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Cetățenii Comunei Lenauheim s-au prezentat la urme 
în 5 Iunie pentru alegerea reprezentanților comunității 
în administrația locală. Prezența la vot a fost de 38%, 
prezentându-se la urne un număr de 1922 de cetățeni cu 
drept de vot înscriși pe listele permanente și 16 persoane 
care au votat pe listele suplimentare. Pe listele electora-
le în Comuna Lenauheim au fost înscrise un număr de 
5100 de persoane.
Pentru funcția de primar au fost înscriși în cursa 
electorală patru candidați, iar în urma alegerilor Ilie 

Suciu, reprezentantul Partidului Național Liberal și 
primar în funcție a întrunit un număr de 1179 de  vo-
turi, reprezentând 64.42% din voturile valabil expri-
mate. Candidatul Partidului Social Democrat, Mateaş 
Melanie-Gabriela a obținut 321 de voturi, reprezentând 
17.54%, reprezentantul Partidului Mișcarea Populară, 
Cioablă Tudorel - 237 de voturi, însemnând un procent 
de 12.95%, iar Popa Ioan-Marin de la Partidul România 
Unită a obținut 93 de voturi, respectiv un procent de 
5.08%.

Alegeri locale 2016
vot pentru Consiliul Local
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Dragii mei...
Am depășit un moment impor-
tant pentru comuna noastră, 
anume alegerile locale din 5 
Iunie. În primul rând aș dori 
să vă mulțumesc tuturor pen-
tru susținere! Mulțumesc tutu-
ror pentru votul dat, un vot care 
arată modul în care voi, toți, aveți 
încredere in mine! Avem în față 
patru ani în care, împreună, vom 
continua sa dezvoltăm comuna 
noastră astfel încât să � e una 
cu adevărat europeană. Votul 
vostru mă onorează și mă obligă 
să continui, cu toate puterile și 
cunoștiințele mele, să muncesc 
în folosul comunei noastre. 
Voi sunteți câștigătorii de azi!
În cursul acestei săptămâni au 
fost validate mandatele con-
silierilor locali, s-a constituit și 
Consiliul Local, care, în prima 
ședință a ales, dintre consilieri, 
viceprimarul comunei, în per-
soana  domnului Iosif Mărcuș, 
pe care îl felicit cu această ocazie. 
Sunt convins că împreună vom 
reuși să ducem mai departe dez-
voltarea Comunei Lenauheim.

Primar, Ilie Suciu

     “Ambiția nu e condamnabilă, 
nici nu trebuie să-l blamezi pe 
acel ambițios care dorește să 
ajungă la situații mai înalte prin 
mijloace cinstite și onorabile; 
dimpotrivă, aceștia pot înfaptui 
lucruri mari și sublime. Cine însă 
e lipsit de aceste aspirații are un 
spirit inert, înclinat mai degrabă 
spre lenevire decât spre acțiune” 
         Francesco Guicciardini

 “Cele mai multe dezbinări 
se ivesc în cetăți din cauza 
ambiției!”                
                Aristotel

Rezultatele alegerilor locale din 5 Iunie

Pentru Consiliul Local Lenauheim au fost exprimate 
un totale de 1801 de voturi valabile, dintre care PNL 
a obținut 1048 de voturi, reprezentând 58,18%. PSD 
a obținut 325 de voturi, un procent de 18,04%, iar pe 
locul trei s-a clasat PMP cu un numar de 217 voturi 
și un procent de 12,04%. Au mai participat la alegeri, 
dar fără a depăși pragul electoral, Partidul România 

Unită care a obținut 80 de voturi și un procent de 
4,44%, Derevlean Gheorghe, candidat independent, 
a obținut 73 de voturi, respectiv 4,05%, iar UNPR a 
obținut 58 de voturi, ceea ce reprezintă 3,22%. Man-
datele în cadrul Consiliului Local Lenauheim au fost 
împărțite între PNL - 10 consilieri, PSD - 3 consilieri  
și PMP - 2 consilieri. 



