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Demersuri pentru rețea de
canalizare în comună
Editorial
Ilie Suciu

Responsabilitate
și bun simț

La începutul lunii aprilie, alături de alte 16
primării timișene, administrația locală a
semnat aderarea la Asociația Timiș 17 Vest.
Gruparea și-a propus realizarea de investiții
apă- canal prin obținerea finanțării direct de la
Uniunea Europeană dar și investiții în mediu
și turism rural.
Multe primării din țară au dorit să acceseze
fonduri europene și guvernamentale pe Măsura 322 pentru lucrări majore în infrastructura
localităților: apă- canal, asfaltări de drumuri,
reabilitări cămine culturale etc. În cazul acestei
Măsuri 322, drumul de la faza de proiect până
la diferitele etape de jurizare și, eventual în cazul fericit, adjudecare, a fost extrem de lung și
anevoios. Foarte puține administrații au îndeplinit criteriile Măsurii 322 și au fost declarate
câștigătoare. Pentru a evita neajunsurile acestei

măsuri, primăria Lenauheim, alături de alte 16
administrații locale timișene, a găsit o cale directă și rapidă pentru a obține bani pentru canalizare. ”Am aderat la Asociația Timiș 17 Vest
și prin intermediul acesteia vom accesa fonduri
direct de la Bruxelles. Va fi o singură jurizare
din partea comisiei de mediu a Uniunii Europene iar după aceasta banii vor veni imediat. În
momentul de față, realizăm statutul asociației,
după care fiecare Consiliul Local din cele 17
va stabili o anumită sumă pe cap de locuitor ca
aport pentru introducerea canalizării. Cel târziu în luna iunie, vom definitiva actele de constituire și vom demara procedurile de obținere
a finanțării prin depunerea proiectului direct la
Bruxelles. Vom solicita canalizare în toate cele
trei localități ale comunei și o stație de epurare”
spune primarul Ilie Suciu.

Bani pentru Timiș și comuna noastră

În prima parte a lunii aprilie, Consiliul Județean Timiș a primit din partea Guvernului suma de două milioane de lei. De asemenea, au fost
alocați bani și pentru un număr de 59 de primării timișene. ”Am primit
de la Guvern două milioane de lei pentru Consiliul Județean Timiș și îi
vom duce în rectificarea bugetară pe care o vom avea, cel mai probabil,
la finele lunii aprilie. Vom discuta în comisii, sunt multe lucruri pe care
le putem face. Banii ar putea ajunge în Agenda Culturală sau
în anumite proiecte punctuale” spune Constantin Ostaficiuc,
președintele CJ Timiș. Și comuna Lenauheim a primit fonduri
guvernamentale. ”Este vorba de suma de 320 mii lei. Vom discuta, la nivelul Consiliului Local dar mai mult ca sigur îi vom
aloca pentru investiții în infrastructură” a declarat primarul
Ilie Suciu.

Locuitorii comunei noastre sunt
oameni harnici cu spirit civic și gos
podăresc. Nu o dată, și țin să le
mulțumesc pentru aceasta, au răs
puns apelurilor administrației par
ticipând la acțiuni de curățenie pe
spațiile verzi, igieniezări pe marginea
drumurilor, plantare de puieți etc. De
asemenea, este un fapt dovedit că
locuitorii pun mare preț pe tradiții,
pe sărbătorile comunităților din
Bul
găruș, Lenauheim ori Grabaț.
Sunt lucruri firești, aspecte ce țin
de educație, de bun simț și de res
ponsabilitate față de propria familie
sau comunitate. Din păcate, sunt unii
care nu au un comportament civic
care să le facă cinste și care umbrește
efortul semenilor de a avea o comună
îngrijită. Concret, fără a fi un fenomen,
constat că mai există locuitori care
nu au grijă de curățenia și bunurile
comunității. Nu mi se pare firesc că,
atunci când pe o stradă un locuitor
iese să tundă iarba, ceilalți să nu
reacționeze și, la rândul lor, să nu
întrețină spațiul verde din fața casei.
Nu este normal ca, în anumite locuri,
coșurile de gunoi să fie deteriorate
ori deșeurile aruncate lângă acestea.
Desigur, nu sunt fapte grave, dar
afectează imaginea de buni gospodari
a majorității locuitorilor. Stă în puterea
noastră să îndreptăm aceste stări de
fapt cu o vorbă, cu o atenționare. Ar
fi o dovadă în plus că fiecare localitate
a comunei are oameni de caracter,
cărora le pasă de modul cum arată
locul în care trăiesc.

