
Se va face dezinsecţia în toate 
localităţile comunei 

Şi anul acesta, reprezen-
tanţii Primăriei Maşloc 
au făcut toate demersuri-
le pentru a realiza acţiu-
nea de dezinsecţie. 

În acest sens, se va lua le-
gătura cu aviaţia utilitară 
pentru a se realiza stropi-
rea împotriva insectelor. 

Şi de data aceasta, la fel ca 
anul trecut, un reprezen-
tant al Primăriei va însoţi 
echipa care se ocupă de 
dezinsecţie, pentru a se 
asigura că procedura este 
respectată întru totul, ast-
fel încât efectele stropirii 
aeriene să fie cele optime.
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Editorial
Dragi locuitori,

Aşa cum am mai facut-o deja, vin 
în faţa dumneavoastră cu rugă-
mintea de a ne ajutata şi de a ne 
susţineţi în demersurile pe care 
le întreprindem, în permanenţă, 
pentru menţinerea curăţeniei în 
comună.
 Noi toţi trebuie să ne îngrijim de 
tot ce înseamnă locuinţele, curţile 
şi gospodăriile noastre. Fiecare 
are obligaţia să se asigure că atât 
ograda, cât mai ales zona din faţa 
casei în care locuieşte sunt curate. 
Eforturile administraţiei locale 
sunt în zadar, atât timp cât dum-
neavoastră, locuitorii comunei, 
nu ne sprijiniţi.
Fac apel la dumneavoastră şi vă 
rog să vă întreţineţi zonele din 
faţa casei, să tăiaţi iarba şi să cu-
răţaţi şanţurile şi rigolele, să între-
ţineţi rondourile cu flori şi să vă-
ruiţi pomii de pe spaţiile din faţa 
caselor. De asemenea,  îi rugăm 
pe locuitorii comunei să îşi ridice 
utilajele şi lucrurile depozitate pe 
spaţiul verde din faţa casei.
Aşa cum ştiţi deja, reprezentanţii 
Primăriei au organizat o campa-
nie de curăţenie de primăvară, în 
care s-au colectat deşeurile, iar 
reprezentanţii companiei Retim, 
care se ocupă de serviciu de salu-
brizare, a pus la dispoziţia tuturor 
pubele de gunoi şi saci galbeni 
pentru colectarea selectivă. Ast-
fel, există toată bunăvoinţa şi 
deschiderea din partea noastră, 
a autorităţilor locale, pentru buna 
gospodărire a comunei noastre şi 
vă rugăm şi pe dumneavoastră 
să vă preocupaţi mai îndeaproa-
pe de felul în care arată comuna 
noastră. 

Ionel Lupu
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PROGRAMUL PRIMĂRIEI MAŞLOC 
Cu ocazia zilei Sărbătorii de Rusalii şi a Zilei Copilului, 

sărbători legale în 
România, programul 

Primăriei Maşloc 
se modifică. Astfel, 
ziua de luni, 28 mai, 

este declarată zi 
nelucrătoare, la fel 
ca şi ziua de vineri, 

1 iunie. 



Cei care nu îşi curăţă terenurile 
de ambrozie vor fi amendaţi

Ținând cont de perico-

lul pe care ambrozia îl 

reprezintă din punct de 

vedere al potențialului 

său alergen, reprezen-

tanţii Primăriei Maşloc 

atrag atenția instituțiilor 

publice, agenților econo-

mici şi persoanelor fizice 

asupra necesității imedi-

ate de stopare a creşterii 

acesteia pe domeniul pu-

blic. 

În luna februarie a acestui 

an a fost aprobată Legea 

care vizează combaterea 

ambroziei, potrivit căreia 

cei care nu iau măsurile 

necesare pentru a evita 

instalarea şi răspândirea 

acestei plante vor fi amen-

daţi cu sume de până la 

20.000 de lei.

