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Ruga la Lenauheim o sărbătoare reuşită
Editorial

La începutul lunii septembrie,
locuitorii din Lenauheim au
participat la sărbătoarea tradiţională a Rugii. Timp de trei
zile, alături de „goştii” din ţară
sau străinătate, ei au avut parte de multe programe artistice,
sportive şi de divertisment.
Ruga a început în data de 4
septembrie, la ora 10, în faţa
căminului cultural cu concursuri de ciclism, mers pe role
şi sărituri în sac. La ora 14, la
stadion, s-a dat startul primei
ediţii a Cupei Hog Lenauheim la fotbal. Au participat echipele din Lenauheim,
Şandra, Bulgăruş, Cărpiniş
şi Biled. Cupa a fost câştigată de echipa din Lenauheim
care a învins în finală pe cei
din Cărpiniş. Tot în prima
zi a rugii s-au mai disputat
competiţii de şah şi tenis de
masă. A doua zi, la ora 15,30,
a avut loc o paradă a portului
popular după care, la biserica
ortodoxă, a fost oficiată slujba
religioasă prilejuită de hramul
bisericii. După acest moment,
s-a dat drumul la horă în care
s-au „prins”, conform tradiţi-

Ilie Suciu

Să le fim
recunoscători !

ei, şi edilii locali. Spre seară,
pe terasa din faţa căminului a
avut loc un spectacol artistic
susţinut de orchestra Traian
Constantin care a acompaniat
perechile de dansatori până
târziu în noapte. Duminică,
de la ora 16, ciobanii din zonă
au pregătit locuitorilor specialităţi culinare specifice: mămăligă cu tocăniţă şi papricaş

Doru Untilă l-a făcut
pe Traian Băsescu să-şi
anunţe candidatura
Preşedintele Traian Băsescu, aflat în vizită la Sânnicolau Mare, a decis să anunţe
public că va candida la insistenţele consăteanului nostru, Doru Untilă.

Cu ocazia recentei vizite în judeţul nostru, preşedintele Traian Basescu şi-a
anunţat candidatura la preşedinţie, în
premieră, la Sânnicolau Mare. “Am fost
întrebat de foarte multe ori dacă voi candida şi vă spun dumneavoastră aici: Da, voi
candida ! Sânnicolau Mare a devenit un loc

de oaie. În aceeaşi zi, din nou
fotbal. De această dată, pe
stadion a avut loc meciul din
liga „promoţie”dintre Lenauheim şi Beba Veche, scorul
fiind egal: 1-1. Spre seară, a
continuat dansul în compania
orchestrei condusă de Traian
Constantin în timp ce tineretul a „închis” ruga printr-o
discotecă în aer liber.

foarte important pentru mine pentru că aici
mi-am anunţat candidatura”, a spus Traian Băsescu, la microfon, în faţa miilor de
persoane adunate în faţa primăriei. Doru
Untilă, din Lenauheim, este pensionar.
„Încă de când a sosit , am vrut să-i spun săşi anunţe candidatura la noi. Sunt emoţionat de faptul că preşedintele m-a ascultat.
Imediat după ce şi-a anunţat candidatura,
m-a chemat într-un birou unde mi-a spus
că am fost foarte convingător, iar vorbele
mele i-au ajuns la suflet. Este cel mai bun
preşedinte, este omul politic al momentului.
Este o dorinţă personală de a-l avea preşedinte încă un mandat. Nici acum nu-mi
vine să cred că preşedintele a ţinut cont de
îndemnul meu ” spune Untilă. “Sunt onorat de faptul că un locuitor al comunei

Au muncit şi trudit o viaţă. Nu
le-a fost deloc uşor. Au fost
prezenţi, în arşiţă ori frig, la
lucrările câmpului sau la îngrijitul animalelor. Au lucrat
pentru ei şi pentru rostul în
viaţă al copiilor şi nepoţilor.
Au ridicat clădirile publice din
comună, au amenajat străzile şi au rânduit gospodăriile.
Sunt persoanele vârsnice din
comuna Lenauheim. Pentru
tot ce au realizat le datorăm
respectul şi admiraţia noastră. Din anul 1991, ziua de
1 octombrie a fost declarată
“Ziua Internaţională a Persoanelor Vârstnice”. Această
zi festivă va fi sărbătorită, şi la
noi în comună, în data de 10
octombrie. Se vor organiza la
Grabaţ, Lenauheim şi Bulgăruş programe culturale pentru
persoanele vârstnice. Sper ca
toţi locuitorii comunei să fie
alături de ei pentru că merită
toată recunoştiinţa noastră.

noastre l-a convins pe preşedintele ţării
să candideze” a spus primarul Ilie Suciu.

