
Investiţii importante în 
comuna Traian Vuia, în 2019. 
Și anul acesta, aleșii locali 
din Traian Vuia își îndreaptă 
atenția către investițiile menite 
să asigure un confort sporit 
cetățenilor comunei. Iar pentru 
a realiza tot ceea ce își propun, 
reprezentanții primăriei continuă 

să facă toate demersurile pentru a 
atrage fonduri din surse externe, 
întrucât niciodata bugetul local 
nu este sufficient pentru a realiza 
toate obiectivele dorite. 

Anul acesta se vor continua 
lucrările începute anul trecut 
şi încă nefinalizate. Unul 
dintre aceste proiecte este cel 
de modernizare a căminului 
cultural din Susani, proiect 
depus pe AFIR. Pe de altă parte, 
în urma câștigării mai multor 
proiecte depuse pe Programele 
Naționale de Dezvoltare Locală, 
în curând va începe reabilitarea 
dispensarullui din Șudriaș, dar 

și realizarea rețelei de canalizare. 
Tot anul acesta se va lucra și 
pentru modernizarea sediului 
Primăriei și se va continua 

modernizarea infrastructurii 
rutiere de pe raza întregii 
comune. De asemenea, pentru 
tinerii noștri, autoritățile vor să 
construiască un teren de sport cu 
nocturnă, la Susani. 
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Editorial
Vasile Petruescu

Dragi locuitori
Apropierea Sfintelor Paşti 

aduce cu sine schimbări în 
viaţa noastră cotidiană. Unii 
dintre noi au ţinut post, alţii 
poate au participat mai des la 
slujbele religioase. Postul Mare 
aduce cu sine o schimbare 
de ritm, o stare de bine, de 
împlinire, pe care nici un 
concediu şi nici o realizare 
profesională nu o poate egala. 
Cu adevărat important este 
ca de sărbătorile pascale să 
ne regăsim lângă cei dragi 
echilibrul, liniştea şi bucuria 
de a fi împreună. Abia atunci, 
grijile şi lipsurile cotidiene 
dispar din mintea noastră 
pentru câteva zile şi învăţam 
să apreciem lucrurile cu 
adevărat valoroase: curăţenia 
sufletească, familia, prietenii. 
În tumultul de zi cu zi, nu 
ştiu câţi dintre noi mai avem 
răgazul să ne gândim la cei 
mai puţin norocoşi decât noi. 
La cei care nu au lângă ei pe 
cei dragi, o mamă, un frate, 
un copil, o familie. De Paşti 
haideţi să fim buni, să facem 
un act de caritate, să ne să e 
uităm în jur şi să-i ajutăm pe cei 
care au nevoie. Fie ca Învierea 
Domnului Nostru Iisus 
Hristos să reverse în inimile 
dumneavoastră prinosul 
bunătăţii, înţelegerii şi al 
toleranţei! Să aveţi Sărbători 
fericite şi îmbelşugate, alături 
de toţi cei dragi! Hristos a 
Înviat!

Continuă investițiile pe raza comunei, 
în 2019

Primăria şi Consiliul Local Traian Vuia 
vă urează Paşte Fericitå!
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Lumina Învierii 
Domnului să vă aducă 

în suflete speranţă, 
iar în casele 

dumneavoastră să 
domnească liniştea 
şi armonia. Vă urez 

ca sărbătoarea Paştilor 
să vă găsească în pace, 

cu sănătate 
şi belşug. Hristos a înviat!

În aceste zile în care ne pregătim 
să sărbătorim Sfintele Paşti, gândurile 
mele se îndreaptă către cetăţenii din 
judeţul Timiş. Învierea Domnului 

este un prilej de reculegere, o clipă de 
bucurie, un moment de linişte şi de 
împlinire alături de toţi cei dragi. 

Cu această ocazie, vă îndemn să privim cel mai 
important simbol creştin al renaşterii cu încredere şi 

speranţă în viitor. Hristos a înviat!
Paște Fericit!

EVA-GEORGETA ANDREAŞ
PREFECT AL JUDEŢULUI TIMIŞ

Sfintele Sărbători Pascale 
au reprezentat mereu, pentru 

mine și familia mea, un moment 
de  tihnă sufletească. 

La fel vă doresc și vouă, stimați 
timișeni, multă liniște, împăcare 
cu sine și cu cei apropiați, multă 

dragoste în mijlocul familiei. 
Hristos a înviat!

