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Bugetul local pentru anul 2009
Cu prilejul desf!"ur!rii
unei "edin#e extraordinare,
Consiliul Local T!lmaciu a
adoptat Hot!rârea privind
aprobarea bugetului local
cu 9 voturi pentru "i o
ab#inere. Cinci consilieri
locali au lipsit de la
dezbateri "i vot. Hot!rârea
privind vistieria ora"ului a
fost adoptat! în forma
propus! de ini#iator (primarul Constantin Barbu),
f!r! prea multe discu#ii "i
dezbateri. În conformitate
cu prognozele efectuate,
bugetul pentru anul 2009
al ora"ului T!lmaciu va fi
de 10.072.000 lei, cu
aproximativ 650.000 lei
mai mic fa#! de prevederile
finale bugetare de anul
trecut. În ceea ce prive"te

veniturile
prognozate,
sumele defalcate din TVA
pentru înv!#!mânt (cod
110202), reprezint! cea mai
consistent! contribu#ie2,513
milioane
lei.
Contribu#ii importante la
buget vor mai fi din Cote
defalcate din impozitul pe
venit (cod 040201), aproximativ 2,213 milioane lei,
sume alocate din impozitul
pe venit (cod 040204)1,233 milioane lei, sume
defalcate din TVA pentru
finan#area cheltuielilor
descentralizate
(cod
110202) - 631.000 lei, sume
defalcate din TVA pentru
echilibrare (cod 110206)680.000 lei, Impozit cl!diri
persoane juridice (cod
07020102)- 540.000 lei,

Venituri Regia Public!
Local!
Ocolul
Silvic
T!lmaciu (cod 390201)450.000 lei. La cheltuieli,
sume importante vor fi
cheltuite pentru Înv!#!mânt

(cap. 65.02)- 3,046 milioane
lei, Autorit!#i publice (cod
51.02)- 1,518 milioane lei,
Protec#ia mediului (cod
74.02)878.000
lei,
Transporturi- repara#ii str!zi

(cod 84.02)- 800.000 lei,
Cultur!, recreere "i religie
(cod 67.02)- 761.000 lei,
Locuin#e,
servicii
"i
dezvoltare public! (cod
70.02)730.000
lei,

Asigur!ri "i asisten#!
social! (cod 68.02)661.000 lei, sau Tranzac#ii privind datoria
public! "i împrumuturi
(cod 55.02)- 610.000 lei.

Curãþenia de primãvarã
De câteva zile, Prim!ria
ora"ului T!lmaciu a demarat
cur!#enia de prim!var!.
Printr-un comunicat remis
presei, dar care este postat "i
pe pagina de internet a
institu#iei (www.talmaciu.ro),
autorit!#ile administra#iei
publice locale anun#! declan"area campaniei de cur!#enie
"i în acela"i timp, aduce la
cuno"tin#a tutoror cet!#enilor
c!, în conformitete cu Hot!rârea Consiliului Local T!lmaciu nr. 65/2007, fiecare

Au fost reluate
Procesul pentru
lucrãrile la staþia de canalizare s-a
epurare
încheiat
Luni, 6 aprilie, societatea pl!#ile restante pentru
executant! a lucr!rilor de la lucr!rile efectuate înc! de
Sta#ia de Epurare a apelor anul trecut, astfel c!, dac! va
uzate din ora"ul T!lmaciu fi respectat calendarul
(SC Hidroconstruc#ia Sebe" stabilit de comun acord,
Alba SA), a reluat lucr!rile la costructorul sta#iei de
acest important obiectiv. epurare î"i va primi banii
Executantul mai are de pentru lucrarea executat!.
efectuat aproximativ 20-25% Lucr!rile la sta#ia de epurare
din volumul de lucr!ri, astfel au fost întrerupte în toamna
c! exist! mari "anse ca anului trecut din cauz! c!
investi#ia s! fie finalizat! la Administra#ia Fondului
sfâr"itul lunii mai. De câteva pentru Mediu nu "i- a achitat
zile, Administra#ia Fondului la timp sumele stabilite prin
pentru Mediu din cadrul contractul de execu#ie,
Ministerului Mediului "i precum "i din motive ce #in
Dezvolt!rii Durabile a reluat de condi#iile meteorologice.

Mar#i, 7 aprilie, la Înalta Curte
de Casa#ie "i Justi#ie a
României, s-a desf!"urat ultima "edin#! de judecat! a procesului dintre Prim!ria ora"ului T!lmaciu "i SC Mega
Electric Grup SRL Bucure"ti.
Procesul, ajuns la cea mai
înalt! instan#! de judecat! din
România, a fost, ini#iat de
Prim!ria T!lmaciu cu scopul
de a anula contractul de
execu#ie pentru lucrarea de
introducere a re#elei de canalizare (T!lmaciu "i T!lm!cel)
"i alimentare cu ap! potabil!
(T!lm!cel), deoarece firma

executant! nu "i-a respectat
obliga#iile contractuale "i au
fost semnalate mai multe
nereguli. În câteva zile, instan#a
suprem! va lua o decizie final!
"i o va comunica p!r#ilor, dar,
având în vedere c! nu au fost
aduse elemente noi în dosar,
fa#! de cele prezentate la
Curtea de Apel de la Alba Iulia,
asupra c!rora aceast! instan#!
deja s-a pronun#at, este foarte
probabil ca hot!rârea s! fie "i
de aceast! dat!, în favoarea
ora"ului T!lmaciu, contractul
de execu#ie urmând a fi reziliat.
Vom reveni cu am!nunte.

