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Locuitorii din Nădrag și Crivina au hotârât,

Liviu Muntean - primar
pentru încă un mandat!

Duminică 10 iunie 2012 au fost alegeri locale
pe tot cuprinsul țării. Locuitorii au ales prin vot
primari, consilieri locali și președinți de consilii județene. Comuna Nădrag a făcut parte din
circumscripția electorală nr. 64. Locuitorii din
Nădrag și Crivina au avut de ales primarul și
11 consilieri locali. Primarul Liviu Muntean a
fost reales în fruntea administrației locale pentru încă un mandat de patru ani.

Liviu Muntean

Dragi locuitori,

Cum s-a votat pentru alegerea
primarului?
Număr total al alegătorilor care s-au prezentat la
urne - 1443
Numărul total al voturilor valabil exprimate - 1406
Numărul total al voturilor valabil exprimate obţinute
de fiecare candidat pentru funcţia de primar:
- Liviu Muntean – Partidul Democrat Liberal (PDL) 916
- Jurj Remus - Uniunea Social Liberală (USL) - 409
- Breabăn Georgel – Partidul Poporului-Dan Diaconescu (PP-DD) - 68
- Vegheș Gheorghe - Uniunea Națională pentru Progresul României (UNPR) - 13
Conform legii, candidatul declarat ales pentru
atribuirea mandatului de primar a fost Liviu
Muntean (PDL).
Cum s-a votat pentru alegerea
Consiliului Local Nădrag?
Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la
urne - 1443
Numărul total al voturilor valabil exprimate - 1391
Numărul total al voturilor valabil exprimate obţinute
de fiecare listă de candidaţi pentru funcţia de consilier local:
Uniunea Națională pentru Progresul României - 15
Partidul Democrat Liberal - 667
Uniunea Social Liberală - 479
Partidul Poporului-Dan Diaconescu - 114
Uniunea pentru Timiș - 68
Partidul România Mare - 38

Editorial

Dintre acestea doar trei au întrunit pragul
electoral şi au fost atribuite mandate după
cum urmează:
Partidul Democrat Liberal (PDL) - 6 mandate
Uniunea Social Liberală (USL) - 4 mandate
Partidul Poporului - Dan Diaconescu (PP-DD) - 1 mandat
Noul Consiliul Local Nădrag
1) Minea Vasile - PDL- viceprimar ales de către consilieri în cadrul ședinței CL Nădrag de validare a primarului, consilierilor locali și constituire a CL Nădrag din
data de 29 iunie 2012
2) Breabăn Georgel - PP-DD
3) Călin Florea - USL
4) Florea Doina- USL
5) Grissak Axente- Vasile- USL
6) Jurconi Flavia- Ioana- PDL
7) Jurj Remus- USL
8) Linginari Puiu- Ioan- PDL
9) Mizun Mihai- PDL
10) Stoian Zaharia- PDL
11) Ungur Vasile- PDL

Rugă la Crivina de Sfânta Maria Mică

Muzică și dansuri populare, recitaluri ale unor cunoscute și îndrăgite soliste de muzică populară,
multă, multă distracție pentru toate vârstele - de acestea, dar și de multe altele, vor avea parte
crivinenii și goștii lor în data de 8 și 9 septembrie, la tradiţionala Rugă prilejuită de Hramul bisericii ortodoxe din localitate. Evenimentul va debuta sâmbătă 8 septembrie, la ora 19, pe platoul
din fața căminului cultural. A doua zi, petrecerea va începe la aceeași oră și loc. Vor evolua în fața
celor prezenți solistele Irina Hromei și Mioara Sântăvan acompaniate de instrumentiștii conduși
de Tică Boldea. Vă așteptăm cu drag la Ruga de la Crivina!

