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Editorial
Primar Vasile GRAUR

Dragi locuitori,

Iată că încă un an se 

apropie de final. A fost un 

an cu multe obstacole, cu 

provocări, dar și cu realizări 

de care suntem foarte 

mândri. Împreună cu echipa 

din Primărie, am lucrat 

zi de zi pentru finalizarea 

proiectelor demarate, pentru 

atragerea fondurilor externe 

și pentru a asigura nu doar 

investiții de viitor, ci și un 

nivel ridicat de cultură, 

educație și sport pentru toți 

locuitorii comunei noastre. 

Acum, în pragul sărbătorilor 

de iarnă, vă urez să petreceți 

în liniște aceste zile, alături 

de familie și de cei dragi. 

Vă doresc tuturor ca anul  

2020 să fie unul îmbelșugat, 

care să vă aducă multă 

fericire și speranța într-un  

viitor mai bun.

Crăciun Fericit 

și La Mulți Ani!

Realizările administrației locale în anul 2019, 
planurile pentru anul 2020

Încă un an se apropie de 
final, iar acesta este momentul în 
care reprezentanții administrației 
locale trag linie și fac bilanțul. 
Pentru comuna Lovrin anul 
care a trecut a fost unul plin de 
provocări, însă aleșii locali au 
reușit să ducă la bun sfârșit cea 
mai mare parte dintre obiectivele 
pe care și le-au propus. Astfel, 

în anul 2019 s-au realizat o 
serie de lucrări, iar planurile 
administrației locale pentru anul 
2020 sunt și ele mărețe.

Infrastructura pentru 
educație a fost, și anul acesta, 
pe lista de priorități a Primăriei 
Lovrin. Astfel, după ce au scris 
proiecte și au reușit să obțină 
finanțări guvernamentale pentru 
ele, sunt pe cale să înceapă 
lucrările pentru două obiective 

majore în comuna noastră. 
Este vorba despre reabilitarea, 
modernizarea și dotarea școlii cu 
clasele I-IV din localitate, pentru 
care investiția este prevăzută din 
fonduri alocate prin Programul 
Național de Dezvoltare Locală. În 
prezent, se așteaptă ultimele avize, 
iar odată obținute, vor începe 
lucrările în teren. Un al doilea 
proiect câștigat prin PNDL este 

acela de construire a unei creșe 
în comună, proiect ce se află în 
licitație pentru execuție. Odată 
finalizate procedurile și desemnat 
câștigătorul, cel mai probabil anul 
viitor, vor începe și aici lucrările.

De asemenea, urmează să 
intre în procedură de licitație 
și proiectul de modernizare 
a infrastructurii rutiere din 
comună, astfel că toate străzile 
vor fi reparate. Continuă, în 

același timp, lucrările de pavare 
a trotuarelor, obiectiv pe care 
administrația locală îl desfășoară 
din bugetul local. 

Se are în vedere și reabilitarea 
sistemului de încălzire cu apă 
geotermală, iar lucrarea este 
programată să înceapă anul viitor. 

Un alt obiectiv important 
pe care administrația locală 
l-a finalizat anul acesta a fost 
modernizarea căminului cultural. 
Aici, totul a fost complet 
transformat, pentru a servi 
nevoilor actuale ale comunității.

Și pentru anul viitor, 
autoritățile locale au în plan 
continuarea dezvoltării comunei, 
iar în funcție de bugetul local și 
de programele guvernamentale 
de finanțare, vor fi demarate noi 
proiecte. 

Primăria 
și 

Consiliul Local Lovrin 
vă urează 

Crăciun Fericit și La mulți ani!
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Fie ca sărbătoare Naşterii Domnului 
să vă aducă în suflete speranţă, în case linişte 
şi în familii împliniri. Vă doresc să aveţi parte 

de un Crăciun cu belşug, iar Anul Nou 
să vă aducă numai împliniri.

Crăciun Fericit şi La Mulţi Ani!

Primar, Marius Vasile Graur

Alături de familie și de cei dragi, așteptăm 
cu emoție și bucurie sărbătorile sfârşitului de an.
Sunt zile în care fiecare din noi se uită spre viitor 

cu speranţă şi dorinţa de mai bine. Vă urez 
ca sărbătoarea Crăciunului să vă aducă belşug 

în case şi fericire în suflete, 
iar Noul An să fie unul mai bun, în care fiecare 

dorinţă să vă devină realitate.
Crăciun Fericit şi La mulţi ani!

Viceprimar, Eugen Truță

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 și un an nou plin de belșug. 

Fie ca sărbătoarea Nașterii Domnului să vă 
aducă bucurie în suflete și armonie în case, 

iar Anul Nou să vină cu speranța de mai bine! 
Crăciun Fericit și La Mulți Ani!

Sărbătorile de iarnă ne amintesc de darul cerului 
făcut pământului în persoana pruncului Isus. Fie 
ca bucuria întrupării trăite de păstorii din câmpia 
Bethleemului și a magilor veniți din răsărit să fie 

bucuria din familiile dumneavoastră. Vă doresc să 
fiţi fericiţi de Crăciun, pentru că a fi fericit         

             înseamnă a fi împăcat cu Dumnezeu 
            şi cu oamenii, dar şi cu tine însuţi.   

                De praznicul Naşterii Mântuitorului 
      vă doresc linişte în suflete! 

Sărbători Fericite! 

Pastor Mircea Pulverea 
Biserica Penticostală

Tatăl bine a voit, Cuvântul trup S-a făcut 
și Fecioara a născut pe Dumnezeu întrupat, 
cu umbrirea Sfântului Duh, steaua vestește, 

magii se închină, păstorii se minunează și toată 
făptura se bucură. Pruncul Iisus ne-a adus 

pe noi în aceste precurate zile spre înfrânarea 
păcatelor, spre nădejdea Învierii și luminarea 

minții , să-L lăudăm: Hristos Se naște, 
măriți-L! Hristos din ceruri, întâmpinați-L! 

