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Reabilitare de drumuri
agricole
Editorial
Ilie Suciu

Pentru o comună
îngrijită

Primăria a înaintat recent Of iciului Judeţean de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit
Timiș un proiect pentru reabilitarea drumului agricol Grabaţ- Bulgăruș, pe o distanţă de
6,35 kilometri.
Proiectul are o valoare de un milion de euro. Drumul agricol face legătura spre circa 2500
de hectare de teren agricol din Nordul și Sudul comunei. Lucrările prevăzute a se efectua
constau în realizarea unei fundaţii pe o adâncime de 40 de centimetri, care se va umple cu
balast și piatră spartă, și asfaltarea drumului. Calea de rulare va avea lăţimea de patru metri,
iar din 300 în 300 de metri se vor amenaja refugii. “Acest drum este foarte important pentru
agricultorii din comună. Transportul recoltelor la bazele de recepţie de la Grabaţ, Biled sau
Gottlob va fi ușurat, o dată pentru că drumul se va scurta către oricare din cele trei silozuri
și, în al doilea rând, deoarece camioanele de mare tonaj cu produse agricole nu vor mai tranzita localităţile componente solicitând drumurile comunale. Nu în ultimul rând, acest drum
agricol reabilitat va creea noi oportunităţi de dezvoltare a sectorului legumicol prin faptul că
accesul la sole al cultivatorilor din comună va fi mult mai mai ușor decât în prezent” spune
primarul Ilie Suciu.

Drumurile judeţene în atenţia
Consiliului Judeţean Timiș

Bugetul destinat întreţinerii drumurilor judeţene pentru anul 2010
este de 50 milioane de lei. Pe multe drumuri timișene au început, sau
se vor executa, în curând, lucrări de reabilitare, asfaltare ori plombare. Astfel, se va așterne mixtură asfaltică pe un număr de 17 astfel
de drumuri iar pe alte 13 se va pune emulsie cu criblură. La nouă
drumuri pietruite se va interveni pentru întreţinere iar la un drum
judeţean se va recicla integral îmbrăcămintea asfaltică. În zona comunei Lenauheim, am decis să demarăm lucrări de plombare
cu mixtură asfaltică pe DJ 594 Lovrin- Gottlob- Grabaţ
și pe DJ 594 B Grabaţ- Lenauheim. De asemenea, tot pe
DJ 594, se vor executa, după operaţiunile de plombare a
drumului, lucrări de stropiri succesive cu emulsie și criblură.

O localitate este bine gospodărită și datorită funcţionării cât mai
eficiente a serviciului de salubritate. Ţin să vă anunţ că în scurt
timp se vor distribui gratuit cele
900 de europubele achiziţionate cu bani din bugetul local. De
asemenea, se vor mai cumpăra,
pentru fiecare localitate, încă
două containere pentru recipiente de plastic (PET-uri). Este
important ca fiecare dintre noi
să respecte regulile civilizate de
depozitare a deșeurilor în europubele și containere. În altă ordine de idei, am decis ca în această
toamnă să realizăm, cu fonduri
din bugetul comunei, o acţiune
masivă de împădurire pe raza
fiecarei localităţi. Aș dori să ne
sprijiniţi și să participaţi cât mai
mulţi dintre dumneavoastră la
plantarea puieţilor. Nu în ultimul
rând, aș vrea să vă reamintesc de
faptul că, avem cu toţii obligaţia
de a economisi apa și de a avea
grijă de reţeaua de alimentare.
Primăria și CL Lenauheim au
făcut eforturi financiare substanţiale pentru extinderea și
întreţinerea acesteia. Este păcat
dacă nesocotim regulile de civilizaţie și deteriorăm hidranţii,
forajele ori dacă folosim apa în
exces astfel încât să afectăm restul consumatorilor.

Case pentru
specialiști
în comuna
Lenauheim

Programul Ministerului Dezvoltării Regionale
și Turismului intitulat „Renașterea satului românesc – 10 case pentru specialiști” se va
derula și în comuna noastră. În luna aprilie,
Consiliul local a aprobat destinaţia a 9 loturi
de teren din intravilan pentru construirea
unui număr de 9 case, câte trei case în fiecare
din localităţile Grabaţ, Lenauheim și Bulgăruș. De locuinţe vor beneficia șase cadre didactice, un cadru medical și doi poliţiști. Din
cele nouă case, trei vor avea două camere,
restul câte trei camere fiecare, chiria urmând
a fi suportată de către specialiști. La nivelul
judeţului Timiș sunt preconizate a se realiza
un număr de 752 de case pentru 492 dascăli,
121 de medici și asistenţi medicali și 139 de
poliţiști.

