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Editorial
Primar Vasile GRAUR

Dragi locuitori,

Iată că încă un an se 
apropie de final, un an plin de 
provocări, care ne-a schimbat 
tuturor percepția despre viață 
și normalitate. A fost un an 
cu multe obstacole, multe 
provocări, dar și realizări de 
care suntem foarte mândri. 
Împreună cu echipa din 
Primărie, am lucrat zi de zi 
pentru finalizarea proiectelor 
demarate, pentru atragerea 
de fonduri externe și pentru 
a asigura nu doar investiții 
de viitor, ci și un nivel ridicat 
de cultură și educație pentru 
locuitorii comunei noastre. 

Vreau să vă mulțumesc 
tuturor pentru sprijinul acordat 
și pe parcursul acestui an și vă 
mulțumesc pentru înțelegerea 
de care ați dat dovadă. De 
asemenea, îmi exprim aprecierea 
față de agenții economici 
din comuna noastră, fața de 
societățile și instituțiile publice 
care își desfășoară activitatea 
aici pentru buna colaborare 
cu Primăria și Consiliul Local 
Lovrin și sper ca și anul care vine 
să fie unul cel puțin la fel de bun 
din acest punct de vedere. 

Acum, în pragul 
sărbătorilor, vă urez să petreceți 
în liniște aceste zile, alături de 
familie și de cei dragi. Vă doresc 
tuturor ca anul 2021 să fie unui 
mai prosper, îmbelșugat, care să 
vă aducă fericire și speranța într-
un viitor mai bun. 

Crăciun Fericit 
și La Mulți ani!

Realizările administrației locale în anul 2020, 
planurile pentru anul 2021

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 

Primăria și Consiliul Local Lovrin 
vă urează Sărbători Fericite 

și La Mulți Ani!



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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Sărbătoarea Nașterii Domnului 
să vă găsească înconjurați de cei 
dragi, cu speranța unui an mai 
bun. Să vă fie masa îmbelșugată 
și sufletul plin de împăcare, iar 
sănătatea să domnească în casa 

fiecăruia. Vă doresc, de Crăciun, să 
aveți parte de tot ce vă doriți, iar 

Anul Nou să vă aducă prosperitate 
și împliniri.

Crăciun Fericit și La Mulți Ani!

Primar, 
Marius Vasile Graur

Așteptăm cu emoție și bucurie 
sărbătorile sfârșitului de an. 

Sunt zile în care fiecare dintre 
noi caută să se împace cu sine 

și cu cei din jur și să pornească 
înainte cu speranța unui viitor 

mai bun. Vă doresc să aveți parte 
de sărbători binecuvântate, cu 

liniște și sănătate, iar în anul ce 
vine să vă aveți parte de tot ce vă 

doriți. 
Sărbători Fericite!

Viceprinar, 
Eugen Truță

Credința în Dumnezeu, într-un viitor mai bun și în 
magia sfintelor sărbători să vă încălzească sufletele 
și căminele, dragi timișeni. Încheiem un an dificil, 
dar care ne-a arătat încă o dată cât de important 

este să ne iubim și să ne respectăm aproapele. 
A fost un an în care, deși a trebuit să ne distanțăm 

fizic, ne-am unit eforturile pentru binele fiecăruia dintre noi. 
Vă doresc să vă bucurați de dragostea celor apropiați, 

iar sărbătorile să vă lumineze inimile și casele. 
Crăciun fericit! La mulți ani! 

Președintele 
Consiliului Județean Timiș, 

Alin Nica.

În fiecare an, în jurul bradul veşnic verde aşteptăm 
şi trăim cu emoţie şi bucurie Sfânta sărbătoare 

a Crăciunului. Sunt zile în care fiecare din noi, alături 
de familie  și de cei dragi sufletului nostru, sărbătorim 
Nașterea Domnului și  privim cu încredere  în viitor. În 

acest an, pandemia de coronavirus ne împiedică să fim 
alături de toți membrii familiei sau prietenii cu care am 
dori să petrecem aceste zile de sărbătoare, dar trebuie 
să fim conștienți că numai așa ne putem păzi atât pe 

noi, cât și pe cei dragi sufletului nostru.
În numele şi în spiritul acestor clipe, permiteţi-mi să vă 
doresc tuturor ca sărbătorile de iarnă să fie un prilej de 

bucurie şi de pace sufletească 
şi de încredere într-un viitor mai bun.

