
 

 
 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL TIMIŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 

L E N A U H E I M 
 

P R O C E S - V E R B A L 
 

încheiat azi 13.02.2019 , cu ocazia şedinţei extraordinare de lucru(de indata) 

a Consiliului Local Lenauheim , judeţul Timiş. 

 

 

Avand in vedere ca d-na Straut Mihaiela-Liliana a indeplinit functia de preşedintele de şedinţă pe durata 

a 3 luni , d-nul primar Ilie Suciu roaga consilierii sa faca propuneri pentru un nou presedinte de sedinta. 

In acest sens , d-nul consilier  Toma Ioan propune ca pentru functia de presedinte de sedinta pe durata a 

3 luni sa fie d-nul consilier Triscau Constantin si nemaifiind alte propuneri aceasta este aprobata cu 

unanimitate de voturi. 

D-nul  Triscau Constantin - preşedintele de şedinţă arată că din numărul de 15 consilieri sunt prezenţi 

un număr de 11 consilieri ,  consilieri absenti d-na Dan Nicoleta Roxana si d-nii consilieri Cioabla 

Tudorel , Mateas Ioan si Motaroaia Sorin ,iar şedinţa este statutară îndeplinind cvorumul necesar îşi 

poate desfăşura lucrările. 

La şedinţă mai participă din partea executivului d-nul primar Ilie Suciu si d-nul viceprimar Triscau 

Constantin . 

Procesul Verbal al sedintei ordinare din data de 31.01.2019 a fost aprobat cu unanimitate de voturi de 

toti consilierii prezenti la sedinta . 

D-nul Triscau Constantin - preşedintele de şedinţă deschide lucrările şedinţei extraordinare de lucru(de 

indata) , supunând spre aprobare următoarea : 

 

O R D I N E  D E  Z I: 

 

1.-Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurilor de reziliere a Contractului de delegare 

prin concesiune a gestiunii activității de colectare și transport al deșeurilor municipale în Zona 2, 

județul Timiş - Contractul nr. 1088/21.05.2018 - din cadrul proiectului „Sistem Integrat de 

Management al Deşeurilor în Județul Timiş”. 

 

Nemaifiind alte complectări la ordinea de zi , aceasta este supusă spre votare care este aprobată cu 

unanimitate de voturi. 

D-nul Triscau Constantin - preşedintele de şedinţă dă cuvântul d-lui primar Ilie Suciu care prezinta 

proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurilor de reziliere a Contractului de delegare prin 

concesiune a gestiunii activității de colectare și transport al deșeurilor municipale în Zona 2, județul 

Timiş - Contractul nr. 1088/21.05.2018 - din cadrul proiectului „Sistem Integrat de Management al 

Deşeurilor în Județul Timiş”. 
Nefiind obiecţii pe marginea acestui proiect de hotărâre , d-nul Triscau Constantin  - preşedintele de 

şedinţă supune spre votare acest proiect de hotărâre care este aprobat cu unanimitate de voturi si devine 

Hotararea nr.10/13.02.2019. 

D-nul primar Ilie Suciu vazand prevederile HCL Lenauheim nr.10/13.02.2019 si a situatiei creata de 

catre SC Brai-Cata SRL prin necolectarea si transportul deseurilor menajere si a deseurilor reciclabile 

de circa 60 zile , solicita gasirea unei solutii privind adoptarea unui regulament pentru colectarea si 

transportul deseurilor menajere si a deseurilor reciclabile la nivel de comuna. 

In acest sens , propune colectarea si transportul deseurilor menajere si a deseurilor reciclabile nivel de 

comuna de catre Primaria comunei Lenauheim si depozitarea acestora la centrul de colectare gestionat 

de operatorul Polaris M Holding SRL la , iar toate costurile sa fie  suportate din bugetul local al 

comunei Lenauheim. 

 



 

Avand in vedere propunerea de mai sus , d-nul Triscau Constantin  - preşedintele de şedinţă supune spre 

votare aceasta propunere care este aprobata cu unanimitate de voturi 

Nemaifiind alte probleme la ordinea de zi , d-nul Triscau Constantin - preşedintele de şedinţă 

mulţumeşte tuturor consilierilor prezenţi şi declară închise lucrările şedinţei extraordinare de lucru(de 

indata). 

   Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal spre cele legale.  
 

 

                PRESEDINTE DE SEDINTA,                       SECRETAR,                              

                                                   CONSILIER                                  MIHAESC FLORIN 

         TRISCAU CONSTANTIN 


