
Bani de la Consiliul Judeţean 
Timiş pentru comuna Maşloc 
Consilierii județeni s-au 
reunit, luna aceasta,  pen-
tru a face o rectificare 
de buget, pozitiva. Cu 
alte cuvinte, mai multe 
instituții din subordi-
nea Consiliului Județean 
Timiș au primit bani 
pentru diverse investiții, 
la fel ca și primăriile din 
județ. 

Și Primăriei Mașloc i-au 
fost alocate fonduri, ast-
fel încât se vor putea face 
investiții în plus față de ce 

era prevăzut, în urma echi-
librării bugetelor locale. În 
comuna noastră s-au alo-
cat fonduri pentru proiec-

tele de dezvoltare locală și 
pentru susținerea proiecte-
lor de infrastructură care 
necesită cofinanțare locală.
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Editorial
Dragi locuitori,

Aşa cum deja se poate vedea, 
toamna şi-a intrat în drepturi, iar 
de acum ne întoarcem cu toţii la 
activităţile curente. Una dintre 
acestea este pregătirea gospo-
dăriei pentru a întâmpina iarna 
în siguranţă. Astfel, ca de obicei 
în această perioadă a anului, ne 
pregătim pentru curăţenia de 
toamnă. Pe această cale fac apel 
la toţi locuitorii comunei noastre 
să înceapă să îşi stângă lucrurile 
nefolositoare din gospodărie, ve-
getaţia uscată şi deşeurile, pentru 
ca acestea să poată fi adunate în 
cadrul campaniei de curăţenie 
ce va avea loc în luna octombrie 
şi despre care vom da mai multe 
detalii în numărul următor al zia-
rului nostru.

În altă ordine de idei, vreau să vă 
anunţ că a început aprovizionarea 
cu lemne a şcolilor din comună. 
De asemenea, pot fi achiziţionate 
lemne şi de către locuitorii comu-
nei, pe care îi sfătuim să se aprovi-
zioneze de pe acum cu lemne, cât 
vremea încă e blândă. 

În final, vă doresc dumneavoas-
tră, tuturor locuitorilor comunei 
Maşloc, ca la început de toamnă 
să fiți la fel de muncitori şi să dați 
dovadă în continuare de spirit 
civic, pentru a ne sprijini în toate 
demersurile pe care le facem pen-
tru dezvoltarea comunei noastre. 
Vă doresc tuturor să aveţi o toam-
nă îmbelşugată, iar sezonul rece 
să fie unul lipsit de incidente.

Ionel Lupu
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Început de an școlar, la Școala Gimnazială Mașloc
Cu emoții, flori și zâm-
bete. Așa au început 
elevii Școlii Gimnazi-
ale Mașloc anul școlar. 
Zeci de copii din comuna 
noastră au trecut, pentru 
prima dată, pragul școlii. 
Ziua de 10 septembrie a 
fost una plină de emoții 
deopotrivă pentru bo-
boci, care au început o 
nouă etapă din viața lor, 
și pentru colegii lor mai 
mari. 

Cu timiditate și nerăbdare, 
cei mai mici dintre școlari 
au ascultat cu atenție tot ce 
le-au transmis dascălii în 
prima zi de școală, în timp 
ce colegii lor mai mari s-au 
bucurat din plin de revede-
re, după o vacanță de vară 
lungă și plină de povești. 
Cu toții au pornit apoi 
spre clase, acolo unde i-au 
întâmpinat învățătorii, 

diriginții și profesorii ce le 
vor călăuzi pașii în acest an 
școlar. 

„Cu toții privim cu speranță 
și  bucurie acest nou înce-
put. Odată cu startul no-
ului an școlar, vreau să le 
transmit cadrelor didactice 
multă putere de muncă și 
răbdare, iar elevilor le do-
resc să se bucure din plin 

de tot ceea ce urmează și să 
trateze cu înțelepciune toate 
experiențele pe care le vor 
parcurge”, a spus primarul 
Ionel Lupu.

