
2008
ÎN DOMENIUL MO-
DERNIZĂRII INFRAS-
TRUCTURII COMUNEI 

 � la Crivina s-a înlocuit pa-
vajul din piatră cubică cu 
covor asfaltic 

 � s-au reparat cu piatră stră-
zile din comună 

 � s-a prelungit cu 8 km re-
ţeaua de apă potabilă a 
localităţii Nădrag până în 
satul Crivina; 

 � la Crivina toate gospodă-
riile au fost racordate la 
rețeaua de apă  

 � s-au finalizat lucrările de 
racordare ale tuturor gos-
podăriilor din localitatea 
Nădrag la noua reţea de 
apă potabilă 

 � pe Splaiul Nucilor s-a 
amenajat şi asfaltat trotu-
arul 

 � s-au realizat lucrări de 
decolmatare şi adâncire a 
albiei pârâului Nădrăgel în 
zona străzii Aleea Teiului 
în vederea unei mai bune 
protecţii  împotriva inun-
daţiilor 

 � s-au pavat cu dale din 
beton străzile şi aleile în 
zona blocurilor  şi parcul 
din centrul comunei 

 � s-a reparat podul de pe 
strada Oţelarilor. 

ÎN DOMENIUL EDILI-
TAR ŞI AL GOSPODĂ-
RIRII COMUNALE: 

 � s-a achiziţionat o auto-
specială cu capacitatea de 
24 mc. pentru încărcarea 
automată şi transportul 
deşeurilor menajere din 
Nădrag şi Crivina. 

 � 70 europubele din plastic 
de 140 l şi 30 europubele 
din plastic de 1100 l  au 
fost achiziționate şi am-
plasate în Nădrag şi Cri-
vina 

 � la terenul de sport de pe 
Aleea Teiului bl.22. s-a 
montat covor de gazon 
sintetic şi s-au amenajat 
tribunele

 � la cimitirul de pe str. Școlii 
s-au finalizat lucrările la 
capelă 

 � malurile albiei pârâului 

Nădrăgel s-au curăţit de 
vegetaţie şi deşeuri mena-
jere 

ÎN DOMENIUL ÎNVĂ-
ŢĂMÂNT - CULTURĂ: 

 � La Grupul Școlar Traian 
Grozăvescu s-a reabilitat 
instalaţia de încălzire şi s-a 
achiziţionat un cazan ter-
mic modern, cu combus-
tibil gazos pentru centrala 
termică 
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FOAIA NĂDRĂGEANĂ

Liviu Muntean
Dragi locuitori, 

În data de 3 și 4 iunie, de 
Rusalii, vom petrece îm
preună la Ruga de la Nă
drag. Este o sărbătoare de 
tradiție a comunei noastre 
și am convingerea că ediția 
din acest an va fi o reușită 
având în vedere programul 
artistic deosebit. Câteva zi
le mai târziu, pe data de 
10 iunie, veți fi chemați să 
vă alegeți reprezentanții în 
administrația locală, la Pri
mărie și la Consiliul Județean. 
Despre ceea ce sa făcut de 
către administrația locală, 
despre realizările acestui 
mandat de patru ani ca 
primar al comunei Nă
drag aveți ocazia să citiți 
în paginile acestei ediții a 
publicației ”Foaia nădră
gea nă”. Nu pot și nu am 
dreptul să vă sugerez cu 
cine să votați pentru că este 
opțiunea dumneavoastră, 
a fiecăruia dintre cei care 
vă veți prezenta la urne. 
Vreau însă să vă transmit 
să alegeți pe cei care au 
demonstrat că le pasă de 
comunitatea din care fac 
parte sau, în cazul consilie
rilor județeni, pe cei cărora 
nu le este indiferent viitorul 
comunei Nădrag. În ceea ce 
privește participarea la vot, 
doresc să avem o participa
re cât mai bună la nivelul 
județului.

Editorial

Hai la Ruga de la Nădrag! 
Hore, doine, brâuri. Tonete cu mici, bere, grătare, jucării pentru cei mici. 
Muzică cu îndrăgiți soliști, dans și multă, multă distracție. De acestea vor 
avea parte, timp de trei  zile,  locuitorii din Nădrag și ”goștii„ lor la Ruga 
localității. 
Ruga va debuta în data de 2 iunie, la ora 20, în centrul comunei, cu un concert 
rock care se va prelungi până târziu în noapte. Duminică 3 iunie, de la ora 18, 
vor evolua în fața nădrăgenilor soliștii Alex de la Orăștie și Carmen Biruescu. 
Luni 4 iunie, de la aceiași oră, vor susține un program artistic solistele Monalisa 
Sufan și Maricica Mihoianu. ”Ne pregătim să organizăm cât mai bine această 
sărbătoare de tradiție a comunei. Vă așteptăm cu drag la Ruga de la Nădrag!” 
spune primarul Liviu Muntean.

