
Anul VII ● Nr. 15 ● Februarie 2018 ● GRATUIT ● www.primarialovrin.ro

Editorial
Primar Vasile Graur

Dragi locuitori,
La început de an, ca 

de fiecare dată, preocuparea 
principală a administraţiei locale 
a fost întocmirea  bugetului 
pentru anul 2018. Astfel, vreau 
să vă anunţ că anul acesta 
bugetul este unul mai mare 
decât cel de anul trecut şi sperăm 
să satisfacă nevoile pe care 
comunitatea noastră le are, iar 
proiectele de pe lista de investiţii 
să poată fi finanţate în totalitate. 
De asemenea, strădania 
noastră de a obţine fonduri 
şi din alte surse continuă. 
Astfel, pe lângă proiectele pe 
care le avem prin Programul 
Naţional de Dezvoltare Locală, 
încercăm să atragem şi fonduri 
europene. Chiar în această 
perioadă se lucrează la realizarea 
unui proiect pentru a realiza 
reabilitarea termică în localitate, 
din bani europeni. Ne dorim ca 
în viitorul apropiat să facem şi 
un proiect pentru a folosi apa 
geotermală în scop terapeutic, 
însă despre toate acestea vă voi 
spune mai multe în numerele 
viitoare ale Monitorului de 
Lovrin. 

În altă ordine de idei, 
vreau să vă reamintesc că si 
dumneavoastră, locuitorii 
comunei, contribuiţi la bunul 
mers al lucrurilor şi la realizarea 
obiectivelor pe care ni le 
propunem, astfel că este foarte 
important să vă plătiţi taxele şi 
impozitele locale, pentru că şi 
din acesţi bani realizăm lucrări 
în comună.

Bugetul comunei Lovrin pe 2018- priorităţi 
de investiţii

La început de an, administrația locală 
și-a stabilit obiectivele și se pregătește 

să înceapă noi lucrări în comună. Și pentru că 
este important să se țină cont de nevoile reale 
ale oamenilor, reprezentanții Primăriei Lovrin 
au planuri mari în ceea ce privește modernizarea 
localității. Bugetul pe anul 2018 este unul mai 

mare decât cel din anul precedent,  iar gestionat 
gospodărește, poate fi folosit pentru lucrări în 
toate ramurile ce țin de administrația publică. 
Şi anul acesta vor continua lucrările multianuale 
care, în cea mai mare parte, sunt în grafic, chiar 
dacă de-a lungul timpului au apărut diferite 
obstacole. Mai întâi de toate, vor fi finalizate 

toate proiectele deja începute, iar apoi se va 
putea trece la demararea altora noi. 

Din bugetul local se va lucra la realizarea 
de trotuare şi la asfaltarea străzilor care s-au 
degradat şi care nu au fost cuprinse în proiectul 
finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală (PNDL). Se doreşte a se realiza anul 
acesta modernizarea iluminatului public stradal 
cu lămpi LED, sistem ce este mult mai eficient şi 
mai economic decât cel folosit în prezent. 

De asemenea, după ce s-a lucrat la 
îmbunătăţirea sistemului de taxare în piaţă, 
autorităţile locale fac acum demersuri pentru a 
autoriza şi piaţa de animale. 

Un alt proiect deosebit de important 
pentru întreaga comunitate, care este deja în 
desfăşurare, este modernizarea ştrandului din 
Lovrin. Aici urmează să fie construit un teren 
sintetic multifuncţional. După ce au fost făcute 
toate demersurile pentru întocmirea actelor, 
în curând vor demara lucrările la teren, care 
se vor desfăşura concomitent cu cele pentru 
modernizarea ştrandului, astfel ca totul să fie 
finalizat până la începerea sezonului cald. 

A început colectarea taxelor şi impozitelor locale
Taxele şi impozitele locale se pot plăti încă din 

luna ianuarie. Contribuabilii sunt aşteptaţi să 
îşi achite dările către stat, iar cei care se grăbesc şi îşi 
plătesc integral texele şi impozitele până în ultima zi a 
lunii martie beneficiază, şi anul acesta, de o reducere de 
10% din valoarea datorată. Având în vedere contextul 
economic naţional, aleşii locali au considerat că nu este 
oportună o creştere a taxelor şi impozitelor, astfel că 
sumele datorate sunt la nivelul celor de anul trecut. 

