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Dragi locuitori, 

Venim în fața 

dumneavoastră, odată cu acest 

nou număr al ziarului nostru 

local, cu o serie de propuneri 

și de noutăți. Astfel, pe lângă 

subiectele de interes local, cele 

legate de stadiul proiectelor 

ce se derulează pe raza 

localităților din comuna noastră 

și cele culturale, dorim să știm 

direct de la dumneavoastră ce 

anume vă doriți să regăsiți în 

paginile acestui ziar și care sunt 

subiectele de interes pentru 

dumneavoastră, locuitorii 

comunei noastre. Veți găsi, în 

paginile ce urmează, un talon de 

sugestii, pe care vă rugăm să îl 

completați, iar apoi să îl aduceți 

la sediul Primăriei, pentru ca 

noi, cei din administrația locală, 

să fim la curent cu doleanțele 

dumneavoastră.

În plus, începând de 

acum, periodic vom organiza 

concursuri la care sunteți cu toții 

invitați să participați. Despre 

prima competiție și premiile pe 

care le punem la bătaie, veți 

putea citi în Foaia Nădrageană 

de luna aceasta. 

Stadiul proiectelor din comuna noastră

CONCURS! 

Premii pentru cele mai frumos decorate locuințe

Chiar dacă sezonul cald abia s-a încheiat, autoritățile 
locale au continuat lucrul și peste vară. Astfel, o serie de 
proiecte aflate în desfășurare au avansat, iar unele dintre 
ele încep să prindă contur. Unele se află deja în stadiul de 
execuție, în timp ce pentru altele se îndeplinesc procedurile 
birocratice premergătoare demarării lucrărilor.

Astfel, după ce a fost deja încheiat contractul cu 
constructorii, au fost deja demarate lucrările de reabilitare, 

modernizare și dotare a Liceului Traian Grozăvescu Nădrag, 
dar și pentru proiectul de reabilitare, modernizare și dotare 
a Grădiniței cu program normal Nădrag, finanțate prin 
PNDL (II)  

A fost finalizat și proiectul tehnic privind reamenajarea 
și modernizarea parcului central din Nădrag, urmând 
a se demara procedura de achiziție a execuției lucrării,  
finanțarea fiind obținută prin FEADR (Fondul European 
Agricol pentru Dezvoltare Regională). 

A fost demarată deja și procedura de întocmire a 
documentațiilor necesare depunerii de cereri de finanțare 
prin  FDI pentru proiectul privind reabilitarea Căminului 
Cultural din Nădrag și pentru construirea rețelei de 
canalizare în Crivina.

Au fost finalizate lucrările de reabilitare la Blocul 23, 
dar și cea de iluminat arhitectural a bisericii catolice din 
Nădrag. Acest lucru presupune că cele 120 de lămpi care 
iluminează clădirea își schimbă culorile. 

Începând de acum, periodic, reprezentanții Primăriei 
Nădrag vor organiza concursuri cu diferite tematici pentru 
locuitorii din comuna noastră. Astfel, pentru început, tema 
aleasă a fost ”decorul de sărbători”. 

Tot ce au de făcut cei care își doresc să participe la concurs 
este să își împodobească gospodăria cât mai frumos, în ajunul 
sărbătorilor. La concurs pot participa toți cei care își pun 

ornamente și decorațiuni de sărbători pe case sau în balcoane.
În perioada sărbătorilor, o comisie de jurizare din cadrul 

primăriei va evalua toate gospodăriile și vor stabili care sunt 
cei 20 de câștigători ai acestui prim concurs organziat de către 
autoritățile locale.

Premiile vor consta în seturi de ornamente de sărbători și 
vor fi acordate în noaptea de Revelion.
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Dublă sărbătoare, 
la Ruga satului Crivina

Au fost momente încărcate de 
emoție, în ziua în care s-a sărbătorit 
ruga satului, la Crivina.

În 8 septembrie, atunci când este 
hramul bisericii, cu mic, cu mare, 
oamenii din întreaga comună s-au 
adunat pentru a petrece împreună 
această zi de sărbătoare. 

Ruga a fost deschisă în mod 
tradițional, cu alaiul rugii, care a 
pornit de la Biserică până la căminul 
cultural. 

