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În lumea
poveștilor,
pe tărîmul
copilăriei...

Pe 10 iunie, la vot!

Număr de alegători în comuna Lenauheim, conform Liste
lor electorale permanente, este de 5051 persoane.
Reamintim că în comuna Lenauheim au
fost delimitate un număr de 3 secții de
votare, astfel:
Secția de votare nr. 1
La Căminul cultural Lenauheim. La

Au dansat, au cântat, s-au distrat pe cinste. De ziua lor, copiii de la şcolile şi grădiniţele comunei, alături de dascăli, au
organizat petreceri şi spectacole. Cu toate
că unii dintre ei s-au aflat la sărbătorirea
primului 1 Iunie alături de colegi, cei mai
emoţionaţi au fost părinţii. Copiii au
avut parte şi de cadouri din partea primarului Ilie Suciu şi a CL Lenauheim.
Copilăria… Dincolo de aparenta realitate există o lume a sentimentelor și trăirilor intense de unde ne extragem esența
continuității pentru a putea supraviețui
obstacolelor vieții. Poate cea mai puternică
armă împotriva răutății adânc înrădăcinate
în inima oamenilor este copilăria. Inocența
care însoțeste această vârstă surprinde mereu prin surâs și candoare. Copiii au felul lor
de a vedea lumea și sunt singurii cărora nu le
este frică de viitor. Își zidesc fericirea pe visuri, iar poveștile în care binele învinge răul
fac parte din realitatea lor. Copilăria este
un tărâm magic, o lume fermecată, o lume
în care plângem și râdem în același timp,
ne supărăm și iertăm după câteva momente. Sentimentele acestea sunt și în sufletele
prichindeilor și elevilor din comuna noastră.
De ziua loc, a copiilor la şcolile din Grabaţ şi
Bulgăruş s-au organizat concursuri sportive.
La şcoala din Lenauheim, copii din clasele I –IV au participat la concursul naţional
„Piciul”. Dintre copii participanţi un număr
deșase au fost premiaţi. . Au sărbătorit copilăria, copiii de la grădiniţe şi şcolile comunei
dar şi cei din Centrul social “Mâini Tămăduitoare” din Lenauheim şi Centrul de plasament din Bulgăruş. Primăria a dăruit tuturor copiilor din unităţile de învăţământ de
pe raza comunei un suc şi o ciocolată.
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.
Locuitorii comunei vor alege primarul,
15 consilieri locali și 36 de consilieri
județeni.

Editorial

Ilie Suciu

Dragi locuitori,
Am sărbătorit alături de cei mai
mici locuitori ai comunei ziua de
1 iunie. Este o zi specială, este
un moment în care noi, cei mari,
avem datoria să fim alături de ei,
de inocența lor. În data de 10 iunie, dumneavoastră, locuitorii comunei Lenauheim, veți fi chemați
să vă alegeți reprezentanții în
administrația locală, la Primărie
și la Consiliul Județean. Acum
patru ani mi-ați acordat încredere și m-ați ales primar al vostru.
Vreau să cred că am fost, sunt și
voi rămâne același primar dedicat comunității, același om care
este preocupat, în egală măsură,
de problemele gospodărești ale
tuturor locuitorilor comunei Lenauheim. Primăria a asigurat, în
toate localitățile componente, locuri speciale pentru afişaj electoral
pentru alegerile locale. Conform
legii, îndepărtarea afişelor electorale se va face în termen de două
săptămâni după încheierea campaniei electorale, prin grija proprietarilor sau deţinătorilor spaţiilor
în care s-a efectuat afişajul. În ceea
ce privește participarea dumneavoastră la vot, doresc să fim printre
primii pe județ ca număr de alegători prezenți la urne. Ar fi o dovadă
că ne pasă de dezvoltarea comunei
și județului în care trăim.

”Sunt mândru că în acești
patru ani am reușit să
schimb fața comunei”
spune Ilie Suciu, primarul comunei Lenauheim
D-le

primar, în această lună se împlinesc patru ani de
când ați fost ales în fruntea primăriei. Cum ați caracteriza acest răstimp, din prisma proiectelor realizate ori
în curs de execuție?

