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Lucrări la școala și
grădinița din Bulgăruș
Învăţământul
din comună este
o prioritate a
administraţiei locale. După
lucrările realizate la școlile
din Lenauheim și Grabaţ și
grădiniţa din
Lenauheim, în
scurt timp se va
instala încălzire centrală la
școala din Bulgăruș.
„Am realizat deja sisteme de încălzire centrală la grădiniţele și școlile din Lenauheim și Grabaţ. Acum vine rândul și școlii din Bulgăruș. Rămâne ca, într-un viitor nu
prea îndepărtat, să montăm centrală termică și la grădiniţa din aceiași localitate” spune
primarul Ilie Suciu. După terminarea anului școlar, în vacanţa de vară, școala clasele IVIII din Bulgăruș va fi dotată cu un sistem de încălzire centrală cu combustibil solid. Pe
lângă amenajarea centralei termice, vor fi montate calorifere noi în toate sălile de curs
și în cele destinate dascălilor. Costul total al acestei investiţii este de 330.000 lei, banii
provenind de la bugetul local și de la cel al Ministerului Dezvoltării. De asemenea, la
grădiniţa din Bulgăruș se vor schimba geamurile actuale cu altele tip termopan. Toate
lucrările se vor finaliza înainte de începerea anului școlar următor.

Întâlnire la Lenauheim
La iniţiativa primarului comunei Lenauheim, Ilie Suciu, în data de 20 mai 2010, Constantin Ostaficiuc, președintele CJ Timiș a fost prezent în mijlocul aleșilor locali
a comunei noastre. „Am onorat cu plăcere invitaţia primarului Suciu. Am
considerat că printr-un dialog deschis putem lămuri o serie de aspecte ce ţin de viitorul comunei, de problemele care-i frământă pe
locuitorii din Lenauheim, Grabaţ și Bulgăruș. Evident, subiectul
principal al discuţiilor avute a ţinut de dorinţa reorganizării administrative, consfinţită prin votul exprimat de locuitorii comunei la referendumul de anul trecut. Acest fapt se va întâmpla până
în 2012. În calitatea de președinte a CJT, voi sprijini toate
demersurile necesare în acest sens. Îi asigur pe locuitorii
comunei că dorinţa lor de a avea primării și la Grabaţ
și Bulgăruș va deveni realitate” spune președintele CJ
Timiș, Constantin Ostaficiuc.

Editorial
Ilie Suciu

Dragi locuitori,
Se împlinesc doi ani de când, dumneavoastră, locuitorii comunei Lenauheim, mi-aţi acordat încredere
și m-aţi ales primarul vostru. Am
încercat să arăt că promisiunile
din campania electorală nu rămân
doar pe hârtie, așa cum se întâmplă de cele mai multe ori. Vreau să
cred că am reușit să demonstrez că
sunt un om la faptelor, nu al vorbelor, că sunt un om care își respectă
cuvântul dat. Una din problemele
pe care am promis că o voi finaliza, în timpul mandatului meu de
patru ani ca primar al vostru, ţine
de reînfiinţarea comunelor Grabaţ și Bulgăruș. Anul trecut, prin
referendumul din 12 aprilie 2009,
majoritatea dintre dumneavoastră
aţi decis, prin vot, despărţirea administrativă a celor două localităţi
de Lenauheim. Pentru a avea un
punct de vedere autorizat asupra
chestiunii, l-am invitat, recent, pe
președintele CJ Timiș, Constantin
Ostaficiuc, la o întâlnire cu aleșii
locali. Din discuţiile avute a reieșit
că în acest an nu vom putea realiza
efectiv înfiinţarea primăriilor din
cele două localităţi. Acest lucru
se va întâmpla până în 2012. În
data de 21 mai 2010, a fost depus
la Camera Deputaţilor, proiectul
de lege privind reînfiinţarea celor
două comune. Atât la Bulgăruș cât
și la Grabaţ vor fi numiţi primari
interimari. Nu doar problema reorganizării administrative a comunei
a fost dezbătută la întâlnirea cu
președintele CJT. S-a discutat despre infrastructura comunei, despre
proiectele de dezvoltare. Ţin să vă
anunţ că, în curând, cu sprijinul
Consiliului Judeţean, se vor reabilita drumurile dintre Lenauheim și
Bulgăruș, respectiv Lenauheim și
Iecea Mare.