Apoi, în deschiderea evenimentului, 
a fost pregătită o surpriză pentru domnul 
învățător Drăgan Grigorie. Având în 
vedere contribuţia adusă de către domnul 
învăţător Drăgan Grigorie la desfășurarea 
și îmbunătăţirea permanentă a calităţii 
învăţământului și funcţionării Şcolii 
Primare cu clasele I-IV din satul Crivina, 
pe parcursul celor 45 de ani de activitate 
neîntreruptă în acest important domeniu 
de activitate în aceeași școală, acesta a fost 
distins cu titlul de Cetățean de Onoare al 
comunei Nădrag. 

Primarul Liviu Muntean, preoții 
Arimescu Ionel și Iancu Daniel, din 
Crivina și Nădrag, pastorul baptist Sergiu 
Ionescu, Grațian Drăgan, fiul domnului 
învățător, consilierul local Ungur Vasile 
și directorul școlii, Cristian Stoiconi au 
vorbit despre activitatea dascălului, iar 
apoi, a fost citit catalogul cu toate cele 
45 de promoții ale domnului învățător 
Grigorie Drăgan, respectiv 161 de 
elevi. Iar spre bucuria dascălului, peste 
100 dintre foștii lui elevi au răspuns 
prezent la strigarea catalogului. În total 
la manifestări au participat peste 300 de 
persoane.

După momentul festiv, ruga a 
continuat cu un spectacol de muzică 
populară susținut de Florin Pistrilă și 
formația condusă de Mircea Virgil, 
alături de invitatul surpriză al acestuia, 
iar seara s-a încheiat cu un foc de artificii.  

Evenimentul a fost organizat de 
Primăria și Consiliul Local Nădrag, 
în colaborare cu Consiliul Județean 
Timiș.

Hotărâri ale Consiliului Local Nădrag
HOTĂRÂREA  nr. 42

din 11 iulie 201

Privind însuşirea raportului de evaluare a celor 3 autogunoiere şi 
a autoutilitarei de ridicat deşeuri achiziţionate în cadrul proiectului 
PHARE 2006 „Colectarea şi transportul deşeurilor în comunele 
Gavojdia, Nădrag, Ştiuca şi Criciova” raport, şi aprobarea preluării 
în proprietate de către UAT Comuna Nădrag a unei autoutilitare de 
ridicat deşeuri .

  HOTĂRÂREA nr.43
  din 11 iulie 2019                                             

Privind achiziţionarea a 150 metri steri lemne de foc, necesare pentru 
încălzirea sediului nou al primăriei, staţiei de tratare apă potabilă şi 
cantinei şcolii în sezonul rece 2019 -2020.  

HOTĂRÂREA nr. 44 
din 11 iulie 2019          

                                                                                                                                                                  
Privind executarea de lucrări de reparaţii ale unor trotuare de pe raza 

comunei Nădrag, de către personalul din cadrul Primăriei Comunei 
Nădrag

HOTĂRÂREA nr. 45
din 11 iulie  2019

Privind aprobarea acordării de către Primăria Comunei Nădrag 
a diplomelor, cupelor şi medaliilor pentru laureaţii competiţiei 
automobilistice „Cupa României la Automobilism VTM Timiş – Nădrag 
2019 ”.  

HOTĂRÂREA nr. 46
din 11 iulie 2019   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
             

Privind acordarea de fonduri Bisericii Ortodoxe din Nădrag, necesare 
executării a 3 uşi sculptate din lemn montate la clădirea bisericii.

HOTĂRÂREA nr. 47
din 11 iulie 2019   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Proiect de hotărâre privind acordarea de fonduri Bisericii Ortodoxe 

din Crivina, necesare finalizării lucrării de reparaţii începute la oficiul 
Parohial.

HOTĂRÂREA nr. 48 
din 11 iulie 2019                                                          

                                                                                                                                                                  
Privind aprobarea executării lucrărilor de reparaţii ale apărării de mal 

în zona str. Liniştei nr. 6.

HOTĂRÂREA nr. 49 
din 11 iulie 2019

                                                                                                                                                                                                                            
Privind executarea de lucrări de reparaţii ale platformei betonate situate 

în curtea Şcolii Generale din Crivina. 

continuare în pag. 3
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Distracție pe două roți și adrenalină 
în parcul de aventură de la Nădrag

Dans si voie bună, la Zilele Padeșului 

Au fost două zile pline de aventură, 
la mijlocul lunii august, în comuna 
noastră. Iubitorii sportului pe două 
roți s-au întrecut în deja tradiționalul 
eveniment de Cicloturism în Valea 

Padeșului, organizat de Primăria 
Nădrag și Clubul Bănăţean de Turism 
(CBT) prin departamentul Timisiensis 
Bikers.

