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Editorial
Vasile PETRUESCU

Încă un an se apropie cu pași repezi 
de final, iar acesta este momentul în care 
autoritățile locale trag linie și fac bilanțul. 
Pentru comuna noastră, la fel ca pentru 
toată lumea, anul care se încheie nu a fost 
deloc ușor, însă cu pricepere și experiență, 
autoritățile locale au reușit să depășească 
toate situațiile dificile și să facă față cu 
succes tuturor provocărilor ivite. Aleșii 
locali au reușit să ducă la bun sfârșit cea 
mai mare parte a obiectivelor pe care și 
le-au propus. Au fost realizare o serie de 
lucrări și s-au finalizat investiții importante 
pentru întreaga noastră comunitate. 

Întrucât bugetul local nu este niciodată 
suficient de mare încât să poată acoperi 
toate investițiile pe care aleșii locali vor 
să le realizeze, aceștia au reușit să câștige 
importante fonduri guvernamentale, 
pentru proiectele desfășurate în comuna 
noastră. Un exemplu este cel legat de 
proiectul de introducere a rețelei de 
canalizare în Traian Vuia. Lucrările, 
derulate cu fonduri atrase prin Programul 
Național de Dezvoltare Locală, presupun 
realizarea a 5 kilometri de rețea de 

canalizare, construirea unei stații de 
pompare și a trei stații de epurare. Valoarea 
lucrărilor se ridică la aproximativ 850.000 
de euro și este aproape de a fi finalizată.

De asemenea, s-a lucrat inclusiv anul 
acesta la asfaltarea drumurilor din comună, 
iar acest proiect urmează să continue și 
anul viitor. Odată cu aceste lucrări, s-a 
avut în vedere și reabilitarea șanțurilor și 
reabilitarea accesurilor la gospodării. 

S-a lucrat intens și pentru modernizarea 
sistemului de iluminat public stradal, 
iar autoritățile locale au supravegheat 
indeaproape și procesul de mentenanță 
asigurat de firma de specialitate.

Anul acesta au demarat și lucrările 
pentru realizarea unuia dintre cele mai 
importante proiecte pentru comunitatea 
noastră. Este vorba despre investiția 
realizată la dispensarul medical din Sudriaș, 
acolo unde lucrările se realizează cu fonduri 
guvernamentale, prin Programul Național 

Dragi locuitori
Vreau să încep prin a vă 

mulțumi pentru încrederea 
acordată și pentru că mi-ați 
dat ocazia, odată cu votul 
dumneavoastră, să conduc 
administrația din Traian Vuia 
pentru încă patru ani. Votul 
dumneavoastră mă obligă să 
continui toate investițiile pe 
care le-am început și să fac tot 
ce îmi stă în putere să contribui 
la dezvoltarea comunei noastre 
în continuare. De asemenea, 
vreau să vă mulțumesc pentru 
faptul că ați participat la alegerile 
parlamentare.

Așa cum știți, anul care 
se încheie a fost unul dificil, 
nemaiîntânit, însă, împreună, 
respectând toate măsurile impuse 
de autoritățile naționale pentru 
evitarea răspândirii virusului 
SARS CoV-2, am depășit 
toate dificultățile pe care le-am 
întâmpinat. 

Întrucât ne apropiem de 
sărbătorile iarnă, fac apel din nou 
la dumneavoastră, și vă rog ca, și 
în această perioadă, să fiți precauți 
și să respectați regulile în vigoare. 
Vom avea un Crăciun altfel decât 
până acum, însă am speranța că ne 
vom bucura cu toții de tradițiile 
și obiceiurile specifice acestei 
perioade, cu mare prudență. 

Vă doresc să aveți parte de 
sărbători cu sănătate și liniște, 
alături de cei dragi, și să pășiți în 
Noul An cu speranța de mai bine! 
Sărbători Fericite și La Mulți Ani!

Realizările autorităților locale în anul 
2020, planurile pentru anul 2021

Primăria și Consiliul Local Traian 
Vuia vă urează Crăciun Fericit 

și La Mulți Ani!
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de Dezvoltare Locală. De asemenea, au avut loc, anul 
acesta, lucrări de modernizare a căminului cultural din 
Susani, iar astfel de intervenții au fost făcute, în ultimii 
ani, și în căminele din Sudriaș, Jupani și Traian Vuia.  