are obliga#ia de a între#ine "i
cur!#a trotuarele, "an#urile,
pode#ele "i terenul din jurul
imobilelor. Alertat! de faptul
c! se constat! o cre"tere alarmant! a cazurilor de depozitare a gunoialeor de tot felul
în locuri nepermise (cu deosebire în zonele, pe malurile
sau chiar în albiile cursurilor
de ap!), Prim!ria T!lmaciu
face un apel la cet!#enii ce
observ! sau de#in informa#ii
despre persoanele ce arunc!
gunoiul la întâmplare, s!

telefoneze la unul din numele
0747294775, 0747294774
sau 0269550482. Cur!#enia
de prim!var! se va încheia în
data de 12 aprilie. Prin aceea"i
comunicare, se face cunoscut
faptul c! persoanele ce nu vor
lua m!surile necesare pentru
asigurarea cur!#eniei din fa#a
imobilelor unde locuiesc, vor
putea fi sanc#iona#i cu amend! cuprins! între 150 "i 300
de lei. Documentul este semnat de viceprimarul ora"ului,
Radu Mihail Moroianu.

Sfintele sãrbãtori ale Învierii
Domnului Nostru Isus Hristos, prilej
de bucurie ºi pace creºtineascã,
sã vã aducã multã sãnãtate ºi
fericire în suflet. Hristos a înviat!
Primarul ora!ului T"lmaciu
Constantin Barbu

rosu galben albastru negru

Începând de luni, 16 martie 2009,
oraºul Tãlmaciu are, oficial, buget
local de venituri ºi cheltuieli pentru
anul 2009.
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INFORMARE privind ºedinþa ordinarã a Consiliului
Locla Tãlmaciu din data de 24.03.2009
6.Hot#rârea nr.49/2009
privind aprobarea Contractului de mandat al
administratorului RPL Ocolul
Silvic T#lmaciu RA.
7.Hot#rârea nr.50/2009
privind aprobarea prelu#rii
dreptului de concesiune
asupra unui teren în suprafa!#
de 29 mp înscris in CF 4195/
T#lmaciu cu nr.top 2910/29/
1 de c#tre Popa Dionisie
Marius, domiciliat în T#lmaciu , str.Gh Laz#r bl.5
ap.19 de la d-nul Hociota
Dumitru, domiciliat în T#lmaciu, str.Al.Stadionului
Bl.14 ap.12.
8.Hot#rârea nr.51/2009
privind atestarea la domeniul
privat al ora"ului T#lmaciu a
terenului înscris in CF 4047/
Talmaciu nr.top 660/2 în
suprafa!# de 3956 mp.
9.Hot#rârea nr.52/2009
privind repartizarea locuin!ei
situat# în T#lmaciu II , nr.15
d-nei Gurgui Ana.
10.Hot#rârea nr.53/2009
privind aprobarea documenta!iei PUD Lotizare teren "i
construire locuin!e privind
terenul înscris în CF 5207N /
Talmaciu nr.cadastral 1259
proprietatea fam.F[nu!oiu
Ion `i C[lina Ion.

11.Hot#rârea nr.54/2009
privind concesionarea, f#r#
licita!ie public#, a terenului
aferent locuin!ei sale, în
suprafa!# de 73,75 mp
înscris ^n CF 2388/ T#lmaciu
nr.top 2798/3/1/1/1/1/1/1/1/1/
1/1/1/55 în favoarea numitului
Costin Gheorghe în vederea
extinderii
construc!iilor
existente.
12.Hot#rârea nr.55/2009
privind modificarea "i completarea contractului de
delegare a gestiunii serviciilor
publice de alimentare cu ap#
"i de canalizare ce urmeaz#
a fi încheiat între Asocia!ia de
Dezvoltare intercomunitar# 
Asocia!ia de Ap#  Sibiu si SC
APA CANAL SA.
13.Hot#rârea nr.56/2009
privind aprobarea cotiza!iei
lunare a ora"ului T#lmaciu la
Asocia!ia de Dezvoltare
Intercomunitar#  Asocia!ia de
Ap#  Sibiu.
14.Hot#rârea nr.57/2009
privind aprobarea modificarii
Statului de func!ii al aparatului de specialitate al
primarului ora"ului T#lmaciu
"i serviciilor publice subordonate Consiliului Local
T#lmaciu .
Au fost aprobate urm#-

toarele cereri:
-cererea d-lui State Ion,
domiciliat în T#lmaciu, P-ta
Textili"tilor, bl.1, ap.35 prin
care solicit# concesionarea
unui teren(în zona fostei
IRTA).
-cererea d-lui Torgie
Teodor, domiciliat în mun.