Pentru ca evenimentul să se 
desfășoare fără nicio problemă, s-a 
lucrat pentru curăţarea vegetatia de 
pe marginea traseului de competitie și 

s-a marcat și delimitat zona traseului, 
pentru siguranţa competitorilor. 

Sportivii care au participat la 
competiție s-au pregătit din timp 
pentru a trece cu succes de toate 
probele de concurs. Ei au pedalat pe 
trasee montane, dar și pe raza comunei 

noastre, iar apoi au avut de parcurs și 
trasee din Parcul de Aventură.

La final, câstigătorii competiţiei au 
primit diplome și premii din partea 
organizatorilor.

Voia bună s-a îmbinat perfect cu 
mișcarea în aer liber, timp de două 
zile, în comuna noastră. În 18 august 
au fost sărbătorite Zilele Padeșului, 
eveniment deja tradițional în Nădrag. 
Organizat de Primăria și Consiliul 
Local Nădrag, evenimentul s-a 
bucurat de un real succes în rândul 
participanţilor, iar muzica bună și 
diversitatea programului artistic i-au 
făcut pe oameni să petreacă până târziu 
în noapte. Iubitorii de folclor s-au 
bucurat de recitalurile susţinute de 
Alina Trastău, Maria Didraga și Gabi 
Zaharia 

Nici cei mici nu au fost uitaţi, iar 
pentru ei a fost montat un parc de 
distracţie, cu tobogane, mașinuţe și 
multe alte jocuri.

urmare din pag. 2

HOTĂRÂREA nr. 50
din 11 iulie  2019

Privind aprobarea finanţării de către Consiliul Local al Comunei Nădrag 
a evenimentului sportiv Cicloturism la Nădrag 2019, destinat ciclismului de 
masă şi ciclismului de familie.  

HOTĂRÂREA nr. 51 
din 11 iulie 2019

                                                                                                                                                                                                                
Privind demolarea construcţiilor ce adăposteau cele două foraje pentru 

apă potabilă neutilizate, din satul Crivina. 

HOTĂRÂREA nr.  52
din 11 iulie 2019

Privind acceptarea  atribuirii cu titlu gratuit,  din partea Primăriei 
Orasului Recas, Judeţul Timiş către Consiliul Local al Comunei Nădrag a 
dreptului de folosinţă a autospecialei pentru stins incendii marca Magirus F 
120 DFA, pentru o perioadă de 5 ani.

HOTĂRÂREA nr. 53
din 28 august 2019

Privind  modificarea  organigramei şi statului de funcţii ale Aparatului 
de specialitate  al primarului comunei Nădrag şi serviciilor publice  pentru 
anul 2019.

HOTĂRÂREA nr. 54 
din 28 august 2019

                                                                                                                                                                                                                   
Privind aprobarea extinderii reţelei de gaz metan a Comunei Nădrag pe 

străzile Piaţa Parc, Metalurgiştilor şi Izvodea din Nădrag.

  HOTĂRÂREA nr. 55
din 28. august 2019                                             

Privind achiziţionarea de mobilier stradal şi figurine ornamentale ce vor 
fi amplasate pe domeniul public al Comunei Nădrag;

HOTĂRÂREA nr. 56
din 28 august  2019

Privind aprobarea alocării de fonduri pentru relizarea unui bust în 
bronz al lui Eftimie Murgu ce va fi amplasat în Foaierul Central al Camerei 
Deputaţilor.

HOTĂRÂREA  nr. 57
din 28 august 2019

Privind aprobarea evaluării în vederea vânzării a terenului intravilan 
înscris în CF 401479 Nădrag, nr. cadastral 401479, nr. topografic 1/1/1/a/1/
a/1/1/b/18/6, situat în strada Piaţa Parc .      

HOTĂRÂREA nr. 58
din 08 septembrie 2019

                                                 
Privind conferirea unui  titlu de cetăţean de onoare al comunei Nădrag.

continuare în pag. 4
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HOTĂRÂREA nr.59
Din 25 septembrie 2019

Privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului 
Local al Comunei Nădrag  pentru anul 2019.

