
Investiţie importantă în Maşloc. 
Se schimbă reţeaua de 

alimentare cu energie electrică 
a comunei 

Veşti extrem de bune pentru 
comuna Maşloc. După mai 
bine de şase luni de discuţii,
negocieri şi eforturi, repre-
zentanţii Primăriei Maşloc 
au reuşit să contureze unul 
dintre cele mai importante 
proiecte pentru comună.

Astfel, împreună cu compa-
nia Enel, va demara lucrarea 
de schimbare a reţelei de ali-
mentare cu curent electric a 
comunei. Pe liniile de energie 
electrică din Maşloc au avut 
loc 9 intervenţii în doar un 
an, din cauza stâlpilor vechi 
şi a izolaţiilor deteriorate, iar 

oamenii au stat fără curent 
în case zile întregi. Însă toa-
te acestea vor fi de domeniul 
trecutului, imediat ce lucră-
rile de modernizare a reţelei 
vor fi finalizate. După ce a 
fost semnat contractul între 
Primăria Maşloc şi Enel, a 
fost deja emis certificatul de 

urbanism şi urmează ca, în 
curând, să demareze inves-
tiţia. Practic, vor fi înlocuite 
legăturile şi vor fi montaţi 
60 de stâlpi noi, dar şi fire de 
curent mai groase şi trans-
formatoare, care vor asigura 
întinderea şi susţinerea noii 
reţele.
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Editorial
Dragi locuitori,

Aşa cum ştiţi deja, interesul ad-
ministraţiei locale pentru învăţă-
mânt şi cultură este unul crescut, 
iar luna iunie este una dedicată, 
în cea mai mare parte, acestor 
domenii. La mijlocul lunii, în cen-
trul atenţiei s-au aflat elevii şcolii 
noastre, care au încheiat încă un 
capitol important din viaţa lor. 
La sfârşitul anului şcolar ne-am 
bucurat, împreună cu ei, de re-
zultatele pe care le-au obţinut, în 
cadrul festivităţii de premiere. Pe 
această cale, dorim să îi felicităm 
atât pe elevi, cât şi pe dascălii lor, 
pentru eforturile depuse şi care 
au fost încununate de succes. 
Un alt moment cu o încărcatură 
spirituală deosebită va avea loc 
luna aceasta, în 29 iunie, atunci 
când va fi sfinţită biserica din 
Maşloc, în prezenta Părintelui 
Mitropolit Ioan Selejan şi a unui 
sobor de preoţi din toate localită-
ţile vecine. Astfel, de sărbatoarea 
Sfinţilor Petru şi Pavel, toţi locu-
itorii comunei sunt aşteptaţi să 
participe la resfinţirea lăcaşului 
de cult, după ce s-au finalizat lu-
crările de refacere a picturilor.  De 
asemenea, în curând va avea loc 
si sărbătoarea satului, Ruga din 
Maşloc, la care îi invităm pe toţi 
locuitorii comunei, împreună cu 
invitaţii acestora. Şi anul acesta 
am pregătit, pentru locuitorii co-
munei noastre, o zi plină, în care 
petrecerea şi voia bună vor fi la loc 
de cinste.  Iar în tot acest timp, aşa 
cum veţi putea citi în acest număr 
al Monitorului Primăriei Maşloc, 
continuăm să ne preocupăm de 
investiţiile importante pentru 
comuna noastră.

Ionel Lupu
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Rugă mare, la Maşloc. 
Vor urca pe scenă îndrăgiţi solişti din Banat

Ca în fiecare an, la Maşloc 
se sărbătoreşte Hramul Bi-
sericii ortodoxe de Sfinţii 
Apostoli Petru şi Pavel, iar 
odată cu această sărbătoare 
are loc şi Ruga satului, dedi-
cată întregii comunităţi. 

Aceasta săbătoare corespun-
de, pentru fiecare comunitate 
în parte, datei sfinţirii biseri-
cii din localitate. Iar în unele 
zone etno-geografice sărbă-
toarea bisericii se mai numeş-
te şi hram. Însă, aşa cum îi stă 
în fire bănăţeanului, ruga este 
un moment de fală, astfel că 
niciunde nu se sărbătoreş-
te cu fastul şi amploarea din 
Banat.

Anul acesta, în data de 1 iulie, 
sărbătoarea satului începe cu 

slujba de la Biserică, momen-
tul care dă binecuvântare eve-
nimentului. Apoi, începând 
cu ora 16, toţi locuitorii co-
munei Maşloc, împreună cu 
oaspeţii lor, sunt invitaţi să ia 
parte la spectacolul oferit de 

îndrăgiţii artişti ce vor urca 
pe scenă. Rică Vulpe, Adriana 
Nemes, Florin Giurgiu, Mi-
haela Stan, Romario, Zeno, 
Codrut Bento, Dan Necşa şi 
Nicu Novac sunt cei care vor 
întreţine atmosfera.



