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Obiectivele administrației
locale în 2011
Conducerea primăriei comunei noastre și-a stabilit prioritățile pentru acest an. Se au în vedere
continuarea unor lucrări demarate în 2010 și începerea altor investiții în toate cele trei localități
componente.
CE SE DOREȘTE A SE REALIZA ÎN 2011?
n încheierea lucrărilor la rețeaua de alimentare cu
apă în Grabaț și Bulgăruș. În 2010 s-au realizat
4.000 metri liniari de rețea
n prin Banca Mondială se vor demara lucrările la
școala din Bulgăruș. Executantul investiției se va
cunoaște în luna februarie. Școala va intra într-un proces amplu de reabilitare. Se vor realiza
zugrăveli interioare și exterioare, se vor moderniza grupurile sanitare, se vor amenaja clasele,
holurile, se va monta o nouă instalație electrică
n prin Ministerul Învățământului se va reabilita sistemul de încălzire centrală de la școala din
Bulgăruș. Deja s-au achiziționat cazane, calorifere și țevi. Acestea se vor monta în vacanța de
vară.
n școlile din Grabaț și Lenauheim, grădinițele din cele trei localități componente vor intra întrun proces complex de igienizare
n se vor repara trotuarele din fața tuturor școlilor și grădinițelor din comună
n finanțarea proiectului pe măsura 3.2.2, de asfaltare a 5,1 km de străzi din cele trei localități,
va fi asigurată de Ministerul Dezvoltării. Lucrările vor începe în cea de-a doua parte a anului
n va fi reabilitată, cu sprijinul Ministerului Dezvoltării, porțiunea de drum județean dintre Lenauheim și Iecea Mare
n reabilitarea zonei verzi din fața primăriei Lenauheim și amenajarea unei parcări
n susținerea cultelor și activităților cultural- sportive
n lucrări de pietruire a străzilor afectate de condițiile climatice ale iernii

CJT sprijină dezvoltarea comunei Lenauheim
”Am intrat într-un nou an și le doresc tuturor locuitorilor comunei Lenauheim ca
2011 să fie un an plin de satisfacții și realizări. În anul trecut, prin alocări financiare, Consiliul Județean Timiș (CJT) a fost alături de Consiliul Local Lenauheim
în proiectele de investiții, unele finalizate, altele demarate și care se vor continua
în 2011: 120.000 de lei pentru lucrările la baza sportivă de la Grabaț, 102.000 lei
pentru sistemul de încălzire centrală de la școala Bulgăruș, 520.000 de lei pentru dezvoltarea infrastructurii (rețea apă și drumuri) în toată comuna, 80.000 de
lei pentru echilibrarea bugetului local. Nu în ultimul rând, Consiliul Județean
Timiș a sprijinit activitatea culturală a comunei. Aș aminti în acest sens
implicarea administrației județene în organizarea unei etape a Festivalul ”Lada cu zestre” la căminul cultural din Lenauheim. Îi asigur pe
locuitorii comunei că, și în 2011, CJT va fi alături de Consiliul Local
Lenauheim, de conducerea primăriei în realizarea obiectivelor de
investiții propuse pentru acest an” declară Constantin Ostaficiuc,
președintele CJ Timiș.

Editorial
Ilie Suciu

Implicarea
cetăţenească
Așa cum ați observat, în anul
trecut, administrația locală a
realizat sau început o serie de
investiții necesare nouă, tuturor
locuitorilor comunei. Toate acestea
au costat mulți bani, indiferent
că aceștia au venit de la Guvern,
Consiliul Județean Timiș sau de la
bugetul local. Normal ar fi fost să
apreciem și să avem grijă de aceste
investiții. Cu mâhnire am constatat
că unii dintre concetățenii noștri
sunt de altă părere… Aș aminti
doar faptul că, la baza sportivă
de la Grabaț, au fost furate țevile
de la gardul de împrejmuire.
Sau că, nu de puține ori, în cazul
alimentării cu apă, mulți locuitori
ai comunei suferă din cauza celor
care folosesc excesiv apa pentru
udatul grădinilor. Nu mai amintesc
de tăiatul pomilor, de deteriorarea
asfaltului de pe drumuri cu diverse
utilaje, de aruncatul gunoiului
în alte locuri decât cele stabilite
etc. Aș dori ca, împreună, să luăm
atitudine față de cei cărora nu
le pasă de cum arată comuna,
de investițiile realizate. Aș vrea
ca, atunci când un locuitor vede
astfel de fapte reprobabile, să-l
atenționeze pe autor că ceea ce
face nu e bine sau să ne anunțe
la primărie. Toate aceste lucrări
de investiții sunt realizate pentru
noi, toți locuitorii din Lenauheim,
Grabaț și Bulgăruș, și reprezintă
avuția comunității.

