
Taxele şi impozitele rămân 
neschimbate în 2019

Veşti bune pentru locuitorii comunei 
Nădrag Aleşii locali nu au conside-
rat oportună o creştere a nivelului 
taxelor şi impozitelor locale, având în 
vedere nivelul socio-economic al ţării 
noastre. 

Astfel, şi anul viitor locuitorii comunei 
noastre vor trebui să achite aceleaşi 
sume ca şi anul acesta. De asemenea, 
şi în 2019, cei care îşi vor plăti taxele şi 
impozitele până la sfârşitul lunii martie, 
vor beneficia de o bonificaţie de 10%.
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Realizările administraţiei locale 
în 2018, planuri pentru 2019

Încă un an se apropie de final, iar 
acesta este momentul în care si 
reprezentanţii administraţiei loca-
le trag linie şi fac bilanţul. Pentru 
comuna Nădrag, anul care a trecut 
a fost unul plin de încercări, însă 
aleşii locali au făcut tot posibilul 
să îşi ducă la îndeplinire obiecti-
vele.

Astfel, în anul 2018 s-au finalizat o serie 
de investiţii, iar una dintre cele mai 
importante este noul pod din Nădrag, 
din vecinătatea creşei, care este acum 
utilizat de toţi locuitorii comunei. 
Obiectivul a fost realizat din bani de la 
bugetul local. De asemenea, reprezen-
tanţii primăriei au reuşit să depună şi să 
câştige finanţarea pentru două proiecte 
importante, prin Programul Naţional 
de Dezvoltare Locală, proiecte ce au 
în vedere reabilitarea şi modernizarea 
liceului din comună şi a grădiniţei.
Autorităţile locale au depus proiecte 
pentru finanţare şi din Fondul European 
Agricol pentru Dezvoltare Rurală. Din 
aceşti bani se doreşte reamenajarea şi 
modernizarea parcului central din Nă-
drag, dar şi modernizarea, renovarea şi 
dotarea căminului cultural din Nădrag. 
Tot anul acesta, după îndelungi piedici, 

a fost inaugurat şi parcul de aventură 
din comuna noastră, care va duce la 
înflorirea turismului în zona noastră. Au 
mai avut loc şi pietruiri de drumuri în 
comună, iar lucrările de modernizare 
a infrastructurii rutiere vor continua şi 
anul viitor. 

În 2018, autorităţile locale din Nădrag 
au finalizat şi implementarea proiectu-
lui de extindere şi modernizare a reţelei 
de canalizare din comună, finanţat 
prin PNDL. Urmează ca în curând să fie 
efectuate probele finale şi să fie făcută 
repecţia finală a lucrării.

Pentru 2019, planurile administraţiei 
locale sunt îndrăzneţe, însă cu trudă şi 
strădanie, şi acestea vor fi duse la înde-
plinire. Se doreşte demararea construc-
ţiei blocului cu 30 de locuinţe sociale, 
întocmirea documentaţiei şi construirea 
unei piste de biciclete între Crivina şi 
Nădrag, pe terasamentul fostei mo-
căniţe, dar şi finalizarea modernizării 
căminului cultural din Crivina. 

De asemenea vor fi finalizate cele două 
proiecte finanţate prin PNDL, dar şi 
sediul primăriei. Tot anul viitor vor fi 
pietruiţi 2 kilometri de drum agricol, la 
Crivina şi vor fi asfaltate două străzi. 

