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Se pot plãti impozitele ºi taxele locale
La Serviciul Impozite ºi
Taxe Locale din cadrul
Primãriei oraºului Tãlmaciu
a început, de câteva zile,
colectarea
obligaþiunilor
financiare cãtre bugetul
local, aferente anului 2012.

Surse din cadrul compartimentului de specialitate al
administraþiei locale tãlmãcene ne-au informat cã,
dupã ce programul de calculator folosit pentru încasarea impozitelor ºi taxelor

locale a fost actualizat ºi
începând
de
verificat,
vineri, 20 ianuarie, a fost
demaratã operaþiunea de
colectare a acestor obligaþii
financiare.
Faþã de anul trecut,

cuantumul impozitelor ºi
taxelor locale pentru 2012
a fost corectat doar cu rata
inflaþiei.
Am mai aflat cã, pe
rsoapersoanele fizice ºi juridice care îºi
vor achita integral impozitele

pânã la finele lunii martie,
vor beneficia de o bonificaþie
de 5 % din suma de platã.
De asemenea, contribuabilii
ce doresc sã-ºi achite
obligaþiile financiare cãtre
bugetul local în douã tranºe,

pot face acest lucru fãrã a
plãti majorãri de întârziere,
cu condiþia ca prima jumãtate
a sumei de platã sã fie
achitatã pânã la 31 martie,
iar cea de-a doua pânã la
finalul lunii septembrie.

Ionii ºi Ioanele- „botezaþi” la pârâu

Satul ºi-a pus straiele de
sãrbãtoare ºi sâmbãta
trecutã ºi chiar dacã „Udatul
Ionilor” nu mai are exact
strãlucirea ºi amploarea de
odinioarã, a reuºit sã devinã,
din nou, un adevãrat pol ce a
atras câteva sute bune de
iubitori ai obiceiurilor ºi
tradiþiilor strãvechi, sã fie în
atenþia lumii.
Forfota pentru sãrbãtoarea
din 7 ianuarie a început la
Tãlmãcel dimineaþa destul de
devreme, când, în gospodãriile satului, mai ales în cele
unde locuiesc feciorii ce
urmau sã devinã cãlãraºi,
partenerele acestora, unde
se împodobesc caii, carul
alegoric sau unde locuiesc
fetele ºi bãieþii din cete, s-au

desfãºurat pregãtiri serioase. bisericã s-a încheiat, a fost
Dupã ce au fost finalizate toate deschisã procesiunea de
lucrãrile de înfrumuseþare a Udatul Ionilor.
(continuare în
curþilor, s-a acordat o atenþie
pagina 3)
deosebitã, aºa cum se
întâmplã la unele dintre cele
mai importante ritualuri,
operaþiunilor de împodobire a
cailor, boilor , carului alegoric,
dar ºi îmbrãcãrii junilor ºi
juneselor ce au participat la
obicei.
A
urmat
un
mic
antrenament de acomodare a
cailor ºi cãlãraºilor (aceastã
plimbare este necesarã
pentru ca animalele sã se
obiºnuiascã cu podoabele
primite ºi mulþimea de
oameni adunatã la sãrbãtoare), iar imediat ce slujba
de Sf. Ioan Botezãtorul de la

Compania Naþionalã de
Autostrãzi ºi Drumuri Naþionale din
România informeazã conducãtorii
auto cã, în cazul schimbãrii
numãrului de înmatriculare al
vehiculului, rovinieta îºi menþine
valabilitatea numai în condiþiile în
care utilizatorul solicitã efectuarea
modificãrii în baza de date, în scris,
la Compania Naþionalã de
Autostrãzi ºi Drumuri Naþionale din
România. Pentru efectuarea

modificãrii, utilizatorul se va
prezenta la unul din punctele de
lucru ale CNADNR cu cerere
scrisã, conform formularului-tip care
se regãseºte pe pagina web a
companiei ºi cu cartea de identitate
a autovehiculului în copie ºi original.
Tariful de modificare a numãrului
de înmatriculare în baza de date
este de 24,8 lei, cu TVA inclus,
pentru fiecare numãr modificat.
Tariful de utilizare a reþelei de
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Pentru satul Tãlmãcel ºi locuitorii sãi, ziua de 7 ianuarie
reprezintã cea mai importantã zi din an, una ce aduce douã
aptul cã în
gã ffaptul
motiv
lângã
sãrbãtoaree. PPee lân
bucurie,, mândrie ºi sãrbãtoar
motivee de bucurie
aceastã zi sunt sãrbãtoriþi Ionii, Ioanele ºi toþi ceilalþi
locuitori ce poartã pr
enume deriv
ate din acestea (iar la
prenume
derivate
Tãlmãcel numãrul celor ce au ffost
ost botez
aþi astfel nu sunt
botezaþi
deloc puþini), tot acum, aici se desfãºoarã ºi obiceiul Udatul
adiþie a locului, ce a fãcut ca
Ionilor
tradiþie
Ionilor,, cea mai importantã tr
faima acestui sat de munte de la limita sudicã a Mãr
ginimii
Mãrginimii
Sibiului sã fie cunoscut în întreaga þarã, dar nu numai.

24,8 lei pentru actualizarea rovinietei
drumuri naþionale din România
(rovinieta) se aplicã utilizatorilor
români ºi strãini pentru toate
vehiculele deþinute de aceºtia,
înmatriculate temporar sau
definitiv, care circulã pe reþeaua
de drumuri naþionale din România.
Tariful de utilizare nu se aplicã
pentru sectoarele de drumuri
naþionale aflate în interiorul
reºedinþelor de judeþ ºi al
municipiilor, precum ºi între

Canalizarea la blocurile din
zona centralã a oraºului este
asiguratã de societatea
specializatã a Consiliului Local
De câteva sãptãmâni, serviciul de
canalizare a apelor menajere de la blocurile
de locuinþe situate în zona Piaþa Textiliºtilor
ºi de la blocul 16- strada Mihai Viteazul,
din oraºul Tãlmaciu, este asiguratã de S.C.
Apã- Canal Tãlmaciu S.R.L., societatea
Consiliului Local Tãlmaciu.
Decizia de preluare a acestei activitãþi
de la S.C. Acstal S.A. Tãlmaciu (societatea

ce a asigurat, pânã acum, aceastã
activitate), a fost luatã de legislativul local
tãlmãcean cu prilejul unei ºedinþe ordinare,
prin adoptarea Hotãrârii nr. 147/2011.
Domnul Ion Talpoº, managerul S.C.
Apã- Canal Tãlmaciu S.R.L. a fost
împuternicit sã efectueze toate demersurile
necesare pentru preluarea serviciului de
canalizare.