Taxele și impozitele locale pentru 2011 nu au crescut faţă de anul trecut ! Amănunte în pagina 2

Revelion la Grabaț și Lenauheim

La trecerea din 2009 în
2010, la căminele culturale
din comuna noastră au fost
organizate reușite petreceri
de Revelion. Noaptea dintre 2010 și 2011 a fost sărbătorită, la căminele culturale, de locuitori din Grabaț
și Lenauheim.
De Revelion, 180 de
grăbățeni au fost prezenți
la căminul cultural. Fiecare
invitat a adus de acasă mâncare: salate, aperitive, prăjituri. Nu a lipsit nici băutura: țuică, bere, vin, sucuri și
multă șampanie. Muzica a
fost pentru toate gusturile.
S-a dansat pe ritmuri moderne dar și pe cele ale nemuritoarelor tangouri sau valsuri. Muzica populară i-a făcut pe invitați să se prindă în
horă. La trecerea dintre ani, cei prezenți au ieșit în centrul localității deschizând sticlele de șampanie și urânduși “La mulţi ani!”. Apoi, cu toții au asistat la un spectaculos foc de artificii. Petrecerea a continuat până la orele
dimineții. Petrecere mare și la Lenauheim. Circa 50 de localnici au hotărât să petreacă împreună la căminul
cultural. Meniul a fost unul bogat și variat: aperitive, sarmale, fripturi, prăjituri și fructe. De pe mese nu a lipsit
ţuica, vinul, berea ori lichiorurile, sucurile și șampania. Atmosfera a fost una deosebită. Invitații au dansat ore
bune pe ringul de dans.

Plata taxelor şi impozitelor locale
n Valoarea taxelor locale pentru acest an nu s-a modificat față de anul 2010. Este vorba de taxele
pentru pază, salubritate, coșerit, închirieri, concesiuni, pompieri sau închiriere cămine culturale cu
veselă.
n Toți cei care au restanțe din anii precedenți la plata impozitelor și taxelor locale sunt rugați să vină
la Biroul taxe și impozite din primăria Lenauheim pentru a achita debitele și pentru a nu acumula
penalități de 0,1% pe zi de întârziere.
n Cei care vor plăti integral impozitele și taxele locale, cu valoare mai mare de 50 de lei, până la data
de 31 martie 2011, vor beneficia de o reducere de 10% din valoarea acestora. Impozitele și taxele cu
valoare mai mare de 50 de lei pot fi achitate în două tranșe: jumătate până la data de 31.03.2011,
cealaltă jumătate până în data de 30.09.2011. Taxele și impozitele în valoare mai mică de 50 de lei
trebuiesc achitate până pe data de 31.03.2011.
n Biroul de taxe și impozite din cadrul primăriei Lenauheim va trimite la fiecare contribuabil din comună o înștiințare cu valoarea taxelor și impozitelor ce trebuie plătite la bugetul local în anul 2011.
n Restanțierii la plata taxei de pășunat pe anul 2010 sunt rugați să vină să plătească respectiva taxă
la ghișeul Biroului de taxe și impozite din primărie. Reamintim că termenul limită la care a trebuit
plătită taxa de pășunat a fost data de 30 septembrie 2010, dată după care penalitățile pentru fiecare
zi de întârziere sunt de 0,1% din valoarea debitului.

Orarul biroului de taxe și impozite
Luni- joi între orele 8-16
Vineri între orele 8-13
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Hotărâri
ale Consiliului
Local Lenauheim
În ședința din data de 22 decembrie
2010, consilierii locali au adoptat mai
multe hotărâri, cele mai importante
fiind legate de menținerea tarifelor taxelor și impozitelor locale pentru anul
2011 la valorile din anul trecut. Prin
HCL nr. 69 a fost rectificat bugetul local pe anul 2010. Hotărârile cu numerele 70, 71,72,73,74 și 75 au stipulat
ca valoarea taxelor și impozitelor locale pe acest an să rămână identică cu
cea de anul trecut. Prin HCL cu nr. 76
a fost aprobată închirierea unui teren
în suprafață de 1431 metri pătrați din
Bulgăruș. HCL nr. 77 a vizat acordul
pentru dezmembrarea în cartea funciară a unui imobil din Lenauheim în
vreme ce HCL nr. 78 a stipulat tarifele
de închiriere a spațiilor comerciale din
comună.