Este primul număr al Foii Nădrăgene de după momentul alegerilor locale din iunie, prilej cu
care țin să mulțumesc celor care
m-au votat pentru încă patru ani
în fruntea primăriei. Votul acestora demonstrează faptul că au
apreciat realizările din mandatul
precedent, schimbarea la față a
comunei prin investițiile demarate sau finalizate, prin modul
de a fi administrată. Pe viitor,
am să-i conving și pe cei care nu
mi-au acordat încredere pe data
de 10 iunie că tot ceea ce s-a făcut și se va mai face la Nădrag și
Crivina nu sunt investiții pentru
primar, viceprimar, consilieri sau
alte grupuri de interese ci pentru
toți locuitorii comunei, pentru
întreaga comunitate. Ușa mea a
fost, este și va fi deschisă tuturor
nădrăgenilor și crivinenilor și vă
garantez că voi rămâne același
primar dedicat comunității. De
asemenea, țin să le mulțumesc
celor care s-au implicat în buna
derulare a campaniei electorale,
fie persoane fizice ori firme. În
altă ordine de idei, trebuie să
demonstrăm tuturor că știm să
ne gospodărim comuna. De aceea, vă adresez rugămintea de a
tunde iarba de pe spațiul din fața
casei, de a curăța șanțurile, de a
avea vopsite și îngrijite fațadele
caselor, porțile, gardurile. Prin
toate acestea, dăm dovadă că ne
pasă de modul cum arată comuna în care trăim, muncim și în
care copiii noștri merg la școală.
Și pentru că de Sfânta Maria Mică
vom avea Rugă la Crivina, vă invit
să fiți prezenți la petrecere în număr cât mai mare.
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Lucrări edilitare în
comuna noastră

În ultima perioadă, administrația locală a avut în vedere demararea unor investiții necesare comunității și continuarea unor
lucrări începute.
Forfotă pe șantierul viitoarei creșe din Nădrag. Muncitorii au
ridicat construcția și, în prezent, lucrează la acoperiș. ”Estimăm
că în luna decembrie creșa va fi finalizată. Va fi o construcție
modernă, dotată cu numeroase facilități. În cadrul creșei vor
funcționa două grupe în care vor învăța 30 de prichindei„ precizează primarul Liviu Muntean. La o altă investiție, cea de
transformare a internatului prin amenajarea unui număr de
40 de locuințe sociale, mansardarea a fost finalizată, se zugrăvesc fațadele și se fac amenajările interioare. A fost publicată
în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) și licitația
pentru desemnarea constructorului care va ridica Centrul infoturistic. Acesta va fi amplasat pe strada Metalurgiștilor, în fața
fostei remize de pompieri și va fi terminat în 2013. Edilii locali
au mai abordat și o altă investiție. Este vorba de construirea a
500 de metri liniari de apărări de mal pe strada Alunului, lucrare necesară având în vedere protejarea la inundații.

”Ursus” la… Nădrag

Nu, nu este vorba de reclama la un
sortiment de bere autohtonă. Ursus
este marca buldoexcava
torului pentru întreținerea drumurilor și deszăpeziri achiziționat recent de către
primăria Nădrag. Acesta este dotat cu
nu mai puțin de 11 dispozitive pentru
întreținerea drumurilor, deszăpezirii,
tăiatul ierbii și altele. De asemenea,
utilajul, având 140 de cai putere, poate
transporta paleți, este prevăzut cu lamă,
cupă, o remorcă având montată și o
sărăriță. Nu în ultimul rând, la buldoexcavator pot fi atașate o serie de piese
pentru tăiatul ierbii, a tufărișului de pe
maluri sau alte zone greu accesibile.

Piață agroalimentară modernă la Nădrag

Este în curs de finalizare lucrarea de
amenajare a unei noi piețe în Nădrag, amplasată la intersecția străzilor Cornet cu Nucilor. ”Investiția, în
valoare de circa 100.000 de lei- bani
de la bugetul local, a demarat în luna
mai. Noua piață agroalimentară oferă condiții mult mai bune comparativ cu fosta locație, deopotrivă pentru
cei care vând și cei ce cumpără, fiind
acoperită și spațioasă. În curând se va
introduce sistemul de încălzire (termosuflantă cu aer cald) iar cei care
vând la mese vor avea prevăzute locuri de depozitare a mărfii. La piață vin mulți
producători din zonă, locuitori din Crivina, Fârdea, Jdioara, Surduc, Mâtnic și alte
localități și, mai ales în zilele cu temperaturi joase, era dificil să vândă în aer liber. De
asemenea, se vor amenaja 30 de locuri de parcare, se vor construi toalete și un birou
pentru administrația pieței„ spune primarul Liviu Muntean.