HOTĂRÂREA nr. 60 
din 25 septembrie 2019                                          

Privind  aprobarea amenajării unor alei de acces la cimiterele din 
localitatea Nădrag.

HOTĂRÂREA nr.61
  din 25 septembrie 2019                                             

Privind achiziţionarea directă de pietriş de marmură pentru decorarea 
spaţiilor verzi din faţa blocurilor şi clădirilor publice din comuna Nădrag

HOTĂRÂREA nr.62
din 25 septembrie 2019

Privind  aprobarea proiectului reţelei unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat de pe raza UAT Comuna Nădrag, pentru anul şcolar 
2020-2021.

HOTĂRÂREA nr. 63
din 25 septembrie 2019                                             

Privind achiziţionarea unui foişor din lemn şi a unui soclu din marmură 
ce vor fi amplasate la izvorul din zona staţiei de gaz metan din localitatea 
Nădrag.

HOTĂRÂREA nr. 64 
din 25 septembrie 2019

Privind aprobarea executării de lucrări de reparaţii a trotuarului din 
pavele de beton de pe strada Metalurgiştilor zona cuprinsă între blocul 3 şi 
stadionul din localitatea Nădrag.

HOTĂRÂREA nr. 65
din 25 septembrie 2019   

Privind acordarea de fonduri Bisericii Catolice din Nădrag, necesare 
montării unei instalaţii de iluminat arhitectural.

HOTĂRÂREA  nr. 66
din 25 septembrie 2019

Privind aprobarea dezmembrării unui teren intravilan situat pe strada 
Piaţa Parc din Nădrag.

HOTĂRÂREA  nr. 67
din 25 septembrie 2019

Privind aprobarea înscrierii în evidenţele de carte funciară a schimbului 
de terenuri convenit prin acordul de schimb nr. 284/17.05.1990 încheiat 
între Ocolul Silvic „Lugojel” şi Primăria Comunei Nădrag.

Voluntari pentru o comună mai curată 

O nouă ediție Let’s Do It România 
a avut loc în luna septembrie, iar zeci 
de persoane din Nădrag au răspuns 
prezent, și de data aceasta, la cea mai 
mare campanie de curățenie generală 
din țară. Cu mic, cu mare, zeci de 
voluntari înarmați cu mănuși și saci 
de gunoi, alături de elevii Liceului 
Tehnologic Traian Grozăvescu și 
autoritățile locale, au adunat toate 
deșeurile aruncate pe jos, la întâmplare, 
pe străzile din comună. Şi anul acesta, 
voluntarii au dat dovadă de implicare 
și au reușit să adune peste 100 de saci 
de gunoaie menajere și pet-uri.

Evenimentul a fost organizat de 
Asociația Let’s do it, România, în 
parteneriat cu Garda Națională de 
Mediu, Instituția Prefectului, Liceul 
Tehnologic Nădrag și Primăria Nădrag. 

 La o săptămână distanță de această 
acțiune a avut loc o altă activitate de 
ecologizare, respectiv de combatere a 
ambroziei. 

Let’s Do It România este o acțiune 
care se desfășoară an de an la nivel 
național și are ca obiectiv adunarea 
tuturor gunoaielor aruncate la întâmplare 
și conștientizarea oamenilor cu privire 
la păstrarea curățeniei. De la an la an 
numărul sacilor de gunoi parcă scade, 
semn că acțiunea este una pozitivă, iar 
scopul ei este înțeles de tot mai mulți 
cetățeni.
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Rezultate excelente pentru elevii din Nădrag

Structura anului școlar 2019-2020

Încă o dată, elevii din comuna noastră dovedesc că, acolo unde e muncă 
și ambiție, rezultatele nu întârzie să apară. Cinci dintre copiii care studiază la 
Liceu Tehnologic Traian Grozăvescu din Nădrag au reușit performanțe demne 
de laudă, la concursurile la care au participat. Aceștia au reușit să obțină câte 
100 de puncte la competițiile Comper la Matematică și Limba și Literatura 
Română, clasându-se astfel pe locul I în concurs.

