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Editorial
Primar Vasile GRAUR

Dragi locuitori,
Vin în întâmpinarea 

dumneavoastră cu 
rugămintea de a vă 
îndeplini obligațiile 
cetățenești, respectiv de 
a merge la vot la alegerile 
prezidențiale ce au loc 
luna aceasta. 

Participarea la alegeri 
în comuna noastră a 
fost întotdeauna bună 
din punct de vedere 
numeric, astfel că sunt 
convins că și în acest an 
se va întâmpla același 
lucru, ne vom mobiliza 
cu toții, și vom ieși la vot 
într-un număr cât mai 
mare. 

În comuna noastră, 
vor fi organizate două 
secții de votare, respectiv 
secția 451, la Stațiunea de 
Cercetare și Dezvoltare 
Agricolă Lovrin, și 
452, la Ștrandul termal 
Lovrin, nr. 752/B.

ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019

Primul tur al alegerilor prezidențiale are loc 
pe 10 noiembrie, iar al doilea pe 24 noiembrie. 
De asemenea, cetățenii români din străinătate 
pot vota, în primul tur al prezidențialelor, în 
zilele de 8, 9 și 10 noiembrie, iar în al doilea tur 
pe 22, 23 și 24 noiembrie.

În data de 10 noiembrie, ora 21.00 se 
încheie alegerile atât în țară, cât și în străinătate, 
iar alegătorii care la ora 21.00 se află în secțiile 
de votare, precum și cei care se află la rând în 
afara secțiilor de vot, pot să-și exercite dreptul 
de vot până la ora 23.59.

Biroul Electoral Central (BEC) a stabilit, 
prin tragere la sorţi, ordinea candidaților pe 
buletinele de vot la alegerile prezidenţiale.

Pe primele cinci poziții ale buletinelor de 
vot sunt actualul președinte Klaus Iohannis 
(susținut de PNL), Theodor Paleologu (PMP), 
Dan Barna (Alianța USR PLUS), Kelemen 
Hunor (UDMR) şi Viorica Dăncilă (PSD).

Următorii candidaţi sunt Cătălin Ivan 
(Partidul Alternativa Pentru Demnitate 
Naţională), Ninel Peia (Partidul Neamul 
Românesc), Sebastian Popescu (Partidul Noua 
Românie), John-Ion Banu (Partidul Naţiunea 
Română), Mircea Diaconu (susținut de ALDE și 
Pro România), Bogdan Stanoevici (independent), 
Ramona Bruynseels (Partidul Puterii Umaniste), 
Viorel Cataramă (Dreapta Liberală) şi Alexandru 
Cumpănaşu (independent).
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Piscina acoperită de la ștrand, 
deschisă publicului

Sfârșitul lunii octormbrie a adus după sine deschiderea 
piscinei acoperite de la Baza de Tratament și Agrement Ștrand 
Termal Lovrin. 

Din data de 30 octombrie, oricine dorește să se bucure de 
relaxare și de o bălăceală, are posibilitatea să viziteze piscina 
acoperită, in fiecare zi a săptămânii, mai puțin luni. 

Temperatura apei este de 36 de grade, iar bazinul acoperit 
are o adâncime de 1,3 metri și o suprafața de 115 metri pătrați. 
În plus, cei care vor să se bucure de efectele curative ale apelor 
termale al la dispoziție și două cabine pentru baie în cadă, 
două cabine de duș, un vestiar și spațiu pentru bar.

În plus, vizitatorii din alte localități sau chiar din alte țări, 
au la dispoziție și spații de cazare moderne, chiar în clădirea 
în care se află și piscina acoperită. Pensiunea complet renovată 
oferă vizitatorilor toate facilitățile necesare pentru a petrece 
aici un sejur relaxant, în care singura grijă să le fie răsfățul. 

Iată mai jos programul de funcționare al piscinei acoperite!
LUNI ………………………  ÎNCHIS pentru igienizare
MARŢI …………………………………. 12.00 – 21.00
MIERCURI ……………………………. 09.00 – 21.00

JOI ……………………………………… 09.00 – 21.00
VINERI ………………………………… 09.00 – 21.00
SÂMBĂTĂ ……………………………… 09.00 – 21.00
DUMINICĂ ……………………………. 09.00 – 19.00

Termenul până la care s-a putut plăti 
fără penalități cea de-a doua tranșă a taxelor 
și impozitelor locale aferente anului 2019 a 
expirat în data de 30 septembrie 2019. După 
această dată, au început să curgă penalitățile, 
în cuantum de 1% pe lună, calculate pentru 
fiecare zi de întârziere. După această dată 
Primăria are obligația să pregătească și să 
trimită datornicilor somații de plată și titluri 
executorii.

