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Dragi locuitori, 

Așa cum știți, de sărbătoarea 

Rusaliilor comuna noastră 

îmbracă straie de sărbătoare. 

Și anul acesta, am petrecut cu 

toții la ruga satului Nădrag. De 

asemenea, am marcat, alături 

de elevii din comuna noastră, 

încheierea anului școlar, iar 

pentru rezultatele obținute la 

învățătură doresc să îi felicit 

atât pe copii, cât și pe dascălii 

care le îndrumă pașii. 

În altă ordine de idei, chiar 

dacă a venit vara și majoritatea 

dintre noi ne gândim la 

concedii, vreau să vă spun 

că noi, administrația locală, 

continuăm lucrările în comuna 

Nădrag. După cum veți putea citi 

în paginile următoare, au fost 

semnate mai multe contracte și 

ne pregatim să derulăm o serie 

de lucrări de investiții.

S-a redeschis parcul de aventură din Nădrag

Petrecere pe cinste la Ruga din Nădrag

După ce anul trecut s-a bucurat 
de un real succes în rândul turiștilor 
dornici să își testeze limitele, și anul 
acesta, parcul de aventură din comuna 

noastră și-a deschis porțile, și îi așteaptă 
pe cei mai aventuroși dintre turiști.

Odată cu deschiderea acestui 
obiectiv, la finalul lunii iulie a anului 
trecut, comuna noastră a fost repusă pe 
harta turismului timișean, iar în acest 
fel, întreaga zonă poate înflori.   

„Lansăm un apel către cetățenii 
comunei noastre care pot și doresc să 
găzduiască turiști. Anul trecut, în perioada 
în care parcul a fost deschis pentru public, 
am avut și câte 200 de vizitatori într-o 
singură zi, iar o parte dintre ei au dorit să 
își prelungească șederea la noi în comună, 
astfel că au căutat locuri de cazare. Se 
poate întâmpla ca pensiunile din zonă 
să fie deja pline, astfel că și localnicii 
care au posibilitatea sunt invitați să își 
deschidă porțile pentru a găzdui turiști. 
De asemenea, cei care doresc să petreacă 
mai mult timp în comuna noastră, au 
posibilitatea de a se caza la Pizzeria La 
Dana” a spus primarul Liviu Muntean.

Pentru ca turiștii să poată ajunge 
mai ușor, autoritățile locale au realizat 

calea de acces spre parcul de aventură și 
au instalat, în zonă, și un grup sanitar. 

Parcul de aventură Nădrag a fost 
amenajat pe o suprafata de 1,5 hectare, pe 
culmea de la ieșirea din localitate, înspre 
fosta cabană Capriorul, în Parcul Poiana 
Negre. Zona dispune de șase trasee, cu 
64 de elemente suspendate: traversări, 
săritoare, platforme, căţărători. Sunt 
trasee atât pentru copii, cât și pentru 
adulţi, cu diferite grade de dificultate, 
iar pe fiecare dintre rutele amenajate 
turiștii se vor putea da cu tiroliana. 

Zona de aventură a fost realizată 
cu fonduri de la bugetul local, valoarea 
investiţiei fiind de 250.000 de lei. Din 
acești bani au fost achizitionate și 40 de 
echipamente de securitate. 

Programul de funcţionare al parcului 
este duminica, între orele 11.00 și 
17.00, iar intrarea este liberă. 

Toată suflarea din Nădrag, alături de musafiri veniți 
din depărtare, s-a adunat pentru a marca așa cum se cuvine 
sărbătoarea satului. 

Așa cum este tradiția, evenimentul a început cu hora, în 
care s-au prins toți cei prezenți, alături de primarul comunei. 
Atmosfera a fost întreținută de unul dintre cei mai îndrăgiți 
soliști de folclor din Banat, Călin Crișan și Cristina Stan care, 
împreună cu formația, au încântat publicul. 