2008 - 2012 în administrația  
locală- realizări și proiecte de viitor
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2008 - 2012 în 
administrația  

locală- realizări și  
proiecte de viitor

2009
ÎN DOMENIUL DEZVOLTĂRII ŞI MODERNIZĂRII INFRASTRUCTURII COMUNEI 

 � sa turnat asfalt pe străzile Nucilor, Tineretului, Piaţa Parc, Aleea Teiului, Şcolii și în Crivina.
 � 490 m de apărări de mal sau construit pe străzile Nucilor, Bradului și Padeș. 
 � 2 semafoare electrice și o serie de semne de circulație au fost montate în zona 

grupului școlar din Nădrag 

ÎN DOMENIUL EDILITAR,  ŞI AL GOSPODĂRIRII COMUNALE: 
 � au demarat lucrările de amenajare a unui parc rustic la intrarea în localitatea Nădrag 
 � sa achiziţionat un tractor dotat cu dispozitive pentru tăierea tufișurilor și pentru 

măturarea străzilor. 
 � sau achiziţionat un număr de 1.000 europubele din plastic care au fost reparti

zate gratuit locuitorilor din Nădrag și Crivina. 

ÎN DOMENIUL ÎNVĂŢĂMÂNT - CULTURĂ: 
 � sa reparat acoperișul grădiniţei din Nădrag 
 � sa achiziţionat un microbuz Mercedes cu 20 de locuri pentru transportul elevilor 

navetiști din satul Crivina.

2010
ÎN DOMENIUL DEZVOLTĂRII ŞI MODERNIZĂRII INFRASTRUCTURII COMUNEI 

 � sa turnat covor asfaltic pe străzile Şcolii, Piaţa Parc, zona blocurilor 5, 1821 și 
teren sport școală.

 � sa trecut în patrimoniul comunei golul alpin al Vârfului Padeș, cu suprafaţa totală de 95 ha.

ÎN DOMENIUL EDILITAR ŞI AL GOSPODĂRIRII COMUNALE: 
 � 76 de hectare de pășune comunală au fost curățate de mărăcini, spini și vegetaţie forestieră 
 � sa defrișat în zona cimitirelor din Nădrag

 
ÎN DOMENIUL ÎNVĂŢĂMÂNT – CULTURĂ, SPORT

 � la Grupul Şcolar ”Traian Grozăvescu” sau achiziţionat și montat  două cazane 
termice cu combustibil solid 

 � la sala de sport sau montat covor de tartan și ferestre termopan 
 � a fost organizat un festival de colinzi cu participarea a peste 100 de colindători 

din mai multe comune ale judeţului.
 � au fost ținute tradiţionale Rugi Bănăţene în Nădrag și Crivina. 
 � a fost sprijinită participarea unei echipe de dansuri populare nouînfiinţate la di

verse concursuri regionale.
 � sa reluat tradiţia fotbalistică. Echipa de fotbal AS Padeșul Nădrag a fost sprijinită 

pentru un bun parcurs în campionat

2011
ÎN DOMENIUL DEZVOLTĂRII ŞI MODERNIZĂRII INFRASTRUCTURII COMUNEI

 � 8.150 metri de străzi din Nădrag și Crivina au fost asfaltați
 � a început implementarea proiectului integrat pe măsura 322 (în valoare de 2,5 

milioane de euro) ce prevede modernizarea de străzi comunale, construirea unei 
creșe cu 2 grupe, achiziţia de materiale și echipamente destinate conservării și 
promovării specificului local și moștenirii culturale, achiziţia unui buldoexcavator 
dotat cu 11 dispozitive pentru întreținerea drumurilor

 � sa semnat contractul de finanţare și sau început lucrările la centrul local de in

Urmare din pagina 1
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formare turistică și de marketing turism rural  
 � 1.800 de metri pătrați din zona blocurilor 17  22 au fost amenajate ca parcare asfaltată

ÎN DOMENIUL EDILITAR ŞI AL GOSPODĂRIRII COMUNALE: 
 � au început lucrările de transformare a internatului  pentru amenajarea unui nu

măr de 40 de locuințe sociale. Clădirea de patru etaje a fost mansardată
 
ÎN DOMENIUL ÎNVĂŢĂMÂNT – CULTURĂ, SPORT

 � sa reușit preluarea taberei Cornet în patrimoniul comunei Nădrag 
 � la corpul de clădire cu clasele VVIII sau montat ferestre cu geam termopan, sa 

zugrăvit, a fost reparat și vopsit acoperișul
 � la grupul școlar sau reparat scările de acces iar sala de sport a fost zugrăvită la exterior
 � pe terenul de sport din centrul comunei sau montat diverse aparate de gim

nastică și forţă.  
 � sa angajat un instructor de dansuri populare și sa înscris ansamblul de dansuri 

populare la diverse concursuri regionale.