Indicatoare
stradale în
comună
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100 de indicatoare cu numele străzilor au fost montate de către primărie pe
raza localităților Nădrag și
Crivina. De asemenea, în
două intersecții s-au instalat și două oglinzi care ajută
șoferii din trafic. Costul întregii investiții s-a ridicat la
suma de 3.000 de lei, bani
provenind din bugetul local.
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Pregătiri pentru
noul an școlar

Se lucrează intens în unitățile de
învățământ nădrăgene: se spală geamuri, se zugrăvește, se repară mobilier, se igienizează grupurile sanitare
și multe, multe altele. Totul pentru ca,
în noul an școlar, preșcolarii și elevii să
intre la ore în clase curate și îngrijite.
Noul an școlar va începe în 10 septembrie, dar pregătirile pentru a-l întâmpina așa cum se cuvine au demarat
în luna august. Una dintre prioritățile
conducerii Liceului Tehnologic ”Traian Grozăvescu” a fost amenajarea
clasei pregătitoare. Aceasta va avea
23 de copii, clasa fiind amplasată în incinta grădiniței din Nădrag. De la Inspectoratul Școlar
Județean Timiș s-a primit suma de 4.200 de lei necesară achiziției mobilierului clasei pregătitoare. Tot conducerea învățământului timișean a alocat suma de 2.119 lei, bani cu care s-a asigurat
necesarul de manuale școlare. S-au realizat demersuri și pentru aprovizionarea cu lemne necesare
încălzirii pe timpul sezonului rece.
Ce clase vor fi în noul an școlar?
Învățământ preșcolar: patru grupe cu 66 de copii
Clasele I- IV: o clasă pregătitoare cu 23 de elevi; cinci
clase I- IV cu 96 de elevi
Clasele V- VIII: cinci clase cu 98 de elevi
Clasele IX- XII (inclusiv seral): 11 clase cu 322 elevi
De asemenea, liceul nădrăgean dispune de un internat în
care se pot caza 15 elevi.

Hotărâri ale
Consiliului Local Nădrag
Consilierii locali aleși în urma scrutinului din data de 10 iunie
2012 s-au întrunit în trei ședințe în care au adoptat un număr de 14 hotărâri. Acestea sunt următoarele:
- HCL nr. 1 din 29 iunie 2012- privind alegerea comisiei de
validare a consilierilor locali pe întreaga durata a mandatului
Consiliului Local
- HCL nr. 2 din 29 iunie 2012- prin care au fost validați consilierii locali aleși la data de 10 iunie 2012
- HCL nr. 3 din 29 iunie 2012- privind declararea legalității
constituirii Consiliului Local
- HCL nr. 4 din 29 iunie 2012- prin care, pe o perioadă de trei
luni, dl. Vasile Ungur se alege președinte de ședință
- HCL nr. 5 din 29 iunie 2012- în urma căreia dl. Vasile Minea
este ales viceprimar al comunei Nădrag
- HCL nr. 6 din 29 iunie 2012- care a vizat adoptarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al
comunei Nadrag.
- HCL nr. 7 din 10 iulie 2012- de organizare a comisiilor de
specialitate ale Consiliului Local al comunei Nadrag.
- HCL nr. 8 din 10 iulie 2012- privind aprobarea Studiului de
fezabilitate aferent proiectului „Realizarea de noi capacități
de producere a energiei electrice pentru consum propriu,

