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De Ziua Femeii, Primăria și Consiliul Local al comunei
Lenauheim doresc tuturor doamnelor şi domnişoarelor din
Lenauheim, Grabaţ și Bulgăruș o primăvară minunată, plină
de împliniri și de bucurii, alături de cei dragi. La mulţi ani !

Priorități în agricultură
La începutul lunii februarie, dl. Valeriu Tabără, ministrul Agriculturii, a avut o întâlnire, la Timișoara, cu producătorii agricoli
din județ, cu reprezentanți ai băncilor și
firmelor de consultanță. S-a discutat despre
agricultură dar și despre proiectele europene.
La întâlnire, timișoreanul Valeriu Tabără a
anunțat că toate plățile pe suprafață, inclusiv restanțele din toamnă, se vor achita de
către APIA până la începutul lunii martie.
Ministrul Valeriu Tabără este de părere că
producătorii agricoli trebuie încurajați să își
constituie asociații de grup de producători
pentru a putea accesa mai ușor diversele
finanțări europene. Astfel, și în comuna
noastră s-ar putea înființa asocația crescătorilor de animale sau a cultivatorilor de cereale sau
prășitoare. De asemenea, s-a mai anunțat că sunt unele măsuri de dezvoltare a producătorilor agricoli cu ajutorul fondurilor pe Măsura 141. Prin această măsură se acordă sprijin public
nerambursabil de 1.500 de euro/an/fermă de semi-subzistenţă. Sprijinul se acordă pentru o
perioadă de cinci ani, unui singur membru al familiei, pentru aceeasi exploataţie agricolă. Ministrul Valeriu Tabără a mai spus că va stimula fermierii pentru crearea unor spaţii de depozitare
și pentru dotarea tehnică a fermelor mai mici sau mai mari. Producătorii agricoli au mai fost
informați despre programul pe măsura 221 ”Prima împădurire”, ce poate fi accesat și de locuitorii din Lenauheim, Grabaț sau Bulgăruș. Tot pentru ajutorarea agricultorilor din comuna
noastră să menționăm faptul că, în curând, se va finaliza noul sediul al APIA din Jimbolia,
amplasat lângă moară. La începutul lunii februarie, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
(MADR) a alocat suma de 490.000.000 lei destinată plăţilor naţionale directe complementare
în sectorul zootehnic. Această sumă este acordată pentru efectivele de bovine, ovine și caprine,
astfel: 326.303.155 de lei pentru specia bovine, respectiv 163.969.845 de lei pentru specia ovine/
caprine. Sprijinul pe cap de animal este de 410 lei/cap bovine și 40 lei/cap ovine și caprine.

Bani de la Consiliul Județean Timiș
pentru comuna Lenauheim

Recent, consilierii județeni au aprobat bugetul județului Timiș pe acest an.
Printre prioritățile Consiliului Județean Timiș se află investițiile în infrastructura localităților din județ, reabilitări de drumuri comunale și județene.
Astfel, peste 51.000 de mii lei se vor aloca pentru cofinanțarea unor investiții
în comunele și orașele timișene iar peste 25.000 lei în reparații la drumuri
comunale și județene. ”La elaborarea bugetului județului am ținut cont și de
prioritățile comunei Lenauheim. Astfel, pentru investiția de amenajare a
trotuarelor în comună s-a alocat suma de 100.000 mii lei. Pentru
modernizarea străzilor din Lenauheim, Grabaț și Bulgăruș se va
beneficia de la CJT de suma de 100.000 lei iar pentru investiția
de extindere alimentare cu apă la Grabaț și Bulgăruș de suma
de 200.000 de lei. De asemenea, comuna va mai beneficia de
23.000 mii de lei pentru reparații drumuri comunale” spune
Constantin Ostaficiuc, președintele CJ Timiș.

