
 

 
 

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 18.12.2018 , cu ocazia şedinţei ordinare de lucru 

a Consiliului Local Lenauheim , judeţul Timiş. 

 

D-na Straut Mihaiela-Liliana - preşedintele de şedinţă arată că din numărul de 15 consilieri sunt prezenţi 

un număr de 15 consilieri ,  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 extraordinare din data de 26.11.2018 a fost aprobat cu unanimitate de voturi 

de toti consilierii prezenti la sedinta . 

D-na Straut Mihaiela-Liliana  - 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 rectificarii bugetului local al comunei Lenauheim pe trim.IV , 

judeţul Timiş pe anul 2018; 

2.- Proiect de hotărâre privind aprobarea agendei cultural-artistice şi sportive a comunei Lenauheim 

pentru anul 2019; 

3.- Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii valabilitatii Planului Urbanistic General al comunei 

Lenauheim , aprobat prin H.C.L.  nr.30/2001 si H.C.L. nr.54/2015; 

4.- Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019 în comuna 

Lenauheim precum şi nivelul amenzilor; 

5.- Proiect de hotărâre privind aprobarea completarii inventarului bunurilor care aparţin domeniul public 

al comunei Lenauheim , judetul Timis; 

6.-Diverse. 

 

 

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

unanimitate de voturi. 

D-na Straut Mihaiela-Liliana  - preşedintele de şedinţă dă cuvântul d-lui primar Ilie Suciu care prezinta 

proiect de hotărâre privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Lenauheim pe trim.IV , 

judeţul Timiş pe anul 2018. 

Nefiind obiecţii pe marginea acestui proiect de hotărâre , d-na Straut Mihaiela-Liliana - preşedintele de 

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

Hotararea nr.62/18.12.2018. 

In continuare , d-lui primar Ilie Suciu  prezinta proiectul de hotărâre aprobarea agendei cultural-artistice 

şi sportive a comunei Lenauheim pentru anul 2019. 

Nefiind obiecţii pe marginea acestui proiect de hotărâre , d-na Straut Mihaiela-Liliana - preşedintele de 

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

Hotararea nr.63/18.12.2018. 

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

Planului Urbanistic General al comunei Lenauheim , aprobat prin H.C.L.  nr.30/2001 si H.C.L. 

nr.54/2015. 

Nefiind obiecţii pe marginea acestui proiect de hotărâre , d-na Straut Mihaiela-Liliana - preşedintele de 

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

Hotararea nr.64/18.12.2018. 

 



 

 

 

 

In continuare , d-lui primar Ilie Suciu  prezinta proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor si 

taxelor locale pentru anul 2019 în comuna Lenauheim precum şi nivelul amenzilor. 

Nefiind obiecţii pe marginea acestui proiect de hotărâre , d-na Straut Mihaiela-Liliana - preşedintele de 

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

Hotararea nr.65/18.12.2018. 

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

inventarului bunurilor care aparţin domeniul public al comunei Lenauheim , judetul Timis. 

Nefiind obiecţii pe marginea acestui proiect de hotărâre , d-na Straut Mihaiela-Liliana - preşedintele de 

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

Hotararea nr.66/18.12.2018. 

La ultimul punct , Diverse: 

D-nul primar Ilie Suciu solicita aprobarea de catre  Consiliul local al comunei Lenauheim achizitionarea  

unui foc de artificii in fiecare localitate apartinatoare comunei Lenauheim cu ocazia Anului Nou in 

suma de 19.500 lei. 

Vazand propunerea de mai sus , d-na Straut Mihaiela-Liliana - preşedintele de şedinţă supune spre 

votare propunerea de  mai sus care este aprobata cu unanimitate de voturi. 

Nemaifiind alte probleme la ordinea de zi , d-na Straut Mihaiela-Liliana - 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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