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Editorial
Primar Vasile GRAUR

Dragi locuitori,

După cum știți, în luna 
iulie am deschis ștrandul 
din comună, însă după doar 
câteva zile, am fost nevoiți să îi 
întrerupem activitatea, având 
în vedere evoluția negativă 
a pandemiei de coronavirus 
și creșterea numărului 
de îmbolnăviri în rândul 
populației din județul nostru. 

Astfel, venim în fața 
dumneavoastră cu rugămintea 
de a respecta toate regulile 
impuse de Comitetul 
Național pentru Situații de 
Urgență. La nivelul primăriei, 
continuăm să respectăm toate 
măsurile adoptate încă de la 
declanșarea stării de urgență 
în România, respectiv în luna 
martie, pentru a proteja atât 
personalul primăriei, cât și 
locuitorii comunei. Astfel, 
la intrarea în primărie, toți 
cetățenii sunt rugați să poarte 
masca de protecție și să își 
dezinfecteze mâinile. 

În același timp, mulțumim 
locuitorilor comunei noastre 
pentru că respectat măsurile 
de combatere a bolii. 

Piaţa agroalimentară din Lovrin va fi 
modernizată, cu fonduri externe

A fost aprobat proiectul de încălzire 
a caselor cu apă geotermală 

Primăria Lovrin are în plan schimbarea 
radicală a înfățișării pieței agro alimentare din 
comună. Mai exact, piata amenajată în urmă 
cu 10 ani urmează să fie refăcută complet, la 
standarde europene. 

„Lucrăm la proiectul de modernizare a 
pieţei pentru că am lucrat la piaţă acum zece 
ani şi am reuşit să o realizăm, iar acum trebuie 
modernizată să fie conform standardelor 
europene. Având în vedere că în comuna 
noastră vin oameni din toată zona şi chiar și din 
străinătate și că piaţa e renumită, trebuie să o 
aducem la standarde înalte”, a spus primarul 
Marius Vasile Graur.

Practic, piața urmează să fie acoperită, se vor 
schimba tarabele și se va construi o hală pentru 
produsele lactate și din carne. De asemenea, în 
vecinătatea pieței se vor construi și locuri de 
parcare.

A fost aprobat proiectul cu finanțare 
din fonduri europene prin care se urmărește 
extinderea utilizării apei geotermale la încălzirea 
gospodăriilor din Lovrin. Astfel, administrația 
urmează să demareze o nouă investiție, prin 
Programul Operațional Infrastructură Mare 
(POIM).

„Am primit OK-ul, a fost verificat 
la fondurile europene, proiectul privind 
alimentarea şi încălzirea cu apă geotermală a 

caselor cetăţenilor. Este un proiect destul de 
amplu”, a precizat primarul comunei Lovrin, 
Marius Vasile Graur. 

În prezent, apa geotermală este folosită 
pentru încălzire clădirilor publice din comună, 
respectiv școli, grădiniță, primărie, dispensar, 
cămin cultural, dar și pentru 110 apartamente 
din blocurile de locuințe și aproximativ 20 de 
case.
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Pași înainte pentru construirea noii creșe în Lovrin 

Infrastructura rutieră va fi 
complet modernizată

Structura noului an școlar

Avanseaza procedurile pentru demararea uneia dintre cele 
mai importante investiții care va avea loc în comuna noastră. Mai 
exact, a avut loc semnarea autorizației de construcței și s-a dar 
ordinul de incepere a lucrărilor pentru construirea unei creșe noi 
în Lovrin. 

Astfel, cu ajutorul fondurilor guvernamentale asigurate prin 
Programul Național de Dezvoltare Locală, se va ridica o creșă cu 
două grupe, desfășurată pe parter, pe o suprafața construită de 
peste 470 de metri pătrați. Clădirea va cuprinde două dormitoare, 
fiecare cu câte 10 paturi, spații administrative și ale personalului 
tehnico-medical, dar și spații de depozitare și bucătărie. În curtea 
creșei vor fi amenajate accesuri pietonale și auto, dar și locuri de 
joacă pentru copii.

Un proiect în valoare de nu 
mai puțin de 1 milion de euro va fi 
implementat la Lovrin, în perioada 
următoare. Urmează ca autoritățile să 
semneze documentele necesare pentru 
demararea proiectului de reabilitare a 
infrastructurii rutiere din comună.

Astfel, urmează să fie reabilitate 
șanturile de pe raza întregii comune, 
vor fi refăcute podețele și se vor 
realiza aproximativ 800 de accesuri la 
gospodării.

Deși nu este foarte clar în ce 
condiții va începe noul an școlar 
2020 – 2021, din cauza pandemiei 

de coronavirus, reprezentanții 
Ministerului Educației Naționale au 
stabilit deja cand vor avea loc vacanțele 
școlare și în ce perioadă de timp vor fi 
semestrele.

Astfel, clopoțelul ar trebui să sune 
în data de 14 septembrie, iar prima 
vacanță, cea de iarnă, ar începe în 23 
decembrie, cu doar o zi înainte de 
Ajunul Crăciunului. Anul școlar 2020 
– 2021 este programat să se încheie în 
data de 18 iunie 2021.
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Comuna Lovrin 
va avea o sală de sport modernă

S-a făcut din nou 
dezinfecția la Lovrin

Nu aruncați gunoaie 
la întâmplare!