Cluj Napoca privind aprobare
ini!iere PUZ pe terenul din
Valea Lotrioarei, situat în
extravilanul localit[!ii T#lmaciu, pentru construc!ia a
5 microcentrale hidroelectrice.
Nu s-a aprobat cererea
d-lui Stoica Petru, domiciliat

în T#lmaciu, str.Aleea
Cascadei, bl.10 pentru
aprobara unei documenta!ii de dezmembrare
"i concesionare a unui
teren în suprafa!# de 10
mp.
Cs.admin.
Claudia HANEA

INFORMARE privind ºedinta extraordinarã a Consiliului Local
al oraºului Tãlmaciu din data de 16 martie 2009
Cu prilejul "edin!ei extraordinare, au fost adoptate
urm#toarele hot#râri:
1. Hot#rârea nr. 35/2009
privind alegerea pre"edintelui de "edin!#- consilierul Ioan Laufceac;
2. Hot#rârea nr. 36/2009
privind aprobarea bugetului
de venituri "i cheltuieli al
Consiliului Local T#lmaciu
pe anul 2009;
3. Hot#rârea nr. 37/2009
privind modificarea Contractului de asociere în
participa!iune cu nr. 3888/
2006, încheiat între Prim#ria
ora"ului T#lmaciu "i S. C.
FINAS COM S. R. L , cu sediul

în T#lmaciu, Pia!a Textili"tilor,
bl. 2, ap. 11, prin încheierea
unui act adi!ional la contractul
men!ionat;
4. Hot#rârea nr. 38/2009
privind modificarea Contractului de asociere în
participa!iune cu nr. 3891/
2006, încheiat între Prim#ria
ora"ului T#lmaciu "i AF
PRODI$TEANU DANIELA, cu
sediul în T#lmaciu , Pia!a
Textili"tilor, FN, prin încheierea unui act adi!ional la
contractul men!ionat;
5. Hot#rârea nr. 39/2009
privind modificarea Contractului de asociere în participa!iune cu nr. 3890/2006,

încheiat între Prim#ria
ora"ului T#lmaciu "i AF
DANCU MARIA, cu sediul în
T#lmaciu, str. Negoiu, nr. 15,
prin încheierea unui act
adi!ional la contractul
men!ionat;
6. Hot#rârea nr. 40/2009
privind modificarea Contractului de asociere în participa!iune cu nr. 3889/2006,
încheiat între Prim#ria
ora"ului T#lmaciu "i PF
R&DOIU DUMITRU, cu sediul
în T#lmaciu, sat T#lmacel, nr.
16, prin încheierea unui act
adi!ional la contractul men!ionat;
7. Hot#rârea nr. 41/2009

DISPOZIÞIA NR.127/2009
PRIMARUL ORA"ULUI
T#LMACIU;
Având în vedere adresa cu
nr. 2677/2009 a Institu!iei
Prefectului- Jude!ul Sibiu
privind
organizarea
"i
desf#"urarea
alegerilor
membrilor din România în
Parlamentul European;
În conformitate cu prevederile OUG 11/2009 privind
modificarea "i completarea
Legii nr. 33/2007 privind
organizarea "i desf#"urarea
alegerilor pentru Parlamentul
European, a HG 216/2009
privind stabilirea zilei de
referin!# pentru alegerea
membrilor din România în
Parlamentul European din
anul 2009, precum "i a HG nr.
217/2009 privind aprobarea
programului calendaristic
pentru realizarea ac!iunilor
necesare la alegerea
membrilor din România în
Parlamentul European, în

anul 2009;
În temeiul art. 63 alin. 1 litera
a, art. 68 alin. 1, art. 115 alin. 1
litera a din Legea nr. 215/2001
privind administra!ia public#
local#, republicat#, cu
modific#rile "i complet#rile
ulterioare,
DISPUN:
Art.1- Se stabilesc, pe raza
ora"ului T#lmaciu, "ase sec!ii
de votare "i anume:
- Sec!ia de votare nr. 1- cu
sediul la Prim#ria ora"ului
T#lmaciu, str. Nicolae B#lcescu, nr. 24;
- Sec!ia de votare nr. 2- cu
sediul la $coala cu clasele IVIII T#lmaciu ($coala General#
nr. 1)- str.Nicolae B#lcescu;
- Sec!ia de votare nr. 3- cu
sediul în Bl. 1 (spa!iu apar!inând Consumcoop T#lmaciu) din Pia!a Textili"tilor;
- Sec!ia de votare nr. 4 - cu
sediul la $coala General# nr.