editorial
Liviu Muntean

Dragi nădrăgeni, 

Iată că anul 2018 se apropie de 
sfârșit. Pentru unii a fost un an bun, 
pentru alții mai puțin. Ca primar, țin 
să vă mulțumesc pentru eforturile 
dumneavoastră ca această comună 
să fie una gospodărită, curată și 
prosperă. Vreau să îmi exprim apre-
cierea tuturor celor care, în diferite 
domenii, prin tot ceea ce au făcut, 
au dus numele comunei noastre în 
județ, țară sau lume. De asemenea, 
le mulțumesc agenţilor economici,
societăţilor și instituţiilor publice 
care își desfășoară activitatea în 
comuna noastră pentru buna conlu-
crare avută cu Primăria și Consiliul 
Local Nădrag și sper ca această cola-
borare să fie menținută și anul viitor. 
Acum, în pragul sărbătorilor şi a
sfârșitului de an, să încercăm să lă-
săm în urmă tot ce a fost în 2018, să 
ne adunăm în jurul lucrurilor dragi 
nouă: familia, prietenii, comunitatea 
noastră. Fie ca Sărbătoarea Crăciu-
nului să aducă bucurie în sufetele 
tuturor. Spiritul acestei mari sărbă-
tori a creștinătăţii să ne lumineze și 
să ne facă mai buni. Harul, Speranţa 
și Lumina Nașterii Mântuitorului să 
se coboare asupra dumneavoastră 
și a celor dragi, iar Anul Nou 2019, să 
vă aducă sănătate, fericire, prospe-
ritate și numai bucurii.

Vă doresc din suflet,
Crăciun fericit și La Mulţi Ani!

Programul 
Primăriei Nădrag, 

de sărbători 
Anunţăm locuitorii comunei 

Nădrag că, în preajma sărbători-

lor, programul de funcţionare al 

Primăriei se modifică, conform 

legii. Zilele de 24, 25 şi 26 decem-
brie 2018 şi 31 decembrie 2018, 1 
şi 2 ianuarie 2019 sunt declarate 

sărbători legale, astfel că nu se va 

lucra.

Zeci de locuri de muncă au 
fost create în comună

Aproape 100 de locuri de muncă 
au fost create, în ultimii doi ani, pe 
raza comunei noastre. 
Cu susţinerea autorităţilor locale, în 
această scurtă perioadă de timp, nu mai 
puţin de patru firme şi-au deschis punc-
te de lucru în comuna noastră, ajutând 
astfel la creşterea mediului economic 
din zonă, dar şi la ocuparea forţei de 
muncă de către locuitorii comunei.  La 
firma care produce încălţăminte au 
fost create şi ocupate 38 de locuri de 

muncă, la cea de confecţii metalice sunt 
aproximativ 30 de angajaţi, în timp ce la 
magazinul Profi lucrează 9 persoane. De 
asemenea, alţi 5 oameni au fost anga-
jaţi de Consiliul Judeţean Timiş, prin 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială 
şi pentru Protectia Copilului Timiş, care 
a preluat creşa din comună. Pe această 
cale, autorităţile locale reamintesc tutu-
ror agenţilor economici că se bucură de 
tot sprijinul pentru a-şi dezvolta afaceri-
le pe raza comunei noastre. 
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La Mulţi Ani, România
Elevii din comuna noastră au luat 
parte la o serie de activități meni-
te a evoca Ziua Națională, în anul 
Centenarului. Au fost mândri că 
sunt români şi au cinstit memoria 
celor care, în urmă cu 100 de ani, 
au înfăptuit Marea Unire de la Alba 
Iulia.
Una dintre activităţile organizate a 
avut loc la frupa mică a Grădiniţei 
PN Nădrag, sub coordonarea prof. 
Mirela Crivinanţu, şi a stat sub gene-
ricul „100 de ani, 100 de zâmbete de 
copil”.  În cadrul Liceului Tehnologic 
„Traian Grozăvescu” au fost orga-
nizate, de asemenea, activităţi de 
celebrare a acestui moment atât de 
important pentru noi toţi.

Balul Bobocilor şi 
Carnavalul 

Măştilor, la Liceul 
din Nădrag

Şi anul acesta, la fel ca întot-

deauna, elevii de liceu au avut 

parte de o petrecere pe cinste, 

la Balul Bobocilor. Cu această 

ocazie au fost desemnaţi Miss 

şi Mister boboc, dar şi cei mai 

populari elevi din rândul celor 

de clasa a IX-a.