A venit
Iepurașul
încărcat cu daruri

Păduri pentru comuna noastră

Lipsa unor perdele forestiere în apropierea localităţilor Grabaţ, Lenauheim și Bulgăruș creează serioase probleme agricultorilor și nu numai. Vântul ridică nisipul și praful și îl poartă
nestingherit în toată comuna ori pe câmp, peste n contribuie la purificarea aerului de microbi,
praf, fum și gaze toxice. Fără păduri am
Venirea Iepurașului a fost așteptată cu culturi. Primăria dorește să atenueze fenomeavea mult mai puţin oxigen.
mare nerăbdare de micuţii din comu- nul printr-o amplă acţiune de împădurire.
n reduce viteza vântului care o traversează.
na noastră. „Ajutat” substanţial de către
Pădurea are capacitatea de a domoli vântul
Primăria și Consiliul Local Lenauheim, Proiectul prevede împădurirea, în următoarele
puternic: dacă la marginea pădurii, viteza
Iepurașul a împărţit, în școli, grădiniţe, luni, a unei suprafeţe de cinci hectare în fiecare
vântului se consideră egală cu 100%, la 50
centrele de zi și la biserici, peste 1.250 de dintre cele trei localităţi componente. Se dode metri în interior ea se reduce la jumătate
pachete de cadouri copiilor cuminţi din rește plantarea îndeosebi a puieţilor de salcâm
iar la 100 metri adâncime scade la un sfert
și de tei, dar nu se vor omite nici alte specii
Grabaţ, Lenauheim și Bulgăruș.
“Noi nu avem ca alte comune păduri. Din acest n consumă o mare cantitate de dioxid de carbon și reface stocul de oxigen
motiv, grija faţă de copacii care îi avem în cele
trei localităţi este evidentă. Suntem mândri că n printr-o serie de substanţe pe care le degajă, distruge microorganismele și împiedică
avem în comună duzi vechi de 140 de ani pe
extinderea unor boli infecţioase
care îi îngrijim și îi păstrăm, în timp ce în alte
localităţi asemenea copaci sunt tăiaţi. Cât pri- n favorizează infiltrarea apei în sol
vește acţiunea de împădurire orice sprijin din n asigură protecţia solului împotriva eroziupartea locuitorilor este mai mult decât binenii,
venit. Mă aștept ca aceștia să ni se alăture și n influenţează temperatura aerului, păstrânsă participe ca voluntari la plantarea puieţilor”
du-l mai răcoros.
spune primarul Ilie Suciu.

Rolul beneﬁc al pădurii

Continuă programul Euro 200
Programul guvernamental prin care elevii și studenţii provenind din familii cu
venituri modeste primesc câte 200 de euro pentru achiziţionarea unui calculator va fi aplicat și în 2010, a anunţat premierul Emil Boc, după ce în 2009
Guvernul a intenţionat să suspende acest program. Cuponul în valoare de 200
de euro va fi acordat unui număr estimat de 25.000 de elevi și studenţi, acesta
urmând a fi utilizat exclusiv în vederea achiziţionării unui calculator.
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Despre gospodăria comunală
În curând, comuna noastră va
avea serviciul de salubritate
propriu, dotat cu o autogunoieră. În cel mai scurt timp,
locuitorilor comunei le vor f i
distribuite, cu titlu gratuit,
circa 900 de europubele. La
primirea acestora, locuitorii
vor avea obligaţia de a încheia contracte de prestări
servicii pentru colectarea deșeurilor menajere cu primăria
Lenauheim.

Locuitorii comunei trebuie să respecte următoarele reguli:
n să arunce numai deșeuri de plastic (sticle, PET-uri, ambalaje) în containerele special amenajate în fiecare din localităţile
componente
n să nu depoziteze gunoiul menajer în stradă ori la marginea localităţilor
n în europubele să nu arunce decât gunoi menajer nu și sticle, tablă, conserve, borcane. Acestea vor fi colectate, din gospodăria
fiecărui locuitor din Lenauheim, Grabaţ și Bulgăruș, de către angajaţii serviciului de salubritate a comunei. Acţiunea va avea
loc de două ori pe an.
n gunoiul de grajd trebuie dus și depozitat pe platforme speciale, în grădină sau pe câmp. Acesta nu se va lăsa sub nici o formă
pe domeniul public al comunei.
n materialele rezultate din construcţii se vor depozita în locuri stabilite de către primărie
n crengile rezultate în urma tăierii arborilor se vor pune în faţa gospodăriilor de unde vor fi colectate, periodic, de angajaţii
serviciului de gospodărie comunală

Acţiuni
edilitar gospodărești
Ca să avem localităţi curate și îngrijite, noi,
toţi, locuitorii comunei trebuie să fim cu adevărat gospodari, să văruim pomii și să tăiem
iarba din faţa casei. “Dacă sunt cetăţeni care,
din diverse motive, nu pot să cosească iarba
din faţa locuinţelor pot apela la primărie pentru a li se efectua acest serviciu. Ei trebuie să
întocmească o cerere și conform unei hotărâri
a CL Lenauheim pot plăti tăierea gardului
viu ori a vegetaţiei ierboase, lucrarea urmând
a fi efectuată de personalul specializat a primăriei. În altă ordine de idei, rugăm locuitorii
să însoţească vacile până la islaz, pentru a nu
se distruge spaţiile verzi și rondourile de flori”
spune viceprimarul Tudorel Cioablă.

