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Editorial
Primar Vasile GRAUR

Dragi locuitori,

Am pășit cu toții în noul 
an 2021, iar odată cu acest lucru 
speram într-un nou început 
pentru fiecare dintre noi. Este 
momentul în care punem ”pe 
hârtie” ceea ce ne-am propus 
pentru următorul an, este 
momentul în care ne facem 
planuri și trasăm obiective, însă 
deopotrivă suntem cumpătați și 
conștienți că în continuare ne 
aflăm într-o perioadă de criză 
sanitară care se reflectă în toate 
celălalte sectoare. 

Astfel, pentru Primăria 
Lovrin, anul 2021 este anul în 
care vom continua să ducem 
la bun sfârșit proiectele deja 
începute, chiar dacă restricțiile în 
vigoare ne fac treaba mai grea. De 
asemenea, în măsura în care vom 
putea, vom demara și noi proiecte 
care vor duce la dezvoltarea 
comunei noastre. 

Unele dintre aceste proiecte 
depind, așa cum se întâmplă 
de ani de zile, de autoritățile 
centrale și tocmai de aceea, 
împreună cu echipa din primărie, 
fac tot posibilul ca acestea să fie 
sprijinite de guvernanți și să fie 
implementate. 

Sper ca anul 2021 să fie 
anul renașterii, anul în care vom 
scăpa cu toții de toate problemele 
cauzate de pandemia de 
coronavirus si să ne putem relua 
evenimentele și viata de zi cu zi.

În altă ordine de idei, 
întrucât se apropie luna martie, 
vreau să urez tuturor doamnelor 
și domnișoarelor din comuna 
noastră să aibă parte de o 
primăvară frumoasă! La Mulți 
Ani!

Încă un pas înainte spre modernizarea pieței

A început colectarea taxelor 
și impozitelor locale

A fost finalizat Studiul de 
Fezabilitate pentru proiectul 
de modernizare a pieței din 
Lovrin. Astfel, s-a încheiat 
o primă procedură necesară 
pentru efectuarea acestei 
investiții, urmat apoi de 
întocmirea proiectului tehnic 

și în final de licitația pentru execuția lucrării. Documentația 
urmează să fie trimisă la Compania Națională de Investiții, care 
va face demersurile necesare pentru realizarea acestui proiect, apoi 
va dona investiția Primăriei, care se va ocupa de gestionarea ei. 

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

Locuitorii comunei Lovrin 
își pot plăti taxele și impozitele, 
începând din luna ianuarie. 
Dările pot fi achitate în două 
tranșe, respectiv prima parte 
până în 31 martie, iar cea de-a 
doua parte până la sfârșitul lunii septembrie. Însă, 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%. 

Reamintim locuitorilor comunei Lovrin faptul că, nici în 
anul 2021 impozite nu se vor mări față de anul 2020, ci ele doar 
vor fi doar ajustate cu indicele de inflație comunicat de Institutul 
Național de Statistică.

Cu ocazia zilelor de 
1 și 8 Martie, 

Primăria și Consiliul 
Local Lovrin urează 
tuturor doamnelor
și domnișoarelor 

La Mulți Ani!
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Cel mai mare centru de recuperare medicală 
din județ va fi construit la Lovrin

Președintele Consiliului Județean 
Timiș, Alin Nica, a vizitat comuna 
Lovrin, pentru a discuta cu primarul 
Vasile Graur despre unul dintre cele mai 
importante proiecte derulate de Consiliu 
în comună, respectiv realizarea unui 
centru medical de recuperare, ca secție 
a Spitalului Județean din Timișoara. 
Astfel, investiția va pune în valoare apele 

geotermale din Lovrin, transformându-l 
într-un centru de tratament de interes 
regional.

În prezent, se lucrează la documentația 
necesară licitării studiului de fezabilitate, 
Alin Nica subliniind interesul 
administrativ la nivelul Consiliului 
Județean pentru ca Lovrinul să beneficieze 
de această investiție.

Beneficiarii centrului vor fi pacienți 
din întreg sud-vestul țării, estimându-se că 
numărul mediu al acestora va fi de 11.000 
pe an, în timp ce alte câteva zeci de mii vor 
putea fi tratați în ambulatoriu. Centrul 
se va adresa persoanelor cu afecțiuni 
ortopedice, reumatologice, inflamatorii și 
degenerative, precum și celor cu patologie 
asociată cardiologică, neurologică, 
vasculară sau care au suferit intervenții 
neurochirurgicale sau traume.

Noul centru va avea 20 de saloane 
cu două paturi, zece saloane cu trei 
paturi, trei săli de electroterapie, trei 
săli de kinetoterapie, o sală de analiză a 
mersului, două săli de masaj, două grupuri 
sanitare comune, cabinete pentru medici 
şi pentru asistente. Vor fi amenajate, de 
asemenea, săli pentru terapie cu unde 
scurte, magnetoterapie şi terapie cu băi 
galvanice. Totodată, obiectivul din Lovrin 
va dispune de echipamente şi aparatură de 
terapie specifice, care vor creşte gradul de 
acurateţe al diagnosticului, dar şi eficienţa 
tratamentului administrat pacienţilor. 

Se face toaletarea copacilor 
și decolmatarea canalelor din comună 

La început de primăvară, s-a 
dat startul lucrărilor de întreținere a 
spațiilor verzi din comună. Astfel, au 
fost făcute lucrări de decolmatare a 
canalelor ce traverzează intravilanul 
comunei și au demarat procedurile de 
toaletare a copacilor, pentru a evita 
orice posibil accident. 

