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Editorial
Primar Vasile Graur

Dragi locuitori,
În aceste zile, când 

toată creştinătatea aşteaptă 
Învierea Domnului, şi noi, 
locuitorii comunei Lovrin, 
ne pregătim de sărbătoare. 
Suntem gata să primim în 
suflet, indiferent de credință, 
în noaptea Sfântă, bucuria 
Învierii Domnului. Invit pe 
toți locuitorii comunei noastre 
ca noaptea Învierii să ne 
găsească împreună, la biserică. 
După un post lung, de 40 de 
zile, suntem gata să primim 
în suflet, în noaptea Sfântă, 
bucuria Învierii Domnului. 
Vom ciocni un ou roşu alături 
de rude şi prieteni şi ne 
vom ura „Hristos a Înviat!” 
În aceste zile de sărbătoare 
gândiţi-vă şi la soarta 
comunităţii noastre. Ajutaţi-o 
să fie mai prosperă, mai 
liniştită, mai frumoasă, pentru 
că toate aceste lucruri stau şi în 
puterea noastră, a tuturor. Fiţi 
creştini nu doar cu numele, 
ci şi cu fapta. Urez tuturor 
locuitorilor comunei Lovrin 
Vuia ca Sfintele Sărbători 
ale Învierii Domnului să le 
aducă mângâiere, speranţă şi 
belşug în casă. Fie ca Sfintele 
Sărbători de Paște să ne facă 
mai buni, mai darnici şi mai 
îngăduitori unii cu ceilalţi. 
Sărbători Fericite! Hristos a 
Înviat!

Comuna Lovrin, parte din cel mai mare proiect 
pe fonduri europene din Timiș

Continuă modernizarea în comuna noastră

De curând, la nivelul județului Timiș, a fost 
semnat contractul pentru unul dintre cele mai 
mari proiecte ce vizează lucrări de canalizare și 

stații de pompare din județ.  Este vorba despre 
un proiect de 180 de milioane de euro, din care 
135 de milioane sunt fonduri nerambursabile de 
la Uniunea Europeană – “Proiectul Regional de 
dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din 
județul Timiș, în perioada 2014-2020”, parte a 
Programululi Operațional Infrastructură Mare, 
care asigură  finanțarea principalelor priorități de 
dezvoltare ale României în acord cu angajamentele 

asumate în Acordul de Parteneriat și cu obiectivele 
Strategiei Europa 2020. Contractul de finanțare a 
fost semnat în 18 martie, la Palatul Administrativ 
din Timișoara, de către ministrul Fondurilor 
Europene, Rovana Plumb, directorul Aquatim, 
Ilie Vlaicu și președintele Consiliului Județean 
Timiș, Călin Dobra, în prezența reprezentanților 
administrațiilor publice beneficiare.  Printre cele 
81 de localități în care se vor realiza lucrări în 
cadrul acestui proiect se numără și comuna Lovrin. 
Lucrarea de licitație pentru marele proiect va avea 
loc pe loturi, ceea ce înseamnă că nu va fi o singură 
firmă care va realiza tot proiectului, ci se va împărți 
pe comune. Toate licitațiile se vor finaliza în același 
timp.  Lucrările se vor desfăsura în perioada 2019 
– 2023. 

Investițiile de modernizare 
și reabilitare continuă în comuna 

noastră. După ce anul trecut s-a 
lucrat la scrierea și depunerea 
de proiecte pentru accesarea 
de fonduri prin Programul 
Național de Dezvoltare Locală, 
acum autoritățile culeg roadele. 
Astfel, în perioada următoare, 
reprezentanții Primăriei Lovrin 

urmează să semneze contractele 
de finanțare pentru lucrările la 

Școala cu clasele I-IV și grădiniță. 
De asemenea, au fost prevăzuți 
bani și pentru modernizarea 
infrastructurii rutiere pe raza 
comunei, prin realizarea de 
poduri, podețe, însă toate acestea 
se vor concretiza în funcție de 
sumele ce vor fi alocate.  

Primăria 
și 

Consiliul Local 
Lovrin 

vă urează 
sărbători fericite!
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Vă doresc ca sărbătoarea Învierii Domnului să vă 
aducă linişte, împlinire şi bunăstare. Să vă bucuraţi 

de zile petrecute în tihnă, în mijlocul familiei, în 
armonie şi prosperitate! Sărbători fericite!

Vasile Graur, primarul comunei Lovrin

În aceste zile în care ne pregătim să 
sărbătorim Sfintele Paşti, gândurile mele 
se îndreaptă către cetăţenii din judeţul 
Timiş. Învierea Domnului este un prilej 
de reculegere, o clipă de bucurie, un 
moment de linişte şi de împlinire alături 
de toţi cei dragi. 