prin valorificarea resurselor regenerabile de energie – amenajarea unui parc fotovoltaic, în comuna Nădrag”
- HCL nr. 9 din 10 iulie 2012- prin care aleșii locali au decis
finanțarea unui stagiu de pregătire centralizată a echipei de
fotbal a Asociației Sportive „Padeșul” Nădrag
- HCL nr. 10 din 10 iulie 2012- care a vizat rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Local al Comunei
Nădrag, pentru anul 2012.
- HCL nr. 11 din 17 august 2012- privind acordul Consiliului
Local al comunei Nădrag în vederea depunerii unei cereri de
finanțare pentru implementarea proiectului „Modernizare
strada Metalurgiștilor si acces strada Cornet, în localitatea
Nădrag, comuna Nădrag, județul Timiș”
- HCL nr. 12 din 17 august 2012 - de aprobare a achiziționării
directe ale contractelor de servicii de consultanță și elaborare studii de specialitate pentru instrumentarea proiectului
„Modernizare strada Metalurgiștilor și acces strada Cornet”
- HCL nr. 13 din 17 august 2012 – care a vizat o nouă rectificare a bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local al
Comunei Nădrag, pentru anul 2012.
- HCL nr. 14 din 17 august 2012 – prin care s-a aprobat evaluarea, de către un expert autorizat, în vederea vânzării, a
terenului intravilan aferent casei situată la adresa Nădrag,
str. Pasaj Stadion nr. 2, înscrisă în CF 400349 Nădrag nr. top
1/1/1/a/1/a/1//1/b/18/9/6/5/2/16/6, cu suprafață de 316
mp.

Oaspetele
nepoftit

De Peţa Petru

Am un greieraş în casă,
Care cântă, nici că-i pasă!
Cri, cri, cri, cri, cri, cri,
Mare cântăreţ pot fi!
Seară e, pe înserat,
Stau comod întins în pat
Şi-am aşa un somn
enorm...!
Aş dormi, dar ... pot să
dorm ?
Cri, cri, cri, cri, cri, cri,
Îmi inundă creierii
Şi îmi zic;- Măcar de-ar fi
O vioară Guarneri!
Cântă greierul ce ştie,
Cri, cri, cri... monotonie.
Tot 'nainte.i dă cu cântul,...
Unde-o fi bătu-l-ar
sfântul!
Cri, cri, cri, cri, cri, cri!
ÎI caut. De l-aş găsi!
Umblu-ncet ca o pisică,
Să nu se-oprească de
frică!
Caut, caut şi... deodată,
În ghiveciul cu-o muşcată,
Îl ochesc pe spiriduş
Cum îi trage din arcuş !
Îmi zic; - Să am grijă mare,
Că, dacă m-apropii, sare !
Şi-ncet, ghiveciul cu tot,
Afară pe geam îl scot...,
Fraţii lui cântau de zor
Şi-ncepu şi el, în cor,
Să cânte cu ei cri, cri,
Pân-aproape-n zori de zi
Nădrag 18 aug. 2012
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CĂSĂTORII

Chindriș Ioan Mihai cu
Anca Andreea Chisvasi în
02.06.2012
Podean Florin Cătălin cu Stela
Corina Smîntînă în 30.06.2012
Drui Cătălin Lucian cu Mihaela
Ioana Onofrei în 21.07.2012
Ianculescu Sergiu Petru cu
Mariana-Gheorghina Nemeș
în 21.07.2012
Balaș Claudiu Sergiu
cu Alexandru Charlotte
Margareta în 28.07.2012
Tînjală Mihai cu Adelina
Bineață în 11.08.2012
Wagner Ovidiu Marian cu
Loredana Cosmina Ana în
11.08.2012
Schmidt Roland Alin cu
Belu Andreea Alexandra în
18.08.2012
Le dorim „Casă de
piatră!”

Nașteri
Kanalos Patric Cristian în
14.05.2012
Brașoveanu Cristian Marian în
02.08.2012
Guguța Anamaria în 20.08.2012
Să crească mari și
sănătoși! Felicitări
părinților!

Naşterea Maicii
Domnului sau
Sfânta Maria Mică

Sâmbătă, 8 septembrie 2012,
credincioşii ortodocşi prăznuiesc
Naşterea Maicii Domnului sau
Sfânta Maria Mică, aşa cum
este numită în popor. Este prima mare sărbătoare din cursul
noului anului bisericesc, care a
început la 1 septembrie.

În calendarul popular, sărbătoarea Naşterii Maicii Domnului
marchează hotarul astronomic
dintre vară şi toamnă. Bătrânii spun că în această zi, rândunelele pleacă spre ţările calde, insectele încep să se ascundă în pământ iar frigul îşi face simţită prezenţa. De aici şi proverbul: „O
trecut Sântămaria, leapădă şi pălăria!”. Este vremea în care au
loc târguri şi iarmaroace. Din această zi se începe culesul viilor,
ale unor fructe şi plante medicinale, bătutul nucilor, recoltarea
ogoarelor, semănatul cerealelor de toamnă.