LA MULȚI ANI!

PREFECT LILIANA ONEȚ

Consiliul Local Lovrin urează tuturor locuitorilor 
comunei sărbători fericite și un An Nou plin 
cu bucurii. Sărbătoarea Nașterii Domnului 

să vă aducă armonie în case și liniște în suflete, 
iar Anul Nou să vă fie plin de speranță!

Crăciun Fericit
   și La Mulți Ani!

Înainte să aibă durerile nașterii, a născut; mai înainte să vină asupra ei 
durerile, a născut un fiu. Is 66,7

Iubiți credincioși, nașterea miraculoasă a Mântuitorului din pântecele 
preacurat al Sfintei Fecioare Maria, precum un fascicul de lumină, înlătură 
întunericul și noaptea devine luminoasă precum ziua. Sfintele sărbători ale 
Nașterii Domnului Nostru Isus Cristos aduc ocazia de a-L lăsa ca și nouă să 
ne înlăture întunericul și frica din inimile noastre, știind că El este Stăpânul 
vieții și toate se supun Lui. Intrarea Lui în lume nu ne scutește de suferință, dar 
ne oferă acea pace adevărată, știind că suferința noastră unită cu a Lui devine 
valoroasă. Din ieslea de la Betleem Pruncul dumnezeiesc ne cheamă la conver-
tire și îndreptarea vieții, sub jugul dulce și plăcut al Legii Sale.

Solemnitatea Nașterii Domnului Nostru Isus Cristos să ne îndemne 
la iubirea față de Dumnezeu și față de aproapele. Tuturor credincioșilor din 
Lovrin și filiale vă doresc Sărbători binecuvântate!

Din partea Parohiei Romano-Catolice Lovrin, pr. Daniel Pozsonyi

Hristos Se naște, măriți-L! Hristos din ceruri, întâmpinați-L!  Hristos pe 
pământ, înălțați-vă!

 Iubiți credincioși ortodocși lovrineni,
 Suntem, cu ajutorul Bunului Dumnezeu, din nou în lumina Praznicului 

Nașterii Domnului. Celui născut azi în ieslea peșterii din Betleem să-I aducem 
mulțumire, slavă și recunoștință.

 Vremea pe care o traversăm acum, una cu totul și cu totul specială, cu 
temerile, fricile, negările pe care le-am trăit fiecare dintre noi, a încercat să ne 
depărteze de sânul cald și ocrotitor al Maicii noastre Biserica, să ne înstrăineze 
unul de celălalt.

 Mulțumesc tuturor care, în timpurile de restriște pe care le trăim, au 
frecventat Biserica, nu au uitat că mântuire, alinare și scăpare numai aici găsesc. 
E momentul să ne întoarcem la buna tradiție a petrecerii Crăciunului în mij-
locul familiei, cu cei dragi aproape, să ne trăim cele spirituale mai intens decât 
pe cele lumești, să aducem mulțumire Împăratului Veșnic pentru toate bine-
facerile și binecuvântările revărsate asupra noastră.

Tatăl bine a voit, Cuvântul trup S-a făcut și Fecioara a  născut pe Dum-
nezeu întrupat cu umbrirea Sfântului Duh.

 Vă doresc tuturor creștinilor ortodocși Sărbători liniștite, cu sănătate, 
cu bunăstare.

 Un An Nou cu mult mai bun ca cel care trece, cu împliniri materiale și 
duhovnicești, cu Har și binecuvântare de la Dumnezeu!

La mulți și binecuvântați ani!
Consiliul Parohial al parohiei Lovrin,

Preot paroh, Paul Cosmin Iosivuț

Dragi lovrineni, 
Acum, la sfârșit de an, când Sărbătorile se apropie cu pași grăbiți, să ne 

umple sufletul cu pace și bucurie, haideți să lăsăm inimile noastre deschise 
pentru pruncul Isus.  Nașterea Lui să ne găsească mai buni, mai iertători, cu 
sufletul curat, iar credința ce o purtăm în suflet să ne ajute să ne apropien mai 
mult de Dumnezeu! Vă îndemn să medităm puțin la aceste Sfinte Sărbători, iar 
Nașterea Mântuitorului să readucă pe chipurile noastre speranță și încredere. 

