
 

 
 

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 21.02.2019 , cu ocazia şedinţei extraordinare de lucru(de indata) 

a Consiliului Local Lenauheim , judeţul Timiş. 

 

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

un număr de 14 consilieri ,  consilier absent d-nul Cioabla Tudorel, 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 . 

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 neasumării responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor 

de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor şi a contractelor/acordurilor-

cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente Programului pentru şcoli al 

României. 

 

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 neasumării responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de 

atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor şi a contractelor/acordurilor-cadru 

de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente Programului pentru şcoli al 

României. 

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.11/21.02.2019. 

D-nul primar Ilie Suciu prezinta adresa cu nr.1054/20.02.2019 primita de la ADID Timis si inregistrata 

la Primaria comunei Lenauheim sub nr.694/20.02.2019 prin care ne informeaza faptul ca societatea 

Polaris M Holding SRL si operatorul de colectare transport deseuri Brai-Cata SRL au ajuns la un 

consens astfel incat operatorul Brai-Cata SRL are acces la centrele de colectare gestionate de operatorul 

Polaris M Holding SRL si totodata ca din 21.02.2019 se reia colectarea deseurilor menajere , respectiv 

se vor respecta graficele de colectare stabilite. 

D-nul primar Ilie Suciu prezinta adresa cu nr.237/21.02.2019 primita de la Scoala Gimnaziala 

Lenauheim si inregistrata la Primaria comunei Lenauheim sub nr.705/21.02.2019 prin care ne 

informeaza faptul ca s-a redus unicul post de ingrijitor curatenie de la Gradinita cu program normal din 

localitatea Grabat si solicita sa fie sprijiniti cu un angajat de catre Consiliul local al comunei Lenauheim 

ca sa asigure procesul de ingrijire si pastrare a curateniei , a materialelor si mijloacelor din dotarea 

gradinitei incepand cu data de 21.02.2019 in caz contrar exista riscul imbolnavirii celor 72 copii si 

prescolari. 

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. 

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

                PRESEDINTE DE SEDINTA,                       SECRETAR,                              

                                                   CONSILIER                                  MIHAESC FLORIN 

              TRISCAU CONSTANTIN 


