
România                                                                                          
Judeţul Timiş 
Comuna Nădrag                                                                              
Consiliul Local 
                                                                                                        

HOTĂRÂREA nr. 38 
din 30 septembrie 2008 

 
              Privind aprobarea Protocolului de colaborare pentru conservarea şi promovarea 
specificului popular local şi a moştenirii culturale locale, în comuna Nădrag judeţul Timiş.  
 
             Consiliul Local al  Comunei Nădrag judeţul Timiş 
             Având în vedere instrumentarea proiectului integrat  „ Reabilitare şi extindere reţea de 
ape uzate ( canalizare şi staţie de epurare ), îmbunătăţire reţea de drumuri  localitatea 
Nădrag judeţul Timiş  şi achiziţionarea de materiale şi echipamente destinate conservării şi 
promovării patrimoniului cultural imaterial  din comuna Nădrag, judeţul Timiş” compus din 
următoarele componente:  

a) „ Reabilitare şi extindere reţea de ape uzate ( canalizare şi staţie de epurare ) localitatea 
Nădrag judeţul Timiş ” 

b) „Îmbunătăţire reţea de drumuri – drum sătesc DS strada Padeş , localitatea Nădrag 
judeţul Timiş”. 

c) „Achiziţia de materiale şi echipamente destinate conservării şi promovării specificului 
local şi a moştenirii culturale locale în comuna Nădrag, judeţul Timiş ”  

            Având în vedere referatul compartimentului de specialitate; 
            În temeiul  art.36 al. 2 lit. „e”şi art. 36 al.6 lit. „a” pct. 4 din Legea nr. 215/2001 republicată 
privind administraţia publică locală;   
            În temeiul art.46 alin.(2) din Legea nr.215/2001republicată privind administraţia publică 
locală ; 
 

HOTĂRĂŞTE : 
 

            Art. 1  Se aprobă Protocolul de colaborare pentru conservarea  şi promovarea specificului 
popular local şi a moştenirii culturale locale, în comuna Nădrag, judeţul Timiş, conform anexei 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre . 
            Art. 2  Se însărcinează dl. Muntean Liviu, primarul comunei Nădrag, cu ducerea la 
îndeplinire a  prezentei hotărâri. 
            Art. 3  Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 10 voturi pentru. 
            Art. 4  Prezenta hotărâre se comunică: 
                       - Instituţiei Prefectului judeţul Timiş. 
                       - Primarului comunei Nădrag. 
                       - Membrilor protocolului. 
                       - Populaţiei, prin afişare. 
 
 
                                                                                                                Preşedinte şedinţă 
                                                                                                                 Meglei Gheorghe 
Contrasemnează secretar 
 
Cons. juridic                                                                                                                                 



Anexa  la HCL nr. 38 /30.09.2008 
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Judeţul Timiş 
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PROTOCOL DE COLABORARE 
PENTRU CONSERVAREA ŞI PROMOVAREA SPECIFICULUI POPULAR 

LOCAL ŞI A MOŞTENIRII CULTURALE LOCALE, ÎN COMUNA NĂDRAG, 
JUDEŢUL TIMIŞ 

 

PREMISE 
 

Astăzi, tradiţiile şi patrimoniul cultural din România par ameninţate de încheierea, de altfel 
vital necesară, a unui proces de modernizare mult întârziat şi de inevitabila globalizare.  
Construcţia europeană presupune însă şi cultivarea şi promovarea identităţilor naţionale, locale şi 
regionale, iar noi avem datoria de a promova diversitatea şi  originalitatea patrimoniului cultural 
românesc, care ne singularizează între naţiunile Europei unite şi ne conferă stabilitatea unei 
identităţi proprii. De aceea, pentru a rămâne noi înşine, fără a ne autoexclude sau a fi excluşi din 
lumea viitorului, va trebui să ne amintim trecutul şi să-l integrăm într-un vast proiect de dezvoltare 
durabilă. 

Pentru păstrarea, nealterată, a identităţii noastre, trebuie să cultivăm în sufletele copiilor, 
încă de la cea mai fragedă vârstă, admiraţia şi interesul pentru cultura şi specificul bănăţean, 
pentru a-l putea percepe treptat, nemijlocit şi pentru a-l simţi cu plăcere. Ei trebuie să cunoască 
tradiţiile, obiceiurile şi arta populara, să le inţeleagă semnificaţia şi să le preţuiască, prin susţinerea 
şi exemplul “celor mari” – profesori, părinţi, comunitate.  

Primele iniţiative de conservare şi promovare a specificului popular local şi a moştenirii 
culturale locale trebuie să ne aparţină nouă: autorităţile publice locale şi instituţiilor educative. 
Este de datoria noastră să ne implicăm în viitorul comunităţii noastre şi în păstrarea frumuseţilor 
spirituale tradiţionale, în stimularea interesului copiilor pentru activităţi de cunoaştere a tradiţiilor 
locale, a obiceiurilor locale, a artei populare locale, în promovarea şi încurajarea specificului local, 
a identităţii locale,  pentru că doar atunci vom putea spune că am sădit în sufletul lor sentimentul 
de mândrie că aparţin unei comunităţi locale unice – Nădrag. 