Cei care nu au posibilitatea să achite integral dările 
către stat o vor putea face şi în două tranşe, termenele 
fiind 30 martie şi 30 septembrie.
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S-a schimbat operatorul de salubritate
Aşa cum vă anunţam în 

numărul trecut al Monitorului 
de Lovrin, operatorul de 
salubritate din localitatea 
noastră a fost schimbat, iar 
preţul serviciului a scăzut la 
aproximativ 3 lei de persoană. 

Şi, cum orice nou început este 
mai greoi, aşa s-a întâmplat şi în 
acest caz. Din cauza procesului 
de primire a acestui serviciu, 
au apărut şi mici deficienţe, 
însă sperăm ca acestea să se 
rezolve în cel mai scurt timp 

posibil, iar lucrurile să revină 
la normal. 

În perioada următoare, 
un reprezentant al firmei 
de salubrizare va fi prezent 
la Primăria Lovrin, pentru 
a încheia noile contracte. 

Astfel, toţi cei care încă nu 
au semnat documentele 
sunt invitaţi să se prezinte 
la Primărie cu Cartea de 
Identitate (buletin), pentru 
a semna contractul şi pentru 
a-şi ridica pubelele.

Luna martie este luna femeii, este luna în 
care sunt celebrate doamnele şi domnişoarele. 
În luna în care natura revine la viaţă, iar odată 
cu ea, doamnele din viaţa noastră înfloresc.

Cu ocazia zilelor de 1 şi 8 martie, le dorim 
tuturor femeilor La Mulţi Ani şi o primăvară 
frumoasă!

Primăria Lovrin

Amenzi usturătoare pentru agricultorii 
care nu combat ambrozia

Deputaţii au aprobat, în 
6 februarie, cu 264 de voturi 
pentru şi o abţinere, proiectul 
de lege care instaurează 
amenzi pentru fermieri. Actul 
normativ vizează combaterea 
ambroziei, considerată 
planta cea mai alergenă din 
România. 

Proiectul a fost aprobat şi 
de Senat, astfel încât merge la 
presedinte, pentru promulgare. 

Deputatul care a iniţiat 
proiectul a subliniat că o 
astfel de lege este necesară, 
în condiţiile în care în toată 
Europa există reglementări cu 
pedepse foarte mari pentru cei 
care nu îşi curăţă terenurile de 
ambrozie, plantă ce produce 
alergii severe. 

Conform proiectului 
aprobat, proprietarii sau 
deţinătorii de terenuri vor 

desfăşura periodic, în perioada 
cuprinsă între răsărirea acestei 

plante şi aparişia primelor 
inflorescenţe, respectiv cel 
târziu până în data de 30 
iunie a fiecărui an, lucrări de 
întreţinere a terenurilor prin 
cosire, smulgere, erbicidare sau 
alte lucrări şi metode specifice. 
Aceste măsuri se menţin 
până la sfârşitul perioadei de 
vegetaţie a ambroziei. 

Iar cei care nu îşi 
îndeplinesc această obligaţie 
vor primi un avertisment scris 
şi, dacă nu se conformeazp, vor 
fi amendaţi cu sume cuprinse 
între 750 şi 5.000 de lei – 
persoanele fizice şi 5.000 de lei 
si 20.000 de lei – persoanele 
juridice. 
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Creşă nouă şi şcoală modernizată, la Lovrin
Învăţământul este o prioritate pentru administraţia locală din 

Lovrin, iar acest lucru se reflectă şi în interesul pe care îl acordă 
infrastructurii educaţionale. Astfel, după ce anul trecut, aleşii locali 
au reuşit să câştige mai multe proiecte derulate prin Programul 
Naţional de Dezvoltare Locală, acum urmează să semneze contractele 
de finanţare. 

Cu banii obţinuţi va fi construită de la zero o creşă nouă în Lovrin 
şi vor porni lucrările de reabilitare, modernizare şi dotare a şcolii cu 
clasele I-IV. Imediat ce vor fi semnate contractele de finanţare şi vor 
fi primiţi banii pentru investiţii, va începe şi santierul. În total, cele 
două proiecte au o valoare ce depăşeşte trei milioane de lei.  