Început de an
şcolar la noi
în comună

Luni 14 septembrie, a sunat clopoţelul pentru elevii claselor
I- VIII de la şcolile din comuna noastră. Alături de elevi, au
intrat la clase şi preşcolarii de la grădiniţe. Pentru elevii mai
mari de liceu, din acest an şcolar a fost introdus un microbuz
pentru transportul lor.
Festivităţile de deschidere a noului an de învăţământ la şcolile
din Lenauheim, Grabaţ şi Bulgăruş au fost pline de emoţii
pentru cei care au păşit pentru prima dată pragul unei şcoli sau
grădiniţe, dar şi pentru părinţi. Curţile şcolilor au răsunat de
glasul elevilor reîntorşi din vacanţă. Dincolo de emoţii, au fost
flori multe pentru învăţătoare, educatoare şi profesori. Încă din
timpul verii, primăria Lenauheim a contribuit cu diferite lucrări astfel ca noul an şcolar să înceapă în condiţii cât mai bune.
Au fost igienizate şcolile şi grădiniţele din fiecare localitate.
Lucrările au constat în igienizarea pereţilor interiori şi exteriori, a grupurilor sanitare şi vopsiri ale soclurilor clădirilor. În
cele trei şcoli clasele I- VIII şi grădiniţe ale comunei participă
la cursurile din noul an şcolar circa 900 de elevi şi preşcolari.

Dragi cetăţeni
ai comunei
Lenauheim !

Microbuz pentru elevi

Primăria Lenauheim a reuşit să introducă, începând din acest an şcolar, un
microbuz pentru transportul elevilor.
Acesta circulă după următorul orar:

Plecări
6,30-de la Bulgăruş la Jimbolia
7,15-de la Lenauheim la Jimbolia
7,45- de la Grabaţ la Jimbolia
8,30-de la Lenauheim la Lovrin
Sosiri
14,00-plecare din Jimbolia spre Grabaţ
14.30-plecare din Jimbolia spre Lenauheim
15,00-plecare din Jimbolia spre Bulgăruş
15,30-plecare din Lovrin spre Bulgăruş- Lenauheim

Dorim să vă informăm că microbuzul de marie, ea ne-a fost transmisă de către Intransport şcolar nu poate transporta decât spectoratul Şcolar Judeţean Timiş.
copii care sunt în clasele a IX-a şi a X-a.
Vă mulţumim pentru înţelegere!
Condiţionarea nu a fost impusă de către priPrimăria Lenauheim

Făină şi zahăr, gratis pentru cei
cu venituri mici

În luna septembrie începe programul de distribuire a pachetului social care cuprinde zahăr şi făină
În această toamnă persoanele cu venituri mici vor primi gratuit făină şi zahăr. De acest
ajutor pot beneficia familiile şi persoanele singure care au venit minim garantat acordat
în baza legii 416/2001, şomerii care beneficiază de indemnizaţie de şomaj, pensionarii ai
căror venituri nu depăşesc 400 Ron şi persoanele cu handicap grav şi accentuat. Pentru
o cât mai bună desfăşurare a distribuţiei zahărului şi făinei, Primăria Lenauheim roagă
beneficiarii ajutoarelor alimentare să aibe pregătite, după caz, în momentul ridicării produselor, o copie a unuia dintre următoarele documente: carnetul de şomer vizat la zi, cuponul de pensie sau certificatul de încadrare în grad de handicap în termen de valabilitate.
Copia unuia dintre documentele de mai sus trebuie însoţită de o copie a buletinului sau a
cărţii de identitate. Copiile documentelor prezentate vor fi arhivate la primărie în vederea
prezentării lor în cazul controalelor efectuate de către instituţiile abilitate. “Sunt sigur că
distribuirea făinii şi zahărului către persoanele defavorizate va decurge bine şi fără probleme. Beneficiarii ajutorului sunt oameni nevoiaşi care se bucură de pachet. Vom organiza
distribuţia cât mai repede, astfel încât oamenii să ajungă cât de curând în posesia zahărului şi a făinei” declară primarul Ilie Suciu.
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În comuna noastră vor primi
ajutor un număr de 543 localnici: 52 de beneficiari de
ajutor social conform Legii
416/2001, 52 de şomeri, 304
pensionari cu venit până la
400 Ron şi 135 de persoane
cu handicap.

