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editorial
Liviu Muntean

Dragi locuitori, 

Iată că anul 2019 se apropie 

de final. A fost un an cu multe 

obstacole, multe provocări, dar 

și realizări de care suntem foarte 

mândri. Împreună cu echipa din 

primărie, am lucrat zi de zi pentru 

finalizarea proiectelor demarate, 

pentru atragerea de fonduri 

externe și pentru a asigura nu 

doar investiții de viitor, ci și un 

nivel ridicat de cultură și educație 

pentru locuitorii comunei noastre. 

Vreau să vă mulțumesc 

tuturor pentru sprijinul acordat 

și pe parcursul acestui an și vă 

mulțumesc pentru înțelegerea 

de care ați dat dovadă, mai ales 

atunci când unele lucruri nu s-au 

desfășurat chiar așa cum ne-

am  fi dorit. De asemenea, îmi 

exprim aprecierea față de agenții 

economici din Nădrag și Crivina, 

fața de societățile și instituțiile 

publice care își desfășoară 

activitatea aici pentru buna 

colaborare cu Primăria și Consiliul 

Local Nădrag și sper ca și anul care 

vine să fie unul cel puțin la fel de 

bun din acest punct de vedere. 

Acum, în pragul sărbătorilor, 

vă urez să petreceți în liniște 

aceste zile, alături de familie și 

de cei dragi. Vă doresc tuturor 

ca anul 2020 să fie unul mai bun, 

mai îmbelșugat, care să vă aducă 

fericire și speranță. 

Crăciun Fericit și La Mulți ani!

Realizările administrației locale în 2019, 
planurile pentru anul 2020

Programul Primăriei 
în perioada sărbătorilor

Încă un an se apropie de final, 
iar acesta este momentul cel mai 
potrivit pentru ca și reprezentanții 
administrației locale să tragă linie și 
să își facă bilanțul. Pentru comuna 
noastră, anul care se încheie a fost unul 
plin de încercări pe care aleșii locali  
le-au trecut cu bine. 

Astfel, în anul 2019, reprezentanții 
Primăriei Nădrag au cules roadele 
muncii depuse pentru a scrie și a câștiga 
proiecte cu finanțare externă. Au fost 
finanțate mai multe proiecte prin 
Programele Naționale de Dezvoltare 
Locală, ceea ce înseamnă ca acestea sunt 
implementate cu bani de la Guvernul 
României, prin Ministerul Dezvoltării. 

Întrucât educația este un domeniu 
prioritar pentru autoritățile locale, 
acestea au făcut eforturi pentru a 
moderniza baza materială a școlii din 
comună. Mai exact, după câștigarea 
finanțării proiectului și semnarea 
contractului, au început lucrările de 
reabilitare și modernizare a grădiniței 
din Nădrag, dar și de reabilitare, 

modernizare și dotare a Liceului 
„Traian Grozăvescu” din Nădrag.

Tot pentru copiii și tinerii din 
comună va fi implementat proiectul 
privind modernizarea Parcului Central, 
care va fi realizat cu bani obținuți 
prin Fondul European Agricol pentru 
Dezvoltare Regională (FEADR). Este în 
curs de derulare procedura de achiziție a 
contractului de lucrări.

Un alt proiect care a fost finalizat 
anul acesta aduce un plus de farmec 
imaginii comunei noastre. 120 de 
lămpi iluminează acum arhitectural 
Biserica Catolică din Nădrag.

În plus, având în vedere buna 
colaborare dintre autoritățile locale 
și cele județene, pe raza comunei 
noastre au mai avut loc și investiții din 
fonduri de la Consiliul Județean Timiș. 
S-a asfaltat drumul dintre Crivina 

și Nădrag, iar la Crivina s-au realizat 
rigole pentru scurgerea apelor pluviale. 

Dezvoltarea comunei noastre va 
continua și în anul 2020, atunci când 
toate investițiile demarate anul acesta 
vor fi finalizate. În plus, autoritățile 
așteaptă să vadă dacă vor exista noi 
linii de finanțare externă a anumitor 
proiecte, pentru a putea atrage, din 
nou, fonduri guvernamentale sau 
fonduri externe. Iar în funcție de 
bugetul ce va fi alocat în 2020, lucrări 
se vor face și din fondurile proprii ale 
Primăriei.