Întrucât anul acesta pandemia de coronavirus a luat 
prin surprindere întreaga planetă, o mare parte din bugetul 
local a fost distribuită către asigurarea tuturor materialelor 
necesare pentru a combate răspândirea virusului. Astfel, 
s-au făcut investiții la școală și la primărie, unde au fost 
cumpărate termo-scanere cu care se măsoară temperatura 
corporală a tuturor celor care intră în cele două instituții. 
De asemenea, au fost asigurate măști de protecție și 
dezinfectanți, iar cu ajutorul oamenilor inimoși, cei mai 
greu încercați dintre semenii noștri au primit și pachete 
cu alimente.

Pentru anul viitor, autoritățile își propun să continue 
dezvoltarea comunei noastre, prin noi investiții în toate 
ramurile administrației locale.

Autoritățile locale au stabilit că impozitele și taxele locale pentru anul 2021 
nu se mări, acestea urmând să fie doar indexate cu rata inflației. De asemenea, toți 
contribuabilii care își vor achita integral dările până în data de 31 martie vor beneficia 
de o bonificație de 10% 
din suma datorată. Pe de 
altă parte, facem apel la 
locuitorii comunei care 
încă nu și-au achitat taxele 
și impozitele aferente 
anului curent să plătească 
aceste obligații, întrucât 
fiecare zi de întârziere 
aduce după ea penalități 
la suma de plată. 

IMPOZITELE ȘI TAXELE LOCALE PE ANUL 
2021 NU CRESC

Programul 
Primăriei 
Traian Vuia, 
de sărbători

Anunțăm locuitorii 
comunei Traian Vuia că, 
în preajma sărbătorilor, 
programul de funcţionare 
al Primăriei se modifică, 
conform legii.

Zilele de 24, 25 ,26 
şi 31 decembrie 2020, 1 
şi 2 ianuarie 2021 sunt 
declarate sărbători legale, 
astfel că nu se va lucra.
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Credința în Dumnezeu, într-un viitor 
mai bun și în magia sfintelor sărbători 

să vă încălzească sufletele 
și căminele, dragi timișeni. 

Încheiem un an dificil, dar care ne-a 
arătat încă o dată cât de important este 

să ne iubim și să ne respectăm aproapele. 
A fost un an în care, deși a trebuit să ne 
distanțăm fizic, ne-am unit eforturile 

pentru binele fiecăruia dintre noi. 
Vă doresc să vă bucurați de dragostea celor apropiați, 

iar sărbătorile să vă lumineze inimile și casele. 
Crăciun fericit! La mulți ani! 

Președintele Consiliului Județean Timiș, 
Alin Nica.

În fiecare an, în jurul bradul veşnic verde aşteptăm 
şi trăim cu emoţie şi bucurie Sfânta sărbătoare 

a Crăciunului.Sunt zile în care fiecare din noi, alături 
de familie  și de cei dragi sufletului nostru, sărbătorim 

Nașterea Domnului și privim cu încredere în viitor. 
În acest an, pandemia de coronavirus ne împiedică 
să fim alături de toți membrii familiei sau prietenii 

cu care am dori să petrecem aceste zile de sărbătoare, dar trebuie să 
fim conștienți că numai așa ne putem păzi atât pe noi, cât și pe cei dragi 

sufletului nostru. În numele şi în spiritul acestor clipe, permiteţi-mi 
să vă doresc tuturor ca sărbătorile de iarnă să fie un prilej de bucurie 

şi de pace sufletească şi de încredere într-un viitor mai bun.

LA MULȚI ANI!
PREFECT

LILIANA ONEȚ

Alături de familie și de cei dragi, așteptăm cu emoție și bucu-
rie sărbătorile sfârșitului de an. Sunt zile în care fiecare din 

noi se uită spre viitor cu speranță și dorința de mai bine.
Vă urez ca sărbătoarea Crăciunului să vă aducă belșug în 

case și fericire în suflete. Noul An să fie unul mai bun, în care 
să ne putem bucura de tot ce ne înconjoară. 

Crăciun Fericit și La mulți ani!
Primar, 

Vasile Petruescu

Luminatul Praznic al Nașterii 
Domnului, nou-născutul Prunc 
Iisus, alături de Preacurata Sa 
Maică, cetele îngerilor și păstorii 
- martori ai acestui suprem și 
divin eveniment să aducă tuturor 
credincioșilor ortodocși din Gătaia, 
sănătate, bucurie duhovnicească, 
înțelepciune și liniște. Nașterea 

Mântuitorului Iisus Hristos ne arată că noi nu suntem singuri, că Fiul 
Lui Dumnezeu din ceruri coboară la noi, pe pământ, se face Om ca 
pe oameni să-i înalțe la ceruri, să-i unească veșnic cu Dumnezeu 
Cel Milostiv și Sfânt. Anul Nou să vă împlinească bunele dorințe, 
atât spirituale cât și materiale. ”Hristos se naște, măriți-L, Hristos din 
ceruri, întâmpinați-L, Hristos pe pământ, înălțați-vă!”, „La mulți ani!”