Cu această ocazie, autoritățile fac 
apel la locuitorii comunei să se ocupe, 
la rândul lor, de menținerea curățeniei 
pe domeniul public și de aranjarea 
spațiilor verzi din fața gospodăriilor. 
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Încep lucările la sistemul de canalizare

Primăria Lovrin a achiziționat un utilaj multifuncțional care va putea fi folosit la o serie de lucrări pe raza comunei. Este 
vorba despre un tractor nou, dotat cu lama, sărăriță și cupă, cu care se va putea interveni, pe perioada iernii, pentru deszăpezirea 
drumurilor din comună, dar care, de asemenea, va fi folosit la lucrările efectuate de angajații primăriei. 

Stă să înceapă unul dintre cele mai mari șantiere ce se 
va deschide anul acesta pe raza comunei Lovrin. Este vorba 
despre lucrările în proiectul privind introducerea sistemului 
de canalizare în comună, care vor demara la sfârșitul lunii 
martie, începutul lunii aprilie, după ce licitația pentru 
execuția lucrării a fost finalizată. O asociere formată din 
4 firme va realiza lucrările pe raza comunei, în lunile care 
urmează. 

Aquatim a semnat contractul de lucrări „Execuție 
reţele de apă şi canalizare Sânpetru Mare, Saravale, Lovrin”, 
cu Asocierea S.C. TEOVAL&CO S.R.L., S.C. LUCY 
STAR S.R.L., S.C. HIDROTERM S.A., S.C. ABC CON-
INTERNATIONAL S.R.L. Acest contract face parte din 
„Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și 
apă uzată din județul Timiș, în perioada 2014-2020”(cod 
SMIS 2014+ 125651), din cadrul Programului Operațional 
Infrastructură Mare (POIM) și are valoarea de 42.160.174,81 
lei, fără TVA.

După terminarea lucrărilor, locuitorii comunei noastre 
vor beneficia de rețele noi de distribuție a apei, conducte 
de canalizare reabilitate, e rețele noi de canalizare, stații de 
pompare a apelor uzate și  conducte de refulare. Durata de 
execuție a lucrărilor este de 24 de luni, urmate de 60 de luni 
perioada de garanție.

„Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă 
și apă uzată din județul Timiș, în perioada 2014-2020” are 
o valoare totală de 180 milioane de euro, din care 135,6 
milioane de euro fonduri nerambursabile de la Uniunea 
Europeană, 20,7 milioane de euro de la bugetul de stat, 3,2 
milioane de la bugetul local și 20,5 milioane de euro co-
finanțare Aquatim. Obiectivul este dezvoltarea unor sisteme 
durabile de alimentare cu apă și apă uzată în Timișoara și în 
81 localități din județul Timiș.

Consiliul Local Lovrin a adoptat o Hotarâre de Consiliu conform căreia 
se instituie o taxă pentru firmele care dețin mașini de mare tonaj, 

respectiv pentru tranzitarea drumurilor din comună cu astfel de vehicule. 

Utilaj multifuncțional nou
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Înapoi la școală!
Odată cu debutul celui de-al doilea semestru, din data de 8 

februarie, o parte dintre elevii școlii noastre s-au reîntors în bănci. 
Este vorba, deocamdată, de elevii din clasele primare și terminale, 
întrucât comuna noastră încă se află sub o incidență crescută a 
cazurilor de îmbolnăviri cu SARS CoV-2. 

Deschiderea școlilor s-a făcut în funcție de trei scenarii – 
verde, roșu și galben:

- În localitățile din scenariul verde toate școlile se redeschid 
fizic, copiii merg la școală.

- În localitățile care se încadrează în scenariul galben, merg în 
continuare copiii de grădiniță, copiii din ciclul primar, respectiv 
clasele 0-IV, și copiii din clasele terminale – VIII, XII

- În cazul în care localitatea intră în scenariul roșu, mearg 
la școală și la grădiniță copiii de grădiniță și de ciclu primar, dar 
ceilalți nu mai merg la școală.

Atunci când rata de infectare e peste 6 la mia de locuitori, 
localitatea se carantinează și toată lumea stă acasă, iar școlile se 
închid, trecându-se din nou la învățământul on-line.

Pe de altă parte, având în vedere că rata de îmbolnăvire 
se schimbă de la o zi la alta, în fiecare vineri, reprezentanții 
Inspetoratului Școlar Timiș centralizează datele colectate din județ 
și actualizează scenariile pentru fiecare unitate de învățământ în 
parte. 

Deocamdată, din punct de vedere al indicelui de infectare cu 
virusul SARS CoV 2, comuna Lovrin se afla în scenariul galben, 
astfel merg la școală copiii de grădiniță, cei din ciclul primar, 

respectiv clasele 0-IV, și copiii din clasele terminale – VIII, XII, 
restul continuând să urmeze cursurile online. 

Ce înseamnă cele trei scenarii, în funcție de incidența 
cazurilor de infecție cu coronavirus: 

- scenariul verde – incidența sub 1,5 la mia de locuitori
- scenariul galben – incidența între 1,5 și 3 la mia de locuitori
- scenariul roșu – incidența de peste 3 la mia de locuitori
- carantină – incidența de peste 6 la mia de locuitori
Decizia de redeschidere a școlilor începând cu data de 8 

februarie a fost luată de preşedintele Klaus Iohannis, în urma 
unei şedinţe de lucru cu premierul Florin Cîţu, cu ministrul 
Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, al Sănătăţii, Vlad Voiculescu, cu 
şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, 
dar și cu alți factori de decizie.


