
Programul de colectare al deșeurilor menajere în 
comuna Mașloc

CUPA MAȘLOC 2018 
Sâmbătă, 14 aprilie 2018, 
în localitatea Mașloc s-a 
desfășurat evenimentul 
cultural-sportiv „Cupa 
Mașloc 2018”,  adresat în 
special amatorilor spor-
tului cu motor, organiza-
tor fiind Clubul Sportiv 
Daniela Zaharie. 

Au participat conducători 
auto posesori ai permisului 
de conducere categoria B, 
respectiv juniori absolvenți 
a unei școli de pilotaj 
acreditate, autoturismele 
admise fiind cele care co-
respund normelor legale 
privind traficul rutier. 

Traseul, în lungime apro-

ximativă de 650 de metri, 
situat pe străzi secundare, a 
fost parcurs de participanți 
în cadrul celor două 
secțiuni ale evenimentului: 
orientare și auto slalom.

La eveniment a partici-
pat un numeros public, în 
special tineri, fiind foar-
te entuziasmați, dat fiind 
faptul că este primul astfel 
de eveniment organizat în 
Mașloc.
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Editorial
Dragi locuitori,

Așa cum știți deja, din această 
primăvară serviciul de salubritate 
a fost preluat de către compania 
Retim. Începând cu luna aprilie 
a început distribuirea gratuita a 
pubelelor pentru deșeuri. Până 
în prezent, în comuna noastră au 
fost aduse 300 de bucăți și ur-
mează ca, în funcție de necesar, 
numărul acestora să fie suplimen-
tat, astfel încât să ajungă câte o 
pubelă la fiecare gospodărie pen-
tru care s-a semnat contractul de 
colectare a deșeurilor menajere și 
reciclabile de către Retim. 

Vreau să vă rog pe toți să citiți cu 
atenție contractele pe care le-ați 
semnat, întrucât în acestea este 
specificat cum anume trebuie 
colectat gunoiul și ce trebuie 
aruncat în pubela pentru deșeuri 
menajere și care sunt materialele 
reciclabile, care trebuie depuse în 
sacul galben.

De asemenea, odată ce Retim a 
început colectarea deșeurilor în 
comuna noastră, primăria nu mai 
are nicio implicare. De aceea, vă 
rugăm să respectați programul 
de colectare, care este unul fix. 
Conform programului, deșeurile 
menajere se ridică o dată pe săp-
tămână, iar cele reciclabile o dată 
la două săptămâni.  

Cei care nu au reușit încă să sem-
neze contractele cu Retim trebuie 
să știe că reprezentanții compani-
ei vor mai veni în comuna noastră 
și vor merge acasă la cei care încă 
nu și-au semnat documentele, 
pentru a încheia contractul. 

Ionel Lupu
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Programul Primăriei Mașloc se 
modifică, în perioada Zilei Muncii. 

Astfel, conform legii, nu se va lucra luni 
și marți, în zilele de 30 aprilie și 1 mai. 

Programul cu publicul se va relua în 
data de 2 mai.



Lada cu zestre, ediția a XII-a -
 rezultate

Peste 1500 de participanți 
din 63 de localități au 
fost prezenți anul aces-
ta în cele7 spectacole 
desfășurate în 7 centre 
zonale în perioada 3 – 25 
martie 2018, oferind 42 de 
ore de spectacol, în cadrul  
festivalului-concurs „Lada 
cu zestre” ediția a XII-a, 
organizat de CCAJT.

Reprezentanții comunei 
Mașloc au participat la acest 
festival – concurs sâmbătă, 
17.03.2018, la centrul zo-
nal din Dumbrăvița, alături 
de reprezentanții altor 11 

localități arondate acestui 
centru zonal.

