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Editorial
Vasile PETRUESCU

Chiar și pe perioada stării de urgență, 
lucrările edilitare au continuat în comuna 
noastră, cu respectarea tuturor măsurilor 
impuse de autoritățile centrale, pentru 
prevenirea și combaterea îmbolnăvirii 
cu coronavirus. Astfel, în continuare vă 
prezentăm câteva dintre proiectele aflate 
în desfășurare în localitățile comunei.

Lucrări la rețeaua de canalizare
În data de 23 aprilie, au demarat 

lucrările pentru introducerea rețelei de 
canalizare, la Traian Vuia. Până în prezent, 
s-au executat aproximativ 35% din 
operațiuni, termenul pentru finalizarea 
investiției fiind data de 31. 12.2020. Cu 
toate acestea, dacă vremea va permite 
muncitorilor să iasă în teren și să lucreze, 
autoritățile estimează că obiectivul ar 
putea fi finalizat mai repede. 

În total, pe raza comunei noastre se vor 
construi 5 kilometri de rețea de canalizare, 
o stație de pompare și 3 stații de epurare. 

Valoarea la care se ridică investiția 
este de aproximativ 850.000 de euro, 
iar fondurile vin de la Guvern, prin 
Ministerul Dezvoltării, în urma câștigării 
acestui proiect prin Programul Național 
de Dezvoltare Locală. 

Reabilitarea Căminului Cultural de 
la Susani

S-a lucrat, în ultima perioadă, și la 
modernizarea Căminului Cultural din 
Susani. Aici se are în vedere reabilitarea 
atât în interiorul clădirii, cât și în exteriorul 
ei, obiectivul fiind deja îndeplinit în 
proporție de 75%. Administrația locală 
desfășoară lucrarea din fonduri proprii, 
iar valoarea ei se ridică la aproximativ 
100.000 de euro.

Dragi locuitori

Vreau să vă mulțumesc 
pentru eforturile pe care le-ați 
făcut în această perioadă grea 
prin care trecem și pentru 
că ați respectat normele de 
siguranță pentru sănătate. 

Datorită dumneavoastră, 
a tuturor cetățenilor, și 
grație fiecărei contribuții în 
parte, am reușit să protejăm 
comuna noastră de probleme. 
Este extrem de important 
să fructificăm acest câștig, 
acest efort comun făcut, și în 
perioada următoare. Astfel, 
deși o parte dintre măsurile 
impuse în perioada stării de 
urgență s-au relaxat, vă invit 
să fim în continuare precauți 
și să ne protejam pe noi și 
familiile noastre.

Igiena, protejarea si 
distanțarea să ne rămână în 
reflexul cotidian și pe mai 
departe. Ar fi păcat să pierdem 
ce am construit împreună, 
cu mult efort și sacrificii. Să 
fim în continuare ponderați 
și precauți, respectând cu 
strictețe normele de siguranță 
și protecție. 

O facem pentru sănătatea 
noastră, a tuturor!

Lucrări edilitare în comuna Traian Vuia
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Au fost montate termoscanere 
la intrările în instituțiile publice

Se semnează contractul 
pentru reabilitarea 

dispensarului din Sudriaș

În data de 5 iunie s-a încheiat 
cu succes operațiunea de dotare 
a tuturor școlilor și grădinițelor 
din comună, precum și a sediului 
primăriei, cu termoscanere. 

Această măsură a fost luată 
pentru prevenirea răspândirii 
îmbolnăvirii cu coronavirus, ea 
fiind și o obligativitate impusă 

prin hotărâre a Comitetului 
Național pentru Situații Speciale 
de Urgență. 

În plus, având în vedere că de 
curând s-au desfășurat și pregătirile 
pentru Evaluarea Națională, dar 
și examenul în sine, în comuna 
noastră s-au respectat toate regulile, 
fiecărui elev care a intrat în scoală 

fiindu-i măsurată temperatura 
corporală.

De asemenea, în unitățile de 
învățământ de pe raza comunei 
noastre au fost efectuate procedurile 
de dezinfecție, iar la intrarea în 
școală, elevilor le-au fost asigurate 
măști de protecție și recipiente cu 
dezinfectanți. 

După ce în toamna anului trecut a fost finalizat 
proiectul tehnic pentru reabilitarea dispensarului 
uman, autoritățile locale au demarat licitația pentru 
găsirea unui constructor care să execute investiția. 
Astfel, s-a ajuns acum la ultimul pas procedural, 
înainte de a porni efectiv șantierul, cel de semnare a 
contractului.

