului, apoi pe drumul foresti-
er de legatură, către Valea Gosta, de 

unde s-a revenit pe Valea Padeşului. 
La final, câstigătorii competiţiei au 
primit diplome şi premii din partea 
organizatorilor, dar şi materiale de 
promovare a turismului în Timiş.

Mai multe 
drumuri agricole 
au fost pietruite

Investiţie a Primăriei Nădrag 

în comună. Mai multe drumuri 

agricole din localitatea Crivina 

au fost pietruite, pentru ca ac-

cesul oamenilor la culturile de 

pe terenurile extravilane să se 

poată face mai facil. Astfel, pe 7 

drumuri de exploatare agricolă 

s-a așternut balastru şi piatră.

Creşa din Nădrag, 
preluată de 

Consiliul Judeţean 
Timiş 

Consiliul Judeţean Timiş urmea-

ză să preia creşa din localitatea 

Nădrag. Totul, pentru că în ulti-

mii ani, interesul părinţilor din 

comună de a-şi înscrie micuţii în 

învăţământul antepreşcolar a 

fost unul extrem de scăzut. 

Astfel, spaţiul va fi preluat de 

către CJT, iar Direcţia Generală 

de Asistenţă Socială şi Protec-

ţia Copilului va administra aici 

case de tip familial pentru copii 

aflaţi în prezent în centrele de 

plasament ale Direcţiei. 

Vestea este una bună pentru 

locuitorii comunei noastre, în-

trucât în urma refuncţionalizării 

spaţiului, aici vor fi create şi lo-

curi de muncă, pentru care, cel 

mai probabil, vor putea aplica 

şi cetăţenii din Nădrag. 



Recomadările pompierilor 
pentru a evita incendiile de vegetaţie uscată

Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Banat fac apel la cetăţeni să respecte următoarele măsuri specifice de prevenire a incendii-
lor de vegetaţie.

• să nu utilizeze focul deschis în locuri cu pericol de incendiu şi pe timp de vânt.
• Să nu utilizeze focul deschis la distanţe mai mici de 10 metri faţă de materiale sau substanţe combustibile (casă,şură, depozit de cereale, pădure)
• Arderea miriştilor, resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale combustibile să se facă în locuri special amenajate
• cetăţenii să se inetreseze în prealabil la primărie în ceea ce priveşte planificarea zilelor şi  locurilor special amenajate în care se adună resturile me-
najere şi vegetaţia uscată din localitate în scopul arderii
• arderea resturilor vegetale, a gunoaielor, a deseurilor şi a miriştilor să se facă numai după ce a fost anunţat serviciul pentru situaţii de urgenţă.
• Să asigure supravegherea permanentă a arderii şi să stingă jarul după încetarea acesteia. 
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Hotărâri ale Consiliului Local Nădrag
 HOTĂRÂREA nr.42
din 27 iunie 2018

                                              
            Privind rectificarea bugetului 

de venituri şi cheltuieli al Consiliului 
Local al Comunei Nădrag  pentru 

anul 2018

HOTĂRÂREA nr. 43
din 27 iunie 2018

             Privind dezmembrarea în 
două imobile a imobilului teren ex-

travilan înscris în CF 401370 Nădrag, 
nr. cadastral 401370 situat în satul 

Crivina, com. Nădrag.

HOTĂRÂREA nr. 44
din 27 iunie 2018

             Privind constatarea schimbă-
rii denumirii proprietarului a două 

terenuri intravilane situate în comu-
na Nădrag jud. Timiş.

HOTĂRÂREA nr. 45
din 27 iunie 2018             

                      
             Privind atestarea aparte-

nenţei la domeniul privat al UAT 
Comuna Nădrag a unor imobile cu 
destinaţia de locuinţă şi a terenuri-

lor aferente lor,  situate în comuna 
Nădrag, judeţul Timiş.

HOTĂRÂREA nr. 46
din 27 iunie 2018 

             Privind aprobarea vânzării 
prin licitaţie a 3 parcele de teren 

situate pe strada Cornet din comu-
na Nădrag.

HOTĂRÂREA nr. 47
din 27 iunie  2018

             Privind aprobarea acordării 
de către Primăria Comunei Nădrag 
a diplomelor, cupelor şi medaliilor 
pentru laureaţii competiţiei auto-
mobilistice „ VTM Timiş – Nădrag 

2018 ”.  

