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Editorial
Vasile PETRUESCU

Una dintre principalele ramuri de acțiune ale oricărei administrații locale este cea 
legată de investiții, iar Primăria Traian Vuia nu face excepție. Astfel, încă de la preluarea 
mandatului, primarul Vasile Petruescu a făcut toate demersurile pentru a identifica un 
număr cât mai mare de surse de finanțare pentru obiectivele pe care, în ultimii patru 
ani, a reușit să le implementeze. 

Doar așa a fost posibil ca, pe lângă investițiile făcute din bugetul local, comuna 
noastră să se dezvolte atât cu fonduri europene, cât și cu bani atrași de la Guvern, prin 
diferite linii de finanțare.

În continuare, vă prezentăm principalele investiții realizate în comuna noastră, în 
perioada 2016-2020.

Una dintre cele mai importante 
investiții care are loc în comuna noastră, 
și care va aduce un plus de confort 
locuitorilor este în plină derulare, după 
ce autoritățile locale au reușit să scrie, să 
câștige și să implementeze un proiect 
prin fonduri guvernamentale, atrase prin 
Programul Național de Dezvoltare Locală. 

În primăvara anului 2020 s-a dat startul 
lucrărilor pentru introducerea rețelei de 
canalizare, la Traian Vuia. S-a executat 
până în present o bună parte din lucrare și, 
deși termenul pentru finalizarea investiției 
este în luna decembrie, autoritățile speră 
ca, dacă vremea va permite, să termine 
lucrarea mult mai repede. 

Vor fi construiți 5 kilometri de rețea 
de canalizare, se va ridica o stație de o stație 
de pompare și 3 stații de epurare.Valoarea 
investiției este de aproximativ 850.000 de 
euro.

Încă din anul 2016, de la preluarea 
mandatului, primarul Vasile Petruescu a 
demarat procedurile în vederea asfaltării 
unui număr cât mai mare de străzi din 
comuna noastră. Astfel de lucrări s-au făcut 
încă din primii ani ai mandatului, fără să 
aibă loc întârzieri. Pe de altă parte, întrucât 
nu totul depinde de primărie, au fost si 
situații în care, din cauza constructorilor, 
care nu au avut suficientă forță de muncă 
pentru a susține toate lucrările contractate, 
au întârziat finalizarea obiectivelor. 

Dragi locuitori
Iată că, în apropierea 

perioadei în care se încheie 
primul meu mandat ca primar 
al Comunei Traian Vuia,  a venit 
momentul realizării unui bilanț al 
activității desfășurate din această 
poziție. Vreau să încep prin a vă 
spune că acețti 4 ani au fost plini 
de provocări și reușite, iar pentru 
tot ce am construit, vă sunt 
recunoscător. Apreciez încrederea 
pe care mi-ați acordat-o și 
răbdarea de care ați dat dovadă 
atunci când lucrurile nu s-au 
desfășurat așa cum ne-am dorit. 

Principala provocare 
pe care am acceptat-o în 
2016, atunci când am preluat 
mandatul de primar, a fost să 
transform instituția primăriei 
într-un deschisă în relația cu 
cetățenii, care să fie orientată spre 
dezvoltarea durabilă a localităților 
aparținătoare. 

Deși nu a fost deloc ușor, 
și nu de puține ori m-am lovit 
de piedici sau critici, am ales să 
abordez proiecte complexe și 
lucrări mari, în detrimentul celor 
de suprafață, pentru ca ceea ce 
las în urmă să fie trainic și de real 
ajutor întegii comunități. A fost 
varianta cea mai dificilă, dar sunt 
convins că este cea corectă și, de 
aceea, mi-am propus să continui 
pe acelați drum. 

Așadar, după primii 4 
ani petrecuți la conducerea 
Primăriei Traian Vuia, vin în fața 
dumneavoastră cu un scurt bilanț 
al activității mele, prezentat în 
paginile următoare. 

Vă asigur încă o dată că eu, 
ca primar, sunt în permanență 
în slujba dumneavoastră, a 
cetățenilor și îmi vreau ca  
împreună să ducem mai departe 
ce am început și să transformăm 
comuna noastră într-un adevărat 
exemplu.