Pe scurt de la
biroul de taxe
și impozite
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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.
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factura la apă au termen
de plată până la data de 1
iunie 2010. În caz de neachitare a facturii, debitorii riscă debranșarea de la
reţea.
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bovine care nu au încheiat până la această dată
contractele de pășunat
sunt rugaţi să se prezinte
la primărie, Registru agricol, până la data de 1 iunie
2010.
R5 ,)!,'5 5 &/,/5 &5 #roul impozite și taxe din
Primăria comunei Lenauheim: luni- joi 8-16; vineri
8-13.

Noul program de colectare
a deșeurilor
Grabaţ - în zilele de 31 mai, 14 iunie,
28 iunie, 12 iulie și 26 iulie 2010
Lenauheim - în zilele de 1 iunie, 15 iunie, 29 iunie, 13 iulie și 27 iulie 2010
Bulgăruș - în zilele de 2 iunie, 16 iunie, 30 iunie, 14 iulie și 28 iulie 2010
OBSERVAŢII
n Se va colecta doar gunoiul menajer
n Dacă deţineţi materiale de construcţii rezultate din demolări, vă
rugăm să contactaţi primăria Lenauheim
n Se interzice depozitarea gunoaielor și pășunatul animalelor pe domeniul public, în cazul încălcării acestor prevederi se sancţionează cu amendă contravenţională cuprinsă între 5001000 lei
REAMINTIM LOCUITORILOR COMUNEI CĂ 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.
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.

Taxele de pășunat pe
raza comunei noastre
În ședinţa din data de 12 aprilie 2010, consilierii locali au adoptat o hotărâre ce interesează în primul rând pe deţinătorii de
animale din comună. Aceasta conţine un set de reguli de administrare a pășunilor comunale ori a celor aflate în administrarea
primăriei dar și taxele de pășunat pentru acest an.
Pășunatul pe raza comunei este stabilit în perioada 15 aprilie- 1
decembrie a fiecărui an. În cazul în care se vor găsi animale la
pășunat în afara perioadei menţionate, primăria va sancţiona
proprietarii astfel: bovine și cabaline 50-100 lei/cap animal;
ovine și caprine – 2.000 - 2.500 lei/turmă. Fiecare proprietar
de animale ce beneficiază de pășune este obligat să încheie un
contract de pășunat cu primăria. Acei crescători care nu au plătit, anii precedenţi, taxa de pășunat nu vor putea folosi în acest
an pășunea până nu plătesc taxele restante. Conform deciziei
CL Lenauheim, toţi proprietarii de animale din comună au
obligaţia să declare la primărie, la Registrul agricol, numărul
de animale pe care intenţionează să le scoată la pășunat. Dacă
ei vor declara mai puţine animale decât cele trimise la pășu2 | Nr. 14 | luna mai 2010

ne, în cazul în care vor fi
depistaţi, vor achita, pentru fiecare animal găsit în
plus faţă de cele declarate,
suma de 50-100 lei pe cap
de bovine, cabaline, ovine
respectiv caprine.

Taxele de păşunat
pe 2010

Tineret ovin și caprin sub 1
an – 5 lei/cap/an

Bovine și cabaline - 25 lei/
cap/an
Tineret bovin și cabalin –
1-2 ani – 20 lei/cap/an
Tineret bovin și cabalin
sub 1 an- 10 lei/cap/an
Ovine și caprine peste 1
an- 20 lei/cap/an

Termenul de achitare
al acestor taxe este
următorul:
până la 01.06.2010, suma
de 50% din valoare
până la 01.10.2010, diferenţa de 50% din valoare

