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Editorial
Primar Vasile GRAUR

Dragi locuitori,
Vin în faţa dumneavoastră 

cu bucuria de a vă anunţa că 
încă un proiect important 
pentru comuna noastră a 
fost finalizat. După cum 
ştiţi, în ultimii ani s-a lucrat 
susținut pentru modernizarea 
Căminului Cultural din 
Lovrin, iar după mai multe 
încercări şi probleme apărute 
pe parcurs, iată că acum ne 
putem lăuda cu unul dintre 
cele mai moderne astfel de 
obiective din întreg județul. 
Ne bucurăm ca am reușit să 
ducem la bun sfârșit o astfel 
de investiție și vă mulțumim 
tuturor celor care ați fost 
alături de noi în realizarea 
obiectivului. 

Vreau să precizez că vom 
continua să dezvoltăm comuna 
noastră și din alte puncte de 
vedere, iar acum, odată ce 
bugetul local a fost adoptat, 
facem toate demersurile 
pentru demararea proiectelor 
de investiții.

În final, vreau să lansez 
tuturor locuitorilor comunei 
invitația de a participa, alături 
de autoritățile locale, la 
manifestările dedicate Zilelor 
Comunei Lovrin, care anul 
acesta se vor desfășura după un 
nou format, plin de surprize. 

Căminul Cultural a fost inaugurat 
cu un spectacol de zile mari

Una dintre cele mai mari 
investiții din comuna noastră a 
fost inaugurată, după ani întregi 
de muncă asiduă și eforturi 
susținute ale administrației 
locale. 

De acum, locuitorii 
Lovrinului se vor putea lăuda 
cu un adevărat Palat al Culturii, 
după ce lucrările de modernizare 
au fost finalizate. Iar pentru a 

marca momentul așa cum se 
cuvine, reprezentanții Primăriei 
au organizat un spectacol 
folcloric, la care au fost invitați 

să participe toți locuitorii 
comunei. 

Pe scena Căminului Cul-
tural au urcat artiști îndrăgiți, 
soliști de muzică populară din 
Banat, acompaniați de Ans-
amblului Timișul. Carmen 

Popovici Dumbravă, Dumitru 
Stoicănescu, Anda Sabadoș și 

Rodica Canțîr au încins at-
mosfera și au încântat publicul 
prezent la eveniment.

Căminul Cultural este 
folosit de elevii școlii din 
comună, la diverse activități, 
însă aici pot fi organizate și 

conferințe, proiecții video ori 
alte întâlniri.   

„Este o adevărată Casă de 
Cultură. În primă instanță ne 
dorim să organizăm aici doar 
evenimente culturale, să evităm 

să organizam petreceri de nunți 
sau botezuri, pentru ca ne dorim 
să facem și o sală pentru acest tip 
de evenimente în altă locație.

La cămin avem mai multe 
săli pentru a putea să organizăm 
aici mai multe activități. Ne dorim 
să amenajăm o sală de expoziții, 
unde se pot organiza și conferințe, 
aceasta fiind dotată cu un sistem 
de sonorizare performant și un 
videoproiector. Vom avea si o 
sală pe care să o poată folosi și 
școala pentru diferite evenimente, 
precum serbările sau spectacolele. 
Sala are o capacitate de 100 de 
persoane.

Într-o altă sală vrem să 
reînființam biblioteca, unde 
să poată fi solicitate carți atât 
online cât și fizic”, a spus 
primarul Vasile Graur. 

Căminul Cultural a fost 
modernizat cu fonduri atrase 
prin Compania Națională de 
Investiții, iar suma alocată 
lucrărilor la acest obiectiv s-a 
ridicat la aproximativ 800.000 
de euro.
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Cel mai mare centru de recuperare medicală 
din județul Timiș va fi construit la Lovrin

Au fost făcuți primii pași concreți 
pentru ca în județul Timiș să fie construit 
unul dintre cele mai mari și moderne centre 
de recuperare medicală din regiune, la 
Lovrin.

După ce anul trecut s-au făcut 
demersurile privind proprietatea terenului, 
acum, reprezentanții Consiliului Județean 
Timiș au alocat fondurile necesare pentru 
studiul de fezabilitate în vederea realizării 
acestui centrului de recuperare în comuna 
Lovrin.

Terenul pe care urmează să se 
construiască centrul de recuperare, din 
incinta spitalului din Lovrin, a fost trecut, 
printr-o hotărâre de Consiliu Local, în 
domeniul public al Consiliului Județean, 
iar reprezentanții primăriei au igienizat 
zona.

“Centrul medical la Lovrin este un 
obiectiv de o importanta majoră. 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, care este foarte bună din punct 
de vedere curativ, pentru vindecarea unor 
boli, pentru reumatismul, etc. În plus, se 
prevede ca centrul să deservească toata partea 
de sud-vest a țării. Va fi de dimensiuni mari 
și presupune, pe lângă zonele de tratament, 
și spații de cazare, cabinetele medicale mari și 
dotate cu tot ce este necesar. 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.

Proiectul a fost unul inițiat și susținut 
de consilierul județean Cosmin Buboi, care 
a reușit nu doar să-și convingă colegii de 
beneficiile la nivel județean pe care acest 
centru le va aduce, ci și să implice Spitalul 
Județean în proiect și să poarte discuții și 
cu Spitalul Municipal, prin reprezentanții 
Primăriei Timișoara.