”Proprietarii sau deţinăto-

rii de terenuri, administra-

torii drumurilor publice, 

căilor ferate, cursurilor de 

apă, lacurilor, sistemelor 

de irigaţii şi ai bazinelor 

piscicole au obligaţia să 

desfăşoare lucrări de pre-

venire, combatere şi dis-

trugere a buruienii am-

brozia, denumită ştiinţific 

Ambrosia artemisiifolia, 

pentru evitarea instalării 

şi răspândirii vegetaţiei 

adventiv invazive şi elimi-

narea prezenţei acesteia pe 

terenurile intravilane sau 

extravilane”, se expică în 

textul de lege.

În scopul distrugerii am-

broziei şi prevenirea răs-

pândirii acesteia, propri-

etarii terenurilor pe care 

creşte ambrozia vor des-

făşura periodic, în perioa-

da cuprinsă între răsărirea 

acestei plante şi apariţia 

primelor inflorescenţe, re-

spectiv, cel târziu până la 

data de 30 iunie a fiecărui 

an, lucrări de întreţinere 

a terenurilor prin cosire, 

smulgere, erbicidare sau 

alte lucrări şi metode spe-

cifice, măsurice urmează să 

fie  menţinute până la sfâr-

şitul perioadei de vegetaţie 

a buruienii”.

Şi beneficiarii lucrărilor de 

constructie au obligaţia să 

ia măsurile necesare pen-

tru evitarea instalării sau 

răspândirii buruienii am-

brozia, pe terenurile afec-

tate de lucrări.

 ”În vederea stabilirii so-

luţiilor corespunzătoare 

pentru combaterea bu-

ruienii ambrozia, Minis-

terul Mediului împreună 

cu Ministerul Sănătăţii şi 

Ministerul Agriculturi şi 

Dezvoltării Rurale desfă-

şoară anual campanii de 

informare şi conştientizare 

împreună cu partenerii lo-

cali, stabilind măsurile ce 

se impun pentru limitarea 

ariei de extindere a acestei 

specii invazive şi eradica-

rea acestei plante”, se arată 

în Lege.
2 | Nr. 66 | luna mai 2018

PRIMĂRIEI COMUNEI MAŞLOC



PRIMĂRIEI COMUNEI MAŞLOC

3Nr. 66 | luna mai 2018 | 

Premii pentru elevii şcolii, 
la Concursul Floare Mândră 

Timişeană
Încă un concurs în care elevii şcolii 
noatre s-au remarcat a avut loc, în 12 
mai, la Giulvăz. În cadrul primei ediţii 
a festivalului-concurs judeţean Floare 
Mândră Timişană, copiii din Maşloc 
au participat la mai multe secţiuni, iar 
rezultatele au fost excepţionale.

La secţiunea „Recitare poezie în grai” 
eleva Ioana Szigeti, din clasa a II-a, a 
reuşit să obţină premiul I, în timp ce la  
categoria „Cântec popular”, eleva Ana-
maria Dutciuc, din clasa a IV-a, a obţi-
nut locul II.
Pe această cale felicităm elevii care au 
arătat, încă o data, ca sunt cei mai buni şi 
le urăm succes în continuare.

Evaluare Națională  2018
Mai este doar puţin până când absolvenţii de gimnaziu ai Şcolii Belinţ vor susţine 
Evaluarea Naţională. Cu acest prilej, le dorim elevilor din clasa a VIII-a mult suc-
ces la probele de examen!

Iată mai jos calendarul de des-
făşurare al Evaluării Naţiona-
le din acest an:

• 04-08 iunie 2018 Înscrierea la 
evaluarea națională 
• 08 iunie 2018 Încheierea cur-
surilor pentru clasa a VIII-a 
• 11 iunie 2018 Limba şi literatura română - probă scrisă 
• 13 iunie 2018 Matematica - probă scrisă 1
• 4 iunie 2018 Limba şi literatura maternă - probă scrisă 
• 19 iunie 2018 Afişarea rezultatelor înaintea contestațiilor (până la ora 12:00) 
• 19 iunie 2018 Depunerea contestaţiilor (orele 14:00 – 19:00) 
• 20-22 iunie 2018 Soluţionarea contestaţiilor 
• 23 iunie 2018 Afişarea rezultatelor finale după soluţionarea contestaţiilor.