HOTĂRÂREA nr. 48
din 27 iunie  2018

             Privind privind aprobarea 
introducerii reţelei de gaz metan la 
Centrul de Informare Turistică Nă-

drag, şi achiziţionarea unei centrale 
termice.

HOTĂRÂREA nr. 49
din 25 iulie 2018

                                                                                           
      Privind aprobarea fondurilor 

destinate organizării evenimentului 
cultural „Zilele Padesului -comuna 

Nădrag” în anul 2018.

HOTĂRÂREA nr. 50
din 25 iulie  2018

             Privind aprobarea acordării 
de către Primăria Comunei Nădrag 
a diplomelor, cupelor şi medaliilor 
pentru laureaţii competiţiei Cupa 

CBT– Nădrag 2018-editia III-a ”.  

PROIECT DE HOTĂRÂRE
din 25 iulie 2018

   
            Privind stabilirea taxei locale 
pentru închirierea vidanjei aparţi-
nând Primăriei Comunei Nădrag, 

persoanelor fizice si juridice din alte 
localitati 

PROIECT DE HOTĂRÂRE
din 25 iulie 2018

                                                                                        
              Privind  schimbarea des-
tinaţiei imobilului Centru De In-
formare Turistica Nadrag, înscris 
în CF vechi 307nr.top 1/1/1/a/1/

a/1/1//b/18/9/6/5/2/16/16/1/59/1/1 
Nădrag , nr.cadastral 400195-C1 din 

„Centrul de Informare Turistica” 
în „Imobil cu alta destinatie decat 

aceea de locuinte”

PROIECT DE HOTĂRÂRE
din 25 iulie 2018

            Privind concesionarea prin 
licitaţie a Taberei Nădrag, compo-

nentă a domeniului public al Comu-
nei Nădrag şi aflată în administrarea 

Consiliului Local al Comunei Nă-
drag.

HOTĂRÂREA nr. 54
din 25 iulie 2018   

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      

                      
             Privind modificarea Hotărârii 
Consiliului Local al comunei Nădrag 
nr. 121/20.12.2017 privind stabilirea 

tarifelor pentru unele servicii de 
interes local pentru anul fiscal 2018.    

HOTĂRÂREA nr. 55
din 27 iulie 2018

          Privind trecerea imobilului Cre-
şa cu Două Grupe, Comuna Nădrag, 
Judeţul Timiş din domeniul public 
al comunei, in domeniul public al 

judetului Timis



Decese
Balog Petru

născut în 28 Aprilie 1947
decedat în 27 Martie 2018

Gyapyas Iosif
născut în 16 Martie1960
decedat în 23 Iunie 2018

Caprariu Cornelia
născută în 13 Februarie 1938 

decedată în 10 Iunie 2018
Flocan Petre 

născut în 07 Octombrie 1939
decedat în 15 Mai 2018

Buga Irma
născută în 09 Octombrie 1954

decedată în 24 Aprilie 2018
Gyapjas Gheorghe

născut în 16 Februarie 1967
decedat în 23 Aprilie 2018

Slidac Silvia
născută în 29 Mai 1938

decedată în 31 Martie 2018
Paşca Sâmtioana 

născută în 31.01.1930 
decedată în 23.05.2018

Kubesch Oscar 
născut în 13.10.1930 

decedat în 29.03.2018

Dumnezeu să-i odihnească în pace!

Căsătorii
Nistor Gavril cu 

Todica Maria
în 14 Martie 2018

Popdan Ioan Gheorghe cu 
Halasciuc Dorina 
în 28 Martie 2018
Olariu Daniel cu 

Dinu Madalina Bianca Carolina 
în 19 Mai 2018

Paseka Florin Constantin cu 
Borcan Florentina 

în 23 Mai 2018
Matei Iulian cu 

Maris Anamaria 
în 16-Iun-2018

Meglei Adrian Narcis cu 
Vouciuc Simona 
în 30 Iunie 2018

Ionele Catalin Ionut cu 
Hadarau Andreea Emanuela 

în 15 Iulie 2018
Pistolea Antonio-Luigi cu 
Subtire Damaris Svetlana 

în 21 iulie 2018
Jujonescu Paul cu 

Stănescu Cerasela-Daiana 
în 28 iulie 2018

Petroi Ilie - Răzvan cu 
Stanconi Ionela- Maria

 în 4 august 2018
Sîn Ioan cu 

Vasiloni Claudia-Adina 
în 18 august 2018

Dicu Daniel cu 
Fira Cerasela-Sandrina 

în 18 august 2018
Casă de piatră!