În momentul când am preluat mandatul de primar în iunie
2008 mi-am dat seama că problema cea mai arzătoare a
comunei ținea de infrastructură. Și aici mă refer, în primul
rând, la extinderea rețelei de apă, la asfaltarea și modernizarea atât a drumurilor comunale cât și a celor care fac
legătura cu localitățile învecinate. Apoi, era nevoie urgentă
de a reabilita școlile, grădinițele. Căminele culturale, locurile unde se desfășoară de regulă evenimentele comunității
trebuiau să intre într-un proces de modernizare. A trebuit
să facem un plan de lucru întins pe patru ani, să stabilim în
Consiliul local cu claritate prioritățile pentru fiecare localitate componentă. Evident, în acest sens a trebuit să fim
extrem de eficienți la modul de alocare a resurselor bugetare, fie acestea locale, județene ori de la Guvern. Nu a fost
ușor, au existat poate anumite nemulțumiri legate de ordinea de începere a unor lucrări dar, per ansamblu, lucrurile
s-au așezat de la sine și odată realizate investițiile locuitorii
au fost mulțumiți.

Care

au fost totuși cele mai importante realizări din
acest mandat din fiecare localitate componentă ?

Aș începe cu Bulgăruș. S-au asfaltat mai multe străzi: cea
din centru către gară, strada 1, drumul spre Satul Nou. Sediul primăriei a fost renovat. Rețeaua de apă a fost extinsă
cu 6000 de metri, ceea ce nu-i puțin. O lucrare deosebită
a fost reabilitare completă a Școlii, printr-un proiect de la
Banca Mondială. Este vorba de lucrări la interior, exterior,
instalații sanitare și electrice. La Grabaț rețeaua de apă s-a
extins cu 4000 de metri, s-a realizat un foraj pentru apa
potabilă, trei străzi au fost asfaltate, s-au efectuat reparații
la biserică și grădiniță, s-au amenajat trotuare dar și un loc
d ejoacă pentru cei mici în centrul localității. La ieșirea spre
Jimbolia am demarat, și suntem într-un stadiu avansat,
realizarea unei baza sportive. În Lenauheim, s-au asfaltat
două străzi, s-a reparat şoseaua Lenauheim-Iecea pe o lungime de 2 kilometri, a fost reabilitat sistemul de distribuție
a apei prin schimbarea vanelor, au fost schimbare cazanele
de încălzire centrală la școală. Evident, în fiecare localitate
au fost mai multe realizări dar m-aș opri doar la acestea.

În anul 2011, ați demarat o acțiune de protejare a mediului. Mai exact, ați plantat 30.000 de puieți în fiecare
localitate componentă. Care a fost rațiunea realizării
acestei acțiuni? Aveți de gând să mai continuați acest
gen de campanii?
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Într-adevăr a fost o acțiune desesebită la care au participat sute de elevi, tineri și bătrâni. S-au plantat, în fiecare localitate, 10.000 de puieți de salcăm alb. La Grabaț,
aceștia au fost plantați lângă bariera de la intrarea dinspre
Lenauheim, la Bulgăruș spre Satul Nou iar la Lenauheim
pe pășune. Ne-am gândit să realizăm această amplă acțiune
de împădurire din mai multe considerente. În primul rând
să reabilităm zonele degradate de pe pășuni ori de pe anumite suprafețe din extravilanul celor trei localități. Pe de
altă parte, noi dar și generațiile următoare, vom respira un
aer mult mai curat, mai proaspăt, pădurile contribuind la
răcorirea și purificarea aerului. Nu în ultimul rând, se vor
asigura zone de plante și animale. Nu trebuie să omitem
faptul că îi vom încuraja pe crescătorii de albine, salcâmul
alb fiind o specie care asigură cantități însemnate de miere
prin stupăritul pastoral. Nu ne vom opri aici și am convingerea că vom mai realiza astfel de acțiuni pe viitor.
În toți acești patru ani de mandat ați acordat o atenție
deosebită evenimentelor comunității, relațiilor cu locuitorii comunei plecați în Occident.
Într-adevăr, am sprijinit, chiar dacă au fost ani de criză, sărbătorile fiecărei localități componente. La Lenauheim am
organizat manifestarea „Fiii satului”, la Grabaț și Bulgăruș
rugile tradiționale ale localităților. Pe de altă parte, am ținut
să păstrăm și să colaborăm cu asociațiile șvabilor originari
din Lenauheim și grabaț stabiliți în Germania. Chiar dacă
sunt departe de locurile natele, ca primat îi consider locuitori ai comunei. Nu trebuie să omitem deschiderea spre
Europa a administrației locale. Am avut parte de o vizită
onorantă- cea a primarului orașului Ingolstadt, am stabilit
contacte cu potențiali investitori străini.
Ce doriţi să le transmiteţi locuitorilor comunei?
Acum patru ani, mi-aţi acordat încredere şi m-aţi reales
primarul vostru. În acest răstimp, am încercat să arăt că
promisiunile din campania electorală nu rămân doar pe
hârtie. Vreau să cred că am reuşit să demonstrez că sunt
un om la faptelor, nu al vorbelor, că sunt un om care îşi
respectă cuvântul dat. Ştiu că mai sunt multe de făcut în
comună. Sunt convins însă 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, în calitatea de primar al vostru, voi
veghea pentru ca toate proiectele de dezvoltare a localităţii
să devină realitate. Îi mai asigur pe cetăţenii din Bulgăruș,
Grabaț și Lenauheim că voi fi mreu în mijlocul lor şi toate
problemele semnalate de aceştia vor fi priorităţile activităţii
mele ca primar.

