
 

 
 

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 24.04.2019 , 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 

toti consilierii. 

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 bugetului local al comunei Lenauheim,judeţul Timiş pe anul 

2019; 

2.-Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului pentru activităţile finanţate integral din venituri 

proprii pe anul 2019; 

3.-Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii acordului de parteneriat şi a bugetului pentru 

finanţarea activităţii Centrului de zi pentru copii cu dizabilităţi din localitatea Lenauheim , nr.228, 

Judeţul Timiş prin Fundaţia Mâini Tămăduitoare  din Timişoara pe anul 2019 ; 

4.-Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. Gospodarie 

Comunala Lenauheim S.R.L. pe anul 2019; 

5.-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  

proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Lenauheim,judeţul Timiş pe anul 

2019. 

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.17/24.04.2019. 

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

pentru activităţile finanţate integral din venituri proprii pe anul 2019. 

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.18/24.04.2019. 

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

acordului de parteneriat şi a bugetului pentru finanţarea activităţii Centrului de zi pentru copii cu 

dizabilităţi din localitatea Lenauheim , nr.228, Judeţul Timiş prin Fundaţia Mâini Tămăduitoare  din 

Timişoara pe anul 2019.  

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.19/24.04.2019. 

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

venituri si cheltuieli al S.C. Gospodarie Comunala Lenauheim S.R.L. pe anul 2019. Dl. primar Ilie 

Suciu prezinta integral bugetul. Dl. Consilier Murariu Petru prezinta datoriile pe care le are societatea 

fata de furnizori.  



 

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.20/24.04.2019. 

Diverse: 

D-na consilier Dan Nicoleta Roxana propune accesarea proiectului pentru achizitia de costume 

populare de etnie rroma si etnie germana. 

Dl consilier Mateas Ioan propune asfaltarea strazii din fata cimitirului in localitatea Lenauheim si 

executarea unei parcari in fata gradinitei din localitatea Lenauheim. 

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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