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Editorial
Primar Vasile Graur

Dragi locuitori,
Iată că iarna se apropie 

cu paşi repezi, astfel că noi, 
autorităţile locale, ne-am pregătit 
deja cu tot ce este necesar pentru 
a face faţă sezonului rece. Am 
luat toate măsurile pentru a trece 
fără probleme peste iarnă. Avem 
un utilaj cu care vom putea in-
terveni în toată localitatea, atunci 
când va ninge, pentru a face 
deszăpezirea. De asemenea, am 
făcut toate intervenţiile necesare 
la sistemul de încălzire din scoli şi 
grădiniţă, pentru ca elevii din co-
muna noastră să poate învăţa în 
condiţii bune pe perioada iernii.

Şi chiar dacă deocamdată 
nu au fost anunţate ninsori, 
Comandamentul pentru 
Situaţii de Urgenţă este per-
manent în alertă şi este gata să 
intervină în orice moment. 

Pe această cale, fac apel şi 
la dumneavoastră, locuitorii 
comunei Lovrin, să ne sprijiniţi 
în demersurile pe care le facem 
constant, pentru a evita orice 
problemă în localitatea noastră. 
Vă rog încă o dată să vă asiguraţi 
că şanţurile din faţa caselor 
dumneavoastră sunt decol-
matate, pentru a preîntâmpina 
înfundarea sau inundarea lor în 
sezonul ploios. 

Vă asigur că noi, 
reprezentanţii primăriei, ne 
dăm tot interesul pentru ca în 
comuna noastră să fie cât mai 
bine gospodărită

S-au finalizat lucrările la sistemul de încălzire

Bani de la Consiliul Judeţean Timiş pentru comuna Lovrin

După ce în urmă 
cu câteva luni, 

autorităţile locale au demarat 
o lucrare de anvergură, iată 
că proiectul a fost finalizat. 
Este vorba de înlocuirea 
unui tronson din tubulatură 
care asigură încălzirea cu apă 
geotermală. Mai precis, s-a 
lucrat pentru schimbarea 
tubulaturii principale şi a 
racordurilor pentru sistemul de 
încălzire existent. Tevile vechi au 
fost înlocuite cu unele noi, din 
polietilenă specială, rezistente la 
temperaturile ridicate ale apei 
geotermale şi care nu corodează.  

„Am verificat instaţatiile, 
pentru că pe perioada verii am 
schimbat toate ţevile de metal pe 
o distanta de  peste 1000 de metri. 
Este vorba despre ţevile care vor 
duce spre locuinşe şi spre instituţiile 
publice. Am comandat ţevi din 
polietilenă pentru că acestea sunt 
rezistente la temperaturi mari şi 
nu mai există riscul de colmatare”, 
a spus primarul comunei Lovrin, 
Vasile Graur.

Cu toate că lucrarea este 
finalizată, autorităţile anunţă 

că încălzirea cu apă geotermală 
nu va fi pornită până când nu 
vor fi semnate toate contractele 
între societatea care se ocupă de 
furnizarea agentului termic şi 
locatari. A avut loc o reorganizare, 
prin înfiinţarea unui serviciu la 
nivelul Consiliului Local Lovrin, 
astfel că cei care beneficiază 
de încălzire cu apă geotermală 
trebuie să semneze un nou 
contract. Iar pentru a face asta, 
oamenii trebuie să se prezinte la 
Primărie.

Consilierii judeţeni s-au 
reunit, în luna septembrie,  
pentru a face o rectificare 
de buget, pozitiva. Cu alte 
cuvinte, mai multe instituţii 
din subordinea Consiliului 
Judeţean Timiş au primit 

bani pentru diverse investiţii, 
la fel ca şi primăriile din 
judeţ. 

Şi Primăriei Lovrin i-au 
fost alocate fonduri, astfel încât 
se vor putea face investiţii în 
plus faţă de ce era prevăzut, 

în urma echilibrării bugetelor 
locale. În comuna noastră 
s-au alocat fonduri pentru 
proiectele de dezvoltare locală 
şi pentru susţinerea proiectelor 
de infrastructură care necesită 
cofinanţare locală.
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S-au finalizat noile foraje la staţia de pompare a apei
Toamna se culeg roadele, 

iar acest proverb se aplică şi 
administraţiei locale din Lovrin. 
După ce de-a lungul verii în 
comună s-au derulat o serie de 

lucrări, iată că acum încep să se 
vadă rezultatele. 

Unul dintre obiectivele fi-
nalizate de curând se referă la 
îmbunătăţirea calităţii apei din 

Lovrin. S-a finalizat realizarea a 
două noi foraje în cadrul siste-
mul de tratare şi de cartare a apei 
în partea de nord a localităţii. 