Actualitate

Sfatul medicului
Viaţa religioasă

Intervenții la Săcălaz și Jimbolia
Echipaje din cadrul Ser-
viciului pentru situații 
de urgență din Comuna 
Lenauheim au participat la 
o serie de intervenții pen-
tru a-i ajuta pe oamenii ale 
căror gospodării au fost in-
undate de ploile din ultima 
perioadă. O astfel de situație 
a fost la Jimbolia, unde au 
intervenit echipaje din Co-
muna Lenauheim, în spriji-
nul autorităților, cu mașina 
de pompieri și cu pompele 
din dotare pentru a evacua 
apa. O altă intervenție a fost făcută în sprijinul locuitorilor 
din Săcălaz, unde de asemenea s-a intervenit cu mașina 
de pompieri și cu pompe pentru evacuarea apei. 
În județul Timiș a plouat torențial în ultimele zile, iar 
curțile caselor au fost inundate, apa a umplut beciurile și 
anexele. Inundațiile au făcut prăpăd în comuna Săcălaz 

din județul Timiș, aproximativ 30 de gospodării din toate 
cele trei localități din Săcălaz au fost inundate în urma 
ploilor torențiale. Mai mult, apa a intrat în casele oame-
nilor, astfel că aceștia au fost nevoiți să doarmă la căminul 
cultural din comună. Pompieri alături de localnici și vol-
untarii încearcă să desfunde canalele. Localnicii spun că 
așa rupere de nori nu a mai fost niciodată la Săcălaz. Au 
fost aduși saci de nisip, pompierii au acționat cu moto-
pompe, excavatoare. S-a intervenit pentru degajarea apei 
rezultate în urma inundațiilor din instituții publice, școli 
sau din curțile și grădinile gospodăriilor cetățenești și a 
străzilor la nivelul a 15 localități. De inundațiile din ulti-
ma vreme au fost afectate 9 localități: Timișoara, Ciacova, 
Liebling, Săcălaz, Jimbolia, Buziaș, Vișag, Drinova, Hon-
orici. S-a evacuat apa din 17 curți și grădini în Timișoara, 
3 în Ciacova, 14 în Liebling, 4 în Buziaș, 6 în Drinova și 
2 în Jimbolia, Săcălaz (110) și Vișag (200) unde sunt afec-
tate aprox. 300 de curți. 
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Bene� ciile expunerii corecte şi 
raţionale la soare sunt foarte bine cu-
noscute. Pe lângă cele de ordin estetic 
sau psihologic, acesta favorizează sin-
teza de vitamina D, intervenind astfel 
în combaterea rahitismului (la copii), a 
osteomalaciei (la adulţi).
Expunerea prelungită însă, poate 
constitui un factor de risc pentru 
apariţia unor anumite boli cu evoluţie 
îndelungată (cancerul de piele) sau 
a unor probleme imediate la nivelul 
pielii (arsurile solare) sau poate agrava 
o condiţie patologică preexistenta (boli 
cardio-vasculare, boli autoimune – etc).
Arsurile tegumentare sunt leziuni ale 
pielii cauzate de expunerea iraţională 
şi abuzivă la soare, în lipsa luării 
unor măsuri de protecţie împotriva 
radiaţiilor ultra-violete. Majoritatea 
acestor arsuri se manifestă clinic prin 
dureri locale de intensitate moderată, 
apărute pe fondul unei zone in-
tens eritematoase şi cu sensibilitate 
modi� cată. În ciuda simptomatologiei, 
uneori resimţită intens de către pa-
cient, aceste leziuni sunt super� ciale, 
interesând doar stratul extern al pielii 
şi încadrandu-se în gradul I de arsuri.
Ele pot �  tratate cu succes şi la domi-
ciliu. Arsurile de gradul II însă, sunt 
leziuni mai profunde şi deci, mai du-
reroase şi care necesită un timp mai 
îndelungat pentru vindecare, ca şi un 
tratament complex. Tegumentul apare 
eritematos, edematiat şi prezintă � ic-
tene (băşici sau pustule). Durerea 
este şi ea mai intensă, ceea ce atestă o 
afectare profundă, implicând chiar şi 
terminaţiile nervoase.
Pericolele pe termen lung ale expunerii 
iraţionale la soare includ: risc crescut de 
apariţie a cancerului de piele; agravarea 
unor boli ca lupus eritematos, poliartri-
ta reumatoida, psoriazis; apariţia cata-
ractei; modi� cări pigmentare şi struc-
turale la nivelul pielii; apariţia unor 
pete maronii sau a ridurilor premature.
Arsurile pot �  prevenite prin luarea 
unor măsuri de protecţie înainte şi după 
expunerea la soare, cum ar � : reducerea 
timpului petrecut la soare; evitarea ore-
lor periculoase (11-15); utilizarea pro-
duselor de protecţie solară; adaptarea 
hainelor la temperatura mediului.
Tratamentul ambulator al arsurilor so-
lare are ca scop principal ameliorarea 
durerii, prevenirea apariţiei infecţiilor 
locale şi favorizarea vindecării. În ca-
zul în care arsura a fost mai profundă, 
interesând mai multe straturi ale 
tegumentului şi având ca rezultat 
apariţia unor pustule, recomandările 
specialiştilor includ: evitarea agresării 
(spargerii) acestora; evitarea acoperirii 
lor, aceasta făcându-se doar dacă există 
riscul spargerii.
De reținut!
În cazul realizării unui bandaj la nive-
lul membrului superior sau inferior, 
indiferent de segmentul interesat, mi-
jlocul de � xare al acestuia (de exem-
plu, leucoplastul) nu trebuie să real-
izeze compresie pe vasele sau nervii 
subiacenți. În cazul în care este � xat 
prea strâns există riscul de întrerupere 
a � uxului sangvin în zonă, ceea ce 
poate antrena apariția altor complicații 
(durere, parestezii, apariția edemului, 
modi� cări de temperatură cutanată) 
care trenează vindecarea efectivă a zo-
nei.

