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Domnule primar, iată-
ne ajunși la finalul celui de-al 
treilea an de mandat. Cum 
arată acum comuna Traian 
Vuia și ce s-a făcut în tot acest 
timp? 

Eu consider ca in ultimii 
3 ani, de când am preluat 
frâiele administrației locale 
din Traian Vuia, comuna s-a 
schimbat în bine. Rezultatele 
sunt vizibile la nivelul fiecărei 
comunități. Unele lucruri sunt 

deja finalizate, și aici mă refer la 
locurile de joacă pentru copii, 
la terenurile de sport. Sunt 
finalizate lucrări de asfaltare pe 
străzi, avem în derulare astfel 
de lucrări. De asemenea, avem 
deja semnat contractul pentru 
reabilitarea șanțurilor pe străzile 
din satul Surduc. În cei trei ani, 
cred că s-au văzut modificări de 
la o zi la alta. 

Suntem la finalul unei 
perioada în care am iluminat 
comuna, în primul rând cu 

becuri economice, în așa fel încât 
costurile cu energia electrică 
să fie cât mai scăzute. Avem și 
iluminat arhitectural pentru 
mai multe biserici și urmează 
ca în viitor să iluminăm și alte 
obiective și edificii de cult, nu 
neapărat doar bisericile. Am 

iluminat arhitectural și centrul 
satelor Jupani și Săceni. Eu zic că 
pentru toate acestea sunt relativ 
mulțumit, însă întotdeauna 
există loc de mai bine.

Ce se întâmplă în acest 
moment din punct de vedere 
al lucrărilor în comună? Care 
sunt planurile administrației 
locale pentru perioada 
următoare?

La capitolul obiective în 
derulare, avem mult de lucru. 
Proiectul tehnic la canalizare a 
durat câteva luni, iar perioada 
de avize durează de aproape un 
an. Contractul este deja semnat, 
ce-a fost mult a trecut și sperăm 

ca în următoarele luni să reușim 
să obținem toate avizele necesare 
pentru demararea lucrării. 
Anul acesta vrem să terminăm 
canalizarea în Traian Vuia, să 
finalizăm căminul de la Susani, 
mai avem cele două mari lucrări 
de investiții, mai avem de făcut 
modernizare și realizare de 
șanțuri în satul Sudriaș.

Știu că banii din bugetul 
local sunt întotdeauna prea 
puțini pentru a realiza tot 
ce se dorește. Ați reușit să 
atrageți fonduri și din alte 
surse?

Am avut pe PNDL 
I canalizarea, pe PNDL 

dispensarul de la Sudriaș, 
care este în faza de execuție a 
proiectului tehnic, am avut 
proiecte pe GAL, pe AFIR 
– modernizarea sediului 
primăriei. Pe buget local 
reabilităm căminul de la 

Susani anul acesta și am ținut 
foarte mult ca centrul fiecărei 
comunități să fie modernizat, 
pentru că de la centru pornește 
tot.

Am depus alte două 
proiecte, în valoare de 10 
milioane de euro, pe Fondul 
Național de Investiții, avem 
deja număr de înregistrare la ele 
și așteptăm răspunsul. Ambele 
proiecte vizează rețeaua de 
canalizare

Mai este doar un an până 
la finalul acestui mandat. 
Cum va arăta comuna Traian 
Vuia în 2020?

În anul 2020, la finalul 
acestui mandat, comuna va 
fi cu siguranță schimbată, 
fața de momentul în care am 
preluat mandatul de primar. 
Așa cum i-am obișnuit deja pe 
cetățeni, lucrăm în toate cele 
6 sate aparținătoare, pentru 
a dezvolta întreaga comună 
în același ritm. Nu este ușor 
să aducem comuna unde ne 
dorim, dar cu perseverență și 
muncă vom reuși să facem tot 
ce ne-am propus.  

Interviu cu primarul comunei Traian Vuia, 
Vasile Petruescu



Toată suflarea din Jupani, alături 
de musafiri veniți din depărtare, s-a 
adunat pentru a marca așa cum se cuvine 
sărbătoarea satului. Cu mic, cu mare, 
oamenii au îmbrăcat straie de sărbătoare și 

au pornit, mai întâi de toate, spre biserica 
din Jupani, acolo unde a avut loc slujba de 
deschidere a rugii satului. 

Apoi, la căminul cultural, s-a încins 
hora Rugii, în care s-au prins toți cei 
prezenți, alături de primarul comunei, 
Vasile Petruescu. 

