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A început curățenia
de primăvară !

După cum este tradiţia, odată cu venirea primăverii, locuitorii comunei noastre se preocupă
de amenajarea spaţiului din faţa caselor. Se reface spaţiul verde, se curăţă șanţurile, podeţele
si rigolele din fața casei. Primăria a demarat la
rându-i acţiuni de curăţenie, în special de tăiere a crengilor uscate din pomii de pe marginea drumurilor dintre localităţile componente.
În fiecare zi de joi, angajaţi ai primăriei vor
strînge crengile și resturile vegetale rezultate
în urma curaţeniei în gospodării.
n Conform HCL nr. 25 din 2009, locuitorilor comunei le revin următoarele obligaţii:
n întreţinerea și curăţenia locuinţelor pe care
le deţin în proprietate sau cu chirie, a anexelor gospodărești, a curţilor și împrejmuirilor acestora
n curăţarea faţadelor locuinţelor și a altor
construcţii amplasate la frontul străzii, tencuirea și zugrăvirea periodică a acestora, potrivit deciziilor consiliilor locale
n menţinerea curăţeniei pe trotuare, pe partea
carosabilă a străzii sau a drumului, pe porţiunea din dreptul gospodăriei
n păstrarea curăţeniei pe străzi, locuri de joacă pentru copii și în alte locuri publice
n depozitarea reziduurilor menajere și a gunoaielor numai în locurile special amenajate de primărie
n curăţarea mijloacelor de transport de noroi
la intrarea acestora pe drumurile publice

Fie ca Sfânta Sărbătoare de Paști
să vă coboare în suflet minunea
Învierii. Tuturor celor care
sărbătoresc în acest an Învierea Domnului, le doresc pace,
speranţă și bucurie în lumina
pascală! Hristos a Înviat!
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Editorial
Ilie Suciu

Nici o casă fără
apă din reţea
Una din priorităţile mele ca primar
a comunei este aceea de a asigura
accesul la reţeaua de apă a tuturor
locuitorilor din Lenauheim, Grabaţ
și Bulgăruș. În ultimii ani au fost
alocaţi bani pentru diferite lucrări
de reparaţii, foraje sau instalarea
de cișmele. În acest an, vom realiza extinderea reţelei de apă la
Grabaţ și Bulgăruș și montarea de
hidranţi. Avem bani pentru această investiţie și cum ne va permite
vremea ne vom apuca de lucrări.
Astfel, se va termina extinderea
reţelei pe care am început-o în
anul trecut. Nu se va omite nici reţeaua de apă din Lenauheim. S-au
alocat fonduri și pentru întreţinerea acesteia. Ca să avem acces cu
toţii la apă trebuie să nu o risipim.
Pe această cale fac un apel tuturor
locuitorilor comunei să folosească
apa cu discernământ.

Fie ca spiritul Sfânt al Sărbătorilor de
Paște să vă lumineze sufletele și
casele! Lumina Sfântă a acestei
mari sărbători să vă călăuzească pașii, să vă aducă sănătate și
fericire. Un Paște fericit alături
de cei dragi! Hristos a
Înviat! Christus
ist Auferstanden!
Krisztus Feltámadt!
ILIE SUCIU
Primarul
comunei Lenauheim

Consilierii locali
Cioablă Tudorel- viceprimar
Cabău Daniela
Derevleanu Gheorghe
Dosescu Adrian
Lăcătuș Victor
Litra Gabriela
Mărcuș Iosif
Motăroaia Sorin
Nariţa Alinel Ioan
Popi Ovidiu
Străuţ Ioan

Toma Ioan
Vasile Gheorghe
Voinea Costică
Vă doresc ca sărbătorile de
Paște să vă aducă lumină în
suflete și multă fericire alături de cei dragi. Zilele închinate miracolului Învierii
Domnului Iisus Hristos să
vă fie prilej de mulţumire și
liniște sufletească. Paște fericit ! Hristos a Înviat!

Sfintele Sărbători să vă inunde sufletele de pace și credinţă, să vă
umple casa de lumină și să vă aducă mai aproape de cei dragi. Paște
fericit!

Director regional DRP (Direcţia Regională de Poștă) Timișoara
Nelu Balaș

Praznicul Învierii Domnului nostru Iisus Hristos , este recunoscut ca praznic al vieţii, al bucuriei, al
luminiii și al păcii, pentru că nu serbăm numai Învierea Lui, ci și învierea noastră.
Învierea lui Hristos este prilej de bucurie pentru că este biruinţa lui Hristos asupra diavolului și a
morţii, pentru că ne dă și nouă încredere în învierea noastră. Dacă Hristos a Înviat, vom învia și noi.
Să-l primim așadar pe Iisus cel Înviat ca Domn și Mântuitor al sufletelor noastre, în familiile noastre și în casele noastre, în toate bunele noastre strădanii, ca pacea și bucuria lui ,, să fie deplin în noi
,, și să ne însoţească în toate zilele vieţii pământești”. HRISTOS A ÎNVIAT !
Preot paroh Eleodor Ardeleanu