O nouă investiție pentru comuna Lovrin. De data aceasta, este vorba despre construirea unei noi săli de sport, la standarde 
europene, realizată în totalitate din fonduri de la Ministerul Dezvoltării, prin Compania Națională de Investiții. 

Sala va fi una încăpătoare, cu o capacitate a tribunelor de 200 locuri, și va fi dotată la cele mai înalte standard.
Odată finalizată lucrarea, sala de sport va fi dată spre exploatare Primăriei Lovrin. 

O nouă măsură luată de autoritățile din Lovrin, pentru 
protejarea locuitorilor comunei noastre. După ce, pe perioada 
stării de urgență, s-a făcut dezinfecția tuturor spațiilor publice 
din localitate, acum a fost reluată acțiunea. Astfel, au fost 
stropite cu soluții de dezinfecție scările blocurilor, dar și spațiile 
verzi din zona blocurilor. 

Locuitorii comunei Lovrin sunt rugați să fie foarte atenți 
atunci când au de aruncat fel de fel de ambalaje, sticle, PET-uri 
sau hârtii. 

Nu de puține ori, astfel  de deșeuri au foat curățate de 
pe marginea drumurilor, din șanțuri sau pur și simplu de pe 
stradă. Primăria comunei noastre face apel la cetățeni să nu 
mai arunce astfel de ambalaje la voia întâmplării, deoarece 
avem un serviciu de colectare a deșeurilor.

Orice ambalaj poate fi aruncat, în mod civilizat, la pubelă, 
iar apoi aceste gunoaie sunt adunate de firma de salubritate.
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Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Timiș, 
întrunit în ședință extraordinară în data de 2 august 

2020, a emis Hotărârea în baza căreia:

Art. 1. Se instituie obligativitatea purtării măștii de 
protecție pentru persoanele cu vârsta peste 5 ani, astfel încât 
să acopere nasul și gura în spațiile publice deschise, respectiv: 
piețe comerciale, târguri, piețe de vechituri, zone de așteptare, 
stații transport public, peronul gărilor, autogări, aeroport, 
în punctele de trecere a frontierei, exteriorul obiectivelor 
turistice, zonele de promenadă ale orașelor (cu excepția Pieței 
Victoria din Timișoara și centrul istoric al municipiului 
Timișoara), locuri de joacă din parcuri, grădini de vară, la 
serbări publice, pelerinaje, ceremonii religioase, evenimente 
sportive, evenimente publice.  

Art. 2. Se exceptează de la aceste măsuri copiii cu vârsta 
până la 16 ani din locurile de joacă, persoanele care desfășoară 
activități fizice intense și/sau în condiții de muncă solicitantă 
(temperatură ridicată, umiditate crescută), sportivii care se află 
pe terenul de sport .

Art. 3. (1)Evenimentele publice și private se vor desfășura 
cu participarea unui număr de persoane în limita prevăzută de 
lege cu păstrarea distanțării sociale.

(2) Operatorii economici care organizează/desfășoară 
aceste activități, au obligația să ia măsuri pentru limitarea 
numărului de clienți la numărul de locuri pe scaune, precum 
și a oricăror activități care presupune interacțiunea fizică între 
clienți, inclusiv dansul. 

Art. 4.(1) Se interzice organizarea târgurilor, oboarelor, 
iarmaroacelor și a piețelor de vechituri la care accesul nu 
este controlabil și nu se asigură distanța de minim 2 m între 

standurile de vânzare și prezența în perimetru a unui număr 
de persoane cel mult egal cu a zecea parte din suprafața în 
metri pătrați pe care se desfățoară târgul, oborul, iarmarocul, 
respectiv piața comercială, până la încetarea stării de alertă;

(2) Se exceptează de la art. 4 alin. 1 piețele agroalimentare. 
Clienții vor purta măști de protecție iar comercianții vor purta 
mănuși și măști de protecție.

Art. 5. Pe perioada desfășurării evenimentelor sportive se 
instituie obligativitatea purtării măștii de protecție de către 
stafful tehnic și tot personalul care participă la evenimentul, 
cu excepția prevăzută la art. 2.

Art. 6 Se interzice funcționarea spațiilor destinate jocurilor 
de noroc de jocuri de noroc în intervalul orar 23.00-6.00.

Art. 7 Respectarea aplicării măsurilor adoptate se va 
urmări de către structurile Ministerului Afacerilor Interne, 
Poliția Locală și Direcția de Sănătate Publică  județului 
Timiș și celelalte instituții cu atribuții de control, conform 
competențelor legale.

Art. 8.(1) Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului 
Județean pentru Situații de Urgență Timiș va transmite 
prezenta hotărâre tuturor entităților responsabile cu aducerea 
sa la îndeplinire, pentru luare la cunoștință și conformare. 

(2) Prezenta Hotărâre se comunică și unităților 
administrativ – teritoriale din județul Timiș pentru aducere la 
cunoștință comunității locale.

(3) Prevederile Hotărârii devin obligatorii pe perioada 
stării de alertă, începând cu data de 2 august 2020, ora 19,00.