Ruga din Nădrag a avut loc, și anul acesta, la sărbătoarea 
Rusaliilor, atunci când este marcat și hramul bisericii ortodoxe 
din localitate. Astfel, timp de 2 zile, în 16 și 17 iunie, la Nădrag 
petrecerea a fost la ea acasă. Cei mici s-au putut bucura de 

jocurile ce au fost montate în centrul localității, dar și de un 
impresionant foc de artificii, care a avut loc la finalul primei 
seri de petrecere. 

Cu ocazia sărbătorii 
Sfinților Petru și Pavel, 

urez tuturor locuitorilor 
comunei care poarta numele 

sfinților sau derivate ale acestora 
o onomastică frumoasă! 

La Mulți Ani!

Primar, Liviu Muntean
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Anul marilor investiții, la Nădrag

Ziua Copilului a fost sărbătorită 
în avans, la Nădrag

După ce anul trecut au fost depuse 
o serie de proiecte, pentru atragerea 
de finanțări eterne, iată că a venit 
momentul ca acestea să se concretizeze. 

A fost semnat contractul de finanțare 
cu FEADR (Fondul European Agricol 
pentru Dezvoltare Regională), iar în 
prezent se realizează proiectul tehnic 
pentru „Reamenajarea și modernizarea 
parcului central din localitatea Nădrag”. 
De asemenea, se află în licitație pentru 

execuție proiectul privind reabilitarea, 
modernizarea și dotarea Liceului Nădrag 
și cel privind realizarea acoperișului și 
reabilitarea și dotarea grădiniței din 
localitate. Un alt obiectiv pentru care 
se fac demersuri privind reabilitarea este 
Căminul Cultural din Nădrag, iar de 
curând, autoritățile locale au mai depus 
cereri de finanțare și pentru construirea 
rețelei de canalizare la Crivina, iar acum 
așteaptă răspuns.

„Copilăria e vârsta la care cea mai 
profundă bucurie poate fi un zâmbet 
curat. Copilăria e o lume aparte, plină 

de lumină și armonie. Să vă bucurați de 
ea, dragi copii! La mulți ani de 1 Iunie!” 
Acesta a fost motto-ul sub care s-au 
desfășurat activitățile dedicate copiilor 
din comuna noastră, de ziua lor. În 31 

mai, cu o zi înainte de Ziua Copilului, 
elevii Liceului Tehnologic Traian 
Grozăvescu, micuții  de la Grădinița 
cu Program Normal Nădrag, profesorii 
acestora și autoritățile locale au avut 
parte de o zi plină de activități care mai 
de care mai amuzante.  

Startul acestei zile a fost dat de copiii 
din grupa doamnei Mirela Crivinanțu, 
care au prezentat fabuloasele costume 
ecologice, urmați de grupa doamnei 

Irina Mihai, care au organizat o 
adevărată petrecere, de la care dansul și 
voia bună nu aveau cum să lipsească.

Ziua a continuat cu o competiție 

de șah, desfășurată la Liceul din 
Nădrag, apoi copiii s-au întrecut în 
abilități fizice. Și-au dat concursul 
elevi din școala noastră, dar și din 
școlile din Fârdea și Criciova, care 
au fost însoțiți de directorul Petrea 
Ionel și doamna învățătoare Ildiko 
Cserni. Cu toții au participat la  

probele de alergare viteza, alergare 
rezistență și ciclism. Concursurile 
s-au desfășurat pe grupe de vârstă și au 
fost coordonate de domnii profesori 
de sport Popa Alexandru Marian, 
Gheorghe Anastasoaei și de directorul 
liceului, Cristian Stoiconi. 

Spre bucuria copiilor, ziua s-a 
încheiat cu festivitatea de premiere a 
tuturor celor prezenți. Aceștia au primit 
diplome și cadouri, oferite de primarul 
comunei și de Consiliul Local Nădrag.  

Hotărâri ale Consiliului Local Nădrag
HOTĂRÂREA nr. 11
din 27 martie 2019

Privind aprobarea vânzării prin licitaţie, a parcelei de teren intravilan 
inscrisă in CF 401442 Nădrag, nr. top. 401422 cu suprafaţa de 1.355 
mp. siuat pe strada Cornet din localitatea Nădrag.

