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RAPORTUL PRIMARULUI 

Privind starea economică, socială, 

și de mediu a comunei Lenauheim, 

în anul 2021 

 

 

Doamnelor și domnilor consilieri, 

  

 În conformitate cu prevederile art. 155, alin.(3), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, 

privind Codul Administrativ, vă prezint Raportul cu privire la starea economică, 

socială si de mediu a comunei Lenauheim, raport care constituie momentul bilanțului, 

ce se referă la capacitatea efectivă a administrației publice locale de a gestiona și 

rezolva în nume propriu și cu responsabilitate treburile publice și patrimoniul localității 

în interesul comunității locale, pe principiul autonomiei locale.  

În fiecare an, în Primăria Comunei Lenauheim încercăm să îmbunătăţim 

calitatea şi eficienţa muncii. Consider că datele prezentate în raport vor oferi 

cetăţenilor o imagine clară asupra activităţii noastre, despre modul în care au fost 

folosiţi banii publici, precum şi modul în care au fost rezolvate problemele comunităţii 

locale. 

Misiunea Primăriei Comunei Lenauheim este consolidarea capacităţii 

instituţionale, pentru a garanta respectarea legii, oferind servicii de calitate cu 

promptitudine şi profesionalism, adoptate sau emise în deplină transparenţă, în 

domeniul administraţiei publice locale. 

 Obiectivele principale ale Primăriei Comunei Lenauheim sunt: 

1.  Respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a  

prevederilor Constituţiei şi punerea în aplicare a tuturor legilor, hotărârilor şi 

ordonanţelor Guvernului, a hotărârilor Consiliului Local Lenauheim. Luarea tuturor 

măsurilor necesare aplicării instrucţiunilor cu caracter normativ, venite de la 

autorităţile administraţiei publice centrale şi judeţene, în condiţiile legii. 

2. Crearea unui climat de încredere şi respect reciproc între cetăţeni şi 

funcţionari, pe de o parte şi între cetăţeni şi autorităţile administraţiei publice, pe de 

altă parte, în vederea realizării unor raporturi sociale şi profesionale corespunzătoare 

pentru menţinerea la nivel înalt a prestigiului instituţiei. 

 Acest raport evidențiază obiectivele de activitate specifică a compartimentelor 

funcționale ale aparatului de specialitate a primarului și  modul de atingere a acestor 

obiective, respectiv ducerea la îndeplinire a hotărârilor consiliului local și a 

dispozițiilor emise de primar. 

 Secretar general al comunei Lenauheim 

În anul 2021 au fost emise un număr de 182 dispoziții vizând asistența socială, 

acordare ajutor social, alocații de sprijin, vizări de credite bugetare și altele. 

 În cursul anului 2021 au avut loc un număr de 15 ședințe ale Consiliului Local 

Lenauheim. În cadrul acestor ședințe au fost adoptate un număr de 79 hotărâri din 84 
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de proiecte de hotărâri inițiale. Aplicarea acestora a condus la buna desfășurare a 

activității în plan legislativ și executiv în comuna noastră. 

 În activitatea de pregătire a actelor consiliului local nu au fost întâmpinate 

probleme deosebite, documentele adresate Consiliului Local și comisiilor de 

specialitate ale acestuia, au fost comunicate în vederea punerii lor în dezbatere și 

aprobarea lor. 

Prin grija secretarului comunei au fost întocmite ordinea de zi și dispozițiile de 

convocare pentru ședințele consiliului local și a consemnat în procesele verbale de 

ședință, modul în care s-a exercitat votul fiecărui consilier. Procesele verbale au fost 

semnate de președintele de ședință și de către secretarul comunei. Documentele 

dezbătute în ședințe au fost depuse în dosare special numerotate, semnate și sigilate. 

Toate hotărârile Consiliului Local Lenauheim, precum și dispozițiile emise au fost 

înregistrate în registru special și înaintate Instituției Prefectului – Județul Timiș pentru 

exercitarea controlului de legalitate, precum și instituțiilor, biroului și 

compartimentelor abilitate cu ducerea la îndeplinire. 