Programul Rabla 2012 sesiunea a II-a

Din data de 8 august a demarat etapa a doua a programului
Rabla destinat persoanelor fizice. Pentru această sesiune, Administraţia Fondului pentru Mediu a prevăzut un buget de 57
de milioane lei, care va permite scoaterea din uz a 15.000 de
autoturisme mai vechi de 10 ani. Persoanele fizice care dețin
mașini mai vechi de zece ani se pot adresa firmelor colectoare,
în vederea casării autoturismelor în cauză. Prima de casare este
de 3.800 lei, exprimată printr-un tichet cu valoare nominală.
Pentru achiziționarea unui autovehicul nou pot fi utilizate cel
mult trei tichete valorice. Pentru persoanele juridice încă se
află în derulare prima sesiune din Programul Rabla 2012. Prin
Programul Rabla au fost casate în 2012 un număr de 25.964
de autoturisme mai vechi de zece ani. În cadrul primei sesiuni
a Programului Rabla 2012 au fost achiziționate un număr de
8.006 mașini, dintre care 3.661 de producție autohtonă.

Despre asigurările de locuințe

Potrivit legislației, toți proprietarii de locuințe au obligația se a-și întocmi polițe de asigurare
împotriva dezastrelor. Primăria Nădrag fost înștiințată printr-o adresă a Prefecturii Timiș că,
începând cu data de 6 august 2012, intră în vigoare prevederile Legii 260/2008 privind aplicarea
amenzilor contravenționale pentru nerespectarea de către persoane fizice și juridice a obligației
de asigurare a locuințelor. Conform legislației, amenzile sunt cuprinse între 100 și 500 de lei.
Pe această cale, pentru a evita aplicarea sancțiunilor, locuitorii comunei sunt rugați să încheie
asigurări pentru locuințe cât mai repede. ”Nu dorim să dăm amenzi pentru faptul că locuitorii
comunei încă nu au încheiate astfel de asigurări. Însă le-aș aminti faptul că aceste polițe sunt
utile: suntem într-o zonă montană, cu risc de inundații ori căderi masive de zăpadă care pot
afecta și produce pagube la locuințe” spune primarul Liviu Muntean.
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În data de 8 septembrie,
sărbătorim Naşterea Maicii
Domnului sau Sfânta Maria
Mică. Cu acest prilej urez
tuturor locuitorilor comunei
care poartă numele Maria,
Mariana, Mărioara, Mioara,
Marilena, Marin şi Marian un
sincer “La mulţi ani!”
Primar Liviu Muntean
Dumnezeu
să-i odihnească
în pace!
Ionele Valeria (72 de ani) - născută în 02.07.1939, decedată la
19.03.2012
Matei Irina (92 de ani) - născută în 25.11.1919, decedată la
29.03.2012
Săndruț Petra (81 de ani)
- născută în 04.08.1930,
decedată la 29.03.2012
Paseka Marian Gheorghe (25
de ani) - născut în 21.10.1986,
decedat la 04.06.2012
Muntean Margareta (93 de
ani) - născută în 19.09.1918,
decedată la 22.06.2012
Costescu Constantin (73 de
ani)- născut în 06.08.1938,
decedat la 25.06.2012
Gorog Victoria Irina (74 de
ani)- născută în 19.04.1938,
decedată la 30.06.2012
Bordea Ana (87 de ani)- născută în 15.11.1924, decedată la
16.07.2012
Arba Petru (86 de ani)- născut
în 10.10.1925, decedat la
26.07.2012
Mocan Vasile (62 de ani)- născut în 09.01.1950, decedat la
29.07.2012
Deliomini Ervin (82 de ani) născut în 16.01.1930, decedat
la 05.08.2012
Măran Ioan (83 de ani)- născut
în 08.07.1929, decedat la
16.08.2012
Patedl Petru (61 de ani)- născut în 03.11.1950, decedat la
22.08.2012

