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Editorial
Primar Vasile GRAUR

Dragi locuitori,

În urma votului din data 
de 27 septembrie 2020, ați 
decis să vă fiu primar pentru 
încă patru ani. Vă mulțumesc! 
Este o mare onoare pentru mine 
să vă reprezint, în urma unor 
alegeri corecte, în care fiecare 
dintre cei prezenți la urne și-a 
exprimat opțiunea în mod liber 
și informat. Din păcate, la fel 
cum s-a întâmplat în întreaga 
țară, și la Lovrin prezența a 
fost una scăzută și asta, cel mai 
probabil, din cauza pandemiei 
de coronavirus care ne-a ”lovit” 
puternic și care, sper, va dispărea 
cât mai curând.

Sunt conștient că urmează 
patru ani grei însă votul 
dumneavoastră mă obligă și mă 
responsabilizează. Mă bucur 
și pentru faptul la Consiliul 
Local ați decis să vină oameni 
bine pregătiți și dornici să 
aducă rezultate concrete pentru 
comunitate.

Vreau ca în următorii 
patru ani, împreună cu 
dumneavoastră, să continuăm 
ceea ce am început, să pornim 
proiecte noi și să rezolvăm 
problemele cu care vă 
confruntați. Cu siguranță vor 
veni și momente foarte dificile, 
însă vreau să știți că la mine veți 
găsi întotdeauna ușa deschisă și 
veți găsi înțelegere.

Împreună am făcut multe 
pentru comuna noastra și vom 
face și mai multe în următorii 
patru ani, pentru că proiecte 
avem și vom mai avea multe 
altele în continuare.

Vă mulțumesc!

Cetățenii din Lovrin și-au ales conducerea 
pentru mandatul 2020 - 2024

Lucrările la școală, tot mai avansate

Alegerile locale din data de 27 septembrie 
2020 s-au desfășurat fără probleme, la Lovrin, 
majoritatea dintre votanți exprimându-și dorința 
de a-i acorda primarului în funcție, Marius Vasile 
Graur, un nou mandat în fruntea administrației 
locale.

Astfel, Marius Vasile Graur (PNL) a obținut 
1.024 de voturile valabil exprimate, urmat de 
Matiș Viorica (USR PLUS), cu 96 de voturi și de 

Marincuș Adrian (PSD), cu 93 de voturi valabil 

exprimate. 

În urma alegerilor locale din 27 octombrie, 

noul Consiliu Local va avea 11 mandate din partea 

Partidului Național Liberal și câte un mandat de 

la Partidul Social Democrat și de la Alianta USR 

PLUS.

S-a lucrat într-un ritm susținut, în ultimele 
luni, în cadrul proiectului de  ”Reabilitare, 
modernizare și dotare școală cu clasele 1-4, corp 
A și B”.

S-au făcut o serie de îmbunătățiri în cadrul 
corpurilor aparținând școlii, pentru ca elevii 
și profesorii să beneficieze de cele mai bune 
condiții de învățământ. S-a lucrat la reabilitarea 
din punct de vedere termic al clădirii, instalațiile 
au fost schimbate, în sălile de clasă se lucrează 
pentru montarea de tavane false, iar la final, 
toate încăperile vor fi proaspăt zugravite și 
dotate cu mobilier nou.

De asemenea, muncitorii au construit deja 
noul corp de clădire din curtea școlii, care este 
prevăzut pentru a adăposti grupurile sanitare 
pentru elevi, o cameră tehnică și o cameră de 
depozitare.

Proiectul prevede reabilitarea, modernizarea 
și dotarea școlii cu clasele 1-4, conform normelor 
actuale în vigoare pentru a putea funcționa 
ca și scoală, cât și creșterea calității actului de 
învățământ. Modernizare a școlii se ridică la 
valoarea de peste 1 milion de lei, iar fondurile 
au fost obținute în urma câștigării, de către 

Primăria Lovrin, a unui proiect prin Programul 
Național de Dezvoltare Locală.

În altă ordine de idei, reprezentanții Primăriei 
au făcut toate demersurile necesare pentru ca 
școala din comună să aibă la dispoziție toate 
materialele necesare, în contextul pandemiei de 
coronavirus. Astfel, au fost achiziționate aparate 
pentru măsurarea temperaturii corporale cu 
ajutorul scanerelor, dar și dezinfectanți și măști 
de protecție, iar elevii și profesorii respectă toate 
normele de protecție sanitară.
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Prinde contur clădirea 
în care va funcționa noua creșă

Avanseaza proiectul 
privind introducerea 
canalizării la Lovrin

Pași înainte în proiectul 
de modernizare a pieței

Un nou proiect câștigat de Primăria Lovrin prin Programul 
Național de Dezvoltare Locală prinde contur. Este vorba despre 
construirea noii creșe din comună, care se află deja în stadi 
avansat. După ce pe parcursul verii trecute au fost obținute toate 
autorizațiile și avizele necesare, firma constructoare a începul 
lucrul în teren, iar până în prezent lucrările s-au desfășurat 
conform planului, ajungându-se la elevația parterului.   