indicatoarele rutiere de intrare/
ieºire, în/din acestea. De asemenea, CNADNR menþioneazã
cã fapta de a circula fãrã a deþine
rovinietã valabilã constituie
contravenþie ºi se sancþioneazã
cu amendã, utilizatorul având
obligaþia de a achita pe lângã
aceasta ºi un tarif de despãgubire,
conform prevederilor Ordonanþei
Guvernului nr. 15/2002 privind
aplicarea tarifului de utilizare ºi

tarifului de trecere pe reþeaua de
drumuri naþionale din România.
Achitarea tarifului de utilizare a
reþelei de drumuri naþionale din
România se face în punctele de
distribuþie aparþinând distribuitorilor autorizaþi ºi la subunitãþile
CNADNR. Distribuitorii autorizaþi
sunt: CN Poºta Românã, SC
Pasaj SRL, SC OMV Petrom
Marketing SRL, SC MOL
România Petroleum Products

SRL, Automobil Clubul Român, SC
CARISIMA SRL, SC Medina
Trans Spedition SRL, SC
ROMPETROL DOWNSTREAM
SRL, SC SCALA ASSISTANCE
SRL, SC SPEEDY DRIVER SRL,
UNTRR, SC FORTISSIMO SRL.
Lista punctelor de distribuþie
aparþinând distribuitorilor autorizaþi
ºi CNADNR se regãseºte pe siteul
www.cnadnr.ro la secþiunea
Roviniete - Puncte de distribuþie.

Premii în bani ºi diplome pentru
elevii merituoºi
Elevii din oraºul Tãlmaciu ce vor obþine
rezultate excepþionale la concursuri,
olimpiade ºcolare, competiþii judeþene,
naþionale ºi internaþionale, vor fi
recompensaþi de Consiliul Local Tãlmaciu.
În conformitate cu prevederile Hotãrârii
nr. 179/2011, adoptatã recent de
legislativul local tãlmãcean, vor fi acordate
diplome de excelenþã ºi premii elevilor din
unitãþile de învãþãmânt ale oraºului
Tãlmaciu ce au obþinut rezultate deosebite.
Astfel, Consiliul Local Tãlmaciu va
acorda un premiu în valoare de 2500 lei

pentru fiecare elev ce a obþinut locul 1 la
olimpiade, concursuri ºi competiþii internaþionale, 2000 lei pentru ocupanþii locului 2 la
acelaºi gen de concursuri ºi câte 1000 lei
pentru cei ce s-au situat pe locul 3. Fiecare
premiant la concursurile internaþionale va
primi ºi câte o diplomã de excelenþã.
Elevii ce vor obþine rezultate deosebite
la olimpiadele, concursurile ºi competiþiile
sportive naþionale vor fi rãsplãtiþi cu câte
un premiu în valoare de 2000 lei (locul 1),
1500 lei (locul 2) sau 1000 lei (locul 3) ºi o
diplomã de merit.

Pentru ocuparea locului 1, 2 sau 3 la
concursuri de nivel judeþean, elevii din
Tãlmaciu vor fi recompensaþi de Consiliul
Local cu un premiu în bani în valoare de
pânã la 1000 lei.
Premiile ºi diplomele de la legislativul
local din Tãlmaciu vor fi acordate anual
elevilor de la instituþii de învãþãmânt din
oraº pentru rezultate obþinute în anul
anterior.
Prin aceeaºi hotãrâre, a fost aprobat ºi
Regulamentul privind acordarea premiilor
anuale elevilor cu rezultate deosebite.
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BUGET 2012
alimentarea cu apã a satelor 42.02.09.02
Finanþarea subprogramului privind
canalizarea ºi epurarea apelor uzate
42.02.09.03
Finanþarea acþiunilor privind reducerea
riscului seismic al construcþiilor existente cu
destinaþie de locuinþã 42.02.10
Subvenþii pentru reabilitarea termicã a
clãdirilor de locuit 42.02.12
Subvenþii pentru finanþarea programelor
multianuale prioritare de mediu ºi
gospodãrire a apelor 42.02.13- 5,200
Finanþarea unor cheltuieli de capital ale
unitãþilor de învãþãmânt preuniversitar
42.02.14
Subvenþii primite din Fondul Naþional de
Dezvoltare ***) 42.02.15
Subvenþii de la bugetul de stat cãtre
bugetele locale pentru finanþarea investiþiilor
în sãnãtate(cod 42.02.16.01 + 42.02.16.02
+ 42.02.16.03) 42.02.16
Subvenþii de la bugetul de stat cãtre
bugetele locale pentru finanþarea aparaturii
medicale ºi echipamentelor de comunicaþii
în urgenþã în sãnãtate 42.02.16.01
Subvenþii de la bugetul de stat cãtre
bugetele locale pentru finanþarea reparaþiilor
capitale în sãnãtate 42.02.16.02
Subvenþii de la bugetul de stat cãtre
bugetele locale pentru finanþarea altor
investiþii în sãnãtate 42.02.16.03
Subvenþii pentru finalizarea lucrãrilor de
construcþie a aºezãmintelor culturale