”Școala și grădinița altfel„
în comuna noastră

Concurs de pictură religioasă, întreceri sportive și recreative,
desene pe astfalt, excursii, acțiuni de ecologizare, interpretări de
fabule, cunoașterea istoriei locale- sunt doar o parte din ceea ce
au avut parte preșcolarii și elevii din comuna noastră între 2 și
6 aprilie.
În premieră pentru învățământul românesc, timp de cinci zile
nu s-au făcut ore, nu s-au dat note. A fost prima ediție a “Săptămânii altfel” în care preșcolarii și elevii din comuna noastră
au avut parte de zeci de activități extrem de interesante.
CARE AU FOST O PARTE DIN
ACTIVITĂȚILE DESFĂȘURATE?
 jocul “Profesorul văzut din perspectiva elevului
nostru”
 interpretarea personajelor din fabule
 sceneta “Motanul pedepsit“
 concurs de pictură religioasă
 ateliere de lucru-ora de limba română,
 desene pe asfalt
 pictura pe sticlă
 întreceri sportive
 concurs interdisciplinar “Olimpiada mărţişorului”
la Săcălaz
 vizionare de film
 acţiune de ecologizare a satului Grabaț
 acţiune umanitară la Lenauheim
 excursii în natură
 ”Să ne cunoaştem istoria localităţii”
 decorarea claselor pentru Sfintele Paști
 excursie la Timișoara la grădina zoologică, biblio
teca Universității de Vest, Casa de cultură a stu
denților
 modelaj, desene, creație literară, jocuri matematice
 participare la concursurile ”English Word„ (desfă
șurat la Grup Școlar ”Romulus Paraschivoiu” din
Lovrin) și la ”Bulgărușenii au talent”
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Hotărâri ale Consiliului
Local Lenauheim

În ședința din data de 21
martie 2012, aleșii locali
au adoptat o serie de hotărâri de interes pentru
comunitate. Acestea sunt
următoarele:

CF 402257 Lenauheim,
nr. Top 448/b, teren aflat
în domeniul privat al comunei Lenauheim, d-nei
Bodea Nicoleta Bianca,
domiciliată în loc. Bulgăruş, nr. 166, jud. Timiş,
pentru construirea de locuinţă proprietate privată,
L115/2003

 HCL nr. 19/21.03.2012
– privind aprobarea rectificării bugetului local al
comunei Lenauheim pe
anul 2012
 HCL nr. 20/21.03.2012privind aprobarea execuţiei bugetare a bugetului
local pe anul 2011 al comunei Lenauheim
 HCL nr. 21/21.03.2012
– care vizează aprobarea
execuţiei bugetare pentru
activităţile autofinanţate
pe anul 2011

 HCL nr. 22/21.03.2012
– pentru aprobarea PUZ –
Baza Sportivă şi agrement
în loc. Grabaţ, situate în
extravilanul loc. Grabaţ,

com Lenauheim, jud. Timiş, identificate prin CF
400635, CF 400636, CF
400637, CF 400638, CF
400639, CF 400786, CF
400851 şi CF 400861, în
suprafaţă totală de 124878
mp.