Cu ocazia Sărbatorilor închinate Sfintei Învieri a Domnului nostru
Iisus Hristos, vă doresc multă sănătate, împliniri duhovnicești precum
și tradiționalul Hristos a Înviat!
Preot Codruţ Matei – Parohia ortodoxă Bulgăruș
Dragi creștini !
În zi de sărbătoare, vă îndemn
ca, în curăţie și dragoste, să
primiţi Lumina Învierii Domnului care să vă aducă în suflete pace și credinţă iar în casă
bucurii. Astfel, cu toţii, să Lăudăm într-un cuget pe Hristos.
HRISTOS A ÎNVIAT !
Preot Nicolae Valer Cioica –
Parohia ortodoxă Grabaţ
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Sărbătoarea de Paște să vă aducă multă bucurie, liniște și
lumină. Bucuria vine din lucruri mărunte. Liniștea vine din
suflet și Lumina vine din inima fiecăruia. În acest sens vă
urez împreună cu familia mea ca Bunul Iisus prin jertfa lui
să vă fie alături toată viaţa, mereu viu în sufletul fiecăruia și
astfel vom trăi veșnic!
Va urăm un PAȘTE FERICIT!
HRISTOS A ÎNVIAT!
Werner Griebel
Mannheim, martie 2010

De 8 Martie

Măsuri de prevenire
a incendiilor pe timp
de primăvară
Cea mai frecventă cauză care
produce incendii în perioada
de primăvară este focul deschis
lăsat nesupravegheat ori făcut
în locuri nepermise. Pentru a nu
avea parte de evenimente neplăcute recomandăm unele măsuri
de prevenire a incendiilor:

Comedie cu
olteni la
Lenauheim
Emoţii pe scenă, multe râsete și aplauze
venite din sală- aceasta a fost atmosfera în
căminul din Lenauheim la sărbătoarea dedicată mamelor. S-a jucat piesa „Comedie
cu olteni” de Gheorghe Vlad, din distribuţie făcând parte tineri și elevi din comună,
membri ai clubului de teatru a căminului
cultural.
Conform tradiţiei, Ziua Mamei a fost sărbătorită printr-un spectacol de teatru des-

fășurat pe scena căminului cultural din Lenauheim. Actorii amatori din comună au
încântat asistenţa din sală. În rolurile „oltenilor” au jucat următorii: Mateaș Gabriela,
Steleac Aurica, Șandor Diana, Muhler Ioana, Păuneascu Adriana, Bob Cristian, Pătru
Luminiţa, Păunescu Todoruţ, Staicu Filareta, Rujoiu Maria și Palade Nedioara. Au mai
colaborat la buna desfășurare a spectacolului
Cabău Adriana, Uibariu Clemansa, Claudia
Bibu și Pătru Daniel.

Poșta Română - în serviciul comunităţii
Ne aduc scrisori de la
cei dragi, ziarele ori
pensia. Bat la poarta noastră indiferent
de anotimp, pe vreme bună sau rea. Își
fac treaba fără să se
plângă. Cu geanta
pe spate, pe jos sau cu bicicleta, bat străzile
comunei având la activ mii de kilometri parcurși într-o viaţă. Sunt poștașii oficiului din
comună, subunitate a Direcţiei regionale
poștale timișorene.
Compania Naţională Poșta Română SA este
operatorul naţional din domeniul serviciilor
poștale și se află în proprietatea statului. Compania este organizată în 10 direcţii regionale
de poștă si cinci sucursale specializate, respectiv Directia de Poștă Rapidă, Fabrica de Tim-

bre, Casa de Expediţii și Direcția de Servicii
Financiare și Muzeul Naţional Filatelic. Poșta
Română are o reţea de peste 7.100 de subunităţi poștale la nivel național. Pe lângă serviciile tradiţionale, clienţii au acces la servicii noi,
bazate pe cele mai noi tehnologii, cum sunt
serviciile financiare interne și externe (mandat
on-line, mandat electronic, Western Union si
Eurogiro) sau e-post (asigură transmiterea de
mesaje prin intermediul rețelei Internet). În
zona de vest a ţării, Poșta română este reprezentată de Direcţia Regională de Poștă (DRP)
Timișoara, în raza de activitate fiind cuprinse
judeţele Arad, Caraș-Severin, Hunedoara și
Timiș. DRP Timișoara are 3.200 de angajaţi
care lucrează în 850 de subunităţi, dintre care
149 oficii poștale. Peste două milioane de locuitori beneficiază de serviciile angajaţilor
poștali. În cele patru judeţe există peste 670 de
mii de cutii poștale.