Cu această ocazie, vă îndemn să privim cel mai 
important simbol creştin al renaşterii cu încredere şi 
speranţă în viitor. Hristos a înviat!

Paște Fericit!
Prefect al judeţului Timiş 

Eva-Georgeta Andreaş

Dragi locuitori ai comunei Lovrin, 
Sfânta sărbătoare a Învierii Domnului 

să vă pătrundă în casă și în suflet. 
Iubirea, bucuria, înțelepciunea 

și generozitatea să vă călăuzească 
în toate! În ajunul sărbătorilor de Paşte, 
vă transmit cele mai sincere gânduri de 

împlinire, linişte 
şi prosperitate. Paşte Fericit!

Eugen Truță, 
viceprimarul Comunei Lovrin

CONSILIERII LOCALI 

Ioan Clamba (PNL)

Ioan Costea (PNL) 

Gheorghe Cotosman (PNL) 

Vasile Hodorog (PSD) 

Marius Ilie Iancu (ALDE) 

Viorica Matiş (PNL) 

Ciprian Moisa (PSD) 

Ilie Nichiţean (PNL) 

Anca Ofelia Panda (PSD) 

Mircea Pulverea (PNL) 

Nicolae Ruda (PNL) 

Eugen Truţă (PNL) 

Alexandru Ilie (PNL) 

Urează tuturor locuitorilor comunei sărbători 
fericite şi îmbelşugate. Fie ca sărbătoarea 

Învierii  Domnului să vă umple sufletele de 
lumină, pace şi împlinire! Paște fericit! 

Hristos a înviat!

Sfintele Sărbători Pascale au 
reprezentat mereu, pentru mine și 
familia mea, un moment de  tihnă 

sufletească. La fel vă doresc și vouă, 
stimați timișeni, multă liniște, 

împăcare cu sine și cu cei apropiați, 
multă dragoste în mijlocul familiei. 

Hristos a înviat!

Călin Dobra, 
președintele Consiliului Județean Timiș
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Atenție la lumânările de înviere!

Iubiti lovrineni,

Pompierii din cadrul Inspectoratului 
pentru Situaţii de Urgenţă Banat recomandă 
atât preoţilor, cât și credincioșilor să nu uite 
câteva reguli de bază în timpul slujbelor 
religioase de Paște astfel ca acestea să se 
desfășoare fără incidente: aprinderea și 
așezarea lumânărilor se va face numai în 
locurile special amenajate în acest sens (în 
exteriorul construcţiei și la o distanţă de 
siguranţă faţă de vege taţie sau elemente 
combustibile); lumânările nu se vor ţine 
în apropierea obiectelor combustibile 
precum icoane, decoruri, mobilier; să fi e 
supravegheate permanent lumânările căzute 
sau consumate. 

Ca totdeauna, aceste zile de minunată 
sărbătoare creștinească ne umplu sufletul 
de lumină și pace, de nădejde și dragoste, 
de bucurie și recunoștință față de Părintele 
ceresc, “Care așa de mult a iubit lumea, încât 
pe unicul Său Fiu L-a dat ca tot cel ce crede 
în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică” 
(Ioan 3, 16). Așadar, prin patimile, moartea 
și învierea Sa din morți, Fiul lui Dumnezeu 
ne-a făcut cel mai mare dar posibil și anume 
viața veșnică. Învierea Sa “a treia zi după 
Scripturi” arată, odată pentru totdeauna, că 
viața este mai tare decât moartea și că Hristos 
Domnul este “învierea și vițta și tot cel ce 
crede în El, chiar dacă va muri, va trăi” (Ioan 
11, 25-26).

Îndemnul Sfântului Ioan Gura de 
Aur, patriarhul Constantinopolului: “De 
este cineva binecredincios și iubitor de 
Dumnezeu să se bucure de acest praznic 
frumos și luminat și de este cineva slugă 
ințeleaptă să intre, în bucuria Domnului 
său”, a străbătut veacurile.

Se cuvine dar, să ne bucurăm și noi 
la această sărbătoare, “cu bucurie mare”, 
pentru toți cei ce credem în El să avem 
siguranța învierii și a nemuririi. Învierea 
Domnului nostru Iisus Hristos dărâmă 
barierele dintre oameni și creează o stare 
de nepieritoare comuniune sufletească, 
prin împacare și iertare: “Paștile, cu 
bucurie  unul pe altul să ne imbrățișăm… 
Că astăzi, din mormânt ca dintr-o cămară 
strălucind Hristos, pe femei de bucurie 
le-a umplut zicând: vestiți Apostolilor!”

Cu aceste gânduri și simțăminte, rog 
pe Hristos Domnul, Cel înviat a treia zi 
din morți să vă învrednicească la aceste 
sărbători pascale de “bucuria pe care a 
avut-o Sfânta Elena când a descoperit 
cinstita cruce” și vă întâmpin pe toți cu 
frumoasele cuvinte: “Bine ai venit, bucuria 
mea! HRISTOS A Înviat!”

