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Sediul consiliului local: Liebling nr. 528,
telefon/fax 0256/396501;
Coordonate: 
45°34′47″ lat. N;
21°29′24″ long. E;
Repere istorice:
-1332 - actuala aşe zăre Liebling este ates-
tată docu mentar în registrul de dijme pa pa -
le, sub nu mele de Beesd (Brist);
-1554 - satul Cerna apare menţionat într-un
defter otoman din 1554 cu 20 de case;
-1786 - au loc masive colonizări de germani
protestanţi iar Wallbrun, comisarul însărci-
nat de Ca me ra Auli că de la Viena cu coloni -
za rea, decide zidirea pentru colo nişti a unui
număr de 209 case;
23.02.1787 - soseşte la Liebling primul pas-
tor evanghelist, Johann Herrmann; 
-1859 - jumătate din locuitorii Lie blingului au
pierit în urma unei epidemii de ciumă;
-1926 - se stabilesc în Liebling 16 familii ve -
ni te din satul Gârboviţa din judeţul Alba;
22 februarie 1937 - se naşte în satul Cer na
Silviu Truţi, profesor universitar, doctor în
ştiinţe geografice (d.30.01.2009);
-1935 - satul Cerna avea 736 de locuitori;
-1936 - în Liebling funcţionau grădiniţă de
co  pii, şcoală confesională, şcoală de stat,
co  operativă de credit, farmacia lui Otto Ra -
şa, cor bărbătesc, gară, post de jan darmi,
ofi ciu poştal;
-22.09. 1944 - 2.158 de etnici germani pă ră -
sesc Lieblingul, mulţi stabilindu-se în zona
Braunau (Austria Superioară); doar 99 per-
soane se reîntorc în satul natal; 
-1954 - Josephfalva-Józsefszállás (Co na -
cul Io sif) devine cătun în componenţa co mu -
nei Liebling;
-2002 - comuna avea 3 680 de lo cu   i tori;
-2006 - se înfiinţează Asociaţia „Pro Lie -
bling”; 
-2007 - începe la Liebling zidirea bisericii or -
 to doxe române;
-2008 - apare periodicul „Bună dimineaţa”;
2010 - Lieblingul mai numără doar 30 de su -
flete de cre  din cioşi e van  ghelişti; 

Populaţia sta-
bilă la 1 ianua -
rie 2010 - total: 
3 858 persoane,
dintre care:
- masculină: 
1 936 persoane
- feminină: 
1 922 per   soane
Numărul lo cu -
in ţelor la 1 ia -
nu arie 2010: 
1 166
Sate componente: Liebling, Cerna 1377,
Bla sius de Cerna, Co na cul Iosif (1869, Jo -
seph falva);
Instituţii şcolare: Şcoala cu clasele I-VIII:
Liebling; Şcoli cu clasele I-IV: Iosif şi Cerna;
Grădiniţe cu program normal: Liebling,
Cerna şi Iosif;
Instituţii sanitare: Centru medical de
perma nenţă: Liebling; Cabinete medicale:
Liebling (trei); Cabinet stomatologic: Lie -
bling; Puncte sani tare: Iosif şi Cerna; Far -
macie umană: Lieb ling; Dis pensar veterinar:
Liebling;
Instituţii culturale: Cămine culturale: Lie -
bling, Cerna şi Iosif; Bibliotecă: Liebling (fon-
dată în anul 1962);
Baze sportive şi de agrement: Barajul „To -
fa ia”-pescuit sportiv; Teren de fotbal: Lie -
 bling; Teren de handbal şi baschet - Şcoa la
Liebling; Teren sport: Cerna şi Iosif.
Biserici: Biserici ortodoxe române: Liebling
(2005) Cerna (1902), Conacul Iosif (în con-
strucţie); Biserica greco-catolică: Liebling
(1930-1931); Biserică evanghelică luterană:
Lie  bling (1823); Biserică romano-catolică:
Co  na cul Iosif; Biserică penticostală: Lie -
bling; Bi se rici baptiste: Liebling (1990), Cer -
na (1922);
Ruga: Liebling (15 august-Sfânta Maria
Mare); Cerna (8 septembrie-Sfânta Maria
Mică); Conacul Iosif (6 octombrie);

