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Editorial
Primar Vasile GRAUR

Dragi locuitori,

Iată că apropierea 
Sfintelor Paști ne găsește 
împreună și anul acesta. În 
această perioadă cu atât de 
multe încercări, dar și atât de 
încărcată spiritual, ne dăm 
seama ce este cu adevărat 
important în viețile noastre: 
ca în zilele de sărbătoare să ne 
regăsim echilibrul alături de 
cei dragi și împreună sau la 
distanță, să petrecem câteva 
zile liniștite și în armonie. 
De Paști, vă îndrum să fiți 
mai buni și să vă aplecați 
gândurile spre cei greu 
încercați de soartă, iar pe cei 
mai puțin norocoși și să-I 
ajutați chiar și cu un zâmbet și 
o vorbă bună. Fie ca Învierea 
Domnului Nostru Iisus 
Hristos să reverse în inimile 
dumneavoastră prinosul 
bunătăţii, înţelegerii şi al 
toleranţei! Să aveţi Sărbători 
fericite şi îmbelşugate, alături 
de toţi cei dragi! 

Hristos a Înviat!

Continuă investițiile pe raza comunei, în 2021

Ca de fiecare dată, la început de an, 
principala preocupare a administrației locale 
este aceea de a întocmi bugetul local și de a 
identifica principalele linii de investiții pe care 
le va urma. Astfel, și anul acesta, autoritățile 
locale au conturat bugetul, care este structurat 
pe mai multe capitole, și care a fost adoptat în 
prima parte a lunii aprilie. Pe lângă asigurarea 
funcționării primăriei, conducerea comunei 

a alocat, și de această dată, o bună parte din 
buget pentru capitolul investiții, acolo unde se 
desfășoară principalele proiectelor de dezvoltare 
a comunei. 

Așa cum este firesc, o bună parte din 
alocările bugetare se vor duce, anul acesta, spre 
continuare proeictelor începute deja și care 
sunt în curs de desfășurare. Se vor finanța în 
continuare lucrările de modernizare a școlii cu 
clasele I-IV și se continuă și investițiile pentru 

finzalizarea noii creșe din comună. De asemenea, 
în curând vor începe lucrările de canalizare în 
Lovrin, dar și cele pentru construirea unei noi 
piețe moderne, la standarde europene. 

Avansează și proiectul privind construirea 
unui centru de recuperare medicală în comuna 
noastră și se fac investiții în toate domeniile 
subordonate autorităților locale. 

Însă, pentru că niciodată banii din 
bugetul local nu sunt suficienți pentru a pune 
în practică toate proiectele de dezvoltare pe 
care autoritățile și le doresc, și anul acesta, 
angajații din primărie vor lucra pentru scrierea 
și câștigarea de proiecte cu finanțare externă, 
pentru ca, odată câștigate, să poate fi duse la 
bun sfârșit cât mai multe investiții.  

Primăria și Consiliul Lovrin 
vă urează 

Sărbători Fericite!
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Sfânta sărbătoare a Învierii Domnului să vă 
pătrundă în casă și în suflet. Iubirea, bucuria, 

înțelepciunea și generozitatea să vă călăuzească în 
toate! În ajunul sărbătorilor de Paște, vă transmit cele 
mai sincere gânduri de împlinire, liniște și prosperitate. 

Paște Fericit!

Marius Vasile Graur, 
primarul comunei Lovrin 

Vă doresc ca sărbătoarea Învierii Domnului să 
vă aducă liniște, împlinire și bunăstare. Să vă 

bucuraţi de zile petrecute în tihnă, în mijlocul familiei, 
în armonie și prosperitate! 

Sărbători fericite!

Eugen Truță,
 viceprimarul comunei Lovrin 

Învierea Domnului să vă aducă liniște, împliniri 
și bucurii, iar Lumina Sfântă să vă călăuzească 

întotdeauna pașii. Hristos a Înviat!

Consiliul Local  Lovrin

Luminatul Praznic al Învierii Domnului nostru Iisus 
Hristos, din anul Domnului 2018, să vă aducă linişte 

sufletească, armonie, înţelegere şi iertare. Domnul 
Hristos să ne ierte păcatele, lacrimile Maicii Domnului 
să ne spele necazurile din suflet şi lumina Învierii să ne 
readucă speranţa. Paşti Fericite! Hristos a Înviat!

Consiliul Parohial 
al Parohiei Lovrin 

Preot paroh Paul Cosmin Iosivuţ

Dragi credincioși din 
comuna Lovrin, fie ca 

sfânta sărbătoare a Învierii 
Domnului să vă umple sufletele 
de bucurie și să vă aducă liniște, 
bunăstare și mulţumire. Vă 
dorim să trăiţi în pace, alături 
de familie și de toţi cei dragi, 
aceste zile închinate Sărbătorii 
Paștelui! Domnul nostru Isus să 
îi protejeze şi să le dea tuturor 
înţelepciune şi credinţă. Hristos 
a Înviat! 