Consiliul parohial al Bisericii 
Ortodoxe Române din Lovrin,

Preot paroh, Paul Cosmin Iosivut

Dragi credincioși din comuna Lovrin, 
fie ca sfânta sărbătoare a Învierii Domnului 
să vă umple sufletele de bucurie și să vă 
aducă liniște, bunăstare și mulţumire. Vă 
dorim să trăiţi în pace, alături de familie 
și de toţi cei dragi, aceste zile închinate 

Sărbătorii Paștelui! Domnul nostru Isus să 
îi protejeze şi să le dea tuturor înţelepciune 
şi credinţă. Hristos a Înviat! 

Pastor Mircea Pulverea Biserica 
Penticostală din Lovrin

Laudetur Jesus Christus!
Iubiți credincioși,

Învierea Domnului Nostru Isus Cristos 
ne aduce an de an mereu reînnoita bucurie 
și pace a sufletelor, întrucât prin Învierea 
Sa glorioasă Domnul a învins suferința și 
moartea Sa pe cruce și de atunci este cu noi 
în veșnicie. Marele fapt al Învierii este mult 
mai mult decât o minune, ci este dovada 
cea mai de preț că Isus Cristos este Domn și 
peste viață, și peste moarte. Prin Sângele său 
preasfânt vărsat pe lemnul crucii El a născut 
Biserica și a adus răscumpărarea păcatelor 
lumii, eliberându-ne de sub robia morții și 
deschizându-ne drumul spre paradis. Deși 
aceste mistere ale mântuirii noastre ne sunt 
încă ascunse, le putem primi prin credință, 
iar primind această credință primim pacea 
Aceluia care a spus: ”Iată, Eu sunt cu voi în 
toate zilele, până la sfârșitul lumii”.

SĂRBĂTORI DE PAȘTI 
BINECUVÂNTATE !

GESEGNETES OSTERFEST !
ÁLDOTT HÚSVÉTI ÜNNEPEKET!

Pr. Ioan Cădărean, colaborator în 
Parohia Romano-Catolică Lovrin
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Reprezentanţii Inspectoratului pentru 
Situaţii de Urgenţă Banat fac apel la cetăţeni 
să respecte următoarele măsuri specifice de 
prevenire a incendiilor de vegetaţie. 

• Să nu utilizeze focul deschis în locuri 
cu pericol de incendiu și pe timp de vânt.

 • Să nu utilizeze focul deschis la distanţe 
mai mici de 10 metri faţă de materiale sau 
substanţe combustibile (casă,șură, depozit de 
cereale, pădure) 

• Arderea miriștilor, resturilor vegetale, 
gunoaielor, deșeurilor și a altor materiale 
combustibile să se facă în locuri special 
amenajate 

• Cetăţenii să se intereseze în prealabil 
la primărie în ceea ce privește planificarea zilelor și locurilor special amenajate în care se 

adună resturile menajere și vegetaţia uscată 
din localitate în scopul arderii 

• Arderea resturilor vegetale, a gunoai-
elor, a deseurilor și a miriștilor să se facă nu-
mai după ce a fost anunţat serviciul pentru 
situaţii de urgenţă. 

• Să asigure supravegherea permanentă 
a arderii și să stingă jarul după încetarea aces-
teia. 

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 pentru a păstra 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. 
De asemenea, reporezentanții primăriei 

atrag atenția că depozitarea deseurilor pe 
domeniul public este strict interzisă și se 
pedepsește conform legii, cu amenzi!

Interesul pentru sport este tot mai crescut în rândul tinerilor și 
copiilor din comuna noastră, iar pentru a veni în întâmpinarea lor, 
autoritățile locale au făcut deja demersuri. Mai exact. A fost reluată 
activitatea sportivă, fiind înființată, la nivelul comunei noastre, o 
echipă de handbal, care activează la nivelul ligii județene. Chiar dacă 

orice început este anevoios, reprezentanții administrației locale sunt 
încrezători și știu că, atunci când eforturile sunt dublate de entuziasm 
și perseverență, rezultatele nu întârzie să apară.

Pe această cale, le dorim success sportivilor din echipa Știința 
Lovrin! 

Sportul, între prioritățile administrației din Lovrin

Recomadările pompierilor 
pentru a evita incendiile de vegetaţie uscată

În prag de sărbătoare, să ne îngrijim gospodăriile 

În data de 23 aprilie 
prăznuim sărbătoarea 
Sfântului Gheorghe. 
Cu această ocazie, 

dorim să îi felicităm 
pe toți cei care poartă 

numele sfântului 
sau derivate ale acestuia! 

La mulți ani 
cu ocazia onomasticii!