„Urmează ca directorul Spitalului 
Județean din Timișoara, Marius Craina, 
să viziteze locația și să ne sprijine cu idei 
și cu cunoștințele pe care le deține. Este o 
investiție mare, de 5-6 milioane de euro, în 
care am reușit să avem alături atât Consiliul 
Județean Timiș, cât și Primăria Timișoara, 
respectiv spitalele care aparțin de aceste 
structuri. Proiectul este unul de bun augur 
și ne bucurăm că am găsit înțelegere la 
conducerea Consiliului Județean Timiș”, a 
spus consilierul județean din partea PNL 
Cosmin Buboi.

Investiția este programată să se 
desfășoare pe perioada mai multor ani, iar 
costul lucrării va fi suportat de Consiliul 
Județean Timiș.

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

Aici, pe lângă pacienții care au nevoie 
de recuperare și sunt trimiși la tratament de 
către cele două mari spitale din Timișoara, 
vor putea fi tratați, contra cost, și bolnavi 
care au nevoie de proceduri punctuale și care 
nu vin cu trimitere din partea unei unități 
medicale. 
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Anul marilor proiecte, la Lovrin. 
Obiective de investiții, în 2019

După ce la sfârșitul lunii mai a fost 
inaugurat căminul cultural din Lovrin, 
autoritățile locale spun că anul 2019 va fi 
unul al marilor proiecte. 

Anul acesta vor demara lucrările pentru 
care s-au obținut finanțări guvernamentale, 
prin Programul Național de Dezvoltare 
Locală. Iar potrivit primarului comunei, 
lucrările sunt deja în diverse stadii de 
proiectare. 

„Anul acesta vor începe lucrările pentru 
proiectele finanțate prin PNDL, respectiv 
construirea unei grădinițe și reabilitarea 
clădirilor în care își desfășoară activitatea 
clasele 0-V. Este un obiectiv important, 
iar investiția se ridica la aproximativ 1,3 

milioane de lei. Pentru creșă, suma alocată 
este de 3,2 milioane de lei”, a spus primarul 
Vasile Graur. 

În plus, și alte lucrări vor fi finanțate tot 
prin fonduri guvernamentale, iar valoarea lor 
se ridica la nu mai puțin de 1 milion de euro.

 „Am avut și câteva vizite la București 
și am obținut, prin Programul Național de 
Dezvoltare Locală, o finanțare de 1 milion de 
euro pentru infrastructură rutieră. Și pentru 

acest proiect lucrăm la studiul de fezabilitate. 
Proiectul presupune reabilitare și construirea 
șanțurilor și accesurilor către gospodării. În 
momentul în care noi am avut proiectul 
de asfaltare a tuturor străzilor, a fost omisă 
diferența de bani pentru aceste investiții”, a 
adăugat edilul. 

Investiții vor mai avea loc și la ștrandul 
din Lovrin. Aici autoritățile locale vor să 
realizeze un proiect cu ajutorul cărora să 
pună localitatea noastră pe harta punctelor 
importante în utilizarea apelor termale.  

„Pe lista de investiții avem obiective 
mari. Avem mulți turiști care spun că 
avem un ștrand foarte frumos și suntem 
bucuroși că ne laudă, dar vom continua 
investițiile și vrem să ne ridicăm la nivelul 
Ungariei și al celorlalte țări care au SPA-uri 
corespunzătoare cerințelor europene. Vrem 
să facem un proiect transfrontalier sau pe 
fonduri europene, ca să ne aliniem și noi 
la nivelul țărilor în care apele termale sunt 
folosite la adevărata lor valoare”, a încheiat 
primarul Vasile Graur. 
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Eleva Ancuța Ciceu, din clasa a XI-a A a Liceului Tehnologic Romulus Paraschivoiu s-a calificat, 
pentru a doua oară consecutiv, la etapa națională a concursului de Matematică Adolf Haimovici, care 
anul acesta a avut loc la Iași, între 17 si 19 mai. 

Dacă anul trecut s-a clasat printre primii pe 10 pe țară, anul acesta a reușit deosebita performanță 
de a obține premiul al treilea, respectiv medalia de bronz. Iar acest lucru îi asigură admiterea fără 
concurs la Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial din cadrul Universității Po-
litehnica Iași, dar și la Universitatea Politehnica Timișoara. 

Trebuie subliniat și faptul că în spatele acestui rezultat stau extrem de multe ore de muncă, sub 
îndrumarea doamnei profesoare Anca Lupu. 

De menționat este faptul că rezultatul Ancuței a fost și cel mai bun rezultat obținut de lotul 
județean din Timiș, la Iași. 

În plus, Ancuța Ciceu a reușit o a doua performanță notabilă, respectiv locul 3 la faza națională 
pentru disciplina Religie. 

Pe această cale, transmitem felicitări atât elevei Ancuța Ciceu, pentru performanțele obținute, cât 
și doamnei profesoare Anca Lupu, pentru implicare.

Inaugurat în urma cu un an, după ce a fost într-un proces de 
renovare totală, ștrandul termal din Lovrin și-a redeschis porțile, în 
7 iunie. 

Cu un bazin cu apă termală, foișor cu grătar, plajă cu nisip, 
șezlonguri și terenuri pentru tenis și fotbal, ștrandul își așteaptă viz-
itatorii de marți până duminică, între orele 9 si 21. Prețul unui bilet 
de intrare este de 20 de lei pentru adulți și 10 lei pentru copii și 
pensionari.

Apele termale de la ștrandul din Lovrin au proprietăți cura-
tive și sunt folosite în tratarea mai multor afecțiuni. Apa iese din 
sol la o temperatura de 70 de grade, iar atunci când se devarsă în 
bazin ajunge la aproximativ 35 de grade Celsius, aceasta fiind limita 
maximă admisă. 

Elevi cu care ne mândrim. Ancuța Ciceu, la etapa naționala 
a concursului de Matematică Adolf Haimovici

S-a deschis ștrandul termal 
din Lovrin


