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FOAIA NĂDRĂGEANĂ

Primăria și Consiliul Local Nădrag urează tuturor locuitorilor  
comunei ”Paște fericit !” și ”Hristos a Înviat!”

Liviu Muntean
În prag de sfântă 

sărbătoare
 
Se apropie sărbătorile de 
Paşte şi fiecare dintre noi 
se gândeşte în primul rând 
la familie şi la apropiaţi. 
Înainte de a sărbători însă, 
ne-am obişnuit să ne ocu-
păm de curăţenia de primă-
vară. Să aşteptăm această 
Sfântă sărbătoare a Învierii 
Domnului cu spațiile din 
fața locuințelor îngrijite, cu 
pomii văruiți, cu trotuare-
le măturate, cu şanturile, 
rigolele şi malurile apei 
din fața caselor curățate. 
Resturile vegetale rezulta-
te din curățenia curților şi 
grădinilor vor fi scoase în 
fața gospodăriilor de unde 
vor fi ridicate de către ope-
ratorul de salubritate local. 
Din partea mea, a Consiliu-
lui Local şi din partea între-
gului corp al angajaților din 
Primărie vă doresc să aveţi 
parte de sărbători de Paşte 
fericite alături de cei dragi 
să vă bucuraţi de vestea În-
vierii Domnului Isus Cristos. 
Hristos a Înviat!

Editorial

Bugetul comunei pe 2012, 
priorități de investiții

Consilierii locali au adoptat 
bugetul comunei pe acest an. 
Acesta este de 3,4 milioane 
de lei din care 1,65 milioane 
de lei reprezintă veniturile 
proprii. Circa 870 de mii de 
lei din vor fi alocați spre dez-
voltare: finalizarea lucrărilor 
la blocul la care vor fi create 
40 de locuințe sociale pentru 
tineri, realizarea taberei de 
la Nădrag, (aflată în faza de 
proiect), construirea pieței 
agroalimentare (la intersecția 
străzilor Cornet cu Nucilor)  
și plata cotei Primăriei Nă-
drag la proiectul pe Măsura 
322 (proiect integrat în va-
loare de 2,5 milioane de euro 
ce prevede asfaltarea a 8,1 
km de străzi în Nădrag și Crivina, achiziția unui buldoexcavator pentru întreținerea drumurilor 
și deszăpeziri, construirea unei creșe, achiziția de costume populare pentru formația de dansuri 
populare și o serie de dotări pentru căminul cultural- instalații de sonorizare, scaune, mese etc). 
Suma de 1,3  milioane de lei este destinată bunei funcționări a învățământului preșcolar, primar 
și gimnazial din comună (salarii și cheltuieli materiale). 218 mii de lei revin asistenței sociale, 
respective plata ajutoarelor de încălzire, ale celor sociale și pentru asistența persoanelor cu handi-
cap. Suma de 40 mii de lei este direcționată pentru cultură, recreere și toate cultele religioase din 
comună. Din acești bani se vor mai finanța și o serie de evenimente ale comunității. Consilierii 
locali au mai votat și bugetul de venituri și cheltuieli la activitățile autofinanțate pentru anul 
2012, în sumă de 400 mii lei. ”Este un buget echilibrat, realist însă mai mic cu 300 de mii de lei 
față de cel din anul trecut. Este posibil ca la rectificările din partea a doua a anului, comuna să 
mai primească bani” spune primarul Liviu Muntean.