nivele ale administratiei (cod 56.02.06 +
56.02.07 + 56.02.09) 56.02
Partea a II-a APÃRARE, ORDINE
PUBLICÃ ªI SIGURANÞA NAÞIONALÃ
(cod 60.02 + 61.02) 59.02
Apãrare 60.02
Ordine publicã ºi siguranþa naþionalã 61.02
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIALCULTURALE (cod 65.02 + 66.02 + 67.02
+ 68.02) 63.02
Învãþãmânt 65.02
Sãnãtate 66.02
Cultura, recreere ºi religie 67.02- 4
Asigurãri ºi asistenþã socialã (cod 68.02.04
+ 68.02.05 + 68.02.06 + 68.02.10 +
68.02.11 + 68.02.12 + 68.02.15 + 68 68.02)
Partea a IV-a SERVICII ªI DEZVOLTARE
PUBLICÃ, LOCUINÞE, MEDIU ªI APE
(cod 70.02 + 74.02) 69.02
Locuinþe, servicii ºi dezvoltare publicã
70.02- 500
Protecþia mediului 74.02- 5,280
Partea a V-a ACÞIUNI ECONOMICE (cod
80.02 + 81.02 + 83.02 + 84.02 + 87.02)
79.02
Acþiuni generale economice, comerciale ºi
de muncã 80.02
Combustibili ºi energie 81.02
Agriculturã, silviculturã, pisciculturã ºi
vânãtoare 83.02
Transporturi 84.02- 2,445
Alte acþiuni economice 87.02
VII. REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 96.02
REZERVE 97.02
EXCEDENT (cod 00.01SD - 49.02SD) 98.02
DEFICITUL
SECÞIUNII
DE
DEZVOLTARE 2) (cod 49.02SD 00.01SD) 99.02- 860
2) finanþat din excedentul anilor precedenþi
NOTÃ: *** a nu se detalia în faza de
programare
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VENITURILE
SECÞIUNII
DE Venituri din vânzarea unor bunuri
DEZVOLT
TARE (cod 00.31 + 00.10 + apartinând domeniului privat al statului
DEZVOL
00.14 + 00.15 + 00.17 + 45.02)- mii lei – 39.02.07- 0
IV. SUBVENÞII (cod 00.18) 00.17- 5,200
TOT
AL 00.01- 7,408
SUBVENÞII DE LA ALTE NIVELE ALE
OTAL
Vãrsãminte din secþiunea de funcþionare ADMINISTRAÞIEI PUBLICE (cod 42.02)
00.18- 5,200
00.31- 2,208
A4. IMPOZITE ªI TAXE PE BUNURI ªI Subvenþii de la bugetul de stat (cod 00.19)
42.02- 5,200
SERVICII (cod 11.02) 00.10- 0
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.07) A. De capital (cod 42.02.01 + 42.02.03 la
42.02.07 + 42.02.09 + 42.02.10 + 42.02.12
11.02- 0
Sume defalcate din taxa pe valoarea la 42.02.20) 00.19
adaugatã pentru Programul de dezvoltare Retehnologizarea centralelor termice ºi
a infrastructurii ºi a bazelor sportive din electrice de termoficare 42.02.01
Investiþii finanþate parþial din împrumuturi
spatiul rural 11.02.07- 0
C2. VÂNZÃRI DE BUNURI ªI SERVICII externe 42.02.03
(cod 33.02 + 34.02 + 35.02 + 36.02 + 37.02) Aeroporturi de interes local 42.02.04
Planuri ºi regulamente de urbanism
00.14- 0
Diverse venituri (cod 36.02.07 +36.02.08) 42.02.05
Strãzi care se vor amenaja în perimetrele
36.02- 0
destinate construcþiilor de cvartale de
Amortizare mijloace fixe 36.02.07- 0
Depozite speciale pentru construcþii de locuinþe noi 42.02.06
Finanþarea studiilor de fezabilitate aferente
locuinþe 36.02.08- 0
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02) proiectelor SAPARD 42.02.07
Finanþarea programului de pietruire a
00.15- 0
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod drumurilor comunale ºi alimentare cu apã a
39.02.01 + 39.02.03 + 39.02.04 + 39.02.07) satelor (cod 42.02.09.01 + 42.02.09.02 +
42.02.09.03) 42.02.09
39.02- 0
Venituri din valorificarea unor bunuri ale Finanþarea subprogramului privind
pietruirea, reabilitarea, modernizarea ºi/sau
instituþiilor publice 39.02.01- 0
Venituri din vânzarea locuinþelor construite asfaltarea drumurilor de interes local clasate
42.02.09.01
din fondurile statului 39.02.03- 0
Finanþarea subprogramului privind
Venituri din privatizare 39.02.04- 0

42.02.17
Subvenþii din veniturile proprii ale
Ministerului Sãnãtãþii cãtre bugetele locale
pentru finanþarea investiþiilor în sãnãtate
(cod 42.02.18.01 + 42.02.18.02 +
48.02.18.03) 42.02.18
Subvenþii din veniturile proprii ale
Ministerului Sãnãtãþii cãtre bugetele locale
pentru finanþarea aparaturii medicale ºi
echipamentelor de comunicaþii în urgenþã
în sãnãtate 42.02.18.01
Subvenþii din veniturile proprii ale
Ministerului Sãnãtãþii cãtre bugetele locale
pentru finanþarea reparaþiilor capitale în
sãnãtate 42.02.18.02
Subvenþii din veniturile proprii ale
Ministerului Sãnãtãþii cãtre bugetele locale
pentru finanþarea altor investiþii în sãnãtate
42.02.18.03
Subvenþii cãtre bugetele locale pentru
finanþarea programului multianual de
asistenþã tehnicã pentru pregatirea
proiectelor de investiþii publice finanþate prin
Programul operaþional regional 2007-2013
42.02.19
Subvenþii de la bugetul de stat cãtre
bugetele locale necesare susþinerii derulãrii
proiectelor finanþate din FEN postaderare
42.02.20
CHELTUIELILE SECÞIUNII DE
DEZVOLTARE (cod 50.02 + 59.02 + 63.02
+ 69.02 + 79.02) 49.02- 8,268
Partea I-a SERVICII PUBLICE
GENERALE (cod 51.02 + 54.02 + 55.02 +
56.02) 50.02
Autoritãþi publice ºi acþiuni externe 51.02
39
Alte servicii publice generale 54.02
Tranzacþii privind datoria publicã si
împrumuturi 55.02
Transferuri cu caracter general între diferite

Buget credit BRD 2012 (mii lei)