Proiecte de viitor 
 � asfaltarea tuturor străzilor din comună, aproximativ 2 km care nu au fost moder

nizate prin proiectul integrat.
 � reabilitarea taberei Cornet în vederea reincluderii acestuia în circuitul turistic 

școlar.
 � construirea unui bloc ANL.
 � construire canalizare și stație de epurare în localitatea Nădrag
 � mutare sediu primărie și amenajarea unui muzeu al comunei în incinta noului sediu.

 � amenajare trasee tematice sporturi extreme (escaladă, motocros, rafting, tiroliană etc.)
 � extinderea intravilanului și a rețelei electrice a comunei în zona Lunca
 � construirea unei capele la cimitirul din Crivina
 � sprijinirea tuturor bisericilor din comună pentru diverse lucrări de modernizare 

(instalații de încălzire, sonorizări)
 � transformarea fostului cinematograf în casa de cultură
 � amenajarea unui parc fotovoltaic pentru producerea energiei electrice necesare 

iluminatului  public și instituțiilor publice. 
 � înlocuirea tuturor geamurilor de la Grupul Şcolar ”Traian Grozăvescu” cu gea

muri termopan și zugrăvirea exterioară ale corpurilor de clădiri
 � sprijinirea echipei de fotbal pentru promovarea în eșaloanele superioare
 � amenajarea a 1.000 de metri liniari de apărări de mal pe toate pârâurile din comună

” În mandatul dintre anii 2008 și 2012 am realizat importante lucrări în infrastruc-
tura comunei. Și mă refer în principal la asfaltări de drumuri, amenajări de parcări, 

extindere și racordări ale gospodăriilor la rețeaua de apă, decolmatări ale albiei pârîu-
lui Nădrăgel și multe altele. De asemenea, învățământul, mișcarea culturală și sporti-
vă, sprijinirea tuturor cultelor din comună au fost alte priorități ale administrației loca-
le. Toate aceste realizări ale administrației locale s-au făcut pentru locuitorii comunei, 
pentru ca Nădrag și Crivina să devină localități moderne și bine gospodărite. Pe de altă 
parte, administrația locală și-a fixat obiectivele și pentru viitor. Am toată convingerea 
că, alături de dumneavoastră, vom finaliza investițiile pe care le-am demarat și vom 
începe împreună altele noi. Și de acum înainte, vă asigur că voi veghea pentru ca toate 
proiectele de dezvoltare ale comunei să devină realitate.”

Primar Liviu Muntean
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Urez tuturor locuito-
rilor comunei care au 
sărbăto rit numele de 

Constantin şi Elena un 
sincer “La mulţi ani!” 

Primar Liviu Muntean

PUBLICAȚIE A CONSILIULUI LOCAL ȘI PRIMĂRIEI COMUNEI NĂDRAG

Dumnezeu  
să-i odihnească  

în pace!
Matei Irina (92 de ani)- năs-
cută la 25.11.1919, decedată 

în 29.03.2012
Sandrut Petra (81 de ani)- 

născută la 04.08.1930, 
decedată în 29.03.2012

Smultea Stelian Ionel (43 de 
ani) - născut la 22.04.1968, 

decedat în  10.05.2012.

În ultimii patru ani, pentru 
investiții în județ, Consiliul 
Județean Timiș a alocat 
suma de 600 de milioane 
de lei. Între 2008 și 2012, 
500 de km de drumuri 
județene au fost asfaltate, 
10 milioane de euro au 
fost investiți în rețele de 
canalizare din localitățile 