privind asigurarea unui
spa!iu, prin închiriere, pentru
sediul necesar func!ion#rii
Biroului Senatorial în ora"ul
T#lmaciu, doamnei senator
Minerva Boitan;
8. Hot#rârea nr. 42/2009
privind aprobarea bugetului
de venituri "i cheltuieli al
Regiei Publice Locale Ocolul
Silvic T#lmaciu RA pe anul
2009;
9. Hot#rârea nr. 43/2009
privind aprobarea întocmirii
SF-PT- Reabilitare Str#zi
ora"ul T#lmaciu, Etapa 1Cartierul 1 Mai.
Consilier administra!ie
Claudia HANEA

20 mai - data de desfãºurare a
noii licitaþii pentru canalizare ºi
alimentare cu apã

Formalit#!ile pentru relua- licita!ia se va desf#"ura în
rea lucr#rilor de execu!ie la data de 22 aprilie, la Prim#ria
re!eaua de canalizare (T#l- ora"ului T#lmaciu. Persoamaciu "i T#lm#cel) "i la nele interesate de aceast#
re!eaua de alimentare cu important# lucrare de invesap# potabil# (T#lm#cel) au ti!ii pot ob!ine rela!ii suplifost reluate. Anun!ul de mentare de la secretariatul
organizare a licita!iei publice, Prim#riei T#lmaciu, sau de
în urma c#reia se va stabili la num#rul de telefon
noul executant al lucr#rilor, 0269555401. Vom reveni cu
este deja de câteva zile am#nunte în edi!ia din luna
postat pe site-ul SEAP, iar mai a publica!iei.

privind numerotarea ºi delimitarea secþiilor de votare în vederea desfãºurãrii
alegerilor membrilor din România în Parlamentul European, în anul 2009

2 T#lmaciu, str. Mihai Eminescu;
- Sec!ia de votare nr. 5- cu
sediul la $coala General#
T#lmaciu II;
- Sec!ia de votare nr. 6- cu
sediul la $coala General#
T#lmacel, sat T#lmacel;
Art.2- Se stabilesc urm#toarele delimit#ri ale sec!iilor de
votare:
a) Pentru sec!ia de votare
nr.1, cu sediul la Prim#ria
ora"ului T#lmaciu, urm#toarele str#zi:
- str. Arinilor, B#ii, Cet#!ii,
Aleea Cet#!ii, Ion Creang#,
Dealului, Înfr#!irii, I. Lebel,
Râului, T#lm#celului, Mihai
Viteazu (inclusiv bl. 16),
Stejarului, Fagului, Paltinului,
Suru, dr. Eugen Târ"ia, Prejba,
Lotrului, Cindrelului;
b) Pentru sec!ia de votare nr.
2, cu sediul la $coala General# nr. 1 T#lmaciu, urm#toarele str#zi:

-str. Victor Babe", Nicolae
B#lcescu, Cibinului, Malul Cibinului, G#rii, Samuel Micu,
Negoiu, Pie!ii, S. L. Roth, Bîlea;
c) Pentru sec!ia de votare nr.
3, cu sediul în Bl.1 din Pia!a
Textili"tilor, urm#toarele str#zi:
- str. Aleea Castanilor, vilele
5, 7, 9, 11, 13, blocurile 2, 3, 6,
12, 13, 15; Aleea Stadionului
bl. 7, 14; blocuri nefamili"ti nr.
1, 2, 3; Aleea Cascadei
blocurile 8, 9, 10, 11, str. Unirii,
str. Pia!a Textili"tilor; str.
Corneliu Coposu, str. Emil
Cioran;
d) Pentru sec!ia de votare nr.
4, cu sediul la $coala General#
nr. 2 T#lmaciu, urm#toarele
str#zi:
-str. 1 Decembrie, 1 Mai,
Mihai Eminescu, Liliacului,
George Co"buc, Lucian Blaga, Gheorghe Laz#r cu
blocurile 1, 4, 5, grup social 1,
2, 3, 4, 5, str. Iuliu Maniu,
Gheorghe Bari!iu, Petru Maior,

Andrei $aguna, Petre %u!ea,
Constantin Noica, 22 Decembrie1989, Octavian Goga,
Aleea Prim#verii;
e) Pentru sec!ia de votare nr.
5, cu sediul la $coala General#
T#lmaciu II:

- Colonia T#lmaciu II;
f) Pentru sec!ia de votare nr.
6, cu sediul la $coala General#
T#lmacel:
- sat T#lm#cel.
Emis$ în T$lmaciu, la 17.
03. 2009