Aleşii locali în faţa comunităţii
Locuitorii comunei ne-au semnalat câteva din
problemele care îi frământă şi ce ar dori să afle
de la aleşii locali. Aceştia au răspuns la câteva întrebări pe teme de interes pentru noi, locuitorii
comunei.

Întrebări pentru aleşii noştri

1) Ce credeţi că ar mai fi de făcut în comună pentru locuitori? Ce proiecte consideraţi că ar trebui promovate?
2) Cum vă veţi implica, în calitatea dvs. de ales local, pentru materializarea proiectelor de dezvoltare a comunei?
3) Care este opinia dvs. referitor la noua împărţire administrativă a comunei Lenauheim prin înfiinţarea a trei noi comune?
4) Care este colaborarea dvs. cu Primăria în materie de gestionare a deşeurilor şi curăţenia spatiilor publice în localităţile
pe care le reprezentaţi?

2003 şi 2005. În acest moment rezultatul referendumului alături de memoriul justificativ al reînfiinţării
comunelor se află în comisia de administraţie publică
a Senatului României. După aprobare, acesta va trece
în comisia de la Camera Deputaţilor şi apoi în plen
pentru a deveni lege. Este adevărat, e un drum lung
dar am speranţa că perioada care sa va scurge până la
înfiinţarea celor două comune va una cât mai scurtă.

Primar Ilie Suciu
1.
De când sunt în fruntea primăriei, au fost continuate,
începute ori finalizate o serie de proiecte ori investiţii. Totuşi, nu pot să fiu mulţumit şi să nu-mi doresc
mai multe pentru comună. În materie de drumuri
trebuie să asfaltăm cât mai multe dintre străzi. Extinderea reţelei de apă potabilă în Grabaţ şi Bulgăruş şi
canalizarea sunt alte proiecte de investiţii necesare.
Chiar dacă s-au executat lucrări la şcoli sau grădiniţele
comunei sunt de părere că, în acest domeniu, putem
face mai multe prin reabilitări cât mai complexe. Aş
mai enumera alte câteva proiecte pentru care mă voi
“lupta” ca să fie a fi promovate şi pentru a obţine banii necesari: proiecte de colaborare transfrontalieră cu
Serbia şi Ungaria, dezvoltarea turismului, construcţia
de terenuri sportive pentru susţinerea mişcării sportive în şcoli şi nu numai. Nu aş omite dezvoltarea relaţiilor cu consătenii noştri din Germania.
2.
Cunosc care sunt priorităţile locuitorilor şi fac tot ceea
ce îmi stă în putinţă pentru a le împlini aşteptările.
Când am primit încrederea lor şi am fost ales ca primar, le-am promis că, Lenauheim, Grabaţ şi Bulgăruş,
vor deveni localităţi europene din punct de vedere al
confortului locuitorilor. Îi asigur că mă voi ţine de promisiuni. Asta chiar dacă banii necesari unor proiecte
se obţin, datorită crizei, foarte greu.
3.
Am militat în permanenţă pentru reînfiinţarea celor
două comune Grabaş şi Bulgăruş. Îmi doresc ca bugetul să ne permită acest lucru. Mă bucur că locuitorii
s-au mobilizat şi au fost prezenţi în număr mare la
referendum, faţă de cele din anii anteriori, respectiv

4.
Sunt adeptul unei curăţenii exemplare asta deoarece
curăţenia comunei este cartea noastră de vizită.

mul validat, s-ar părea că interesele sunt altele…
4.
Primăria este mandatată de către Consiliul Local să
realizeze gestionarea deşeurilor şi curăţeniei spaţiilor
publice în toate cele trei localităţi ale comunei Lenauheim prin înfiinţarea serviciului public de salubrizare.
Totuşi, mai sunt chestiuni de perfectat. Un aspect
pozitiv este amenajarea locurilor pentru depozitarea
ambalajelor din materiale plastice.