Anunțăm locuitorii comunei Nădrag că, în preajma sărbătorilor, programul de 
funcționare al Primăriei se modifică, conform legii. Zilele de 25 și 26 decembrie 2019 
și 1 și 2 ianuarie 2020 sunt declarate sărbători legale, astfel că nu se va lucra.

Taxele 
și impozitele 

pe 2020 nu cresc
Întrunit în ședință, Consiliul Local 

Nădrag a adoptat hotărârea privind 

stabilirea impozitelor și taxelor locale 

pe anul 2020. Astfel, în anul 2020 

impozitele și taxele locale datorate de 

contribuabili nu vor crește, ci doar se 

vor indexa cu 4,6% față de anul 2019, ca 

urmare a indicelui de inflație comunicat 

de Institutul Național de Statistică. Și 

în 2020, cei care își vor plăti integral 

impozitele până la finalul lunii martie 

vor beneficia de o bonificație de 10 

procente. 
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                    Alături de familie și de cei dragi, 

                așteptăm cu emoție și bucurie sărbătorile         

sfârșitului de an. Sunt zile în care fiecare 

din noi se uită spre viitor cu speranță și dorința 

de mai bine. Vă urez ca sărbătoarea Crăciunului 

să vă aducă belșug în case și fericire în suflete. 

Noul An să fie unul mai bun, 

în care fiecare dorință să devină realitate. 

Crăciun Fericit și La mulți ani! 

Primar, Liviu Muntean

Fie ca sărbătoarea Nașterii Domnului 
să vă aducă în suflete speranță, 

în case liniște și în familii împliniri. 
Vă doresc să aveți parte de un 

Crăciun cu belșug, iar Anul Nou 
să vă aducă numai lucruri bune. 

Crăciun Fericit și La Mulți Ani!

Viceprimar, Puiu Ioan Linginari

CONSILIERII LOCALI

Andrei Flavia-Ioana
Bălas Traian 
Biriescu Ioan 

Biriescu Lazăr 
Butnaru Sorin

Georgescu Cristina Eugenia
Lăzărescu Răzvan Cristian 

Minea Vasile 
Schöner Emil- Alexandru

Ungur Vasile 

ANGAJAŢII 
PRIMĂRIEI NĂDRAG

Director Liceul Tehnologic „Traian Grozăvescu”, 
prof. Stoiconi Cristian

Director adjunct Liceul Tehnologic „Traian Grozăvescu”, 
prof. Mărcuț Monika

Şeful postului de Poliţie Nădrag, 
ag. şef Manea Silviu

Șefii district silvic Nădrag, Cireșan Dinu, Damșa Cosmin
Diriginte Oficiu Poștal, Șerban Aneta

Vă urează ca Sărbătoarea Crăciunului 
să vă aducă linişte în suflete, 

pace în case şi împlinirea tuturor dorinţelor. 
În ajunul Crăciunului, vă dorim să vă bucurați 
de liniște și prosperitate, în mijlocul celor dragi.

Dragi credincioși,

Preot paroh Daniel Ioan Iancu - Biserica Ortodoxă Nădrag

Preot paroh Ioan Arimescu, Biserica Ortodoxă Crivina

Preot paroh Hollschwandner Iosif, Biserica Romano-Catolică Nădrag

Adunarea Creștină str. Haiduca Nădrag

Biserica Penticostală Nădrag

Pastor Iacob Logoș, Biserica Baptistă Nădrag

Pastor Ionescu Sergiu, Biserica Baptistă Crivina

Vă urează sărbători fericite!

Luminatul Praznic al Nașterii Domnului, nou-născutul Prunc Iisus, alături de 

Preacurata Sa Maică, cetele îngerilor și păstorii - martori ai acestui suprem și divin 

eveniment să aducă tuturor credincioșilor sănătate, bucurie duhovnicească, înțelepciune 

și liniște. Nașterea Mântuitorului Iisus Hristos ne arată că noi nu suntem singuri, că Fiul 

Lui Dumnezeu din ceruri coboară la noi, pe pământ, se face Om ca pe oameni să-i înalțe la 

ceruri, să-i unească veșnic cu Dumnezeu Cel Milostiv și Sfânt. Anul Nou să vă împlinească 

bunele dorințe, atât spirituale cât și materiale.„ Hristos se naște, măriți – L, Hristos din 

ceruri, întâmpinați-L, Hristos pe pământ, înălțați-vă!”, „La mulți ani!”

