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Catre:                       -Primaria Municipiului Lugoj. 
In atentia:                 -Domnului Primar Francisc Boldea, 
                                  -Consiliului Local. 
 

 

 

 

Va adresez aceasta sesizare in numele unora din cei care locuiesc si/sau sunt 
proprietari pe str.Traian Vuia (pentru o mai buna intelegere a acestei strazi am 
incercat sa o grupez pe zone conform hartii din satelit), sesizatori ai acestui demers. 
Cu totii impartasim preocupari comune pentru mai bunul mers al lucrurilor pe 
aceastra strada, asa incat speram sa tratati cu egala seriozitate nemultumirile tuturor. 
Aceasta sesizare se vrea una a promovarii dialogului intre comunitate si administratia 
locala, dar si a responsabilizarii. In calitatea noastra de contribuabili, consideram ca 
de o parte din banii pe care-i platim ca taxe si impozite ar trebui sa beneficieze si 
strada noastra, prin programe de imbunatatire a infrastructurii si nu numai, in final 
pentru cresterea calitatii vietii membrilor acestei strazi. 
Problemele ce ne preocupa sunt numeroase.  
In cele ce urmeaza am incercat sa le sintetizez. 
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1. Zona1 – culoarea rosie (de la intrarea pe str. pana la Lunex) 
2. Zona2 – culoarea albastra (de la Lunex pana la Hipodrom) 
3. Zona3 – culoarea verde (de la hipodrom in sus) 

 

 
 
1. Starea drumurilor 
In prezent, pe o buna bucata de strada (zona 3) acesti locuitori sunt nevoiti sa 
parcurga zilnic cu masina zeci de metri intregi de drum plin de gropi, denivelari si praf 
sau noroi: stau ca dovada pozele. Situatia este si mai grava in sezonul ploios sau la 
iesirea din iarna. Pentru a fi foarte exacta, trebuie sa spun ca in oricare din lunile 
anului partea aceasta de strada este plina de capcane la fiecare pas si, prin 
degradarea continua a suprafetei de rulare pe zone din ce in ce mai mari, au devenit 
de mult timp pur si simplu un drum de tara foarte prost intretinut. Nu pare sa existe 
nici macar un interes minim de intretinere a strazilor chiar si acum, pana la a fi 
asfaltate.  
 

Ar trebui facuta aici o observatie foarte clara: felul in care a fost asfaltata prima parte 
a strazii Traian Vuia nu este catusi de putin un exemplu de urmat: -In momentul 
zilelor ploioase, la intrarea de pe str.Fagetului pe strada se formeaza un imens lac. 
Lipsa trotuarelor de pe aceasta strada. Viata noasta cat si a copiilor este pusa in 
pericol deoarece mergem pe strada. 
Este imperios necesara montarea atat a unor indicatoare rutiere pentru restrictie de 
viteza, cat si a unor limitatoare de viteza deoarese se circula cu viteza foarte mare. 
 

 
 
 
 
2. Cainii comunitari 
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Pentru oricine incearca sa parcurga pe jos (sau chiar cu bicicleta) cainii comunitari 
(stransi sau in haite), prin agresivitatea lor extrema uneori, sunt o reala amenintare, 
transformandu-ne o simpla plimbare intr-o aventura extrema si periculoasa.  
Au existat cazuri in care caini au atacat/muscat locuitorii, iar numarul lor( a cainilor) 
este in crestere pe zi ce trece. In plus, prin zgomotul pe care il fac, acestia sunt o 
sursa de poluare sonora intensa, foarte deranjanta mai ales pe timpul noptii. 
Este necesara sanctionarea locuitorilor cat si a firmelor/depozitelor ce au caini si ii 
lasa liberi pe strazi sau ii leaga in fata portii, caini ce in mare parte sunt agresivi. 
 

3. Canalizarea 

Conform prevederilor directivei europene 91/271/EEC, al carui termen de aplicare 
era 31 dec 2018, in sensul ca toti locuitorii din asezarile mai mari de 2.000 de 
locuitori sa aiba gospodariile bransate la reteaua de canalizare. 
Conform circularei Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice 
(MDRAP), ce a fost raspandita prin toate primariile, ce atrage atentia ca toti locuitorii 
localitatilor unde exista retea de canalizare au obligatia sa se racordeze la aceasta, 
iar wc-urile din fundul curtii (ce sunt existente la casele de pe aceasta strada), dar si 
fosele septice(existente) , fiind interzise. Se subintelege faptul ca riscam amenzi  de 
la Garda de Mediu, doar pentru ca nu s-a facut bransarea la reteaua de canalizare 
ce este inexistenta in realitate.In practica, si subliniez in practica, pe str.Traian Vuia 
nu exista canalizare. Suntem nevoiti sa improvizam prin fose septice sau deversarea 
apelor uzate in santul stadal.  