Călin Dobra, 
președintele Consiliului 

Județean Timiș

Covaci Valerică Adrian- 
viceprimar 

Barboni Iosif- Valeriu 
Bordea Adrian Călin

Crâsnic Cristian Cornel 
Crîșciu Nicolae Sorin 

Manzur Mărioara Sânziana 
Mitru Alexandru 
Obrogea Eugen

Oprițescu Gheorghe 
Suciu Ionela 
Vancu Petru

Vă urează Sărbători 
fericite! Fie ca Învierea 

Domnului să aducă în casele 
dumneavoastră belşug, iar 

sărbătorile pascale să vă 
găsească sănătoşi, alături de 

toţi cei dragi!

Învierea Domnului 
este, pentru creştinii 
de pretutindeni, o 

sărbătoare a reculegerii 
şi un prilej de linişte 
sufletească. Este un 

moment care ne apropie 
de familie şi de care îmi 

doresc să vă bucuraţi 
împreună cu toţi cei 

dragi. Hristos a înviat!
Adriana Sebescu, 
directorul Şcolii 

Gimnaziale Sudriaş

Dragi credincioși din comuna Traian Vuia, fi e ca sfânta 
sărbătoare a Învierii Domnului să vă umple sufl etele de bucurie 
și să vă aducă liniște, bunăstare și mulţumire. Vă dorim să 
trăiţi în pace, alături de familie și de toţi cei dragi, aceste zile 
închinate Sărbătorii Paștelui!

Preot Iosif David- Biserica Ortodoxă Jupani 
Preot Jilavu Georgel- Biserica Ortodoxă Surducu Mic 
Preot Jurji Dorin- Biserica Ortodoxă Traian Vuia, Săceni 
Preot Boritoni Adrian- Biserica Ortodoxă Sudriaș 
Preot Ienea Cristian- Biserica Ortodoxă Susani 
Pastor Gigel Olariu- Biserica Baptistă Susani 
Pastor Cărăbaș Sorin- Biserica Penticostală Jupani 
Pastor Adam Petru- Biserica Penticostală Sudriaș 
Pastor Ovidiu Petric- Biserica ”Bucuria„ Lugoj
Asociația Creștină ”Casa Bucuriei” Susani

Sărbătoarea Învierii 
Domnului să vă pătrundă 
în case și în suflete. Iubirea, 

bucuria, înțelepciunea și 
generozitatea să vă călăuzească 
în toate! În ajunul sărbătorilor 
de Paşte, vă transmit cele mai 
sincere gânduri de împlinire, 
linişte şi prosperitate. Paşte 

Fericit!
 Denis Suciu, președintele 

Asociaţiei Comunitare 
Telecentru Traian Vuia



Pompierii din cadrul Inspectoratului 
pentru Situaţii de Urgenţă Banat 
recomandă atât preoţilor, cât și 
credincioșilor să nu uite câteva reguli 
de bază în timpul slujbelor religioase 
de Paște astfel ca acestea să se desfășoare 
fără incidente: aprinderea și așezarea 
lumânărilor se va face numai în locurile 
special amenajate în acest sens (în 
exteriorul construcţiei și la o distanţă de 
siguranţă faţă de vege taţie sau elemente 
combustibile); lumânările nu se vor ţine 
în apropierea obiectelor combustibile 
precum icoane, decoruri, mobilier; să fi 
e supravegheate permanent lumână rile 
căzute sau consumate. 

 În 18 martie 1906, în localitatea Montesson, de lângă Paris, 
Traian Vuia reuşea primul zbor autopropulsat din lume, cu un 
aparat de construcţie proprie, mai greu decât aerul. La mai bine 

de un veac de la acest eveniment care avea să schimbe soarta 
omenirii, Muzeul Traian Vuia din comuna noastră a fost gazda 

unui Simpozionul dedicat împlinirii a 113 ani de la primul 
zbor din lume cu mijloace mecanice la bord, efectuat de marele 
inventator Traian Vuia. Evenimentul, aflat la cea de-a VII-a ediţie, 
a omagiat activitatea lui Traian Vuia în contextual Primului 
Război Mondial, dar și moştenirea lăsată generaţiilor viitoare de 
către pionierul aviaţiei mondiale.