Ziua eroilor, 
sărbătorită în 17 mai

Ziua Eroilor, sărbătoare națională a 
poporului român, a fost  marcată, anul 
acesta, in 17 mai, de Ziua Înălțării 
Domnului, în 
memoria celor 
căzuți de-a lun-
gul veacurilor 
pe câmpurile 
de luptă, pentru 
credință, liber-
tate, dreptate şi 
pentru apărarea 
țării şi întregi-
rea neamului.
La acest eveniment au participat au-
torităţile locale, alături de care au 
stat şi elevii şcolii noastre, însoțiți de 
învățători şi diriginți. Evenimentul a 
început cu slujba de la biserică, apoi, la 
monumentul închinat eroilor din Ali-
oş a avut loc o depunere de coroane. 
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Poftiţi la Rugă, la Remetea Mică
Se fac ultimele pregătiri 
pentru sărbătoarea sa-
tului, la Remetea Mică. 
Luni, în 28 mai 2018, în a 
doua zi de Rusalii, va avea 
loc Ruga Satului, eveni-
ment la care sunt invitaţi 
cu drag toţi locuitorii co-
munei, dar şi goşcii lor.  

Petrecerea se anunţă una 
extrem de reuşită, iar at-
mosfera va fi întreţinută 
de formaţia Huţulii din 
Banat, dar şi de invitaţi 
din Soca şi Ştiuca. Cu 
această ocazie, va fi insta-
lat şi noul preot paroh lal 
Bisericii Ucrainiene, după 
ce postul a rămas vacant în 
data de 1 ianuarie, atunci 

când fostul paroh a plecat 
să slujească într-o zonă din 
Maramureş.

Programul rugii este unul 
extrem de bogat şi va în-
cepe luni dimineaţa, de la 

ora 10, la biserica din sat, 
cu sfânta liturghie. Apoi, 
de la ora 14, atât invitaţii 
veniţi de departe, cât şi 
localnicii vor servi masa, 
pentru ca de la ora 15 să 
înceapă Balul. Petrecerea 

va avea loc pe platoul din 
faţa Căminului Cultural.

Pe această cale, invităm 
toţi locuitorii comunei 
Maşloc să ia parte la Ruga 
satului Remetea Mică.

Ziua Culturii Ucrainiene, 
la Remetea Mică 

În data de 3 iunie, la Remetea Mică 
va avea loc Ziua Culturii Ucrainiene, 
iar în cadrul evenimentului se va face 
şi lansarea primului CD al formaţiei 
Huţulii din Banat, finanţat de către 
Uniunea Ucrainienilor din România. 

Cu acest prilej, în comuna noastră vor 
ajunge renumite ansambluri ucrainiene 
din Maramureş şi Timiş, dar şi alţi invi-
taţi de onoare, artişti din Banat, care vor 
interpreta muzică autentică bănăţeană. 
Mihai Iancu, Petrică Nicoară Sârbu, 
Ghiţă Berinde, Maria Petrescu şi mulţi 
alţi interpreţi faimoşi vor urca pe scenă 
pentru a susţine recitaluri. 

Programul Zilei Culturii Ucrainiene 
va debuta la ora 14, când va avea loc 

primirea invitaţilor, la sediul Uniunii 
Ucrainienilor din Remetea Mică, la 
fosta şcoală. La 14.30 va avea loc para-
da portului popular, de la sediul Uniunii 
până la căminul cultural. Se va merge 
roată, până la platoul Căminului Cul-
tural, acolo unde se va desfăşura eveni-
mentul. 

La ora 15 va începe programul artistic, 
susţinut de formaţiile invitate, iar în 

program vor cânta, de mai multe ori, 
Huţulii din Banat, având în vedere ca 
în cadrul evenimentului îşi lansează 
CD-ul.Programul se va încheia în jurul 
orei 19, iar invitaţii, aproximativ 160 de 
persoane, vor servi masa festivă.

În acelaşi timp, pe platoul din faţa că-
minului cultural va începe balul.

(foto arhivă)