Jurizarea s-a făcut într-
o singură etapă, comuna 
noastră, participantă la ca-
tegoria „Zestrea Timișului”, 
a obținut următoarele rezul-
tate:

• secțiunea soliști 
instrumentiști – etnii:    
Premiul I  - Hrin Nicole-
ta; Premiul al II-lea – Hrin 
Nicolae,
• secțiunea soliști vocali 
– etnii: Premiul al II-lea  - 
Hrin Ana,
• secțiunea meșteșuguri: 

Premiul I – Hrin Nicolae,
• secțiunea recitatori dialec-
tali (categoria 8 – 14 ani): 
Premiul I – Szigeti Ioana,
• secțiunea recitatori dialec-
tali (categoria 14 - 18 ani): 
Premiul I – Szigeti Andrei,
• secțiunea gastronomie – 
cel mai competitiv produs: 
Premiul al III-lea – Filip 
Valeria.

În urma clasamentului pu-
blicat pe site-ul www.ccajt.
ro, comuna Mașloc s-a cla-
sat pe locul 6 cu 16 puncte. 

Primăria are site nou
După ce vechiul site al 

primăriei a fost virusat, 

iată că de acum locuitorii 

comunei au la dispoziție 

un nou site, unde pot că-

uta toate informațiile de 

care au nevoie.  

Chiar dacă încă se află în 

plin proces de actualizare și 

completare a informațiilor, 

cei care vor să acceseze 

noul site o pot face la adre-

sa www.comunamasloc.ro .
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În 23 aprilie, creștinii ortodocși au sărbătorit 
praznicul Sfântului Gheorghe. Cu această ocazie, 

reprezentanții Primăriei Mașloc urează un călduros 
La Mulți Ani tuturor celor care și-au sărbătorit 

onomastica!
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Școala Altfel, 
pentru elevii din Mașloc

Timp de o săptămână, în 
cadrul programului Școala 
Altfel, elevii Școlii Gimna-
ziale Mașloc au avut parte 
de activități care mai de care 
mai interesante și interacti-
ve. 

Farfuriile de “Master Chef ”, 
confruntările ca în “Chefi 
la cuțite” și rețetele ca din 
“Arena bucătarilor” au fost 
pregătite de elevii din școala 
noastră, în cadrul activității 
Bucătărim. Cuptoarele s-au 
încins, tigăile au sfârâit, capa-
cele au aburit, cuțitele au tă-
iat, au tocat și au mărunțit, iar 
mirosurile ademenitoare au 
învăluit coridoarele și curtea 
școlii, în prima zi din săptă-
mâna „Școala Altfel”.

Activitățile au continuat 
cu Cupa Prieteniei. Elevii 
Școlii Gimnaziale Mașloc 
s-au înfruntat cu colegii lor 
din școlile Fibiș și Pișchia-
Bencec în competițiile spor-
tive din cadrul programului 
“Școala altfel”, la fotbal și 
handbal. Totul, sub uralele 
prietenilor care au venit să îi 
susțină, în tribunele terenului din curtea școlii. 

Una dintre cele mai așteptate 
activități din cadrul progra-
mului „Școala Altfel” a fost 
excursia organizată sub sem-
nul Istoriei. Elevii au pornit 
dis de dimineață spre Cas-

telul Corvinilor, unde, preț 
câteva ore, elevele din școala 
noastră s-au simțit ca niște 
adevărate domnițe, iar băieții 
s-au întrecut în mânuirea sa-
biei, chiar în curtea castelului. 
Periplul istoric s-a încheiat, 
apoteotic, pe un tărâm ca de 
basm, într-o liniște relaxantă, 
la sanctuarele de la Sarmize-
getusa Regia (cea regească) 
fosta capitală și cel mai im-
portant centru militar, reli-
gios și politic al statului dac 
înainte de războaiele cu Im-
periul Roman. 

Rezultate deosebite pentru 
eleva noastră, Sorina Mirea

După ce în luna ianuarie reușea să obțină locul doi la 
etapa județeană a concursului de „Public Speaking”, 
desfășurat la Colegiul Național Bănățean din 
Timișoara, iată că Sorina Mirea, eleva Școlii Gimna-
ziale Mașloc, obține un nou rezultat cu care ne mân-
drim.

