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Editorial
Primar Vasile Graur

Dragi locuitori,
Iată că vara se apropie 

de final, iar acum, în pragul 
toamnei, este timpul să 
ne întoarcem cu toții la 
activitățile curente. Aşa cum 
puteţi observa deja, în comuna 
noastră au început lucrările 
edilitare, iar administraţia 
locală se va preocupa în 
continuare de dezvoltare 
comunei. 

În curând, copiii îşi 
vor intra şi ei în rol, odată 
cu începerea şcolii, în 10 
septembrie.  Tuturor elevilor 
din comuna noastră vreau să 
le urez să se bucure de anul 
școlar pe care tocmai l-au 
început, să profite de timpul 
pe care îl petrec împreună, 
la școală, și să dea dovadă de 
înțelepciune, pentru ca și în 
acest an să acumuleze cât mai 
multe cunoștințe. Profesorilor 
care le îndrumă paşii le doresc 
să aibă multă putere de muncă 
şi răbdare, iar noul an școlar să 
fie unul presărat cu împliniri și 
satisfacţii pe plan profesional. 

De asemenea, vă doresc 
dumneavoastră, tuturor locu-
itorilor comunei Lovrin, ca la 
început de toamnă să fiți la fel 
de muncitori și să dați dovadă 
în continuare de spirit civic, 
pentru a ne sprijini în toate 
demersurile pe care le facem 
pentru dezvoltarea comunei 
noastre.

Să facem din comuna noastră un exemplu 
Aspectul îngrijit şi bunul 

mers al lucrurilor 
sunt cartea de vizită a fiecărei 
comunităţi. Astfel, venim în faţa 
dumneavoastră cu rugămintea 
de a sprijini autorităţile locale în 
demersurile pe care le întreprind 
pentru a aduce comuna Lovrin 
la locul pe care îl merită, în 
rândul comunităţilor exemplu. 
Şi pentru că omul sfinţeşte 
locul, este nevoie de implicarea 
noastră, a tuturor, în buna 
gospodările a lucrurilor. 

La fel de important este 
ca fiecare dintre noi să fie 
atenţi la bunurile publice şi 
să îşi îngrijească spaţiile verzi, 
astfel încât acestea să arate cât 
mai frumos. Conform legii, 
este interzisă depozitarea pe 

spaţiul verde, din faţa casei, a 
materialelor de construcţii, a 
lemnelor sau utilajelor. Întrucât 
aceste lucruri sunt reglementate 
prin lege, reprezentanţii

Primăriei vor face 
controale, pentru a lua măsuri, 
acolo unde se impun. Nu este 
suficient ca cei certaţi cu legea 
să fie doar avertizaţi, astfel 
că dacă aceste probleme nu 
se remediază, vor fi aplicate 
şi amenzi. Reprezentanţii 
Primăriei le transmit, pe această 
cale, celor care au considerat că 
pot să amâne curățenia din fața 
casei, tunsul ierbii și curățarea 
șanțurilor, că aceste lucruri sunt 
extrem de importante, deoarece 
comuna noastră trebuie să 
arate impecabil. De asemenea, 
este foarte important ca fiecare 
dintre noi să ne îngrijim 
de aspectul caselor, ceea ce 
înseamnă şi să le zugrăvim 
şi reparăm, atunci când este 
nevoie. 
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Toţi locuitorii comunei trebuie să încheie 
contracte de salubritate

Rugăm locuitorii comunei noastre să 
fie atenţi în ceea ce priveşte colectarea şi 
depozitarea deşeurilor. Mai exact, să re-
specte legea şi să nu dea foc gunoiului 
menajer în gospodării. Cei care nu au 
încă un contract încheiat cu compania 
de salubritate Brai Cata, care se ocupă 
de colectarea deşeurilor pe raza comunei 
Lovrin, să semneze contractul. În acest 
fel, vor beneficia de serviciu de colectare a 

gunoiului menajer şi a deşeurilor recicla-
bile. În acest sens, vor primi notificări, 
iar dacă nici atunci nu vor dori să încheie 
contractele de furnizare a serviciului, vor 
fi amendaţi. 