Vizită arhierească la sfinţirea 
bisericii din Maşloc

Cu bucurie şi cu 
credință va fi primit 
Înaltpreasfințitul Ioan 
Selejan la slujba din ziua 
Sfinţilor Apostoli Pe-
tru şi Pavel, atunci când 
biserica noastră va fi re-
sfinţită. Asta după ce au 
fost realizate importante 
lucrări de reabilitare şi de 
refacere a picturilor bise-
riceşti.  

Alături de un sobor de 
preoţi va avea loc o slujbă 
deosebită, la finalul căre-

ia Părintele Mitropolit al 
Banatului, Ioan Selejan, 
într-o atmosferă înălţătoa-
re, va adresa cuvântul său 
credincioşilor din comuni-

tatea noastră.

„În această zi specială, deose-
bit de importantă pentru noi 
toţi, aşteptept toţi locuitorii 

comunei să fie alături de noi, 
să fim cât mai mulţi, pentru 
a ne putea bucura împreună 
de acest moment” a spus pri-
marul Ionel Lupu.

Investiţie a Consiliului Judeţean Timiş 
în zona localităţii Alioş

O platformă destinată 
verificării tonajului auto-
vehiculelor, mai exact un 
spaţiu de servicii şi con-
trol pentru verificarea to-
najului pe Drumul Jude-
ţean 691, va fi construită 
în zona localităţii Alioş.  

Investiţia presupune reali-
zarea de lucrări de: ame-
najare platformă cântărire, 
aplasată la marginea par-
ţii carosabile a drumului 
judeţean, montarea unui 
cântar fix, înglobat în 
structura rutieră a plat-
formei de cântărire, dotate 
cu un container-birou, cu 
toate utilităţile necesare şi 
camere de supraveghere. 

„Am luat decizia realizăii 
acestui obiectiv de investiţii 
tocmai pentru a putea ve-
rifica în mod constant dacă 
autovehiculele care circula pe 

acest drum respectă restricţi-
ile de tonaj. Dorim reducerea 
degradărilor la respectivul 
drum judeţean şi implicit a 
cheltuielilor de întreţinere. 
În acest spaţiu de servicii şi 

control din zona localităţii 
Alioş va fi montat un cântar 
fix, cu care va fi verificată 
respectarea normelor legale 
de către transportatorii de 
mărfuri, privind tonajul 
maxim admis. Lucrările la 
acest obiectiv vor fi finali-
zate în cursul lunii iulie” a 
spus preşedintele Consi-
liului Judeţean Timiş, Că-
lin Dobra.

Valoarea totală a investi-
ţiei, care înseamnă ame-
najarea platformei şi achi-
ziţionarea şi montarea 
cântarului fix se ridică la 
suma de 412.640,21 (fără 
TVA), bani de la Consiliul 
Judeţean Timiş.
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Sfârşit de an şcolar, la Maşloc
Zi plină de emoţii pentru 
elevii şcolii Gimnaziale 
Maşloc, la finalul anului 
şcolar. 

Cu mic, cu mare, elevii au 
participat la festivitatea de 
încheiere a anului şcolar, iar 

în prezenţa dascălilor şi a 
colegilor, au participat la pre-
mierea elevilor cu rezultate 
deosebite. 

Şi de această dată finalul de 
an şcolar a fost aşteptat cu 
mândrie şi bucurie de către 

elevi,   iar cei mai buni din-
tre ei au fost recompensaţi cu 
diplome pentru rezultatele 
deosebite pe care le-au ob-
ţinut la învăţătură şi purtare 
în anul şcolar care tocmai s-a 
încheiat.

Iar în timp ce absolvenţii cla-
sei a opta erau încă încercaţi 
de emoţiile aşteptării primu-
lui examen serios din viaţă, 
cei mai mici dintre elevi au 
spus rămas bun şcolii până în 
toamnă şi au pornit cu veselie 
în vacanţa de vară.

Elevii din Maşloc, 
la Turneul celor 5

În cadrul proiectului 
„Educația – centrul 
schimbării în comuni-
tate”, United Way Ro-
mânia a cooptat parti-
ciparea a 5 şcoli la un 
eveniment sportiv. 