Munteanu Ioan Gheorghe primar
Lazăr Grigore viceprimar
Ancheş Codruţ-Cătălin, consilier PNG
Domşa Marian-Ioan, consilier PNL
Dragoş Vasile, consilier PNL
Iacob Vasile, consilier PSD
Ivan Daniel-Constantin, consilier PNL

Klemens Diana-Mioriţa, consilier PDL
Mehedinţi Mircea, consilier PDL
Mureşan Viorel, consilier PDL
Sabadîşi Marian, consilier PDL
Soreanu Rodica-Maria, consilier PSD
Suciu Petre, consilier PNG
Udrea Iacob, consilier PNG

PRIMĂRIA ŞI CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LIEBLING
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SATUL CU NUME 
DE ARENDAŞ

Deşi unul dintre sensurile cuvântului să laş
este acela de „mică aşezare de ţi gani (no -
mazi), de grup de familii de ţigani (no mazi)
aflate sub conducerea unui vă taf”, că  tu nul
Conacul Iosif a fost întemeiat la anul 1870 de
coloniştii maghiari de re ligie reformată aduşi
să lucreze pământul. Nu mele aşezării a fost
atunci József szállás, Jo sep hfalva, după cel
al arendaşului Jo sef. Lucrătorii au putut să
cum pere parte din pământul pe care-l lucrau
în ra te, pe o perioadă 50 de ani. După anul
1954, cătunul a tre cut în admi nistra rea co -

mu nei Le nau heim, iar românii i-au spus Co -
nacul Iosif. Acum este locuit de ro mâni (ma -
jo ri tari), de ma  ghiari şi de câ te va familii de
rromi.

GRAJDUL ŞI HAMBARUL,
VEDETE DE MUZEU 

În Muzeul Satului Bănăţean din Timi şoara
se află o gospodărie tipică pentru câmpia
înaltă a Bana tului timişean, formată dintr-o
casă de locuit cu prispă din comuna Jebel,
cu un ham bar din co muna Tor mac (satul
Şipet), cu grajd şi coteţ pentru porci din satul
Cerna (Liebling). Ham  barul, o con  struc ţie
din lemn de stejar (datată la mijlocul seco lu -
lui al XIX-lea), este compartimentat în două
încăperi: cea din dreapta, destinată cămării,
cea din stânga, destinată depozitării ce -
realelor, iar între ele se afla şopronul pen tru
că ruţă (co şie). Grajdul adus din satul Cerna
la muzeu este o construcţie realizată pe la
începutul se co lului XX, semănând unei case
cu două încăperi. Intrarea în grajd se face

din curte printr-o prispă supraînălţată, spriji -
ni tă pe piloni din lemn de stejar. Fundaţia
este scundă şi executată din piatră. Grajdul,
achiziţionat de la Toma Plavuşin din satul
Cer na în anul 1975, a fost reali zat de bunicul
proprietarului. Şi coteţul pentru porci aflat la
Muzeul Satului Bănăţean are aproape o sută
de ani şi a fost achiziţionat tot de la familia
Plavuşin din sa tul Cerna. 

SCUFIŢA... BĂLŢATĂ  
La Târgul internaţional de echipamente şi

produse din domeniul agri culturii, zootehniei
şi ali men ta ţiei TimAgra lim, des făşurat între
18-21 iunie 2009, la Timi şoara, prin tre cele
mai reuşite şi valo roa se exem plare de bo -
vine prezentate s-au nu mărat şi cele ale
cres că torilor din Liebling.
La ca te goria Rasa Bălţată
Ger mană/Româ neas că tip
Sim  menthal, lo curile I, II, III,
au fost câş ti gate de „bălţa -
te le” firmei „Ma  gus” din co -
mună, locul I revenind vă -
cu  ţei „Scu fiţa”.

De altfel, creşterea bo -

vinelor are o veche tradiţie în Liebling: pu bli -
ca ţia timi şo reană „Con   tro la” din 1 mai 1904
a nunţa: „Reu ni u  nea de agri cul tu  ră a co mi -
tatului Timiş a rangiază îm  preună cu so -
cietăţile e co  no mice co mu  nal e două pre -
mieri de vite în comu nele Lie bling şi Né -
met-Sztamora. Pre mi erea în Liebling se
va ţi nea în 8 maiu, iar în Né met-Szta mo  ra

în 15 maiu stil nou”.
Producţia de lapte a

firmei „Magus” (a par ţinând
lui Coraş Arde lean) era a -
si  gu rată în anul 2009 de 55
de vaci de rasă aduse din
Olan da şi Elveţia, cu o pro -
ducţie ziln i că de 850 de litri
de lapte. 