  HOTĂRÂREA nr. 12
din 27 martie 2019

                                           
Privind achiziţionarea directă de flori, arbori, arbusti ornamentali și 

ornamente pascale  ce vor fi amplasate  în parcurile, rondourile și locurile 
amenajate  din comuna Nădrag;

HOTĂRÂREA nr. 13
din 27 martie 2019

                                             
Privind aprobarea execuţiei de lucrări de reparaţii a caroseriei 

microbuzului Mercedes Sprinter cu numărul de înmatriculare 
TM21PCN, din dotarea Primăriei Nădrag.

HOTĂRÂREA nr. 14
din 27 martie 2019

Privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Nădrag nr. 99 din 
25.10.2017 privind dezmembrarea în două parcele a unui teren intravilan 
situat în localitatea Nădrag, str. Padeș.

                                                       
HOTĂRÂREA nr. 15 
Din 27 martie 2019

  
 Proiect de hotărâre privind  modificarea Anexei nr.1 și Anexei nr. 2 

din Hotărârea Consiliului Local Nădrag nr. 29 din 26.10.2016 privind 
aprobarea înființării Serviciului de alimentare cu apă si de canalizare 
a comunei Nădrag, a organigramei statului de funcţiuni și  formei de 
gestiune a serviciului.

HOTĂRÂREA nr. 16
din 27 martie 2019

                                                                           
Privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al UAT Comuna 

Nădrag a unor terenuri  situate în comuna Nădrag, pe care a fost amplasată 
calea ferată a fostei persoane juridice  „Uzina Ciocanul Nădrag” .

HOTĂRÂREA nr. 17
din 27 martie 2019

Privind constatarea schimbării denumirii proprietarului a două 
terenuri extravilane proprietate a comunei Nădrag jud. Timiș.

HOTĂRÂREA nr. 18
din 27 martie 2019

Privind aprobarea  dezlipirii a două parcele de teren intravilan din  
terenul   înscris în CF 400411 Nădrag ( CF vechi 576 Nădrag)  nr. top. 
1/1/1/b/1/26/10/a/1/1/1/1.  

HOTĂRÂREA nr. 19
din 16 aprilie 2019

Privind aprobarea  bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului 
Local al comunei Nădrag pentru anul 2019. 

HOTĂRÂREA nr. 20
din 16 aprilie 2019

                                             
Privind achiziţionarea directă de obiecte de mobilier stradal si 

echipamente de joacă ce vor fi  amplasate  în comuna Nădrag;
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HOTĂRÂREA nr.  21
din 16 aprilie 2019

Privind acceptarea de către Consiliul Local al Comunei Nădrag, a 
donaţiei din partea primăriei comunei Biled, Judeţul Timiș, constând în 
atribuirea cu titlu gratuit a unei autospeciale marca Roman Diesel.

HOTĂRÂREA nr. 22
din 16 aprilie 2019

Privind  aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat 
de pe raza UAT Comuna Nădrag, pentru anul școlar 2019-2020.

 HOTĂRÂREA nr. 23
din16 aprilie 2019

Privind  însușirea apartenenţei la domeniul public al Comunei Nădrag 
a bunului imobil  „Reţea nouă apă uzată ( canalizare, 7 staţii pompare și 
staţie epurare )  în localitatea Nădrag, comuna Nădrag, judeţ Timiș.

HOTĂRÂREA nr. 24                                 
din 16  aprilie 2019

 Privind completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului 
public al comunei Nădrag, însușit de Consiliul Local al comunei Nădrag 
prin Hotărârea nr. 8 / 25.01.2002.

HOTARAREA nr. 25
Din 16 aprilie 2019

Privind aprobarea  predării în administrarea Serviciului de alimentare 
cu apă și de canalizare a Comunei Nădrag a infrastructurii tehnico-edilitare 
aferente acestui serviciu public.