SC Tehnocer SRL Nădrag
SC Fin As Pro SRL Nădrag
SC Mir- Selina SRL Nădrag

SC Bradul SRL Nădrag
SC Tunad SRL Nădrag
SC GTB SRL Nădrag

AF Orban Fabian și Felix - Nădrag
SC Deco Garden SRL Nădrag

JOIES DE BOI INVESTMENT

Urează tuturor locuitorilor comunei Nădrag sărbători 
fericite! Cu ocazia Nașterii Domnului, vă dorim să aveți parte de 
bucurie și împliniri și să petreceți aceste zile sfinte în armonie. Vă 
dorim ca anul 2020 să vă aducă îndeplinirea tuturor dorințelor! 

Crăciun Fericit 
și 

La Mulți Ani!
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Festivalul Ceaunului nădrăgean s-a bucurat de un succes răsunător

Seri cu gust de poveste, la Nădrag

Aflat la prima ediție Festivalul 
Ceaunului nădrăgean, desfășurat în  
cadrul manifestărilor dedicate zilei de 
1 Decembrie, s-a bucurat de un real 
succes. Șase echipe formate din cei 
mai iscusiți bucătari s-au întrecut în 
pregătirea celui mai gustos preparat la 
ceaun. Bianca Dobândă, din Lugoj, a 
gătit în ceaunul roșu un gulaș de vită, 
în timp ce Sebastian Bușe a pregătit 
în ceaunul mov fasole cu ciolan și 
cârnați. În ceaunul albastru a dat 

în clocot ciorbă de pește, preparată 
de Gheorghiță Pavăl, iar ceaunul 
galben, preparat de Ioan Toporan, din 
Crivina, a fost plin cu gulaș de porc, 
garnisit cu o mămăliguță. În ceaunul 
portocaliu, Orlando Bredicean a gătit 
gulaș românesc, iar ceaunul verde, 
pregătit de Gheorghe Lăbonțu, a atras 
vizitatorii la rață pe varză. 

Întrucât toate preparatele au fost 
delicioase, toți cei 6 bucătari au fost 
desemnați câștigători și au primit 
diplome de participare la prima ediție 
a festivalului, dar și premii simbolice.

Sutele de vizitatori veniți din 
toate colțurile județului au gustat din 

preparatele pregătite de bucătari.
Ziua Națională a fost sărbătorită 

de autoritățile locale prin evenimente 
cultural-educative. Astfel, de la ora 

16, un alai al colindătorilor format 
din zeci de copii a pornit de primărie 
spre Parcul Central. Aici a fost intonat 
imnul României, apoi primarul 
Liviu Muntean și viceprimarul Puiu 
Ioan Linginari au depus o coroană la 
monumentul Eroilor, în memoria celor 
căzuți în timpul celor două războaie 
mondiale și a fost ținut un moment 
de reculegere. Au urmat discursuri 
susținute de profesorul de istorie Radu 
Corneliu, de părintele Daniel Iancu, 
de preotul Hollschwandner Iosif și de 
primarul Liviu Muntean.

Trei grupuri de colindători și 
Ansamblul Voinicelul din Lugoj, 
condus de instructorul – coregraf 
Laurențiu Căprariu, au susținut 
un concert de colinde. Momentul 
artistic a început cu grupul de Crai 
din Nădrag, condus de Haini Măran, 

urmat de Ansamblul Voinicelul, sub 
îndrumarea instructorului – coregraf 
Laurențiu Căprariu, care a colindat și 
a prezentat două dansuri tradiționale 
bănățene. Au urmat apoi pe scenă 

grupurile de colindători ai Bisericii 
Ortodoxe din Nădrag și ai Bisericii 
Baptiste din Crivina, condus de 
domnul Sergiu Ionescu. În încheiere, 
Anca Gheorghiță, o tânără talentată 
din Crivina, a suținut un recital de 
colinde.