Fondator: Constantin Barbu,
primarul oraºului Tãlmaciu, ºi
Consiliul Local Tãlmaciu
Editori: Dragoº BAKO ºi Cosmin PPAL
AL
Colegiul de redac!ie:
Redactor: Dan FR}NCU
Tiparul:
e-mail: informatiatalmaciului@gmail.com

rosu galben albastru negru

Au fost adoptate urm#toarele hot#râri:
1.Hot#rârea nr.44/2009
privind alegerea pre"edintelui
de
"edin!#cs.R#doiu Constantin.
2.Hot#rârea nr.45/2009
privind aprobarea, în forma
final#, a criteriilor pentru
stabilirea ordinii de prioritate în solu!ioanarea
cererilor de locuin!e "i în
repartizarea locuin!elor
pentru tineri, destinate
închirierii, în ora"ul T#lmaciu.
3.Hot#rârea nr.46/2009
privind aprobarea listei cu
actele justificative necesare
dosarelor solicitan!ilor de
locuin!e ANL.
4.Hot#rârea nr.47/2009
privind aprobarea contractului colectiv de munc#
pentru personalul silvic din
cadrul RPL Ocolul Silvic
T#lmaciu RA .
5.Hot#rârea nr.48/2009
privind aprobarea situa!iei
financiare anuale aferente
anului 2008 al RPL Ocolul
Silvic T#lmaciu RA ,
raportului administratorului
precum "i repartizarea
profitului RPL Ocolul Silvic
T#lmaciu RA.
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Simpozionul naþional „Cetãþenia
europeanã ºi cetãþenia naþionalã”

Peste 100 de elevi ºi cadre didactice de la diverse
instituþii de învãþãmânt din întreaga þarã au participat
cu lucrãri la Simpozionul Naþional „Cetãþenia
europeanã ºi cetãþenia naþionalã”, ce s-a desfãºurat
vinerea trecutã, la Grupul ªcolar Economic „Johannes
Lebel” din Tãllmaciu.
Chiar dac! mul#i dintre cei
ce au trimis lucr!ri la aceast!
manifestare nu au fost prezen#i
vineri la liceul din T!lmaciu
(este vorba de elevii "i cadrele
didactice din localit!#i aflate la
mare distan#! de ora"ul gazd!), num!rul participan#ilor a
fost deosebit de mare, fapt
onorant pentru organizatori,
mai ales c! ace"tia se afl! la
prima experien#! de acest fel.
Simpozionul na#ional a fost
organizat de institu#ia de înv!#!mânt t!lm!cean!, în parteneriat cu Inspectoratul $colar
Jude#ean Sibiu, Casa
Corpului Didactic, Prim!ria "i
Consiliul Local al ora"ului

T!lmaciu "i Asocia#ia T!lmaciu- Vitre. Manifestarea s-a
adresat elevilor de la toate formele de înv!#!mânt, inclusiv
pre"colari, precum "i cadrelor
didactice din înv!#!mântul
preuniversitar "i a avut ca principale scopuri crearea "i consolidarea sentimentului de cet!#ean european responsabil,
sensibilizarea elevilor în problematica european! "i na#ional!,
cunoa"terea "i p!strarea identit!#ii na#ionale etc. Grupul
$colar din T!lmaciu "i-a propus
ca, prin organizarea acestui
simpozion, s!-"i aduc! propria
contribu#ie la combaterea prejudec!#ilor fa#! de alte na#iuni,

prin cunoa"tere reciproc!,
crearea "i dezvoltarea sentimentului de responsabilitate,
integrarea într-un sistem de
valori european "i promovarea
tradi#iei în context european.
Dup! sosirea participan#ilor,
prima parte a simpozionului sa desf!"urat la Centrul de
Documentare "i Informare din
cadrul "colii. Aici gazdele,
participan#ii, invita#i din partea
Consiliului Local T!lmaciu "i
reprezentan#i ai Inspectoratului
$colar Jude#ean Sibiu, au trecut
destul de repede de etapa
protocolar!, a alocu#iunilor de
deschidere, "i au asistat la un
interesant "i atractiv program
artistic, sus#inut de elevi ai institu#iei gazd!. Programul artistic
a fost compus de o mini `ez!toare tradi#ional! ca la Râu
Sadului, un moment teatral
umoristic (În #ara lui Mur!-n
gur!), precum "i mai multe
suite de dansuri populare din
regiune. Lucr!rile simpozionului au debutat imediat dup!
programul artistic, în trei loca#ii
diferite, în func#ie de sec#iunea
aleas! de fiecare participant (Ireferate pe tema simpozionului, prezent!ri power point; IIcrea#ie- prezentarea unor activit!#i legate de tema propus!,
prezentarea unor proiecte, descrierea unui obicei local, prezentarea unor tradi#ii gastro-

nomice din #!rile Uniunii Europene etc; III- atelier de crea#iedesene, colaje, lucr!ri plastice,
crea#ii literare ale elevilor "i cadrelor didactice pe tema propus! etc). Fiecare participant "ia prezentat sau "i-a sus#inut
propria contribu#ie la simpozion, expunerile fiind urmate de
discu#ii "i evalu!ri. Majoritatea
lucr!rilor (crea#ii artistice, literare, colaje, desene) au fost expuse "i în holul liceului, pe diverse panouri, al!turi de inspirate
lucr!ri realizate de reprezentan#ii gazdelor. În completarea
lucr!rilor, elevii "i cadrele
didactice de la clasele cu profil
de alimenta#ie public! au
preg!tit "i o expozi#ie de art!