Arsurile solare
Pre� gurările directe ale Bisericii creștine ca locaș, le oferă 
Vechiul Testament, cu locașurile lui pentru adorarea lui Iahve 
și pregătirea evreilor și prin ei a neamurilor în vederea venirii 
lui Mesia. Înainte de primirea Cortului Sfânt, Dumnezeu îi 
indică lui Avraam muntele Moria ca loc pe care să ridice al-
taruri de jertfă. După indicații amanunțite și după modelul 
arătat în munte, Moise a construit Cortul Sfânt, cu care vor 
călători prin pustie pentru a ajunge în Canaan.
Împăratul David a conceput apoi un templu pe care l-a zidit și 
l-a împodobit � ul său Solomon în Ierusalim.
Biserica creștină – lăcaș de cult implică locul în care Se jertfește 
în continuare, dar nesângeros, Hristos pentru mântuirea 
noastră, prin lucrarea Duhul Sfant.
Astfel, pogorârea Sfântului Duh sau Cincizecimea (Rusaliile) 
este actul de trecere a lucrării mântuitoare a lui Hristos, din 
umanitatea Sa în oameni. Duhul Sfânt coboara în chipul lim-
bilor de foc peste apostoli, peste � ecare în mod distinct, pre-
cum și peste cei care, ascultând predica apostolilor, s-au bo-
tezat, dând naștere Bisericii.
Biserica îi cuprinde pe toți cei incorporați în Hristos prin bo-
tez, mirungere și euharistie, pe cei care cred și mărturisesc 
ceea ce crede și mărturisește Biserica. Membrii Bisericii sunt 
credincioșii împreună cu ierarhia. Credincioșii nu sunt ele-
mente pasive în Biserică, ci împreună lucrători cu preoții pen-
tru mântuirea lor.
Biserica este o comunitate concretă de credincioși, organizată 
după imaginea Sfântului Ap. Pavel “Precum într-un singur 
trup avem mădulare și mădularele nu au aceeași lucrare, asa 
și noi cei mulți suntem în Hristos și � ecare suntem mădulare 
unii altora și avem felurite daruri, după harul ce ni s-a dat. “Iar 
când a sosit ziua Cincizecimii, erau toți adunați împreună în 
același loc. Și din cer, fără de veste, s-a făcut vuiet, ca de su� are 

