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Editorial
Vasile PETRUESCU

Încă un an se apropie de final, iar acesta este 
momentul în care reprezentanții administrației 
locale trag linie și fac bilanțul. Pentru comuna 
Traian Vuia, anul care a trecut a fost unul plin 
de provocări, însă aleșii locali au reușit să ducă la 
bun sfârșit cea mai mare parte dintre obiectivele 
pe care și le-au propus. Astfel, în anul 2019 s-au 
realizat o serie de lucrări, despre care vorbește în 
continuare primarul comunei.

”Anul acesta pentru comuna noastră a fost 
unul bun. Am reușit să încheiem tot ce ține 
de partea de documentație a proiectelor, un 
aspect extrem de important, dar și de lungă 
durată. De asemenea, am reușit să finalizăm o 
parte dintre proiectele pe care le-am demarat și 
de care suntem foarte mulțumiți. De exemplu, 
bisericile din comuna noastră au fost iluminate 
arhitectural, am finalizat terenul de sport de la 
Susani și am terminat de modernizat iluminatul 

stradal economic, cu led-uri într-o parte și cu 
becuri economice în unele sate. Cu toate acestea, 
marea mea dezamăgire este că pentru 3 dintre 
proiectele care se află în derulare vom fi nevoiți 
să prelungim termenul de finalizare prin acte 
adiționale și să sistăm lucrările, întrucât vremea 
nu ne mai permite să continuăm. 

Nu pot să spun că sunt mulțumit sută la 
sută, pentru că întotdeauna este loc de mai bine, 
însă de multe ori, chiar dacă nu ține de noi, 
cei din administrația locală, mă afectează că nu 
am putut să duc la bun sfârșit toate proiectele 
așa cum mi-am propus. Sper totuși ca până la 
finalul anului să reușim să obținem și ultimul 
aviz pentru lucrările de extindere a canalizării 
în satul Traian Vuia, pentru ca în primăvară 
să putem începe lucrările. Suntem în perioada 
contractuală, banii sunt prevăzuți, astfel că nu 
ne punem problema că nu vom finaliza acest 
proiect. 

Și anul acesta am reușit să demarăm 
proiecte atât din bugetul local, cât și din fonduri 

Dragi locuitori

Iată că încă un an se 
apropie de final. A fost 
un an cu multe obstacole, 
cu provocări, dar și cu 
realizări de care suntem 
foarte mândri. Împreună 
cu echipa din Primărie, 
am lucrat zi de zi pentru 
finalizarea proiectelor 
demarate, pentru atragerea 
fondurilor externe și pentru 
a asigura nu doar investiții 
de viitor, ci și un nivel 
ridicat de cultură, educație 
și sport pentru toți locuitorii 
comunei noastre. Acum, 
în pragul sărbătorilor de 
iarnă, vă urez să petreceți 
în liniște aceste zile, alături 
de familie și de cei dragi. Vă 
doresc tuturor ca anul 2020 
să fie unul îmbelșugat, care 
să vă aducă multă fericire și 
speranța într-un viitor mai 
bun.
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guvernamentale. Unul dintre proiectele din fonduri proprii 
se referă la reabilitarea accesurilor la gospodării și a șanțurilor 
în localitățile Sudriaș și Surduc, dar și la asfaltarea de străzi. 
Din păcate, nu totul ține doar de administrația locală, ci și de 
constructori.  După cum știți, firmele semnează mai multe 
contracte, pentru a-și asigura banii, iar apoi întârzie lucrările, 
pentru că nu fac față la volumul mare de operațiuni. Am avut 
două situații în care nu a fost vorba de același constructor, 
însă la fel s-a întâmplat în ambele cazuri. De aici și marea mea 
dezamăgire, că lucrurile nu se fac întotdeauna cum ne dorim noi.  

Ca realizare, doresc să mai menționez și faptul că am semnat 
contractul pentru canalizarea satelor Sudriaș, Jupani și pentru 
străzile care nu au făcut parte din primul proiect de canalizare 
din satul Traian Vuia. După 1 ianuarie vom începe să demarăm 
procedura de achiziție pentru studii de fezabilitate, aici din nou 

va dura destul de mult, dar putem să dăm asigurări că, cel puțin 
în Traian Vuia, lucrările vor începe anul viitor. 

Tot anul viitor vor începe lucrările și la dispensarul din 
Sudriaș, un obiectiv pentru care am atras finanțarea prin 
Programul Național de Dezvoltare Locală II și care în prezent se 
află în stadiul final al licitației.

Vreau să asigur locuitorii comunei noastre că toate lucrările 
care au fost începute vor fi finalizate anul viitor și, în funcție de 
bugetul pe care îl vom avea în 2020, vom demara noi proiecte 
de investiții. Vom vedea și dacă vom avea parte de noi programe 
guvernamentale de finanțare, noi mai avem proiecte pregătite, 
astfel că, în funcție de obiectivele ce vor fi finanțate, vom putea 
depune și noi cereri pentru bugetarea acestora”, a spus primarul 
Vasile Petruescu.  
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Sărbătorile Crăciunului și Anului 
Nou sunt un prilej de bucurie pentru 
toți creștinii. Vă doresc să fiți cu toții 

înconjurați de cei dragi, de sentimente 
pozitive și de liniște sufletească! 

Dorința de a fi mai buni ne îndeamnă 
să privim spre viitor cu speranțe de mai 

multă siguranță, echilibru, iar anul 2020 
să ne aducă inspirația și înțelepciunea să 

REUNIM ROMÂNIA ÎMPREUNĂ! 

