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

 

încheiat azi 30.05.2019 , cu ocazia şedinţei ordinare de lucru 

a Consiliului Local Lenauheim , judeţul Timiş. 

 

D-ul Ilie Suciu-primarul comunei Lenauheim aduce la cunostiinta Consiliului Local Lenauheim 

faptul ca d-nul Triscau Constantin si-a incheiat perioada de 3 luni in functia de presedinte de sedinta si 

solicita alegea unui nou presedinte de sedinta pe perioada de 3 luni. 

In acest sens , d-nulconsilier Horatau Dan propune pe d-nul consilier Rosca Daniel-Catalin pentru 

functia de presedinte de sedinta.Nemaifiind alte propuneri , acesta este supusa aprobarii si care este aprobata 

cu unanimitate de voturi. 

D-nul  Rosca Daniel-Catalin - preşedintele de şedinţă arată că din numărul de 15 consilieri sunt 

prezenţi un număr de 14 consilieri , absent motivat fiind d-nul consilier Motaroaia Sorin care este plecat la 

Timisoara la sedinta in interes de serviciu  , 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 Triscau Constantin –

viceprimar si in calitate de invitata d-na Ulita Tatiana-Mihaela in calitate de administrator al S.C. Gospodarie 

Comunala S.R.L. Lenauheim. 

D-nul Mihaesc Florin - secretar al Primăriei comunei Lenauheim , supune spre aprobare procesul 

verbal al şedinţei ordinare din 14.03.2019 si  procesul verbal al  sedinte ordinare din  24.04.2019  , la care nu 

au fost facute obiectii si care au fost aprobate în unanimitate de voturi de către toţi consilierii prezenţi. 

D-nul Rosca Daniel-Catalin - 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 execuţiei bugetare a bugetului local  pe anul 2018 a comunei 

Lenauheim,judeţul Timiş; 

2.-Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a bugetului de venituri proprii pe anul 2018 a 

comunei Lenauheim,judeţul Timiş; 

3.-Proiect de hotărâre privind aprobarea situatiilor financiare(bilant , contul de profit si pierdere si anexe la 

bilant) la data de 31.12.2018 la S.C. Gospodarie Comunala S.R.L. Lenauheim; 

4.-Proiect de hotărâre privind aprobarea listelor de prioritati privind  spatiile de locuit din fondul locativ al 

comunei Lenauheim aflate in administrarea Primariei comunei Lenauheim,judetul Timis;  

5.-Diverse. 

 

D-nul Ilie Suciu-primarul comunei Lenauheim solicita suplimentarea ordinei de zi in conformitate cu 

prevederile art.43 , alin. 1 din Legea nr.215/2001 , dupa cum urmeaza: 

1.- Proiect de hotărâre privind aprobarea Comisiei de Evaluare a ofertelor privind achizia publica pentru 

Servicii de proiectare tehnica si asistenta din partea proiectantului – 3 loturi: ,, Reabilitare Gradinita cu Program 

Normal, localitatea Grabat, comuna Lenauheim, judetul Timis”, ,, Reabilitare Gradinita cu Program Normal, 

localitatea Lenauheim, comuna Lenauheim, judetul Timis” si ,, Reabilitare, modernizare si dotare Dispensar medical 

din localitatea Lenauheim, comuna Lenauheim, judetul Timis”,  proiect finanţat prin fondurile alocate prin P.N.D.L.  , 

Subprogramul - Modernizarea satului romanesc. 

 

 

 

 



 

 

 

 

2.- Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii de investiție a proiectului intitulat „ Achiziţionarea de 

utilaje specfice pentru asigurarea intervenţiilor în cazul situaţiilor de urgenţă, în comuna Lenauheim, judeţul 

Timiş”, cu o valoare totala de 427.240,35  lei din care: 351.996,26 lei valoare eligibila si 75.244,09  lei valoare 

neeligibila, in baza contractului de finantare nerambursabila nr. C1920074X209253701510/09.11.2018  şi  a actelor adiţionale 

ulterioare  incheiate cu Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale si aprobarea solicitarii unei Scrisori de garantie de la 

FNGCIMM SA IFN in valoare de 140.000,00 lei, in vederea garantarii obligatiilor de plata a avansului de 140.000,00  

lei din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat „Achiziţionarea de utilaje specfice pentru 

asigurarea intervenţiilor în cazul situaţiilor de urgenţă, în comuna Lenauheim, judeţul Timiş”, in baza 

contractului de finantare nerambursabila nr. C1920074X209253701510/09.11.2018  şi  a actelor adiţionale ulterioare  incheiate cu  

Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale. 

 

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

unanimitate de voturi. 

D-nul Rosca Daniel-Catalin - preşedintele de şedinţă dă cuvântul d-lui primar Ilie Suciu care prezinta 

proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a bugetului local  pe anul 2018 a comunei 

Lenauheim,judeţul Timiş. 

Nefiind obiecţii pe marginea acestui proiect de hotărâre , d-nul Rosca Daniel-Catalin  - preşedintele 

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

Hotararea nr.21/30.05.2019. 

In continuare , d-nul Rosca Daniel-Catalin  - preşedintele de şedinţă dă cuvântul d-lui primar Ilie 

Suciu care prezinta proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a bugetului de venituri proprii pe 

anul 2018 a comunei Lenauheim,judeţul Timiş. 

Nefiind obiecţii pe marginea acestui proiect de hotărâre , d-nul  Rosca Daniel-Catalin - preşedintele 

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

Hotararea nr.22/30.05.2019. 

In continuare , d-nul Rosca Daniel-Catalin - preşedintele de şedinţă dă cuvântul d-lui primar Ilie 

Suciu care prezinta proiect de hotărâre privind aprobarea situatiilor financiare(bilant , contul de profit si 

pierdere si anexe la bilant) la data de 31.12.2018 la S.C. Gospodarie Comunala S.R.L. Lenauheim. 