 Nu au fost întâmpinate probleme în avizarea legalității celor 182 de dispoziții ale 

primarului și a celor 79 de hotărâri adoptate de consiliul local. 

 Compartimentul relații cu publicul 

 La acest compartiment s-au efectuat operațiuni de înregistrare și expediere a 

corespondenței, respectiv un număr de 5,146 documente, înregistrate în registrul 

principal de intrare – ieșire și un număr de 1,773 adrese expediate poștal, restul 

expediate prin mijloace electronice, respectiv mail sau fax. S-a asigurat primirea și 

înregistrarea corespondenței adresate primăriei, prezentarea acesteia conducerii și a 

fost repartizată spre soluționarea compartimentelor din cadrul primăriei în funcție de 

obiectul ei. 

 S-au respectat pe cât posibil termenele de soluționare a cererilor respectiv 

adreselor și expedierea răspunsului către solicitant în termen legal. 

 Compartimentul contabilitate asigură managementul financiar contabil pentru 

întreaga activitate economică a Primăriei Comunei Lenauheim. Administrarea 

conturilor de venituri și cheltuieli și efectuarea înregistrărilor contabile zilnice aferente 

operațiunilor de încasări și plăți aprobate de conducerea instituției, precum și 

efectuarea altor operațiuni dispuse de ordonatorul de credite pe bază de documente 

justificative și aprobate de persoanele cu atribuții stabilite prin fișele posturilor, 

respectiv dispoziții ale primarului. Analizarea conținutului angajamentelor legale și a 

altor documente primite pentru stabilirea plăților urgente în scopul evitării întârzierii 

acelor plăți care pot constitui baze de calcul de majorări pentru întârziere și/sau 

penalități, precum și respectarea termenelor de plată contractuale, în limita veniturilor 

încasate și a prevederilor bugetare aprobate.  

Întocmirea, verificarea și avizarea deconturilor de cheltuieli pentru deplasări 

plătite din bugetul local.  

Întocmirea statelor de plată a salariilor pentru personalul din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului (12 state de plată), a indemnizațiilor consilierilor locali (12 
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state de plată), a asistenților personali ai persoanelor cu dizabilități (12 state de plată) și 

indemnizațiile acestora (12 liste) și virarea salariilor în conturile de card deschise la 

băncile comerciale. 

Întocmirea zilnică a documentelor pentru plățile dispuse de conducerea 

instituției din bugetul local pentru activitatea curentă și cea de dezvoltare – 181 ordine 

de plată multiple.  

O activitate importantă a fost fundamentarea și elaborarea bugetului local de 

venituri și cheltuieli. S-a urmărit execuția bugetului, s-au întocmit documente și s-au 

efectuat plăți. În cursul anului 2021 s-a întocmit bugetul iniţial şi un număr de 7 bugete 

rectificate de venituri și cheltuieli.  

 Execuția bugetului local al comunei Lenauheim pe anul 2021 a fost următoarea: 

venituri în sumă de 19,181,260,26 lei,  cheltuielile în sumă de 20,496,178,29 lei , 

excedent în sumă de 1,314,918,03 lei. 

 Execuția bugetară a bugetului din venituri proprii pe anul 2020 a fost: venituri 

proprii 490.427 lei, cheltuieli 348.371 lei, excedent 155.093 lei.  

 Activitatea compartimentului impozite și taxe locale s-a concretizat în 

principal pe asigurarea acțiunii de constatare, stabilire și încasare la bugetul local a 

impozitelor și taxelor locale datorate de persoanele fizice și juridice precum și a altor 

venituri ale bugetului local, inclusiv a majorărilor de întârziere și consilierea fiscală în 

conformitate cu prevederile Codului fiscal, ale Codului de procedură fiscală și a 

celorlalte acte normative adoptate de către autoritățile centrale și locale, precum și 

organizarea și asigurarea desfășurării activității de urmărire, executare silită și încasare 

la bugetul local a veniturilor fiscale și nefiscale neplătite în termen.  