Noua cresă va fi formată din două grupe, pe parter, și 
va avea o suprafață desfășurată construită de peste 470 de 

metri pătrați. Clădirea va cuprinde două dormitoare a câte 10 

copii fiecare, 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.

Fondurile pentru realizarea acestei investiții sunt asigurate 

prin Programul Național de Dezvoltare Locală.

După ce în urmă cu mai bine de un an, comuna 

noastră era cuprinsă pentru a face parte dintr-un 

proiect de mare anvergură, la nivelul intregului județ, 

de introducere a sistemului de canalizare, acum 

în sfârșit se face un pas înainte. Mai exact, pentru 

fiecare unitate administrativ teritorială cuprinsă în 

proiectul respectiv, gestionat de Aquatim, trebuie 

organizată o licitație pentru găsirea unei firme care 

să realizeze lucrările. Iar în cazul comunei noastre 

această licitație s-a desfășurat deja și se află în stadiul 

de evaluare a oferelor. Tot ce se știe până în prezent 

este că o asociere de firme s-a arătat interesată de 

realizarea lucrării, însă, întrucât acum urmează 

o serie de verificări, va mai dura până când se va 

desemna câștigătorul licitației. Cel mai probabil, în 

cadrul acestui proiect, în primăvara anului viitor vor 

începe lucrările în teren.

Se lucrează la Studiul de 
Fezabilitate pentru proiectul de 
moedrnizare a pieței din Lovrin. 
Acesta este un prim pas necesar 
pentru efectuarea de lucrări, urmat 
apoi de întocmirea proiectului 
tehnic și în final de licitația pentru 
execuția lucrării. 

Primăria Lovrin și-a propus să 
schimbe complet înfățișarea pieței 
construite în urmă cu mai bine de 
10 ani. 

„Trebuie să modernizăm piața, 
să o aducem la standardele din 
prezent, pentru ca toți turiștii care 
ajung în comuna noastră, dar și 
localnicii și comercianții să își poată 
desfășura activitatea în cele mai bune 
condiții”, a spus primarul Marius 
Vasile Graur.

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 vor fi amenajate locuri de 
parcare cu circuite pentru accesul și 
ieșirea din zona pieței.
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Curăţenia de toamnă, o obligaţie 
a tuturor locuitorilor comunei

Modalitatea de dobândire a 
terenului (curte și grădină) 

aferent locuințelor cumpărate 
în baza legii nr.112/1995

Şi în acest an, autorităţile locale vin în 
fața cetățenilor comunei cu rugămintea de 
a acorda o atenție deosebită curăţenie de 
toamnă. Locuitorii comunei sunt rugaţi să se 
ocupe de tot ce înseamnă această activitate. 

Pentru a se menţine şi a fi puse în evidenţă 
toate investiţiile făcute în comună, este nevoie 
şi de aportul tuturor locuitorilor. Este necesar 
să ne îngrijim ca în fața caselor noastre să 
vedem curățenie și nu grămezi de material de 
construcții, nisip sau chiar baloți de paie.

Astfel, oamenii sunt rugaţi să îşi întreţină 
spaţiul verde din faţa caselor, să îşi zugrăvească 
faţadele caselor şi să se asigure că toate 
canalele şi podeţele din faţa gospodăriilor 
sunt decolmatate, mai ales că suntem deja în 
sezonul ploios. 

Primăria cere implicare din partea 
fiecăruia dintre locuitorii comunei. Doar 
colaborând şi respectându-ne unii pe alţii 
vom putea trăi armonios, într-o ordine ce face 
cinste localităţii noastre.