de vânt ce vine repede și au mplut toată casa unde ședeau ei. 
Și li s-au arătat, împarțite, limbi ca de foc și au șezut pe � ecare 
dintre ei. Și s-au umplut toți de Duhul Sfânt și au început să 
vorbească în alte limbi, precum le dădea lor Duhul a grăi.” Prin 
apostoli Hristos a încredințat Bisericii întregul adevăr dumn-
ezeiesc revelat, cuprins în Sfânta Scriptura și Sfânta Tradiție.
Se obișnuiește să se vorbească de trimiterea Sfântului Duh în 
lume, ca despre un act prin care Duhul ar lua locul lucrării lui 
Hristos. În acest caz, Biserica ar �  numai opera Sfântului Duh. 
În realitate însă, Duhul trebuie văzut întotdeauna ca Duhul 
lui Hristos, deci, nu trebuie văzut sau conceput ca despărțit 
de Hristos. Hristos și umanitatea sunt așa de uniți în Biserică, 
încât nu pot �  văzuți sau concepuți unul fără celălalt, altfel 
spus, unul cheamă și implică pe celălalt.

“Iar în zilele din urmă, zice Domnul, voi turna din Duhul Meu peste tot trupul și fiii voștri și fi-
icele voastre vor prooroci și cei mai tineri ai voștri vor vedea vedenii și bătrânii voștri vise vor visa”

Pogorârea Duhului Sfânt 

fost aduși saci de nisip, pompierii au acționat cu moto-
pompe, excavatoare. S-a intervenit pentru degajarea apei 
rezultate în urma inundațiilor din instituții publice, școli 
sau din curțile și grădinile gospodăriilor cetățenești și a 
străzilor la nivelul a 15 localități. De inundațiile din ulti-
ma vreme au fost afectate 9 localități: Timișoara, Ciacova, 
Liebling, Săcălaz, Jimbolia, Buziaș, Vișag, Drinova, Hon-
orici. S-a evacuat apa din 17 curți și grădini în Timișoara, 
3 în Ciacova, 14 în Liebling, 4 în Buziaș, 6 în Drinova și 
2 în Jimbolia, Săcălaz (110) și Vișag (200) unde sunt afec-
tate aprox. 300 de curți. 



Dragii mei,

În primul rând doresc să vă mulțumesc pentru în-
crederea conferită la alegerile locale prin acordarea 
unui nou mandat de primar, fapt ce mă onorează, 
dar în același timp mă obligă să nu vă dezamăgesc. 
Mulțumirile mele se referă și la votul pe care l-ați acor-
dat echipei pe care am propus-o pentru Consiliul Lo-
cal, oameni cu experiență și dedicație, fără de ajutorul 
cărora nu aș putea duce la îndeplinire lucrurile de care 
au nevoie � ecare din localitățile noastre.

