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Alegeri locale 2012

Data şi calendarul de desfăşurare a alegerilor
au fost stabilite prin Hotărârile de Guvern HG
140 şi 141 din 13 martie 2012, iar legea care re
glementează desfăşurarea alegerilor locale este
Legea 67 din 2004 privind alegerea autorităţi
lor administraţiei locale (republicată). Număr de
alegători în comuna Lenauheim, conform Liste
lor electorale permanente, este de 5051 persoane.
BIROUL ELECTORAL LENAUHEIM
Conform Ordinului Prefectului nr.156/27.03.2012,
unitatea administrativ teritorială Lenauheim face
parte din Circumscripția electorală nr. 55. Prin
Procesul verbal din data de 12.04.2012 în urma
tragerii la sorți a fost stabilită componența Birou
lui Electoral al Circumscripției nr. 55 Lenauheim,
astfel:
• Președinte: Doamna Cotoșman Maria
• Locțiitor: Doamna Radomir Liliana
Sediul Biroului Electoral al Circumscripției
nr. 55 este com. Lenauheim, Primăria Comu
nei Lenauheim, nr.258, tel. 0256360428
UNDE SE VOTEAZĂ?
În comuna Lenauheim au fost delimitate prin
Dispoziția Primarului și Ordinul Prefectului
un număr de 3 secții de votare, astfel:
SECȚIA DE VOTARE NR. 1
La Căminul cultural Lenauheim. La această
secție vor vota locuitorii din Lenauheim
SECȚIA DE VOTARE NR. 2
La Căminul cultural Bulgăruş. La această
secție vor vota locuitorii din Bulgăruş
SECȚIA DE VOTARE NR. 3
La Căminul cultural Grabaţ. La această secție
vor vota locuitorii din Grabaț.
CÂȚI CONSILIERI LOCALI ȘI
JUDEȚENI ALEGEM?
Prin ordinul prefectului cu nr. 106/22.03.2012

Editorial
Ilie Suciu

a fost stabilit numărul consilierilor locali ce
urmează a fi aleși la 10 iunie 2012, în raport
cu populaţia existentă la data de 1 iulie 2011.
Astfel, la o populație a comunei de 5980 lo
cuitori vor fi aleși un număr de 15 consilieri
locali.
Prin ordinul prefectului cu nr. 107/22.03.2012
a fost stabilit și numărul consilierilor pentru
Consiliul Județean Timiș care urmează a fi
aleși la data de 10 iunie 2012, în raport cu
populația existentă la data de 1 iulie 2011.
Astfel, la o populație a județului Timiș de
679.848 locuitori, numărul de consilieri ju
dețeni ce va fi ales este de 36.
Sediul Biroului electoral de
circumscripție județean nr. 37 Timiș,
pentru alegerile locale din 10 iunie
2012, se află la Universitatea de Științe
Agricole și Medicină Veterinară a
Banatului Timișoara, Calea Aradului
nr.119, tel. 0256232285,
Email: becjtimis@beclocale2012.ro.
și fax.0256235136.
Președintele Biroului electoral de
circumscripție județean este domnul
judecător Titu Birceanu, locțiitor este
doamna judecător Anișoara Țira.

Dragi locuitori,
În data de 10 iunie, dumneavoastră, locuitorii comunei Lenauheim, veți fi chemați să vă alegeți
reprezentanții în administrația
locală, la Primărie și la Consiliul
Ju
dețean. Am speranța că, la
aceste alegeri locale, campania
electorală se va desfășura în mod
civilizat. În ziua de 10 iunie, veți
evalua dacă cei ce vor să fie aleși,
doresc binele comunității, vor ca
Bulgăruș, Lenauheim și Grabaț
să se dezvolte în continuare. Încrederea pe care mi-ați arătat-o
acum patru ani când m-ați ales în
fruntea administrației locale a fost
răsplătită prin lucrările finalizate
în fiecare localitate a comunei.
Am convingerea că alături de toţi
locuitorii, de consilierii locali, de
angajaţii primăriei vom reuşi să finalizăm lucrările demarate şi să începem altele noi. Şi de acum înainte, vă asigur că voi veghea pentru
ca toate proiectele de dezvoltare
ale localităţii să devină realitate.