culinar!, ce a fost alc!tuit! din
produse specifice mai multor
#!ri europene, participan#ii
putând afla detalii despre
modul de preparare al acestora. De asemenea, preparatele expuse au putut fi servite
de cei prezen#i. Fiecare partici-

pant a primit de la gazde o
map! a simpozionului, un cd
cu prezentarea satului T!lm!cel "i a Festivalului Na#ional
de Folclor pentru Tineret La
izvorul dorului (organizat tot
de liceul t!lm!cean), precum
"i o diplom! de participare.

poate fi detronat! pân! la
sfâr"itul campionatului de pe
aceast! pozi#ie. Foresta
merge, astfel, pentru prima
oar! în isotira clubului la Final
Four "i, tot în premier!, va
prinde o cup! european!.

care ne sus#ine financiar. S!
nu îl uit!m "i pe bunul nostru
prieten din Germania, Georg
Barth, care ne-a fost dintotdeauna al!turi "i ne-a ajutat
de fiecare dac! cu ce a putut",
spune antrenorul Forestei,
Gheorghe %ivrea.
Echipa din T!lmaciu îi are în
componen#! pe Petru Bota,
Nicolae Vasile, Marius Dumitrescu, Sorin Mitru, C!lin Cazacu, Alin Vreavu, Gheorghe Dinic! "i juniorul Marius Aldescu.
Foresta HLV T!lmaciu are
programat urm!torul meci
sâmb!t!, 11 aprilie, pe teren
propriu, cu CFR Cluj.

Foresta HLV Tãlmaciu va juca în Europa

Dupã ce au câºtigat restanþa cu formaþia din Tg. Mureº,
popicarii de la Foresta Tãlmaciu ºi–a obþinut dreptul de
a participa la ediþia viitoare a cupelor europene.
Chiar dac! sezonul nu e
înc! încheiat, Foresta HLV
T!lmaciu "i-a câ"tigat dreptul
de a se înscrie în edi#ia viitoare a cupelor europene. T!lm!cenii profit! astfel c!, din
sezonul urm!tor, România va
putea trimite în Europa patru
(câte una în Cupa Mondial!
"i Cupa Europei, campioana,
respectiv vicecampioana,

plus dou!, ocupantele locurilor 3 "i 4, în Cupa NBC),
"i nu trei echipe, ca pân!
acum. Foresta a reu"it
aceast! performan#! cup! ce
s-a impus cu 3.120 popice
doborâte (p.d.) - 2.952 p.d. în
fa#a celor de la Electromure"
Danerom Tg. Mure".
Echipa din T!lmaciu este
în prezent pe locul 4 "i nu mai

Asigurare interven#ie - 3
Interven#ie accidente
rutiere - 4
Deblocare apartament - 2
Doborâre arbori - 2
Aplica#ie în colaborare - 1
C!utat persoane înecate - 3
Concurs profesional - 1
TOTAL INTERVEN#II - 40

pentru Situa#ii de Urgen#!, al
c!rui pre"edinte este primarul.
Serviciul î"i desf!"oar!
activitatea în baza Regulamentului de Organizare "i
Func#ionare (ROF) aprobat de
Consiliu Local al ora"ului
T!lmaciu "i avizat de Inspectoratul pentru Situa#ii de
Urgen#! Cpt. Dumitru Croitoru
al jude#ului Sibiu.
Informa#iile ne-au fost oferite
de "eful Serviciului Voluntar
pentru Situa#ii de Urgen#!
T!lmaciu, Ion Radu.

Scurtã istorie a pompierilor tãlmãceni
(continuare din num!rul
trecut)

Statistica intervenþiilor
Serviciului VVoluntar
oluntar pentru
Situaþii de Urgenþã din cadrul
Primãriei oraºului Tãlmaciu
pe anul 2007 ºi 2008

Anul 2007
Interven#ii incendii - 20

Asigurat interven#ie - 3
Interven#ii accidente
rutiere - 8
Debloc!ri apartamente - 2
Doborâre arbori - 1
Aplica#ii în colaborare - 1
Deblocare pod înghe#at - 1
Salvare animal - 1
Interven#ii inunda#ii - 1
Concurs profesional - 1
TOTAL INTERVEN#II - 39

Anul 2008
Interve#ii incendii - 24

Conducerea Serviciului Voluntar pentru Situa#ii de Urgen#!
este asigurat! de un "ef de serviciu, iar compartimentul este
subordonat Comitetului Local

!
Propunerea dumneavoastrã pentru dezvoltarea oraºului

Continu!m "i în acest num!r al publica#iei "Informa#ia T!lmaciului", provocarea lansat! în urm! cu câteva numere:
Care este principala dumneavoastr! propunere pentru dezvoltarea ora"ului? V! a"tept!m, dragi locuitori din T!lmaciu
"i T!lm!cel s! veni#i cu propuneri concrete, de care Prim!ria "i Consiliul Local T!lmaciu vor #ine cont, atunci când va
veni vorba despre stabilirea priorit!#ilor. Dori#i ca o strad! s! fie asfaltat! sau reparat!, re#elele de canalizare "i alimentare
cu ap! s! fie schimbate sau parcurile de joac! pentru copii s! fie mai bine îngrijite? Ne pute#i spune care ar trebui s! fie
principala investi#ie pentru ora", prin intermediul acestui talon.
Taloanele se vor depune la c!su"a INFORMA#IA T$LMACIULUI, situat! la intrarea principal! în Prim!ria T!lmaciu.