Editorial
Ilie Suciu

Despre banii
comunei noastre

Bugetul local are mai multe
surse de venit. Alături de taxele
și impozitele locale, de alocările
din partea administrației județene o importantă sumă de
bani ar trebui să vină în bugetul
comunei din chiriile percepute
celor care stau în locuințe ale
primăriei. Din păcate, la această
dată, sunt mari restanțe la
plata acestor chirii, valoarea
totală depășind 300.000 de lei.
Sunt bani pe care administrația
locală nu îi poate utiliza pentru
dumneavoastră, nu îi poate
aloca pentru diferite investiții
edilitar- gospodărești necesare
dezvoltării localităților comunei. Aceste lucruri vi le-am comunicat și în întâlnirile pe care
le-am avut cu dumneavoastră
la Lenauheim, Grabaț sau
Bulgăruș. Aș recomanda chiriașilor restanțieri să mai invite o persoană în locuință
pentru a putea suporta mai
ușor chiria. Fac un apel la toți
restanțierii să achite chiriile pe
care le datorează primăriei. Nu
dorim să trecem la măsuri de
evacuare dar bugetul local are
nevoie de orice sumă de bani,
indiferent cât de mare sau mică
ar fi aceasta. În mod similar,
adresez rugămintea locuitorilor
comunei să plătească taxele și
impozitele locale, amenzile. Nu
uitați că aveți o bonificație de
10% dacă achitați taxele locale
până la finele lunii martie.

Poliția vă atenționează
deoarece acestea ar putea fi
obținute ca urmare a unor
furturi din gospodării sau
firme

În ultimul timp, în comuna
noastră, numărul furturilor
din grădini, câmp sau curți
a crescut. De asemenea, s-au
înregistrat probleme din cauza câinilor nesupravegheați
de stăpâni sau a celor fără
botniță și neținuți în lesă.
Agent șef Marinel Boglea,
șeful postului de poliție al comunei Lenauheim, vă aduce
la cunoștiință o serie de măsuri de prevenire a furturilor
dar și obligații ale proprietarilor de câini sau conducătorilor de mopede:
ÎN VEDEREA EVITĂRII
FURTURILOR
n este recomandată închiderea porților de intrare în
gospodărie și dependințe,
ori de câte ori părăsiți domiciliul
n păstrați un câine în gospodărie, acesta poate alerta vecinii
dacă hoții au intrat în curte

Se distribuie
pubelele
A început distribuirea de pubele în
comună, în prima fază, câte 250 de
bucăți în fiecare localitate. ”Adresez
rugămintea locuitorilor să aibă grijă
de pubele, să le mențină curate și să
respecte orarul de colectare a gunoiului„ spune primarul Ilie Suciu.

De la biroul taxe și
impozite
Reamintim că 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.

PENTRU PROPRIETARII DE CÂINI
n nu lăsați câinii care îi
dețineți afară din gospodării; aceștia pot ataca copii sau bătrâni
n nu plimbați câinii fără
lesă și botniță

n seara și noaptea este indicat să aveți un bec aprins
(în curte și la stradă) sau
un sistem de iluminat cu
senzori de mișcare
n este utilă instalarea unui
sistem de alarmă, costă în jur de 1.200 lei;
relații despre cum puteți
achiziționa astfel de sis-

teme puteți afla din primărie
n nu spuneți nimănui ce bunuri de valoare sau ce sume
de bani aveți în casă
n dacă vi se oferă spre vânzare, de către persoane
necunoscute, diferite bunuri de ocazie vă rugăm să
anunțați postul de poliție

REGULI PENTRU
CONDUCĂTORII DE
MOPEDE
n să aibă vârsta de cel puțin
16 ani
n mopedele să fie înmatriculate la primărie
n să circule cu echipament de
protecție conform normelor legale în vigoare (cască, vestă reflectorizantă pe
timp de noapte)