Nașteri
Mitroi Ariana Antonia

Negrea Mattyas
Petrutescu Nicolae Daniel

 Bine ați venit pe lume!

Structura anului şcolar 
2018-2019

Elevii şi preşcolarii au terminat 
cursurile anului şcolar vineri, în 
15 iunie, conform calendarului 
aprobat de Ministerul Educaţiei 
Naţionale. 

Iar potrivit unui ordin al ministru-
lui Educaţiei Naţionale, Valentin 
Popa, anul şcolar 2018-2019 va 
începe pe 10 septembrie şi însu-
mează 168 de zile lucrătoare (34 de 
săptămâni): 

• SEMESTRUL I
10 septembrie 2018 - 

1 februarie 2019; 

• SEMESTRUL AL II-LEA 
11 februarie 2019 - 

14 iunie 2019.

Vacanţele elevilor din toate cicluri-
le de învăţământ sunt programate 
astfel: 

• VACANŢA DE IARNĂ 
în perioada 22 decembrie 2018 - 

13 ianuarie 2019
 

• VACANŢA INTERSEMESTRIALĂ 
între 2 şi 10 februarie 2019

• VACANŢA DE PRIMĂVARĂ 
între 20 aprilie şi 5 mai 2019 

• VACANŢA DE VARĂ 
din 15 iunie până în 15 septembrie 

2019.

Clasele din învăţământul primar şi 
grupele din învăţământul preşcolar 
beneficiază de vacanţă în săptămâ-
na 27 octombrie - 4 noiembrie 2018.

Pentru clasele terminale din învăţă-
mântul liceal, anul şcolar se încheie 
în data de 31 mai 2019, iar pentru 
clasa a VIII-a, în data de 7 iunie 2019. 
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Din agenda Poliţiei Nădrag
Agent șef-principal Manea Silviu, 
șef post Poliția Nădrag recomandă 
o serie
de măsuri, cu privire la o nouă me-
todă de înselăciune:

A apărut un nou tip de fraudă, me-
toda ”Provider”, care face ravagii: 
eşti sunat de cineva care se dă drept 
operator la Telekom, Orange sau 
Vodafone. Poate fi un fost angajat al 
firmei respective, pentru că are acces 
la baza de date. Îţi spune că este ceva 
în neregulă cu factura ta şi te roagă să 
tastezi un cod de cifre. 

Dacă ai făcut asta, îi încarci cartela 
respectivului cu 300 de euro! 

„Dacă un corespondent lăsă un me-
saj să apelaţi numărul 06 07 74 52 41, 
nu apelaţi în nici un caz acest număr 
pentru că factura dumneavoastră va 
fi încărcată foarte mult. După un timp 
escrocii au găsit un alt sistem pentru 
utilizarea frauduloasă a mobilelor. Ei 
vă apelează pe GSM, se prezintă ca 
fiind Provider Orange, Telekom (sau 
orice reţea în care sunteţi abonat), 
vă cer să introduceţi un cod care este 
09 # explicându - vă că este vorba 
de o verificare a mobilului dumnea-

voastră. Nu tastastaţi în niciun caz 
codul indicat şi închideţi imediat”, 
spune comisarul şef (r) Gelu Margină, 
preşedintele Asociaţiei pentru Moni-
torizarea Ordinii Publice şi Siguranţa 
Cetăţeanului.

Aveţi grijă la invitaţie!

Infractorii dispun de dispozitive ce 
le permit să citească cu acest cod 
cartela SIM. Nu le rămâne decât să 
creeze o nouă cartelă (sau oricât de 
multe) cu care vor vorbi în contul 
tău. Dacă aveţi un apel telefonic şi pe 
mobil se afişează „A C E” nu răspun-
deţi; anulaţi apelul. Este un virus care 
distruge cartela SIM şi telefonul mo-

bil. Nu deschideţi nici un mesaj care 
are ataşată o filă numită „Invitaţie”, 
indiferent cine o trimite. Este un virus 
care deschide o Flacără Olimpică. 
Această „arde” întregul hard disc al 
computerului dumneavoastră. Acest 
virus va fi trimis de la cineva care are 
adresa dumneavoastră de email în 
lista de contact. 