Preot Claudiu Buhoi - 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„ Susani
Pastor David Gabriel - Biserica Baptista Traian Vuia

Sfânta sărbătoare a Crăciunului  
să vă aducă linişte în suflete, pace 

în case şi împlinirea tuturor dorinţelor. 
În ajunul sărbătorilor, 

vă transmit cele mai sincere gânduri 
de împlinire, liniște și prosperitate!

Crăciun Fericit și La Mulți Ani!

Viceprimar, Adrian Călin Bordea

Nașterea Domnului 
să vă lumineze sufletele 
și casa, să vă găsească 

sănătoși și să vă dăruiască 
belșug și fericire. Să purtăm 
în suflet speranța spre un An 
Nou mai bun, plin de bucurii!

Crăciun Fericit! 
La mulți ani!

Consiliul Local Traian Vuia

Nașterea domnului să vă lumineze sufletele 
și casa, să aveți pare de sănătate, belșug și 
fericire, iar speranța să vî deschisă poarta 
spre un An Nou plin de bucurii și împliniri!

Adriana Sebescu, 
Directorul Școlii Gimnaziale Sudriaș

Fie ca Nașterea Domnului să vă găsească  
în armonie, cu pace, lumină și liniște în suflet. 

Să aveți parte de sănătate și belșug,  
iar Noul An să fie unul prosper  

pentru fiecare dintre dumneavoastră!

Crăciun Fericit și La Mulți Ani!
Denis Suciu, 

președintele Asociației Comunitare 
Telecentru Traian Vuia
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Alegeri Locale în comuna Traian Vuia 

Au fost împărțite tichetele sociale

Alegerile locale din data 
de 27 septembrie 2020 s-au 
desfășurat fără probleme, la 
Traian Vuia, majoritatea dintre 
votanți exprimându-și dorința de 
a-i acorda primarului în funcție, 
Vasile Petruescu, un nou mandat 

în fruntea administrației local, cu 
nu mai puțin de 75,31% dintre 
sufragii. Astfel, odată ce Vasile 
Petruescu a devenit oficial primar 
pentru un nou mandat, în urma 
votului obținut la alegerile locale, 
și Consiliul Local Traian Vuia și-a 
primit mandatul. Consilierii locali 
au depus, de asemenea, jurământul 
de credință.

Iată mai jos echipa de conducere 
a Primariei Traian Vuia și lista  
consilierilor locali aleși pentru 
mandatul 2020-2024

Vasile Petruescu - primar
Adrian Călin Bordea - 

viceprimar
Barboni Iosif Valeriu
Covaci Valerică Adrian
Crîsciu Nicolae Sorin

Girleanu-Benteu Cosmin Eduard
Lupulescu Dumitru Dan
Manzur Mărioara Sânziana
Murărescu Aurel
Oprițescu Gheorghe Cristian
Vinculescu Nelu

În comuna Traian Vuia, mai multe persoane beneficiază de sprijin din partea 
statului, conform ordonanței 15/2020. Este vorba despre persoane cu vârsta de 
peste 75 de ani, care au o pensie mai mică de 800 de lei și cărora asistenții sociali 
din cadrul Primăriei le-au împărțit deja cardurile încărcare cu suma de 180 de lei, 
contravaloarea tichetelor sociale, pentru cumpărarea unui meniu cald. Cardurile vor 
fi încărcate luna cu această sumă, iar beneficiarii au posibilitatea fie să își cumpere 
meniul, fie să îl primească acasă.

Moș Crăciun vine 
la copiii din Traian Vuia

Cu siguranță, Moș Crăciun va sosi și în comuna Traian Vuia, la copiii cuminți. Primarul Vasile Petruescu 
este, anul acesta, ajutorul principal al Moșului, pe care l-a sprijinit și l-a ajutat să umple sacul și anul acesta, 
pentru copii de la grădiniță, dar și pentru cei de la școală.

”Moș Crăciun nu are cum să ocolească Traian Vuia și va fi prezent în mijlocul copiilor cu daruri multe. 
Și anul acesta am pregătit pentru copii multe surprize. Sunt bucuros că, împreună cu familia mea, pot să fac 
o bucurie copiilor din comuna noastră”, a declarat primarul Vasile Petruescu. 

În total, nu mai puțin de 310 copii din comuna noastră vor primi pachete de sărbători.