Corul din Grabaț în Ungaria
În data de 17 aprilie 2010, corul Bisericii Ortodoxe din localitatea Grabaţ, a participat la un festivalul coral în Ungaria, alături
de alte formaţii corale maghiare. Membrii corului grăbăţean au
încântat asistenţa interpretând o suită de cântări bisericești.
Festivalul cu denumirea “Împreună în Europa-promovarea tradiţiei prin cântec”, a avut loc în localitatea Kiralyhegyes, fiind o
manifestare organizată în cadrul parteneriarului de colaborare
transfrontalier dintre România și Ungaria. “Am fost primiţi cu
deosebită căldură și dragoste. De asemenea, am rămas plăcut
impresionaţi când am văzut că, la fel ca în satele noastre, și în
ţara vecină, locuitorii sunt foarte preocupaţi de păstrarea datinilor și obiceiurilor străbune. Dupa festival, s-a ţinut o masă
comună, apoi am fost invitaţi să vizitam biserica din localitate.
Participarea corului nostru la acest festival a fost posibilă datorita invitaţiei făcute de Asociaţia Microregională de Dezvoltare
a Localităţilor- Banat Ripensis” spune Valer Cioica, conducătorul corului și preot paroh ortodox la Grabaţ. Membrii corului
care a participat la acest festival au fost următorii: Bădau Victoria, Bădău Marcela, Lupea Violeta, Bădău Maria,Tabarcea

Rezultate de
excepţie pentru
elevii din
Bulgăruș
La cea de-a X-a ediţie a Olimpiadei Mărţișorului
de la Săcălaz, desfășurată la sfârșitul lunii aprilie, elevii școlii din Bulgăruș au obţinut nu mai
puţin de 32 de premii la disciplinele de concurs.
Meritul este al lor dar și a dascălilor care i-au pregătit.
Din totalul premiilor obţinute, unul a fost la limba
română, 10 la matematică, 10 la istorie și geografie, două la biologie și patru la fizică și chimie. Elevii
au fost îndrumaţi de profesorii Dogaru Ana (limba
română), Ștefănescu Aura (matematică), Dulea Claudia (istorie și geografie), Horvat Petria (biologie) și
Roscovici Floarea (chimie și fizică). De menţionat că
școala din Bulgăruș a participat la nouă din cele 10
ediţii ale olimpiadei.
Au obţinut premii următorii elevi:
Clasa a V-a
t Olariu Mălina - locul III în clasamentul general
premiul I la matematică; premiul I la geografie;
premiul II la biologie

Carolina, Cioara Ana,Vancea Domnica, Cioica Marieta, Sicoe
Viorel, Buzaș Geza, Bădău Alexandru și preotul Cioica Valer.

t Sersel Claudia - loc 11 în clasamentul general
premiul II la matematică
t Vraja Gabriel- loc 22 în clasamentul general
premiul II la matematică
Clasa a VI-a
t Bunduţa Oana- locul 23 în clasamentul general
premiul III la matematică; premiul III la istorie
t Solomon Amalia – loc 25 în clasamentul general
premiul III la istorie
t Futinger Alin- loc 32 în clasamentul general
premiul III la matematică; premiul III la istorie
Clasa a VII-a
t Solomon Șerban- loc II în clasamentul general
premiul I la matematică; premiul III la istorie;
premiul I la geografie; premiul I la fizică
t Mateas Giuliano- loc III în clasamentul general
premiile II la matematică, istorie, geografie și
biologie
t Vraja Ruben- loc VIII în clasamentul general
premiile III la matematică și geografie
Clasa a VIII-a
t Morteanu Oana- loc III în clasamentul general
premiul III la matematică; premiul II la fizică;
premiul I la chimie
t Szanda- Volk Sandrina- loc VII în clasamentul
general
premiul I la matematică; premiul III la istorie
t Tora Lorena- loc IV în clasamentul general
premiul III la limba română; premiul II la matematică; premiul I la chimie

Lenauheim la
“Lada cu
zestre” – ediţia
2010
A început cea de-a
IV-a ediţie a festivalului
“Lada cu Zestre”, manifestare aflată în agenda
culturală a Consiliul Judeţean Timiş şi organizată de către Centrul de
Cultură şi Artă Timiş şi
primăriile localităţilor
participante. În data de
6 iunie 2010, la căminul
cultural din Lenauheim,
va avea loc faza zonală
la secţiunea “dansuri”.
Din comuna noastră va
participa, la această etapă a festivalului, ansamblul de dansuri populare
bănăţene din Lenauheim. În aceiaşi zi, la Teremia Mare, se va desfăşura secţiunea “coruri”, în
cadrul căreia va evolua
grupul coral bisericesc
al bisericii ortodoxe din
Grabaţ. Le dorim succes
reprezentanţilor comunei noastre!
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CĂSĂTORII

DIN AUSBURG, VIA AFRICA DE SUD

Din suﬂet pentru comuna
Lenauheim
Jasmin Dornstauder
locuiește în Augsburg
și are 14 ani. Tată ei,
Nikolaus, este născut în
Lenauheim. Ea a realizat un colaj despre
comuna natală și România în cadrul unui
concurs desfășurat în
toată Germania. A obţinut locul I și biletul de
participare la campionatul mondial de fotbal
din Africa de Sud.