Biserica
romano-catolică
dinConaculIosif
(foto) nuvamai
fisinguradin
sat.Înprimăvara
lui2009aînce-
putconstrucţia
bisericiiorto-
doxeromâne.
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MODELUL  NEMŢESC

Comuna Lieb ling a
fost înfiinţată în anul
1786 prin colo ni za -
rea etni ci lor ger mani.
Ca re ligie, cei mai
mulţi erau pro tes -
tanţi. Între anii 1941
şi 1977, ger ma   nii au
plecat în masă din
ţară, lo cul lor fiind
luat de ro mâni. Da  că
la re cen să mântul din

1941 erau peste 4000 de şvabi, la finele
anilor '70 rămăse seră în sat sub 1000. Un
nou val de emigrări s-a petrecut după 1990,
în 1992 fiind înregistraţi în a şe zare doar 57
de ce tăţeni germani... Conform paginii web
create de foştii „lieblingeri", cei mai mulţi sunt
plecaţi în Ger mania (2 700), SUA (1245), Ca -
na da (870). Dintre cei plecaţi de fi nitiv, unii au
ajuns în Bra zilia (90 de
persoa ne), Australia (4)
şi chiar Africa de Sud
(5) şi Ar gentina (2). Nu -
mărul total de ce tăţeni
din Lie bling plecaţi în lu -

mea întreagă ar fi de pes te 5 700 de per-
soane. 

Preotul Ieremia Oancea (foto) slujeşte co -
munita tea ortodoxă românească din Liebling
de la 1 iulie 1984. A văzut o parte din nemţi
ple  când, imediat după Revoluţie: „După
1990 au plecat 250 de familii. Primul care
a dat semnalul a fost preotul, Erwin
Glock ner, care s-a dus în Germania. Au
plecat şi restul imediat după el”, îşi amin -
teşte pă rintele. Româ nii care s-au stabilit în
Liebling în ultimele decenii au moştenit ceva
neaşteptat de la şvabi: dorinţa de a sta în
concubinaj. „Este un model german, aşa
făceau şvabii din sat: preferau să stea
împreună mai multă vreme, să vadă cum
se înţeleg în timp. În ultimii ani au venit la
mine perechi ca să le cunun, dar le-am
spus tinerilor că fără certificat de că să to -
rie de la pri mărie nu se poate. Pe puţini
am re u şit să îi con ving să se că să to -
rească cu acte în regulă. Sunt vreo 70 de
cazuri de familii care tră iesc în con cu  bi -
naj din tota lul de 600. Cu nun iile sunt în
scă dere. În anul 2008 - am avut 35 de bo -

tezuri, 23 de în mor -
mântări şi nu mai 15
cu nu nii”, îşi amin tea
pă rintele Iere mia Oan -
 cea din Lie bling, în vara
anului 2009...

FOTO DOCUMENT:
Lieblingul avea în toamna

anului 2009 o populaţie şcolară
de peste 500 de elevi, la care
se adău gau şi cei 62 de elevi
na   ve tişti din Cerna şi Co  nacu
Iosif, reşe  dinţa de co  mu nă dis -
punând de o şcoa  lă arătoasă.

ION TRUŢ 
S-a născut în satul Cerna, la 4 noiembrie

1945. Învaţă primele sale cântece de la Moş
Gligor, în satul natal. Dansator până la 16
ani, apoi solist vocal şi taragotist. În anii ‘60
are propria-i formaţie cu care cutreieră Ba na -
tul. Urmează cursurile Şcolii Populare de
Artă din Timişoara. Cântă în Orchestra „Timi -
şul”, ca solist vocal. Colaborează după anul
1983 cu ansamblurile profesio niste „Timişul”

şi „Ba na tul” din Timişoara, perioadă în care
în registrează la Radio Timişoara mai multe
me   lodii, cum ar fi „Pleacă Toma la arat”,
„Lâng-un poşorel cu fân”, „Dragă mi-i
mândra frumoasă”.

În anul 1997 înregistrează cu Orchestra
po  pu   lară „Banatul“ şase melodii, urmate apoi
de şase casete audio. Au scris frumos des -
pre talentul de interpret vocal şi instrumentist
al lui Ion Truţ din Cerna scriitorii Aurel Tur -
cuş şi Petru Novac Dolângă.
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