Consiliul Județean Timiș- cel mai mare investitor din județ
În ultimii patru ani, pentru investiții în județ,
Consiliul Județean Timiș a alocat suma de
600 de milioane de lei. Între 2008 și 2012,
500 de km de drumuri județene au fost asfal
tate, 10 milioane de euro au fost investiți în
rețele de canalizare din localitățile timișene,
50 de milioane de euro au ajuns la primări
ile din județ pentru lucrări hidrotehnice iar
50 de milioane de euro au fost folosiți pen
tru reabilitarea drumurilor și podurilor din
Timiș. Președintele Consiliului Județean
Timiș, Constantin Ostaficiuc, a gestionat un
buget anual de aproximativ 100 milioane de

euro, adică aproape 500 de milioane de lei, pe
perioada mandatului, bani care au fost folosiți
pentru funcționarea școlilor speciale din județ,
programul cornul și laptele, în sistemul de
sănătate, pentru instituțiile de cultură din
subordinea CJT, pentru sprijinirea bisericilor,
asistență socială, pentru funcționarea inspec
toratului pentru situații de urgență, pentru
reabilitarea și repararea drumurilor județene,
pentru căminele pentru persoane vârstnice și
pentru protecția mediului. De asemenea, între
2008 și 2012, s-au realizat investiții în rețele
de apă și canalizare. CONTINUARE ÎN PAGINA 4

Realizări 2008- 2012
în comuna Lenauheim

LOCALITATEA BULGĂRUȘ
 Asfaltări:
- 1.100 m pe DJ 594/B ( finanţare CJT)
- 850 m centru-gară (finanţare buget local)
 Renovare şi amenajare grup sanitar grădiniţă
 Organizarea Hramului bisericii (finanţare buget local)
 Asfaltări:
- 820 m strada 1 (finanţare buget local)
- 2 km drumul spre Satul Nou
 Reparaţii sediu primărie (finanţare buget
local)
 Extindere cu 6000 metri a reţelei de apă
 Renovare biserică și casă parohială
 Dotarea căminului cultural cu 25 mese
 Achiziţionare avizier
 Asfaltare trotuar
 Introducere apă potabilă în şcoală
 Amplasare 5 containere peturi
 Amplasare bănci şi coşuri de gunoi
 Reparaţii cămin cultural (acoperiş şi perete de
susţinere)

2

| Nr. 38 | luna mai 2012

 Pietruire străzi
 Amenajare piață
 Reabilitare completă a Școlii (proiect Banca
Mondială): interior, exterior, instalații sanitare și electrice
 Montare geamuri termopan grădiniță
 Modernizare încălzire centrală școală (din
bugetul local)
 Achiziție mașină pompieri care deservește
toate cele trei localități componente
 Plantare 10.000 puieți salcâm
 Pietruiri străzi
LOCALITATEA GRABAŢ
 Executarea unui foraj pentru apa potabilă
 Organizarea în fiecare an a Rugii
 Încălzire centrală şi montat geamuri termopane la grădiniţă
 Reparaţii biserică
 Reparaţii grădiniţă
 Lucrări la baza sportivă (fonduri guvernamentale)

 Extindere reţea apă cu 5.000 de metri
 Reparaţii grădiniţă
 Amplasare bănci şi coşuri de gunoi
 Amenajare loc de joacă
 Reabilitare instalaţii electrice la grădiniţă şi
școală
 Amplasare 5 containere pentru peturi
 Asfaltare 3 străzi, lungime de 1300 m
 Igienizare acostamente
 Panouri primărie
 Achiziţionare avizier
 Igienizare curtea grădiniţei
 Pietruiri străzi
 Plantare 10.000 de puieți salcâm
 Amenajare trotuare pe o lungime de 200
metri
 Finalizare lucrări baza sportivă
LOCALITATEA LENAUHEIM
 Organizare manifestare „Fiii satului” și Ruga
(finanţare buget local)
 Amenajarea interiorului primăriei la biroul

taxe și impozite
 Încălzire centrală grădiniţă
 Reparaţii şosea Lenauheim-Iecea Mare pe o
lungime de 2.000 metri
 Amenajare grup sanitar cămin cultural
 Renovare biserică – suma alocată 60.000 lei
 Amenajare trotuar şi rondou la biserică
 Instalare alarme şi sistem video la primărie
 Reparaţii grădiniţă
 Amplasare bănci şi coşuri de gunoi
 Amenajare alee Monument ,,Eroul Necunoscut,,
 Reabilitare instalaţii electrice la grădiniţă şi
şcoală
 Amplasare containere peturi (deșeuri reciclabile)
 Proiect de reabilitare încălzire şcoală
 Asfaltare 2 străzi, lungime 1.200 metri
 Igienizare acostamente
 Panou primărie
 Reabilitare sistem distribuție apă (schimbare
vane)
 Pietruire străzi

 Reparații la muzeul memorial
”Nikolau Lenau”
 Pietruiri străzi
 Plantare 10.000 de puieți salcâm
 Realizare parcare primărie
 Plantare 10.000 de puieți salcâm
 Amenajare parc joacă copii
 Schimbare cazane încălzire centrală la școală
 Semnarea proiectului de realizare a 7,3 km de
drumuri agricole
Alte realizări:
- sprijinirea anuală cu fonduri de la bugetul local
a Centrului de zi pentru copii cu dizabilităţi din
Lenauheim și a Casei de copii orfani din Bulgăruș
- oferirea pungilor cu dulciuri tuturor copiilor din
unitățile de învățământ, Centrul de zi, Fundației
MUTH Herz für Kinder și cultelor din comună cu
ocazia Paștelui, Crăciunului și zilei de 1 Iunie.
- sprijinirea anuală a activităților culturale, sportive și ale cultelor