Pastor Mircea Pulverea 
Biserica Penticostală din Lovrin

Dragi Credincioși creștini,

De când îngerii au spus femeilor venite la 
mormânt să ungă trupul lui Isus: Pentru ce 

îl căutaţi pe cel viu între cei morţi? Nu este aici, a 
înviat, toată lumea creştină se salută cu bucurie 
în ziua de Paşte şi pe parcursul celor patruzeci de 
zile până la Înălţarea Domnului cu salutul: Cristos a 
înviat, la care se răspunde cu: Adevărat a înviat!  (Mc 
9,10). Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul ca 
să ne bucurăm şi să ne veselim într-însa, strigând 
cu bucurie victoria definitivă: O moarte, unde este 
biruinţa ta? O iadule, unde este ghimpele tău? 
Acum se instaurează siguranţa definitivă: Dreapta 
Domnului şi-a arătat puterea, dreapta Domnului 
m-a înălţat. Nu voi mai muri, ci voi trăi şi voi povesti 
faptele Domnului. (Psalmul 117) Spre a ajunge la 
marea sărbătoare a învierii din ziua de apoi, să o 
trăim pe cea de azi, aşa cum ne îndeamnă Sfântul 
Paul: într-o viaţă nouă, asemenea lui Cristos! Să 
nu mai fim sclavii păcatului! Să fim morţi pentru 
păcat şi să trăim pentru Dumnezeu! Rugăciunea 
preoțească a lui Isus este înălțată de El pentru noi 
toţi: ,,Părinte, vreau ca acolo unde sunt eu să fie 
împreună cu mine şi aceia pe care mi i-ai dat, ca 
să vadă gloria mea pe care mi-ai dat-o, pentru că 
tu m-ai iubit mai înainte de întemeierea lumii” (In 
17,24).

Cu aceste gânduri împărtășite vă doresc
Sărbători Pascale binecuvântate! 
Frohe Ostern ! Áldott  Húsvéti  ünnepeket!

Preot Daniel Pozsonyi, 
Parohia Romano-Catolică Lovrin
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Regulile pe care trebuie 
să le respectăm anul acesta, de Paști

Fiecare sărbătoare a creştinătăţii este 
înconjurată de obiceiuri, care provin, de 
cele mai multe ori, din tradiţia populară 
ori care au fost moştenite din familie, de 
la o generaţie la alta. Aşa se întâmplă şi 
în cazul praznicului Învierii Domnului, 
atunci când, cu mic-cu mare, toată suflarea 
se pregăteşte de renaştere. 

În tradiţia ortodoxă, o semnificaţie 
aparte are Joia Mare din Săptămâna 
Patimilor. Din această zi, ţăranii încetează 
lucrul la câmp şi se concentrează asupra 
casei și curţii, pentruca totul să fie 
curat. Tot în Joia Mare, femeile încep să 
pregătească pasca şi să vopsească ouăle.

La Înviere este bine să te îmbraci cu o 
haină nouă, îmbrăcămintea nouă, la fel ca 
şi apa, care are un rol purificator. În ziua 

de Paşti nu este bine să dormi, pentru că 
în restul anului vei fi somnoros, vei avea 
ghinion, viermii vor mânca semănăturile, 
recolta va fi distrusă şi te va prinde ploaia 
ori de câte ori vei vrea să lucrezi câmpul.

Lumânarea de la Înviere trebuie 
păstrata în casă şi aprinsă în caz de 
boală, calamităţi naturale, supărări. În 
dimineaţa Paştelui e bine să priveşti 
prima dată într-o cofa cu apă neîncepută. 
Se spune că vei avea vederea buna în 
restul anului. Se mai spune și că e bine 
să te speli pe faţă cu apa neîncepută 
dintr-o cană nouă, în care ai pus un ou 
roşu, unul alb, un bănuţ de argint şi un 
fir de iarbă verde, semne ale sănătăţii, 
prosperităţii şi sporului în toate. În ziua 
de Paşti nu se mănâncă oul cu sare, se 

spune că transpiri tot anul. Pasca, crucea 
de pe ea sau anafura sunt considerate de 
leac, de aceea se păstrează bucăţi din ele 
peste an. 

De Paşti, există credinţa că cerurile se 
deschid, permiţând sufletelor celor morţi 
să se întoarcă acasă, pentru a-şi proteja 
rudele dragi.

Odată cu prelungirea stării de alertă pe teritoriul 
României, Comitetul Național pentru Situații de Urgență a 

decis si relaxarea mai multor măsuri, în perioada sărbătorilor 

pascale. 

Astfel, este prelungită circulația în perioada 1 mai – 2 mai, 

în intervalul orar 20.00 – 05.00, pentru ca oamenii să poată 

participa la slujba de Înviere, iar magazinele vor fi închise la ora 

20.00, în Vinerea Mare, nu la ora 18.00. De asemenea, în 23 

aprilie, magazinele vor putea funcționa tot până la ora 20.00.