Activitatea compartimentului s-a concretizat în general pe realizarea 

următoarelor obiective:  

- organizarea și asigurarea acțiunii de constatare a impozitelor și taxelor locale 

datorate de persoanele fizice/juridice (222 roluri persoane juridice și 2602 roluri 

persoane fizice); 

- întocmirea borderourilor de debite și scăderi, urmărirea operării lor și 

asigurarea transferării acestora la organele de încasare; 

- urmărirea întocmirii și depunerii în termenele prevăzute de lege a declarațiilor 

de impunere de către persoanele fizice/juridice; 

- asigurarea gestionării documentelor referitoare la impunerea fiecărui 

contribuabil, aplicarea sancțiunilor prevăzute de actele normative aflate în vigoare a 

tuturor contribuabililor care au încălcat legislația fiscală; 

- ținerea evidențelor debitelor din impozite și taxe precum și modificarea 

debitelor inițiale pentru persoanele fizice/juridice; 

- analizarea, cercetarea și soluționarea cererilor cu privire la stabilirea 

impozitelor și taxelor locale formulate de către persoanele fizice/juridice conform 

competențelor locale; 

- propunerea în condițiile legii a modificării cuantumului impozitelor și taxelor 

locale; 
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- asigurarea arhivării documentelor 

 Au fost emise 957 înștiințări de plată, au fost emise 87 somații, 87 titluri 

executorii, au fost întocmite 87 dosare de executare silită, 1150 certificate fiscale, 1154 

decizii de impunere, au fost realizate 10.526 operațiuni de modificare a dosarelor, în 

registrul REMTII s-au operat 348 înmatriculări auto și 234 vânzări auto. În anul 2021 

s-au emis 13 autorizații de funcționare pentru persoanele juridice și un număr de 5 

avize pentru aprobarea orarelor de funcționare a activității persoanelor juridice. 

 Compartiment stare civilă 

 Activitatea de stare civilă s-a desfășurat în conformitate cu prevederile legale. 

În cursul anului 2021 s-au înregistrat un număr de 57 certificate de naștere, 81 

certificate de deces și 58 certificate de căsătorie. În urma acestor înregistrări de acte 

precum și a mențiunilor primite pentru operarea faptelor pe marginea actelor de stare 

civilă s-au operat un număr de 210 mențiuni. 

Au fost eliberate un număr de 20 acte de naștere, 59 acte de deces și 30 acte de 

căsătorie. 

De la acest compartiment se transmit lunar și semestrial rezultatele activității de 

stare civilă la instituțiile abilitate, pentru ținerea evidențelor privind starea civilă. 

Compartiment Registrul agricol 

 Activitatea principală la registrul agricol este completarea și ținerea la zi a 

registrelor agricole privind gospodăriile populației, terenuri agricole, animale și utilaje. 

În cursul anului 2021 s-au eliberat un număr de 207 adeverințe pentru fermierii din 

comuna Lenauheim, în vederea solicitării sprijinului financiar pe suprafaţă – S.A.P.S. 

2021 și un număr însemnat de adeverințe pentru cetățenii comunei care să le servească 

în alte scopuri. 

 S-au eliberat un număr de 55 atestate de producător și 57 carnete de 

comercializare. 

S-au înregistrat un număr de 95 contracte de arendă, acte adiționale la 

contractele de arendă și acorduri de voință pentru rezilieri de contracte. 

 În cursul anului trecut au fost întocmite 28 dosare pentru vânzare teren conform 

Legii 17/2014 și înaintate la D.A.D.R. Timiș în vederea aprobării și emiterii avizului 

de vânzare. 

  

 La compartimentul de asistență socială în anul 2021 s-au întocmit 55 dosare 

pentru alocații de stat, 24 dosare indemnizație pentru creșterea copiilor până la vârsta 

de 2 ani, 4 dosare pentru alocație de susținere familială, 6 dosare noi pentru acordarea 

ajutorului social, pe lângă cele 37 de dosare existente, 14 dosare pentru beneficiarii de 

ajutor pentru încălzire a locuinței și s-au întocmit aproximativ 100 anchete sociale la 

solicitările cetățenilor sau pentru alte instituții. De asemenea s-au întocmit și 

monitorizat dosarele pentru persoane cu dizabilități, 48 dosare indemnizații și 29 

dosare asistenți personali. 