 



I. PĂRŢILE: 

1. CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI NĂDRAG, str. Piaţa Centrală, nr.2, cod 
poştal 307290, comuna Nadrag, conform HCL Nădrag nr. 38 / 30.09.2008 
reprezentată prin  primar Muntean Liviu, în calitate de partener  

2. GRUPUL ŞCOLAR „TRAIAN GROZĂVESCU” NĂDRAG, str.Şcolii, nr.1, comuna 
Nădrag reprezentat prin  director Mărcuţ Monika , în calitate de partener 

II. SCOPUL PARTENERIATULUI: 

Atragerea şi implicarea micilor şcolari în acţiuni şi activităţi extracurriculare diversificate 
pentru conservarea şi promovarea specificului popular local şi a moştenirii culturale locale, în 
comuna Nadrag, judeţul Timiş. 

III. OBIECTIVE COMUNE: 

Colaborarea între parteneri în sensul conservării şi promovării  specificului popular local şi a 
moştenirii culturale locale, în comuna Nadrag, judeţul Timiş prin organizarea, de către instituţiile 
de învăţământ partenere, de activităţi, specifice, extracuriculare şi prin susţinerea acestor activităţi 
cu echipamente şi materiale specifice (videoproiector, cărţi, CD-uri/DVD-uri cu filme 
documentare, costume populare, etc.) puse la dispoziţie de către Consiliul Local al comunei 
Nadrag. 

IV. ACTIVITĂŢI: 

În cadrul parteneriatului vor fi proiectate o serie de activităţi în scopul cunoaşterii şi 
îndrăgirii, de către elevi, a tradiţiilor şi a culturii locale, activităţi ce vor utiliza, drept cadru, 
elemente ale specificului zonei Banat: 

o obiceiuri şi tradiţii locale; 
o elemente de istorie şi geografie care definesc portretul spiritual al poporului român (al 

bănăţenilor); 
o istoricul comunei, a elementelor locale specifice (obiective socioculturale, istorice, 

religioase, economice, etc.); 
o frumuseţile şi bogăţiile zonei Banatului şi, în special, cele ale Comunei Nadrag. sărbătorile 

tradiţionale - 24 ianuarie, 1 martie, 8 martie, 1 iunie, ruga bănăţeană, Crăciun, Paşte. 
Semnificaţia acestor evenimente şi sărbători religioase va fi înţelesă de copii, mai ales, prin 
implicarea directă, a lor, în realizarea unor momente artistice de promovare a elementelor 
tradiţionale locale (dansuri populare tradiţionale, cântece populare, scenete, etc.) 

 
Totodată va fi cultivată admiraţia şi dragostea pentru frumuseţea şi armonia limbii române, 

pentru bogăţia şi frumuseţea folclorului românesc (cântece populare, strigături, colinde, zicători, 
proverbe,etc), pentru armonia şi perfecţiunea portului popular strămoşesc. 

V. DURATA PARTENERIATULUI: 

Activităţile prevăzute în prezentul protocol de colaborare sunt condiţionate de finanţarea 
proiectului integrat - integrat  „ Reabilitare şi extindere reţea de ape uzate ( canalizare şi staţie 
de epurare ), îmbunătăţire reţea de drumuri  localitatea Nădrag judeţul Timiş  şi 



achiziţionarea de materiale şi echipamente destinate conservării şi promovării patrimoniului 
cultural imaterial  din comuna Nădrag, judeţul Timiş” compus din următoarele componente:  

•••• „Reabilitare şi extindere reţea de ape uzate ( canalizare şi staţie de epurare ) localitatea 
Nădrag judeţul Timiş ” 

•••• „Îmbunătăţire reţea de drumuri – drum sătesc DS strada Padeş , localitatea Nădrag judeţul 
Timiş”. 

•••• „Achiziţia de materiale şi echipamente destinate conservării şi promovării specificului 
local şi a moştenirii culturale locale în comuna Nădrag, judeţul Timiş ”  

 
– întrucât desfăşurarea acestor activităţi implică existenţa unei baze materiale specifice 
(echipamente şi materiale), ce va fi constituită, la nivelul Căminului Cultural din Comuna Nadrag, 
în subordinea Consiliului Local, prin achiziţiile prevăzute în proiect, şi va fi pusă la dispoziţia 
şcolilor, conform prezentului protocol de colaborare, pentru derularea activităţilor de conservare şi 
promovare a moştenirii locale şi a specificului tradiţional local. 

Prezentul protocol de colaborare s-a încheiat pe o perioadă de 5 ani, intrând în vigoare de la 
data semnării contractului de finanţare, pentru proiectul integrat mai sus menţionat. 

Prezentul protocol poate fi modificat prin acordul părţilor. 
Prezentul document a fost redactat în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte.  

  
 
 
 
 
 
 

 Consiliul Local al Comunei Nadrag                     Grupul Şcolar „Traian Grozăvescu ” Nădrag             

                Primar                                                                               Director                                                          

          Muntean Liviu                                                                   Mărcuţ Monika    

 

                                              

 

 


