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Editorial
Vasile PETRUESCU

Primăria comunei Traian 
Vuia are în lucru o serie de proi-
ecte la care s-a muncit inclusiv 
pe timpul verii. De asemenea, 
la unele dintre obiective s-a în-
tocmit documentația necesară 
realizării acestora.

Astfel, au demarat 
lucrările de  reabilitare și mod-
ernizare a Căminului Cultural 
din Susani, o investiție de-
osebit de importantă pentru 
întreaga comunitate, pe care 
autoritățile o desfășoară din 
bugetul propriu și care se 

ridică la o valoare de aproxi-
mativ 100.000 de euro. 

De asemenea, a fost final-
izat proiectul tehnic pentru un 
alt obiectiv important pentru 
comuna noastră: dispensa-
rul uman. Acum urmează un 
nou pas procedural, respectiv 
demararea licitației pentru 
execuția investiției. Odată ce 
va fi desemnat constructorul, 
urmează să înceapă reabilita-
rea, modernizarea și dotarea 
clădirii. 

Întrucât bugetul local este 
întotdeauna prea mic pentru 

realizarea tuturor investițiilor 
pe care administrația locală 
și le-a propus, s-a lucrat și 
pentru atragerea de fonduri 
externe. De curând au fost 
depuse două proiecte spre 
finanțare prin FDI (Fondul 
de Dezvoltare Instituțională), 
care vizează introducerea și 
extinderea rețelei de canalizare 
în toate satele aparținătoare. 
Valoarea proiectului se ridică 
la aproximativ 10 milioane de 
euro, iar până în iarnă urmează 
să se stabilească dacă se aprobă 
finanțarea pentru această 
investiție.

Dragi locuitori

Iată că, odată cu 
venirea toamnei, suntem 
la începutul unui nou 
an școlar, și doresc să vă 
spun că, și anul acesta, 
ne-am preocupat de tot 
ce înseamnă susținerea 
educației în comună. 
Din partea Primăriei 
Traian Vuia, instituțiile 
de învățământ au primit 
toată atenția necesară, iar 
împreună cu conducerea 
școlii, s-a lucrat pentru 
îmbunătățirea condițiilor 
de studiu pentru copiii 
noștri. Astfel, sălile de 
clasă au fost igienizate și 
s-au făcut intervenții acolo 
unde a fost nevoie. S-a 
făcut și curățenia generală, 
iar sălile de clasă au fost 
pregătite cum s-a putut 
mai bine pentru un nou 
an școlar. 

Vreau să le urez 
elevilor spor la învățătură 
și un an plin de succes, iar 
profesorilor le mulțumesc 
pentru eforturile pe care 
știu că le depun pentru ca 
rezultatele copiilor să fie 
dintre cele mai bune!

Stadiul proiectelor din Traian Vuia



Și anul acesta, Ziua 
Aviației a fost sărbătorită la 
Traian Vuia, iar evenimentul s-a 

bucurat de un public numeros 
și invitați din întreg județul. 
La finalul lunii iulie, locuitorii 
comunei noastre au participat 
la spectacolele de zi și de noapte 
organizate în comună, iar cei 
veniți din alte zone s-au arătat 
încântați de faptul că au putut 
vizita numeroasele expoziții 
organizate la Muzeul Traian 
Vuia. 

Invitata specială a eve-
nimentului nostru a fost  
Nicoleta Voica, iar alături de 
ceilalți îndrăgiți interpreți de 
muzică populară, a încins at-
mosfera.

Evenimentul a ajuns 
la cea de-a treia ediție si a 
fost organizat de Primăria 
Traian vuia, cu finanțare de la 
Consiliul Județean Timiș. 

A sunat clopoțelul în 
prima zi de școală, în școlile din 
comuna noastră. Emoții, flori, 
zâmbete, bucuria revederii, 
colegi noi sau mai vechi. Așa a 
început noul an școlar la Traian 
Vuia. 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 școlile din comună 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 au participat 
preoți, dascăli, conducerea 
școlii, părinți emoționați, dar 
și reprezentanții primăriei. 

Începutul lunii 
septembrie este, în 
fiecare an, prilej de 
sărbătoare în co-
muna noastră. Ast-
fel, pentru a prăznui 
sărbătoarea Nașterii 
Maicii Domnului, 
în satul Susani a fost 
organizată ruga, în 
ajun de 8 septembrie. De la ora 19, pe scena Căminului Cultural au 
urcat Otilia Radu și Alexandru Panțoni, care, alături de formație, au 
întreținut atmosfera până târziu în noapte. 