Acţiuni edilitar-gospodărești de sezon
Viceprimarul
Tudorel
Cioablă ține să reamintească locuitorilor comunei despre îndatoririle și
obligațiile cetățenești privind curățenia comunei.
”În această perioadă sunt
o serie de activități pe care,
fiecare locuitor din Lenauheim, Grabaț sau Bulgăruș,
are obligația să le facă. În
primul rând, este vorba de
curățirea și decolmatarea
șanțurilor. În fața casei se
va reface spațiul verde, se va
începe amenajarea rondourilor de flori și se va face
întreținerea pomilor. Tot în
atenția gospodarilor comunei trebuie să stea menţinerea curăţeniei pe trotuare, pe partea carosabilă a străzii sau a drumului, pe porţiunea din dreptul gospodăriei. De asemenea, în europubele se va depozita doar gunoiul menajer. Aș mai adresa rugămintea
locuitorilor comunei să respecte modul de colectare duală a deșeurilor de plastic, hârtie, etc. Cum vor
începe și lucrările în câmp, menționez că este obligatorie curăţarea mijloacelor de transport de noroi
la intrarea acestora pe drumurile publice. Pentru că a fost o iarnă grea, cu multă zăpadă, cei care au
în grădini băltiri trebuie să realizeze canale de scurgere ale acestora. Reamintesc locuitorilor comunei
că 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” spune viceprimarul
Tudorel Cioablă.
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Consilierii județeni au aprobat
bugetul Timișului pe 2011
Recent, la Consiliul Județean Timiș, consilierii județeni au adoptat bugetul județului
pe anul în curs. Timișul dispune în 2011 de circa 430 de milioane de lei, adică aproximativ 100 de milioane de euro. Se vor realiza investiții în drumuri județene și
comunale, în proiecte de infrastructură (managementul deșeurilor, alimentări de apă,
canalizare etc) în mai multe localități ale județului. Bugetul județului va mai suporta și cheltuielile unităților din subordinea CJT.
Bugetul este împărțit pe două secțiuni. Pentru partea de funcționare a CJT și
instituțiilor finanțate de către administrația județeană s-au alocat 235 milioane lei.
Aproape 200 de milioane de lei au fost dirijate pentru dezvoltare și investiții. În
bugetul județului sunt prevăzute și fonduri importante pentru participarea la programele cu finanțare europeană. Spre exemplu, pentru cofinanțarea unui proiect privind
sistemul de management al gunoiului de grajd în comuna Peciu Nou, este prevăzută
suma de 126.000 lei. Suma de 1,6 milioane lei este prevăzută pentru realizarea unui studiu de fezabilitate care are ca scop construirea
unei săli polivalente de 10.000 de locuri. Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență Banat va primi din bugetul CJT circa
400.000 lei. Capitolul Învăţământ are bugetată suma de 3,1 milioane lei, fondurile cele mai mari fiind alocate Școlii de Arte și Meserii „Gheorghe Atanasiu”. Protecția mediului a primit un buget de 35 milioane lei (8,1 milioane euro), banii fiind destinați sistemului
de management a deșeurilor de la Ghizela și închiderea depozitelor existente pe raza județului. ”Drumurile vor fi o prioritate în 2011
și vor avea un buget ceva mai mare decât în 2010. Astfel, pentru reparații și modernizări se vor repartiza 12 de milioane de lei. Cea
mai importantă lucrare care va începe în curând este reabilitarea podului de la Albina, pentru care s-a alocat suma de 1,5 milioane lei.
Pentru zona comunei Lenauheim, avem în vedere reparații la drumul dintre Lenauheim și Iecea Mare. Vom interveni și pe drumurile
județene care trec prin localitățile Lenauheim, Grabaț și Bulgăruș. Nu în ultimul rând, se vor efectua igienizări ale terasamentelor din
apropierea DJ 594 A și B” spune Constantin Ostaficiuc, președintele CJ Timiș.

Noutăți la acordarea alocațiilor și ajutoarelor sociale
AJUTORUL SOCIAL
Plata ajutoarelor sociale pentru luna decembrie se va
face, prin mandat poștal, de către Agenția Județeană
de Prestații Sociale Timiș și nu de către primărie. În
fiecare lună, beneficiarii de ajutor social au obligația
să se prezinte la Oficiul forțelor de muncă din Jimbolia
pentru a primi adeverință prin care să se arate că nu
au refuzat vreun loc de muncă.
ALOCAȚIILE MONOPARENTALE
Banii pentru alocația monoparentală vor veni prin
mandat poștal
Cuantumul alocațiilor monoparentale este următorul:
- pentru familia cu venit lunar sub 200 lei/membru
familie: 1 copil- 50 lei; 2 copii- 100 lei; 3 copii- 150 lei;
4 copii și mai mulți- 200 lei
- pentru familia cu venit lunar între 201-370 lei/
membru familie: 1 copil- 45 lei; 2 copii- 90 lei; 3 copii135 lei; 4 copii și mai mulți- 180 lei
ALOCAȚII DE SUSȚINERE A FAMILIEI
Cuantumul alocației este funcție de venitul pe membru de familie:
-pentru familia cu venit lunar pe membru de familie
sub 200 lei, cuantumul alocației complementare este
următorul: : 1 copil- 30 lei; 2 copii- 60 lei; 3 copii- 90
lei; 4 copii și mai mulți- 120 lei.
- pentru familia cu venit lunar pe membru de familie
între 201 și 370 de lei, cuantumul alocației comple-

