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Editorial
Primar Vasile Graur

Dragi locuitori,
Vin în faţa dumnea-

voastră cu bucuria de a vă 
anunţa că un nou proiect 
important pentru comuna 
noastră a fost finalizat. După 
cum ştiţi, în ultimii doi ani 
s-a lucrat din greu pentru 
modernizarea ştrandului din 
Lovrin, iar după mai multe 
încercări şi probleme apărute 
pe parcurs, iată că acum ne 
putem lăuda cu unul dintre 
cele mai moderne ştranduri 
din judeţ. Însă veştile bune 
nu se încheie aici. Şi lucrările 
la Căminul cultural sunt pe 
final, astfel că în curând vom 
putea inaugura şi această 
investiţie. 

În altă ordine de idei, 
vreau să mulţumesc tuturor 
locuitorilor comunei noastre 
care au participal la Ruga 
satului într-un număr 
atât de mare. Încă o dată 
am putut să demonstrăm 
nu doar că suntem buni 
gospodari, ci şi că ştim să 
petrecem împreună cele mai 
importante momente ale 
comunităţii noastre. 

S-a deschis ştrandul din Lovrin, 
unul dintre cele mai moderne din judeţ
După aproape doi de muncă, ştrandul 

din comuna noastră a fost inaugurat. 
În prezenţa autorităţilor locale şi judeţene, dar şi 
a mai multor primari din comunele învecinate, 
ştrandul şi-a deschis porţile. 

Astfel, de acum, atât locuitorii comunei 
noastre, cât şi vizitatorii din întreaga ţară, dar şi din 
străinătate, se pot bucura de momente de linişte, în 
condiţii dintre cele mai bune. Foişoarele, plaja cu 

nisip, plaja cu iarbă, sezlongurile şi terenuri pentru 
tenis şi fotbal, dar si bazine cu apă termală pentru 
adulţi şi copii sunt acum disponibile. Practic, 
întreaga locaţie a fost complet modernizată.

„În 2016, în primăvară, am început lucrările. 
Au durat lucrările cam doi ani de zile. Nu s-a lucrat 
efectiv doi ani pentru că au mai fost şi perioadele de 
iarnă. Am încercat în prima fază să-l reparăm, dar 
ne-am dat seama că nu se poate. Practic, din bazin 
nu a mai ramas decât jumătate, pentru că restul 
s-a demolat şi s-a turnat din nou. Canalizarea, 
curentul electric, alimentarea cu apă, spaţiile 
verzi, totul a fost refăcut. Avem o plaja de nisip, 

un foişor cu grătar, unde clienţii pot  să se simtă 
ca acasă. Avem terenul de minifotbal, câteva locuri 
de joacă, o trambulină pentru copii, un teren de 
volei, panouri de baschet şi un spaţiu verde„, a spus 
Viorel Huţan, administratorul ştrandului.

În plus, cei 
care vin la ştrand 
pot rămâne şi peste 
noapte în comuna 
noastră, după ce şi 
spaţiile de cazare, 
şi bazinul acoperit, au fost renovate, anul trecut. 
Iar întreaga lucrare a costat 1,6 milioane de lei, 
bani de la bugetul local. 

„Toată reparaţia a fost suportată din fon-
duri proprii. În prima fază, noi ne-am ocupat 
de piscina acoperită şi hotel şi tot ce înseamnă 
partea acoperită 
a ştrandului, iar 
apoi de partea 

exterioară. Cred că o sa avem clienţi tot mai 
mulţi. Avem 8 camere de cazare. Camerele sunt 
ca model fără baie, avem duş comun, dar tip 
mansardă. Avem 16 locuri, avem saună, un loc 
de masaj. Clienţii noştri, majoritatea, sunt din 
exterior, din Arad, Timişoara, Lugoj, Făget, am 
avut şi din Târgu Mureş. Lovrinul a devenit 
cunoscut datorită apelor geotermale, iar prin 
această investiţie am incercat să le scoatem în 
evidenţă”, a spus Marius Vasile Graur, primarul 
comunei Lovrin.