 HCL nr. 23/21.03.2012
– referitor la aprobarea
Regulamentului local de

implicare a
publicului
din com. Lenauheim în
elaborarea sau revizuirea
P.U.A.T (Planului Urbanistic de Amenajare a Teritoriului)

 HCL nr. 24/21.03.2012
– prin care s-a aprobat
atribuirea în folosinţă
gratuită a suprafeţei de
500 mp, teren înscris în

 HCL nr. 25/21.03.2012
– privind aprobarea situaţiilor financiare, bilanţ,
contul de profit și pierdere
şi anexe la bilanţ la data de
31.12.2011 la SC Gospodărie Comunală SRL Lenauheim.
 HCL nr. 26/21.03.2012
– privind aprobarea completării prevederilor HCL
33/19.04.2011 cu referire
la includerea în patrimonial privat al comunei Lenauheim ale unor bunuri
imobile de pe raza comunei Lenauheim

Pregătiri pentru ”Lada
cu zestre”, ediția 2012

An de an, reprezentanții comunei noastre la festivalul- concurs
”Lada cu zestre” au dovedit că au talent și pasiune pentru folclor
și artă. Munca lor, sutele de ore de repetiții au fost încununate
de succes. Peste o lună, va începe faza zonală a ediției din acest
an a festivalului. Încă din această lună, reprezentanții comunei
noastre au început repetițiile.
La faza judeţeană a concursului de anul trecut, ansamblul pe
generaţii debutanţi (instructori Pătru Luminiţa şi Pătru Daniel)
din Lenauheim au obţinut menţiunea I. Tot la faza judeţeană al
aceluiaşi concurs, la secțiunea dans solistic amatori, dans de societate, perechea Radomir Amalia şi Pătru Paul (instructor Heiser Florentina.) a obţinut premiul II. Ediția din acest an este
programată în data de 16 iunie la Jimbolia faza zonală, la care
vor participa localitățile Comloşu Mare, Lenauheim, Gottlob,
Cărpiniş, Iecea Mare, Cenei, Checea, Teremia Mare, Tomnatic
și Jimbolia. Comuna noastră va fi reprezentată de către grupul
coral bisericesc din localitatea Grabaţ și ansamblul de dansuri
populare din Lenauheim. Faza județeană a concursului va avea
loc la toamnă în cea de-a doua parte a lunii septembrie.
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UN SECOL DE VIAȚĂ,

La mulți ani,
Karl Georg Bieber !

CĂSĂTORII

100 de ani. Un secol. A văzut cum crește și se dezvoltă satul natal.
A trăit ororile războiului, a venirii comunismului, a deportării în
Bărăgan. Și-a pierdut casa, nu și amintirile tinereții. După ani de
suferință a ales să plece în Germania, unde trăiește și astăzi. Este
vorba de un fost locuitor al Lenauheim-ului- Karl Georg Bieber,
care pe 27 aprilie împlinește venerabilă vârstă de 100 de ani.
Karl Georg Bieber s-a născut la Lenauheim în 27 aprilie 1912.
A urmat școala în localitate devenind mai apoi agricultor. ” Familia Bieber a avut casa la nr. 532, pe strada spre cimitir. După
ce s-a căsătorit cu Anna Anton, Karl Georg Bieber a început
să ridice o casă nouă pe care terminat-o în 1943. Anii celui deal doilea război mondial și cei de după au fost deosebit de grei
pentru familia Bieber. Au pierdut casa, au fost deportați în Bărăgan. După ce a revenit în Banat, a locuit o vreme la Sânnnadrei
și Timișoara apoi a emigrat în Germania, stabilindu-se la Karlsruhe. Karl Bieber a lucrat o viață întreagă în domeniul agricol,
în special la ferme de porcine unde a deținut și funcții de conducere. În timpul liber s-a ocupat de lucruri legate de comuna
sa natală. Printre altele a construit o moară de cereale antrenată
de cai. Acest exponat se află în muzeul din Lenauheim” spune
Werner Griebel, președintele HOG Lenauheim. ”La împlinirea
vârstei de 100 de ani, în numele asociației HOG Lenauheim și
celei a șvabilor bănățeni, dorim domnului Karl Georg Bieber un
călduros ”La mulți ani”!” urează Werner Griebel.
Chiar dacă trăiește de mulți ani în Germania, pentru mine
Karl Georg Bieber este cetățean al comunei Lenauheim. La
împlinirea unui secol de viață îi urez concetățeanului nostru
multă sănătate și un sincer ”La mulți ani!” Primar Ilie Suciu