Cereri pentru reteaua de canalizare au fost depuse intr-un numar foarte mare la 
Registratura Primariei; nr.68/06.01.2014, nr.16607/11.03.2014, nr.3055/19.01.2015, 
nr.12312/17.02.2016, nr.658/07.01.2019, etc, etc.. 
Conform unuia din putinele raspunsuri din partea reprezentantilor primariei referitor la 
numeroasele cereri depuse, in care se aduce la cunostiinta ca sa programat pentru 
anul 2016 proiectarea canalizarii cat si asfaltarea strazii, urmand realizarea acestora. 
Conform listei transmise la Ministeril Mediului, lista ce cuprindea strazile incluse in 
cea din tai etapa a lucrarilor de modernizare a retelei de canalizare; lista in care era 
cuprinsa si str.Traian Vuia. (sursa - Monitorul de Lugoj nr.10, martie2010; Au inceput 
lucrarile la reteaua de canalizare) 
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4. Alimentarea cu apa 

O parte din strada, in zona 2-3 inca nu sa facut racordul la reteaua de apa. In plus, in 
zona1 a strazii in reteaua de alimentare cu apa se inregistreaza destul de des 
oscilatii importante ale presiunii sau chiar intreruperi ale furnizarii apei. 
 

5. Iluminatul public este inexistent pe numeroase portiuni, mai mult sau mai putin 
intinse, ale strazi. 
 

6. Terenurile abandonate 

Administratia locala ar trebui sa-i oblige pe toti proprietarii de terenuri neconstruite sa 
le intretina (curete de iarba). 
Referire se face inclusiv la Hipodromul ce se afla pe aceasta strada, ce este in 
administrarea Consiliului Local Lugoj. Cladirile stau sa cada, mizerie, terenul este 
neingrijit. 
Fostele depozide din zona1, cat si fostul centru de inseminare artificiala al 
animalelor, ce se afla in aceasi situatie cu Hipodromul. 
 

7. Curatenia 

Curatenia stradalala lasa de dorit. 
Depozitul cu materiale de constructii ce se afla in zona 3 strazii, si-a extins depozitul 
inclusiv de domeniul puplic/zona verde conform pozei atasate. 
 
 
 
 
 

 
Iazul artificial (100X100m,3-4m adancime) aflata pe Campia Libertatii in fata 
Hipodromului; ce a fost executara in urma unui proiect abandonat ulterior, este 
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neimprejmuit si pune in continuare viata copiilor in pericol. Iaz ce a adus la inecarea 
a doua fetite. 
 

 
 
 
Iazul artificial la ora actuala adaposteste pesti. 
O alta problema a acestei strazi este Groapa de Gunoi ce este “ilegala”. 
Conform avizului de la Garda de Mediu, este admisa doar depozitarea deseurilor din 
constructii (moloz). 
Campia Libertatii, partea dinspre str.Traian Vuia a devenit o reala groapa de 
gunoi,unde sunt aruncate gunoaie de tot felul: resturi din case care au ars, deșeuri 
din construcții, crengi, electrocasnice, recipiente din plastic, gunoi menajer. Mirosul 
emanat de groapa de gunoi pe timpul zilelor caniculare este insuportabil. 
Nu cred ca ar mai trebui sa aduc in discutie numeroasele sesizari ale celor ce 
locuiesc in zona referitoare la groapa de gunoi. Atasat sunt poze referitoare la 
activitatea de la groapa de gunoi. 
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Rugam ecologizarea zonei de deseuri cat si imprejnuirea zonei in care se afla iazul.  
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8. Poluarea atmosferica 

Principala consecinta a poliarii aerului este cauzata de faptul ca; exista locuitori ai 
acestei strazi ce devarsa apa uzata in santul din fata caselor (conform pozelor). 
Groapa de gunoi ce emana un miros greu de suportat in zona. 
O consecinta directa si grava a starii carosabilului din zona3 este cantitatea foarte 
mare de praf ce se ridica in atmosfera la trecerea autovehiculelor, care afecteaza 
practic gospodariile din zona. Praful se ridica aproape indiferent de viteza de rulare a 
masinilor. 
 