CONTINUĂM așadar, ÎMPREUNĂ, dezvoltarea co-
munei, scopul � nal � ind creșterea nivelului de trai 
al locuitorilor. Avem drept prioritate în noul mandat 
educația și sănătatea, elemente esențiale pentru asigu-
rarea unui viitor corect pentru copiii noștri. Nu vom 
uita nici de infrastructura rutieră, așa cum nu vom 
uita de partea culturală. Pentru acestea am obținut 
� nanțarea pentru o serie de investiții în infrastructură. 
În cadrul Programului Operaţional Regional (POR), 
Primăria Lenauheim a obținut � nanțare pentru 
patru proiecte. Toate vizează reabilitarea şcolilor şi 
grădiniţelor din Lenauheim şi Grabaţ. Lucrările vor 
începe în acest an și vor �  schimbate acoperişurile, 
imobilele vor �  izolate termic, instalaţiile electrice şi 
sanitare vor �  şi ele schimbate, grupurile sanitare, sis-
temul de încălzire va �  modernizat, va funcţiona cu 
combustibil eco, vor �  schimbate şi podelele, practic, 
vom avea şcoli noi. Încadrul şcolii de la Bulgăruş va �  
în� inţat un a� er-school, tot în cadrul acestui program. 
Vor �  construite patru săli de clasă, bucătărie, sală de 
mese, grup sanitar.

Avem aprobat și proiectul de modernizare a străzilor,în 
lungime de 9 kilometri în localitățile Lenauheim, 
Bulgăruș și Grabaț, proiect ce va �  � nanțat prin Pro-
gramul Național de Dezvoltare Rurală, Submăsura 7.2 
– Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii 
de bază la scară mică. Valoarea investiției este de 1 mil-
ion de euro.

În� ințarea sistemului de canalizare în Comuna 
Lenauheim și stație de epurare este un alt proiect apro-
bat ceva �  � nanțat prin Ordonanța Gurvernului nr. 28. 
Valoarea investiției este de aproximativ 60 de milioane 
de lei.

Modernizarea Căminului Cultural Lenauheim, in-
clusiv dotarea acestuia, este un proiect aprobat ce va 
�  � nanțat prin Programul Național de Dezvoltare 
Rurală. Dintre lucrările ce vor �  executate menționez: 
refuncționalizarea spațiilor interioare, asigurarea ac-
cesului persoanelor cu dizabilități, asigurarea căilor de 
evacuare în caz de pericol de incendiu conform legilor 
în vigoare, revizuirea și consolidarea elementelor de 
șarpantă, înlocuirea totală a învelitorii de țiglă și a acce-
soriilor de preluare a apei pluviale, reabilitarea fațadei 
dinspre domeniul public, înlocuirea tâmplăriei din 
lemn cu tâmplărie PVC, reparații interioare prin refac-
erea pardoselilor, tencuielilor și zugrăvelilor, mărirea 
numărului de obiecte sanitare și mărirea suprafeței 
băilor, reabilitarea cantinei blocului alimentar prin 

asigurarea circuitelor care se impun, reabilitarea zo-
nei pentru audiții, reabilitarea ventilației, a instalațiilor 
sanitare, electrice, se vor introduce instalații de 
încălzire, corpuri și centrale termice, dar și instalații 
sanitare acolo unde sunt propuse grupuri sanitare noi.

Am început deja, și vom continua, dezvoltarea infra-
structurii sportive, iar aici mă refer la realizarea a trei 
terenuri de sport multifuncționale în cele trei localități, 
investiție a� ată în curs de realizare.

Tot îndomeniul sănătății am reabilitat dispensarul de 
la Bulgăruș și vom continua cu reabilitarea celor din 
Grabaț și Lenauheim. În același timp am derulat de-
mersuri pentru deschiderea unei farmacii în � ecare 
din cele trei localități.

Pentru creșterea siguranței în cele trei localități avem în 
intenție în� ințarea Poliției Locale, dar și instalarea unui 
sistem de supraveghere video a domeniului public.

Proiectele � nanțate din fonduri europene reprezintă 
principala sursă de bani pentru investițiile în 
infrastructură. Vom continua să scriem proiecte și 
să obținem bani pentru Comuna Lenauheim, iar 
pe această cale doresc să mulțumesc și colegilor din 
aparatul primăriei, împreună cu care am muncit la re-
alizarea acestor proiecte.
Îmi doresc, pentru Lenauheim, pentru locuitorii din 
cele trei sate, să reușim crearea unor condiții decente de 
trai, să facem din această comună una europeană. Evi-
dent că lucrurile nu se pot întâmpla peste noapte, toate 
au o întindere în timp, dar începutul a fost realizat, iar 
calea de urmat este una singură, aceea a prosperității 
tuturor cetățenilor Comunei Lenauheim. 