Urmeaza ca staţia de tratare să 
fie predată către Aquatim, pen-
tru furnizarea apei în condiţii de 
calitate mai bune.

Investiţia a fost realizată din 
fonduri guvernamentale, prin 
Ministerul Dezvoltării.

S-a reluat activitatea 
la piscina interioară

Cel mai mare centru de recuperare medicala din judet ar putea fi 
construit la Lovrin

Comuna noastră s-ar putea 
mândri cu cel mai mare centru de 
recuperare medicală din aceasta 
regiune. Totul, cu concursul 
Consiliului Judeţean Timiş, care 
ar urma să facă investiţia.

Reprezentanţii administraţiei 
locale din Lovrin au făcut toate 
demersurile pentru ca investiţia 
să fie realizată. Terenul pe care 
urmează să se construiască 
centrul de recuperare, din incinta 
spitalului, a fost trecut, printr-o 
hotărâre de Consiliu Local, în 
domeniul public al Consiliului 

Judeţean, iar reprezentanţii 
primăriei au igienizat zona. 

“Centrul medical la Lovrin 
este un obiectiv de o importanță 
majoră. A fost și o luptă de un 
an de zile pentru a obține bani 
pentru asemenea obiectiv. Am 
obținut hotărârea de consiliu 

județean pentru construirea unui 
centru de recuperare medicală.  
Acest lucru va presupune 
folosirea eficientă, la capacități 
maxime a apei geotermale, este 
foarte bună din punct de vedere 

curativ, pentru vindecarea unor 
boli, pentru reumatism, etc. În 
plus, se prevede ca centrul să 
deservească toată partea de sud-
vest a țării. Va fi de dimensiuni 
mari, care presupune și spații de 
cazare, iar cabinetele medicale 
să fie mari, 12-14 proceduri să 
se execute aici. Se preconizează 
cam 60.000 de pacienți pe an 
tratați în ambulatoriu și internați 
11.000 de pacienți pe an, dacă se 
va realiza la dimensiunile pe care 
le dorim noi”, a spus primarul 
comunei Lovrin, Vasile Graur. 

Investiţia este programată 
să se desfăşoare pe perioada mai 
multor ani, iar costul estimativ 
al lucrării este de aproximativ 
5 milioane de euro, bani de la 
Consiliul Judeţean.

Conform planurilor, 
centrul de recuperare medicală 
ar urma să aibă 20 de saloane 
cu două paturi, zece saloane cu 
trei paturi, săli de electroterarie, 
masaj şi kinetoterapie, o sala 
de analiză a mersulu,cabinete 
pentru medici şi asistente, dar şi 
grupuri sanitare.

După o perioadă în 
care activitatea la piscina 
interioară din cadrul centrului 
de Tratament din Lovrin a 
fost oprită, acum ne putem 
bucura din nou de beneficiile 
apelor termale. Au fost făcute 

reparaţii la sonda de apă 
geotermală, astfel că acum s-a 
reluat activitatea, iar cei care 
doresc se pot bucura din nou 
de o adevărată terapie şi de 
proprietăţile curative ale apei 
geotermale. 



Nr. 19 | luna octombrie 2018 | 3

În data de 26 octombrie a fost sărbătoarea Sfântului Dumitru. Cu acest prilej 
urăm tuturor locuitorilor comunei care poartă numele Dumitru, Dumitra, 

Mitică, Mitra sau alte derivate „La mulţi ani” 

Terenul de sport de la şcoală, modernizat

Lucrările la Căminul Cultural, în linie dreaptă
După ani întregi de muncă 

susţinută, probleme apărute pe 
parcursul lucrărilor şi multe piedi-
ci, una dintre cele mai importante 
investiţii din comuna noastră este 
pe cale de a fi finalizată.

Este vorba despre Căminul 
Cultural, care a trecut, în ultima 
perioadă, printr-un amplu pro-
ces de reabilitare şi modernizare, 
iar potrivit autorităţilor locale, 
în cel mult o lună, va putea fi 
inaugurat.

Obiectivul a fost transfor-
mat într-un adevărat palat de 
cultură, întrucât va cuprinde o 
sala de expoziţii, dar şi alte spaţii 
generoase, care vor putea găzdui 
o serie de activităţi cultural-artis-
tice şi educative. 

“E o construcție foarte mare 
și de asta a presupus și timp și 
mulți bani. Acum lucrăm la 
gardul exterior, pavajul în fața 
clădirii și mai sunt ceva lucrări de 
finisaj în interior. Sperăm că în-
tr-o lună să inaugurăm Căminul 
Cultural”, a spus Vasile Graur, 
primarul comunei Lovrin.

Proiectul de reabilitare si 
modernizare a Căminului Cul-
tural este derulat prin Compania 
Naţională de Investiţii, iar valo-
area lucrarilor se ridică la aproxi-
mativ 800.000 de euro.