Iată mai jos numele elevilor cu performanțe, pe care îi felicităm!
Comper – Comunicare și Comper Matematică 
Limba și Literatura Română, ediția 2018-2019
Schoner Roland – 100 de puncte – premiul I
Olariu Iris – 100 de puncte – premiul I
Matematică, ediția 2018-2019
Gafita Ştefan – 100 de puncte – premiul I
Olariu Iris – 100 de puncte – premiul I
Schoner Roland – 100 de puncte – premiul I   

Şi elevii mai mari au obținut rezultate demne de admirat la diferitele 
competiții la care au participat, după cum urmează:

- Concursul Regional Aplicatii Multimedia, Sectiunea Prezentări, aflat la 
ediția a III-a și care s-a desfășurat la  Clubul Copiilor, Lugoj:

Premiul I –Bec Iulia –Ştefania din clasa a V-a,
Premiul al II-lea –Frantescu Alexandru –Ionel, din clasa a VI-a
Mentiune – Crăciun Bogdan –Vlad, din clasa a VI-a
Diplomă de Participare –Murgoi Alexandru –Florin,din clasa a VI-a 
profesor coordonator: Ionescu –Moratelli Claudia.
-  Concursul Judetean PROGRAMAREA ÎNTRE JOC ŞI 

MATEMATICĂ, Sectiunea Office,aflat la ediția I și care s-a desfășurat la Clubul 
Copiilor, Lugoj:

Premiul I – Frantescu Alexandru – Ionel, din clasa a VI-a
Premiul al II-lea – Murgoi Alexandru – Florin, din clasa a VI-a
Premiul al III-lea – Crăciun Bogdan–Vlad, din clasa a VI-a 

În conformitate cu ordinul ministrului Educației Naționale nr. 3.191/2019 
privind structura anului școlar 2019-2020, cursurile anului școlar 2019-2020 
încep luni, 9 septembrie și sunt dispuse pe durata a 35 de săptămâni. 

Structura anului școlar cuprinde semestrul I (9 septembrie  - 20 decembrie 
2019) și semestrul al II-lea (13 ianuarie - 12 iunie 2020).

Vacanţele elevilor din toate ciclurile de învățământ sunt programate astfel: 
- vacanţa de iarnă (21 decembrie 2019 - 12 ianuarie 2020)
- vacanţa de primăvară (4 aprilie - 21 aprilie 2020)
- vacanţa de vară (13 iunie - data din septembrie 2020 la care vor începe 

cursurile anului școlar 2020 - 2021)
Suplimentar, clasele din învăţământul primar și grupele din învăţământul 

preșcolar beneficiază de vacanţă în săptămâna 26 octombrie - 3 noiembrie 2019. 
Pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral și frecvenţă redusă, anul școlar se încheie 

în data de 29 mai 2020, iar pentru clasa a VIII-a, în data de 5 iunie 2020.
Programul naţional „Şcoala altfel” are o durată de 5 zile consecutive lucrătoare 

în timpul anului școlar și poate fi derulat în perioada 7 octombrie 2019 - 29 
mai 2020, pe baza unei planificări ce rămâne la decizia școlilor. Desfășurarea 

programului „Şcoala altfel” nu coincide cu perioada alocată susţinerii tezelor 

semestriale. Acestea vor avea loc, de regulă, la finalul semestrelor, după parcurgerea 

programei școlare, cu cel puţin trei săptămâni înainte de finalul semestrului.

Început de an școlar la Nădrag

A sunat clopoțelul în prima zi de școală, la Liceul Traian Grozăvescu din 
comuna noastră. Emoții, flori, zâmbete, bucuria revederii, colegi noi sau mai 
vechi. Așa a început noul an școlar la Nădrag. Festivitatea de deschidere a noului 
an școlar a avut loc în data de 9 septembrie, atunci când, cu zâmbete pe chipuri 
sau cu lacrimi în ochi, elevii de la școala din comuna noastră au auzit sunetul 
clopoțelului și ca la un semn s-au adunat pentru deschiderea unui nou an plin de 
lucruri interesante pe care le vor descoperi alături de dascăli. 

Ca de obicei, la deschiderea anului școlar, primarul, viceprimarul, directorul și 
directoarea adjunctă a școlii, dar și părintele Iancu Daniel le-au transmis elevilor, 
profesorilor și părinților mesajul lor de sănătate, înțelepciune și putere de muncă 
în noul an școlar. 