PROPUNERI Investiþii 2012
TOTAL 8.268.000
Cap 51.02 ADMINISTRAÞIE- 39.000
Autoturism- 35.000
ªemineu Moarã- 4.000
Cap 67.02 CULTURÃ, RELIGIE, RECREERE- 4.000
Alimentare energie electricã parc- 4.000
Cap 70.02 DEZVOLTARE PUBLICÃ- 500.000
Alimentare cu energie electricã Câmpul Cibinului- 300.000
Din care MMP- 4.400.000
PUG Tãlmaciu- 100.000
Buget local- 800.000
Proiecte infrastructurã apã- canalizare, reglementãri juridiceCap 84.02 – STRÃZI- 244.5000
100.000
Strãzi Cartierul Gãrii (Gãrii, Negoiu, Cibinului, Pieþii, V. Babeº, Cetãþii,
Cap 74.02 PROTECÞIA MEDIULUI- 5.280.000
Înfrãþirii, Bâlea, L. Roth)- 2.000.000
Închidere hald de gunoi- 80.000
Strãzi cartier 1 Mai ºi Armeni II (1 Decembrie, 1 Mai)- 445.000
Canalizare Tãlmaciu- 5.200.000

CREDIT 615.000
Strãzi cartier 1 Mai ºi Armeni II (1 Decembrie, 1 Mai)- 615.000
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Mãsuri de prevenire a incendiilor în sezonul rece
Pentru instalaþii de încãlzire centralã:
- Instalaþiile de încãlzire centralã se pot amplasa în ansamblul unei
clãdiri sau în clãdiri independente ori alipite acestora, în conformitate cu
prevederile normativelor tehnice specifice;
- Coºurile ºi canalele de fum se realizeazã din materiale incombustibile,
rezistente la foc ºi la acþiunea corozivã a fumului ºi gazelor de ardere,
acestea vor fi izolate corespunzãtor faþã de elementele combustibile ale
pereþilor, planºeelor sau acoperiºurilor.
Pe timpul exploatãrii instalaþiilor se interzice:
- Depozitarea în încãperea centralei termice a unor obiecte sau
materiale ce nu au legãturã cu exploatarea acesteia;
- Neechiparea centralei cu aparate de mãsurã ºi control a temperaturii,
presiunii din cazan ºi conducte, indicatoare de nivel pentru combustibil,
supape de siguranþã sau nefuncþionarea acestor aparate;
- Neizolarea corespunzãtoare a coºurilor de evacuare a fumului faþã
de materialele combustibile;
- Depozitarea combustibilului în interiorul centralei (cu excepþia
combustibilului din rezervorul de consum zilnic, la centralele pe combustibil
lichid).
La exploatarea sobelor, cu sau fãrã acumulare de cãldurã, se vor
respecta urmãtoarele reguli:
- În faþa focarelor nu se vor amplasa materiale combustibile la mai
puþin de 1,25m;
- Depozitarea sau amplasarea materialelor combustibile se face la
distanþa de 1m faþã de sobele fãrã acumulare de cãldurã ºi 0,5m la
sobele cu acumulare de cãldurã;
- În faþa uºiþei de alimentare, pardoseala combustibilã se protejeazã

cu o bucatã de tablã metalicã, având dimensiunea 70 x 50 cm;
- Înainte de utilizare ºi periodic, sobele de încãlzit ºi coºurile de fum vor
fi verificate pentru depistarea eventualelor fisuri, crãpãturi, înfundãri sau
alte nereguli;
- În timpul funcþionãrii sobelor, uºiþele focarului ºi cenuºarului vor fi
menþinute închise ºi zãvorâte;
- Cenuºa se va evacua periodic într-un loc stabilit ºi amenajat în acest
scop (groapã), numai dupã ce se vor stinge resturile de jar cu apã (locul
special amenajat se va afla la o distanþã de 25-30 m faþã de depozitele
de furaje sau de construcþii ºi alte amenajãri ce au în componenþã
elemente de construcþie combustibile);
- Coºurile de fum vor fi tencuite la exterior, pe porþiunea cuprinsã în
podul clãdirii, asigurându-se o izolare corespunzãtoare a coºurilor faþã
de materialele combustibile ale elementelor de construcþie;
- La traversarea plafoanelor sau acoperiºurilor care conþin elemente
combustibile se va asigura o distanþã de minim 15 cm între coºul de fum
ºi materialele combustibile;
- Înãlþimea coºului de fum, precum ºi alte dimensiuni constructive de
poziþionare ale acestora, sunt prevãzute în normativele tehnice specifice;
- Spaþiul podului traversat de coºuri de fum nu se utilizeazã, de
regulã, ca spaþiu de depozitare a materialelor combustibile, iar amplasarea
unor materiale sau obiecte combustibile la mai puþin de 1 m de coºul de
fum este strict interzisã;
- Uºiþele sau locaºurile speciale prin care se curãþã de funingine
coºurile ºi sobele trebuie închise sau astupate ermetic dupã terminarea
operaþiunii de curãþire, orice defecþiune putând conduce la pãtrunderea
scânteilor sau particulelor aprinse în spaþiul din jur;
- Coºurile de fum ºi sobele care funcþioneazã cu combustibil solid se
vor curãþa de funingine o datã la trei luni, iar în cazul funcþionãrii cu

Amenzi de aproape 200.000
de lei, pentru deficienþe în
creºterea animalelor
Direcþia Sanitar-Veterinarã ºi pentru
Siguranþa Alimentelor Sibiu a desfãºurat,
în 2011, o serie de acþiuni de verificare ºi
control privind respectarea legislaþiei de
cãtre operatorii cu activitate în domeniul
creºterii animalelor din judeþul Sibiu.
Respectarea normelor de profilaxie
generalã (prevenirea cu cele mai mici
costuri a bolilor la animale) ºi protecþia ºi
bunãstarea animalelor au fost monitorizate prin efectuarea a 106 controale
la ferme cu bovine, 57 controale la ferme
cu porcine, 142 la ferme cu pãsãri, 422
controale la gospodãrii ale populaþiei, 37
controale în târguri, 52 controale la
abatoare ºi 31 controale în trafic (în
colaborare cu I.P.J. Sibiu), urmãrindu-se
respectarea normelor de biosecuritate,
condiþiile de cazare, microclimat, asigurarea hranei ºi a apei potabile în condiþiile
de iarnã ºi în condiþiile de varã, a normelor
de transport ºi sacrificare. Totodatã, a
fost verificatã respectarea legislaþiei
privind gestionarea cadavrelor ºi a
subproduselor de origine animalã care
nu sunt destinate consumului uman, prin
efectuarea a 47 controale în fermele cu
animale, 12 controale la abatoare, controale la 28 unitãþi de tip hiper ºi
supermarketuri ºi controale la 42 de
primãrii comunale, fiind supravegheatã
colectarea ºi transportarea pentru