CJ Timiș mizează pe infrastructură
Consilierii județeni au votat bugetul județului Timiș. Astfel, în 2012 acesta este de 438, 3 mi-
lioane de lei.  “Este o valoare apropiată de bugetul de anul trecut. În 2011,  investițiile au fost 
realizate în proporție de 86-87%, este cel mai mare procent din istoria CJT. S-au realizat 190 de 
km de asfalt anul trecut și ne propunem sa continuăm. Practic, în patru ani am depășit 500 de km 
de asfalt de drum județean“, a declarat Constantin Ostaficiuc, președintele Consiliului Județean 
Timiș. Și în acest an, printre prioritățile Consiliului Județean Timiș se regăsesc investițiile în 
infrastructura localităților din județ, reabilitări de drumuri comunale și județene. Astfel, aproape  
40.000 de mii lei se vor aloca pentru cofinanțarea unor investiții în comunele și orașele timișene 
iar peste 18.400 lei în reparații în modernizări de drumuri, lucrări aflate în derulare sau care 
vor începe în acest an. Suma de 72.530 de mii de lei va fi destinată lucrărilor de întreținere și 
reparații ale majorității drumurilor județene timișene. ”La elaborarea bugetului județului am 
ținut cont și de prioritățile comunei Nădrag. Astfel, într-o primă fază, s-a alocat suma de 150 de 
mii de lei, bani ce vor fi utilizați la lucrări de infrastructură” precizează Constantin Ostaficiuc, 
președintele CJ Timiș. 
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Doresc să transmit cele mai calde urări de sănătate, împliniri și 
speranță tuturor timișenilor care sărbătoresc Sfintele Paști. Fie 
ca sfânta sărbătoare a Învierii Domnului să vă aducă încre-
dere, lumină și iubire. Vă urez să sărbătoriți  în pace și bunăs-
tare aceste zile închinate miracolului Învierii Domnului Iisus 
Hristos iar lumina Învierii Mântuitorului să vă aducă 

numai armonie și multă fericire.
Sărbători Fericite! Hristos a Înviat!

Constantin Ostaficiuc,
Președinte Consiliul Județean Timiș

Fie ca lumina Învierii Mân-
tuitorului să vă inunde casa 
și să vă aducă numai armo-
nie, fericire și multă iubire. 
Sărbători Fericite! Hristos a 
Înviat !

Vasile Minea,
Viceprimar comuna Nădrag

Sfânta Sărbătoare Învierii 
Domnului  să aducă tuturor 
locuitorilor din Nădrag și 
Crivina bucurie sufletească, 
împliniri atât duhovnicești 
cât și materiale, iar Harul Di-
vin, care în aceste zile bine-
cuvântate este printre noi, să 
pătrundă în inimile, sufletele 
și casele fiecă ruia dintre noi. 
Hristos a Înviat!

Liviu Muntean
Primarul comunei Nădrag

Efuziuni de  
primăvară 

de Petru Peța

Ne bucurăm că iarna rece,
Neprimitoare gazdă trece,
Cu toate că, albă mireasă; 
Ne-a arătat și că-i frumoasă!

Încet, încet, ni se arată,
Altă mireasă-n verde îmbră-
cată,
Mai veselă, mai zâmbitoare,
Sclipind în razele de soare…!

Să ne mirăm , iarăși și iar,
De al naturii mare dar,
Căldura razelor de soare
Ce ne ating mângâietoare
Și verdele de pe pământ
Și-al păsărilor vesel cânt!!!

 � Viceprimar Vasile Minea 
 � Consilierii locali: 

Biriescu Ioan 
Dobra Lucia 
Jurconi Flavia Ioana 
Juşca Petru 
Jurj Remus 
Linginari Puiu Ioan 
Lăzărescu Marinică 
Meglei Gheorghe 
Stoian Zaharia 
Ungur Vasile 

 � Angajații Primăriei Nădrag 
 � Reprezentanţii de instituţii: 

Medicii de familie dr. Nițu Lucian 
Petruț, dr.Katay Eugenia 
Medicul stomatolog dr. Nițu Csila 
Director Grup Școlar ”Traian Grozăves-
cu” prof. Stoiconi Cristian 
Director adjunct Grup Școlar ”Traian 
Grozăvescu”-prof. Măr cuț Monika 
Agent şef Manea Silviu 
Șef Ocol silvic ”Ana Lugo jana”-Berzes-
cu Adrian 
Șefii Ocol silvic ”Ana Lugojana”, district 
Nădrag-Ci re şan Dinu, Damşa Cosmin 
Diriginte Oficiu Poştal -Șer ban Neti

Sfintele Sărbători de Paști 
ne oferă plăcutul prilej de a 
adresa locuitorilor comunei 
Nădrag, cele mai calde urări 
de să nătate, fericire și noroc. 
Fie ca Învie rea Domnului 
Nostru, Isus Hristos, să adu-
că pacea și liniștea în familiile 
dumneavoastră. Paște fericit ! 
Hristos a Înviat!