 De Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate au beneficiat 

în anul 2021, 121 de beneficiari. Ajutoarele au fost acordate în 3 tranșe pentru produse 
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de igienă și 3 tranșe cu alimente. Au beneficiat de tichete pentru mese calde conform 

OUG nr. 115/2020, 43 persoane. 

 Compartiment achiziții 

 În anul 2021 la acest compartiment s-au dsfășurat următoarele activități 

principale:  

- a întocmit strategia anuală a achizițiilor publice și  programul anual al  

achizițiilor publice la nivelul comunei Lenauheim; 

- a desfășurat activități specifice și necesare achizițiilor prin Sistemul 

Electronic de Achiziții Publice; 

- a întocmit și fundamentat contractele de achiziții în conformitate cu legislația 

 în vigoare; 

- a colaborat cu societățile de consultanță pentru eficientizarea desfășurării 

activităților la proiectele cu finanțare externă care se derulează la nivelul comunei 

Lenauheim; 

- a întocmit dosarele de achiziții conform legislației în vigoare și a specificului  

fiecărei achiziții. 

Tot la acest compartiment se gestionează, se monitorizează și se întocmesc 

documente pentru implementarea proiectelor finanțate prin PNDR și PNDL.  

Activitățile cuprinse în agenda culturală a comunei Lenauheim pentru anul 2021 

nu s-au putut derula din cauza pandemiei creată de Sars Cov2. Fondurile alocate pentru 

activitățile culturale au fost redirecționate către achiziția de echipamente pentru buna 

desfășurare a activităților educative din școli.  

Învățământul reprezintă o importanță deosebită pentru noi. S-au achiziționat 

lemne și combustibil pe bază de lemn pentru toate unitățile de învățământ de pe raza 

comunei, conform solicitărilor. S-a asigurat decontarea navetei pentru personalul 

didactic și nedidactic. Am asigurat finanțarea în cadrul proiectului ”În lumea minunată 

a păpușilor” , încheiat în parteneriat cu școala și teatrul de păpuși din Arad, 

încredințându-ne că vor participa de 4 ori pe an, la teatrul de păpuși toți copiii de la 

grădinițe, fără să  plătească un bilet de intrare.  

În cursul anului 2021 s-au realizat deratizări şi dezinsecţii la toate unităţile de 

învăţământ din comună. S-a asigurat plata contractului de mentenanță pentru 

întreţinerea sistemelor de alarmă şi a camerelor video din şcoli.  

Am susținut Centrul de Zi pentru copii cu dezabilități Lenauheim, prin 

încheierea unui act adițional la convenția de colaborare încheiată cu fundația Mâini 

Tămăduitoare din Timisoara. De serviciile acestui centru au beneficiat direct, 12 copii 

și familiile acestora, prin acordarea serviciilor de recuperare, logopedie, îngrijire, 

educație, hrană, transport și consiliere psihologică de grup și individuală. Pe lângă 

contribuția în bani, s-a asigurat necesarul de combustibil pentru foc, apă și utilități. 

O problemă în comuna Lenauheim o constituie trotuarele, fapt pentru care și în 

anul 2021 s-a continuat amenajarea acestora în toate cele trei localități ale comunei. 

S-a achiziționat piatră concasată și lucrări de reparare, scarificare și așternere 

piatră spartă pentru refacerea străzilor acolo unde acestea au fost impracticabile. 
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S-au efectuat lucrări de reparare a Drumului Comunal Bulgăruș-Uihei. 

În anul 2021 s-au realizat parcuri pentru copii în localitățile Lenauheim și 

Grabaț. 

