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Sediul consiliului local: Maşloc nr. 95,
telefon 0256/231205, fax 0256/231209;
Coordonate:
45°59′50″ lat. N;
21°27′16″ long. E;
Repere istorice:
-1326 - localitatea Maşloc este atestată do -
cu  mentar sub numele Makalaka;
-1332 - este amintită în documentele vre mii
(pe locul actual  al sa tului Alioş -  Elleus fal -
va)  existenţa unui preot român, Martin;
-sec. XVI-XVII - Maşlocul a fost sub ocu-
paţie otomani, iar aşezarea Remethe (Re -
me tea Mică) a fost distrusă;
-1770-1771 - coloniştii germani din zona Pă   -
du rea Neagră au construit la Maş loc 90 de
case, localitatea nu mindu-se de acum
„Blumenthal“ („Valea  florilor”);
-1773 - pe ruinele vechiului sat Remethe,
Ofi  ciul Sării din Lipova înfiinţează două lo -
ca  li  tăţi rurale pentru germani: Königshof şi
Grei  fen thal;
-1783 - locuitorii din Greifenthal sunt mutaţi
în Königshof (Né metremet-„Re metea ger -
mană”, Remetea Mi că) satul numărând în
jur de 600 de su fle te; 
-1893 - proprietarul satului Remetea Mică
es te Petru Parison;
- un nou val de colonişti se stabileşte la Blu -
menthal (Maş loc), fiind zidite încă 16 ca se;
- 1922 - în Alioş sunt îm proprietăriţi de stat
65 de etnici români, 17 germani, doi unguri
şi un sârb;
-1930 - aşezarea Remetea mică era locuită
de 700 de germani, 15 români şi 25 de
săteni d ealte naţionalităţi; 
-1936 - în Maşloc funcţionau un cor bărbă -
tesc, cor mixt, fanfară, casă de păstrare, co -
o pe rativă de credit, notariat şi oficiu poştal;
- Remetea Mică avea 173 de case şi 763 de
locuitori;
-12 ianuarie 1952 - se naşte la Alioş Nicolae
Oprea, jurist, fost consilier jude ţean, direc-
tor al D.G.A. A. Timiş;
-1970 - în Re me tea Mică se aşază valuri
suc cesive de u  cra inieni ve niţi din Ma ra mu -
 reş;

-2002 - co mu na Maş loc a vea 2 106 locu i tori;
-2006 - la Maşloc este sfinţită noua biseri -
că ortodoxă română;
2010 - este ridicată la Maşloc o nouă grădi -
niţă de copii;
-la Remetea Mică este sfinţită noua biseri -
că ortodoxă ucra i neană;
Sate componente:
Maşloc, Alioş (1306, El leus fal   va - “Satul bă   -
trân”) şi Re me  tea Mică (1471, Remethe);
Populaţia stabilă la 1 ianuarie 2010 - total:  
2 269 de persoane, dintre care:
- masculină: 1 138 de persoane
- feminină: 1 131 persoane
Nu mărul locuinţelor la 1 ianuarie 2010:
844
Instituţii de învăţământ: Şcoli cu clasele I-
VIII: Maşloc; Şcoli cu clasele I-IV: Remetea
Mică şi Alioş; Gră diniţe cu program normal:
Maşloc, Reme tea Mică şi Ali oş;
Instituţii sanitare: Centru de Medicină
Integrată (policlinică şi spi tal): Maşloc;
Serviciu de ambulanţă: Maş  loc; Dispensar
medical uman: Maşloc; Punc te sanitare:
Remetea Mică şi Alioş; Far macie umană:
Maşloc;
Instituţii culturale: Cămine culturale: Alioş
şi Remetea Mică;
Baze sportive şi de agrement: Terenuri de
fotbal;
Biserici: Biserici ortodoxe române: Maşloc
(2006), Alioş (1826); Remetea Mică (capelă
1979); Biserică ortodoxă ucraineană: Re -
me  tea Mică (2010); Biserici romano-catoli -
ce: Maşloc (1783), Alioş (1900), Remetea
Mi că (1932); 
Ruga:
- Maşloc (15 iulie) şi Alioş (8 septembrie).