Pentru a evita aplicarea de penalități, 
reprezentanții autorităților locale fac apel 
la cetățeni și îi roagă să își achite la timp 
contribuțiile. 

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 atent 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, mai ales acum, în prag 
de iarnă. 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. 

Atenție la plata taxelor  
și impozitelor locale Să facem curățenie în comună
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Activitate intensă la Clubul Foto al Liceului 
Tehnologic Romulus Paraschivoiu

Clubul Foto din cadrul Liceului 
Tehnologic Romulus Paraschivoiu 
Lovrin a apărut din dorința de a oferi 
elevilor alternative de petrecere a 
timpului liber, dar și de a-i ajuta să-și 
descopere și să-și dezvolte creativitatea.

“Clubul a fost înființat în februarie 
2015, de prof. Olivian Dulea, cu 
sprijinul doamnei director Claudia 
Hodorog.

Clubul are în prezent 18 elevi din 
clasele V-XII.

Activitatea Clubului constă în 
întâlniri și ieșiri în natură pentru realizarea 

de fotografii, consultații privind regulile 
de fotografiere și compoziție, pregătirea 
expozițiilor, realizare de fotografii 
pentru concursuri, fotografierea/filmarea 
evenimentelor importante din viața 
școlii, realizare de afișe, pliante pentru 
promovarea școlii, etc.

În cei aproape 5 ani de activitate, am 
obținut peste 100 de premii județene, 
interjudețene și naționale la concursuri 
școlare, cum ar fi: “România văzută 
altfel”, “Album de vacanță”, “Portret de 
copil”, “Noi și spațiul cosmic”, “Stop 

traficului de persoane”, “NU violenței de 
orice fel”, “Concursul Național Carmen 
Sylva”, “Natură simțire, frumusețe prin 
ochi de copil”, “Concursul Philippe 
Halsman - fotografia de portret”.

De asemenea, suntem autorii a 10 
expoziții de fotografie, organizate în 
cadrul școlii, dar și în alte localități: 

Gottlob, Bulgăruș, Sânnicolau Mare, 
Timișoara.

Suntem și organizatorii a două 
concursuri de fotografie anuale, unul 
local, cu ocazia Zilei Naționale a 

României (“România mea”), și unul 
județean (Concursul Philippe Halsman 
- fotografia de portret), ajuns la ediția a 
IV-a.

Unii dintre absolvenții noștri, foști 
membri ai Clubului și actualmente 
studenți, continuă pasiunea pentru 
fotografie, încercând să devină fotografi 
profesioniști”, transmit reprezentanții 
Liceului Tehnologic Romulus 
Paraschivoiu.
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Nu vă jucați cu focul!

Sate în siguranță – Violența 
este sancționată prin lege, indiferent de forma acesteia

Pentru informarea şi conştientizarea populaţiei asupra 
măsurilor de prevenire a incendiilor,  reprezentanţii 
Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Timiş transmit 
câteva recomandări specifice ce trebuiesc respectate pentru a 
evita adevărate tragedii. 

Astfel, întrucât statistica incendiilor arată că multe dintre 
incendiile care se produc la gospodăriile cetățenești au loc ca 
urmare a coșurilor de fum defecte sau necurățate, se recomandă 
oamenilor care utilizează sobe pentru încălzirea locuințelor 
următoarele măsuri specifice de prevenire a incendiilor de 
locuințe:

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

- NU folosiţi decât materialul 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; 
- NU lăsaţi niciodată copiii nesupravegheaţi cu soba 

aprinsă.

Evitați atitudinile agresive! Înainte de 

a acționa, gândiți-vă la urmări. Credeți că 

merită să VĂ RISCAȚI LIBERTATEA?

- Evitați consumul exagerat de băuturi 

alcoolice. Acestea încurajează atitudinile 

agresive și manifestările violente

- O clipă de plăcere obținută prin viol 

înseamnă ani grei de detenție. NU MERITĂ!

- Între dumneavoastră și vecinii 

dumneavoastră trebuie să existe o relație de 

BUNĂ VECINĂTATE, de aceea nu lăsați o 

simplă ceartă  să degenereze în acte de violență

- Violența în familie este o problemă 

gravă care nu are nicio justificare și nu trebuie 

tolerată. Familia trebuie să se bucure de 

LINIȘTE, ARMONIE și ÎNȚELEGERE.