”

În acești ultimi patru ani,
administrația locală a realizat o
serie de lucrări în infrastructura
localităților comunei Lenauheim. Și
mă refer în principal la drumuri, trotuare,
sistemul de alimentare cu apă, salubritate.
Domenii cum ar fi mișcarea culturală, sportivă, învățământul, centrele sociale au beneficiat de o atenție deosebită din partea primăriei și CL Lenauheim. Nu trebuie să omitem
deschiderea spre Europa a administrației
locale. Am realizat colaborări fructuoase
cu asociațiile șvabilor originari din comună
stabiliți în Germania, am avut parte de o
vizită onorantă- cea a primarului orașului
Ingolstadt, am stabilit contacte cu potențiali
investitori străini. Toate aceste realizări ale
administrației locale s-au făcut pentru locuitorii comunei, pentru ca Bulgăruș, Lenauheim și Grabaț să devină localități moderne și
bine gospodărite.”
Primar Ilie Suciu
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” Let’s Do It, Romania!” 2012
în comuna Lenauheim

Urez tuturor locuitorilor comunei Lenauheim care poartă numele
Constantin și Elena
un sincer “LA MULŢI
ANI !” cu multă sănătate şi bucurii alături
de cei dragi.
Primar Ilie Suciu

CĂSĂTORII

Au demonstrat că le pasă cum arată comuna în care locuiesc ori învață. Au dat
exemplu locuitorilor din Bulgăruș, Grabaț
și Lenauheim, prin participarea, ca și
voluntari, la o acțiune de curățenie a comunei. Sunt participanții la campania
națională de curățenie ”Let’s do it Romania”, o acțiune desfășurată și în comuna
Lenauheim.
Sâmbătă, 12 mai 2012, românii au participat
la Ziua curățeniei generale în natură, o cam
panie demarată de către o organizație non-gu
vernamentală sub sloganul ” Let’s Do It, Ro
mania!”. În comuna noastră, au fost prezenți la
acțiunea de curățenie elevii şcolilor din toate

Consiliul
Județean
Timiș - cel
mai mare
investitor
din județ
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Astfel, 41 de localități au
beneficiat de introducerea
sistemelor de apă potabilă
iar 13 localități au fost incluse în programul de introducere a canalizării.
4
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cele trei localităţi ale comunei. S-au strâns
hârtii, pet-uri şi resturi vegetale din centrul
satelor până la marginile acestora. Primăria
Lenauheim a asigurat materialele de care au
avut nevoie, saci de plastic şi mănuşi de uni
că folosinţă. ”Sunt mulți nepăsători ce aruncă
din mașini sau din gospodării diverse obiecte
care nu le mai sunt de folos, umbrind, astfel,
imaginea comunei și eforturile comunității
de a păstra curată localitatea. A fost o acțiune
reușită. Copiii au fost deosebit de implicați
în tot ceea ce au făcut și au dat dovadă că le
pasă de cum arată localitatea în care trăiesc și
învață. Doresc să le mulţumesc tuturor cadre
lor didactice şi elevilor, care s-au implicat în
această ediţie dar şi celor care s-au implicat la
ediţiile anterioare „ spune primarul Ilie Suciu.

Principalele investiții ale Consiliului Județean Timiș au fost:
 20 de milioane de euro la Deponeul ecologic de la Ghizela
 40 de milioane de euro investiți în drumuri județene și
podețe
 4 milioane de euro în centura de ocolire a orașului Buziaș
 20,8 milioane de euro în centura de ocolire a Lugojului
 1 milion de euro în modernizarea clinicii ATI de la Spitalul
Județean
 8 milioane de euro în reabilitarea drumului județean 682
Periam- Saravale
 1 milion de euro amenajarea palatului Baroc Timișoara
 10 milioane de euro în refacerea Bastionului Theresia

Iovan Ioan Nicolae
cu Daroși Marta în
14.05.2012
Le dorim “Casă de piatră!”

De la Biroul de taxe
și impozite

Reamintim cetăţenilor comunei Lenauheim care nu au achitat până la
această dată obligaţiile fiscale aferente anului 2012, să le achite integral
până la 30 septembrie 2012, pentru a
evita plata cu penalităţi de întârziere.
De asemenea, acei locuitori care au în
închiriere case de stat, să-şi achite cu
regularitate chiria aferentă, evitând
astfel luarea unor măsuri de evacuare.
Cetăţenii care au primit amenzi contravenţionale îi invităm să le achite la
caseria primăriei, în caz contrar suntem obligaţi de a acţiona în instanţă
pentru transformarea acestora în ore
de muncă în folosul comunităţii.
Referent superior,
Ioan Mateaş

DECEDAŢI
Aurel Morariu (Grabaț)
în 01.05.2012
Catalina Dinica (Bulgăruş)
în 13.05.2012
Dumnezeu să-i odihnească
în pace!