Atmosfera a fost întreținută de unul 
dintre cei mai îndrăgiți soliști de folclor 

din Banat, Alin Olan, care, împreună cu 
formația sa, a încântat publicul.

Petrecerile continuă pe tot parcursul 
verii, astfel că la Sudriaş şi Surducu 

Mic se încinge distracţia în 29 iunie, 
în ziua Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel, 
iar toţi locuitorii comunei sunt invitaţi 
să petreacă, alături de nume mari ale 
folclorului românesc, Bianca Mărăşescu și 
Dorin Biriş, care sunt pregătiți să încingă 
atmosfera.

Pe această cale, reprezentanţii 
Primăriei invită toţi locuitorii comunei să 
ia parte la petrecerile de Rugă.

Autoritățile locale au făcut dezinsecția pe taxa comunei 
Traian Vuia, cuprinzând toate cele 6 sate aparținătoare. 

Marți, în 25.06.2019, s-a făcut o stropire aeriană, iar substanța 
utilizată a fost Aqua K Othrine Ec 250 Profi. Substanțele folosite 
pentru dezinsecție sunt avizate de Ministerul Sănătății și nu pun 
in pericol sănătatea oamenilor sau a animalelor.

Recoltarea fagurilor și extracția mierii se vor face cu cea 
mai mare grijă, în această perioadă. Chiar dacă dupa încheierea 
culesului de la tei stupina va fi deplasată în pastoral, la un alt 
cules, este indicat ca în fiecare familie să se lase 5-6 kg de miere 
ca rezervă de hrană. Apicultorul prevăzător va opri în depozit de 
la fiecare cules, deci și de la cel de salcâm câte 1-2 faguri cu miere 
căpăcită pentru fiecare familie.

Lucrările de creștere a mătcilor continuă și în această lună. Tot în 
iulie are loc înlocuirea mătcilor bătrâne, uzate sau necorespunzătoare 
cu mătci tinere (din acest an) selecționate și verificate. 

 Controlul stării sanitar-veterinare a familiilor se poate face o dată 
cu ridicarea fagurilor de recoltă. La apariția primelor semne de boală, 
de infestare cu acarieni se vor lua de îndata măsurile care se impun.

Au muncit pe brânci pentru a obține cele mai bune note, 
iar rezultatele nu au întârziat să apară. Este vorba despre elevii 
școlii noastre, care, drept răsplată pentru rezultatele obținute, 
au primit în dar o tabără la Surduc. Cei mai buni 15 elevi și-au 
făcut bagajele și au petrecut câteva zile în tabăra organizată de 
un ONG pentru copiii din Țara Făgetului. 

Pentru a sprijini această activitate, Consiliul Local a aprobat 
o hotărâre prin care s-au alocat 10.000 de lei pentru buna 
desfășurare a evenimentului.
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S-a făcut dezinsecția 
în comună

Cei mai buni elevi ai școlii, 
în tabără la Surduc

Lucrări la stupine în luna iulie

Au început petrecerile în comună. Voie bună 
și distracție pe cinste, la Ruga de la Jupani



În conformitate cu ordinul 
ministrului Educației Naționale nr. 
3.191/2019 privind structura anului 
şcolar 2019-2020, cursurile anului şcolar 
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) şi 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 şcolar 2020 - 2021)

Suplimentar, clasele din învăţământul 
primar şi grupele din învăţământul 
preşcolar beneficiază de vacanţă în 
săptămâna 26 octombrie - 3 noiembrie 
2019. 

Pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral şi frecvenţă redusă, anul şcolar 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 şcolar şi poate fi derulat în 
perioada 7 octombrie 2019 - 29 mai 2020, pe baza unei planificări ce rămâne la decizia şcolilor. Desfășurarea programului „Şcoala 
altfel” nu coincide cu perioada alocată susţinerii tezelor semestriale. Acestea vor avea loc, de regulă, la finalul semestrelor, după 
parcurgerea programei şcolare, cu cel puţin trei săptămâni înainte de finalul semestrului. Etapele naţionale ale olimpiadelor şcolare se 
organizează, în general, în perioada vacanţei de primăvară, potrivit unui calendar specific.

În zilele nelucrătoare/de sărbătoare legală prevăzute de lege nu se organizează cursuri.