mentare este următorul: 1 copil- 25 lei; 2 copii- 50 lei;
3 copii- 75 lei; 4 copii și mai mulți- 100 lei.
NU BENEFICIAZĂ DE ALOCAȚIILE MONOPARENTALE ȘI COMPLEMENTARE CEI CARE DEȚIN ÎN
PROPRIETATE/FOLOSINȚĂ URMĂTOARELE BUNURI:
1) Bunuri imobile: clădiri sau alte spații locative în
afara locuinței de domiciliu sau alte imobile în proprietate
2) Bunuri mobile: aparatură electronică, în stare de
funcționare (camere video, amplificatoare audio, copiatoare)
3) Obiecte de valoare: tablouri și obiecte de artă,
obiecte ornamentale, bijuterii sau monede din metale prețioase, obiecte de cristal și porțelan de mare
valoare, blănuri de valoare mare, în stare vandabilă
4) Mijloace de transport, în stare de funcționare:
autoturisme cu o vechime mai mică de 10 ani; autoutilitare; autocamioane cu sau fără remorci; șalupe;
bărci cu motor; scutere de apă; iahturi; autobuze;
microbuze)
5) Utilaje agricole, în stare de funcționare: tractor;
combină autopropulsată
6) Utilaje de prelucrare agricolă, în stare de
funcționare: presă de ulei, moară de cereale
7) Utilaje de prelucrat lemnul, în stare de funcționare:
gater, alte utilaje acționate hidraulic, mecanic sau
electric
8) Depozite bancare cu valoare de peste 3000 lei

9) Terenuri: terenuri intravilane, inclusiv cel pe care
se află locuința de domiciliu, cu suprafața mai mare
de 1.000 mp în zona urbană și 2.000 mp în zona rurală: terenuri extravilane în zona colinară, de șes și
de munte cu potențial productiv (exploatabile) cu
suprafață mai mare de 1,5 ha pentru familiile cu 1-3
membrii și 2 ha pentru familiile cu peste 3 membri
10) Categorii de animale/păsări: peste 3 bovine; peste
5 porcine; peste 20 ovine; peste 2 cabaline; peste 50
capete iepuri de casă; peste 100 capete păsări; peste
15 familii de albine; crescătorii a căror producție se
comercializează

Important!
Pentru a primi alocații monoparentale
și de susținere a familiei copiii trebuie
să meargă la școală, să nu aibă absențe
nemotivate și nota la purtare sub 8.
Dacă sunt 10 absențe nemotivate
alocația scade cu 20% iar dacă copilul
are 20 de absențe nemotivate alocația
se diminuează cu 50%.

Relații suplimentare se pot obține
de la biroul social din cadrul Primăriei Lenauheim.
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Perdele forestiere pentru
comuna noastră

Lipsa unor perdele forestiere în apropierea comunei noastre creează serioase probleme agricultorilor și nu numai. Vântul ridică nisipul și
praful și îl poartă nestingherit pe câmp, peste
culturi. Recent, a fost lansată Măsura 221 pe
programul ”Prima împădurire a terenurilor”,
prin care locuitorii comunei noastre pot primi
bani dacă împăduresc terenurile agricole.
În 2011, sunt patru sesiuni de depunere a dosarelor: 01 - 28.02.2011; 02 - 31.05.2011; 0130.09.2011; 02-30.12.2011.

Ce bani se pot primi?
Cei care vor să împădurească teren agricol la noi
în comună vor primi următoarele prime nerambursabile:
- prima de înfiinţare a plantaţiilor forestiere70 % din costurile standard pentru înfiinţarea
plantaţiilor, respectiv 1.900 euro/ha ptr. zona de
câmpie),
- prima anuală pentru lucrările de completări și
întreţinere a plantaţiei pe o perioadă de 5 ani,
respectiv 1.336 euro/ha în zona de câmpie,
- prima anuală fixă ca și primă pentru pierderea
de venit ca urmare a împăduririi, pe an și pe ha,
pentru o perioadă de 15 ani, începând cu anul
înfiinţării plantaţiei: 215 euro/ha/an pentru fermieri și 110 euro/ha/an pentru non-fermieri
- cheltuielile cu întocmirea proiectului tehnic;
suma nu poate depăși 10% din valoarea eligibilă
a proiectului, în limita plafoanelor: 70 euro/ha
pentru suprafeţe de până la 50 ha; 50 euro/ha
pentru suprafeţe între 50 ha și 150 ha; 30 euro/
ha pentru suprafeţe mai mari de 150 ha).
Cine pot fi beneficiari?
- solicitanţii fondurilor nerambursabile pot fi
persoanele fizice, inclusiv persoane fizice autorizate, persoanele juridice, grupurile sau asociaţiile
de persoane fizice sau juridice, precum și autorităţile publice locale deţinătoare de teren agricol.
Aceștia nu trebuie să facă obiectul altor forme de

