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Editorial
Primar Vasile GRAUR

Dragi locuitori,

Iată că a început un nou 
an, un an cu multe provocări 
pentru noi, echipa care 
conduce comuna noastră, 
un an în care  ne-am propus 
să demarăm noi proiecte și 
în care dorim să finalizăm 
proiectele deja începute. 
Ne-am propus și în acest 
an să mai atragem fonduri, 
în principal europene și 
naționale, iar împreună 
cu sumele disponibile din 
bugetul local, să realizăm noi 
investiții în comuna noastră. 

Ne-am aplecat atenția 
spre zona de infrastructură 
încă din anii trecuți, iar 
interesul administrației 
locale pentru acest domeniu 
continuă și anul acesta. 
Așadar, administrația locală 
face, și anul acesta, tot ce îi stă 
în putință pentru dezvoltarea 
comunei noastre, iar pentru 
sprijinul și înțelegerea pe care 
ni le acordați, vă mulțumim. 

Vă asigur că și anul acesta 
stăm la dispoziția tuturor 
cetățenilor din comuna 
noastră, care au și vor avea 
întotdeauna în noi un aliat 
în rezolvarea problemelor cu 
care se confruntă.

Priorități de investiții 
în comuna Lovrin în 2020

Administrația locală din Lovrin s-a numărat 
printre cele care au adoptat bugetul local pentru anul 
2020 încă din luna februarie, iar . Banii disponibili 
din bugetul local vor fi completați, și anul acesta, 
de fondurile guvernamentale și europene atrase, 
astfel încât proiectele implementate la nivelul 
comunei să fie cât mai numeroase și realizate în cel 
mai scurt timp posibil. 

Și anul acesta, printre prioritățile autorităților 
locale se numără educația și infrastructura, astfel 
că deja sunt puse la punct proiectele programate 
pentru a fi derulate sau finalizate anul acesta. 

Una dintre cele mai importante lucrări care va 

demara în această primăvară este cea de reabilitare, 
modernizare și dotare a școlii cu clasele 0-IV 
din Lovrin, investiție ce se va realiza din fonduri 
alocate prin Programul Național de Dezvoltare 
Locală. În curând urmează să pornească și lucrările 

de construire a unei creșe noi în comuna noastră. 
Pentru acest obiectiv au fost deja urmate toate 
procedurile birocratice, s-a organizat inclusiv 
licitația pentru desemnarea unui constructor care 
să ridice clădirea noii creșe, astfel că în curând vor 
putea demara lucrările în teren.

Infrastructura rutieră este, de asemenea, o 
prioritate pentru administrația din Lovrin. Astfel, 
de curând s-a încheiat licitația pentru modernizarea 
infrastructurii rutiere în comună, un proiect în 
valoare de peste 3 milioane de lei, care presupune 
repararea și modernizarea tuturor drumurilor din 
comună. 

Se are în vedere și modernizarea și extinderea 
rețelei de încălzire cu apă geotermală în comună, 
dar și alte obiective la fel de importante, menite 
să asigure un confort sporit tuturor locuitorilor 
comunei noastre. 
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A început colectarea 
taxelor și impozitelor locale

Se dorește modernizarea și extinderea rețelei 
de termoficare cu apă geotermală în Lovrin

Locuitorii comunei Lovrin își pot plăti taxele și impozitele, 

începând din luna ianuarie. Taxele locale pot fi achitate în două 

tranșe, astfel: prima parte trebuie plătită până în 31 martie, iar a 

doua până la finalul lunii septembrie. Pe de altă parte, cei care își vor 

achita integral taxele și impozitele până la sfârșitul lunii martie, vor 

avea parte și anul acesta de o bonificație de 10%.

Administrația locală a comunei Lovrin are în 
proiect extinderea utilizării apei geotermale, investiția 
urmând să fie finanțată cu fonduri europene, prin 
Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM).

În prezent, beneficiarii acestei resurse naturale 
regenerabile sunt, pe lângă ștrandul termal, recent 
reabilitat, clădirile publice (școli, grădiniță, primărie, 
dispensar, cămin cultural), 110 apartamente din 
blocurile de locuințe și circa 20 de case.

”Am fost primii care am luat legătura cu proiectații 
din județul Arad, specialiști în apele geotermale. Noi 
avem o experiență mai îndelungată, iar sondele de apă 
geotermală au funcționat la Lovrin încă dinainte de 
1989. Azi mai funcționează o singură sondă, pentru 
că nu mai avem cui să dăm apă geotermală.

Acest proiect depus este unul modern, pentru că 
centrala termică pe care o avem este foarte veche și nu 
mai face față utilizatorilor racordați. Trebuia să facem 
ceva pentru a putea face față nevoilor actuale. 

Proiectul include și achiziționarea unei centrale 
noi, cu aparate care transformă apa geotermală în apă 
normală, ne-am gândit să reabilităm toată instalația 
și rețeaua de termoficare, dar și să o extindem, pentru 
ca, la un moment dat, fiecare casă să poată fi încălzită 
cu apă geotermală”, a spus primarul Marius Vasile 
Graur. 

Pe lângă reabilitarea rețelei existente și 
modernizarea centralei termice, investiția vizează 
și extinderea utilizării apei geotermale, astfel încât 
ștrandul să poată funcționa indiferent de anotimp, 
iar mai multe locuințe aflate pe traseul conductelor 
de apă geo termală să poată fi racordate la sistemul 
de încălzire. 

E de menționat că temperatura apei utilizate este 
de 85°C, iar debitul acesteia prin calorifere este de 
8-10 litri/secundă.