De Sfânta și Marea Sărbătoare a Învierii Domnului adresăm 
tuturor credincioșilor, părintești doriri de sănătate, mântuire, 
pace și bucurie, viaţă îndelungată și îmbelșugată iar Lumina 
Sfânta a Învierii să lumineze și viaţa noastră ca,  prin rugăciune 
și fapte bune, să facem lucrătoare credinţa noastră prin iubire 
și bună înţelegere cu semenii noștri. Învierea lui Hristos să ne 
fie tuturor de folos.

 „HrISTOS A ÎNvIAT”

Programul slujbelor:
Dimineaţa:  ora 09 – 10,  zilnic.

Seara: ora 19- 20,  zilnic.
Vineri 13 aprilie,  ora 16: Punerea în mormânt.
Vineri 13 aprilie,  ora 19 : Prohodul Domnului.

Sâmbătă 14 aprilie, dimineaţa,  ora 09- 11: Sfânta Litur-
ghie. 

Sâmbătă 14 aprilie, ora 24: Slujba Învierii.

Preot Mizun Mihai

TiMPuL PaSCaL

Biserica romano Catolică sărbătorește pe data de 8 aprilie 
anul curent, Paștele. Sărbătoarea Învierii Domnului începe cu 
vigilia pascală. În sâmbăta mare, 7 aprilie, seara la ora 20, în 
biserica Catolică începe ceremonia Învierii Domnului. Prima 
dată se pregătește lumânarea pascală, urmează vestirea solem-
nă a Învierii, se continuă cu liturghia cuvântului, urmează litur-
ghia euharistică și după celebrarea liturghiei urmează procesi-
unea pe traseul cunoscut.

Paște fericit vă dorește
Parohul Romano Catolic – iosif  Hollschwandner
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Proiect  
european,  
cu tineri și 
vârstnici la  

Nădrag
Începând cu luna aprilie, 
în cadrul localității, se va 
derula proiectul  denumit 
“Punți intergeneraționale 
în Nădrag” (PIN). vor 
colabora la reușita proiec-
tului Hochschule Mün-
chen, Universitatea de vest 
Timișoara, Primăria Nă-
drag, Grupul Școlar ”Tra-
ian Grozăvescu” Nădrag 
și Federația Caritas- stația 
socială Nădrag. ”Este un 
proiect la care se vor impli-
ca studenți dar și elevi de la 
școala noastră. Se dorește 
a se face o legătură între 
generații, bă trâni și tineri. 
Aceștia din urmă vor vizi-
ta persoanele vârstnice din 
comună, vor strânge amin-
tiri ale a cestora, fotografii 
vechi din viața Nădragului 
de demult, a sărbătorilor 
co mu nității (Fărșang, ba-
luri și altele). La finalul 
pro iectului, se va realiza o 
ex poziție și se va edita o 
car te„ spune prof. Monika 
Mărcuț, directoarea ad-
junctă a Grupului Școlar 
”Traian Grozăvescu” Nă-
drag. 

Înscrieri la 
grădiniță, în 
grupa mică

Între 1 și 30 aprilie, de luni 
până vineri, între orele 12-15, 
părinții pot înscrie micuții 
în grupa mică la Grădinița 
cu Program Prelungit (PP) 
Nădrag și la Grădinița cu 
Program Normal (PN) Cri-
vina. Informații suplimentare 
se pot obține la secretariatul 
Liceului ”Traian Grozăvescu” 
Nădrag, tel. 0256/328315. 

Taxe locale în 2012 
Aleşii locali au adoptat prin HCL nr. 2 
din 31.01.2012, taxele locale pentru 
anul în curs. 

Tarife de bază lunare pentru în-
chirierea sau concesionarea spati-
ilor din imobile proprietate publi-
că sau privată a comunei Nadrag, 
funcție de destinația spațiilor 
care se închiriază sunt următoare-
le (în lei/mp/lună): 
unități comerciale en-gros – 22 lei
unități care organizează jocuri de no-
roc – 15 lei
sedii firme, bănci, agenții CEC – 12 lei
unități comerciale de alimentație pu-
blică – 5 lei
bufete de incintă-  4 lei
magazine cu profil nealimentar (me-
talo-chimice,electro-casnice,textile, 
încălțăminte, tutungerii, drogherii 
etc.) - 6 lei
magazine profil alimentar (pâine, lap-
te si lactate, legume-fructe)- 6 lei
librării, papetării- 3 lei
unități comerciale mixte cu profil ali-
mentar, nealimentar şi de alimentație 
publică- 6 lei

