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8 Martie- o zi plină
de feminitate
Editorial

Ne dau un scop în viață.
Contribuie la evoluţia
fiecăruia dintre noi dar
și a comunităţii în care
trăim. Ne sunt alături
în clipele frumoase dar
și grele ale vieții. Sunt
mamele, soțiile, prietenele, fiicele noastre.
8 Martie a fost ziua
lor în care bărbații comunei, le-au arătat că
merită tot respectul din
lume.

Ilie Suciu

Primăvara
începe cu voi!

Un buchet de flori, un
mic cadou, o felicitare,
o vorbă bună. De acestea au avut parte, din
partea soților, prietenilor, copiilor, doamnele
și domnișoarele din Lenauheim, Grabaț și Bulgăruș. Ele știu că, au acolo, în inimile și în sufletele
noastre, un colț numai al lor. Sunt conștiente că, fără grija și cumpătarea cu care ne înconjoară zi
de zi, noi, bărbații, am fi dezorientați, fără speranță. A fost ziua în care, adulții și copiii comunei,
fiecare după posibilități, le-au dovedit cât de mult înseamnă și cât sunt de importante pentru
fiecare în parte. De 8 martie, nu numai bărbaţii s-au pregătit pentru această zi specială ci și, ele,
femeile. La școli, grădinițe, în instituții doamnele și domnișoarele au fost în centrul atenţiei. ”
A fost o zi doar a lor, o zi specială în care, sunt convins că au uitat, măcar pentru câteva clipe,
de grijile zilnice. În semn de prețuire și apreciere pentru toate femeile din comună, Primăria
Lenauheim, împreună cu Casa Studenților din Timișoara și Ansamblul ”Timișul”, le-a dedicat
un spectacol de muzică și dansuri populare. De asemenea, fiecare doamnă și domnișoară din comună a primit o felicitare din partea Primăriei și Consiliului Local Lenauheim” spune primarul
Ilie Suciu.

CJT susține învăţământul timișean
Învăţământul timișean este o prioritate pentru administraţia judeţeană.
”Din cele 44.200 mii lei, cât reprezintă bugetul județului pe 2011, pentru
învățâmânt s-a alocat suma de 3.124 mii lei. Școlile din comunele și
satele Timișului, vor fi sprijinite, ca și până acum, de către primării, prin
fonduri de la bugetele locale sau de la CJT. În contextul aplicării noii legi
a învățământului, sunt convins că procesul de învăţământ se va derula
în cele mai bune condiţii. Printe altele, legea pune accent pe educația
timpurie și oferă părinților ocazia de a avea un cuvânt de spus în organizarea școlilor. Cât privește elevii, important pentru ei este
faptul că legea limitează numărul maxim de ore de predare,
fapt care va produce o scădere a presiunii asupra lor. Fie și
numai din aceste câteva considerente vizavi de noua lege a
învățământului consider că rezultatele în cadrul sistemului
vor fi mult mai bune calitativ ca cele de până acum” e de
părere Constantin Ostaficiuc, președintele CJ Timiș.

Cu tine, cu noi toți, cu fiecare
dintre locuitorii din Lenauheim,
Grabaț și Bulgăruș. Datoria
noastră, de gospodari și de
locuitori a unei comunităţi, este
ca, acum, după plecarea iernii,
să ne îngrijim de localitățile în
care stăm: să ne facem curăţenie
în case, în curți, pe spaţiul verde
de la stradă. Modul cum arată
comuna este cartea de vizită a
noastră, a tuturor locuitorilor.
Haideți să demonstrăm că ne
pasă de curățenia comunei! Să
ne apucăm de văruit și curățat
pomii, să desfundăm șanțurile și
podețele, să păstrăm curățenia
pe drumuri, să nu transformăm
locul din fața casei în depozit de
diferite materiale de construcții
sau de altă natură. Eu vreau, și
sper că și dumneavoastră doriți, ca oricare din localitățile
comunei Lenauheim să lase o
imagine plăcută celor care trec
pe aici. Trebuie să fim mândri că
trăim într-o comună curată și
îngrijită ! Numai și pentru acest
lucru, primăvara începe cu
mine, cu tine, cu voi, cu noi toţi,
locuitorii comunei Lenauheim.