Biletul de intrare la ştrand costă 20 de lei 
pentru adulţi şi 10 lei pentru copii şi pensionari, 
iar programul de funcţionare este de marţi până 
duminică, de la 9.00 la 21.00.
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Lucrările la Căminul cultural, 
pe ultima sută de metri

Se lucrează intens, în această perioadă, 
la finalizarea unei noi investiţii extrem 
de importante din comuna noastră, 
Căminului cultural. Muncitorii avansează 

de la o zi la alta cu proiectul şi  lucrează 
acum la finisajele faţadei, după ce a fost 
montat noul acoperiş şi au fost puse geam-
uri noi.

 Vă reamintim, lucrarea a fost una 
extrem de dificilă, întrucât atunci când 
au pornit lucrările, au fost întâmpinate 
probleme neprevăzute. A fost nevoie de 
consolidarea structurii de rezistenţă a 
clădirii, dar şi de construirea unor noi zi-
duri de susţinere. Astfel, chiar daca iniţial 
s-a prognozat că noul cămin va fi finalizat 

în doar un an, a fost nevoie de amânarea 
termenului iniţial de finalizare a lucrării.

Odată terminate toate lucrările, aici 
vor putea fi găzduite o serie de evenimente 
culturale şi artistice.

Vă reamintim că renovarea aces-
tei clădiri este finanţată cu fonduri de la 
Guvern, prin Compania Naţională de 
Investiţii.

Lucrări edilitare în Lovrin Elevi cu care ne mândrim
Continuă lucrările edilitare, în comuna noastră. De când 

vremea permite, s-au făcut reparaţii şi corecturi pe străzile 
asfaltate din comuna noastră şi s-a lucrat şi la reabilitarea 
trotuarelor. De asemenea, se lucrează la construirea pistelor de 
biciclete şi la extinderea reţelei de iluminat public. 

În plus, săptămânal au loc şi lucrări de igienizare şi 
întreţinere a spaţiilor verzi de pe raza localităţii, pentru ca în 
acest fel să se menţină un aspect cât mai îngrijit al comunei. 

Elevii din comună ne fac 
cinste la concursurile naţionale. 
Este şi cazul Ancuţei Ciceu, 
care anul acesta va intra în clasa 
a XI-a. 

Aceasta a participat, anul 
trecut şcolar, la unul dintre 
cele mai dificile concursuri de 
matematică aplicată desfăşurat 
în ţară, Adolf Haimovici. După 
ce a demonstrat că este cea 

mai bună din judeţ, Ancuţa a participat la etapa naţională a 
concursului, care a avut loc la Iaşi. Şi aici, rezultatul a fost unul 
extrem de bun, Ancuţa ocupând locul 6 pe ţară.

„Se putea şi mai bine, din punctul meu de vedere, cu toate 
că toată lumea îmi spune că rezultatul este unul foarte bun. O 
să continui să merg la concursuri şi în anii următori, tot pe 
partea de matematică şi sper să obţin rezultate mai bune”, a 
spus Ancuţa Ciceu.

Cu toate ca mai are doi ani până va merge la facultate, 
Ancuţa spune că rezultatele concursurilor de matematică la 
care a participat până acum au ajutat-o să ia o decizie în ceea 
ce priveşte viitorul. Vrea să îşi continue studiile la una dintre 
facultăţile Universităţii Politehnica Timişoara. 

Pe această cale, o felicităm pe eleva Ancuţa Ciceu, dar şi pe 
doamna profesoară Anca Lupu, care s-a ocupat de pregătirea 
acesteia, şi le dorim să obţină rezultate cât mai bune în 
continuare!
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A fost petrecere mare, la Ruga de la Lovrin
Primăria și Consiliul Local au 

organizat, cu ocazia Sfinților Apostoli Petru 
și Pavel, cea mai importantă sărbătoare a 
comunei, Zilele Lovrinului. Au fost două 
zile de petrecere, în care lovrinenii, cu mic, 
cu mare, alături de invitaţii lor, s-au distrat 
pe cinste.