Nume:
Prenume:
Str
Str.:.:
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

"Performan#ele acestea nu
ar fi putut fi realizate f!r!
sprijinul acordat de cei din
Consiliul Local "i Prim!ria
T!lmaciu, c!rora le mul#umim "i pe aceast! cale, în
special domnului primar
Constantin Barbu. Le mul#umim, de asemenea, domnului C!lin Had!r, de la HLV,
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Festival
folcloric
desfãºura în zilele de
16- 17 mai 2009.
Spectacolele din
cadrul festivalului vor fi
gãzduite, la fel ca ºi în
anii trecuþi, de Cãminul
Cultural din satul
Tãlmãcel. Conform
estimãrilor fãcute de
organizatori, la aceastã
ediþie a manifestãrii vor

participa 16 grupãri
artistice (ansambluri
folclorice de cântece ºi
da
nsuri, grupuri
dansuri,
vocale sau
instrumentale etc),
precum ºi mai mulþi
soliºti, de la instituþii
de învãþãmânt din
întreaga þarã. VVom
om
reveni cu amãnunte.

Nu ardeþi miriºtile la întâmplare!

Arderea miri"tilor "i a
resturilor vegetale este strict
interzis!, dac! nu se impune
ca o m!sur! de carantin!

fitosanitar!, pentru prevenirea r!spândirii unor boli
sau d!un!tori specifici.
Agen#ia pentru Protec#ia

Mediului nu aprob! incendierea terenurilor doar în
scopul eliber!rii acestora de
resturi vegetale rezultate în

urma recolt!rii.
Agen#iile pentru Protec#ia
Mediului vor emite la solicitarea de#in!torilor legali
de terenuri, acceptul pentru
desf!"urarea activit!#ii de
incendiere doar în cazurile
care se încadreaz! în
situa#ia sus men#ionat! "i în
baza urm!toarelor acte:
notificare c!tre ISU (din care
s! reias! asumarea conform!rii cu urm!toarele
prevederi ale Ordinului nr.
163 din 28 februarie 2007,
pentru aprobarea Normelor
generale de ap!rare împotriva incendiilor: - arderea
resturilor vegetale, gunoaielor, de"eurilor "i a altor
materiale combustibile se
face în locuri special amenajate ori pe terenuri preg!tite, cu luarea m!surilor
ce se impun pentru împiedicarea propag!rii focului la
vecin!t!#i, asigurându-se
supravegherea permanent!
a arderii, precum "i stin-

gerea jarului dup! terminarea activit!#ii; - arderea
miri"tilor se face numai
dup! luarea m!surilor ce se
impun pentru împiedicarea
propag!rii
focului
la
vecin!t!#i, asigurându-se
supravegherea permanent!
a arderii.
Lucr!rile men#ionate se
execut! numai pe baza unui
permis de lucru cu foc: notificare c!tre Garda Na#ional!
de Mediu - Comisariatul
Jude#ean; act doveditor de
la Direc#ia Fitosanitar!
privind prezen#a bolilor sau
d!un!torilor pe terenurile
ce fac obiectul solicit!rii;
acceptul primarilor din
localitatea/localit!#ile pe
care se afl! situat terenul.
Conform prevederilor OUG
195/2005 modificat! "i
aprobat! prin Legea 265/
2006 privind protec#ia
mediului, de#in!torii legali
de terenuri "nu ard miri"tile,
stuful, tuf!ri"urile sau

vegeta#ia ierboas! f!r!
acceptul autorit!#ii competente pentru protec#ia
mediului "i f!r! informarea
în prealabil a serviciilor
publice comunitare pentru
situa#ii de urgen#!".
Contraven#iile se sanc#ioneaz! cu amenzi între
3.000 "i 6.000 lei - în cazul
persoanelor fizice "i de la
25.000 lei la 50.000 de lei în cazul persoanelor
juridice. O serie de înc!lc!ri
ale legisla#iei "i normelor
de mediu, care pun în
pericol via#a ori s!n!tatea
uman!,
animal!
sau
vegetal! - "arderea mi ri"tilor, stufului, tuf!ri"urilor
"i vegeta#iei ierboase din
ariile protejate "i de pe
terenurile supuse refacerii
ecologice" - constituie
infrac #iune "i se pe depse"te cu închisoare de
la 3 luni la un an sau cu
amend! penal! între
30.000 "i 60.000 lei.

