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Editorial
Primar Vasile Graur

Dragi locuitori,
La fel ca de fiecare dată, 

la început de an, preocuparea 
principală a administrației 
locale este întocmirea 
bugetului. Vreau să vă anunț 
că și anul acesta am fost atenți 
la toate nevoile comunității 
noastre, am gândit bugetul 
în așa fel încât să putem 
realiza cât mai multe dintre 
obiectivele pe care ni le-am 
fixat, dar și să putem finaliza 
toate proiectele care sunt deja 
în durulare.  

De asemenea, începem 
să culegem roadele strădaniei 
noastre de a obține fonduri 
din alte surse, în sensul că anul 
acesta vom demara lucrările 
pentru proiectele finanțate 
prin Programul Național de 
Dezvoltare Locală.

Vă asigur că în 
continuare interesul nostru, 
al adminsitrației locale, este 
bunul mers al lucrurilor 
în comuna noastră și 
sporirea confortului pentru 
locuitorii din Lovrin. Vin în 
întâmpinarea dumneavoastră 
cu aceași rugăminte ca 
întotdeauna, respective să ne 
ajutați să ducem la îndeplinire 
toate obiectivele pe care ni 
le propune, iar acest lucru 
îl puteți face prin achitarea 
taxelor și impozitelor locale, 
pentru că și din acești bani 
realizăm lucrări importante în 
comună.

Lucrările la Căminul Cultural au fost finalizate

A început colectarea taxelor şi impozitelor locale 

Una dintre cele mai mari și importante 
investiții ce au avut loc în ultima perioadă, în 
comuna noastră, a fost finalizată. Este vorba 
despre căminul cultural din localitate, care 

și-a schimbat radical înfățișarea și a primit noi 
funcționalități. Astfel, căminul este transformat 

într-un adevărat palat de cultură, iar clădirea de 
aproximativ 1400 de metri pătrați are acum o 
sală de expoziții, o sală de spectacole, cu scenă 
modern, dar și mai multe spații în care vor putea 
fi organizate evenimente dintre cele mai diverse.  

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 ziduri 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. 

Lucrările de renovare ale acestei clădiri au 
fost recepționate și au fost finanţate cu fonduri 
de la Guvern, prin Compania Naţională de 
Investiţii. 

Încă din luna ianuarie, cetățenii comunei 
noastre își pot achita taxele și impozitele locale. 
Astfel, 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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Situația colectării deșeurilor, în curs de soluționare

Lucrări edilitare, în comuna noastră
Autoritățile locale anunță că, în ultima 

perioadă, au avut loc lucrări importante 

de investiții și în continuare obiectivele de 
investiții prioritare pentru comuna noastră 
sunt în desfășurare. Astfel, au fost finalizate 
lucrările la rețeaua de apă, iar acum compania 
Aquatim urmează să facă intervențiile de 
conexiune între rețele. Atunci când vremea 
o va permite, toate aceste lucrări se vor 
desfășura într-un ritm alert.

Pe de altă parte, reabilitarea sistemului 
de iluminat public este aproape finalizată, 
iar acum se ia în considerare refacerea rețelei 
dintre stâlpii de curect electric, în acest fel 
investindu-se în modernizarea întregii rețele. 

De asemenea, se avansează cu 
documentația pentru pastoral, respective 
înregistrarea pășunilor existente și întocmirea 
unui inventor, urmând apoi ca acestea să fie 
încredințate crescătorilor de animale. 

Așa cum știți deja, în ultimele săptămâni am întâmpinat 
probleme serioase în ceea ce privește colectarea deșeurilor menajere 
și reciclabile de pe raza comunei. Firma cu care am semnat contractul 
în cursul anului trecut, Brai Cata, nu și-a îndeplinit obligațiile 
contractuale, astfel că s-a ajuns în situația în care deșeurile nu au fost 
ridicate conform programului anunțat. 

Pe această cale, reprezentanții administrației locale doresc să 
anunțe că situație este în curs de soluționare. Primăria comunei 
Lovrin, în parteneriat cu Consiliul Județean Timiș, au declarant 
starea de urgență, pentru a putea semna un nou contract, pe 
perioadă determinată, cu o altă firmă care să se ocupe de colectarea 
deșeurilor pe raza comunei, până la rezolvarea situației cu Brai 
Cata. 

Prin urmare, întrucât situația este pe cale de a fi soluționată, 
reprezentanții primăriei fac apel la cetățeni și îi roagă să nu arunce 
deșeurile menajere în spații neamenajate, pe domeniul public sau pe 
drumurile agricole.  