Vă mulțumesc!

Cu deosebit respect, 
Primar, Ilie Suciu
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Ne-au părăsit:
Orbulescu Cosânzana - 

74 ani 
Simionaș Floare - 84 ani

Bradu Elena - 76 ani

Odihnească-se în pace!

Primăria Lenauheim
Tel: 0256/360428
Fax: 0256/381775
http://www.lenauheim.dnttm.ro
lenauheim@upcmail.ro
Şcoala Gimnazială Lenauheim
Tel./fax: 0256/381.793
Şcoala Gimnazială Bulgăruş
Tel./fax: 0256/381.752
Şcoala Gimnazială Grabaţ
Tel./fax: 0256/363.812
Poliția Lenauheim
Tel: 0256/381781
Cabinet medicină de familie
Dr. Fülöp Elisabeta
Tel: 0256/363759
Orar: L-V: 8-15
Cabinet medicină generală
Dr. Selariu Mihai Lenauheim 
Tel: 0724/947838
Orar: L-V: 14-16
Monitorul Lenauheim
Email: 
MonitorulLenauheim@gmail.com

Informații utile

Şi-au unit destinele:
***
***Mateșan Paul Cristian

şi 
Buliga Mirabela Nicoleta

***
***Nicola Marius 

şi 
Crăciun Mirela

***
***Dediu Dumitru

şi 
Șerban Espera

******
CASĂ DE PIATRĂ!

Actualitate în administrație

Câștigătorii sunteți voi!
Reabilitarea Căminului Cultural Lenauheim, Modernizarea a nouă kilometri de străzi 
în Comuna Lenauheim, În� ințarea sitemului de canalizare și a stației de epurare, sunt 
doar trei din proiectele pe care le vom duce la bun sfărșit în următoarea perioadă 
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Rezultate FOTBAL LIGA V TIMIŞ SERIA I - 26 Iunie 2016 - Etapa XXX 
Voinţa Valcani 3 - 2 Plavii Delia Sânpetru Mare; Mureșul Igriș 4 -0 AS Cara-
ni; Unirea Jimbolia 3 -2 Seceani; Unirea 1975 Tomnatic 1 – 1 Tricoul 1 Iunie; 
Mureşul Cenad 3 – 0 Dacia Cărpiniș; Unirea Grabaţi 4 – 2 Voința Sarafoleana 
Saravale; Comloşu Mare 3 - 1 Pobeda II Dudeștii Vechi. 

Clasament Fotbal Liga V Timiş Seria I

Rezultate FOTBAL PROMOŢIE TIMIŞ - SERIA I - 12 Iunie Mai 2016 - Etapa XXII
Avântul II Periam 4 – 5 Steaua Roșie Bulgăruș; Triplex Beba Veche 4 - 7 ASC 
Dudeștii Noi; Spartak Gottlob 3 – 1 Checeana Checea; Progresul Iecea Mare 3 – 
0 Banatul Nerău; Șoimii Pesac 0 – 7 Cenei; Voința II Biled 1 – 8 Voinţa Şandra. 