Salubritatea în comuna noastră

La finele anului trecut, primăria a achiziționat
800 de europubele, fiecare cu capacitatea de 140
de litri. În prima parte a acestui an se vor mai
aduce încă 800 de europubele. Achizițiile de
europubele au fost necesare pentru ca societatea
de salubritate locală să colecteze gunoiul menajer în cele mai bune condiții.

Toți locuitorii comunei au obligația de a încheia contracte de salubritate. În acest sens, angajați ai primăriei
au început să meargă pe la fiecare din gospodăriile din
Lenauheim, Grabaț și Bulgăruș pentru încheierea contractelor. ”Locuitorii care vor încheia aceste contracte
vor primi europubelele gratis. Cei care refuză semnarea
acestor contracte de salubritate și vor depune gunoiul
menajer pe domeniul public vor fi amendați cu sume
cuprinse între 500 și 1000 de lei. Primăria Lenauheim
face, pe această cale, un apel la toți locuitorii pentru
perfectarea contractelor cu societatea de salubritate”
spune Tudorel Cioablă, viceprimarul comunei Lenauheim.

Se simplifică procedura de divorț!
La finele anului trecut au fost adoptate noi reglementări
privind divorțul cu acordul soților. Astfel, se evită instanța,
divorțul urmând a se realiza la notar sau la primărie.
Începând cu 2011, cei care nu au copii minori în întreținere sau
adoptați și se despart de comun acord, nu vor mai fi nevoiți să
ajungă la tribunal și să cheltuie bani cu avocații. Certificatul
de divorț va putea fi obținut de la notar sau de la ofițerul de stare civilă din primărie. Soții vor
declara pe proprie răspundere că sunt de acord cu desfacerea căsătoriei, că nu au copii minori
născuți din căsătorie sau adoptați, că niciunul dintre ei nu sunt puși sub vreo interdicție și că nu
au mai solicitat altor autorități desfacerea căsătoriei. De asemenea, soții vor mai declara în scris
adresa ultimei locuințe comune și numele pe care fiecare dintre aceștia urmează să-l poarte după
desfacerea căsătoriei. În cazul în care se ajunge la partaj sau cei doi soți au unul sau mai mulți
copii divorțul se va pronunța pe calea instanței.

Asigurările la case se fac până în 15 iulie 2011
De la data de 1 ianuarie 2011 ar fi trebuit să intre în vigoare obligativitatea încheierii poliţelor
de asigurare a locuinţelor. Ministerul Administraţiei și Internelor a stabilit un alt termen- data
de 15 iulie 2011. După această dată, primarii
vor amenda proprietarii de locuinţe care nu au
încheiat asigurarea obligatorie. Instituţiile care
vor urmări gradul de încasare al amenzilor sunt
primăriile. Prin asigurare se acoperă doar pagubele produse de dezastre naturale: cutremure,
alunecări de teren, inundații cauzate de revărsări
ale apelor. Pentru alte cazuri, trebuie încheiată o
asigurare facultativă. Asigurările obligatorii se
încheie la firme private.