RAPORT DE ACTIVITATE AL PRIMARULUI, 
LA 4 ANI DE MANDAT

ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ
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Din bugetul propriu al Primăriei s-au realizat și 
lucrări de reabilitare a șanțurilor, dar și a podețelor, iar un 
alt proiect a fost cel de reabilitare a acceselor la gospodării. 
De asemenea, pentru că nici noi nu am fost ocoliți de 
calamitățile naturale, ori de câte ori a fost nevoie, după 
ploi torențiale sau furtuni, s-a intervenit cu realizarea de 
reparații la poduri și podețe.

În toate satele comunei noastre, în ultimii ani, s-a 
lucrat pentru înlocuirea sistemului de iluminat public 
cu unul modern, economic și care dă randament. Astfel, 
în toate satele comunei au fost schimbate lămpile de 
iluminat, pe de-o parte cu becuri de tip led, cu o eficiență 
energetică sporită, pe de altă parte, cu becuri economice. 
Odată cu finalizarea acestei investiții, costurile cu energia 
electrică au devenit mult   mai scăzute. 

Pe de altă parte, din grija pentru frumos, autoritățile 
locale au demarat un alt proiect îndrezneț, cel privind 
iluminatul arhitectural al bisericilor din Sudriaș și Susani 
și Jupani, dar a  centrului civic din Săceni și Jupani. În 
plus, se dorește ca, pe viitor, astfel de intervenții să aibă 
loc și la alte monumente sau obiective de interes din 
comuna noastră.

În plus, pentru a veni în sprijinul comunităților 
creștine din comuna noastră, autoritățile locale au ajutat 
din punct de vedere financiar și bisericile ortodoxe din 
Săceni, Jupani, Sudriaș și Susani, biserica baptistă din 
Traian Vuia și bisericile penticostale din Săceni, Sudriaș 
și Jupani. 

Sănătatea și educația au fost, de asemenea, domenii 
prioritare pentru administrația locală, în ultimii ani. 
Astfel, prin Programul Național de Dezvoltare Locală, 
autoritățile din Traian Vuia au reușit să obțină finanțarea 
necesară pentru realizarea modernizării dispensarului 
medical din Sudriaș. După ce au fost parcurse toate 
etapele procedurale obligatorii, în această vară s-a semnat 
contractul de execuție  și pot demara lucrările propriu-
zise.

De asemenea, lucrări importante au avut loc și la 
școala din Sudriaș, acolo unde a fost construită o anexă 
pentru grupurile sanitare. În plus, investiții în școlile din 
comună au loc periodic, ori de câte ori este nevoie. 

Pentru ca tinerii și copiii din comuna noastră să își 
poată petrece timpul liber așa cum se cuvine, au fost 
realizate nu mai puțin de 3 terenuri de sport cu nocturnă, 
în localitățile aparținătoare, dar și 6 locuri de joacă, în 
fiecare sat.
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CULTURĂ

Și, pentru că în mediul rural, cele mai importante 
evenimente au loc la căminul cultural, nici aceste 
asezăminte nu au fost uitate. La Susani, este în plină 
derulare procesul de modernizare a căminului cultural, 
care la final va fi complet reabilitat. De asmeenea, la 
Susani, Sudriaș, Jupani și Traian Vuia s-a lucrat pentru 
renovarea căminelor culturale.

Nu în ultimul rând, pentru a oferi confortul 
necesar și condiții de muncă decente angajaților din 
administrația publică locală, prin AFIR autoritățile 
locale au reușit să atragă fondurile necesare pentru 
reabilitarea sediului Primăriei.

Pe lângă toate acestea, autoritățile locale s-au îngrijit 
ca, an de an, pe raza comunei noastre să fie realizată 
dezinseția, iarna să se efectueze corect deszăpezirea, 
iar ori de câte ori este nevoie să se intervină pentru 
întreținerea spațiilor verzi. 