# Nume echipă M V E Î G P
1 Seceani 28 22 5 1 89:28 71p
2 Tricoul 1 Iunie 28 19 3 6 74:33 60p
3 AS Carani 28 18 2 8 84:37 56p
4 Unirea Jimbolia 28 17 4 7 75:56 55p
5 Dacia Cărpiniș 28 16 3 9 80:55 51p
6 Mureşul Cenad 28 16 1 11 94:73 49p
7 Pobeda II Dudeștii Vechi 28 14 1 13 77:82 43p
8 Unirea 1975 Tomnatic 28 13 1 14 74:65 40p
9 Mureșul Igriș 28 12 3 13 67:67 39p
10 Voinţa Valcani 28 12 2 14 82:79 38p
11 Voința Sarafoleana Saravale 28 8 2 18 50:86 26p
12 Unirea Grabaţi 28 7 5 16 43:85 26p
13 Comloşu Mare 27 8 2 17 45:94 26p
14 Plavii Delia Sânpetru Mare 27 5 1 21 41:85 16p
15 Mama Mia II 28 4 1 23 31:81 13p

# Nume echipă M V E Î G P
1 Banatul Nerău 22 19 1 2 102:26 58p
2 Voinţa Şandra 22 16 2 4 89:36 50p
3 Progresul Iecea Mare 22 15 2 5 64:28 47p
4 ASC Dudeștii Noi 22 15 2 5 62:35 47p
5 Cenei 22 13 3 6 89:47 42p
6 Spartak Gottlob 22 7 7 8 41:49 28p
7 Avântul II Periam 22 7 3 12 53:85 24p
8 Checeana Checea 22 7 3 12 57:57 21p
9 Șoimii Pesac 22 5 2 15 48:80 17p
10 Voința II Biled 22 5 2 15 47:91 17p
11 Triplex Beba Veche 22 4 3 15 30:86 15p
12 Steaua Roșie Bulgăruș 22 4 0 18 36:98 12p

Clasament Fotbal Promoție Timiş Seria I

Constituirea Consiliului Local

În cadrul Consiliului Local au acces trei partide: PNL cu un număr de 10 consilieri, 
PSD cu 3 consilieri și PMP cu 2 reprezentanți. Consilierii PNL sunt: Mărcuș Iosif, 
Sburlea Lucian, Trișcău Constantin, Murariu Petru, Toma Ioan, Jurca Remus, Mota-
roaia Sorin, Horătău Dan, Ștefan Simion și Vulcan Ioan. Din partea PSD membrii 
Consiliului Local sunt: Bandu Emil, Roșca Daniel Cătălin și Mateaș Ioan. PMP are 
doi consilieri: Cioablă Tudorel și Dan Nicoleta Roxana. 
La ședința de constituire a Consiliului Local a participat prefectul Mircea Băcală, 
care a adresat câteva cuvinte noului plen. “Vin cu drag aici la Lenauheim, pentru că 
am avut mereu o bună colaborare cu reprezentanții autorităților locale. Acum, după 
încheierea campaniei electorale, interesele mici și politicianistre trebuiesc lăsate la  o 
parte și toți membri consiliului local trebuie să pună umărul la dezvoltarea comu-
nei, la administrarea ei. Eu așa vă recomand să faceți, și am încrederea că o veți face, 

mai ales că, din punctul meu de vedere, sunteți bineveniți la prefectură, cu orice 
problemă privește comunitatea și în care eu pot ajuta. Mult succes!”, a spus prefect-
ul Mircea Băcală. Până la constituire, ședința a fost prezidată de decanul de vârstă 
al consiliului, Mateaș Ioan. După depunerea jurământului de către toți consilierii 
prezenți, a fost ales un nou președinte de ședință, Mărcuș Iosif, care va conduce 
întâlnirile consilierilor pentru următoarele trei luni. 
Pentru funcția de viceprimar au fost făcute trei propuneri: Mărcuș Ioan, Trișcău 
Constantin și Sburlea Lucian. După numărarea voturilor, noul viceprimar al comu-
nei Lenauheim este Mărcuș Iosif, care a adunat 8 voturi. Trișcău Constantin a strâns 
5 voturi, iar Sburlea Lucian 1 vot. “Vă mulțumesc, sunt foarte surprins și onorat de 
propunere și de rezultatul votului. Voi încerca să nu dezamăgesc încrederea Consili-
ului Local”, a spus noul viceprimar,  Iosif Mărcuș.