Pe această cale, facem apel şi la cei care 
nu şi-au achitat facturile către firma de sa-
lubritate, Brai Cata, că au obligaţia de a 
achita contravaloarea serviciile de care au 
beneficiat.  

De la Biroul de Taxe şi Impozite

Se lucrează la înlocuirea conductelor 
pentru încălzire cu apă geotermală

O nouă lucrare de 
anvergură a fost demarată de 
curând în comuna noastră. 
Este vorba despre înlocuirea 
unui tronson din tubulatura 
care asigură încălzirea cu apă 
geotermală. Astfel, se lucrează 
la înlocuirea tubulaturii 

principale şi a racordurilor 
pentru sistemul de încălzire 

existent şi se schimbă ţevile 
de metal cu unele noi, de 

polietilenă specială, rezistente 
la temparaturile ridicate ale 
apei geotermale. 

Schimbarea tubulaturii 
este necesară, întrucât 
ţevile vechi s-au colmatat 
cu depuneri, de-a lungul 
timpului. 

• Vă amintim că ultimul termen de 
plată al taxelor şi impozitelor locale pentru 
semestrul II este data de 30 septembrie 
2018. Astfel, cei care au achitat până 
la 31 martie doar cuantumul taxelor şi 
impozitelor aferent primului semestru, vor 
putea plăti diferenţa rămasă, fără majorări 
de întârziere, până la 20 septembrie 2018. 

Cei care vor depăşi acest termen vor plăti 
majorări de întârziere.

• Cetăţenii care nu şi-au încheiat Poliţele 
Obligatorii de Asigurări sunt invitaţi să facă 
acest lucru, altfel riscă amenzi cuprinse între 
100 şi 500 de lei, conform legii. Poliţele 
obligatorii de asigurare a locuinţelor pot fi 
încheiate la orice firmă de specialitate.

În prima decadă a 
lunii septembrie se încheie 
şi se predă sistemul de 
pompare a apei, cu două noi 
foraje, executate în nordul 
localităţii, lângă „Poligon”. 
Forajele vor fi preluate 
de Aquatim şi gestionate 
în vederea eficientizării 
distribuirii apei către către 
populaţie. 

Investiţia a fost făcută de 
din fonduri guvernamentale, 
prin Ministerul Dezvoltării. 
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Sistem antigrindină, în Lovrin

Un nou tip de fraudă, metoda „Provider”

Atenție la erbicidare!
Unii locuitori ai comunei noas-

tre și-au făcut un obicei în a erbicida 
spațiul verde din fața caselor. Acest lu-
cru nu este recomandat, mai ales că 
vântul duce mai departe particulele din 
otrava folosită la erbicidare și astfel sunt 
afectate și alte plante. De asemenea, in-
spectorii de la Garda de Mediu ar putea 
aplica amenzi deoarece spațiul verde este 
distrus prin această acțiune. Mai mult 
decât atât, de ce să nu recunoaștem, 
iarba verde arată cu mult mai bine, mai 
ales dacă este îngrijită și tăiată periodic, 
decât cea galbenă, uscată, moartă. Pe de 
altă parte, facem apel la acei locuitori ai 
comunei noastre care uită să tundă iarba 
din fața caselor, iar aceasta crește în voie, 
dând astfel un aspect de loc părăsit. Ne 
dorim ca străzile comunei să arate îngri-
jite, frumoase și curate, astfel încât să fie 
o încântare pentru ochiul trecătorului.

Reprezentanţii Primăriei Lovrin au în vedere executarea unui sistem antigrindină pe raza comeni, în colaborare cu Consiliul 
Judeţean Timiş. Totul, în vederea protejării populaţiei din zonă, în cazul fenomenelor meteo extreme, care pot provoca pagube 
semnificative, atât culturilor, cât şi locuinţelor. 