Începând cu ora 18, a fost pornit 
și iluminatul festiv de sărbători. Anul 
acesta, autoritățile locale au depășit 
toate așteptările, reușind să creeze un 
cadru feeric, de poveste, de care să 

se bucure toți locuitorii comunei, în 
perioada sărbătorilor.

În data de 9 decembrie s-a desfășurat un nou proiect educațional destinat elevilor și preșcolarilor. Grădinița 

cu program normal Nădrag, în colaborare cu Asociația Alternatived din Lugoj, au organizat Seri cu gust de 

poveste, un eveniment în cadrul căruia, pe grupe de vârstă, copiii s-au bucurat să asculte împreună o poveste, 

iar apoi să participe la o activitate cu tematică de Crăciun. Mai exact, copiii au realizat decorațiuni de 

Crăciun, iar în schimbul muncii și iscusinței de care au dat dovadă, au fost răsplătiți cu biscuiți și ciocolată. 

Cei mai mici dintre ei au avut parte și de o adevărată surpriză: chiar Moș Crăciun a fost cel care i-a servit cu 

dulciuri. 

În timpul activității, copii au ascultat colinde, iar la final, fiecare a primit câte o decorațiune de Crăciun, 

numai bună de pus în brad.  
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Hotărâri ale Consiliului Local Nădrag
HOTĂRÂREA nr. 68

din 03. octombrie 2019
Privind aprobarea executării unor lucrări de 

intreţinere și reparaţii pentru imobile, mijloace 
fixe și obiecte de inventar ale Primăriei comunei 
Nădrag, de personalul încadrat la Serviciul 
Public Apă canalizare din cadrul Primăriei 
Nădrag.

HOTĂRÂREA nr. 69
din 03 octombrie 2019

Privind aprobarea unei deplasări în străinătate 
în vederea ridicării unei donaţii constând în 
ghiozdane, rechizite școlare, cărucioare pentru 
copii și saltele destinate elevilor din Comuna 
Nădrag.

HOTĂRÂREA nr. 70
din 03 octombrie 2019

Privind aprobarea solicitării de transmitere 
fără plată către Serviciul Voluntar pentru Situaţii 
de Urgenţă din cadrul Primăriei Comunei Nădrag 
a unei autospeciale pentru stins incendii.

HOTĂRÂREA nr. 71
din 03 octombrie 2019

Privind aprobarea dezmembrării în două 
parcele a unui teren intravilan situat în comuna 
Nădrag.

HOTĂRÂREA nr. 72
din 03 octombire 2019

Privind schimbarea în cartea funciară a 
catergoriei de folosinţă a unei parcele de teren 
intravilan situat în comuna Nădrag.

HOTĂRÂREA nr. 73
din 03 octombrie 2019

Privind aprobarea acordării de către Primăria 
Comunei Nădrag a diplomelor și premiilor pentru 
carnavalul organizat cu prilejul Halloween- ului 
2019, de Liceul Tehnologic Traian Grozăvescu 
Nădrag.

HOTĂRÂREA nr.74
Din 30 octombrie 2019

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

HOTĂRÂREA nr. 75
din 30 octombrie 2019

Privind actualizarea devizului general după 
încheierea contractelor de achiziţie pentru 
investiţia „Reabilitare, modernizare și dotare 
Liceu Nădrag „, finanţat prin Programul Naţional 
de Dezvoltare Locală II.

HOTĂRÂREA nr. 76
din 30 octombrie 2019

Privind privind actualizarea devizului 
general după încheierea contractelor de achiziţie 
pentru investiţia „Realizare acoperiș, reabilitare, 
modernizare și dotare Grădiniţa Nădrag „, 
finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală II.

HOTĂRÂREA nr. 77
din 30 octombrie 2019

Privind realizarea unei reţele de monitorizare 
video a domeniului public în Comuna Nădrag.

HOTĂRÂREA nr. 78
din 30 octombrie 2019

Privind aprobarea angajării unui avocat care 
să reprezinte interesele UAT Comuna Nădrag, 
în promovarea unei acţiuni în instanţă pentru 
obţinerea avizului de mediu pentru Planul de 
Urbanism General al Comunei Nădrag.