Spectacol folcloric de Ziua femeii
Dansuri din câmpia Banatului, brâuri și jocuri din Banatul de munte, sorocuri. Ritmuri alerte, dar și line, învârtiri continue ale fetelor pe sub brațele băieților, strigături de îndemn la joc. Folclor autentic românesc într-un spectacol dinamic și plin de
vigoare având în prim plan ansamblul Timișul. De acestea au avut parte, drept cadou
din partea primăriei, de ziua lor, doamnele și domnișoarele din comuna noastră.
Marți 8 martie 2011, căminul cultural din Lenauheim. O sală plină, într-o zi
de sărbătoare. Primăria Lenauheim împreună cu Casa de Cultură a Studenților
Timișoara și cu ansamblul ”Timișul” au organizat un spectacol de muzică și dansuri
populare în semn de prețuire și respect pentru toate femeile din comună. Doamnele
au avut parte de un program deosebit. Dansatorii de la ”Timișul” au pus în scenă
dansuri din mai multe zone ale Banatului și țării. Ritmurile alerte, mișcările executate în mare viteză, pași sincopaţi, strigăturile, vibraţia permanentă a întregului
grup de dansatori, au creat un spectacol dinamic plin de vigoare. Sala a răsplătit cu
nenumărate aplauze evoluția dansatorilor.

”Frumoasele olandeze” la Lenauheim
Vremuri demult apuse dar obiceiuri care rămân. Râsete, aplauze generoase. Sâmbătă 12 martie, la căminul cultural din Lenauheim, cei
prezenţi în sală au asistat la punerea în scenă a piesei de teatru ”Frumoasele olandeze” de Gheorghe Vlad. În deschiderea spectacolului, un
grup de copii au încântat asistenţa dansând vals și cha cha cha.
”Frumoasele olandeze” este o comedie în care, personajele, toate din
mediul rural, parodiază viața de la sat. În piesă, într-o cooperativă
agricolă de producție sunt achiziționate niște vaci de origine olandeză, cu mare randament în producție de lapte, dar care, până la urmă,
se dovedesc a fi din rasa Bălțată românească. Admirabil a jucat cuplul
de comici Poponete și Țâvriș care și-au luat calculator de buzunar
ca să socotească când și câtă mâncare să le dea vacilor, gândindu-se
astfel că vor munci mai puțin. Cei doi (de fapt doar personajele erau
de gen masculin, rolurile fiind interpretate de două doamne), foarte
concentrați la calcule, răspund, într-un final, mugetelor cirezii de vaci
tot prin… mugete, stârnind ropote de aplauze din sală. Personajul
comic al piesei este nebunul satului, Stan (soţul președintei CAP),
un fost tractorist. Victimă a unui accident cauzat de nerespectarea
regulilor de protecția muncii, Stan a stârnit râsetele spectatorilor ori
de câte ori rostea refrenul ”Haida-haida” în scopul forțării ritmului de
muncă. La fel de apreciate au fost evoluțiile mulgătoarei dar și a celorlalte personaje. A fost o seară reușită, un spectacol care a descrețit
frunțile celor prezenți. Actorii amatori din comună care au jucat în
piesă merită toate aprecierile pentru modul cum au jucat.

Distribuția: Petria (președinta CAP-ului) - Palade Nedioara;
Irina Preduț - Ioana Muhlberger; Poponete - Luminița Pătru; Ţâvriș – Liliana Radomir; Catrina – Viotica Steleac; Lizica Vrabie – Claudia Bibu; Ștefan – Gabriela Mateaș; Stan
– Lenuța Domuță
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Consilierii au votat bugetul comunei pe 2011
După discuțiile din comisiile Consiliului Local, în ședința din
data de 4 martie 2011, consilierii au adoptat bugetul comunei
pe acest an. Este un buget limitat, mai mic față de anul trecut.
Cu toate acestea sunt alocați bani de investiții.
Veniturile totale ale comunei se cifrează la suma 5.125 mii
lei, din care veniturile proprii sunt în valoare de 1.477 mii lei.
CJ Timiș contribuie la bugetul local cu suma de 423 mii lei,
bani cu care se vor realiza amenajări de trotuare, reparații de
drumuri și extinderea rețelei de apă la Grabaț și Bulgăruș.
Finanțele județene vor vira bugetului local și banii pentru
asistența socială și învățământ: 300 mii lei pentru asistenți
personali ai persoanelor cu handicap, 12 mii lei pentru încălzire locuințe, 1.265 mii lei pentru învățământ. Fondul de
rulment (excedentul din 2010), în sumă de 398 mii lei, va fi
utilizat la investiții în baze sportive la Lenauheim, Grabaț
și Bulgăruș. ”Este posibil ca la rectificările din partea a doua
a anului, din luna iunie, comuna să mai primească bani. Câți bani avem, atâta
vom cheltui. Am reușit să încasăm restanțe din taxele și impozitele datorate
de cetățeni și firme în valoare de 120 mii lei. Această sumă se va putea aloca
investițiilor. Chiar dacă bugetul alocat pentru salariile cadrelor didactice este
mai redus ca cel de anul trecut, aceștia vor primi salariile până la finele anului”
spune primarul Ilie Suciu.
CE HOTĂRÂRI AU MAI LUAT CONSILIERII LOCALI?
După votarea bugetului pe 2011, aleșii locali au mai aprobat prelungirea acordului de parteneriat și a bugetului pentru finanțarea activității Centrului de zi
pentru copii cu dizabilități din Lenauheim. De asemenea, s-au mai votat: scoaterea la licitație a unui teren din Lenauheim pentru construcția unei locuințe,
stabilirea unor criterii și valori minime ce stau la baza acordării ajutorului social; aprobarea dezlipirilor în Cartea Funciară a unor imobile din comună.