Startul evenimentelor dedicate 
sărbătorii satului a fost dat de slujba 
religioasă de la biserica ortodoxă. După 

slujbă, preoţii au sfinţit noua troiţă din 
curtea lăcaşului de cult, iar apoi,  alaiul 
rugii a pornit spre monumentul din centul 
comunei. Aici a avut loc o scurtă slujbă, iar 
apoi tinerii satului, în straie populare, au 

jucat hora rugii. La joc s-au prins şi primarul 
localităţii, Vasile Graur, dar şi viceprimarul 
Eugen Truţă. A urmat apoi parada portului 

popular, până la şcoală, unde tinerii şi-au 
prezentat costumele naţionale.

Petrecerea a continuat seara, de la 
ora 17, atunci când toată lumea a fost 

invitată să 
servească „o 
sărmăluţă cu 
mămăliguţă”. 
D i s t r a c ţ i a 
a continuat 
până târziu 
în noapte, cu 
un spectacol 
susţinut de artişti de renume.

Joi seara, de la ora 20.30, pe scena 
amplasată în Piată au urcat Ansamblul 
Timişul şi îndrăgita artistă Andreea Voica 
şi formaţia Deian Galetin. Vineri, pe 
scenă au urcat Cornel Brici şi formaţia, iar 
petrecerea s-a încheiat în compania Party 
Zone Events.
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Elevii şi preşcolarii au terminat cursurile anului şcolar 
vineri, în 15 iunie, conform calendarului aprobat de Ministerul 
Educaţiei Naţionale. Iar potrivit unui ordin al ministrului 
Educaţiei Naţionale, Valentin Popa, anul şcolar 2018-2019 va 
începe pe 10 septembrie şi însumează 168 de zile lucrătoare (34 
de săptămâni): 

semestrul I - 10 septembrie 2018 - 1 februarie 2019; 
semestrul al II-lea - 11 februarie 2019 - 14 iunie 2019.
Vacanţele elevilor din toate ciclurile de învăţământ sunt 

programate astfel: 

vacanţa de iarnă, în perioada 22 decembrie 2018 - 13 
ianuarie 2019, 

vacanţa intersemestrială între 2 şi 10 februarie 2019, 
vacanţa de primăvară, între 20 aprilie şi 5 mai 2019 
vacanţa de vară, din 15 iunie până în 15 septembrie 2019.
Clasele din învăţământul primar şi grupele din învăţământul 

preşcolar beneficiază de vacanţă în săptămâna 27 octombrie - 4 
noiembrie 2018.

Pentru clasele terminale din învăţământul liceal, anul şcolar 
se încheie în data de 31 mai 2019, iar pentru clasa a VIII-a, în 
data de 7 iunie 2019. 

 E lege, iar ambrozia, cea mai periculoasă plantă, trebuie să 
fie nimicită. Cei care sunt nepăsători riscă amenzi foarte mari. O 
lege prin care ambrozia trebuie să fie combătută este necesară în 
condițiile în care în toată Europa există reglementări cu pedepse 
foarte mari pentru cei care nu îşi curăță terenurile de ambrozie, 
plantă care produce alergii severe. Conform legii, proprietarii sau 
deținătorii de terenuri vor desfăşura periodic, în perioada cuprinsă 
între răsărirea acestei plante şi apariția primelor inflorescențe, 
respectiv cel târziu până la data de 30 iunie a fiecărui an, lucrări 
de întreținere a terenurilor prin cosire, smulgere, erbicidare 
sau alte lucrări şi metode specifice. Aceste măsuri se mențin 
până la sfârşitul perioadei de vegetație a ambroziei. Cei care nu 
îndeplinesc această obligație vor primi un avertisment scris şi, 
dacă nu se conformează, vor fi amendați cu sume cuprinse între 
750 şi 5.000 de lei - persoanele fizice şi 5.000 - 20.000 de lei 
pentru persoanele juridice. 

Combateți ambrozia!

Structura anului şcolar 2018-2019