Elevii din comuna noastră au primit ghiozdane pline cu rechizite

La câteva zile de la începerea anului școlar, elevii din comuna noastră au avut 
parte de o adevărată surpriză. Reprezentanții Asociației Caritabile Caritas le-au 
pregătit tuturor copiilor, de la grădiniță până la liceu, ghiozdane pline cu toate 
rechizitele de care au nevoie în acest an școlar.
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E TIMPUL CURĂȚENIEI!

Pentru informarea și conștientizarea populaţiei 
asupra măsurilor de prevenire a incendiilor,  
reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de 
Urgenţă Timiș transmit câteva recomandări specifice 
ce trebuiesc respectate pentru a evita adevărate tragedii. 

Astfel, întrucât statistica incendiilor arată că 
multe dintre incendiile care se produc la gospodăriile 
cetățenești au loc din cauza coșurilor de fum defecte 
sau necurățate, se recomandă oamenilor care utilizează 
sobe pentru încălzirea locuințelor următoarele măsuri 
specifice de prevenire a incendiilor de locuințe:

- asiguraţi verificarea, curăţarea și repararea, dacă 
este cazul, a coșurilor de fum de către o persoană 
specializată; 

- NU folosiţi decât materialul combustibil pentru 

care a fost destinată soba și evitaţi supraîncărcarea 

acesteia; 

- NU folosiţi soba decât cu ușiţa închisă; 

- așezaţi o tăviţă metalică în faţa sobei, în dreptul 

ușiţei;

- NU așezaţi în apropierea sobei sau pe aceasta 

materiale combustibile; 

- stingeţi focul din sobă înainte de a părăsi 

locuinţa; 

- NU adormiţi niciodată cu soba aprinsă; 

- NU lăsaţi niciodată copiii nesupravegheaţi cu 

soba aprinsă.

Nu vă jucați cu focul!

Odată cu căderea primelor frunze, este semnalul că toamna își intră în drepturi 
și, odată cu aceasta, începe o nouă campanie de curăţenie. Primăria Nădrag se 
va preocupa de îngrijirea spațiilor publice din comună dar este necesar ca fiecare 
locuitor să-și facă ordine și curățenie în fața casei: să tundă iarba, să curețe șanțurile 
și rigolele, să ducă în curte materialele de construcții depozitate pe domeniul public 
etc. ”Cu toții trebuie să avem în vedere că localitatea în care trăim nu se termină 
dincolo de poarta casei, firmei sau instituției. Avem obligația morală de a ne respecta 
unii pe alții, de a demonstra că suntem gospodari, că dăm dovadă de spirit civic 
în ceea privește atât grija față de mediu, cât și față de curățenia comunei. Cartea 

de vizită a unei comunități este modul în care aceasta este îngrijită, gospodărită. 

Atunci când cineva vine în comuna noastră și vede curățenie în fața caselor, pomii 

toaletați, rondouri de flori poate să tragă concluzia că sunt oameni cărora le pasă de 

felul cum arată localitatea în care trăiesc. Țin să mulțumesc celor care fac constant 

curat în fața casei și a blocului, tund iarba, curăță pomii, șanțurile și nu depozitează 

materiale de construcții pe spațiul verde din fața gospodăriei. Vă doresc spor la 

lucru în curățenia de toamnă!” a spus primarul Liviu Muntean. 
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Se aplică penalități 
pentru neplata taxelor și impozitelor locale 

Sfatul medicului

Pregatește-ți organismul pentru sezonul rece
Atenție la colectarea deșeurilor

Lunile cu temperaturi scăzute sunt 
mai scurte, posibilitățile de recreere și 
de miscare în aer liber sunt reduse, iar 
alimentația este mai puțin consistentă. 
De aceea, este necesară o pregatire fizică 
prealabilă.

Există o serie de măsuri care pot fi 
luate pentru a preveni îmbolnăvirile și 
slăbirea organismului 

în sezonul rece.
Multe persoane acuză stări depresive 

în apropierea sezonului rece, odată 
cu diminuarea perioadei cu lumină 
naturală pe parcursul zilei. De aceea, se 
recomandă un consum sporit de pește 
proaspăt. Grăsimea din pește oferă 
organismului o rezervă importantă de 
vitamine esențiale A și D. Persoanele 
care nu agrează consumul de pește pot 
opta pentru capsule cu ulei de pește.