Mic Aurel Dorin primar
Coraş Ardelean viceprimar
Bartha Francisc, consilier PNL
Dan Maria, consilier PRM
Danielescu Aura-Codruţa, consilier PSD
Drăgoi Costel, consilier PNG

Gabrian Gheorghe, consilier PSD
Leva Gheorghe, consilier PSD
Lupu Ionel, consilier PNL
Marcu Tomel-Florian, consilier PDL
Misca Voicu, consilier PDL
Olteanu Ioan, consilier PRM

PRIMĂRIA ŞI CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MAŞLOC
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UN PREOT MODERN
Dan Sa bău (39 de ani, foto sus, stânga), preot orto dox din anul 1998,

a avut pri ma sa pa  rohie în sa tul Maşloc. În anul 2001 a de venit preot
paroh în sa tul Alioş. Aici, pă rintele Sabău a slujit co munita tea vre me de
8 ani, mani festând o deschi dere de  o  sebită fa  ţă de nou, fiind in teresat nu
doar de teologie, bi zan  tologie, morală, pa tristică, drept canonic, asis ten -
ţă socială, ci şi de ar tele vizuale, open source sau chinologie. Pă rin tele
Dan Sabău a avut timp să rea li ze ze şi un interesant site al Pa rohiei
Ortodoxe Române Alioş. Aici poate fi găsită şi motivaţia demersurilor
făcute de preot pentru cu noaş terea vechii istorii a lo cu rilor în ca re slujea:
„În luna mai 2005 când căutai Alioş pe Google pri meai vreo 200 de re -
zul tate. Dar nici unul nu se referea la sa tul nos  tru. (…) Mai dai şi de năz -
bâtii printre lu cru rile serioase, aşa că le re dau a mes tecate, aşa cum le-
am găsit. Pe no na.net scrie: „Alioş is a po pulated place in Covurlui,
which is a region of Ro ma nia. An overview map of the region around
Alioş is displayed be low.” Iar eu mă mir: ce-i aia... Co vur lui?! Apoi, site-
ul  tra ve ling luck.com spune că trăim în comuna Alioş. Am vrea noi! (...)
Mi tro  polia Ba na tului face cu nos cută activitatea carita bilă din parohia
noastră. Wi kipe dia găz du ieşte un articol des tul de bun des pre Alioş, cu
pre cizarea că nu sunt de a cord cu men  ţionarea numelui de Ili eşd (nu
contează în ce anuar a apă rut aşa), care nu a fost ni  cio da tă nu mele sat-
ului Alioş”. Pe scurt, opinia părintelui Sabău ar fi ace ea că „eve ni men  tele prin care tre ce o
pa rohie ortodoxă constituie, cel puţin în spa ţiul ro mâ nesc, chei de în ţelegere a is to riei co mu -
nităţii în ca re funcţio nea ză acea sta. Pu ne rea eve ni men  telor la dis po ziţia unui nu măr cât mai
larg de ci titori re prezintă da toria sa cră a paro hului acelei co mu nităţi.”  Din anul 2009, părin-
tele Dan Sa bău slujeş te cu devotament Bise rica Or to doxă Română la Timişoara. 

FÂNTÂNA CU TUNEL
Ca multe alte aşezări timişene, şi Maşlocul

are o poveste legată de existenţa în hotarul
satului în evul mediu a unei cetăţi. Astfel, pe
dâmbul din apropierea Maşlocului ar fi exis-
tat o cetate ale cărei ruine ar fi fost folosite în
secolul al XVIII-lea la zidirea caselor co lo -
niştilor germani, lucru puţin probabil, totuşi,
fiindcă ce tatea e menţionată a fi fost de pă -
mânt. Urme le ce tăţii de la Maş loc nu se mai
văd de zeci de ani. A rămas doar po ves tea că

ce tatea ar fi fost legată printr-un tunel de o
fântână construită pe vremea oto ma nilor, bo -
 tezată de aceea de lo ca lnici „Fân tâna tur -
cească” şi ca re azi se află pe un te ren care
aparţine  primarului Aurel Mic. Cert este fap -
tul că, aşa cum subli ni a ză cercetăto rul Re   -
 mus Cre ţan, în evul me diu, cu ce  tate sau fă -
ră, Maşlo cul a fost un important opi dum ro -
mâ  nesc (târg, aşezare) la gra   niţa de nord-
est a Bana  tului, pe te ritoriul aşe   zării exis tând
ur me de viaţă din neolitic şi epoca bronzului. 

Troiţă - Maşloc

EROII DIN ALIOŞ
Anul revoluţionar 1848 a marcat nefericit

istoria românilor din satul Alioş. Excesele re -
vo lu ţi onarilor maghiari s-au concretizat prin
con   damnarea la moarte a preotului Vasile
Po pes cu din Alioş şi a preotului Jivoin Pe -
tro vici din Sânnicolau Mic, membri ai Co mi -
te tu lui Politic al Românilor din Timi şoa ra. Cei
doi preoţi au fost condamnaţi la moarte prin
spân  zu ra re, din ordinul unui reprezentant al
ma ghi ari mii (Kulteter Murany), pentru faptul
că în demnau populaţia  la re vol tă îm po tri va
au to ri tăţilor habsburge. 