Autoritățile recomandă credincioșilor  care vor participa la 

slujba de Înviere să respecte toate normele în vigoare, să poarte 

masca de protecție și să păstreze distanțarea fizică.

Tradiții și obiceiuri de Paști

Dragi timișeni, Sfânta Sărbătoare 
a Învierii Domnului să vă aducă în 
case lumină, căldură sufletească, 

binecuvântare!
Vă doresc multă sănătate și 

sărbători liniștite!
Paște luminat!

Prefect
Zoltan Nemeth

Provocările și încercările 
ultimului an ne-au adus mai 

aproape și ne-au făcut să 
înțelegem cât de importantă 

este grija față de cei apropiați. 
Vă doresc ca dragostea și căldura familiei să vă 
ducă liniște în aceste zile sfinte ale Paștelui, iar 
viitorul să vă fie presărat de bucurii și împliniri.

Hristos a Înviat!

Președintele Consiliului Județean Timiș, 
Alin Nica
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Măsuri de prevenire a incendiilor cu ocazia curățeniei de primăvară

Completări aduse schemei de ajutor de stat, 
pentru reducerea accizei la motorină în agricultură

Având în vedere că numărul mare de incendii izbucnite 
în zonele rurale, pe izlazuri, în păduri, precum şi începerea 
activităţilor agricole de curăţare a terenurilor, livezilor şi a viilor de 
vegetaţia uscată rămasă din anul anterior, pentru a evita adevărate 
dezastre ecologice, pierderi de vieţi omeneşti şi bunuri materiale, 
reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Banat 
reamintesc prevederile din H.G.. nr. 537 din 6 iunie 2007 privind 
stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele de prevenire şi 
stingere a incendiilor.

Astfel:
- se interzice folosirea focului deschis nesupravegheat în 

locuri cu pericol de incendiu în apropierea locuințelor, a anexelor 
gospodărești, lângă depozitele de furaje, pe câmpuri şi mirişti, în 
apropierea pădurilor, precum şi în interiorul acestora;

- administratorii fondului silvic (indiferent de forma de 
proprietate), au obligația de a instrui şi supraveghea pe cei ce 
tranzitează pădurea sau desfășoară activități în acest areal, privind 
fumatul sau folosirea focul deschis în pădure;

- este interzisă arderea materialelor de orice natură pe timp 
de vânt;

Distanţele minime de siguranţă la care se poate face focul 
sunt:

- 40 m faţă de locurile cu pericol de explozie: gaze şi lichide 
combustibile, vapori inflamabili, explozivi etc.;

- 50 m faţă de materialele combustibile sau clădiri;
- 100 m faţă de depozite de furaje;
- 200 m faţă de liziera pădurii.
- arderea miriştilor se face numai după luarea măsurilor ce 

se impun pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi, 
asigurându-se supravegherea permanentă a arderii. Arderea 
resturilor vegetale se execută numai pe baza permisului de lucru 
cu foc, după ce a fost informat în prealabil serviciul privat/
voluntar pentru situaţii de urgenţă.

- este obligatorie menţinerea în stare de funcţionare a sistemelor 
de anunţare, alarmare şi alertare în caz de incendiu, asigurarea 
cantităţilor de apă necesare şi a mijloacelor de primă intervenţie din 
dotarea Serviciilor Voluntare pentru Situaţii de Urgenţă; 

- persoanele fizice şi juridice sunt obligate să respecte în orice 
împrejurare normele de prevenire şi stingere a incendiilor şi să nu 
pună în pericol, prin deciziile şi faptele lor, viaţa şi mediul.

În ședința Guvernului din data de 07 aprilie a fost aprobată o 
Hotărâre care completează Hotărârea Guvernului nr. 1.174/2014 
privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea 
accizei la motorina utilizată în agricultură.

Astfel, prezentul act normativ are în vedere:
– actualizarea prevederilor actului normativ cu cele ale Legii 

nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările 
ulterioare, aplicabile pentru determinarea nivelului subvenției la 
motorină pentru plățile aferente anului 2021;

– completarea pentru anul 2021 a valorii totale maxime 
a schemei de ajutor de stat, de la valoarea existentă la finele 
perioadei 2015 – 2020 de 3.612.688,25 mii lei, cu suma de 
340.550,00 mii lei

– stabilirea sumei de 340.550,00 mii lei, necesară pentru 
plata ajutorului de stat în anul 2021, aferentă cantităților 
de motorină determinate la plată de către Agenția de Plăți și 
Intervenței pentru Agricultură și nedecontate pentru perioada 1 
iulie 2020-31 decembrie 2020.

Suma prevăzută de actul normativ asigură în anul 2021 
plățile aferente ajutorului de stat neachitat în anul 2020, respectiv 
plăți pentru perioada 1 iulie 2020 – 31 decembrie 2020, conform 
situațiilor centralizatoare comunicate de către Agenția de Plăți și 
Intervenție pentru Agricultură.

Resursele financiare de 340.550,00 mii lei se asigură în 
limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii și 
Dezvoltării Rurale.