Conform unei hotărâri a CL Lenauheim este interzis a lăsa pe domeniul public păsările de
curte. Cei care încalcă această prevedere pot fi amendaţi, de către inspectorii primăriei, cu
sume cuprinse între 100 și 500 lei.
Potrivit HCL nr. 24 din 2008, primăria Lenauheim poate executa lucrări de tăiere a gardului viu
sau a ierbii din faţa caselor la următoarele tarife:
tăierea gardului viu- 0,30 metru liniar
tăierea vegetaţiei ierboase- 0,15 lei pe metru pătrat
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Olimpicii din Bulgăruș

Elevii școlii din Bulgăruș au obţinut în acest an școlar rezultate notabile la fazele
locale și judeţene ale olimpiadelor și concursurilor școlare.
Olimpiada de limba română
La faza judeţeană au participat 10 elevi. Au obţinut rezultate deosebite, următoarele eleve
din clasa a VIII-a: Tora Lorena, Popuţă Cristina, Morteanu Oana, Motăroaia Mihaela,
Morteanu Carmen. Un rezultat deosebit a obţinut eleva de clasa a V-a Olariu Mălina
(locul 6 pe judeţ), dar și colegii ei Mateaș Giuliano, Vraja Ruben, Filip Ionela, Dan Denisa
.,,Având în vedere că acești copii au concurat cu cei mai buni elevi din judeţ, nu pot decât
să-i felicit și să le urez succes pe viitor’’, spune doamna profesoară Ana Dogariu.
Olimpiada de matematică
La faza locală a olimpiadei de matematică, Școala cu clasele I-VIII Bulgăruș a participat
cu un număr de 14 elevi: clasa a V-a – Olariu Mălina, Șimandan Răzvan, Vraja Gabriel,
Ciupercă Amalia; clasa a VII-a: Mateaș Giulano, Vraja Ruben, Ciupercă Daniel, Horătău
Sergiu, Solomon Șerban; clasa a VIII-a: Szanda- Volk Sandrina, Popuţă Cristina, Tora
Lorena, , Morteanu Oana, Motăroaia Mihaela. Elevii au fost pregătiţi de către doamna
profesoară Aura Ștefănescu. Doi dintre elevi s-au calificat pentru etapa judeţeană: Olariu
Mălina (clasa a V-a) și Szanda- Volk Sandrina (clasa a VIII-a). În data de 13 martie, la
faza judeţeană, desfășurată la Universitatea de Vest din Timișoara, eleva Olariu Mălina
(clasa a V-a) a obţinut menţiune.
Olimpiada de istorie
În data de 13 martie, la Colegiul Bănăţean din Timișoara, s-a desfășurat faza judeţeană
a olimpiadei de istorie. De la școala din Bulgăruș au participat elevele, de clasa a VIIIa, Morteanu Oana- Sorina și Popuţa Cristina- Maria, acestea fiind îndrumate de către
doamna profesoară Claudia Dulea. Evoluţia celor două eleve la olimpiadă a fost meritorie:
Morteanu Oana- Sorina a obţinut locul 8 pe judeţ, iar Popuţa Cristina- Maria locul 25.
De menţionat că locul 8 obţinut de reprezentanta școlii noastre, a fost primul ocupat de
către un elev al unei școli din mediul rural.
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De la biroul de taxe
şi impozite

t Locuitorii care primesc la domiciliu notificări privind amenzile
încasate ( de la Poliţia rutieră,
Jandarmerie, instanţe etc)
sunt rugate să vină să le achite
la ghișeele biroului de taxe și
impozite din cadrul primăriei
Lenauheim. Program de lucru:
luni- joi 8-16; vineri 8-13.
t Reamintim faptul că cei care
nu au plătit impozitele și taxele locale până la data de 31
martie 2010, sunt penalizaţi
zilnic, începând din data de
01.04.2010 cu 0.1% din valoarea debitelor.
t Locuitorii care au restanţe
la plata chiriilor sunt rugaţi
să le achite până la data de
01.07.2010. În caz de neplată
până la termenul menţionat,
Primăria Lenauheim va lua
măsuri de acţionare în instanţă
și evacuarea din locuinţe.

CĂSĂTORII

Lupea Dan cu Vizitiu
Cristina-Bianca, în data de
10 aprilie 2010
Voicu Claudiu cu Erdmann Tabita, în data de 7
aprilie 2010

Casă de piatră!
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Judeţ Timiş
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Fax: 004 (0) 256 - 381.775
E-Mail: lenauheim@mail.dnttm.ro
http://www.lenauheim.dnttm.ro/

DECEDAȚI
Brădean Silvia, născută în
22 iunie 1966, decedată în
5 aprilie 2010
Crăciun Barbara, născută
în 5 ianuarie 1940, decedată în 17 aprilie 2010
Dumnezeu să-i odihnească
în pace!