Deopotrivă elevilor și pro-
fesorilor le dorim putere 
de muncă, înțelepciune și 
rezultate cât mai bune, în 
acest nou an școlar!



Se pot cumpăra lemne
Din data de 15 septem-
brie s-au deschis parche-
tele de lemn de foc pentru 
locuitorii comunei noas-
tre. 

Astfel, toți cei care au ne-

voie vor putea cumpăra 
lemne la prețuri cuprinse 
între 100 și 110 lei/ metru 
cub, în limita unei remorci 
de familie.

Cei care doresc să 

achiziționeze lemne de 
foc trebuie să se prezinte 
la Primărie cu Cartea de 
Identitate. De aici vor pri-
mi un bon cu care se vor 
putea duce la pădure pen-
tru a-și lua lemnele. 

Referendum pentru modificarea Constituției 
României, în octombrie

Un referendum de modi-
ficare a Constituției Ro-
mâniei va avea loc pe 6 și 7 
octombrie 2018. Demer-
sul are la bază o inițiativă 
cetățenească demarată de 
Coaliția pentru Familie 
la sfârșitul anului 2015. 

Inițiativa a strâns numă-
rul de semnături necesare 
pentru a iniția un proiect 
de lege constituțională.

Inițiativa vizează înlocu-
irea sintagmei „între soți” 
din art. 48, alin. (1) al 

Constituției cu sintagma 
„între un bărbat și o fe-
meie”. Potrivit expunerii 
de motive din proiectul de 
lege, acesta „își propune să 
înlăture orice echivoc pe 
care utilizarea termenu-
lui de «soți» (...) ar putea 
să-l aducă în conturarea 
noțiunii de «familie», a ra-
portului dintre «familie» 

și dreptul fundamental al 
bărbatului și al femeii de 
a se căsători și a întemeia 
o familie”. Căsătoria este 
deja reglementată în arti-
colul 277 din Codul civil, 
care interzice alte forme 
de conviețuire echivalente 
cu aceasta (căsătoriile și 
parteneriatele civile între 
persoane de același sex). 

La referendum, cetățenii 
României vor răspunde 
la întrebarea „Sunteți de 
acord cu Legea de revizui-
re a Constituției României 

în forma adoptată de Par-
lament?”

Potrivit legii, 30% dintre 
alegătorii înscriși pe lis-
tele electorale trebuie să 
participe la referendum 
pentru a-l valida, iar even-
tuala redefinire a familiei 
va trece dacă jumătate plus 
unu dintre cei prezenți la 
urne vor vota „pentru”, cu 
condiția suplimentară ca 
numărul lor să reprezinte 
25% dintre cei cu drept de 
vot. 
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ANUNŢ
ȘCOALA GIMNAZIALĂ MAȘLOC cu sediul în localitatea Mașloc,  nr. 149, județul Timiș organizează concurs pentru 
ocuparea funcției contractuale vacante, de: 
• ÎNGRIJITOR - 0,25 normă post  la GPN Remetea Mică , conform HG 286/23.03.2011.  

Concursul se va desfășura astfel:  
• Proba interviu în data de 15.10.2018, ora 10,00 
• Proba practică în data de 15.10.2018, ora 12,00

Pentru participarea la concurs candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
• studii : medii 
• vechime (obligatoriu): 2 ani
• adeverință absolvire curs de igienă 
• copii înscriși la grădinița/școala noastră
• domiciliu stabil de preferat în localitate

Candidații vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunțului în Moni-
torul Oficial, Partea a III-a la sediul Școlii Gimnaziale Mașloc.  
Relații suplimentare la sediul: Școlii Gimnaziale Mașloc, persoană de contact: Cîtu Adriana: 0256/231214 ,  fax: 0256/231214, 
e-mail : scoala.masloc@gmail.com

Director, Prof. Spineanu Alina Sorina
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Ziua Curăţeniei, marcată la Maşloc
„Let’s Do It, România!”, ziua în 
care în întreaga țară, mii de oameni 
s-au mobilizat pentru a curăța Ro-
mânia de deșeuri, a fost marcată și 
în comuna noastră.