Nefiind obiecţii pe marginea acestui proiect de hotărâre , d-nul Rosca Daniel-Catalin - preşedintele 

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

Hotararea nr.23/30.05.2019. 

In continuare , d-nul Rosca Daniel-Catalin - preşedintele de şedinţă dă cuvântul d-lui primar Ilie 

Suciu care prezinta proiect de hotărâre privind aprobarea listelor de prioritati privind  spatiile de locuit din 

fondul locativ al comunei Lenauheim aflate in administrarea Primariei comunei Lenauheim,judetul Timis. 

Nefiind obiecţii pe marginea acestui proiect de hotărâre , d-nul Rosca Daniel-Catalin - preşedintele 

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

Hotararea nr.24/30.05.2019. 

In continuare , d-nul Rosca Daniel-Catalin - preşedintele de şedinţă dă cuvântul d-lui primar Ilie 

Suciu care prezinta proiect de hotărâre privind aprobarea Comisiei de Evaluare a ofertelor privind achizia publica 

pentru Servicii de proiectare tehnica si asistenta din partea proiectantului – 3 loturi: ,, Reabilitare Gradinita cu Program 

Normal, localitatea Grabat, comuna Lenauheim, judetul Timis”, ,, Reabilitare Gradinita cu Program Normal, 

localitatea Lenauheim, comuna Lenauheim, judetul Timis” si ,, Reabilitare, modernizare si dotare Dispensar medical 

din localitatea Lenauheim, comuna Lenauheim, judetul Timis”,  proiect finanţat prin fondurile alocate prin P.N.D.L.  , 

Subprogramul - Modernizarea satului romanesc. 
Nefiind obiecţii pe marginea acestui proiect de hotărâre , d-nul Rosca Daniel-Catalin - preşedintele 

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

Hotararea nr.25/30.05.2019. 

In continuare , d-nul Rosca Daniel-Catalin  - preşedintele de şedinţă dă cuvântul d-lui primar Ilie 

Suciu care prezinta proiect de hotărâre privind aprobarea valorii de investiție a proiectului intitulat „ 

Achiziţionarea de utilaje specfice pentru asigurarea intervenţiilor în cazul situaţiilor de urgenţă, în comuna 

Lenauheim, judeţul Timiş”, cu o valoare totala de 427.240,35  lei din care: 351.996,26 lei valoare eligibila si 75.244,09  

lei valoare neeligibila, in baza contractului de finantare nerambursabila nr. C1920074X209253701510/09.11.2018  şi  a actelor 

adiţionale ulterioare  incheiate cu Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale si aprobarea solicitarii unei Scrisori de 

garantie de la FNGCIMM SA IFN in valoare de 140.000,00 lei, in vederea garantarii obligatiilor de plata a avansului 

de 140.000,00  lei din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat „Achiziţionarea de utilaje 

specfice pentru asigurarea intervenţiilor în cazul situaţiilor de urgenţă, în comuna Lenauheim, judeţul Timiş”, 



 

in baza contractului de finantare nerambursabila nr. C1920074X209253701510/09.11.2018  şi  a actelor adiţionale ulterioare  incheiate 

cu  Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale. 
Nefiind obiecţii pe marginea acestui proiect de hotărâre , d-nul Rosca Daniel-Catalin - preşedintele 

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

Hotararea nr.26/30.05.2019. 

La ultimul punct Diverse: 

D-nul Mihaesc Florin secretar UAT Lenauheim , aduce la cunostiinta consilierilor locali , 

urmatoarele obligatii: 

-  in conformitate cu prevederile art.51 , alin.4 din Legea nr.2105/2001 cu modificarile si 

completarile ulterioare , “Fiecare consilier local, precum si viceprimarul sunt obligati sa prezinte 

un raport anual de activitate , care va fi facut public prin grija secretarului” ; 

- in conformitate cu prevederile art.4 , alin.2 din Legea nr.176/2010 ,  “ au obligatia sa depuna sau 

sa actualizeze declaratiile de avere si declaratiile de interese anual  , cel mai tarziu la data de 15 

iunie”. In acest sens , face cunoscut ca in data de 17.05.2019 s-a inaintat in atentia consilierilor 

locali prin corespondenta cu aviz de primire adresa privind depunerea celor 2 declaratii si 

formularele necesare .   

D-na consilier Dan Nicoleta-Roxana face cunoscut urmatoarele: 

-sa de gaseasca o solutie cu privier la circulatia vacilor in localitatea Bulgarus de la domiciliu 

proprietarului catre pasune si invers; 

-igienizarea domeniului public prin cosirea ierbii din zona Caminului ciltural Bulgarus. 

-repararea sis au inlocuirea cosurilor de gunoi de pe domeniul public. 

D-nul consilier Tarovan Mircea aduce la cunostiinta Consiliului local sa se gaseasca o solutie cu 

privire la instalarea unui sistem de incalzire in incinta Postuluiu de politie din localitatea Lenauheim. 

D-nul consilier Jurca Remus solicita sa se i-a masuri de urgenta cu privire la mizeria care o fac 

animalele pe carosabil si distrugerea vegetatiei lemnoase apartinatoare d-nei Mirca Maria din 

localitatea Grabat , prin faptul ca desface gardul de la pasunea oilor si isi duce vacile la pasunea prin 

zona de pomi. 

Nemaifiind alte probleme la ordinea de zi , d-nul - 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.  

 

 

 
 

                PRESEDINTE DE SEDINTA,                            SECRETAR,                              

                                                   CONSILIER                                      MIHAESC FLORIN 

     ROSCA DANIEL-CATALIN 
                  


