
 

 
 

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 14.03.2019 , cu ocazia şedinţei ordinare de lucru 

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 ,  absent nemotivat fiind d-nul consilier 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 . 

Procesele verbale ale sedintelor extraordinare din data de 13.02.2019 si 21.02.2019 au fost aprobate cu 

unanimitate de voturi de toti consilierii prezenti la sedinta . 

D-nul Triscau Constantin  - preşedintele de şedinţă deschide lucrările şedinţei ordinare de lucru , 

supunând spre aprobare următoarea : 

 

O R D I N E  D E  Z I: 

 

1.-Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării Serviciului public de Gospodarie comunala Lenauheim , 

județul Timis. 

2.-Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarierii terenurilor din domeniul privat al comunei Lenauheim in 

conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003 - privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei 

locuinţe proprietate personală cu modificările şi completările ulterioare; 

3.-Proiect de hotărâre privind aprobarea lucrării de dezlipire realizată de SC LUCO CAD SRL referitoare la  

imobilul  înscris  în C.F. nr.101261 Lenauheim  , nr. cadastral 101261 , situat în intravilanul comunei 

Lenauheim, judetul Timis ; 

4.-Proiect de hotărâre privind aprobarea lucrării de dezlipire realizată de SC LUCO CAD SRL  referitoare la  

imobilul  înscris  în C.F. nr.101205 Lenauheim  , nr. cadastral 101205 , situat în intravilanul comunei 

Lenauheim, judetul Timis ; 

5.-Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, a unor suprafețe de teren – 

pajisti(pasuni) ,  aflate în domeniul privat al comunei Lenauheim , județul Timiș, pentru pășunatul animalelor, 

către crescătorii de animale . 

6.- Proiect de hotărâre privind aprobarea  

7.-Diverse. 

 

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 înființării Serviciului public de Gospodarie comunala Lenauheim , 

județul Timis. 

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.12/14.03.2019. 

In continuare , d-lui primar Ilie Suciu  prezinta proiectul de hotărâre aprobarea aprobarea inventarierii 

terenurilor din domeniul privat al comunei Lenauheim in conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003 - 

privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală cu modificările 

şi completările ulterioare 

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.13/14.03.2019. 

 



 

 

 

In continuare , d-lui primar Ilie Suciu  prezinta proiectul de hotărâre privind aprobarea lucrării de 

dezlipire realizată de SC LUCO CAD SRL referitoare la  imobilul  înscris  în C.F. nr.101261 

Lenauheim  , nr. cadastral 101261 , situat în intravilanul comunei Lenauheim, judetul Timis. 

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.14/14.03.2019. 

In continuare , d-lui primar Ilie Suciu  prezinta proiectul de hotărâre privind aprobarea lucrării de 

dezlipire realizată de SC LUCO CAD SRL  referitoare la  imobilul  înscris  în C.F. nr.101205 

Lenauheim  , nr. cadastral 101205 , situat în intravilanul comunei Lenauheim, judetul Timis. 

Nefiind obiecţii pe marginea acestui proiect de hotărâre , - preşedintele de şedinţă supune spre votare 

acest proiect de hotărâre care este aprobat cu unanimitate de voturi si devine Hotararea 

nr.15/14.03.2019. 

In continuare , d-lui primar Ilie Suciu  prezinta proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii, prin 

licitație publică, a unor suprafețe de teren – pajisti(pasuni) ,  aflate în domeniul privat al comunei 

Lenauheim , județul Timiș, pentru pășunatul animalelor, către crescătorii de animale 

La acest punct al ordinei de zi , d-nul consilier Toma Ioan propune ca suprafata de 9,90 ha pasune aflate 

in zona de nord-est a localitatii Bulgarus sa nu se scoata la licitatie publica pentru crescatorii de ovine 

,ci sa fie atribuita crescatorilor de bovine si cabaline fara licitatie .In acest sens , arata ca toti proprietarii 

de bovine si cabaline din localitatea Bulgarus care locuiest din centrul localitatii inspre nord sa isi duca 

animalele pe aceasta pasune , astfel , nu mai este necesar ca acestia sa isi duca animalele pe pasunea 

repartizata bovinelor si cabalinelor care se afla in zona de sud a localitatii , deoarece distanta este mare , 

si nu se mai face mizerie in localitate. 

Nefiind alte obiecţii pe marginea acestui proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii, prin licitație 

publică, a unor suprafețe de teren – pajisti(pasuni) ,  aflate în domeniul privat al comunei Lenauheim , 

județul Timiș, pentru pășunatul animalelor, către crescătorii de animale, d-nul Triscau Constantin  - 

preşedintele de şedinţă supune spre votare acest proiect de hotărâre, acesta fiind respins cu 10 voturi  , 3 

voturi pentru scoaterea la licitatie a d-lor consilieri Mateas Ioan , Bandu Emil si Tarovan Mircea si 1 vot 

abtinere a d-lui consilier Sburlea Lucian. 

In continuare , d-lui primar Ilie Suciu  prezinta proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii în 

folosinţă  gratuită  a suprafeţei de 1000 m.p. aferent imobilului - teren înscris în C.F. nr.101273 

Lenauheim  ,  nr.cadastral 101273  , d-nei  TODORESCU ALEXANDRA-ARMINA, pentru construirea 

unei locuinţe proprietate personală în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003. 

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.16/14.03.2019. 

La ultimul punct , Diverse: 

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

mulţumeşte tuturor consilierilor prezenţi şi declară închise lucrările şedinţei ordinare de lucru. 

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