
 

 
 

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 31.01.2019 , 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 ordinare din data de 18.12.2018 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 Statului de Funcţii şi a Organigramei aparatului de specialitate al 

Primarului Comunei Lenauheim , pe anul 2019 ; 

2.-Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de asistenţi personali a persoanelor cu handicap încadraţi la 

Primăria comunei Lenauheim pe anul 2019 ; 

3.-Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de Funcţii si a Organigramei  S.C. GOSPODĂRIE 

COMUNALĂ LENAUHEIM S.R.L.(S.C. G.C.L. S.R.L.), comuna Lenauheim , judetul Timis , pe anul 2019; 

4.-Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru anul 2019 , 

acţiuni sau lucrări stabilite în conformitate cu art.6 alin.7 din Legea nr.416/2001 , in comuna Lenauheim , 

judetul Timis; 

5.-Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei anuale de achiziții publice a Comunei Lenauheim pe anul 

2019 si a Programului Anual al Achizițiilor Publice al Comunei Lenauheim pe anul 2019; 

6.-Proiect de hotărâre privind aprobarea Retelei scolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din 

comuna Lenauheim , județul Timiș , pentru anul şcoalar 2019-2020; 

7.-Proiect de hotărâre privind aprobarea si însuşirea raportului de evaluare a imobilului-terenului înscris în  C.F. 

100128 Lenauheim , nr. cadastral 100128 , în suprafaţa de 1114 m.p imobil cu altă destinaţie care face parte din 

patrimoniul privat al comunei Lenauheim , judetul Timis; 

8.-Proiect de hotărâre privind aprobarea listelor de prioritati privind  spatiilor de locuit din fondul locativ al 

comunei Lenauheim aflate in administrarea Primariei comunei Lenauheim,judetul Timis pe anul  2019; 

9.- Proiect de hotărâre privind aprobarea casarii unor mijloace fixe cu durată de serviciu expirată; 

10.-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 Statului de Funcţii şi a Organigramei aparatului de specialitate al 

Primarului Comunei Lenauheim , pe 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.1/31.01.2019. 

 

 

 

 



 

 

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

asistenţi personali a persoanelor cu handicap încadraţi la Primăria comunei Lenauheim pe 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.2/31.01.2019. 

In continuare , d-lui primar Ilie Suciu  prezinta proiectul de hotărâre aprobarea Statului de Funcţii si a 

Organigramei  S.C. GOSPODĂRIE COMUNALĂ LENAUHEIM S.R.L.(S.C. G.C.L. S.R.L.), comuna 

Lenauheim , judetul Timis , pe 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.3/31.01.2019. 

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

acţiuni sau de lucrări de interes local pentru anul 2019 , acţiuni sau lucrări stabilite în conformitate cu 

art.6 alin.7 din Legea nr.416/2001 , in comuna 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.4/31.01.2019. 

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

de achiziții publice a Comunei Lenauheim pe anul 2019 si a Programului Anual al Achizițiilor Publice 

al Comunei Lenauheim pe 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.5/31.01.2019. 

In continuare , d-lui primar Ilie Suciu  prezinta proiectul de hotărâre privind aprobarea Retelei scolare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din comuna Lenauheim , județul Timiș , pentru anul 

şcoalar 2019-2020. 

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.6/31.01.2019. 

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

raportului de evaluare a imobilului-terenului înscris în  C.F. 100128 Lenauheim , nr. cadastral 100128 , 

în suprafaţa de 1114 m.p imobil cu altă destinaţie care face parte din patrimoniul privat 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.7/31.01.2019. 

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

prioritati privind  spatiilor de locuit din fondul locativ al comunei Lenauheim aflate in administrarea 

Primariei comunei Lenauheim,judetul Timis pe 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.8/31.01.2019. 

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

mijloace fixe cu durată de serviciu expirată. 

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.9/31.01.2019. 

La ultimul punct , Diverse: 

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.  
 

 

                PRESEDINTE DE SEDINTA,                       SECRETAR,                              

                                                   CONSILIER                                  MIHAESC FLORIN 

         STRAUT MIHAIELA-LILIANA 