Educaţia este o prioritate 
pentru autorităţile locale 
din Lovrin, iar acest lucru se 
reflectă şi prin interesul arătat 
faţă de infrastructura şcolară. 
Pe perioada verii s-au făcut fel 
de fel de lucrări de igienizare 

şi întreţinere a spaţiilor de 
învăţământ, dar s-a lucrat şi în 
exterior, în curtea şcolii, pentru 
amenajarea terenului de sport. 
Astfel, s-au făcut toate pregătirile 
pentru ca spaţiul din curtea 
Liceului Romulus Paraschivoiu 

sa fie modernizat. A fost refăcută 
baza din beton a terenului de 
sport şi montate coşurile de 
baschet. De asemenea, curtea 
interioară a fost amenajată cu un 
spaţiu verde şi cu aranjamente 
florale.
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Se apropie sezonul rece, 
perioadă în care majoritatea incen-
diilor ce se produc la gospodăriile 
populației sunt cauzate de siste-
mele de încălzire exploatate fără 
respectarea normelor de prevenire 
a incendiilor. Având în vedere că 
temperaturile pe timpul nopţii 
încep să scadă, se recomandă 
cetăţenilor care utilizează la 
încălzirea locuinţelor sobe sau 
aparate ori mijloace electrice de 
încălzire, să ia următoarele măsuri 
specifice de prevenire a incendiilor 
de locuinţe: 

- asiguraţi verificarea, 
curăţarea şi repararea, dacă este 
cazul, a coşurilor de fum de către 
o persoană specializată; 

- nu folosiţi decât materi-
alul combustibil pentru care a 

fost destinată soba şi evitaţi 
supraîncărcarea acesteia; 

- nu folosiţi soba decât cu 
uşiţa închisă; 

- aşezaţi o tăviţă metalică în 
faţa sobei, în dreptul uşiţei; 

- nu aşezaţi în apropierea 
sobei sau pe aceasta materiale 
combustibile; 

- stingeţi focul din sobă 
înainte de a părăsi locuinţa; 

- nu adormiţi niciodată cu 
soba aprinsă; 

- verificaţi integritatea 
aparatelor şi mijloacelor de 
încălzire electrice, iar în cazul 
în care acestea sunt defecte, 

reparaţi-le cu ajutorul unui 
specialist sau cumpăraţi-vă al-
tele noi; 

- nu aşezaţi aparatele de 
încălzire electrice în apropierea 
materialelor combustibile; 

- nu aşezaţi materiale 
combustibile pe mijloacele de 
încălzire electrice; 

- decuplaţi aparatele de 
încălzire electrice înainte de a 
părăsi locuinţa sau de a ador-
mi. 

− nu lăsaţi niciodată copiii 
nesupravegheaţi cu soba aprinsă 
ori aparatele de încălzire elec-
trice în funcţiune.

În câmp 
Octombrie este luna în care 

se termină recoltarea culturilor 
agricole de câmp: porumb, 
sfeclă de zahăr, tutun, cartofi. 
Se recomandă a fi recoltate 
cu prioritate suprafeţele ce 
urmează a fi însămânţate. 
Arătura este recomandat a se 
executa imediat după recoltarea 
culturilor. Pe suprafeţele ce 
se însămânţează în toamnă 
se execută arături la 25-30 
cm., pentru însămânţările de 
primăvară. Tot în octombrie 

a avut loc finalizarea 
însămânţărilor de toamnă. 

În grădină 
- s-au recoltat vărzoasele şi 

rădăcinoasele destinate pentru 
consumul de iarnă; 

- s-a recoltat dovleacul 
pentru copt 

- se adună resturile 
vegetale într-o platformă pentru 
compostare, pentru transformarea 
în îngrăşământ organic 

- s-a plantează salata pentru 
consumul de primăvară folosind 
soiuri rezistente la iernat; 

- se face aprovizionarea 
cu amestecurile de pământ 
necesare producerii răsadurilor 
în primăvară. 

În vie 
- s-a terminat recoltatul 

strugurilor; 
- se aplică gunoiul de 

grajd şi se încorporează în sol, 
concomitent se pot încorpora 
îngrăşămintele cu fosfor şi 
potasiu; 

- se vor completa golurile 
existente. 

În livadă 
- în a doua jumătate a 

lunii octombrie s-au început 
plantările de toamnă; 

- s-a terminat recoltarea 
merelor; 

- se execută tratamentul 
de toamnă după încheierea 
recoltărilor, cu scopul distrugerii 
rezervelor de boli şi dăunători 
care pot afecta calitatea şi 
cantitatea producţiei anului 
viitor.

Pompierii recomandă 

CALENDARUL LUCRĂRILOR AGRICOLE 