spații de producție de alimentatie pu-
blică, ateliere de producție industrială 
şi de prestări servicii diverse- 4 lei
cabinete medicale şi farmacii s.a. simi-
lare-  0,5 lei
terase declarate locuri publice de des-
facere - 3 lei
magazii şi boxe, din diferite materiale 
- 0,22 lei
spații destinate pentru diferite sedii de 
organizatii de caritate sau ONG-uri ori 
asociații şi altele similare- 1 leu

Tarife de concesionare sau de 
închiriere a terenurilor din pro-
prietatea publică sau privată a 
comunei Nădrag, pentru realiza-
rea lucrărilor de construcții sau cu 
alte destinații (lei/mp/an)
- construcții destinate activităților 
economice – 3 lei

- constructii de locuințe (inclusiv cele pre-
văzute la art. 12 din Legea nr. 50/1991) şi 
construcții case de vacanță- 2 lei
- construcții de garaje zidite – 5 lei
- construcții provizorii – 2 lei
- curți şi grădini aferente suprafețelor 
locative cu altă destinație
decât aceea de locuință-  0,5 lei

Tarifele unor servicii de interes 
local 
-  închiriat sala de consiliu către per-
soane fizice sau juridice- 50 lei/oră
- închiriat cantina şcolii şi asigurarea 
utilităților, pentru organizarea de me-
se festive, nunți, botezuri, zile ono-
mastice etc.)- 350 lei/eveniment
- închirierea cantinei şcolii şi asigura-
rea utilităților, cu ocazia
unor comemorari funerare (pomeni)- 
250 lei/eveniment
multiplicări copiator alb-negru (for-
mat A4) - 0,20 lei/fila
Au rămas neschimbate și taxele 
pentru serviciile de gospodărie 

comunală: gunoi- 3,5 lei/per-
soană/lună, canalizare- 0,75% 

din consumul lunar de apă; 
apă- 1,2 lei/mc

”De ziua ta, 
mamă!”

S-au pregătit cu mult timp înainte apoi și-au învins 
emoțiile și au dedicat mamelor cântece, poezii, au 
jucat cu mult entuziasm și talent o piesă de teatru- 
toate acestea au fost darurile pe care elevii din ci-
clul primar și cel gimnazial le-au oferit, de 8 Mar-
tie, mamelor. Elevii din clasa a II-a (învățătoare 
Doina Florea), clasa a III-a (învățătoare Andrea 
Glauber) și a Iv-a (învățătoare Florica Pană) le-
au sărbătorit, în sălile de clasă, pe cele mai dragi 
ființe din viața lor. Prin candoarea cu care au reci-
tat și cântat, prin programul artistic oferit, micuții 
elevi și-au emoționat mămicile care i-au răsplătit 
cu multe aplauze și îmbrățișări. Elevii din clasa a 
vII-a (diriginte Ioana Jurconi) au ales să joace o 
piesă de teatru la Casa Sindicatelor, evoluția lor pe 
scenă stârnind ropote de aplauze. 



FoTbaL

A început returul!
Sâmbătă 24 martie s-a dat startul 
returului seriei a III-a din Liga v 
Timiș. Nădrag a jucat în deplasare la 
Moșnița Nouă, în compania formației 
Gloria din localitate. După 90 de mi-
nute, gazdele s-au impus cu scorul de 
1-0. Antrenorul Puiu Linginari a tri-
mis pe teren următo rul 11: Gheorghe 
Mitroi - Beniamin Ardelean, Lică 
Pașca, Gabor Oxi, renato Mitroi- 
Florin Pașca, Cristian Mitroi, Jupan 
Andi, Alin Crângașu- Toni Pisto lea, 
Livius Tudor.  ” Anterior meciului din 
prima etapă am susținut mai multe 
amicale soldate cu următoarele re-
zultate: două victorii (7-2 cu Sacu și 
6-2 cu Criciova) și un egal (2-2) cu 
Ohaba Forgaci. La Moșnița Nouă, în 
prima repriză am fost dominați dar 
în cea de-a doua parte a meciului am 
revenit și am jucat mai bine. Ne-am 
creat multe ocazii, dar, din păcate, nu 
am reușit să finalizăm. Am avut și o 
serie de probleme:  lipsa portarului, 
absențe și accidentări ale unor jucători 
importanți, debutul a doi, trei tineri 
jucători, starea de oboseală acuzată de 
unii dintre componenții lotului. vom 
încerca să remediem minusurile constatate la acest prim meci. În perioada următoare vom efec-
tua două antrenamente săptămânale” spune ”principalul” Puiu Linginari.
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CĂSĂTORII
Jurcă Sorin Cornel cu Hajnal 