Îi informăm pe această cale pe proprietarii locuințelor 
cumpărate în baza legii nr. 112/1995, că în Monitorul oficial 
nr. 551 din 25 iunie 2020 a apărut legea nr. 87 pentru 
modificarea legii fondului funciar nr.18/1991, care la art. 27, 
alin. (23), care prevede faptul că, în cazul terenurilor aferente 
casei de locuit și anexelor gospodărești, precum și a curții 
și grădinii din jurul acestora, inclusiv cei care au cumpărat 
imobilul potrivit prevederilor legii nr. 112/1995, pot solicita, 
la cerere, comisiei județene, emiterea titlului de proprietate 
în condițiile prezentei legi, dacă terenul este în proprietatea 
statului sau a unităților adminstrativ-teritoriale și persoanele 
solicitante au calitatea de proprietari ai construcțiilor.

Pentru a beneficia de reglementările acestei legi, cetățenii 
trebuie să depună mai multe documente la Primărie.

Se lucrează pentru reabili-
tarea carosabilului, în urma 
uzurii, pe drumul principal 
care traversează comuna, dar și 
pe străzile secundare. Lucrările 
sunt efectuate de firma PORR 
Construct.

A fost înlocuită țeava care 
asigură alimentarea cu căldură 
la școală și la grădiniță, pe 
o porțiune de aproximativ 
1000 de metri. În continuare 
se fac lucrări de întreținere a 
rețelei de termoficare. 

Rugăm locuitorii comunei 
să nu întreprindă lucrări de 
reparații sau modificare a 
imobilelor fără să se informeze, 
în prealabil, la Biroul de 
Urbanism din cadrul Primăriei, 
cu privire la documentele de 
care au nevoie pentru a realiza 
astfel de lucrări. 
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Ce presupune Scenariul Roșu în pandemia de coronavirus
Având în vedere că județul nostru se 

situează în preajma indicelui de infectare cu 
coronavirus de 3 la mia de locuitori, în cele ce 
urmează, vă descriem ce presupune intrarea în 
Scenariul Roșu și care sunt restricțiile care au 
fost impuse, până în prezent, în localitățile care 
au depășit rata de îmbolnavire de 3 la mia de 
locuitori. 

Comitetul Județean pentru Situații de 
urgență a instituit următoarele măsuri, în 
funcție de rata de infectare:

Art. 1. (1) Pe întreg teritoriul județului 
Timiș rămâne instituită obligativitatea purtării 
măștii de protecție, pe toată perioada stării de 
alertă, în spațiile publice deschise, astfel încât 
să acopere nasul și gura, respectiv: pe o rază 
de 50 m de intrarea în perimetrul unităților 
de învățământ, în piețe comerciale, târguri, 
oboare, piețe de vechituri, piețe agroalimentare, 
zone de așteptare, cozi formate la intrarea în 
diverse instituții și societăți comerciale, stații 
de transport public, peronul gărilor, autogări, 
aeroport, în punctele de trecere a frontierei, 
exteriorul obiectivelor turistice, grădini de 
vară, festivaluri publice și private, evenimente 
culturale publice și private și manifestări 
publice, ceremonii religioase, slujbe și 
rugăciuni colective, în zonele de promenadă 
aglomerate incluzând centrele pietonale ale 
localităților și falezele (malurile râurilor) din 
interiorul localităților, parcările și zonele de 
agrement adiacente centrelor comerciale și 
mall-uri. Obligativitatea se instituie pentru 
toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 
ani.

(2) Se instituie în sarcina administratorilor/
proprietarilor de spații publice deschise 
prevăzute la alin 1. afișarea la loc vizibil a 
informațiilor privind obligativitatea purtării 
măștii de protecție în aceste spații.

(3) Se instituie obligativitatea purtării 
măștii de protecție sanitară astfel încât să 
acopere nasul și gura, în toate spațiile publice 
deschise, pe o perioadă de 14 zile în unitățile 
administrativ teritoriale unde a fost depășit 
pragul de 3/1000 de locuitori. Obligativitatea 
se instituie pentru toate persoanele care au 
împlinit vârsta de 5 ani. 

Art.2. (1) Activitatea cu publicul a 
operatorilor economici care desfășoară activități 
de preparare, comercializare și consum al 
produselor alimentare și/sau băuturilor 
alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor 
și cafenelelor, în interiorul clădirilor, se 
desfășoară astfel:

- fără a depăși 50% din capacitatea 
maximă a spațiului, și în intervalul orar 06.00-
23.00, în unitățile administrative teritoriale 

unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 
14 zile este mai mică sau egală cu 1,5/1.000 de 
locuitori,

- fără a depăși 30% din capacitatea 
maximă a spațiului și în intervalul orar 06.00-
23.00, dacă incidența cumulată în ultimele 
14 zile a cazurilor din unitățile administrativ 
teritoriale este mai mare de 1,5 și mai mică sau 
egală cu 3/1.000 de locuitori. 