HOTĂRÂREA nr. 79
Din 30 octombrie 2019

Privind achiziţionarea contractului de furnizare 
de calendare pentru anul 2020, cu imagini din 
comuna Nădrag.

HOTĂRÂREA nr. 80
Din 30 octombrie 2019

Privind achiziţionarea de ornamente luminoase 
pentru pavoazarea festivă a comunei Nădrag în 
sezonul sărbătorilor de iarnă.

HOTĂRÂREA nr. 81
Din 30 octombrie 2019

Privind achiziţionarea de figurine ornamentale 
ce vor fi amplasate în parcul rustic din Comuna 
Nădrag.

HOTĂRÂREA nr. 82
din 19 noiembrie 2019

Privind privind aprobarea solicitării prelungirii 
Scrisorii de garanţie nr. 503/ 30.08.2017 de la 
FNGCIMM SA IFN în valoare de 380.000 lei în 
vederea garantării obligaţiilor de plată a avansului 
de 380.000 lei din fonduri nerambursabile, 
pentru implementarea proiectului „Modernizarea, 
renovarea și dotarea Căminului Cultural din 
localitatea Crivina, comuna Nădrag, judeţul 
Timiș” finanţat prin FEADR în cadrul programului 
PNDR 2014 - 2020 “.

HOTĂRÂREA nr. 83
din 19 noiembrie 2019

Privind stabilirea tarifelor pentru unele servicii 
de interes local.

HOTĂRÂREA nr. 84
din 19 noiembrie 2019

Privind privind aprobarea organizării de către 
Consiliul Local Nădrag a Festivalului ceaunului 
nădrăgean ediţia 2019.

HOTĂRÂREA nr. 85
din 19 noiembrie 2019

Privind aprobarea organizării concursului de 
decoraţiuni pentru sărbătorile de iarnă „Cea mai 
împodobită casă” ediţia 2019.

HOTĂRÂREA nr. 86
din 19 noiembrie 2019

Privind aprobarea vânzării directe a două 
terenuri intravilane din domeniul prival al 
Comunei Nădrag, către proprietarii caselor de 
care aparţin acele terenuri.

HOTĂRÂREA nr. 87
din 19 noiembrie 2019

Privind aprobarea participării Consiliului 
Local al Comunei Nădrag la organizarea, în 
colaborare cu Clubul Bănăţean de Turism 
Timișoara, a concursului de ciclism montan Cupa 
CBT Nădrag Ediţia IV (2020) în zona comunei 
Nădrag.

HOTĂRÂREA nr. 88

din 19 noiembrie 2019

Privind aprobarea încheierii unui contract 

de concesiune a terenului aferent construcţiilor 

obiectivului Tabăra Nădrag, teren ce constituie 

curtea taberei.

HOTĂRÂREA nr. 89

din 19 noiembrie 2019

Privind aprobarea organizării de către Liceul 

Tehnologic „Traian Grozăvescu” Nădrag a unei 

excursii tematice pentru elevii liceului.

HOTĂRÂREA nr. 90

din 28 noiembrie 2019

Privind stabilirea impozitelor și taxelor locale 

pentru anul fiscal 2020

HOTĂRÂREA nr. 91

din 28 noiembrie 2019

Privind aprobarea primei întabulări în Cartea 

Funciara a terenurilor Ps249 în suprafaţă de 

3091mp. și DF194 în suprafaţă de 6303mp, 

situate în extravilanul localităţii Crivina, UAT 

Comuna Nădrag.

HOTĂRÂREA nr. 92

din 28 noiembrie 2019

Privind înscrierea în Cartea Funciară prin 

alocare de număr cadastral nou, a unui teren 

extravilan din UAT Comuna Nădrag, situat în 

zona denumită Pescărie.

HOTĂRÂREA nr. 93

din 28 noiembrie 2019

Privind aprobarea evaluării în vederea 

vânzării a terenului intravilan înscris în 

CF 623 Nădrag, nr. topografic 1/1/1/a/1/

a/1/1/b/18/9/6/5/2/16/16/27/1, situat în strada 

Oţelarilor.