distrugere, la unitatea Protan, a 62 tone,
care reprezintã cadavre de animale
moarte ºi subproduse de origine animalã.
În urma inspecþiilor ºi controalelor
efectuate, în 2011, au fost aplicate 173
de amenzi cu o valoare de 190.000 lei la
4 fermieri, 152 proprietari ºi comercianþi
de animale, 6 farmacii ºi 11 medici
veterinari, pentru abateri de la normele
sanitar-veterinare. Printre deficienþe se
numãrã: în unele cazuri nu se respectã
data ºi locul stabilit de medicii veterinari
pentru efectuarea unor acþiuni profilactice
obligatorii la animale; transportul
animalelor cu mijloace de transport neamenajate corespunzãtor ºi care nu asigurã
confortul specific speciei de animale;
comercializarea animalelor vii în locuri
neautorizate, fãrã aviz ºi fãrã documente
sanitar-veterinare ºi gestionarea defectuoasã a deºeurilor de origine animalã la
nivel de localitãþi. "Prin realizarea acþiunilor
de prevenire ºi combatere a bolilor
transmisibile la animale ºi de la animale la
om, a fost asiguratã o stare de sãnãtate
corespunzãtoare la speciile de animale
ºi pãsãri, asigurând indemnitatea
teritoriului faþã de boli care pot afecta grav
zona socialã ºi economicã a judeþului
nostru", ne-a precizat dr. Ioan Penþea,
Compartimentul Comunicare din cadrul
DSVSA Sibiu.

combustibil lichid sau gazos se vor curãþa o datã la patru, respectiv la
ºase luni.
Pe timpul exploatãrii sobelor se interzice:
- Uscarea sau aºezarea pe sobe a hainelor sau altor obiecte
combustibile;
- Folosirea lemnelor mai lungi decât vatra focului;
- Utilizarea sobelor fãrã uºiþe la focare ºi cenuºare sau cu uºiþele
defecte;
- Aprinderea focului cu benzinã, sau alte lichide inflamabile.
La utilizarea buteliilor de aragaz se vor respecta urmãtoarele reguli:
- Verificarea periodicã ºi menþinerea în bunã stare de funcþionare a
instalaþiilor (conducte, robinete, arzãtoare etc.);
- Când se constatã prezenþa gazelor într-o încãpere, se va proceda
de îndatã la aerisirea acesteia, aprinderea focului se va face numai
dupã înlãturarea cauzelor care au determinat scãpãrile de gaze;
- Aprinderea focului se va face prin utilizarea unui mijloc
corespunzãtor (torþã, aprinzãtor etc.), cu respectarea principiului „gaz
pe flacãrã”;
- Atât la aprinderea focului, cât ºi la stingere, gazele vor fi deschise
ºi respectiv închise mai întâi de la robinetul principal ºi dupã aceea de
la robinetul arzãtorului;
- Se vor respecta cu stricteþe instrucþiunile generale de folosire a
gazelor, precum ºi instrucþiunile specifice de funcþionare a aparatelor
supuse exploatãrii.
RESPECTÂND ACESTE REGULI DE PREVENIRE, VÃ APÃRAÞI
VIAÞA ªI BUNURILE!!!
În caz de incendiu sau altã urgenþã publicã, apelaþi la telefoanele:
0269/555401 sau 0751/221724 – SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU
SITUAÞII DE URGENÞÃ TÃLMACIU sau serviciul UNIC 112.

Ionii ºi Ioanele- „botezaþi” la pârâu
(continuare din pagina 1) Ionilor, dar pe parcurs, au intrat în sârbã
sau învârtitã ºi mai mulþi dintre cei
Încet, încet, alaiul condus de tinerii prezenþi, localnici sau oaspeþi.
îmbrãcaþi în frumoasele straie tradiþionale,
Chiar dacã Udatul Ionilor este un obicei
cãlare pe cai împodobiþi, a plecat spre destinat, în mod deosebit, celor ce poartã
vale, parcurgând o mare parte a satului.
Pe tot parcursul acestei procesiuni,
feciorii ºi fetele aflaþi în carul alegoric au
interpretat un frumos cântec, în versurile
cãruia pot fi identificate, într-un fel,
rãdãcinile acestui obicei. (Anul acesta,
din alai au fãcut parte patru cai, grupurile
de copii de la grãdiniþã ºi ºcoala generalã,
mãgãruºii ce au tras o roatã de car pe
care s-au rotit un moº ºi o babã din paie,
îmbrãcaþi în costume populare, carul
alegoric tras de boi, dar ºi numeroºi
localnici sau oaspeþi din alte zone.)
Alaiul sãrbãtoresc s-a oprit la locul
special amenajat, pe malul pârâului ce
strãbate satul, pentru udarea Ionilor ºi
Ioanelor. Dupã cum cere tradiþia, primul
bãgat la apã a fost preotul satului, apoi
primarul ºi viceprimarul din Tãlmaciu. În
continuare, rând pe rând, junii au udat
toþi Ionii ºi Ioanele, fiecare „botez” în apele
reci ale pârâului fiind însoþit de urãrile de
„la mulþi ani!” ºi cinstirea sãrbãtoritului cu
o duºcã de rachiu.
Spectacolul de culoare, sunet, bucurie
ºi voie bunã a continuat ºi dupã ce
sãrbãtoriþii zilei au fost „botezaþi”, în
centrul satului, cu joc popular.
Deschiderea jocului a aparþinut feciorilor
ºi fetelor ce au fãcut parte din cetele
satului ºi au participat la obiceiul Udatul

prenumele de Ion sau Ioana, acesta
reprezintã la Tãlmãcel ºi momentul de
încheiere al ciclului sãrbãtorilor de iarnã.
Tot cu aceastã ocazie, se desfac cetele
de feciori din sat.