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
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La început de primăvară, să ne îngrijim gospodăriile 

Liceul nostru se dezvoltă

Primăvara este sezonul în care toată natura revine la viaţă, iar 
odată cu sosirea acestui anotimp, şi noi trebuie să ne îngrijim de tot ce 
înseamnă locuinţele, curţile şi gospodăriile noastre, dar și de spațiul 
verde din fața imobilelor. Astfel, fiecare dintre noi are obligaţia să se 

asigure că atât ograda, cât mai ales zona din faţa casei în care locuieşte 
sunt curate. Este momentul în care trebuie să toaletăm copacii, să adunăm resturile vegetale și să ne asigurăm că și fațadele caselor sunt 

îngrijite. 
 Reprezentanţii Primăriei Lovrin fac eforturi susţinute ca, mai 

ales în situația actuală, să păstreze curăţenia în comună, însă totul 
poate fi menţinut doar cu aportul dumneavoastră, al locuitorilor 
comunei. Astfel, autorităţile locale fac apel la dumneavoastră şi vă 
roagă să începeţi să curăţaţi rigolele din faţa caselor şi să le săpaţi, 
să întreţineţi rondourile cu flori şi să văruiţi pomii de pe spaţiile 
din faţa caselor. De asemenea, este foarte important ca fiecare 
dintre dumneavoastră să vă asiguraţi că şanţurile şi podeţele sunt 
decolmatate, mai ales că acum, în perioada primăverii, este posibil 
să apară precipitaţii abundente, iar şanţurile să se înfunde, dacă nu 
sunt curăţate. 

În plus, administrația locală cere insistent locuitorilor comunei 
să nu mai arunce deșeuri pe domeniul public, întrucât există pârghii 
de identificare a celor care fac acest lucru, iar cu toții riscă să fie 
sancționați cu amenzi de până la 2.500 de lei și să fie puși să plătească 
și igieninzarea zonei pe care au murdărit-o.

Pentru anul școlar 2019-2020, Liceului 
Tehnologic „Romulus Paraschivoiu” din 
localitatea Lovrin i s-au aprobat două clase de 
liceu cu profil economic și două clase pentru 
învățământul profesional, cu două profile 
și patru specializări. Astfel, clasa cu profil 
agricol are specializările Agricultor culturi 
de câmp și Mecanic agricol în colaborare cu 
Stațiunea de Cercetări și Dezvoltare Agricolă 
Lovrin, iar cealaltă clasă are specializările 
Comerț – comerciant vânzător, respectiv 
Turism și alimentație publică. De asemenea, 
pentru fiecare specializare de la învățământul 
profesional sunt disponibile 14 locuri, iar la 
liceu sunt alocate 28 de locuri pentru fiecare 
clasă.

În ceea ce privește calendarul școlar din 
acest semestru, trebuie precizat faptul că 
elevii de gimnaziu și liceu, mai exact, clasele 
a VII-a, a VIII-a, a XI-a și a XII-a, vor susține 

în luna martie simulările la disciplinele 
de examen pentru Evaluarea Națională și 
Bacalaureat.

Urăm succes elevilor noștri și multă 
putere de muncă!

Prof. Florentina Vlăduț
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Anul acesta, Postul Sfintelor Paști începe în 11 martie, iar 
Paștele va fi sărbătorit în 28 aprilie, potrivit calendarului ortodox. 
În această perioadă nu se fac nunți. 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 cate-
humenilor 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 Dom-
nului nostru Iisus Hristos. În Postul Mare creştinii trebuie să dea 
dovadă de o grijă spirituală sporită, prin înalţarea sufletească, prin 
rugaciune şi fapte bune.

Una dintre investițiile deosebit de im-
portante care va demara anul acesta la Lovrin 
vizează domeniul învățământului, domeniu 
prioritar pentru adiministrația locală. Astfel, 
comuna noastră a reușit să câștige finanțare 
pentru două proiecte de infrastructură 
educațională, prin Programul Național de 
Dezvoltare Locală. 

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. În total, cele două 
proiecte au o valoare ce depăşeşte trei 
milioane de lei.

Unul dintre cele mai mari deziderate ale administrației locale din 
Lovrin este introducerea gazului în localitate. În acest sens, se discută 
situația încă de acum câtiva ani, iar acum planurile încep să prindă 
contur. Au avut loc discuții la nivel central și se are în vedere înființarea 
unei Asociații de Dezvoltare Intercomunitare la nivelul județului 
Timiș, asociație care să se ocupe de acestă problem în numele tuturor 
localităților care încă nu beneficiază de acest serviciu. 

Astfel, la nivelul Consiliului Județean Timiș urmează să se facă 
toate demersurile pentru înfiintarea acestei structure, profitându-
se de faptul că în paralel se desfășoară și lucrările de construire a 
conductei de gaze naturale BRUA. 

În plus, compania Transgaz s-a arătat interesată să se implice 
în acest proiect și să facă investiția pentru construirea rețelei de gaz.   

Introducerea gazului în comună, tot mai aproape de realizare

Postul Paştelui, cel mai mare post de peste an

Creşă nouă şi şcoală modernizată, la Lovrin