HOTĂRÂREA nr. 94

din 28 noiembrie 2019

Privind aprobarea cumpărării de premii cadou 

ce vor fi acordate copiilor participanţi la festivalul 

concurs de colinzi desfășurat în comuna Nădrag 

cu ocazia Crăciunului 2019.

HOTĂRÂREA nr. 95

din 28 noiembrie 2019

Privind aprobarea fondurilor pentru 

achiziţionarea de material didactic necesar 

organizării și desfășurării de către Liceul 

Tehnologic „Traian Grozăvescu” a proiectului 

educaţional „Seri cu gust de poveste”.

HOTĂRÂREA nr. 96

din 28 noiembrie 2019

Privind aprobarea organizării unui foc de 

artificii cu ocazia revelionului 2019-2020.
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Autospecială de stingere a incendiilor, 
pentru pompierii din Nădrag

Investiții ale Consiliului Județean Timiș în comuna Nădrag

Am plecat să colindăm

Premii pentru elevii liceului, la concursul 
Sfântul Iosif cel Nou de la Partoș

Petrecere de Revelion, organizată la Nădrag

Două mari proiecte a derulat 
Consiliul Județean Timiș, în ultima 
perioadă, pe raza comunei noastre. 
Astfel, un proiect de care beneficiază 
toți locuitorii Nădragului este cel de 
asfaltare a drumului care leagă cele 
două localități aparținătoare. Prin 
programul de întreținere și reparații 
al Consiliului Județean Timiș au fost 
asfaltați 4,5 kilometri de drum care 
leagă localitățile Crivina și Nădrag. 

Cel de-al doilea proiect derulat 

de CJT în comună este realizarea 

de rigole pentru preluarea apelor 

pluviale pe raza localității Crivina. 

Această lucrare este una deosebit de 

importantă, întrucât precipitațiile și 

scurgerile de pe versanți vor ajunge 

în aceste rigole, fără să mai existe 

riscuri de inundare a drumului. 

Primăria Nădrag organizează 

Revelion 2020. Petrecerea va fi 

organizată la Cantina Școlii, iar 

atmosfera va fi întreținută de Alina 

Trastău și formația sa. Meniul servit va 

fi tradițional românesc. Pentru detalii 

și înscrieri, apelați numărul de telefon 

026.328.304

În data de 19 decembrie Primăria și Consiliul Local Nădrag, în colaborare cu 

Liceul Tehnologic „Traian Grozăvescu” organizează unul dintre cele mai așteptate 

momente ale iernii. Locuitorii din Nădrag și Crivina sunt invitați să participe la un 

spectacol deosebit, în cadrul căruia vor fi cântate tradiționalele colinde românești.

Conform tradiției, colindătorii vor fi răsplătiți cu daruri din partea Primăriei și 

Consiliului Local Nădrag.

Un nou motiv de mândrie pentru 
locuitorii comunei noastre. Trei dintre 
elevele Liceului „Traian Grozăvescu” 
din Nădrag au fost premiate în cadrul 
concursului Sfântul Iosif cel Nou de la 
Partoș, ce s-a desfășurat în 5 decembrie. 
Astfel, sub coordonarea preotului Daniel 
Iancu, cele trei eleve au participat la faza 
zonală a competiției, care s-a desfășurat 
la Făget și a avut ca temă ”Anul omagial 
al satului românesc”. Mădălina Brânză 

a obținut locul I la secțiunea pricesne, 

Cristina Popa a luat locul II la secțiunea 

eseu, iar Denisa Oargă s-a clasat pe 

locul III la secțiunea desen. În plus, la 

etapa finală a concursului, care a avut 

loc la Timișoara, Mădălina Brânză a 

fost distinsă cu diplomă de participare. 

Pentru rezultatele obținute, le felicităm 

pe cele trei eleve și le dorim succes în 

continuare!

Începând de luna aceasta, pompierii 
voluntari din Nădrag au în dotare o a doua 
autospecială de stingere a incendiilor.  

În prezența președintelui Consiliului 
Județean Timiș, Călin Dobra, a primarului 
Liviu Muntean și a viceprimarului Puiu Ioan 

Linginari reprezentanții Inspectoratului pentru 
Situații de Urgență Banat au predat Serviciului 
Voluntar pentru Situații de Urgență Nădrag 
autospeciala care a aparținut ISU Timiș. 