Tau Sorin cu Merschan
Emanuela-Felicia în
04.04.2012
Mirauţă Petru cu Rafaila Lidia-Camelia în
14.04.2012
Le dorim “Casă de piatră!”

”Let’s Do it ,
Romania!” la
Lenauheim

”

Se pot depune proiecte pentru Măsura 121
Agenția de Plăți pentru
Dezvoltare Rurală și Pescuit
(APDRP) deschide, în perioada 17 aprilie-31 mai, sesiunea pentru depunerea proiectelor aferente Măsurii 121
“Modernizarea exploatațiilor
agricole”. Depunerea proiectelor se va face la Oficiul
Județean al APDRP, de luni
până vineri, în intervalul orar
9,00 – 14,00. Termenul limită al depunerii cererilor de
proiecte pentru această sesiune este miercuri, 31 mai, ora
12,00.
Noutăți față de sesiunile anterioare
- se alocă toți banii disponibili până la finalul perioadei
de finanțare, respectiv până în
2013, fondurile nerambursabile disponibile sunt de peste
220 milioane de euro
- se va acorda finanțare europeană nerambursabilă în mod
4

separat pentru sectoarele vegetal și zootehnic
- au suferit modificări și valorile maxime eligibile ale proiectelor, în funcție de sectorul
în care se va face investiția.
- pentru sectorul zootehnic, valoarea eligibilă a unui
proiect de investiții nu poate
depăși 2 milioane de euro,
beneficiind de o cofinanțare
publică nerambursabilă începînd cu 40%.
- pentru sectorul vegetal, valoarea maximă a investiției
nu poate depăși un milion
de euro, cofinanțarea publică
nerambursabilă pornind tot
de la 40%.
- vor fi considerate eligibile
doar acele mijloace de transport care transportă numai
un anumit tip de mărfuri:
autocisterne, autoizoterme,
mijloace de transport albine,
animale.
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CINE POT FI
BENEFICIARII?

Beneficiarii eligibili pentru
sprijinul acordat prin Măsura
121 sunt fermierii (persoa
ne fizice sau juridice), care
practică în principal activităţi
agricole, a căror exploataţie
este situată pe teritoriul ţării,
are o dimensiune egală sau
mai mare de 2 UDE și care
este înregistrată în Registrul
unic de identificare / Regis
trul agricol. Solicitantul tre
buie să facă dovada că veni
turile din activităţile agricole
reprezintă cel puţin 50% din
total venituri din exploatare.
Pe pagina de internet a Agen
tiei (www.apdrp.ro) a fost
publicată ultima variantă a
Ghidului Solicitantului.

În data de 12 mai 2012, la Lenauheim, va fi zi de curățenie
în cadrul proiectului ”Let’s
Do it , Romania!„. Acțiunea
va fi coordonată de Asociația
”Viitorul în Zori”, CJ Timiș,
Prefectura Timiș, Garda
Națională de Mediu, Agenția
Regională pentru Protecția
Mediului Timișoara. Organizatorii se așteaptă, ca de
fiecare dată, la o participare
cât mai numeroasă a copiilor din toate instituțiile de
învățământ de pe raza comunei dar și a adulților.

DECEDAŢI
Sabău Ferdinand (Bulgăruş) la 27.03.2012
Drăgănescu Elena (Lenauheim) la 31.03.2012
Sicoe Petru (Grabaț) la
23.04.2012
Dumnezeu să-i odihnească
în pace!