Sărbători binecuvântate și un An Nou plin de împliniri!
Pastor Mircea Pulverea, 

Biserica Penticostală din Lovrin
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Taxele și impozitele locale 
pentru anul 2021 nu cresc

PREVENIREA INCENDIILOR LA LOCUINȚE ÎN PERIOADA SEZONULUI RECE

Programul Primăriei Lovrin, 
de sărbători

Consiliul Local Lovrin 
a decis ca nici în anul 2021 
impozitele și taxele locale 
datorate de contribuabili 
să nu crească, ci doar 
să se indexeze 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.

Începutul sezonului rece aduce cu el o creștere semnificativă 
a incendiilor produse la gospodăriile populației. 

În ciuda campaniilor de informare demarate anual, în 
colaborare cu autoritățile publice locale, numărul incendiilor la 
gospodării în sezonul rece continuă să crească producând pagube 
materiale, iar în cazuri mai grave, ducând la pierderi de vieți 
omenești. 

În anul 2019, din totalul de 1614 incendii la care au intervenit 
pompierii timișeni, 465 de incendii s-au înregistrat la gospodăriile 
populației. Aceste incendii au provocat pagube de peste 17 milioane 
de lei. Pe lângă pagubele materiale, 17 persoane au suferit arsuri și/
sau traume în urma incendiilor, iar alte 7 victime au decedat.

Având în vedere faptul că peste 53% din incendiile la 
gospodăriile populației, înregistrate în anul 2019, au fost cauzate 
de instalațiile electrice defecte sau exploatate necorespunzător, 
pentru prevenirea unor astfel de tragedii, facem următoarele 
recomandări:

Recomandări privind exploatarea instalațiilor electrice:
• Nu folosiți instalaţii și/sau aparate electrice cu defecţiuni 

sau improvizaţii. 
• Nu suprasolicitați reţeaua electrică prin folosirea simultană 

a mai multor receptori.
• Nu lăsați nesupravegheate aparatele electrice sub tensiune, 

cum sunt: fier de călcat, reşou, radiator şi altele asemenea.
• Este interzisă folosirea siguranţelor fuzibile 

supradimensionate prin înlocuirea cu liţă a fuzibilului calibrat.

• Nu efectuați lucrări de întreţinere, revizii şi reparaţii la 
instalaţiile electrice cu personal necalificat şi neautorizat.

Pe locul doi în cauzele incendiilor la gospodăriile populației 
se află coșul de fum defect sau necurățat. În anul 2019 s-au 
înregistrat 110 de astfel de incendii, dintre care 65 au produs 
pagube materiale.

Recomandări privind folosirea coşurilor şi a burlanelor 
pentru evacuarea fumului:

• Coşurile de fum se vor izola faţă de elementele combustibile 
ale planşeelor prin îngroşarea zidăriei de cărămidă a coşului cu 25 
cm. În spaţiul dintre coş şi planşeu se recomandă introducerea 
unui strat de materiale necombustibile.

• Se va evita încastrarea, în coşuri şi burlane, de elemente 
combustibile ale acoperişului sau planşeului.

• Coşurile se vor prelungi deasupra acoperişului cu cel puţin 
80 cm.

• Se va realiza curăţirea anuală a coşurilor de evacuare a 
fumului, de către personal specializat în domeniu.

O altă cauză care provoacă zeci de incendii la gospodării 
anual, este fumatul în locuri neprotejate. În anul 2019, 79 de 
gospodării au fost afectate de incendii din cauza fumatului, fiind 
a treia în clasamentul celor mai des întâlnite cauze de incendii.

Recomandări pentru prevenirea incendiilor cauzate de 
fumat:

• Nu fuma în pat sau când ești obosit ori ai luat medicamente.
• Când fumezi, trebuie să ai lângă tine o scrumieră.
• Nu lăsa ţigara aprinsă înainte de a părăsi încăperea şi umple 

cu apă scrumiera în care se află mucurile înainte de le arunca.
Pentru prevenirea incendiilor la locuințe, respectați 

recomandările autorităților și asigurați un climat sigur pentru 
întreaga familie. 

Rețineți: este mult mai ușor să previi un incendiu, decât 
să-l stingi!

Anunţăm locuitorii comunei Lovrin că, în preajma 
sărbătorilor, programul de funcţionare al Primăriei se 
modifică, conform legii. Zilele de 25 şi 26 decembrie 
2020 şi 1 şi 2 ianuarie 2021 sunt declarate sărbători 
legale, astfel că nu se va lucra.