În plus, o cură cu multivitamine și 
minerale are rolul de a intări organismul 
și de a-l reîntineri. Aceste suplimente 

susțin sănătatea organismului, în 
special prin întărirea imunitătii, și 
sunt importante pentru a evita bolile 
specifice sezonului rece.

Hidratarea este la fel de importantă 
pe durata anotimpurilor reci precum 
este și atunci când temperaturile sunt 
ridicate. Poate fi mai dificil să se mențină 
aportul zilnic de minimum doi litri de 
apă, însă hidratarea este esențială pentru 
buna funcționare a organismului.

Pe de altă parte, tendința este ca în 
sezonul rece, atunci când transpirăm 
mai puțin, să ne spălăm mai rar pe 
mâini. Cu toate acestea, folosirea 
mijloacelor de transport în comun, spre 
exemplu, sau atingerea unor obiecte 
posibil contaminate cresc riscul intrării 
în contact cu germeni periculoși. De 
aceea, este foarte importantă menținerea 
igienei optime.

Având în vedere problemele ridicate 
de reprezentanții Retim și ai Gărzii de 
Mediu privind modul de colectare de pe 
raza comunei (dar și în întreaga țara), 
facem precizarea că deșeurile trebuie 
colectate selectiv. Avem tomberoane 
pentru gunoi menajer și pentru sticlă 
și saci galbeni pentru hârtie, precum și 
programele pentru deșeuri voluminoase 
și periculoase 

Ghid de colectare selectiva - 
informatii despre fiecare tip de recipient 

PUBELA NEAGRA - pentru 
deseuri reziduale 

În această pubelă se vor arunca 
următoarele deșeuri: coji fructe, legume, 
coji de ouă și cofraje, zaț de cafea, ceai, 
filtru și pliculeț, hârtie absorbantă, rolă 

de bucătărie, ziare murdare, șervețele 
de masă, filtre de aspiratpr, scutece, 
absorbante, tampoane, pansamente, 
bandaje, plasturi, mucuri de țigară, 
bețigașe de urechi, vată

PUBELA GALBENA - pentru 
ambalaje de hartie si carton, metal si 
plastic

Aceasta pubela se va folosi pentru 
recipiente de plastic, cutii șampon, 
săpun, gel duș, pastă dinți, cutii de 
lapte, smântână, iaurt, margarină, 
unt, brânză, tomate, materiale din 
aluminiu, capace iaurt, folii și ambalaje 
dulciuri

CLOPOTUL VERDE - pentru 
sticla 

Acest recipient se va folosi pentru 
depozitarea sticlelor de băuturi 
răcoritoare și alcoolice, borcanele 
de sosuri, sticle diverse de mici 
dimensiuni

COMPOSTOR - în zonele rurale
Acest recipient se va folosi pentru 

resturi de legume și fructe, coji de 
legume și fructe, pliculețe ceai, flori 
uscate, coji de ouă, pungi 100% bio 
degradabile

Colectarea deșeurilor voluminoase și 
a deșeurilor periculoase - aceste tipuri de 
deșeuri se vor prelua exclusiv în cadrul 
campaniilor trimestriale de colectare, 
care sunt anunțate în mass-media, pe 
pagina oficiala de Facebook și pe www.
retim.ro, la secțiunea știri.

Termenul până la care 

s-a putut plăti cea de-a doua 

tranșă fără penalități a taxelor 

și impozitelor locale aferente 

anului 2019 a expirat în data de 

30 septembrie 2019, la finalul 

celui deal treilea trimestru. 

După această dată, încep să 

curgă penalitățile, în cuantum 

de 1%, calculate pentru fiecare 

zi de întârziere. Astfel, după 

această dată, Primăria a început 

să pregătească și să trimită 

datornicilor somații de plată și 

titluri executorii.



Primul tur al alegerilor prezidențiale are loc pe 10 noiembrie, iar al doilea pe 24 noiembrie. 
De asemenea, cetățenii români din străinătate pot vota, în primul tur al prezidențialelor, în 
zilele de 8, 9 și 10 noiembrie, iar în al doilea tur pe 22, 23 și 24 noiembrie.

În data de 10 noiembrie, ora 21.00 se încheie alegerile atât în țară, cât și în străinătate, 
iar alegătorii care la ora 21.00 se află în secțiile de votare, precum și cei care se află la rând 
în afara secțiilor de vot, pot să-și exercite dreptul de vot până la ora 23.59.