timișene, 50 de milioane de euro au ajuns la primăriile 
din județ pentru lucrări hidrotehnice iar 50 de milioane 
de euro au fost folosiți pentru reabilitarea drumurilor 
și podurilor din Timiș. Președintele Consiliului Județean 
Timiș, Constantin Ostaficiuc, a gestionat un buget anu
al de aproximativ 100 milioane de euro, adică aproape 
500 de milioane de lei, pe perioada mandatului, bani 
care au fost folosiți pentru funcționarea școlilor speci
ale din județ, programul cornul și laptele, în sistemul 
de sănătate, pentru instituțiile de cultură din subordi
nea CJT, pentru sprijinirea bisericilor, asistență socială, 
pentru funcționarea inspectoratului pentru situații de 
urgență, pentru reabilitarea și repararea drumurilor 
județene, pentru căminele pentru persoane vârstnice și 
pentru protecția mediului. De asemenea, între 2008 și 
2012, sau realizat investiții în rețele de apă și canaliza
re. Astfel, 41 de localități au beneficiat de introducerea 
sistemelor de apă potabilă iar 13 localități au fost inclu
se în programul de introducere a canalizării. 

Principalele investiții ale Consiliului 
Județean Timiș au fost:

 20 de milioane de euro la Deponeul ecologic de la 
Ghizela
 40 de milioane de euro investiți în drumuri județene 
și podețe
 4 milioane de euro în centura de ocolire a orașului 
Buziaș
 20,8 milioane de euro în centura de ocolire a Lugojului
 1 milion de euro în modernizarea clinicii ATI de la Spi
talul Județean
 8 milioane de euro în reabilitarea drumului județean 
682 Periam Saravale
 1 milion de euro amenajarea palatului Baroc Timișoara
 10 milioane de euro în refacerea Bastionului Theresia

„În acești ultimi patru ani, împreună cu locuitorii 
județului am făcut eforturi pentru a duce Timișul 
pe primul loc. La multe capitole am și reușit, dar 
mai avem încă de lucru. Am reușit să fim fruncea 
pentru că trăim într-un judeţ de oameni vrednici, 
responsabili și înţelepţi. Lucrările care s-au făcut, 
investiţiile în infrastructură, în proiecte sociale, 
pentru copii sau bătrâni, pentru biserică au fost 
plătite din fonduri de la Guvern, de la Consiliul 
Judeţean, din fonduri europene sau de la bugetul 
local” spune Constantin Ostaficiuc, președintele 
Consiliului Județean Timiș.

Consiliul Județean Timiș -  
cel mai mare investitor din județ

Alegeri locale 2012 
În data de 10 iunie 2012, locuitorii din 
Nădrag și Crivina  vor vota pentru ale-
gerea primarului comunei Nădrag, a 
președintelui Consiliului Județean Timiș, 
a consilierilor locali și județeni. 

Biroul electoral 
Conform Ordinului Prefectului nr. 
156/27.03.2012, unitatea adminis trativ teri-
torială Nădrag face parte din Circumscripția 
electorală nr. 64. Prin Procesul verbal din data 
de 12.04.2012 în urma tragerii la sorți a fost 
stabilită componența Birou lui Electoral al 
Circumscripției nr. 64 Nădrag, astfel: 
• Președinte:  Balaș Dorina
• Locțiitor: Angheloni Paraschiva
Sediul Biroului Electoral al Circumscripției 
nr. 64 Nădrag  este Com. Nădrag,  Primăria 
Comunei Nădrag, str. Piața Centrală nr. 2
Tel. 0256328304

Unde sunt secţiile de votare ?

Secția de votare nr.1
La Grădinița Nădrag,  str. Grădiniţei nr.1. La 
această secție vor vota locuitorii de pe străzile 
Lunca, Poienii, Ghioceilor, Oţelarilor, Meta-
lurgiştilor, Haiduca, Pasaj Stadion, Tineretu-
lui, Pasajul Nufărului, Grădiniţei, Piaţa Parc, 
Piaţa Centrală, Aleea Teilor, Izvorului, Izvo-
dea , Fagului şi cei din blocurile nr. 1,2,3,4,6,,
10,11,12,14,15,16,17,22

Secția de votare nr.2
La Școala Generală Nădrag, str. Școlii nr.1. La 
această secție vor vota locuitorii de pe străzile 
Turnătoriei, Școlii, Padeş, Splaiul Ștrandului, 
Brătoane, Liniştei, Splaiul Nucilor, Aleea Bra-
dului, Splaiul Cornet, Cornet, Alunului şi cei 
din blocurile nr. 5,7,9,13,18,19,20,21,23

Secția de votare nr.3
La Școala Generală Crivina. La această secție 
vor vota locuitorii din Crivina cu numerele de 
case între nr. 1 şi nr. 114.

Câți consilieri locali şi județeni vom alege?

11 consilieri locali
36 consilieri județeni