Înarmați cu zâmbete, voie bună, pu-
tere de muncă, dar și saci și mănuși, 
voluntarii care au luat parte la cea 
mai mare campanie de curățenie au 
început, încă de dimineață, să străba-
tă străzile comunei, lăsând în urma 
lor o curățenie exemplară. 

Cei mai mulți dintre participanții 
la acțiune au fost elevii școlii noas-
tre, care s-au „luptat” să strângă cât 
mai multe deșeuri de pe domeniul 
public. Astfel, atât elevii de la școala 
din Mașloc, cât și cei de la Alioș au 
reușit, în doar câteva ore, să strângă 
zeci de zeci cu gunoaie.  

Campania Let’s Do It, România s-a 
desfășurat la nivel național, în 15 
septembrie. 

Pentru spiritul civic de care au dat 
dovadă, îi felicităm pe toți cei care au 
participat la campania de curățenie!

Hotărâri de Consiliu Local 
HCL nr. 13 din 28.06.2018 
privind aprobarea cofinanțării Pro-
iectului regional de dezvoltare a in-
frastructurii de apă și apă uzată din 
județul Timiș, în perioada 2014-
2020 prin POIM și asocierii Comu-
nei Mașloc prin Consiliul Local al 
Comunei Mașloc cu Județul Timiș 
prin Consiliul Județean Timiș în ve-
derea asigurării Cofinanțării proiec-
tului

HCL nr. 14 din 28.06.2018 
privind aprobarea dezlipirii unui 
imobil

HCL nr. 15 din 31.07.2018 
privind instituirea taxei speciale de 
salubrizare în cazul prestațiilor de 
care beneficiază utilizatorii fără con-
tract din comuna Mașloc și apro-
barea „Regulamentului privind sta-
bilirea și aplicarea taxei speciale de 
salubrizare”, inițiator - primarul co-
munei Mașloc

HCL nr. 16 din 31.07.2018 
privind aprobarea Regulamentu-
lui de organizare și funcționare a 
spațiilor publice de joacă pentru co-
pii pe raza comunei Mașloc

HCL nr. 17 din 31.07.2018 
privind vânzarea spațiului locativ 
din loc. Alioș, nr. 193, în baza legii 
112/1995

HCL nr. 18 din 30.08.2018 
privind actualizarea inventarului bu-
nurilor ce aparțin domeniului public 
al comunei

HCL nr. 19 din 30.08.2018 
privind aprobarea Regulamentului 
intern privind acordarea vouchere-
lor de vacanță pentru funcționarii 
publici și personalul contractual din 
cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului Comunei Mașloc

HCL nr. 20 din 30.08.2018 
privind acordarea unui mandat spe-
cial împuternicitului Consiliului 
Local al comunei Mașloc în Aduna-
rea Generală ordinară a Asociațiilor 
Asociației de Dezvoltare Intercomu-
nitară Apă-Canal Timiș

HCL nr. 21 din 20.09.2018 
privind Rectificarea bugetului local

HCL nr. 22 din 20.09.2018 
privind aprobarea Studiului de Fe-

zabilitate și a indicatorilor tehnico-
ecnomici aferenți „Proiectului regio-
nal de dezvoltare a infrastructurii de 
apă și apă uzată din județul Timiș, 
în perioada 2014-2020 - localitatea 
Mașloc”

HCL nr. 23 din 20.09.2018 
privind  aprobarea asocierii comunei 
Mașloc în calitate de asociat în vede-
rea constituirii ASOCIAȚIEI DE 
DEZVOLTARE INTERCOMU-
NITARĂ „DISTRIBUȚIE GAZ 
TIMIȘ CENTRU”

HCL nr. 24 din 20.09.2018 
privind aprobarea alipirii a două te-
renuri

HCL nr. 25 din 20.09.2018 
privind numirea unui reprezentant al 
Consiliului Local în Comisia pentru 
asigurarea calității (CEAC), la soli-
citarea Școlii Gimnaziale Mașloc