n nu faceţi foc deschis în curţi,
grădini și lângă construcţii
sau furaje, pe timp de vânt,
la o distanţă mai mică de 50
de m faţă de acestea;
n nu lăsaţi copii singuri în casă
în timp ce arde focul în sobă
sau cu surse de foc deschis la
îndemână;
n nu depozitaţi în podurile
construcţiilor materiale textile combustibile, hârtie sau
furaje pentru animale;
n nu umblaţi cu surse de foc
deschis (lumânări, brichete,
chibrituri, lămpi etc.) în poduri, șuri, magazii, șoproane;
Șef Serviciu Voluntari pentru
Situaţii de Urgenţă (SVSU)
Lenauheim
Martin T. Gheorghe

Important !
Vă reamintim că până la data de 31 martie, locuitorii comunei Lenauheim pot să plătească impozitele și taxele pe clădiri, terenuri, mijloace de transport cu o reducere de
10% din valoarea acestora. După data de 1 aprilie 2010, se vor percepe penalităţi de
întârziere la taxele aferente primul semestru, în procent de 0,1% din valoarea acestora
pe fiecare zi de întârziere.
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Bugetul pentru investiții în 2010
În ultima ședinţă a Consiliului local Lenauheim a
fost votat bugetul comunei și repartizarea de fonduri
către lucrările de investiţii care vor continua sau vor
demara în acest an.
Consilierii locali au hotărât ca suma de 150.000 de lei să
fie alocată de la bugetul local pentru extinderea reţelei
de apă. 120.000 de lei vor fi prevăzuţi din banii comunei pentru începerea lucrărilor la bazele de agrement
din Lenauheim, Grabaţ și Bulgăruș. Pentru realizarea
de trotuare a fost destinată suma de 220.000 de lei, banii provenind de la Consiliul Judeţean Timiș și bugetul local. Buna funcţionare a serviciului de salubritate
a comunei este o prioritate pentru aleșii noștri. Astfel,
aceștia au decis ca pentru achiziţia unei mașini de colectat gunoiul și a unui număr de 900 de europubele să
fie prevăzută din banii comunei suma de 150.000 de lei.
Europubelele și autogunoiera vor sosi în comună în cursul lunii aprilie. Grădiniţa din Bulgăruș va beneficia de
suma de 30.000 de lei din bugetul local pentru reparaţii
și înlocuirea actualelor geamuri cu unele termopan. Tot
la capitolul reparaţii a fost alocată suma de 30.000 de lei pentru căminele culturale din comună. Anul trecut, atât din banii
de la bugetul local dar și din cei veniţi de la Consiliul Judeţean Timiș, s-au efectuat reparaţii ori asfaltări de drumuri, pe mai
multe mii de metri liniari, în fiecare din cele trei localităţi componente ale comunei. Lucrările de asfaltare vor continua și
în 2010. Astfel, de la CJT sunt alocaţi 200.000 de lei pentru achitarea lucrărilor de asfaltare. Pentru pietruirea și plombarea
drumurilor (acolo unde va fi nevoie) este destinată suma de 100.000 de lei, banii provenind din bugetul CJT și cel local.
Pentru reparaţii la sediile de primării din Grabaţ și Bulgăruș este alocată suma de 200.000 de lei.

Programul „Rabla“ continuă!
Toate cele 50.000 de tichete destinate celor care doresc să caseze mașinile vechi s-au epuizat în mai puţin de o lună. Responsabilii programului „Rabla” au decis însă să suplimenteze
cu 50.000 de bucăţi numărul voucherelor. Unul dintre partenerii programului Rabla este și
Auto Europa Timișoara, concesionar al mărcilor Dacia, Renault și Nissan.
Ediţia din acest an a programului prin intermediul căruia Ministerul Mediului și Pădurilor intenţionează să scoată din circulaţie autoturismele mai vechi de 10 ani a avut succes. Faţă de anii
trecuţi, principalele modificări aduse programului sunt următoarele: în schimbul mașinii casate,
proprietarul primește un voucher care poate fi vandut la liber și posibilitatea de a folosi până la
trei astfel de cupoane pentru cumpărarea unei mașini noi. Prima de casare a rămas la valoarea de
3.800 de lei. Cu astfel de vouchere se pot achiziţiona autoturisme din gama Dacia, inclusiv noul
model Dacia Duster, primul 4X4 românesc.

Dacia Duster are dimensiuni compacte. Gabaritul
său îi permite să evolueze la fel de bine atât
într-un mediu urban cât si în utilizare pe toate
tipurile de șosele și drumuri, inclusiv cele din
mediul rural. Modelul va fi comercializat în versiunea 4X4. Dacia Duster oferă locuri confortabile
pentru 5 adulţi, spaţiul interior fiind similar unei
Dacia Logan. La Timișoara, Dacia Duster poate
fi achiziționat de la concesionarul Auto Europa.
Informații pot fi obținute la telefon:
0256 / 444.144 sau 0356 / 803.400
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CĂSĂTORII

Demeter Iosif cu Petrovici Ritta în 11.03.2010
Casă de piatră!

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/

DECEDAȚI
Petrovici Ecaterina- născută în 13.11.1926, decedată
la 17.03.2010
Dumnezeu să o odihnească
în pace!