Scoala
Liceul Tehnologic ,,Romulus Paraschivoiu” intră în febra 

examenelor la începutul semestrului II
Examen Bacalaureat 2018-Competențe
12-13 februarie 2018 Evaluarea competentelor lingvistice 

de comunicare orala in limba romana – proba A
14-15 februarie 2018 Evaluarea competentelor lingvistice 

de comunicare orala in limba materna – proba B
16, 19-20 februarie 2018 Evaluarea competentelor digitale 

– proba D
21 -22 februarie 2018 Evaluarea competentelor lingvistice 

intr-o limba de circulatie internationala – proba C
Calendarul Simulării la Evaluarea Naţională, clasa a VIII-a:
5 martie – Limba și literatura română
6 martie – Matematică
7 martie – Limba și literatura maternă
16 martie – comunicarea rezultatelor
Simularea probelor scrise din cadrul examenului național de 

Bacalaureat (program comun pentru clasele a XI-a și a XII-a)

19 martie – Limba și literatura română
20 martie – Limba și literatura maternă 
21 martie – proba obligatorie a profilului 
22 martie – proba la alegere a profilului și specializării (doar 

pentru elevii clasei a XII-a)
30 martie – comunicarea rezultatelor.
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CĂSĂTORII
Covaci Flavius 

cu Stanciu Elvisa

Mato Adrean 

cu Chiţu Elena

Lucaci Cristian-Vasile 
cu Paşca Alexandra 

Nicoleta

Dobre Nicolae Cristian 
cu Grumăzescu 

Mădălina Gheorghiţa

Dan Iosif cu Puşcal 
Ioana

Le dorim 
„Casă de piatră”!

DECESE

Jorda Dumitru

Nistor 
Ana-Elisabeta

Dudar Daniel

Koppan Eugen

Dumnezeu 
să îi 

odihnească 
în pace!

Anul acesta, Postul 
Sfintelor Paști începe în 19 
februarie, iar Paștele va fi 
sărbătorit în 8 aprilie, potrivit 
calendarului ortodox. În 
această perioadă nu se fac 
nunți. În 18 februarie are loc 
Lăsatul secului în Postul Mare.

Postul Paştelui are loc 
înaintea Învierii Mântuitorului 
nostru Iisus Hristos şi este 
cel mai lung şi mai aspru 
dintre toate cele patru posturi 
importante. Oamenii mai 
numesc acest post şi Postul 
Mare. Postul Mare durează 
patruzeci de zile, la care se 
adaugă săptămâna Patimilor.

Motivul principal al 
postirii în Postul Paştelui era 
pregătirea catehumenilor care 
urmau să fie botezaţi de Paşti 
şi să intre în biserică. Totuşi, 
Postul Paştelui a devenit 
absolut firesc o perioadă de 
pregătire spirituală pentru toţi 
creştinii, înainte de sărbătoarea 
Invierii Domnului nostru Iisus 
Hristos.

În Postul Mare creştinii 
trebuie să dea dovadă de o grijă 
spirituală sporită, prin înalţarea 
sufletească, prin rugaciune şi 
fapte bune.

Aşa cum bine se ştie, 
postul reprezintă reţinerea 

totală de la anumite alimente 
şi băuturi, în scop religios şi 
moral. Mai mult, creştinii 
trebuie să se reţină de la 
anumite gânduri necurate, 
pofte, patimi sau fapte rele. 
Acest lucru înseamnă că postul 
trupesc trebuie însotit de 
postul sufletesc.

Calcularea datei la care 
creștinii sărbătoresc Paștele 
ține două fenomene naturale, 
unul cu dată fixă – echinocțiul 
de primăvară, iar altul cu dată 
schimbătoare – luna plină. 
Aceasta din urmă face ca data 
Paștelui să varieze în fiecare 
an.

În plus, utilizarea a două 
calendare diferite explică 
decalajul acestei sărbători la 
catolici și ortodocși. Biserica 
Catolică se raportează la 
echinocțiul de primăvară după 
calendarul gregorian, în timp 
ce Biserica Ortodoxă calculează 
același eveniment astronomic 
după calendarul iulian, pe stil 
vechi.

Postul Paştelui, 
cel mai mare post de peste an