Este vorba despre Cole-
giul Tehnic Electrotimiş/
Şcoala Gimnazială 20, 
Şcoala Gimnazială 15 
Timişoara, Şcoala Gim-
nazială Bucovăț, Şcoala 
Gimnazială Maşloc, 
Şcoala Gimnazială 
Sînandrei. Iar pe lângă 
aceste şcoli, organizatorii 
au mai apelat şi la So-
cietatea pentru Copii şi 
Părinți, Asociația Copii şi 
Asociația Timar. 
Evenimentul se va derula 
pe parcursul a 5 etape şi 
va implica peste 500 de 

copii şi cadre didactice.

Astfel, sâmbătă, în 9 iu-
nie la Colegiul Tehnic 
Electrotimiş/Şcola Gim-

naziale 20 a avut loc una 
dintre etapele concursu-
lui, iar probele au implicat 
copiii într-un mod dis-
tractiv şi competitiv. 

Zeci de elevi 
au susţinut Evaluarea 
Naţională la Centrul 
de Examen Maşloc

În data de 11.06.2018 şi 13.06.2018, 
elevii clasei a VIII-a au susținut cele 
două probe , la  Limba si literatura ro-
mână şi Matematică, în cadrul Evalu-
ării Naționale 2018. 

Şcoala Gimnazială Maşloc  a fost 
Centru de examen, la care au fost 
arondate şcolile din Fibiş şi Pişchia, 
astfel că, în total, peste 40 de absol-
venţi de gimnaziu au susţinut exame-
nul naţional la şcoala din Maşloc. 

Elevii şcolii noastre au obţinut rezul-
tate satisfăcătoare, fapt pentru care ii 
felicităm.



Hotărâri de Consiliu Local
Hotărârea nr.11 din 14.06.2018 

privind rectificarea bugetului local pe anul 2018

Hotărârea nr.12 din 14.06.2018
 privind actualizarea componenței comisiilor de specialitate, pe principalele domenii 

de activitate 
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Structura anului şcolar 2018-2019
Elevii şi preşcolarii au 
terminat cursurile anului 
şcolar vineri, în 15 iunie, 
conform calendarului 
aprobat de Ministerul 
Educaţiei Naţionale.  

Iar potrivit unui ordin 
al ministrului Educaţiei 
Naţionale, Valentin Popa, 
anul şcolar 2018-2019 va 
începe pe 10 septembrie 
şi însumează 168 de zile 
lucrătoare (34 de săptă-
mâni): 
semestrul I - 10 septem-
brie 2018 - 1 februarie 

2019; 
semestrul al II-lea - 11 
februarie 2019 - 14 iunie 
2019.

Vacanţele elevilor din toa-
te ciclurile de învăţământ 
sunt programate astfel: 

vacanţa de iarnă, în perioa-
da 22 decembrie 2018 - 13 
ianuarie 2019, 
vacanţa intersemestria-
lă între 2 şi 10 februarie 
2019, 
vacanţa de primăvară, între 
20 aprilie şi 5 mai 2019 

vacanţa de vară, din 15 iu-
nie până în 15 septembrie 
2019.

Clasele din învăţământul 
primar şi grupele din învă-
ţământul preşcolar bene-
ficiază de vacanţă în săp-
tămâna 27 octombrie - 4 
noiembrie 2018.

Pentru clasele terminale 
din învăţământul liceal, 
anul şcolar se încheie în 
data de 31 mai 2019, iar 
pentru clasa a VIII-a, în 
data de 7 iunie 2019. 

Recomadările pompierilor 
pentru a evita incendiile de vegetaţie uscată 

Reprezentanţii Inspectoratului pen-
tru Situaţii de Urgenţă Banat fac apel 
la cetăţeni să respecte următoarele 
măsuri specifice de prevenire a incen-
diilor de vegetaţie.

• să nu utilizeze focul deschis în locuri cu 
pericol de incendiu şi pe timp de vânt.
• Să nu utilizeze focul deschis la distanţe 
mai mici de 10 metri faţă de materiale sau 
substanţe combustibile (casă,şură, depozit 
de cereale, pădure)

• Arderea miriştilor, resturilor vegetale, 
gunoaielor, deşeurilor şi a altor materia-
le combustibile să se facă în locuri special 
amenajate

• cetăţenii să se inetreseze în prealabil la 
primărie în ceea ce priveşte planificarea 
zilelor şi  locurilor special amenajate în 
care se adună resturile menajere şi vege-
taţia uscată din localitate în scopul arderii
• arderea resturilor vegetale, a gunoaielor, 
a deseurilor şi a miriştilor să se facă numai 
după ce a fost anunţat serviciul pentru si-
tuaţii de urgenţă.
• Să asigure supravegherea permanentă 
a arderii şi să stingă jarul după încetarea 
acesteia. 