În cursul anului 2021 s-au achiziționat mai multe servicii printre care: servicii de 

elaborare proiecte tehnice servicii de dirigenție de șantier, servicii de verificare 

proiecte, servicii cadastrale, servicii pentru revizie la buldoexcavator, servicii de 

întreținere și înlocuire echipamente PSI și servicii de întreținere IT. Pentru buna 

desfășurare a activităților din cadrul Primăriei comunei Lenauheim s-au achiziționat 

obiecte de papetărie și materiale de curățenie. 

S-au achiziționat pompe și panouri electrice la stațiile de pompare din toate cele 

3 localități în funcție de necesități astfel s-a asigurat funcționarea acestora în bune 

condiții. 

 Având în vedere faptul că nu a fost desemnat de către ADID Timiș, operatorul 

pentru zona 2 Jimbolia, a fost necesar ca în anul 2021 să gestionăm ridicarea deșeului 

menajer de la gospodăriile populației dar și de la unitățile cu personalitate juridică din 

comuna noastră. Acest lucru a însemnat un mare efort bugetar. Mare parte a cetățenilor 

comunei noastre nu vor să achite costul pentru ridicarea deșeurilor menajere sau 

declarația pe care o dau la compartimentul taxe și impozite nu este reală, în sensul că 

declară mai puține persoane în gospodărie.  

 Reducerea cantitativă a deșeurilor este o problemă cu care ne confruntăm. În 

anul 2021 s-au colectat următoarele cantități de deșeuri: 761,78 tone deșeu menajer cu 

83 tone mai mult față de anul 2020 și 11,34 cu 6,57 tone mai mult față de anul 2020.

    

 Proiecte de investiții în derulare pentru care au fost depuse cereri de 

finanțare în vederea obținerii de fonduri nerambursabile și stadiul în care se află: 

1. Realizare sisteme de canalizare și stații de epurare în localitățile Lenauheim, 

Grabaț și Bulgăruș, comuna Lenauheim, județul Timiș: Contract de finanțare semnat 

cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, nr. 431/30.08.2016 - 

3868/19.09.2016, valoarea totală a proiectului 29,062,072 lei, din care: 1,127,605 lei 

bugetul local și 27,934,467 lei finanțare MDRAP. Execuția lucrării este în curs de 

derulare. 

2. Reabilitare, modernizare și dotare dispensar medical din localitatea 

Lenauheim, comuna Lenauheim, județul Timiș: Contract de finanțare semnat cu 

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, nr. 1920/06.03.2018 - 

1117/19.03.2018, valoarea totală a proiectului 1.797.440 lei, din care: 150.955 lei 

bugetul local și 1.646.485 lei finanțare MDRAP. În acest moment se derulează 

procedura simplificată în sistemul electronic al achizițiilor publice pentru desemnarea 

operatorului economic care va executa lucrarea. 

3. Reabilitarea și echiparea grădiniței cu program normal, localitatea Grabaț, 

comuna Lenauheim, județul Timiș: Contract de finanțare semnat cu Ministerul 

Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, nr. 3583/22.05.2018 - 

2238/04.06.2018, valoarea totală a proiectului 1.804.852 lei, din care: 91.885 lei 
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bugetul local și 1.712.966 lei finanțare MDRAP. A fost realizat proiectul tehnic 

urmând ca în cel mai scurt timp să publicăm anunțul de participare pentru desemnarea 

operatorului economic care va executa lucrarea. 

4. Reabilitarea și echiparea grădiniței cu program normal, localitatea 

Lenauheim, comuna Lenauheim, județul Timiș: Contract de finanțare semnat cu 

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, nr. 3584/22.05.2018 - 

2239/04.06.2018, valoarea totală a proiectului 2.547.749 lei, din care: 117.368 lei 

bugetul local și 2.430.381 lei finanțare MDRAP. A fost realizat proiectul tehnic 

urmând ca în cel mai scurt timp să publicăm anunțul de participare pentru desemnarea 

operatorului economic care va executa lucrarea. 

 5. Înființare Grădiniță cu Program Prelungit Bulgăruș, contract de finanțare 

semnat cu AFIR, nr. CO720EN00011753700608/16.08.2017, valoarea totală a 

proiectului 4.944.909 lei din care: 2.269.093 lei buget local și 2.675.816 lei finanțare 

externă. Documentația pentru publicarea anunțului de participare simplificat în cadrul 

SEAP pentru desemnarea operatorului economic care va efectua lucrarea este în acest 

moment la AFIR pentru avizare. 