Gheorghe Derevlean - coNsilier PD-L
Ovidiu Popi - coNsilier PSD
1.
Întrebarea mă face să cred că s-au făcut atâtea în
comună că nu a mai rămas de făcut nimic. Trebuie
promovată continuarea proiectului de alimentare cu
apă, realizarea canalizării şi a staţiei de epurare, introducerea gazului metan, asfaltarea străzilor, realizarea
trotuarelor. Sunt proiecte mari de infrastructură care
solicită atragerea de fonduri din alte surse decât impozitele şi taxele locale.
2.
Am fost şi voi fi în permanenţă alături de proiectele
de dezvoltare ale comunei. Criticile sau eventualele
voturi negative înseamnă de fapt “mai bine” şi nu neapărat “împotrivă”.
3.
Opinia mea referitor la această problemă a fost una
favorabilă încă din anul 2003 când s-a organizat referendumul naţional pentru reînfiinţarea comunelor
desfiinţate abuziv. Din păcate, şi în anul 2003 şi la
referendumul din anul 2005, nu a fost să fie din cauza
prezenţei scăzute la vot. Acum când avem referendu-

1.
Consider că esenţiale sunt următoarele: punerea la
punct a gropilor de gunoi, asfaltarea străzilor, investiţii în locuri de muncă pentru tineri
2.
Îmi doresc ca toţi locuitorii să aibă, 24 de ore din 24,
siguranţă şi linişte. În calitatea mea de preşedinte al
comisiei de pază şi ordine sunt implicat direct şi toate
eforturile mele se vor concentra în această privinţă.
3.
Desigur, o independenţă în actul administrativ pentru
fiecare din cele trei comune ar însemna o mai bună
gospodărire a banului public. Ca reprezentant al localităţii Grabaţ sunt în totalitate de acord cu colegii
mei consăteni din consiliul local pentru reorganizarea
administrativă. Sunt ferm convins că, în cel mai scurt
timp, acest lucru se va înfăptui şi din punct de vedere
legislativ.
4.
În Grabaţ, prioritatea nr. 1 este curăţenia pe toate
străzile. Gunoiul trebuie să fie ridicat conform normelor europene. Sunt de părere că toţi locuitorii trebuie
să contribuie la curăţenia localităţii.
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Hotărâri ale Consiliului
Local Lenauheim

Subvenţia la motorină

Până la data de 30.10.2009 se pot depune cereri pentru subvenţia la motorină, în ceea ce priveşte însămânţările de
toamnă. Se acordă 39 l/ ha, subvenţia
fiind de 1 leu / litru. Acte necesare:
copie BI; copie acte de proprietate; contracte arendă.

În şedinţa din 9 septembrie 2009, consilierii locali au emis hotârâri ce privesc bugetul
comunei, înf iinţarea transportului preşcolarilor şi elevilor, intabulari pentru cei care
au cumpărat case în baza Legii 112/1995 şi
închirieri de spaţii.
Cea mai discutată hotărâre a fost HCL nr.
50 privind aprobarea rectificării bugetului
local al comunei pe acest an. Printre altele,
s-a decis utlizarea fondului de rezervă în
sumă de 98 mii de lei şi suplimentarea unor
cheltuieli. Astfel, pentru cheltuielile materiale ale administraţiei publice şi căminului cultural vor fi repartizaţi câte două mii
lei, pentru reabilitatrea instalaţiei electrice
la şcoala din Lenauheim suma de 34 mii
de lei, pentru reţeaua de apă suma de 15
mii lei. Cheltuielile de capital la drumuri şi
străzi au fost suplimentate cu sumele de 129 mii lei, respectiv 17 mii de lei. De asemenea, hotărârea prevede diminuarea cheltuielilor de capital de la salubritate cu suma de 25 de mii de lei.
Hotărârea a fost votată astfel: din cei 12 consilieri prezenţi, un număr de 10 au votat „pentru”,
consilierii locali Nariţa Alinel şi Popi Ovidiu abţinându-se. HCL nr. 51/2009 a vizat trecerea şi
intabularea în propietate, fără plată, a terenului aferent caselor şi curţilor la imobilele cumpărate
în baza Legii 112/95. Hotărârea a fost votattă în unanimitate. HCL nr. 52/2009 a fost, de asemenea, votată de către toţi consilierii prezenţi. Hotărârea a vizat aprobarea înfiinţării serviciului
de transport al elevilor la şi de la şcoli. Tot în unanimitate s-a votat şi HCL nr.53/2009 privind
scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii a unui spaţiu din grabaţ pentru deschiderea
unei farmacii umane. Este vorba de suprafaţa de 53 metri pătraţi, aferentă imobilului cu nr.
275/b, imobil care face parte din patrimoniul public al comunei.