Astfel, autoritățile locale speră ca până la sfârșitul 
lunii iunie să semneze contractul de execuție pentru 
reabilitarea dispensarului din Sudriaș, o lucrare în 
valoare de aproximativ 200.000 de euro, bani obținuți 
prin Programul Național de Dezvoltare Locală.

Având în vedere regulile impuse de Comitetul 
Național pentru Situații Speciale de Urgență, urmate 
de hotărârile Comitetului Local pentru Situații de 
Urgență, care au interzis adunarea de grupuri mari 
de oameni și interzicerea evenimentelor publice, 
fie ele și în spațiile deschise, 3 dintre rugile satelor 
noastre au fost deja anulate. Întrucât situația 
privind pandemia de coronavirus este în continuare 
îngrijorătoare, autoritățile locale anunță că în 
continuare sunt anulate toate evenimentele culturale 
programate să aibă loc în comuna noastră. Astfel, nici 
restul rugilor nu vor mai fi organizate, pe parcursul 
lunilor viitoare.
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Măsurile impuse 
odată cu prelungirea stării de alertă

Guvernul a aprobat în ședința din 16 iunie prelungirea stării de alertă cu 30 de zile. Hotărârea a fost 
adoptată „în unanimitate” în Comitetul Național pentru Situații de Urgență.

Conform documentului, se menține obligatorie purtarea măștilor în spațiile publice închise, spații 
comerciale, la locul de muncă sau în mijloacele de transport în comun. De asemenea, persoanele care vin 
din străinătate din țări care nu mai prezintă un risc mare al răspândirii infecției cu coronavirus nu mai stau 
în carantină sau izolare.

Se redeschid zborurile spre și dinspre țările pentru care nu se mai aplică măsura carantinării sau a 
izolării la domiciliu.

Se interzicere participarea la evenimente private în spații închise cu mai mult de 20 de persoane, iar în 
spații deschise, cel mult 50 de persoane.

În interiorul localităților este interzisă circulația persoanelor în grupuri mai mari de 6 persoane care nu 
aparțin aceleiași familii.

Se redeschid bisericile pentru slujbe de interior și sălile de finess.
Pentru următoarea perioadă de 30 de zile, în cadrul stării de alertă nu au mai fost menținute prevederile 

privind posibilitatea achizițiilor directe.
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Regulile ce trebuie respectate la slujbe 
din interiorul bisericilor

A fost semnat ordinul pentru 
aprobarea regulilor privind accesul 
în lăcașele de cult, distanța minimă 
de siguranță și măsurile sanitare 
specifice pentru desfășurarea 
activităților religioase. 

I. Reguli privind accesul 
și desfășurarea activităților

1. Accesul credincioșilor în 
lăcașul de cult și în locațiile unde 
se organizează slujbe și adunări 
religioase se face astfel încât să fie 
asigurată o suprafață de minimum 
4 mp pentru fiecare persoană și 

o distanță de minimum 2 metri 
între persoane.

2. La intrarea în lăcașul de 
cult sau în locațiile unde se 
organizează slujbe și adunări 
religioase persoanele sunt obligate 
să își dezinfecteze mâinile cu 
dezinfectant, pus la dispoziție 
de organizatorii evenimentului 
religios.

3. În interiorul lăcașului de cult 
și în locațiile unde se organizează 
slujbe și adunări religioase este 
obligatorie purtarea măștii, astfel 
încât să acopere gura și nasul.

4. Accesul credincioșilor 
care, după efectuarea triajului 
observațional, prezintă simptome 
de infecție respiratorie (tuse, 
strănut, rinoree, temperatura), nu 
este permis.

5. Se vor plasa, la loc vizibil, 
anunțuri scrise privind regulile 
de igienă și distanțare fizică în 
lăcașul de cult și în locațiile unde 
se organizează slujbe și adunări 
religioase.

6. La activitățile religioase 
din interiorul lăcașului de cult și 
din locațiile unde se organizează 
slujbe, acolo unde este posibil, 
se organizează circuite separate 
de intrare și ieșire, semnalizate 
explicit.

7. Slujbele oficiate de către 
personalul de cult, în aer liber 
(în curtea lăcașului de cult), se 
desfășoară cu menținerea distantei 
de 1,5 m intre persoane.

8. Slujbele religioase 
desfășurate în curtea lăcașurilor de 
cult nu sunt considerate adunări 
publice.

II. Măsuri sanitare specifice

1. În cadrul ritualurilor 
religioase în care se vor folosi 
obiecte de cult cu care credincioșii 
intră în contact, acestea se 
dezinfectează după fiecare utilizare.

2. Se dezinfectează periodic, 
o data la 4 ore, obiectele sau 
suprafețele frecvent atinse 
(de exemplu, mânerele ușilor, 
balustrade, scaune).