În luna august, de petrecere s-au bucurat și locuitorii satului 
Săceni. În 17 august a avut loc ziua satului, iar momentul a fost marcat 
printr-o petrecere pe cinste. Adriana Scorobete și formația, Andreea 
Farcaș și Alexandru Panțoni au făcut spectacol și au încântat publicul 
cu muzica lor. 

Toamnă bună 
anul are! Iar pentru 
a cinsti roadele 
bogate, fermierii din 
comună organizează 
o petrecere ca la carte, 
pentru a marca Ziua 
Recoltei.

Astfel, în 19 oc-
tombrie, toți locu-
itorii comunei noastre sunt așteptați la Căminul Cultural din 
Jupani, pentru a se bucura împreună de un spectacol folcloric 
organizat de gospodarii din comună.

Evenimentul este organizat de fermierii din comună, cu 
sprijinul Primăriei Traian Vuia. 

2 | Nr. 24 | luna septembrie 2019

Început de an școlar la Traian Vuia

Poftiți la petrecere Voie bună și distracție, 
la rugile din comună 

Ziua Aviației, un eveniment reușit



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

- Evitați consumul exager-
at 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 tre-
buie tolerată. Familia trebuie 

să se bucure de LINIȘTE,  
ARMONIE și ÎNȚELEGERE.

Aspectul îngrijit şi bunul 
mers al lucrurilor sunt cartea 
de vizită a fiecărei comunităţi. 
Astfel, venim în faţa 
dumneavoastră cu rugămintea 
de a sprijini autorităţile locale 
în demersurile pe care le 
întreprind pentru a aduce 
comuna Traian Vuia la locul 
pe care îl merită, în rândul 
comunităţilor exemplu. Şi 
pentru că omul sfinţeşte locul, 
este nevoie de implicarea 
noastră, a tuturor, în buna 
gospodările a lucrurilor.

La fel de important este 
ca fiecare dintre noi să fie 
atent la bunurile publice şi să 
îşi îngrijească spaţiile verzi, 
astfel încât acestea să arate cât 
mai frumos. Conform legii, 
este interzisă depozitarea pe 
spaţiul verde, din faţa casei, 
a materialelor de construcţii, 
a lemnelor sau utilajelor. 
Întrucât aceste lucruri sunt 
reglementate prin lege, 
reprezentanţii Primăriei vor 

face controale, pentru a lua 
măsuri, acolo unde se impun. 
Nu este suficient ca cei certaţi 
cu legea să fie doar avertizaţi, 
astfel că dacă aceste probleme 
nu se remediază, vor fi aplicate 
şi amenzi. Reprezentanţii 
Primăriei le transmit, pe această 
cale, celor care au considerat că 
pot să amâne curățenia din fața 
casei, tunsul ierbii și curățarea 
șanțurilor, că aceste lucruri 
sunt extrem de importante, 
deoarece comuna noastră 
trebuie să arate impecabil. 
De asemenea, este foarte 
important ca fiecare dintre 
noi să ne îngrijim de aspectul 
caselor, ceea ce înseamnă şi să 
le zugrăvim şi reparăm, atunci 
când este nevoie. 

Pentru informarea şi conştientizarea populaţiei asupra 
măsurilor de prevenire a incendiilor,  reprezentanţii Inspectoratului 
pentru Situaţii de Urgenţă Timiş 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 ca 
urmare a 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 şi repararea, dacă este cazul, a 
coşurilor de fum de către o persoană specializată; 

- NU folosiţi decât materialul combustibil pentru care a fost 
destinată soba şi evitaţi supraîncărcarea acesteia; 

- NU folosiţi soba decât cu uşiţa închisă; 
- aşezaţi o tăviţă metalică în faţa sobei, în dreptul uşiţei;
- NU aşezaţi 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.
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Nu vă jucați cu focul!

Sate în siguranță – Violența 
este sancționată prin lege, 

indiferent de forma acesteia

Să facem curățenie în comună
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ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019
Primul tur al alegerilor 

prezidențiale are loc pe 10 noi-
embrie, iar al doilea pe 24 noi-
embrie. 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) şi 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) şi Alexandru 
Cumpănaşu (independent).

În comuna Traian 
Vuia, secțiile de votare vor fi 
delimitate astfel:

- Susani – Școala Primară
- Săceni – Căminul 

Cultural
- Surduc – Căminul 

Cultural
- Traian Vuia – Căminul 

Cultural
- Sudriaș – Clădire 

Telecentru