rosu galben albastru negru

@n atenþia cetãþenilor

ªedinþa ordinarã a Consiliului Local al oraºului Tãlmaciu
JOI, 26.01.2012, începând cu
orele 14, va avea loc ºedinþa
ordinarã a Consiliului Local
Tãlmaciu, în Sala de ºedinþe a
Primãriei oraºului Tãlmaciu,
convocatã prin Dispoziþia nr. 11/
2012 a primarului Constantin
Barbu, cu urmãtoarea ordine de
zi:
1.- PROIECT DE HOTÃRÂRE
privind aprobarea bugetului local
al oraºului Tãlmaciu pe anul 2012iniþiator primarul oraºului Tãlmaciu;
2.- PROIECT DE HOTÃRÂRE
privind aprobarea bugetului de
venituri ºi cheltuieli al RPL Ocolul
Silvic Tãlmaciu RA pe anul 2012iniþiator primarul oraºului Tãlmaciu;
3.- PROIECT DE HOTÃRÂRE
privind aprobarea tarifelor de
canalizare-epurare ºi a altor taxe
pentru oraºul Talmaciu, operator
SC Apã-Canal Tãlmaciu SRLiniþiator primarul oraºului Tãlmaciu;
4.- PROIECT DE HOTÃRÂRE
privind aprobarea cotizaþiei de
membru ADI ECO Sibiu aferentã
anului 2012- iniþiator primarul
oraºului Tãlmaciu;
5.- PROIECT DE HOTÃRÂRE
privind aprobarea bugetului
Asociaþiei de Dezvoltare
Intercomunitarã “ECO Sibiu” pe
anul 2012- iniþiator primarul oraºului

Tãlmaciu;
6.- PROIECT DE HOTÃRÂRE
privind aprobarea statului de
personal ºi a organigramei
aparatului de specialitate al
primarului oraºului Tãlmaciu ºi a
serviciilor publice subordonate
Consiliului Local Tãlmaciu- iniþiator
primarul oraºului Tãlmaciu;
7.- PROIECT DE HOTÃRÂRE
privind aprobarea numãrului
asistenþilor personali ºi a numãrului
de indemnizaþii acordate pãrinþilor
sau reprezentanþilor legali ai
copilului cu handicap grav ºi
adultului cu handicap grav sau
reprezentantului legal- iniþiator
primarul oraºului Tãlmaciu;
8.- PROIECT DE HOTÃRÂRE
privind prelungirea contractului de
închiriere cu SC Denta Dana SRL,
pentru cabinetul stomatologic,
pentru anul 2012 ºi prelungirea
contractului de comodat cu
doamna doctor Butãnescu
Mihaela, pe anul 2012- iniþiator
primarul oraºului Tãlmaciu;
9.- PROIECT DE HOTÃRÂRE
privind suportarea deficitului pe
anul 2011 din excedentul bugetar
de pe anul 2010- iniþiator primarul
oraºului Tãlmaciu;
10.- PROIECT DE HOTÃRÂRE
privind aprobarea concesionãrii,

fãrã licitaþie publicã, a terenului
înscris în CF100991/Tãlmaciu,
nr.top.100991(7634/2),
în
suprafaþã 1108 mp cu destinaþia
extindere construcþii existente, în
favoarea domnului Marcu Ovidiu
Eugen , domiciliat în Tãlmaciu, str.
Unirii, nr. 68, judeþul Sibiu- iniþiator
primarul oraºului Tãlmaciu;
11.- PROIECT DE HOTÃRÂRE
privind aprobarea Planului de
Analizã ºi Acoperire a Riscurilor ºi
a Planului de pregãtire în domeniul
situaþiilor de urgenþã pe anul 2012iniþiator primarul oraºului Tãlmaciu;
12.- PROIECT DE HOTÃRÂRE
privind solicitarea cãtre Consiliului
Judeþean Sibiu în vederea
promovãrii unui proiect de
hotãrâre de guvern pentru
trecerea drumurilor forestiere ºi a
lucrãrilor de artã aferente acestor
drumuri, din domeniul public al
statului ºi din administrarea Regiei
Naþionale a Pãdurilor- Romsilva în
domeniul public al oraºului
Tãlmaciu ºi în administrarea
Consiliului Local Tãlmaciu ºi
mandatarea ºefului RPL Ocolul
Silvic Tãlmaciu RA sã reprezinte
Consiliul Local Tãlmaciu în vederea
depunerii cererii ºi a documentaþiei
prevãzute de lege ºi efectuãrii
tuturor demersurilor necesare

pentru trecerea drumurilor
forestiere în domeniul public al
oraºului Tãlmaciu- iniþiator primarul
oraºului Tãlmaciu;
13.- PROIECT DE HOTÃRÂRE
privind acordarea unui mandat
primarului orasului Talmaciu de a
vota favorabil pentru primirea de
noi membri în “Asociaþia de Apã”
Sibiu- iniþiator primarul oraºului
Tãlmaciu;
14.- PROIECT DE HOTÃRÂRE
privind scutirea de la plata
impozitelor ºi taxelor locale pe anul
2012 pentru Asociaþia de Caritate
“ÞOAR”- iniþiator primarul oraºului
Tãlmaciu;
15.- PROIECT DE HOTÃRÂRE
privind transformarea unor posturi
din cadrul Grupului ªcolar
Economic J. Lebel Tãlmaciu, în
vederea promovãrii persoanelor
încadrate pe aceste posturi întrun
grad sau treaptã superioarãiniþiator primarul oraºului Tãlmaciu;
16.- PROIECT DE HOTÃRÂRE
privind acceptarea unor donaþii
de carte ºi de echipament necesar
funcþionãrii Biblionetului din incinta
Bibliotecii Oraºului Tãlmaciuiniþiator primarul oraºului Tãlmaciu;
17.- PROIECT DE HOTÃRÂRE
privind modificarea anexei 1,
anexei 4 ºi anexei 5 la HCL 92/