Jasmin, prima din dreapta, alături de două dintre colegele de
clasă, și colajul cu România

Jasmin este elevă a Școlii Generale Nord din Konigsbrunn, lângă Ausburg. Școala unde ea învaţă s-a înscris la un concurs școlar naţional, premiul I al competiţiei constând în participarea școlii la campionatul mondial de fotbal din Africa de
Sud. Ţelul acestui concurs a fost îmbunătăţirea a orizontului elevilor către ţările
lumii și promovarea fair-play-ului în sport. S-au selectat 204 școli participante,
fiecare dintre acestea trebuind să reprezinte o ţară de pe glob. Norocul i-a surâs
lui Jasmin pentru că, la tragerea la sorţi, școala ei a extras biletul cu… România.
Jasmin a început să pună suflet, pentru că cunoaște bine România deoarece vine,
în fiecare an, în Lenauheim. A reușit să-și facă colegii să participe cu aceeași însufleţire la proiect. Fiecare echipă , respectiv școală, a trebuit să realizeze un colaj ce trebuia să cuprindă o imagine cât mai complexă a ţării pe care o reprezintă.
Jasmin, împreună cu colegii ei germani, au realizat colajul în care a cuprins,
alături de personalităţi ale știinţei, politicii ori culturii românești, și echipa de
dansatori din Lenauheim și pe prietena ei, Merscham Bianca, elevă a Școlii cu
clasele I-VIII Lenauheim. Lucrarea a luat locul I, astfel că, un grup de elevi de la
școala Jasminei, evident și ea, vor fi prezenţi la meciurile de fotbal din Africa de
Sud. “Ne mândrim cu astfel de copii, crescuţi de părinţi care nu au uitat locurile
natale și care duc în ţara adoptivă, ori de câte ori vin acasă, o imagine frumoasă
despre tot ce se întâmplă aici. Sperăm într-o viitoare colaborare între școala din
Ausburg și cea din Lenauheim. Le dorim mult succes, atât Jasminei cât și colegilor ei, și le mulţumim pe această cale că sunt mesagerii comunei noastre dar și
a României” spune primarul Ilie Suciu.
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23 aprilie- Vîndau Viorel
cu Cornea Angela
29 aprilie- Pîrlea Georgica
cu Bontea Ionela
3 mai- Chira Alin cu Boldea Ileana
Le dorim “Casă de piatră!”

Se înﬁinţează
camerele agricole
judeţene
Membrii Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie
alimentară și servicii specifice
din Camera Deputaţilor au
adoptat raportul la proiectul de
lege privind camerele agricole și pentru dezvoltare rurală.
Înfiinţarea camerelor agricole
are ca scop promovarea unei
agriculturi durabile, prin dezvoltarea exploataţilor agricole,
a fermelor familiale, precum și o
valorificare superioară a producţiei realizate în plan local, zonal,
judeţean, regional și naţional. În
acest fel, se descentralizează administraţia agricolă, iar diversele
structuri din domeniu se vor plia
pe activitatea camerelor agricole, organisme care vor promova
politici în copul dezvoltării sectorului agricol. Legea camerelor
agricole este unul dintre cele
mai importante acte normative
care va sta la baza restructurării
instituţionale a sistemului agricol românesc.

DECEDAȚI
Ilina Ioan Laurenţiu născut
în 1 iulie 1980, decedat în
19 aprilie 2010
Martin Constantin născut
în 10 septembrie 1935,
decedat în 22 aprilie 2010
Draghiciu Vasile născut în
22 iulie 1936, decedat în 10
mai 2010
Vlaicu Aurel născut în 22
august 1942, decedat în 10
mai 2010
Dumnezeu să-i odihnească
în pace!