 6.  Modernizare și dotare cămin cultural localitatea Bulgăruș, comuna 

Lenauheim, jud. Timiș, contract de finanțare semnat cu AFIR, nr. 

CO760CN00031753700052/25.06.2018, valoarea totală a proiectului 2.684.132 lei din 

care: 480.487 lei buget local și 2.203.645 lei finanțare externă. În acest moment se află 

în derulare procedura simplificată în cadrul SEAP pentru desemnarea operatorului 

economic care va efectua proiectul tehnic și lucrarea. 

 7. Modernizare și dotare cămin cultural localitatea Grabaț, comuna Lenauheim, 

jud. Timiș, contract de finanțare semnat cu AFIR, nr. 

CO760CN00021753700032/20.04.2018, valoarea totală a proiectului 2.742.118 lei din 

care: 670.726 lei buget local și 2.071.392 lei finanțare externă. A fost desemnat 

operatorul economic care va efectua proiectul tehnic și lucrarea. Proiectul tehnic a fost 

predat și se află la AFIR pentru avizare. În cel mai scurt timp vor începe lucrările la 

acest obiectiv. 

8. Promovarea caracterului multietnic în comuna Lenauheim, judeţul Timiş, 

contract de finanțare semnat cu AFIR, nr. C1920074C209253707293/21.09.2020, 

valoarea totală a proiectului 99.510,31 lei din care: 0 lei buget local și 99.510 lei 

finanțare externă. Prin acest proiect dorim să achiziţionăm costume tradiţionale 

svăbeşti 10 seturi fată-baiat, 10 seturi costume ţigăneşti fată-băiat, 11 instrumente 

muzicale şi 244 scaune. În cadrul acestui proiect întâmpinăm dificultăți în găsirea 

operatorului economic care să execute costumele. Operatorul care a înaintat oferta la 

scrierea proiectului nu poate sa onoreze contractul și nu mai gasim un altul care să 

realizeze cele 20 de perechi de costume la acel preț. Din acest motiv va trebui să 

solicităm la AFIR să ne aprobe diferența de preț a costumelor, sumă pe care o vom 

suporta din bugetul local. 

9. Reabilitare Școala Generală clasele I-VIII localitatea Grabaț, comuna 

Lenauheim, jud. Timiș, contract de finanțare semnat cu POR, nr. 5904/06.08.2020, 
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valoarea totală a proiectului 6.962.296 lei din care: 130.565 lei buget local și 6.831.730 

lei finanțare externă. În acest moment se află în execuție proiectul tehnic. 

 Atragerea de fonduri europene a constituit o prioritate și încercăm să depunem 

cât mai multe. Procedura nu este una simplă și necesită multă muncă, atenție și 

responsabilitate. Efortul bugetar pe care trebuie să-l facem pentru obținerea avizelor și 

pentru toate contractele pe care trebuie să le încheiem înainte de a depune orice proiect 

este mare, dar beneficiile aduse de orice obiectiv realizat sunt de asemenea foarte mari. 

 În concluzie materialul prezentat, reprezintă o sinteză a activității noastre într-un 

an de zile, dorind să vă informez asupra principalelor probleme asupra stării 

economice, sociale și de mediu cu care ne-am confruntat și pe care cred că le-am 

soluționat pe cât a fost posibil, ținând seama de contextul economic pe care l-am 

parcurs. 

Închei cu încrederea că autoritatea publică locală va asigura buna funcţionare a 

instituţiilor publice, va acorda atenţia cuvenită propunerilor dumneavoastră şi celorlalţi 

locuitori ai comunei şi va urmării implementarea cu succes a proiectelor de dezvoltare 

şi modernizare a comunei noastre. 

 Vă mulţumesc ! 

 

 

Primar, 

ILIE SUCIU 

 

 

 

Martie 2022 