2011 pentru aprobarea impozitelor
ºi taxelor locale pe anul 2012iniþiator primarul oraºului Tãlmaciu;
18.- PROIECT DE HOTÃRÂRE
privind aprobarea investiþiei
“Elaborarea amenajamentului silvic
al fondului forestier proprietatea
publicã a oraºului Tãlmaciuiniþiator primarul oraºului Tãlmaciu;
19.- PROIECT DE HOTÃRÂRE
privind rezilierea contractului de
asociere în participatiune nr. 57/
2009, încheiat cu SC Hidroart
SRL- iniþiator primarul oraºului
Tãlmaciu;
20.- PROIECT DE HOTÃRÂRE
privind stabilirea cuantumului
burselor ºcolare pentru anul ºcolar
2011-2012- iniþiator primarul
oraºului Tãlmaciu;
21.- PROIECT DE HOTÃRÂRE
privind însuºirea unui raport de
evaluare ºi aprobarea vânzãrii
directe a terenului intravilan,
proprietatea privatã a oraºului
Tãlmaciu, cãtre proprietarii
construcþiei edificate pe teren,
domnul Cismaºi Nicolae ºi doamna
Barb Ana- iniþiator primarul oraºului
Tãlmaciu;
22.- AVIZÃRI:
- cererea domnului Rînjeu
Nicolae, domiciliat în Tãlmaciu, str.
Unirii, nr. 128, pentru reziliere, pe

cale amiabilã, contract de vânzarecumpãrare;
23.- Informare privind activitatea
SVSU ºi evaluarea capacitãþii de
aparare împotriva incendiilor pe
anul 2011;
24.- Informare privind activitatea
desfãºuratã de SPCLEP
Tãlmaciu– compartiment evidenþa
persoanelor-, pe anul 2011;
25.- Informare privind activitatea
de administraþie publicã pe anul
2011;
26.Informare
privind
executarea hotãrârilor Consiliului
Local Tãlmaciu pe anul 2011;
27.- Situaþia petiþiilor ºi sesizãrilor
adresate Primãriei oraºului
Tãlmaciu pe semestrul II 2011;
28.Raport
privind
implementarea prevederilor Legii
nr. 52/2003 privind transparenþa
decizionalã ºi a Legii nr. 544/2001
privind informaþiile de interes public,
în cadrul Primãriei oraºului
Tãlmaciu;
29.- Diverse.
Proiectele de hotãrâre sunt
iniþiate de primarul oraºului
Tãlmaciu.
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Francezii din VITRE au testat farmecul
sãrbãtorilor de iarnã la Tãlmaciu
O delegaþie din oraºul francez
Vitre (Bretania) a efectuat zilele
trecute o vizitã în Tãlmaciu. Cei
15 francezi au reprezentat
Comitetul de Înfrãþire din Vitre
(oraº înfrãþit de peste 20 de ani
cu Tãlmaciu), iar vizita lor în
România a fãcut parte din seria
de activitãþi incluse în calendarul
de acþiuni comune derulate între
reprezentanþii celor douã
comunitãþi.
„Grupul ce ne-a vizitat zilele
acestea este format din prieteni
mai vechi ai Tãlmaciului ºi ai
oamenilor de aici, cei mai mulþi fiind
membri ai Comitetului de Înfrãþire
din Vitre. Vizita este efectuatã la
invitaþia prietenilor români, dupã
ce mai mulþi francezi ºi-au arãtat

interesul de a vedea pe viu ce
înseamnã sãrbãtorile de iarnã pe
aceste meleaguri. (De fapt, vizita
din acestã perioadã completeazã,
într-un fel, acþiunea din vara anului
trecut, când un alt grup de francezi
din Vitre a fost oaspete la
Tãlmaciu.)
Cea mai mare parte a
membrilor grupului ºi-a petrecut
revelionul ºi sãrbãtorile de dupã
acesta alãturi de prietenii români,
au gustat puþin din farmecul
deosebit al frumoaselor obiceiuri
de iarnã de la noi din zonã.
Din programul pe care l-am
pregãtit pentru oaspeþii din Franþa
nu au lipsit vizitele în câteva locuri
din Mãrginimea Sibiului sau în
marile oraºe din zonã, întâlnirile

cu oficialitãþile locale, dar nici
participarea la vestitul obicei
Udatul Ionilor de la Tãlmãcel, unde
prietenii francezi au fost, anul
acesta, invitaþi de onoare. Tot cu
acest prilej, am purtat mai multe
discuþii despre planurile de viitor
ºi activitãþile comune pe care le
vom desfãºura în perioada
urmãtoare.
Am convingerea cã prietenii
noºtri s-au simþit bine alãturi de
noi ºi cã experienþa trãitã în
România a fost una plãcutã.”, nea informat Rodica Bobeº,
reprezentanta
Asociaþiei
„Tãlmaciu- Vitre”.
Delegaþia din Vitre a pãrãsit
România în cursul zilei de
duminicã, 8 ianuarie.

Tichetele de cãlãtorie pentru pensionari se dau în februarie
Ministrul Muncii Familiei ºi
Protecþiei Sociale (MMFPS) va
menþine, ºi în 2012, pentru
pensionarii aflaþi în evidenþa
Caselor de Pensii, tichetele de
cãlãtorie cu reducere de 50 la sutã,
iar aceºtia le vor primi cel mai târziu
în luna februarie, odatã cu plata
pensiei, informeazã MMFPS, citat

de Agerpres. "Toþi cei aproximativ
4.537.000 de pensionari, aflaþi în
evidenþa Casei Naþionale de Pensii
Publice, precum ºi cei aflaþi în
evidenþa Caselor Sectoriale de
Pensii, vor primi, ca ºi în anii
precedenþi tichetele de cãlãtorie,
cu 50 % reducere din costul
acestora (tichetului de cãlãtorie).

Acesta este un drept pe care
Ministerul Muncii îl respectã ºi îl
acordã pensionarilor în continuare.
Pensionarii vor primi documentele
de cãlãtorie cu reducere de 50 la
sutã, cel mai târziu în luna
februarie", precizeazã Ministerul,
pe pagina sa de internet.
MMFPS reaminteºte cã prin

adoptarea Ordonanþei de Guvern
nr.8/2011, modalitatea de emitere
ºi transmitere a documentelor de
cãlãtorie acordate pensionarilor sa modificat. Astfel, fiecare pensionar
urma sã primeascã un card, o
legitimaþie de transport personalizatã cu numele ºi codul numeric
personal al fiecãrui beneficiar, dar

din cauza contextului economic
actual, termenul de aplicare a
ordonanþei a fost prorogat pânã la
data de 31 decembrie 2012. În
aceste condiþii, aratã comunicatul
Ministerului Muncii, a fost nevoie
de noi demersuri pentru emiterea
documentelor de cãlãtorie ºi
asigurarea transmiterii acestora ca

ºi pânã în anii precedenþi, respectiv
taloane de cãlãtorii, tipãrite de Casa
Naþionalã de Pensii Publice ºi
distribuite odatã cu drepturile de
pensie. Ministerul aratã cã au
intervenit întârzieri în distribuirea
tichetelor pentru cã trebuie aplicate
corect procedurile legale ºi cele
tehnice.