 ”Este cea de-a VII-a ediţie a acestui simpozion și este un 
exemplu al continuităţii. Încă de anul trecut am hotărât ca acest 
eveniment să fie organizat în fiecare an in 18 martie, ziua în care 
a avut loc zborul lui Traian Vuia, și, chiar dacă a fost la început 
de săptămână, Simpozionul s-a bucurat de o prezență numeroasă 
a oaspeților veniți din întreg județul”, a declarat primarul Vasile 
Petruescu. 

Evenimentul s-a bucurat de prezenţa personalităţilor din 
lumea aviaţiei şi cea a istoriei, dar şi de prezenţa personalităţilor 
judeţene, care au vorbit despre activitatea marelui inventator 
Traian Vuia în timpul Primului Război Mondial. De asemenea, în 
cadrul simpozionului au avut loc mai multe prezentări de carte.

Simpozionul dedicat inventatorului Traian Vuia a fost 
organizat de Primăria Traian  Vuia, în parteneriat cu Consiliul 
Județean Timiș și A.R. P. I. A – Filiala Timiș.
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Simpozionul “Viața și activitatea lui Traian Vuia”, 
la o nouă ediție

Atenție la lumânările de Înviere!
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Recomadările pompierilor pentru a evita 
incendiile de vegetaţie uscată

Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de 
Urgenţă Banat fac apel la cetăţeni să respecte următoarele 
măsuri specifice de prevenire a incendiilor de vegetaţie. 

• Să nu utilizeze focul deschis în locuri cu pericol de 
incendiu și pe timp de vânt.

 • Să nu utilizeze focul deschis la distanţe mai mici 
de 10 metri faţă de materiale sau substanţe combustibile 
(casă,șură, depozit de cereale, pădure) 

• Arderea miriștilor, resturilor vegetale, gunoaielor, 
deșeurilor și a altor materiale combustibile să se facă în 
locuri special amenajate 

• Cetăţenii să se intereseze în prealabil la primărie 
în ceea ce privește planificarea zilelor și locurilor special 
amenajate în care se adună resturile menajere și vegetaţia 
uscată din localitate în scopul arderii 

• Arderea resturilor vegetale, a gunoaielor, a deseurilor 
și a miriștilor să se facă numai după ce a fost anunţat 
serviciul pentru situaţii de urgenţă. 

• Să asigure supravegherea permanentă a arderii și să 
stingă jarul după încetarea acesteia. 

Primăvara este sezonul în care toată 
natura revine la viaţă, iar odată cu sosirea 
acestui anotimp, şi noi trebuie să ne 
îngrijim de tot ce înseamnă locuinţele, 
curţile şi gospodăriile noastre. Astfel, 
fiecare dintre noi are obligaţia ca, mai 
ales acum, în prag de sărbătoare, să se 
asigure că atât gospodăria, cât mai ales 
zona din faţa casei în care locuieşte 
sunt curate. Reprezentanţii Primăriei 
Traian Vuia fac eforturi susţinute 
pentru a păstra curăţenia în comună, 
însă totul poate fi menţinut doar cu 
aportul dumneavoastră, al locuitorilor 
comunei. Astfel, autorităţile locale fac 
apel la dumneavoastră şi vă roagă să 
începeţi să curăţaţi rigolele din faţa 
caselor şi să le săpaţi, să întreţineţi 
rondourile cu flori şi să văruiţi pomii de 
pe spaţiile din faţa caselor. De asemenea, 
este foarte important ca fiecare dintre 
dumneavoastră să vă asiguraţi că şanţurile 
şi podeţele sunt decolmatate, mai ales 

că acum, în perioada primăverii, este 
posibil să apară precipitaţii abundente, 
iar şanţurile să se înfunde, dacă nu sunt 
curăţate. „Consider ca suntem cetăţeni 
civilizaţi, cărora ne place să trăim într-un 
mediu curat şi frumos aranjat. Modul în 
care trăim ne defineşte pe noi ca oameni. 
De aceea, vă rog insistent să acordaţi o 

mare atenţie mediului în care trăim cu 
toţii, ca o comunitate civilizată”, spune 
primarul Vasile Petruescu.

Reprezentanții Primăriei amintesc 
faptul că aruncarea şi depozitarea 
gunoiului menajer şi a deşeurilor de orice 
natură pe spaţiul public este interzisă şi se 
pedepseşte, conform legii, cu amenzi.

A venit primăvara, să facem curăţenie în ogradă! 