Măsuri împotriva
câinilor vagabonzi
În ultima vreme pe raza comunei noastre au avut loc mai multe
evenimente legate de nesupravegherea câinilor de către proprietari. Primăria, împreună cu polițiștii locali, vor lua măsurile ce
se impun în baza legislației în vigoare.
Două sunt actele normative ce stabilesc regimul de deținere a
câinilor periculoși: Legea nr.60/2003 și OUG 55/2002. Conform legii prin câini periculoși se înţelege câinii aparţinând următoarelor rase, grupate în două categorii, după cum urmează:
categoria I: câinii de luptă și de atac, asimilaţi prin caracterele morfologice cu câini de tipul Pit Bull, Boerbull, Bandog
și metișii lor; categoria a II-a: câinii din rasele Staffordshire
Bull Terrier, American Staffordshire Terrier, Tosa, Rottweiller,
Dog Argentinian, Mastino Napolitano, Fila Brazileiro, Mastiff, Ciobănesc Caucazian, Cane Corso și metișii lor. Prin câini
agresivi se înţelege orice câine care, fără să fie provocat, mușcă
sau atacă persoane ori animale domestice în locuri publice sau
private.

OBLIGAŢIILE DEŢINĂTORILOR DE CÂINI
- când ies cu câinii pe drumurile publice, trotuare aceștia să
poarte botniţă și să fie ţinuţi în zgardă și lesă sau ham
- să nu organizeze lupte între câini
AMENZI ȘI SANCȚIUNI
- neluarea măsurilor de prevenire a atacului canin de către proprietarul câinelui asupra unei persoane constituie infracţiune și
se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.
- neluarea măsurilor de prevenire a atacului canin de către proprietar, dacă fapta s-a soldat cu rănirea sau cu uciderea unui
animal domestic- amendă 100-500 lei

”

Rog proprietarii de câini să îi țină în curte pentru a evita
eventualele neplăceri. De asemenea, cei care au ferme pe
câmp să aibă grijă de câinii de pază să nu atace locuitorii
care se deplasează la tarlale, pe jos ori cu bicicleta” transmite
primarul Ilie Suciu.

ATENȚIE!
Nu intră în categoria câinilor agresivi orice câine care atacă sau
mușcă o persoană care a pătruns fără drept, în orice mod, într-o
proprietate privată sau publică protejată de acel câine.
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nerea cererii aveţi nevoie de
adeverinţă pentru suprafaţa
agricolă pe care o exploataţi
în anul 2011 sau acte doveditoare pentru terenul utilizat.
Referent superior,
Liliana Radomir

Noutăți
de la
APIA
Agenția de Plăți și Intervenție
pentru Agricultură (APIA) a
lansat la 1 martie 2011 campania de primire a cererilor de
plată pentru schemele / măsurile de sprijin pe suprafață. În
Timiș sunt așteptați să depună
cereri circa 22.000 de fermieri
care dețin 550.000 de hectare.
Pentru a beneficia de sprijinul financiar pe suprafață,
fermierii trebuie să depună la
centrele APIA, în intervalul
1 martie - 16 mai 2011, o singură cerere de plată. Pentru
cererile de plată depuse după
data de 16 mai, se vor aplica
penalități de 1% pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere.
După data de 11 iunie 2011,
cererea de sprijin nu mai este
admisă la calculul plății pentru anul în curs.