9. Sanatatea publica 
Orice persoana care are un teren in Romania este obligata sa ia masuri pentru a 
distruge ambrozia, o buruiana ce creste de obicei pe marginea drumurilor,pe ogoare 
sau pe terenurile lasate in paragina, potrivit unui act normativ care se aplica din luna 
martie 2018, conform legii nr. 62/2018. 
Deoarece aceasta planta (polenul) produce alergii cu un impact major asupra 
organismului uman, rog a se lua masuri cat mai urgente pentru combaterea acesteia, 
sau macar taierea ambroziei de pe terenurile unde isi face simtita prezenta. 
 

10. Extinderea retelei de gaze si a celei de alimentare cu energie electrica in zonele 
care inca nu beneficiaza de aceste utilitati. Reteaua de gaz exista pe str.Fagetului si 
str.Fagilor (taie str.Traian Vuia in doua) 
 

11. Alte probleme 

a) Copiii 
Dupa cum ar putea constata orice observator atent al zonei, numarul copiilor cu 
varsta pana in 10-12 ani este destul de mare. Cred ca amenajarea de catre primarie 
a unui spatiu de joaca pentru acestia, este necesara. 
b) Ordinea si siguranta publica 

Dupa cum probabil stiti,sau ati fost informat in aceasta zona au existat numeroase 
spargeri ale locuintelor. 
Ar fi necesara implicarea mai puternica a politiei, pentru prevenirea faptelor 
infractionale. 
c) Iarna, dezapazirea lasa de dorit. Este inexistenta. 
 

Va solicit in consecinta sa raspundeti la toate punctele de mai sus. Nu printr-un 
mesaj care sa se limiteze la -Nu sunt bani, nu avem ce face, punct-; ci prin unul 
cat se poate de documentat si cat mai la subiect, in care sa spuneti -daca, cum si 
cand- vor fi rezolvate aceste doleante, cu termene precise, pe etape si zone. 
 

Atasamentele sesizarii, parte integranta a acesteia, sunt poze, pe care le prezint ca o 
dovada a temeiniciei prezentului demers; 
As dori sa mai subliniez o idee, nascuta ca urmare a observatiilor oarecum 
neincrezatoare ale unora. Noi, toti sesizatorii, locuim si / sau suntem proprietari in 
Municipiul Lugoj. Mai mult, indiferent daca avem sau nu adresa de domiciliu pe 
acesta strada, platim in egala masura taxe si impozite catre primarie si consideram 
ca suntem indreptatiti in egala masura sa va adresam aceasta sesizare.  
Singura diferenta intre cei care au si cei care nu au adresa de domiciliu in Municipiul 
Lugoj, este, stim foarte bine, dreptul de vot. Acest lucru insa, credem cu tarie, nu ar 
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trebui sa insemne pentru administratia locala decat un detaliu statistic, nimic mai 
mult, perspectiva pe care credem ca o impartasiti si dumneavoastra. 
As putea aduce in discutie, in termeni comparativi care nu v-ar fi neaparat favorabili, 
situatia altor strazi (ex: str.Fagilor, strada cu canalizare-apa-gaz) din zona sau am 
putea pune in oglinda aspectul general al strazii Traian Vuia versus str.Fagilor - sunt 
idei reiesite din discutiile purtate in numeroase randuri de catre locuitori ai strazi 
mentionate la inceputul acestui document –, dar poate ca nu ar fi un demers 
constructiv si nu ar ajuta la crearea unei baze de dialog cu primaria. 
As vrea, spre a va dovedi deschiderea mea, sa mai adaug ceva. Iau in calcul si 
transmiterea acestei sesizari – care, trebuie subliniat, ramane adresata 
dumneavoastra in fapt – si catre alte institutii, un demers onest si constructiv in 
esenta, care ar trebui sa aiba o influenta pozitiva asupra rezolvarii doleantelor 
noastre. 
Inchei prin a spune ca ne rezervam dreptul ca – in masura in care problemele pe 
care vi le-am adus in atentie nu se vor rezolva sau nu vor primi un raspuns 
corespunzator – sa va mai adresam si alte sesizari sau chiar sa ne promovam 
demersul si cu ajutorul unor institutii de presa. 
 

 

Va multumesc anticipat, 
Initiator, Binder Roxana-Alina 

 20 august 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