HCL nr. 26 din 20.09.2018 
privind numirea a doi reprezentanți 
ai Consiliului Local în Consiliul de 
administrație al Școlii Gimnaziale 
Mașloc, la solicitarea Școlii Gimna-
ziale Mașloc
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Istoric - Starea Civilă
Începuturile Stării Civi-
le datează din octombrie 
1808 când Mitropolitul 
Bănulescu-Badoni a dis-
pus ca în toate bisericile 
din ambele Principate 
să fie introduse și ținute 
registre de stare civilă în 
care să fie trecute persoa-
nele născute, căsătorite și 
decedate.

Codul Civil, pus în apli-
care în decembrie 1865, 
a implementat și mate-
ria actului de stare civilă 
care a fost trecut în seama 
autorităților administra-
tive ale statului. Cu toate 
acestea, evidența actelor 
de stare civilă a fost ținută 
de biserici și parohii până 
în 1895, când, prin legile 
vremii respective, au fost 
numiți funcționari ai sta-
tului ce completau actele 
de stare civilă.

Prima lege a administrației 
publice, din 14 iunie 1925, 
conferă atribuții de ofițer 
de stare civilă primarului, 
care la rândul său poate 
delega aceste atribuțiuni 
notarului sau altor 
funcționari din primărie.
Primăria com. Mașloc 
deține registre de sta-
re civilă separat pentru 
nașteri, căsătorii și decese 
datând din anul 1895. În 
perioada 1895 -1921 re-
gistrele aveau imprimarea 
și se completau folosind 

ortografia limbii maghia-
re. De remarcat faptul că 
registrele erau completate 
cu cerneală de culoare nea-
gră, iar caligrafia scrisului 
era impecabilă. Până în 
anul 1949 inclusiv regis-
trele de acte de stare civilă 
erau deschise separat pe 
localități, iar din 1950 erau 
completate pe întreaga co-
mună, lucru păstrat până 
în ziua de astăzi.

Registrele de stare civilă 
erau completate în dublu 
exemplar, iar după ce se 
termina registrul de com-
pletat, exemplarul nr.1 se 
păstra în arhiva primări-
ei, iar exemplarul nr.2 se 
înainta spre păstrare Ofi-
ciilor de Stare civilă din 
Timișoara, actualmente 
Direcția de Evidență a 
Persoanei. Existența celui 
de al doilea exemplar era 
foarte importantă  pen-

tru reconstituirea acte-
lor de stare civilă în cazul 
dispariției primului exem-
plar al registrului păstrat la 
primărie din diverse moti-
ve: incendii, inundații, răz-
boaie, etc.

Până la sfârșitul anilor 
1930, anual registrele 
de stare civilă erau viza-
te de către Subprefectul 
județului. În perioada 
1895- 1955 a existat și câte 
un registru opis al actelor 
de stare civilă separat pe 
nașteri, căsătorii și decese, 
dar nu cunoaștem motivul 
pentru care acel registru, 
de altfel foarte util în cazul 
căutării unui act de stare 
civilă, nu a mai fost com-
pletat după anul 1955.      

Cornel Szigeti 
secretarul 

Primăriei Mașloc

EI VOR 
PREDA 

LA ORE! 
Educatorii, învățătorii și 
profesorii care-i vor în-
druma spre cunoaștere 
pe copii comunei noas-
tre, în acest an școlar, 
sunt următorii: 

Clasa pregătitoare: 
Drăgoi Eleonora

Clasa I: 
Dologa Iulia

Clasa a II-a: 
Szigeti Aurora

Clasa a III-a: 
Pavlovici Pătruț Maria

Clasa a IV-a: 
Popescu Ramona

Clasa a V-a A: 
Jușca Patricia

Clasa a V-a B: 
Cotoc Vandana

Clasa a VI-a: 
Matei Sorina

Clasa a VII-a: 
Popescu Ana

Clasa a VIII-a A: 
Pecican Ovidiu

Clasa a VIII-a B: 
Adoch Aurelia