Georgeta în 16.11.2011
Honceriu Sandu cu Scopet Maria 

în 20.12.2011
Le dorim „Casă de 

piatră!”

Nașteri
Balaş Cristina Andreea în 

27.11.2012
Ivaşcu Maya în 02.02. 2012

Să crească mari și 
sănătoși! Felicitări 

părinților!

urez tuturor locuitorilor 
comunei Nădrag care 
poartă numele Florin, 

Florica, Florina și 
Gheorghe, Gheorghina, 

Georgeta, George un 
sincer “La mulţi ani!” 

Primar Liviu Muntean
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Dumnezeu  
să-i odihnească  

în pace!
Florea Constantin (79 de 

ani) -  născut în 16.06.1932, 
decedat la 12.12.2011

Biszak Andrei (70 de ani) 
- născut în 15.04.1941, 
decedat la 31.12.2011

Orlitzki Clementina- (61 de 
ani) - născută în 28.10.1950, 

decedată la 08.01.2012
Ionescu Ortanza (80 de 

ani) - născută în 04.07.1931, 
decedată la 15.01.2012

Popa Adela Cornelia  (72 de 
ani) - născută în 28.04.1939, 

decedată la 04.02.2012
Suciu Silviu (80 de ani) 
- născut în 04.12.1931, 
decedat la 19.02.2012

alegerile locale,   
în 10 iunie

Guvernul a decis ca scrutinul pentru alege-
rea primarilor, consilierilor locali, municipali, 
județeni și a președinților consiliilor județene 
să aibă loc în data de 10 iunie 2012. Potrivit 
programului calendaristic, până la data de 31 
martie 2012 vor fi desemnați judecătorii din 
Biroul Electoral Central (BEC). Partidele și 
alianțele politice și organizațiile cetățenilor 
aparținând minorităților naționale vor co-
munica BEC, până în 10 aprilie, semnele 
electorale - urmând ca acestea să fie aduse 
la cunoștința publicului. Până la 1 mai 2012 
vor fi depuse candidaturile. Campania elec-
torală va începe cu 30 de zile înainte de data 
desfășurării alegerilor, respectiv în 11 mai, 
și se va încheia în data de 9 iunie, ora 7.00. 
Procesul de votare din 10 iunie va începe la 
ora 7.00 și se încheie la ora 21.00. Spre de-
osebire de alți ani, alegerile locale din 2012 
vor avea un singur tur. Excepție sunt situațiile 
în care se constată egalitate de voturi între 
candidați, caz în care se va organiza al doi-
lea tur de scrutin,  pentru alegerea primarului 
sau pentru alegerea președintelui consiliului 
județean, în 24 iunie 2012.

Parc fotovoltaic la 
Nădrag

Primăria Nădrag dorește să amenajeze un parc 
fotovoltaic în comună. Aleșii locali au aprobat 
participarea comunei Nădrag la un program 
guvernamental, gestionat și finanțat în mare 
parte de Ministerul Economiei, Comerțului și 
Mediului de Afaceri. În perioada următoare, se 
va întocmi documentația tehnică și studiul de 
fezabilitate. valoarea totală a proiectului este de 
3,3 milioane de lei, contribuția comunei Nădrag  
fiind de 123,5 mii lei. Parcul fotovoltaic va avea 
suprafață de 8.900 metri pătrați și va asigura 
energia electrică pentru consumul instituțiilor 
publice și iluminatului stradal. Cu alte cuvinte, 
prin realizarea acestui parc fotovoltaic cu pa-
nouri solare factura la curent pentru instituțiile 
publice și iluminatul stradal va fi zero. 