Și de data aceasta, ne-a reprezentat cu cinste în cadrul 
unui nou concurs județean de limba engleză, „English 
made fun”, la care a reușit să se claseze pe locul secund, 
cu 96 de puncte.

Concurs de poezie 
în grai, organizat de 
Școala Gimnazială 

Mașloc
În data de 27 aprilie 2018, Școala 
Gimnazială Mașloc organizează con-
cursul interjudețean de poezie în grai, 
din cadrul proiectului intitulat “Iz-
voare tradiționale bănățene”, care se 
va desfășura pe două secțiuni: ciclul 
primar și ciclul gimnazial.



Calendarul lucrărilor agricole de 
câmp  în luna mai

În prima parte a lunii se ter-
mină semănatul plantelor 
din epoca a II-a: iarba de 
Sudan, sorg, dovlecei, pe-
peni, etc.

Lucrarea se va realiza într-o 
perioadă cât mai scurtă, în-
trucât aceasta luna este în 
general ploioasă și acesta ar 
putea prelungi prea mult se-
mănatul.

În această lună se execută nu-
meroase lucrări de întreținere, 
astfel:
• graparea culturilor înainte 
sau după răsărire, dacă s-a 

format crusta, la culturile de 
porumb, soia, cartof, etc. ră-
ritul la porumb și eventual 
la sfecla și la floarea soarelui, 
dacă la acestea din urmă lu-
crarea nu s-a terminat în luna 
aprilie;
• plivitul la culturile semăna-
te des, atenție deosebită acor-
dându-se loturilor semincere;
prăsitul tuturor culturilor 
prăsitoare;

• adesea în această lună se 
aplică câte două prăsile;
• fertilizarea în tim-
pul vegetației a culturilor 
prășitoare: porumb, floa-
rea soarelui, sfeclă, cartof, 
etc. deși în general luna mai 
este ploioasă, pe suprafețele 
prevăzute a se iriga, dacă 
precipitațiile sunt insuficien-
te și rezerva de apă a solului 
este redusă, se administrează 
o udare;
• în această lună se recoltea-
ză prima coasă la lucernă, 
de asemenea borceagul de 
toamnă și chiar cel de primă-
vară pentru masa verde.

Hotărâri de Consiliu Local
Hotărârea nr.1 din 9.01.2018 

privind aprobarea deficitului aferent secțiunii de dezvoltare a bugetului Iocal pe anul 2017 

Hotărârea nr.2 din 12.02.2018
 privind adoptarea bugetului local pe anul 2018 

Hotărârea nr.3 din 12.02.2018 
privind aprobarea organigramei si a statului de funcțiuni 

Hotărârea nr. 4 din 12.02.2018 
privind aprobarea planului de ocupare al funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

comunei Mașloc, in anul 2018

Hotărârea nr. 5 din 12.02.2018
privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al compartimentului de asistență socială organizat 

la nivelul comunei Mașloc

Hotărârea nr. 6 din 12.02.2018
privind aprobarea tarifelor pentru unele servicii de interes local

Hotărârea nr. 7 din 29.03.2018
privind organizarea rețelei școlare la nivelul comunei Mașloc pentru anul școlar 2018-2019

Hotărârea nr. 8 din 29.03.2018
privind rectificarea bugetului local pe anul 2018

Hotărârea nr. 9 din 29.03.2018
privind aprobarea agendei culturale pe anul 2018

Hotărârea nr. 10 din 29.03.2018
privind constatarea apartenenței întregii suprafețe de 2946 mp înscrisă în CF 400024 Mașloc, 

nr. top. 821/293 la domeniul privat al UAT Mașloc  
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Decese
Popa Aurel, 76 ani
Gligor Ioan, 90 ani

Rani Ionuț-Titi, 45 ani
Nicolăiță Petruța, 86 ani

Bude Ioan, 65 ani

Dumnezeu să-i
odihnească în pace !