Biroul Electoral Central (BEC) a stabilit, prin tragere la sorţi, ordinea candidaților pe 
buletinele de vot la alegerile prezidenţiale.

Pe primele cinci poziții ale buletinelor de vot sunt actualul președinte Klaus Iohannis 
(susținut de PNL), Theodor Paleologu (PMP), Dan Barna (Alianța USR PLUS), Kelemen 
Hunor (UDMR) și Viorica Dăncilă (PSD).

Următorii candidaţi sunt Cătălin Ivan (Partidul Alternativa Pentru Demnitate Naţională), 
Ninel Peia (Partidul Neamul Românesc), Sebastian Popescu (Partidul Noua Românie), John-
Ion Banu (Partidul Naţiunea Română), Mircea Diaconu (susținut de ALDE și Pro România), 
Bogdan Stanoevici (independent), Ramona Bruynseels (Partidul Puterii Umaniste), Viorel 
Cataramă (Dreapta Liberală) și Alexandru Cumpănașu (independent).
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ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019

Sate în siguranță – Violența este sancționată prin lege, 
indiferent de forma acesteia

- Evitați atitudinile agresive! Înainte de a acționa, gândiți-vă la urmări. Credeți că merită să VĂ RISCAȚI 
LIBERTATEA?

- Evitați consumul exagerat de băuturi alcoolice. Acestea încurajează atitudinile agresive și manifestările 
violente

- O clipă de plăcere obținută prin viol înseamnă ani grei de detenție. NU MERITĂ!
- Între dumneavoastră și vecinii dumneavoastră trebuie să existe o relație de BUNĂ VECINĂTATE, de 

aceea nu lăsați o simplă ceartă  să degenereze în acte de violență
- Violența în familie este o problemă gravă care nu are nicio justificare și nu trebuie tolerată. Familia 

trebuie să se bucure de LINIŞTE, ARMONIE și ÎNȚELEGERE.

TALON SUGESTII
Pentru că ne dorim să fim cât mai aproape de 

dumneavoastră, însă timpul nu ne permite întotdeauna 
să discutăm față în față, ne dorim să folosiți acest talon 
pentru a ne transmite sugestiile dumneavoastră în ceea 
ce priveşte conținutul ziarului nostru local, dar şi tipul 
de subiecte pe care doriți să le citiți în paginile Foii 
Nădrăgene. 

După ce vor fi completate, taloanele vor putea fi 
aduse la sediul Primăriei Nădrag. Vă asigurăm că toate 
sugestiile pe care ni le veți transmite vor fi analizate, iar 
în măsura posibilităților, subiectele de interes pentru 
dumneavoastră vor fi tratate în ziar.

Subsemnatul ...................................................................

Domiciliat în localitatea .................................................

Vă sugerez ......................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

Nr. sv* Sediul sv 

Delimitare secţie de votare 

Loc. Comp./
sat ap. 

Arteră**/număr administrativ/bloc/descriere 

474 

Grădinița cu
Program
Prelungit

Nădrag, loc.
NĂDRAG Nr. 1 

NĂDRAG 

toate numerele din intervalul nr. 27 - 2614
Piața Centrală
Strada Fagului
Strada Ghioceilor
Strada Grădiniței
Strada Haiduca
Strada Izvodea
Strada Izvorului
Strada Lunca
Strada Metalurgiștilor
Pasajul Nufărului
Strada Oțelarilor
Piața Parc
Strada Poienii
Pasajul Stadion
Aleea Teiului
Strada Tineretului

475 

Liceul
Tehnologic 

„Traian Grozavescu„
Nădrag, loc.

NĂDRAG Nr. 1 

NĂDRAG 

nr. - bl. 18
nr. -  bl. 23
nr. 16
Aleea Alunului
Aleea Bradului
Strada Bratoane
Splaiul Cornet
Strada Liniștei
Splaiul Nucilor
Strada Padeș
Strada Şcolii
Splaiul Ştrandului
Strada Turnătoriei

476
Şcoala Primară 
Crivina, loc. 

CRIVINA Nr. 70
CRIVINA integral

Anexă dispoziție primar
Alegeri pentru Președintele României - tur I

Delimitările secțiilor de votare din NADRAG

✂