Noutăți la
acordarea
ajutorului social
și alocațiilor
La finele anului trecut au
fost promulgate două legi
care modifică modul de
acordare a ajutoarelor sociale și a alocațiilor complementare și monoparentale.
n Începând cu luna ianuarie
2011, ajutoarele sociale se
suspendă până la apariția
normelor metodologice ale
Legii 276 din 24.12.2010.
Plata ajutoarelor sociale se
va face de către Agenția
Județeană de Prestații Sociale Timiș.
n Conform Legii 277/2010,
alocațiile complementare
și monoparentale încetează cu luna ianuarie 2011.
După apariția normelor
metodologice de aplicare
a legii menționate vor fi
întocmite noi dosare pentru cei ce pot beneficia de
respectivele alocații. Vom
reveni cu detalii în numărul viitor al Monitorului
primăriei Lenauheim.
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Rânduieli bisericești și zile
importante în 2011
Zile de post și posturile de peste an
- Miercurile și vinerile de peste an, afară de
cele cu dezlegare, însemnate cu harţi
- Ajunul Bobotezei (5 ianuarie)
- Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul
(29 august)
- Înălţarea Sfintei Cruci (14 septembrie)
- Postul Sfintelor Paști (7 martie-23 aprilie)
- Postul Sfinţilor Apostoli Petru și Pavel
(20-28 iunie)
- Postul Adormirii Maicii Domnului (1-14
august)
- Postul Nașterii Domnului (15 noiembrie-24 decembrie)
Zile în care nu se săvârșește Sfânta Liturghie – Zile aliturgice
- Miercuri și vineri în săptămâna dinaintea
Postului Sfintelor Paști (2 și 4 martie)
- Luni și marţi în prima săptămână a Postului Sfintelor Paști (7 și 8 martie)
- Vineri în Săptămâna Patimilor (22 aprilie)
- Vineri înaintea Ajunului Nașterii Domnului (23 decembrie)
Nu se fac nunţi
- În toate zilele de post de peste an
- În zilele Praznicelor Împărătești și în ajunul
acestora
- În săptămâna lăsatului sec de carne (28
februarie-6 martie)
- În Postul Sfintelor Paști (7 martie-23
aprilie)
- În Săptămâna Luminată (24-30 aprilie)
- În Postul Sfinţilor Apostoli Petru și Pavel
(20-28 iunie)
- În Postul Adormirii Maicii Domnului
(1-14 august)
- În Postul Nașterii Domnului (15 noiembrie-24 decembrie)
- În perioada de la Crăciun până la Bobotează (25 decembrie 2011-6 ianuarie 2012)

Zile și date importante
- Duminică, 15 mai - Ziua Naţională a
Familiei
- Duminică, 5 iunie - Duminica părinţilor și
a copiilor
- Duminică, 21 august - Duminica românilor
migranți
- 1 septembrie - Începutul Anului bisericesc (Te
Deum) și Ziua rugăciunii pentru mediu
- 13 noiembrie - Ziua Bibliei
Sărbători bisericești naţionale
- Înălţarea Domnului - Ziua Eroilor (2 iunie)
- Sfântul Apostol Andrei cel Întâi chemat Ocrotitorul României (30 noiembrie)
Zile și sărbători legale în care nu se lucrează
- 1 și 2 ianuarie (Anul Nou)
- 1 mai (Ziua internaţională a muncii)
- 24-25 aprilie (prima și a doua zi de Paști)
- 12-13 iunie (prima și a doua zi de Rusalii)
- 15 august (Adormirea Maicii Domnului)
- 1 decembrie (Ziua Naţională a României)
- 25 și 26 decembrie (prima și a doua zi de
Crăciun)

Pintilie Ionel-Alexandru
cu Romanerco Daniela
Magdalena în 08.01.2011
Le dorim “Casă de piatră!”

Vine vacanța!
Elevii din comuna noastră vor avea parte de două
vacanțe de o săptămână în
ianuarie și în aprilie. Prima
vacanţă va fi în intervalul 29
ianuarie - 6 februarie, semestrul al II-lea urmând a începe în 7 februarie. Vacanța de
primăvară este programată în
perioada 16 - 25 aprilie. Cursurile vor reîncepe în data 26
aprilie, și se vor încheia în 17
iunie, intrându-se în vacanța
de vară din data de 18 iunie.
Anul școlar următor este programat să înceapă pe data de
11 septembrie 2011.

DECEDAȚI

Date pentru
Registrul agricol
Până la sfârșitul lunii februarie, toți locuitorii sunt rugați să
declare la Biroul agricol din cadrul primăriei Lenauheim datele cu privire la numărul de animale, suprafața terenurilor
deținute și culturile existente, locuințe, anexe gospodărești etc.
Informațiile sunt necesare pentru actualizarea Registrului agricol al comunei Lenauheim.
Referent superior, Liliana Radomir
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CĂSĂTORII

Todorescu Ioan în
26.11.2010
Capra Dumitru în
02.12.2010
Petrov Maria- Magdalena
Iuliana în 05.12.2010
Marian Cornel în
07.12.2010
Podașcă Constantin în
11.12.2010
Capra Laura în 13.12.2010
Ciucă Dumitru în
20.12.2010
Jakob Josef Martin în
27.12.2010
Iova Alexandru în
27.12.2010
Popa Eva în 06.01.2011
Dumnezeu să-i odihnească
în pace!