Este interzisă activitatea la depășirea 
incidenței de 3/1.000 de locuitori.

(2) Activitatea restaurantelor și a cafenelelor 
din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor 
unități de cazare, se desfășoară astfel:

- fără a depăși 50% din capacitatea 
maximă a spațiului, și în intervalul orar 06.00-
23.00, în unitățile administrativ teritoriale 
unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 
14 zile este mai mică sau egală de 1,5/1.000 de 
locuitori,

- fără a depăși 30% din capacitatea 
maximă a spațiului și în intervalul orar 06.00-
23.00, dacă incidența cumulată în ultimele 
14 zile a cazurilor din unitățile administrativ 
teritoriale este mai mare de 1,5 și mai mică sau 
egală cu 3/1.000 de locuitori 

- doar pentru persoanele cazate în cadrul 
acestor unități, în unitățile administrative 
teritoriale unde este depășită incidența de 
3/1.000 de locuitori în ultimele 14 zile.

(3) În situația în care activitatea 
operatorilor economici prevăzuți la alin. 1 și 
alin.2 este restricționată sau închisă, se permite 
prepararea hranei și comercializarea produselor 
alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice 
care nu se consumă în spațiile respective.

(4) Se instituie pentru toate instituțiile și 
operatorii economici publici sau privați obligația 
analizării modului de desfășurare a activității 
și organizării programului de lucru în regim de 
telemuncă sau de muncă la domiciliu, în unitățile 
administrativ-teritoriale cu rata de infectare peste 
1,5/1000 locuitori.

(5) Se suspendă activitatea barurilor, 
cluburilor și discotecilor. 

Art.3. Activitățile cinematografelor, 
instituțiilor de spectacole și/sau concerte sunt 
permise cu participarea publicului astfel:

- până la 50% din capacitatea maximă a 
spațiului, dacă incidența cumulată în ultimele 
14 zile a cazurilor din unitățile administrativ 
teritoriale este mai mică sau egală cu 1,5/1.000 
de locuitori,

- până la 30% din capacitatea maximă a 
spațiului, dacă incidența cumulată în ultimele 
14 zile a cazurilor din unitățile administrativ 
teritoriale este mai mare de 1,5 și mai mică sau 
egală cu 3/1.000 de locuitori, conform anexei 
2.

Este interzisă activitatea la depășirea 
incidenței de 3/1.000 de locuitori.

Art. 4. Organizarea și desfășurarea 
spectacolelor de tipul drive-in sunt permise 
la nivelul unităților administrativ teritoriale 
unde incidența cumulată în ultimele 14 zile a 
cazurilor este mai mică sau egală cu 1,5/1.000 
de locuitori, numai dacă ocupanții unui 
autovehicul sunt membrii aceleiași familii sau 
reprezintă grupuri de până la 3 persoane. 

Organizarea şi desfășurarea în aer liber a 
spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice 
şi private sau a altor evenimente culturale sunt 
permise numai cu participarea a cel mult 300 de 
spectatori cu locuri pe scaune, aflate la distanță 
de minimum 2 metri unul față de celălalt, 
precum şi cu purtarea măștii de protecție. 
Activitățile sunt interzise la nivelul unităților 
administrativ teritoriale unde incidența 
cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor este 
mai mare de 1,5/1.000 de locuitori.

5) Se suspendă activitatea de pregătire 
fizică în sălile de sport/fitness, pe o perioadă 
de 14 zile, cu excepția activităților desfășurate 
de sportivi profesioniști, legitimați și/sau de 
performanță, in cadrul unităților administrativ 
teritoriale cu rata de infectare peste 3/1000 de 
locuitori.

Art. 5. Activitatea cu publicul a operatorilor 
economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc 
este permisă fără a depăși 50% din capacitatea 
maximă a spațiului în unitățile administrativ 
teritoriale unde incidența cumulată a cazurilor 
în ultimele 14 zile este mai mică sau egală de 
1,5/1.000 de locuitori, fără a depăși 30% din 
capacitatea maximă a spațiului, dacă incidența 
cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din în 
unitățile administrativ teritorială este mai mare 
de 1,5 și mai mică sau egală cu 3/1.000 de 
locuitori și este interzisă la depășirea incidenței de 
3/1.000 de locuitori.

Art. 6. În unitățile administrativ teritoriale 
unde a fost depășit pragul de 3/1000 de 
locuitori se suspendă pe o perioadă de 14 zile 
activitatea din piețele comerciale (cu excepția 
piețelor agroalimentere) târguri și oboare. 