În timpul pri mului război mondial, locote -
nentul Petru Ţiucra, fiul preotului alioşean
Ave sa  lom Ţiucra, fiind înrolat în armata aus-
tro-ungară, a trecut cu întreaga sa campanie
de partea trupelor române încă de la prima
con fruntare cu acestea. În urma  actului de
pa  triotism, tatăl locotenentului bănăţean,
pre   o tul Avesalom Ţiucra,  a fost crunt bătut
de re pre    zen  tanţii autorităţilor austro-un gare.
Lo vitu rile primite atunci de părintele ortodox
român l-au marcat pentru tot restul vieţii: a
rămas două sprezece ani imo bilizat la pat,
pâ nă la tre cerea sa la cele veş nice.  
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MEDICINĂ ANTROPOSOFICĂ 
ŞI HOMEOPATIE 
ÎN BANATUL RURAL

 În localitatea Maşloc, la începutul anilor ‘90 ai secolului tre-
cut, a început derularea unui proiect german, în urma căruia s-
a deschis   Centrul de Medicină Integrată (la numărul de casă
146), activitate bazată pe principiile de terapeutică antropo-
zofică descrise de Ru dolf Steiner. Aceste principii se aplică şi în
educa ţia copiilor cu dizabilităţi de la Corabia (lângă Bucureşti)
sau Simeria (judeţul Hu nedoara), cu rezultate perceptibile.
Coor do natorul Cen tru lui de Medicină Integrată de la Maşloc
este dr. Otinel Corneliu Băbuţ.

Cât priveşte antro pozofia, aceasta vede omul ca unitatea din-
tre fizic, eteric, astral şi eu. Pornind de la acest principiu (la care
se adaugă cunoaşterea spirituala), croatul Ru dolf Seiner (filosof, esoterist, artist, pedagog şi
gânditor social, fondator al an tro po so fi ei, al pedago giei Wal dorf, euritmiei, agri culturii bio  di na -
mice şi al me di  cinei an  tro po     so fice, a trăit între anii 1861-1925) a in tuit la sfârşitul se co lu lu i
a l  XIX-lea  fe lul în care ar putea fi cul ti vate şi se lec  ţionate plan   tele, ast fel în cât aces  tea să
armonizeze corpuri le celor care se află în suferinţă, pe ba  za observa ţiei că unii pacienţi cu
aceleaşi boli prezentau dezechilibre similare la nivelul corpului eteric. Steiner a pus la punct
un sistem de tratament care a fost dezvoltat pe parcursul ultimilor 100 de ani, trans for mându-
se în medicina an tropozofică. Reme diile obţinute din plante cul tivate în acord cu ritmu rile
lunare sunt personalizate de către medici pentru fiecare pa cient în parte. 

NICOLAE
OPREA

Fiu al satului Alioş,
năs cut la 12 ianuarie
1952. Studii la Li ceul
„C.D.Loga” Ti mi şoara.
(1970-1974). A absol vit

Facultatea de Drept Eco nomic şi Admini s -
trativ din Sibiu în anul 1978. Facultatea de
Ştiinţe Economice. Secretar al Consiliului

Po pu lar judeţ Mehedinţi (1979-1980). A fost
şef Oficiu Ju ridic la Direcţia Generală pentru
Agri  cul tură şi Alimentaţie Timiş (1981-1985),
angajat al Consiliului Popular Timiş (1986-
1989). Jurist la Direcţia Generală a Agri cul -
turii şi In dus triei Alimentare Timiş din 1990,
apoi di rec tor exe cutiv la DGAA Timiş. Con si -
lier ju de  ţean în legislaturile 1992-1996, 1996-
2000, 2000-2004. Secretar executiv al Aso ci -
a  ţiei Pro ducătorilor de Cereale şi Plan te Teh -
nice Ti miş, în prezent. 

PATRIMONIU: 
CONACUL DIN MAŞLOC

Conacul a fost construit la
anul 1855. După 1989 a fost pră dat de hoţi, apoi revendicat de
urmaşii foştilor proprietari. În prezent, în fostul conac funcţionează, în spaţii închiria te de la
pro prietar, un cabinet medi cal, un minimarket şi oficiul poştal din localitate.

1991

Înc. sec. XX

2009

Principiile lui Rudolf
Steiner  se pot aplica 

şi la Maşloc 
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