Uzucapiunea

Uzucapiunea (prescripţia achizitivă) presupune dobândirea proprietăţii sau a altui drept real prin posedarea neîntreruptă a bunului în timpul stabilit de lege. Prin uzucapiune se poate dobândi orice bun imobil
(teren, casă, etc), aflat în circuitul civil. Condiţia de bază a uzucapiunii
este posesia neviciată, utilă, continuă, neîntreruptă, netulburată, publică şi sub nume de proprietar.Uzucapiunea poate fi: de 30 de ani ; de
10 până la 20 ani. Pentru a opera uzucapiunea de 30 de ani trebuie
să existe o posesie de 30 de ani, utilă (neviciată). Pentru a opera uzucapiunea de la 10 la 20 de ani trebuie să existe o posesie utilă asupra
lucrului, posesia să se întemeieze pe just titlu, să dureze de la 10 la 20
de ani şi să fie de bună credinţă. În cazul în care operează uzucapiunea,
efectul principal este acela că posesorul dobândeşte dreptul de proprietate sau alt drept real asupra bunului imobil (teren sau casă).
Avocat Ghiaţă Alexandru Cătălin
Important!
Avocatul Ghiaţă Alexandru Cătălin oferă
consultanţă în fiecare zi de la ora 17 la ora
19 , la biroul din Lenauheim. În caz de urgenţă
sau programare persoanele interesate pot
suna la nUMĂRUL DE TELEFON 0724/788558.
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Acte necesare
la adeverinţe
eliberare C.I.

Modelul adeverinţei pentru
obţinerea actului de identitate s-a schimbat în urma unei
dispoziţii a Inspectoratului
Naţional de Evidenţă a Persoanelor. Astfel, la solicitarea
adeverinţei cei interesaţi vor
prezenta următoarele acte:
carte de identitate sau certificate de naştere (copie sau
original) pentru toţi membrii
gospodăriei; actul care dovedeşte dreptul de a locui la
adresa solicitată (contract de
vânzare- cumpărare sau extras de carte funciară, contract
donaţie, certificate de moştenitor, contract de închiriere,
contract de comodat).

CĂSĂTORII

Hamar Leonardo-Viorel cu
Gheorghe Elena-Diana în
data de 31 august 2009
Nicola Marcel cu Sopron
Georgeta-Angelica în data de
5 septembrie 2009
Casă de piatră !

Timişul- locul I pe ţară la
subvenţii primite
Judeţul nostru a obţinut în acest an cele
mai multe subvenţii agricole din ţară.
Conform datelor Agenţiei de Plăţi şi
Intervenţie în Agricultură – APIA Timiş,
de la începutul anului, în judeţ au ajuns
35,1 milioane de lei.Cei mai mulţi bani,
s-au dat fermelor de porci, pentru acest
sector fiind alocaţi în luna iunie 8,4
milioane de lei. De asemenea, au mai
fost acordaţi 313.350 lei, ca subvenţie
pentru scrofiţe la prima fătare. Pentru
creşterea puilor de găină s-au primit
45.819 lei iar la producătorii de ouă de
consum au ajuns subvenţii de 139.709
lei. Peste 1,3 milioane de lei au fost
acordaţi pentru obţinerea unei calităţi
superioare a laptelui.

DECEDAŢI

Merszam Margareta în data
de 13 august 2009
Pîrvan Ana în data de 7
septembrie 2009
Dumnezeu să îi odihnească în pace!

Str. Principală Nr. 258
Judeţ Timiş
RO - 307240 Lenauheim
Telefon:
004 (0) 256 - 381.783;
004 (0) 256 - 360.428
Fax: 004 (0) 256 - 381.775
E-Mail: lenauheim@mail.dnttm.ro
http://www.lenauheim.dnttm.ro/