Un alt eveniment “colorat” or-

ganizat în şcoala noastră a fost 

Carnavalul Măştilor, care a avut 

loc în 5 noiembrie

Am plecat 
să colindăm 

Și în acest an, în preajma Sfinte-

lor Sărbători de iarnă, Primăria 

și Consiliul Local Nădrag, în

colaborare cu Liceul Tehnologic 

”Traian Grozăvescu” au oferit 

nădrăgenilor un spectacol

deosebit de colinde strămoșești 

și obiceiuri de Crăciun. Festi-

valul „Am plecat să colindăm” 

este organizat în colaborare cu 

Cercul Handmade, şi s-a desfă-

şurat 20 decembrie. Pe lângă 

concursul de colinde, a avut loc 

şi Târgul de Crăciun, la care au 

participat toţi preşcolarii, elevii 

şi profesorii şcolii noastre.

Dragi locuitori din 
Nădrag şi Crivina, 
În aceasta perioadă, 
când cu toţii sun-
tem înconjuraţi de 
cei dragi, aşteptăm 

cu bucurie sărbătorile de iarnă. În 
aceste zile, fiecare dintre noi priveş-
te cu speranţă spre viitor, cu dorinţa 
de mai bine. Vă urez ca sărbătoarea 
Crăciunului să vă găsească în pace şi 
armonie, iar Anul Nou să vă fie unul 
îmbelşugat.

Primar, Liviu Muntean



Sărbătoarea Naşterii Domnului să vă 
găsească în armonie şi 
să vă aducă în suflete 
pace şi speranţă. Vă 
doresc să aveţi parte 
de un Crăciun îmbelşu-
gat, iar anul nou să vă aducă numai 
împliniri. Crăciun Fericit şi La Mulţi 
Ani!

Viceprimar, Puiu Ioan Linginari



CONSILIERII LOCALI

Andrei Flavia-Ioana
Bălas Traian
Biriescu Ioan

Gheorghe Lazăr
Greogescu Cristina Eugenia
Lăzărescu Răzvan Cristian

Butnariu Sorin
Minea Vasile

Schöner Emil- Alexandru
Ungur Vasile

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 
Urează tuturor locuitorilor comunei 
sărbători fericite şi La mulţi Ani! Fie 

ca sărbătoarea Naşterii Domnului să 
vă umple sufletele de bucurie, pace 

şi mulţumire, iar Anul Nou să fie unul 
cu împliniri pe toate planurile!
Crăciun Fericit şi La mulţi Ani



SSe împlineşte un secol de când 
noi, românii, avem o ţară pe care 
o putem numi casă şi o identitate 
naţională cu care ne putem mândri 
nu doar în intimitatea 
căminului nostru, ci şi 
peste hotare. Şi, pentru 
că se apropie Crăciunul 
cu numărul 100 pe care 
îl sărbătorim în marea noastră fami-
lie ce poartă numele de România, 
vreau să vă transmit, în special vouă, 
dragi concetăţeni din judeţul Timiş, 
că este momentul să fim mai uniţi 
ca oricând, să ne întoarcem acasă, 
să ne regăsim părinţii, fraţii, copiii, 
nepoţii, dar şi pe noi înşine şi, împre-
ună, să ne bucurăm de Naşterea lui 
Iisus Hristos.
Cu cele mai bune gânduri de sănă-
tate şi prosperitate, vă doresc un 
Crăciun luminat de bucurie şi la 
mulţi ani!

Prefect, Eva-Georgeta Andreaș



Nașterea Domnului să vă aducă în 
suflet lumină și căldură sufletească, 
iar Noul An să vă deschidă calea spre 
fericire și împliniri! Crăciun fericit! La 
mulți ani!
Președintele Consiliului Județean 
Timiș

Călin Dobra, 
Preşedintele Consiliului Judeţean 

Timiş



Dragi credincioși, 

Preot paroh, Daniel Ioan Iancu - 
Biserica Ortodoxă Nădrag 

Preot paroh, Ioan Arimescu, 
Biserica Ortodoxă Crivina 

Preot paroh Hollschwandner Iosif, 
Biserica Romano - Catolică Nădrag 

Adunarea Creștină str. Haiduca 
Nădrag 

Biserica Penticostală Nădrag 
Pastor Iacob Logoș, 

Biserica Babtistă Nădrag 
Pastor Ionescu Sergiu, 

Biserica Baptistă Crivina

Vă urează ca Sărbătoarea Crăciunu-
lui să vă aducă liniște în suflete, să vă 
deschidă inimile și să vă binecuvân-
teze casele. Naşterea Domnului să vă 
împlinească pe toate planurile, să vă 
aducă bucurii și liniște, iar noul an să 
vă fie unul cu folos! Crăciun Fericit şi 
La mulţi Ani!