HOTĂRÂREA nr. 26
din 16 aprilie 2019

                                            
Privind achiziţionarea directă a 2 panouri cu geam termpoan pentru ce 

vor fi amplasate la capela din cimitirul situat pe strada școlii din Nădrag. 

HOTĂRÂREA nr. 27
din 16 aprilie 2019

                                            
Privind achiziţionarea directă a unui contract de servicii pentru paza 

pădurii aflate în patrimoniul UAT Comuna Nădrag  ;
 

 HOTĂRÂREA nr. 28
din 24 aprilie 2019

                                             
Privind achiziţionarea directă a contractului de lucrări de arhivare a 

documentelor din arhiva Primăriei Comunei Nădrag

HOTĂRÂREA nr. 29
din 24 aprilie 2019

                                             
Privind aprobarea neasumării responsabilităţii organizării și derulării 

procedurilor de atribuire a contractelor / acordurilor-cadru pentru achiziţia 
produselor și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor 
pentru derularea măsurilor educative, aferente Programului pentru școli al 
României

HOTARAREA nr. 30
  Din 24 aprilie 2019

Privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Comunei 
Nădrag în Adunarea Generală a Asociaţiei pentru Promovarea și Dezvoltarea 
Turismului Timiș – APDT Timiș.  

HOTARAREA nr. 31
Din 24 aprilie 2019

Privind aprobarea cuantumului cotizaţiei  Consiliului Local al 
Comunei Nădrag, în calitate de membru al  Asociaţiei pentru Promovarea 
și Dezvoltarea Turismului Timiș – APDT Timiș.  

HOTĂRÂREA nr.32
din 24 aprilie 2019

                                           
Privind adoptarea Regulamentului de Organizare și Funcţionare al 

Aparatului de Specialitate al Primarului Comunei Nădrag.

HOTĂRÂREA nr. 33
din 24 aprilie 2019  

                                                                                            
 Privind aprobarea angajării unui apărător care să reprezinte interesele UAT 

Comuna Nădrag, ce are calitatea de pârât în  acţiunea având ca obiect obligaţii de 
plată,  care face obiectul dosarului 1252/252/2019 aflat pe rolul Judecătoriei Lugoj.

HOTĂRÂREA nr. 34
din 24 aprilie 2019 

                               
Privind  achiziţionarea directă a 2.000 ml.borduri în vederea amenajării 

și reparării trotuarelor și aleilor deteriorate din Comuna Nădrag.

HOTĂRÂREA nr. 35
din 24 aprilie 2019                                                                                                                                             

                                                                                                                                                     
Privind acordarea unui ajutor financiar de urgenţă pentru o famile din 

comuna Nădrag, care se află în situaţie de necesitate cauzată de incendiu.

HOTĂRÂREA nr. 36
din 24 aprilie 2019                                                                                                                                             

                                                                                                                                                     
Privind acordarea de fonduri Bisericii Crestine Baptiste din Crivina, 

necesare reabilitării termice a clădirii.

HOTARAREA nr. 37
Din 24 aprilie 2019

Privind instrumentarea dosarului tehnic pentru obţinerea unui Ajutor de 
Stat pentru „Servicii de silvomediu, servicii climatice  și conservarea pădurilor” 
aferentă măsurii 15 „ Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea 
pădurilor” submăsura 15.1 „Plăţi pentru angajamente de silvomediu”

 HOTĂRÂREA nr. 38
din 29 mai 2019

                                            
Privind aprobarea fondurilor destinate acordării de premii cu prilejul 

organizării evenimentului cultural „Ziua copilului” în anul 2019.

HOTĂRÂREA nr. 39
din 29 mai 2019

Privind aprobarea fondurilor destinate organizării evenimentului 
cultural „Zilele comunei Nădrag” în anul 2019.

HOTĂRÂREA nr. 40
din 29 mai 2019                                             

Privind achiziţionarea directă a unor aparate destinate înregistrării de 
imagini video, pentru dotarea primăriei Nădrag.