Hristos pe pământ, înălțați-vă! Nașterea 
Domnului să aducă tuturor credincioșilor 

ortodocși lovrineni sănătate, bucurie, 
înțelepciune și liniște, iar Noul An mai multe 

și mai rodnice împliniri duhovnicești 
și materiale. 

La Mulți Ani!

Consiliul prohial al parohiei Lovrin,
Preot paroh, Paul Cosmin Iosivuț
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Iubiți credincioși!
Așteptările și speranțele întregii omeniri s-au văzut împlinite în strălucirea stelei Bethleemului și 

în cântarea îngerilor, vestind mântuirea arătată în lume prin Întruparea Fiului lui Dumnezeu. De aceea, 
așteptarea și speranța însoțesc până în ziua de astăzi sufletul creștinului care, an de an, se reînnoiește în 
sărbătoarea sfântului Crăciun. Așteptăm cu toții în inimile noastre ca razele binecuvântării lui Dumnezeu să 
aducă lumina, pacea și bucuria în această lume încă adânc încercată. Însă ”lumina strălucește în întuneric și 
întunericul nu a cuprins-o”, ne spune evanghelistul Ioan. Și aceasta este speranța noastră, lumina iubirii lui 
Cristos revărsate în lume.

Solemnitatea Nașterii Domnului nostru Isus Cristos să vă dăruiască acea lumină nepieritoare a harului 
lui Dumnezeu. 

Preot Daniel Pozsonyi, Parohia Romano-Catolică Lovrin.

Invitație la colindat
Veniți creștini, e mare sărbătoare
Cel din vecii aievea S-a-ntrupat,
Priviți cum zorii ne zâmbesc în zare
Căci El ne scapă Lumea de păcat.

Veniți confrați, e mare bucurie
Cel pururi viu în om S-a îmbrăcat,
Priviți sfinții ce ne zâmbesc din veșnicie
Căci El un Popor Și-a răscumpărat.

Veniți îngeri și oameni la colinde
Cel preaiubit venind, morții S-a dat,
Priviți Cerul ce se deschide înainte
Căci Pământul cu El a împăcat.
 
Vă invităm să participați la concertul de colinde 

organizat de Primăria și Consiliul Local Lovrin! 
Evenimentul va avea loc vineri, 20 decembrie 

2019, de la ora 14:00, la Căminul Cultural LOVRIN.
Invitați de onoare: Ansamblul folcloric “AUSANA” 

din Oradea

În program:
CORUL LICEULUI ROMULUS PARASCHIVOIU 

condus de Prof. DADULESCU Alexandru
CORUL DE TINERI AL BISERICII 

PENTICOSTALE LOVRIN condus de GULIN Daniela
Trupa de teatru REMEMBER condusă de Prof. 

CRISTA Diana și Prof. FLORENTINA Vladut
CORUL de copii condus de MARIA NICOLE 

MELANIE
Ansamblul folcloric “AUSANA” din Oradea
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Taxele și impozitele locale  pentru anul 2020 nu cresc

Pregătiți pentru iarnă

Programul Primăriei Lovrin, 
de sărbători

Comuna noastră a îmbrăcat 
straie de sărbătoare

Întrunit în ședință, Consiliul Local Lovrin a adoptat hotărârea privind stabilirea 

impozitelor și taxelor locale pe anul 2020. Astfel, in anul 2020 impozitele și taxele 

locale datorate de contribuabili nu vor crește, ci doar se vor indexa cu 4,6% față de 

anul 2019, ca urmare a indicelui de inflație comunicat de Institutul Național de 

Statistică. Și în 2020, cei care își vor plăti integral impozitele până la finalul lunii 

martie vor beneficia de o bonificație de 10 procente.  

Autoritățile locale sunt pregătite pentru a face față unei 
ierni friguroase, cu precipitații abundente. Întrucât în perioada 
următoare sunt anunțate ninsori, primarul Marius Vasile Graur 
anunță că sunt pregătite toate forțele și utilajele să intervină, 
pentru a asigura deszăpezirea pe raza comunei. A fost semnat 
un contract cu o firmă din Sânnicolau Mare pentru a interveni 
atunci când va fi nevoie. De asemenea, autoritățile locale fac 
apel, și anul acesta, la cetățenii din comună, să sprijine acțiunile 
de deszăpezire cu utilajele proprii, așa cum au făcut de fiecare 
dată când a fost nevoie. În plus, și anul acesta, autoritățile roagă 
locuitorii comunei să își curețe zăpada de pe trotuarele din fața 
caselor, ca să se poată circula în siguranță.

Anunţăm locuitorii 
comunei Lovrin că, în preajma 
sărbătorilor, programul de 
funcţionare al Primăriei se 
modifică, conform legii. Zilele 
de 25 şi 26 decembrie 2019 
şi 1 şi 2 ianuarie 2020 sunt 

declarate sărbători legale, astfel 
că nu se va lucra.

Ca în fiecare an, comuna 
noastră a fost ”îmbrăcată” în 

luminiţe colorate, steluţe și 
globuri, pentru ca toată lumea 
să simtă spiritul sărbătorilor.

Şi anul acesta, mii de 
steluțe, luminițe și ghirlande, 
amplasate de către edilii 
locali în comună, crează 
o atmosferă deosebită, în 
preajma Crăciunului. Au fost 
schimbate ornamentele defecte 
cu altele noi, iar iluminatul 
festiv îmbracă centrul civil al 
comunei, pentru ca locuitorii 
Lovrinului să se poată bucura 
de feeria luminoasă.