FIRMELE 
SC Tehnocer SRL Nădrag
SC Fin As Pro SRL Nădrag
SC Mir- Selina SRL Nădrag

SC Bradul SRL Nădrag
SC Tunad SRLNădrag
SC GTB SRL Nădrag

AF Orban Fabian și Felix - Nădrag
SC BCC SRL, punct lucru Nădrag

AF Balaș Cristian Nădrag
SC Deco Garden SRL Nădrag
JOIES DE BOI INVESTMENT

Urează tuturor locuitorilor comunei 
Nădrag Sărbători Fericite și La Mulţi 
Ani!
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Hotărâri ale Consiliului Local Nădrag
                                             

   HOTĂRÂREA nr.56 
din 26 septembrie 2018 

Privind rectificarea bugetului de 

venituri şi cheltuieli al Consiliului 

Local al Comunei Nădrag pentru 

anul 2018 

HOTĂRÂREA nr. 57
 din 26 septembrie 2018 

Privind completarea nomenclatoru-

lui stradal al comunei Nădrag prin 

atribuirea de numere pentru adresa 

unor imobile noi de pe raza comu-

nei 

HOTĂRÂREA nr. 58 
din 26 septembrie 2018

  Privind aprobarea cumpărării unei 

autoutilitare pentru transporturile 

necesare executării de lucrări de 

întreţinere şi reparaţii a reţelelor de 

utilităţi publice, spaţiilor verzi sau a 

imobilelor din patrimoniul comunei 

Nădrag. 

HOTĂRÂREA nr. 59 
din 26 septembrie 2018 

Privind achiziţionarea directă de 

pavele pentru pavaj şi borduri în 

vederea amenajării şi reparării 

trotuarelor şi aleilor deteriorate din 

Comuna Nădrag. 

HOTĂRÂREA nr. 60 
din 26 septembrie 2018 

Privind achiziţionarea directă a 

contractului de lucrări de tăiere şi 

toaletare a arborilor de pe raza par-

cului de aventură Nădrag. 

HOTĂRÂREA nr. 61 
din 26 septembrie 2018

 Privind însuşirea Acordului de co-

operare încheiat între UAT Comuna 

Nădrag şi ACOR Timiş, privind exer-

citarea unor activităţi necesare UAT 

Comuna Nădrag în scopul realizării 

unor atribuţii stabilite prin lege în 

sarcina autorităţilor administraţiei 

publice locale. 

HOTĂRÂREA nr. 62 

din 26 septembrie 2018 
Privind preluarea în inventarul 

Primăriei Nădrag a schelei care a 
aparţinut debitorului S.C. General 
Service Construcţii Montaj S.R.L. 

HOTĂRÂREA nr. 63 
din 26 septembrie 2018 

Privind desemnarea şefului Servi-
ciului Voluntar pentru Situaţii de 
Urgenţă din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei 
Nădrag. 

HOTĂRÂREA nr. 64
din 12 octombrie 2018              

Privind  constatarea încetării man-
datului de consilier în cadrul Con-

siliului Local al comunei Nădrag, al 
d-nei. Manea Maria . 

HOTĂRÂREA nr. 65
din 12 octombrie 2018    

Privind  validarea mandatului de 
consilier în cadrul Consiliului Local 
al comunei Nădrag, al d-lui. Butna-

riu Sorin .

HOTARAREA nr.66
din 12 octombrie 2018

Privind  achiziţionarea directă a 50 
de lămpi pentru înlocuirea celor de-
fecte din reţeaua de iluminat public 
al comunei Nădrag, panou informa-
tiv luminos şi ornamente luminoase 
pentru pavoazarea festivă a comu-
nei Nădrag în sezonul sărbătorilor 

de iarnă.

HOTĂRÂREA nr. 67
din 31 octombrie 2018                                                                                      

Privind atestarea apartenenţei la 
domeniul privat al UAT Comuna 

Nădrag a unui teren intravilan situat 
în comuna Nădrag, str. Izvorului, 

judeţul Timiş.