 
HOTĂRÂREA nr. 41 

din 29 mai 2019   

Privind întabularea  și alocarea de număr cadastral nou pentru o parcelă 
de teren  situată în intravilanul comunei Nădrag, și înscrierea lui într-o 
carte funciară nouă.



foaia nădrăgeană

4

nr. 43 •  iunie 2018

Ziua Eroilor, marcată în comuna noastră

Festivitatea de premiere a elevilor Liceului Traian Grozăvescu din Nădrag

Ziua Eroilor, sărbătoare națională a poporului 
român, a fost marcată, anul acesta, în 6 iunie, de 
Ziua Înălțării Domnului, în memoria celor căzuți 
de-a lungul veacurilor pe câmpurile de luptă, pentru 
credință, libertate, dreptate și pentru apărarea țării 
și întregirea neamului.

La acest eveniment au participat autorităţile 
locale, alături de care au stat și elevii Liceului 
Tehnologic „Traian Grozavescu“ Nădrag , dar 
și copiii de la grădiniță, însoțiți de educatori, 

învățători și diriginți. Li s-au alăturat tuturor și 
locuitorii comunei, care au participat la slujba de 
pomenire a eroilor neamului românesc, oficiată de 
preotul paroh din localitate. Apoi, toți cei prezenți la 
eveniment au primit colaci, împărțiți spre aducerea 
aminte a eroilor. 

”în semn de recunoștință pentru eroii patriei 
care au căzut în Primul Război Mondial, autoritățile 
statului român au hotărât, prin Decretul-lege 
nr. 1.693 din 4 mai 1920, ca Ziua Eroilor să fie 

decretată sărbătoare națională și să fie celebrată, 
„cu mare fast religios, școlar, militar și național”, în 
Ziua Înălțării Domnului”. 

Ca la fiecare sfârșit de an școlar, cadrele didactice au 
tras linie pentru a vedea rezultatele acestei perioade, iar 
cei mai buni elevi și-au primit laurii în cadrul festivităţii 
de premiere. Festivitatea de premiere a elevilor a avut 
loc vineri , în 14 iunie 2019, atunci când, printre 
flori, profesori și părinţi, elevii meritoși din școală  au 
fost felicitaţi pentru rezultatele dobândite. Aceștia au 
primit diplome, cărţi și dulciuri, iar în acest cadru, 
cu emoţie și bucurie, și-au luat rămas bun de la anul 
școlar 2018 – 2019.

    Urăm tuturor elevilor școlii noastre o VACANŢĂ 
PLĂCUTĂ iar elevilor din clasele terminale BAFTĂ 
LA EXAMENE!

Pentru elevii din clasele a IX-a, a X-a și a XI-a, 
vacanța încă nu a început, întrucât aceștia mai au de 
efectuat stagiile de pregătire practică.

Admiterea în învățământul liceal de zi pentru anul școlar 2019-2020
Etapa I de admitere:
-   3 – 7 iulie 2019, completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către 

absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora, asistați de diriginte;
- 4 – 8 iulie 2019, verificarea de către părinți și candidați a fișelor editate din 

baza de date computerizată;
- 12 iulie 2019, repartizarea computerizată a absolvenților clasei a VIII-a.
Etapa II de admitere:
- 24 – 30 iulie 2019, primirea cererilor de înscriere a absolvenților clasei a 

VIII-a care nu au fost repartizați în etapa anterioară sau care și-au încheiat ulterior 
situația școlară.

- 31 iulie - 1 august 2019 repartizarea absolvenților clasei a VIII-a care 
nu au fost repartizați în etapa anterioară sau care și-au încheiat ulterior 
situația școlară.

Admiterea în învățământul liceal seral sau cu frecvență redusă, 
pentru candidații care au îndeplinit 18 ani până la data începerii 
anului școlar

15 – 18 iulie 2019   înscrierea candidaților la centrul de admitere(Timișoara);
19-23 iulie 2019 repartizarea candidaților(Timișoara).