Proiecte cu bani europeni pentru agricultorii comunei
Recent, PNDR a landat calendarul depunerii proiectelor europene pentru acest an. Acesta vi-l prezentăm mai jos.
Calendarul estimativ de lansare a sesiunilor de depunere pentru anul 2012

Măsura

Număr
sesiuni

Perioada orientativă

Alocare indicativă
sesiune (euro)

Alocare totală 2012 (euro)

112

1

1-29 iunie 2012

120.886.096

120.886.096***

121*
123*

1
1

17 aprilie –18 iunie 2012
2-31 iulie 2012

220.577.199***
133.886.465

220.577.199***

Schema 123*

1

2-31 iulie 2012

50.000.000**

141

1

15 mai - 29 iunie 2012

112.739.890

142

312*

1

Sesiune continuă
1-30 martie 2012
2-31 mai 2012
16 august-14 septembrie
2012
15 noiembrie -14
decembrie 2012
1-31 august 2012

313*

1

122

221

4

183.886.465***
112.739.890***
22.144.103***

44.016.118
44.016.118
44.016.118

176.064.472***

44.016.118
134.668.992

134.668.992***

17 aprilie – 16 mai 2012

186.508.910

186.508.910***

1

2 aprilie – 2 mai 2012

25.000.000

50.000.000

125

1

3-28 septembrie 2012

25.555.908

25.555.908***

Leader*

1

1 martie – 2 mai 2012

199.152.331

199.152.331***

* Măsuri care au inclusa in alocarea totala 2012, suma propusa spre realocare in versiunea a VIII-a a PNDR transmisă spre aprobare Comisiei
Europene
** Suma alocata finala va fi stabilita la momentul finalizării selecţiei pentru sesiunea organizata in 2011
*** Măsuri în cadrul cărora se derulează ultima sesiune de depunere de proiecte

Fără păsări de curte
pe străzi

Potrivit HCL nr.36 din 2005, pe raza comunei Lenauheim se
interzice lăsarea în libertate a animalelor şi păsărilor pe străzi,
bîlți, spaţii verzi, terenuri virane ori în alte locuri publice a oricărei specii de păsări de curte. Amenda pentru cei care nu respectă această decizie a aleșilor locali este cuprinsă între 100 și
500 lei.

Despre întreținerea spațiilor
verzi și folosirea hidranților

Locuitorii care folosesc fără autorizație hidranții stradali riscă
amenzi între 500 și 1000 lei. Pe timpul verii cei care doresc să ude
în grădini, sunt rugați să foreze fântâni și să nu folosească apa de
la rețea. Tot legat de alimentarea cu apă, există o hotărâre a CL
Lenauheim, HCL nr. 56/31.07.2007, ce face referire la hidranții
stradali. Aceștia nu pot fi folosiți decât pentru stingerea incendiilor.
Cei care se folosesc de hidranți pentru udatul grădinilor sau le deteriorează vor fi sancționați cu amendă. Conform art. 3 din HCL
nr. 37/2009, privind obligaţiile şi răspunderile cetăţenilor, aceştia au
obligaţia să întreţină locuinţele pe care le deţin în proprietate sau
în chirie, precum şi spaţiile verzi din faţa acestora. Nerespectarea
prevederilor art.3 din HCL nr.37/2009 constituie contravenţie şi
se pedepseşte cu amenzi cuprinse între constituie contravenţie şi se
pedepseşte cu amenzi cuprinse între 200 şi 500 lei.
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Cum ne
protejăm de
caniculă?