Autospeciala are o capacitate de 1000 de 
litri de apă și va putea fi utilizată de pompierii 
voluntari pentru stingerea incendiilor și 
asigurarea primei intervenții, până la sosirea 
echipajelor de pompieri din cadrul ISU Timiș. ”În urma unei analize la nivelul județului, 

am constatat că această comună este un punct 
vulnerabil din punct de vedere al timpilor 
de răspuns la intervenții și astfel am decis să 
venim în sprijinul autorităților locale pentru a 
îmbunătăți acest aspect și pentru a oferi un plus 
de siguranță cetățenilor din estul județului”, 
transmit reprezentanții ISU Timiș.



La fel ca în fiecare an, elevii Liceului ”Traian 
Grozăvescu” au avut parte de o petrecere pe 
cinste la Balul Bobocilor. Cu această ocazie au 
fost desemnaţi Miss și Mister boboc, dar și cei 
mai populari elevi din rândul celor de clasa a 
IX-a.

Un alt eveniment “colorat” organizat în 
școala noastră a fost Balul Mascat, în cadrul 
căruia toți copiii din Nădrag și Crivina au fost 
invitați să își pună cele mai amuzante măști. 
În urma deliberării juriului, toți participanții 
au fost premiați pentru creativitate.

Persoanele fizice sau juridice autorizate pot folosi 
articolele pirotehnice de divertisment numai cu luarea 
măsurilor de protejare a persoanelor, bunurilor materiale, 
animalelor și a mediului

Orice operaţiune cu articole pirotehnice, efectuată fără 
drept, constituie infracţiune și se pedepsește cu închisoare de 
la 3 luni la un an.

În această perioadă, polițiștii din Nădrag recomandă 
părinților să supravegheze copiii cu atenţie deoarece aceștia pot fi 
expuși incidentelor survenite în urma folosirii necorespunzătoare 
a obiectelor de distracţie pe bază de amestecuri pirotehnice.

Toate articolele pirotehnice sunt imprevizibile și 
periculoase. Din acest considerent, folosirea lor necesită 
control și supraveghere.

Înainte de a folosi produsele pirotehnice, studiaţi atent 
instrucţiunile și măsurile de securitate indicate pe ambalajul 
produsului.

Polițiștii din Nădrag vă recomandă să folosiţi cu multă 
atenţie articolele pirotehnice, pentru a evita producerea 
unor incendii nedorite ori vătămări corporale ce ar putea să 
umbrească frumuseţea sărbătorilor de iarnă.

Continuă competiția pentru ”Decorul 
de Sărbători„. Așa cum anunțam în numărul 
trecut al Foii Nădrăgene, în această perioadă 
se desfășoară un concurs la care sunt invitați 
să participe toți locuitorii comunei noastre.  
Tot ce au de făcut cei care își doresc să intre în 
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 organizat 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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Balul Bobocilor și petrecere 
de Halloween, la Liceul din Nădrag

Premii pentru cele mai frumos decorate locuințe

ARTICOLE PIROTEHNICE

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 privește 
conținutul ziarului nostru local, dar și tipul de subiecte 
pe care doriți să le citiți în paginile Foii Nădrăgene. De 
asemenea, prin intermediul acestui talon, puteți face sesizări 
cu privire la anumite nereguli pe care le observați pe raza 
comunei, pentru a ajuta administrația locală să grăbească 
remedierea lor. 

După ce vor fi completate, taloanele vor putea fi aduse 
la sediul Primăriei Nădrag și introduse în cutia destinată 
taloanelor. Vă asigurăm că toate sugestiile și reclamațiile 
pe care ni le veți transmite vor fi analizate, iar în măsura 
posibilităților, acestea vor fi soluționate.

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

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

Vă sugerez/ sesizez .........................................................

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

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

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

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

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

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

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

✂
Atenție la colectarea deșeurilor

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.

Toate detaliile pot fi gasite pe pagina 
de Facebook - Comuna Nadrag și pe site-ul 
Primariei Nădrag (www.primarianadrag.ro).


