Lenauheim
Program Electoral Alianța 2020 USRPLUS Lenauheim: 1. Infrastructura-Dezvoltare Rurală: 1.1
Înființare Parc Industrial/Platformă Industrială (în Bulgăruș) unde anteprenorii/investitorii locali
să-și poată dezvolta/extinde afacerea și unde pot fi atrași investitori externi care își vor
începe/muta businessul în comuna noastră, astfel vom genera locuri noi de muncă. 1.2
Realizarea mult asteptatei canalizări în comuna noastră; drenarea apei pluviale prin refacerea
podețelor de acces către locuințe. 1.3 Finalizarea asfaltării tuturor strazilor din comuna,
lărgirea acestora în cazul străzilor laterale pentru o mai bună accesibilitate si mobilitate. 1.4
Încălzirea comunei fie prin rețeaua de GAZ fie prin apă Geotermală, acesta fiind unul dintre
cele mai ambițiose proiecte pe care ni le propunem. 1.5 Creșterea numărului de stații de
autobuze în cele trei sate. 1.6 Dezvoltare prin conectivitate: asigurarea unui mijloc de
transport între cele trei localități; integrarea în transportul metropolitan către Timișoara. 1.7
Înființare departament local de atragere fonduri europene. 2. Digitalizare: 2.1 Refacerea siteului primăriei, în secolul XXI nu putem accepta ca o instituție publică să comunice cu cetățenii
doar prin avizierul aflat în fața primăriei. 2.1.1 Acest site și/sau prin intermediul unei pagini
locale de Facebook, se vor transmite ședințele de consiliu local și vor fi păstrate înregistrările,
astfel încât fiecare cetățean al acestei comune să fie informat cu privire la decizile luate în
consiliul local; 2.1.2 Crearea unui catalog local, cu firmele ce își desfășoară activitatea în
comuna noastră. 2.2 Înrolarea comunei Lenauheim pe platforma ghiseul.ro, astfel încât
contribuabilii să își poată plătii taxele și impozitele de pe mobil sau din fața calculatorului,
economisind asftel timp. 2.3 Vom participa la programul WIFI4EU pentru internet gratuit în
locurile publice, cum ar fi; Primăria, Școala, Grădinița, Parcul, Căminul cultural, Muzeul. 3.
Activități Culturale, Sportive si Civice 3.1 Sport: Reînființarea echipei de footbal din Lenauheim,
sprijinirea activității echipelor din Grabaț și Bulgăruș. 3.1.1 Stil de viață sănătos: -Piste
multifunctionale de biciclete-role-skatebord-alergat între cele trei localități, incluzand astfel un

mijloc de transport alternativ între cele trei sate; 3.1.2 Creare bază sportivă multifuncționlă
pentru sportul de masă. 3.2 Activitățiile civice: - stabilirea unei zile locale pentru curățenia
generală; - împădurirea comunei; - recunoașterea merituoasă a cetățenilor cu rezultate
excelente în activitatea/domeniul desfășurată/desfășurat. 3.3 Activități culturale: - Susținerea
ansamblurilor folclorice din comună. 4. Educație 4.1 Înființarea unui after school (Școala după
școală); 4.2 Renovare și dotare la nivel de secol XXI a școlilor și grădinițelor din cele trei
localități; 4.3 Înfințare HUB (Centru) educațional unde copiii pot citi, pot învăța, își pot face
temele și pot lucra împreună într-un mediu plăcut și potrivit pentru asta. 5. Sanătate 5.1
Renovare și dotare/echipare dispensar: Grabaț, Lenauheim și Bulgăruș; 5.2 Atragerea medicilor
stomatologi în Lenauheim și Grabaț. 6. Spații de agrement: 6.1 Amenajare baltă pescuit
Lenauheim (amenajare spatiu pescuit, populare balta); 6.2 Crearea unor locuri de joacă noi
pentru copii în fiecare sat din comună și supravegherea video a acestora.