Un nou tip de fraudă face ravagii: eşti sunat de cineva care 
se dă drept operator la Telekom, Orange sau Vodafone. Poate fi 
un fost angajat al firmei respective, pentru că are acces la baza de 
date. Îţi spune că este ceva în neregulă cu factura ta şi te roagă să 
tastezi un cod de cifre. 

Dacă ai făcut asta, îi încarci cartela respectivului cu 300 
de euro! 

„Dacă un corespondent lăsă un mesaj să apelaţi numărul 
06 07 74 52 41, nu apelaţi în nici un caz acest număr pentru 

că factura dumneavoastră va fi încărcată foarte mult. După un 
timp escrocii au găsit un alt sistem pentru utilizarea frauduloasă 
a mobilelor. Ei vă apelează pe GSM, se prezintă ca fiind Provider 
Orange, Telekom (sau orice reţea în care sunteţi abonat), vă cer 
să introduceţi un cod care este 09 # explicându - vă că este vorba 
de o verificare a mobilului dumneavoastră. Nu tastastaţi în niciun 
caz codul indicat şi închideţi imediat”, spune comisarul şef (r) 
Gelu Margină, preşedintele Asociaţiei pentru Monitorizarea 
Ordinii Publice şi Siguranţa Cetăţeanului.

Aveţi grijă la invitaţie!

Infractorii dispun de dispozitive ce le permit să citească 
cu acest cod cartela SIM. Nu le rămâne decât să creeze o nouă 
cartelă (sau oricât de multe) cu care vor vorbi în contul tău. 
Dacă aveţi un apel telefonic şi pe mobil se afişează „A C E” nu 
răspundeţi; anulaţi apelul. Este un virus care distruge cartela SIM 
şi telefonul mobil. Nu deschideţi nici un mesaj care are ataşată 
o filă numită „Invitaţie”, indiferent cine o trimite. Este un virus 
care deschide o Flacără Olimpică. Această „arde” întregul hard 
disc al computerului dumneavoastră. Acest virus va fi trimis de la 
cineva care are adresa dumneavoastră de email în lista de contact. 
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Pentru informarea şi conştientizarea populaţiei asupra 
măsurilor de prevenire şi stingerea incendiilor pe timpul 
campaniei agricole, măsurilor de apărare împotriva incendiilor 
specifice utilizării focului deschis pentru igienizarea terenurilor 
agricole, vegetaţiei uscate şi resturilor vegetale, reprezentanţii 
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Timiş transmit 
câteva recomandări specifice ce trebuiesc respectate pe timpul 
desfăşurării acestor activităţi.

În vederea realizării igienizării terenurilor prin ardere, cetăţenii 
au obligaţia de a solicita şi obţine următoarele documente:

- Permis de lucru cu focul, obţinut de la Primărie
- Aprobare de la Agenţia de Protecţie a Mediului
Arderea miriştii se face cu respectarea următoarelor prevederi 

generale:
• condiţii meteorologice fără vânt;
• parcelarea miriştii în suprafeţe de maximum 10 ha, prin 

fâşii arate;

• izolarea zonei de ardere faţă de căi de comunicaţie, 
construcţii, culturi agricole vecine, instalaţii, fond forestier, prin 
executarea de fâşii arate;

• desfăşurarea arderii numai pe timp de zi;
• asigurarea până la finalizarea arderii a personalului de 

supraveghere şi stingere a eventualelor incendii;
• asigurarea pentru suprafeţe de ardere mai mici de 5 ha a 

substanţelor şi mijloacelor de stingere necesare;
• asigurarea, în cazul suprafeţelor de ardere mai mari de 5 ha, 

a unui plug, a unei cisterne de apă, a mijloacelor de tractare şi a 
personalului de deservire.

Pentru arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi a 
altor materiale combustibile fără obţinerea permisului cu foc şi/
sau fără luarea măsurilor pentru împiedicarea propagării focului 
la vecinătăţi, cetăţenii (proprietarii de terenuri) sunt pasibili de 
sancţiune contravenţională, astfel: 1000 – 2500 lei.

Amenzi de până la 2.500 de lei 
pentru cei care dau foc la mirişti 