Agenda culturală a comunei noastre s-a îmbogățit 
semnificativ, în ultimii patru ani.  Pe lângă evenimentele 
tradiționale, cum ar fi ruga satului, s-a dat startul 
unor noi evenimente menite să aducă oamenii din 
comună aproape unii de alții și să marcheze cele mai 
importante momente de peste an și care, treptat, au 
devenit tradiții.

Festivalul de Colinde și Ziua Aviației sunt doar două 
dintre evenimentele care s-au bucurat de succes în rândul 
locuitorilor comunei noastre.

RUGA SATULUI
Anual, evenimentele dedicate sărbătorii comunității 

noastre s-au bucurat de participarea unui număr 
important de oameni, în mare parte locuitori ai comunei, 
însă și de invitați de seamă. Au fost organizate manifestări 
culturale și religioase, spectacole de muzică populară și 
ușoară, discotecă și focuri de artificii.
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Otilia Radu și Alexandru Panțoni, Adriana Scorobete și 
formația, Andreea Farcaș,  Alin Olan, Bianca Mărăşescu și 
Dorin Biriş sunt doar cativa dintre îndrăgiții artiști care au 
urcat pe scenele din comuna noastră, la sărbătoarea satelor.

ZIUA AVIAȚIEI
Evenimentul dedicat Zilei Aviației a fost organizat în 

premieră în comuna noastră, în urmă cu patru ani.  De atunci, 
în fiecare an, la finalul lunii iulie, a avut loc Ziua Aviației la 
Traian Vuia, eveniment organizat de Primăria comunei, cu 
sprijinul Consiliului Județean Timiș. Oaspeți din înteraga 
țară au ajuns, cu această ocazie, în comuna noastră, pentru a 
lua parte la evenimentele ce au avut loc în cadrul Muzeului 
Traian Vuia, dar și la spectacolele organizate.  

FESTIVALUL COLINDĂM 
DOMNULUI BUN
Datinile și tradițiile sunt duse mai departe, în comuna 

noastră. Un adevărat maraton de colinde are loc, în fiecare 
an, în preajma Crăciunului, atunci când se desfășoară 
Festivalul Colindăm Domnului Bun, singurul eveniment 
de acest gen din mediul rural.

De-a lungul timpului, 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 sau Grupul Vocal și Instrumental 
”Făgețeana” din Făget.

În plus, pentru ca cei mai mici dintre locuitorii 
comunei noastre să se bucure așa cum se cuvine de 
sărbători, atât de Paști, cât și de Crăciun, autoritățile 
locale au pregătit cadouri pentru copii.

TABĂRĂ ANUALĂ PENTRU ELEVI
Cei mai buni elevi ai scolii au parte de răsplata pe care 

o merită, an de an. După ce muncesc pe brânci pentru a 
obține rezultate cât mai bune, primii cei mai buni 20 de 
elevi ai școlii sunt premiați cu o tabără gratuită, organizată 
de un ONG pentru copiii din Țara Făgetului. Iar pentru 
a sprijini această activitate, Primăria și Consiliul Local 
Traian Vua aprobă alocarea unei sume de bani, pentru 
buna desfășurare a evenimentului.

PESTE 30 DE CETĂȚENI 
DE ONOARE, ÎN ANUL CENTENARULUI
La propunerea primarului Vasile Petruescu, Consiliul 

Local a votat acordarea titlurilor de cetățeni de onoare 
pentru nu mai puțin de 32 de oameni importanți, cu 
merite deosebite, care reprezintă cu mândrie comuna 
noastră.

Chiar în ziua împlinirii a 100 de ani de la Marea Unire, 
în comuna noastră a avut loc festivitatea de înmânare a 
diplomelor, într-un cadrul festiv. Printre cei care au primit 
onorantul titlu se numără pastorii și preoții care au ridicat 
lăcașuri de cult, dascăli, foști directori de școală, autori ai 
monografiei satului sau medici și profesori.

În plus, cu ocazia manifestărilor prilejuite de 
Centenarul Marii Uniri, singura comună din județul 
Timiș reprezentată printr-o delegație la Alba Iulia a fost 
formată din locuitori din Traian Vuia.