HOTĂRÂREA nr. 68
din 31 octombrie 2018

             Privind aprobarea modifică-
rii suprafeţei înregistrate în cartea 

funciară, a terenului intravilan, 
curţi construcţii înscris în CF 400761 

Nădrag, nr. top 1/72, situat în com.
Nădrag str. Nucilor, nr.11,  judeţul 

Timiş.

HOTĂRÂREA nr. 69
din 31 octombrie 2018                                                                                                                             

Privind  modificarea  organigramei 
şi statului de funcţii ale Aparatului 
de specialitate  al primarului co-

munei Nădrag şi serviciilor publice  
pentru anul 2018.

HOTĂRÂREA nr. 70
din 31 octombrie  2018

             Privind aprobarea acordării 
de către Primăria Comunei Nădrag 

a diplomelor şi premiilor pentru 
carnavalul organizat cu prilejul 

Halloween- ului 2018 de Liceul Teh-
nologic Traian Grozăvescu Nădrag.

HOTĂRÂREA nr. 71 
din 31 octombrie 2018                                                                                                                                 

 Privind amenajarea, prin montare 
sau înlocuire de pavaj, a accesului 
la imobilele situate în zonele din 

comuna Nădrag în care se execută 
lucrări de monatre sau înlocuire 
de pavaj la trotuare conform Ho-

tărârii Consiliului Local Nădrag nr. 
29/28.03.2018.  

HOTĂRÂREA nr. 72
din 12 noiembrie 2018                                                                                                                                             

     Privind acordarea unui ajutor 
financiar de urgenţă pentru două 

familii din comuna Nădrag, care se 
află în situaţie de necesitate cauzată 

de  incendiu.

HOTĂRÂREA nr. 73
  din 12 noiembrie  2018                                             

               Privind achiziţia directă de 
materiale şi echipamente pentru 

stingerea incendiilor, pentru dota-
rea Serviciului Voluntar pentru Situ-
aţii de Urgenţă al comunei Nădrag.

HOTĂRÂREA nr. 74
din 12 noiembrie 2018

Privind stabilirea compensaţiei în 

bani pentru timpul efectiv de lucru 
prestat la intervenţii specifice de 

către membrii Serviciului Voluntar 
pentru Situaţii de Urgenta al Comu-

nei Nădrag.

HOTĂRÂREA nr.75
din 28 noiembrie 2018 

Privind  aprobarea proiectului reţe-
lei unităţilor de învăţământ preu-
niversitar de stat de pe raza UAT 

Comuna Nădrag, pentru anul şcolar 
2019-2020.

HOTĂRÂREA nr. 76
 din 28 noiembrie 2018 

 Privind aprobarea cumpărării de 
premii cadou ce vor fi acordate  

copiilor participanţi  la festivalul 
concurs de colinzi desfăşurat în co-
muna Nădrag cu ocazia Crăciunului 

2018.

HOTĂRÂREA nr. 77
 din 28 noiembrie 2018 

 Privind aprobarea organizării unui 
foc de artificii cu ocazia revelionului 

2018-2019.

HOTĂRÂREA nr. 78
Din 28 Noiembrie 2018    

 Privind achiziţionarea contractului 
de furnizare de calendare pentru 
anul 2019, cu imagini din comuna 

Nădrag.

HOTĂRÂREA nr. 79
din 28 noiembrie 2018                                      

Privind aprobarea achiziţionării 
directe a unui contract de servicii 
pentru întocmirea documentaţiei 
tehnice în vederea înscrierii în car-

tea funciară a unor străzi şi drumuri 
agricole situate în intravilanul şi 
extravilanul satului Crivina, com. 

Nădrag. 
                                                                        

  HOTĂRÂREA nr. 80
din 28 noiembrie 2018                                             

Privind achiziţionarea directa de 
indicatoare rutiere, numere plăcuţe 

cu adresă blocuri locuinţe şi stea-
guri tricolore ce vor fi amplasate  în 

comuna Nădrag; 
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La mulți ani 2019!
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