Va fi spectacol, în comuna Traian Vuia. La 
finalul lunii iulie va avea loc „Ziua Aviației la 
Traian Vuia”, eveniment organizat de Primăria 
comunei, cu sprijinul Consiliului Județean Timiș. 
Astfel, toți locuitorii comunei, dar și oaspeți din 
județ și din toate colțurile tării sunt așteptați să 
ia parte la un eveniment cum nu s-a mai văzut 
în zonă. Evenimentul este deja la a treia ediție, 
și promite zile plină de aventură și petrecere, pe 
care cu greu participanții le vor putea uita. Vor 
fi organizate spectacole de zi și de noapte, iar 
participanții vor putea vizita Muzeul Traian Vuia, 
în care vor avea loc diverse expoziții. Toți cei care 
vor participa la Zilele Aviației vor avea parte de 
multe de alte surprize. 

Ziua Aviației la Traian Vuia este o acțiune 
finanțată de Consiliul Județean Timiș, prin 
agenda culturală, dar și de Primăria Traian Vuia.
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Spectacol de Ziua Aviației, la Traian Vuia

Structura anului școlar 2019-2020



4 | Nr. 23 | luna iunie 2019

ȘTIȚI CE PLANTE AVEȚI ÎN GRĂDINĂ ?
Orice persoană care are 

un teren în România este 
obligată să ia măsuri pentru a 
distruge ambrozia, o buruiană 
ce crește de obicei pe marginea 
drumurilor, pe ogoare sau pe 
terenurile lăsate în paragină, 
potrivit unui act normativ care 
se aplică din luna martie 2018.

Concret, documentul 
prevede că „proprietarii 
sau deținătorii de terenuri, 
administratorii drumurilor 
publice, căilor ferate, cursurilor 
de apă, lacurilor, sistemelor de 
irigații și ai bazinelor piscicole 
au obligația să desfășoare 
lucrări de prevenire, combatere 
și distrugere a buruienii 
ambrozia, denumită științific 
Ambrosia artemisiifolia, pentru 
evitarea instalării și răspândirii 
vegetației adventive invazive și 
eliminarea ei în cazul prezenței 
pe terenurile intravilane sau 
extravilane”.

În acest sens, persoanele 
fizice și firmele trebuie să 
desfășoare anual, până la 
data de 30 iunie, lucrări 
de întreținere a terenurilor 
precum cosirea, smulgerea sau 
erbicidarea ambroziei. Dacă 
această obligație este neglijată, 
autoritățile vor da mai întâi 
o sancțiune sub formă de 
avertisment. Apoi, ignorarea 
avertismentului va putea duce 
la aplicarea unei amenzi între 

750 și 5.000 de lei, în cazul 
persoanelor fizice, sau între 
5.000 și 20.000 de lei, în cazul 
firmelor.

În expunerea de motive 
ce a însoțit Legea nr. 62/2018 
în forma sa de proiect scria 
că ambrozia, ce se găsește de 
obicei pe marginea drumurilor, 
pe ogoare sau pe terenurile 
lăsate în paragină, este o 
buruiană invazivă și că polenul 
acesteia provoacă alergii la 
oameni în perioada înfloririi ei 
(intervalul iulie-septembrie al 
anului).

„În perioada înfloririi 
plantei, conform datelor 

furnizate de la cabinete de 
alergologie, aproximativ 80% 
din cazurile care se adresează 
zilnic au patologie specifică 
determinată de polenul acestei 
plante. Simptomatologia este 
mai severă decât în cazul altor 
alergii și se manifestă prin 
lăcrimare, oboseală, obstrucția 
căilor respiratorii superioare, 
trezire nocturnă datorată 
obstrucției și posibilitatea 
evoluției spre astm bronșic 
(la 25% din cazuri). Această 
simptomatologie determină 
scăderea capacității de muncă 
și absenteism, persoanele 
bolnave necesitând concediu 

medical”, scria în documentul 
citat.

În expunerea de motive 
mai scria că tratamentul 
specific pentru această alergie 
costă, în medie, 4.400 de lei 
pe an, durata fiind de trei-
cinci ani. În plus, tratamentul 
nu este decontat de stat și a 
dispărut de pe piața locală. 
Prin urmare, prevenirea 
dezvoltării acestei plante va 
scădea numărul  îmbolnăvirilor 
și nu va afecta persoanele care 
prezintă sensibilitate la polenul 
plantei.

Mulțumim cetățenilor de pe raza comunei Traian Vuia 
că au participat la Alegerile Europarlamentare 

și la Referendum într-un număr atât de mare. Prezența la urne 
a fost una extrem de ridicată, la nivelul comunei, iar fiecare cetățean 

și-a manifestat opțiunea de vot așa cum a considerat.