Despre adoptarea bugetului local pentru anul 2009...
Deoarece
adoptarea
bugetului local de venituri !i
cheltuieli al ora!ului T"lmaciu pentru anul 2009 a dat
na!tere unor comentarii !i
opinii r"uvoitoare, pentru ca
în
viitor
asemenea
interpret"ri s" fie eliminate
!i deoarece e bine ca
cet"#enii ora!ului s" fie
corect informa#i, consider
c" este nevoie de unele
preciz"ri:

1. $edin#a extraordinar! a
Consiliului Local T!lmaciu
a fost convocat! prin
Dispozi#ia
nr.
122/
10.03.2009 a primarului
ora"ului T!lmaciu, pentru
data de 16.03.2009;
2. Convocatorul cu nr
.2113/10.03.2009 pentru
luare la cuno"tin#! a datei
"edin#ei extraordinare a fost
semnat de consilierii locali,
cu excep#ia d-lui cs. Erich

Reparaþii la strãzi

În aceste zile, se afl! în
plin! desf!"urare o mini
campanie de plomb!ri "i
repara#ii ale str!zilor din
T!lmaciu. Dup! anotimpul
rece, au ap!rut destule gropi
pe str!zile asfaltate "i
consider c! este o chestiune
de bun sim# "i respect fa#! de
cet!#enii
ora"ului
s!
încerc!m
astuparea
acestora. Am început cu
str!zile din partea de jos a
ora"ului (Samuel Micu,
Cibinului etc), dar vom
efectua lucr!ri "i în alte zone

din localitate, astfel încât,
pân! la Pa"ti, partea
carosabil! s! arate cât mai
bine. Mai vreau s! men#ionez
c! este doar o lucrare
provizorie, dup! ce vom
finaliza introducerea re#elei
de canalizare urmând a
efectua, treptat, o reabilitare
atuturor str!zilor deja
asfaltate "i în m!sura
posibilit!#ilor financiare de
care vom dispune, o asfaltare
pentru celelalte str!zi., ne-a
spus primarul Constantin
Barbu.

Schell, care nu a fost g!sit
la domiciliu;
3. În acela"i timp cu
convocatorul,
tuturor
consilierilor li s-a comunicat
invita#ia de "edin#! cu
ordinea de zi "i cu
precizarea c! "edin#a
comisiilor de specialitate
are loc pe data de
13.03.2009, ora 16, precum
"i anexele de venituri "i
cheltuieli ale bugetului local

pe anul 2009;
4. $edin#ele comisiilor de
specialitate au avut loc pe
data de 13.03.2009, ora 16,
în cadrul c!rora s-au
dezb!tut toate proiectele de
pe ordinea de zi;
5. De la "edin#ele
comisiilor de specialitate au
lipsit
nemotivat
d-nii
consilieri Erich Schell,
Nicolae $utea "i Nicolae
Rînjeu;

6.
De
la
"edin#a
extraordinar! a Consiliului
Local T!lmaciu din data de
16.03.2009
au
lipsit
nemotivat
urm!torii
consilieri: Sorin Geldrich,
Constantin Lotrean, Nicolae
$utea, Erich Schell, Dumitru
Popa;
7. Proiectul de hot!râre
privind aprobarea bugetului
local al Consiliului Local
T!lmaciu pe anul 2009, cu

anexele de venituri "i
cheltuieli, a fost publicat pe
pagina de internet a
institu#iei, afi"at la sediu "i
supus dezbaterii publice cu
prilejul adopt!rii, conform
art. 8 din Legea nr. 273/
2006- Legea finan#elor
publice locale.
Primarul ora!ului
T"lmaciu
BARBU Constantin

Criteriile pentru locuinþele ANL au fost
avizate favorabil
Prin adresa nr. 15989/
I.A/16.03.2009, Ministerul
Dezvolt"rii Regionale !i
Locuin#ei a avizat
favorabil propunerile de
criterii pentru stabilirea
ordinii de prioritate în
solu#ionarea cererilor
de locuin#" !i în
repartizarea locuin#elor

pentru tineri, destinate
închirierii, prezentate
prin adresa nr. 1993/2009,
aprobate prin Hot"rârea
Consiliului Local al
ora!ului T"lmaciu nr. 25/
2009. Criteriile respective
au fost publicate !i în
ziarul Informa#ia T"lmaciului din luna martie.

Ca urmare, Consiliul
Local
T"lmaciu
a
adoptat recent, cu
ocazia ultimei !edin#e
ordinare, Hot"rârea nr.
45/2009 privind aprobarea în form" final" a
criteriilor, aprobate
ini#ial prin HCL 25/2009.
În aceast" perioad",

cererile pentru locuin#ele ANL sunt în
stadiul de verificare !i
evaluare, astfel încât,
cu ocazia unei viitoare
!edin#e, Consiliul Local
T"lmaciu s" poat"
dezbate !i supune
aprob"rii lista de
priorit"#i.
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Ediþia a IV
-a a
IV-a
Festivalului Naþional de
Folclor pentru Copii ºi
Tineret „La izvorul
dorului”, organizat de
Grupul ªcolar
Economic „Johannes
Lebel” Tãlmaciu, cu
sprijinul Primãriei ºi
Consiliului Local
Tãlmaciu, se va