Din suflet, un Crăciun Fericit și La Mulți Ani tuturor 
locuitorilor din Traian Vuia 

și satelor aparținătoare! Să mergeți la colindat și să 
păstrați tradiția sărbătorilor 

de iarnă ca odinioară!
Cu prețuire, 

Deputat Marian CUCȘA

În pragul sărbătorilor de iarnă să ne amintim 
de darul Cerului. Bucuria întrupării 
pruncului Isus, traită de păstorii de la 
Bethleem, şi a magilor veniţi la răsărit să fie 
bucurie şi în casele şi familiilor dumneavoastră. 
Vă dorim să trăiţi un Crăciun cu pace 
şi fericire, împăcaţi cu Dumnezeu şi cu 
semenii. De sărbătoarea Naşterii Domnului 
vă dorim linişte în suflete. Sărbători Fericite!

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

În așteptarea sărbătorilor de iarnă, urez tuturor 
locuitorilor comunei noastre să trăiască 

în armonie Nașterea Mântuitorului, să se bucure 
împreună cu cei dragi de darurile primite 

sub brad și să întâmpine noul an cu entuziasm 
și bucurie. Vă doresc tuturor să petrece zile 

luminoase, cu căldură în suflete!  
Adriana Sebescu, 

directorul Şcolii Gimnaziale Sudriaş

Nașterea Domnului 
să vă aducă belșug 
și liniște în case, 
iar Anul Nou să 
vă găsească cu 
speranțe în suflete. 

Vă urez ca sărbătorile să vă găsească 
în pace și cu sănătate. 
Crăciun Fericit si An Nou cu bucurie!

Viceprimar,  
Covaci Valerică

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 
Nașterea Domului să vă găsească în 
armonie, cu pace și lumină în suflete, 

mesele să vă fie îmbelșugate, iar timpul 
petrecut alături de cei dragi să fie cu 

folos. Noul an să vă găsească sănătoși! 
Crăciun Fericit și La mulți ani!

În aceste zile în care ne pregătim 
să sărbătorim Nașterea Domnului și 
Trecerea în noul an, gândurile mele 
se îndreaptă către cetăţenii comunei 
noastre. Crăciunul este un prilej de 
bucurie, un moment de linişte şi de 
împlinire petrecut alături de toţi cei 
dragi, iar Noul An este cumpăna spre care privim cu 

încredere. Cu această ocazie, vă îndemn să fim mai buni 
și să ne bucurăm cu toții de miracolul Nașterii Domnului! 

Crăciun Fericit și La mulți ani!
Denis Suciu, președintele Asociaţiei Comunitare 

Telecentru Traian Vuia
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Pregătiți pentru iarnă

Festivalul „Colindam Domnului 
Bun”, la a patra ediție

Autoritățile locale sunt pregătite pentru a face față unei 
ierni friguroase, cu precipitații abundente. Întrucât în perioada 
următoare sunt anunțate ninsori, primarul Vasile Petruescu 
anunță că sunt pregătite toate forțele și utilajele să intervină, 
pentru a asigura deszăpezirea pe raza comunei. De asemenea, 
și anul acesta, autoritățile fac apel la locuitorii comunei să își 
curețe zăpada de pe trotuarele din fața caselor, ca să se poată 
circula în siguranță.

Și anul acesta, la începutul 
lunii decembrie, datinile și 
tradițiile sunt duse mai departe, 
în comuna noastră. Astfel, chiar 
în seara Sfântului Nicolae, la 
Sudriaș a avut loc un adevărat 
maraton de colinde, în cadrul 
celei de-a patra ediții a festivalului 
”Colindăm Domnului Bun”.

Căminul Cultural s-a 

dovedit, și de data aceasta, 
neîncăpător pentru oamenii 
veniți în număr atât de mare să se 
bucure împreună de spectacolul 
pus în scenă.

Colindele specifice 
Crăciunului au fost interpretate 
de îndrăgiți cântăreți din zona 
Banatului și nu numai, printre 
care se numără Nicoleta Voica 
Bagiu, Ionică Ivan, Daniela 

Văcărescu, Mircea Cârțișorean, 
Mariana Șusca, Ancuța Matei, 
Dubașii de la Bucovâț și Dubașii 
și Grupul Vocal și Instrumental 
”Făgețeana” din Făget.

”Festivalul 
de colinde 
“ C o l i n d ă m 
Domnului bun”, 
ca de fiecare dată, 
a adunat sute de 
spectatori și sute 
de colindători, 

artiști de valoare ai folclorului 
bănățean și românesc. 
Mulțumesc pentru prezență 
tuturor celor care au colindat, 
echipei mele care a organizat 
evenimentul, Consiliului local 
care a finanțat evenimentul, 
partenerului media Autentic 
MediaTv și, nu in ultimul 
rând, publicului de excepție!”, 
a transmis primarul Vasile 
Petruescu.

Taxele și impozitele locale  
pentru anul 2020 nu cresc

Moș Crăciun ajunge la copiii 
din comuna noastră

Întrunit în ședință, 
Consiliul Local Traian Vuia 
a adoptat hotărârea privind 
stabilirea impozitelor și taxelor 
locale pe anul 2020. Astfel, in 
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

Nici anul acesta, Moș 
Crăciun nu uită la ajungă 
la toți copiii. Astfel, și 
anul acesta, cu ajutorul 
autorităților locale, moșul 
cel darnic îi va răsplăti pe 
toți copiii din comună 
pentru rezultatele bune 
pe care le-au obținut la 
învățătură, dar și pentru 
că au fost cuminți. Iar ajutorul lui Moș Crăciun, cel care va 
oferi și anul acesta copiilor cadourile, este nimeni altul decât 
primarul comunei, Vasile Petruescu.