CINE BENEFICIAZĂ ?
Pot beneficia de măsurile
de sprijin pe suprafață persoanele fizice și/sau juridice care exploatează terenul
agricol pentru care solicită
plata, în calitate de proprietari, arendași, concesionari,
administratori în cadrul
asociațiilor în participațiune
etc. Dacă proprietarul a dat
terenul în arendă, l-a concesionat sau l-a închiriat, sprijinul financiar pe suprafața
respectivă va fi acordat celui
care lucrează terenul.
CE SUPRAFAȚĂ TREBUIE SĂ AIBĂ TERENUL?
Sunt eligibile la plată
exploatațiile cu suprafața
de cel puțin un hectar, formate din parcele agricole cu
suprafața de cel puțin 0,3
hectare. În cazul viilor, livezilor, culturilor de hamei, pe-

CARP- în ajutorul
membrilor pensionari
timișeni
Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor din Timișoara are
ca obiectiv principal de activitate întrajutorarea membrilor
prin asigurarea de servicii, sprijin material și organizarea de
activități pentru petrecerea timpului liber:
n acordarea de împrumuri rambursabile, cu dobânzi avantajoase
n acordarea de ajutoare nerambursabile și de deces
n prestarea de servicii medicale gratuite sau cu tarife reduse
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pinierelor pomicole, pepinierelor viticole sau al arbustilor
fructiferi, suprafața minimă a
parcelei trebuie să fie de cel
puțin 0,1 hectare.
De asemenea, solicitantul
trebuie să respecte Bunele Condiții Agricole și de
Mediu (GAEC) pe toată
suprafața fermei.

IMPORTANT !
Toţi fermierii care au avut
cerere pentru anul 2010 vor
fi planificaţi și invitaţi pentru depunerea cererii. Pentru
a nu se crea aglomerație la
depunerea cererilor toţi fermierii ar fi bine să se prezinte
conform planificării, la data
și ora stabilită în scrisorile
primite de la APIA. După
cum ne-a informat ing. Zaiţ
Doru, coordonator centru local APIA Jimbolia, la depu-

În perioada 28.02.201102.03.2011, APIA a plătit, la
nivel național, unui număr
de peste 65.000 de fermieri,
suma de 105 milioane de lei,
circa 24,7 milioane de euro.
Cei mai mulți bani (peste 87
milioane de lei) s-au dat pentru schema de plată unica pe
suprafață (SAPS). Începând
cu data de 1 decembrie 2010,
APIA a demarat campania de
plată regulară 2010 și până
în prezent a plătit suma de
2,1 miliarde de lei (circa 491
milioane de euro) pentru un
număr de 774.665 fermieri.
Pentru anul 2010, cuantumul
alocat schemei de plata SAPS
este de 80,36 euro/ha. Plățile
sunt efectuate în lei, la cursul
de schimb stabilit de Banca
Centrală Europeană (BCE)
pentru ziua anterioară datei
de 1 octombrie a anului pentru care este acordat sprijinul.
Pentru data de 30 septembrie
2010, BCE a stabilit un curs de
4,2718 lei.
Schemele/măsurile de sprijin
pe suprafață sunt finanțate
din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) pentru schema de plată unică pe
suprafață.

n acțiuni sociale: cote de compensare la biletelor de tratament și prestații medicale , ajutor la spitalizare
n organizarea de activități cultural- artistice: cor, cenaclu, ansamblu folcloric, jocuri, transport (cu microbuz propriu și
prețuri reduse) în excursii în țară și străinătate
n cazare gratuită pe 6 zile în vila din Buziaș, o singură dată
pe an (pentru cei care au plătit cotizația la zi). Pentru perioade mai lungi se percep tarife reduse.
Informații suplimentare se pot afla de la agenții CARP din
localitățile: Buziaș, Deta, Sânnicolau Mare, Făget, Jimbolia, Recaș, Gătaia, Ciacova. Săcălaz, Șag, Jebel, Dudeștii
Vechi, Becicherecu Mic, Giroc sau la telefoanele: 0256/242665;
0256/294.870 și pe site-ul www.carptimisoara.ro