sprijin prin FEGA sau FEADR pentru aceeași
suprafaţă de teren agricol și perioadă de angajament.

Pe ce terenuri se poate împăduri în baza proiectului?
-eligibile sunt terenurile agricole. Terenul agricol
reprezintă o suprafaţă de teren din următoarele
categorii de folosinţă: arabil, pășuni și fâneţe, livezi, vii sau alte culturi permanente prevăzute de
legislaţia naţională, care au fost folosite în scopuri agricole pe parcursul ultimilor 2 ani. Terenul agricol propus pentru împădurire trebuie să
fie compus din parcele de minim 0,5 hectare, iar
raportul dintre distanţa cea mai mare și cea mai
mică a extremelor perimetrului acesteia va fi sub
5 (cu excepţia perdelelor forestiere).
Nu sunt eligibile următoarele tipuri de terenuri:
- terenurile care nu au folosinţă agricolă,
- terenuri grevate de sarcini și gajuri cu deposedare în favoarea unei terţe părţi, conform evidenţelor cadastrelor locale,
- terenuri a căror situaţie juridică este neclară,
- terenuri menţionate în programe sau planuri
naţionale sau locale de amenajare a teritoriului
ca deservind un interes public major,
- terenuri deţinute în devălmășie (indiviziune)
sau în altă formă colectivă (asociativă) dacă oricare dintre deţinătorii acestora se opune împăduririi,
- pajiști naturale permanente, care nu sunt afectate de fenomene de degradare a solului
Nu se oferă sprijin pe Măsura 221 pentru:
- înfiinţarea culturilor de pomi de Crăciun,
- plantaţiile din specii cu creștere rapidă
- împădurirea pajiștilor permanente, neafectate
de fenomene de degradare.

REGISTRUL AGRICOL

Documente necesare pentru înregistrarea ca și exploatație agricolă în anul 2011: declaraţia pe propria răspundere, conf. Anexei
nr. 2 din HG nr. 49/2002; tabel nominal cu persoanele care fac
parte din exploataţia agricolă și forma de proprietate - vizat de
primar și secretar; copie xerox CUI și Statut; copii xerox acte de
studii; copie xerox CI; plan de situaţie privind identificarea și delimitarea exploataţiei. În cazul exploataţiilor agricole constituite
din forme de asociere simplă – contract de societate. Se întocmesc trei dosare după cum urmează: unul pentru DADR Timiș
, unul pentru primărie și unul pentru șeful exploataţiei. Exploataţiile familiale (mai mici de 50,00 ha) se vor înscrie pentru anul
2011 doar la primărie.
4 | Nr. 23 | luna februarie 2011

CĂSĂTORII
Petrișor Vasile cu Cristescu Simona- Maria în
03.02.2011
Nicola Denis cu Tomescu Denisa- Ionela în
09.02.2011
Le dorim “Casă de piatră!”

Spectacol de
Ziua Femeii
De 8 martie, Primăria Lenauheim organizează un
spectacol de dansuri și muzică populară susținut de
către ansamblurile Casei de
Cultură a Studenților din
Timișoara. Evenimentul
va avea loc la căminul cultural din Lenauheim, începând cu ora 18. ”Ne-am
gândit să le sărbătorim pe
doamnele și domnișoarele
din comună și să le oferim
un frumos cadou de ziua
lor: un spectacol deosebit
cu ansambluri laureate la
competițiile folclorice interne și internaționale. Vă
invit să participați în număr cât mai mare” spune
primarul Ilie Suciu.
Se intră în postul
Paștilor!
Postul Sfintelor Paști
începe din data de 7
martie și ține până
pe data de 23 aprilie.
În data de 25 martie
se sărbătorește Buna
Vestire.

DECEDAȚI
Focșa Elena în 06.02.2011
Dumnezeu să o odihnească
în pace!