Protecția persoanelor, care prin natura activităților, depun efort fizic deosebit
- Dozarea efortului în funcție de perioadele zilei și evitarea
excesului de efort în momentul când valorile de căldura
sunt foarte mari;
- Hidratarea corespunzătoare cu lichide (cel puțin 2 l pe
zi);
- Evitarea consumului de cafea și alcool;
- Utilizarea unui echipament corespunzător, confecționat
din in sau bumbac;
- Protejarea capului de efectele căldurii excesive.
- Asigurarea apei minerale ( câte 2 - 4 litri/persoană/
schimb).

Prognozele meteo arată că vom avea o
vară cu temperaturi extrem de ridicate. Canicula este una din principalele
consecințe ale încalzirii globale, un fenomen cauzat de factori naturali, care pe zi
ce trece ia amploare. Canicula se caracterizează prin creșterea temperaturilor cu
până la 10 grade peste limita normală
dintr-o anumita perioadă, afectând direct și foarte grav organismele și microorganismele.
Printre efectele caniculei asupra cetățenilor se numără
durerile de cap, stările de amețeală, epuizare și slăbiciune, înroșirea pielii și chiar convulsii sau tahicardie. Expuse
riscului sunt mai ales persoanele în vârstă și copiii, dar și
cei cu pielea și părul deschis la culoare. Pentru a preveni
și combate efectele caniculei, Inspectoratul pentru Situații
de Urgență „BANAT” al județului Timiș vine cu următoarele
recomandări generale:
Acasă
- Limitați utilizarea aparatelor electrocasnice, luminilor
artificiale și a surselor de căldură;
- Acoperiți ferestrele expuse la soare;
- Închideți ferestrele când temperatura exterioară este mai
mare decât cea din spațiul închis
Pentru protecția sugarilor și a copiilor
- Asigurarea unui climat ferit de căldură, umiditate excesiă
și curenți de aer;

De la APIA

- Menținerea sistemului de alimentație al copilului avut
până în acel moment;
- Folosirea de îmbrăcăminte lejeră, din in sau bumbac;
- Evitarea plimbărilor din timpul zilei, decât dacă sunt absolut necesare; atunci capul copilului se
va proteja de soare;
- Hidratarea copiilor cu apă plată, ceai foarte puțin îndulcit
și fructe proaspete;
- Preșcolarilor li se vor face dușuri cu apă la temperatura
camerei.

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA)
reamintește fermierilor interesați că termenul limită pentru
depunerea cererilor de sprijin pe suprafață, cu penalizări de
1% pentru fiecare zi lucrătoare, pentru anul în curs, este 11
iunie 2012. După data de 11 iunie a.c., cererea de sprijin nu
mai este admisă la calcul.
Menționăm că până la data de 5 iunie 2012, au fost depuse, în cadrul Campaniei de primire a cererilor de sprijin pe
suprafața SAPS 2012, un număr de 1.070.689 cereri de plată,
pentru o suprafață de 9.73 milioane hectare. Din totalul cererilor, 99.99 % au fost depuse utilizând aplicația electronică
IPA Online, pentru 99.99 % din suprafața solicitată la plata
sprijinului financiar pe suprafață.
Sprijinul financiar pe suprafață este finanțat din Fondul European de Garantare Agricola (FEGA), din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) și de la
bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii și
Dezvoltării Rurale (MADR).
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Alte recomandări
- Deplasările sunt recomandate în primele ore ale
dimineții sau seara, pe cât posibil prin zone umbrite,
alternând deplasarea cu repausul în spații dotate cu aer
condiționat (magazine, spații
publice) și fără expunere directă la soare (corturi, umbrare);
- Evitați aglomerațiile, expunerea la soare și efortul fizic
intens între orele 11-18;
- Purtați haine lejere, subțiri, deschise la culoare, pălării și
ochelari de soare;
- Consumați minim 2 l de lichide pe zi - un pahar la 15-20
minute;
- Consumați fructe și legume (pepene, prune, roșii) sau
iaurt (echivalentul unui pahar cu apă);
- Consumați produse cu valoare calorica mică;
- Evitați băuturile ce conțin cofeina (cafea, ceai, cola) sau
zahăr (sucurile carbogazoase) în cantitate mare, întrucât
acestea sunt diuretice;
- Evitați consumul de alcool, deoarece acestea deshidratează;
- Mentineți legătura cu persoanele în vârstă, oferindu-le
asistență ori de câte ori au nevoie;
- Nu lăsați copiii / animalele de companie singuri / singure
în autoturisme.