În anul 2018 au fost înlocuite conductele 
colmatate cu altele din plastic pe o lungime de rețea 
de 1,5 kilometri.
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Elevii claselor a VIII-a și a XII-a 
urmează să susțină simulările examenelor naționale 

La început de primăvară, să ne îngrijim gospodăriile 
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 igienizarea zonei pe care 
au murdărit-o.

Se apropie cu pași repezi 
primele emoții prin care 
vor trece elevii din comuna 
noastră, în așteptarea 
examenelor de final de 
gimnaziu și liceu. Astfel, vă 
prezentăm mai jos calendarul 

simulării Evaluării Naționale pentru absolvenții 
clasei a VIII-a și pe cel al simulării probelor scrise ale 
examenului de Bacalaureat, în anul școlar 2019-2020.

a) Simularea Evaluării Naționale pentru 
absolvenții clasei a VIII-a

 - 23 martie 2020 Limba și literatura română - 
probă scrisă

- 24 martie 2020 Matematică - probă scrisă
- 25 martie 2020 Limba și literatura maternă - 

probă scrisă

- 3 aprilie 2020 Comunicarea rezultatelor
b) Simularea probelor scrise ale examenului 

național de Bacalaureat 
- 23 martie 2020 Proba E) a) - probă scrisă - Limba 

și literatura română
- 24 martie 2020 Proba E) c) - probă scrisă - proba 

obligatorie a profilului
- 25 martie 2020 Proba E) b) - probă scrisă - Limba 

și literatura maternă
- 26 martie 2020 Proba E) d) - probă scrisă - proba 

la alegere a profilului și specializării
- 3 aprilie 2020 Comunicarea rezultatelor
Nici anul acesta, notele obținute la simulările 

probelor de examen nu vor fi trecute în catalog, ele 
fiind comunicate doar elevilor și părinților.

Luna martie este luna femeii, este luna în care sunt celebrate doamnele şi 
domnişoarele. E 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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Tradiții și obiceiuri de 1 martie. Istoria firului alb-roșu împletit

Simbolul străvechi al primăverii, al începutului, al bucuriei 
de a trăi este Mărțișorul. De Mărțișor, vechiul se reînnoiește, iar 
tradițiile, obiceiurile și datinile vechi de mii de ani sunt readuse 
în centrul atenției. 

În mod tradițional, Mărțișorul se prinde în piept sau 
la mână, înainte de răsăritul soarelui, în zorii zilei. Purtat la 
încheietura mâinii sau în piept, șnurul în firicele de alb și roșu 
capătă semnificații aparte. Albul semnifică masculinitatea, 
rațiunea și sobrul asociat masculinității, iar roșul simbolizează 
feminitatea, senzualitatea, iubirea, bucuria de a trăi.

Femininul se îmbină cu masculinul, vara se împacă cu 
iarna, căldura se întrepătrunde cu frigul, creând o uniune 
perfecta, un simbol perfect, un mărțișor. Împletirea albului și a 
roșului sugerează și înnoirea ciclului vieții. 

De asemenea, se spune ca persoana care poartă mărțișor 
mai multe zile consecutiv, în perioada 1- 9 martie (in unele 
zone mărțișorul se poarta fie pe toată perioada lunii martie, fie 
până la Florii, fie până la sărbătoarea Sfântului Gheorghe, fie 
până la zărirea primului copac înflorit) va avea noroc tot timpul 
anului. Pentru persoana respectivă, restul anotimpurilor vor fi 
precum primăvara - pline de speranța, de început, de căldură, 
de optimism.

Credințele românești străvechi investesc mărțișorul cu 
puteri deosebite. El este asemenea unui talisman, poartă noroc, 
apără de forțele malefice și previne îmbolnăvirea în lunile 
care urmează lui martie. Mărțișorul ține deoparte deochiul și 
protejează împotriva razelor orbitoare ale soarelui. Totodată, 

dacă prinzi șnurul la încheietura mâinii, ai grijă să îl închei 
într-un nod. Nodul este înzestrat cu funcție protectoare și, în 
perioada în care porți firul de mărțișor, acesta are puterea de a 
ține răul departe de tine. La rândul lor, împletiturile te feresc și 
ele de ghinion și împrejurări nefavorabile.

În intervalul 1-9 martie se aleg si Babele pentru a vedea 
cum îți vor fi zilele în anul respectiv. Legende străvechi ne spun 
ca de zilele Babelor, baba Dochia obișnuiește să toarcă și să își 
scuture cele nouă cojoace, unul câte unul, în fiecare din cele 
nouă zile. 

Și astăzi, în anumite zone ale țării, datina spune că mamele 
trebuie să prindă la mâna copilului sau la gâtul acestuia o 
moneda de argint. Copilul care va purta acest mărțișor va fi 
precum argintul: curat și sănătos, fiind ferit de friguri. Mamele 
care agață mărțișorul în pieptul copilului sau la încheietura 
mâinii, trebuie să se ferească, să nu fie văzute de femeile 
însărcinate. Ori altfel, copilul care se va naște va avea un semn 
pe chipul său.

Nu doar mărțișorul este înzestrat cu capacități remarcabile. 
Gestul dăruirii mărțișorului este încărcat și el de sacralitate și 
semnificații. A dărui un mărțișor cu inima curata unei persoane 
la care ții cu adevărat înseamnă, conform anumitor credințe 
din bătrâni, să îndupleci soarele să-ti dea sănătate, frumusețe, 
veselie, pofta de viață și iubire. În același timp, gestul bărbaților 
de a înmâna mărțișoare femeilor este de fapt un îndemn la 
armonie, uniune și bună înțelegere.  