În atenþia locuitorilor oraºului
Tãlmaciu ºi a comunelor arondate
Serviciului Public Comunitar Local
pentru Evidenþa Persoanelor
Tãlmaciu (Boiþa, Racoviþa, Turnu
Roºu):

Cu cel mult 180 de zile înainte de
expirarea termenului de valabilitate
a actului de identitate, dar nu mai
puþin de 15 zile, titularul acestuia
are obligaþia sã solicite serviciului
public comunitar de evidenþã a

Tarife pentru
canalizare - epurare
Recent, Consiliul Local al oraºului Tãlmaciu a adoptat
Hotãrârea nr. 148/2011, prin care a aprobat cuantumurile unor
taxe aplicate de S.C.Apã- Canal Tãlmaciu S.R.L. (societatea
proprie), pentru activitatea de canalizare- epurare.
Astfel, aleºii locali tãlmãceni au decis ca taxa de racordare a
familiilor care locuiesc la blocuri sau a locuinþelor comune pentru
mai multe familii, la noua reþea de canalizare a oraºului, sã fie de
150lei/familie. De asemenea, s-a aprobat ºi taxa pentru servicii
de vidanjare pentru populaþie ºi agenþii economici, ce are un
cuantum de 161 lei, fãrã TVA.
Tot cu acest prilej, s-a aprobat tariful de 8 lei (plus TVA), ce va
fi aplicat agenþilor economici care desfãºoarã activitãþi de vidanjare
ºi care solicitã prelucrarea ºi epurarea apelor menajere vidanjate
în staþia de epurare Tãlmaciu.
Hotãrârea legislativului local tãlmãcean este dusã la îndeplinire
de S.C. Apã-Canal Tãlmaciu S.R.L..

persoanelor eliberarea unei noi cãrþi
de identitate, prezentând
urmãtoarele documente:
- cerere tip pentru eliberarea
actului de identitate (se primeºte de
la ghiºeu);
- actul de identitate ºi cartea de
alegãtor expirate;
- certificatul de naºtere, original ºi
copie;
- certificatul de cãsãtorie sau
hotãrârea de divorþ, definitivã ºi
irevocabilã, dacã este cazul, original
ºi copie;
- certificatul de deces al soþului/
soþiei decedat/ã, dacã este cazul,
original ºi copie;
- certificatele de naºtere ale copiilor
minori cu vârsta mai micã de 14 ani,
dacã este cazul, original ºi copie;
- documentul cu care se face

dovada adresei de domiciliu, original
ºi copie;
- chitanþa reprezentând
contravaloarea cãrþii de identitate de
7 lei ºi a taxei de timbru de 4 lei,
achitate la casieria Primãriei oraºului
Tãlmaciu.
Tinerii care împlinesc vârsta de 14
ani trebuie sã se prezinte la S. P.C.
L. E. P. Tãlmaciu, în termen de 15
zile dupã împlinirea vârstei de 14 ani,
în vederea eliberãrii unui act de
identitate, cu urmãtoarele
documente:
- cererea pentru eliberarea actului
de identitate, semnatã atât de minor,
cât ºi de pãrinte/reprezentant legal
(se primeºte de la ghiºeu);
- certificatul de naºtere, original ºi
copie;
- actul de identitate al unuia dintre

exteriori ai caselor acestor
personalitãþi.
În acestã etapã a campaniei,
au fost cinstiþi prin amplasarea
acestor plãci, medicul, istoric ºi
scriitorul Nicolae Rãdoiu (19222011), scriitorul ºi publicistul
militar Vasile Bârzã (19242001), întemeietorul ºcolii

centrului specializat aflat sub
autoritatea serviciului public de
asistenþã socialã sau de persoana
cãreia i-a fost încredinþat în
plasament, pentru a solicita
eliberarea actului de identitate.
PROGRAMUL CU
PUBLICUL
LUNI
MARÞI
MIERCURI
JOI
VINERI

8– 16
8– 16
10,30– 18,30
8– 16
8– 13,30

SPCLEP Tãlmaciu
-compartiment evidenþa
persoanelorConsilier
Elena- Delia Stancu

Bilanþ pentru 2011 la
Serviciul Public de
Asistenþã Socialã Tãlmaciu

S-au finalizat lucrãrile de
amenajare a locuinþei de la
fosta moarã din Tãlmãcel

În cursul anul trecut, Serviciul Public de Asistenþã Socialã din
cadrul Primãriei oraºului Tãlmaciu (SPAS Tãlmaciu) a avut o activitate
bogatã ºi deosebit de diversã.
Dintr-o analizã a activitãþii desfãºurate în perioada menþionatã
am reþinut cã au fost întocmite un numãr de 46 dosare pentru
obþinerea indemnizaþiei de creºtere a copilului, 84 de dosare pentru
alocaþia de stat pentru copii, precum ºi 84 de dosare pentru
acordarea alocaþiei pentru susþinerea familiei.
În anul 2011, la SPAS Tãlmaciu au fost depuse 212 cereri pentru
acordarea ajutorului de încãlzire cu gaze naturale, în valoare totalã
de 18885 lei, precum ºi 122 cereri pentru acordarea ajutorului de
încãlzire cu lemne, în valoare totalã de 4455 lei.
La jumãtatea lunii ianuarie a anului 2012, la serviciul din cadrul
Primãriei Tãlmaciu mai erau în platã 29 dosare pentru acordarea
ajutorului social în conformitatea cu prevederile Legii 416/2001 privind
venitul minim garantat.

În urmã cu doar câteva zile, au
fost finalizate lucrãrile de
amenajare ºi modernizare a
locuinþei situate în imobilul ce a
gãzduit moara din satul Tãlmãcel.
Prin grija Primãriei oraºului
Tãlmaciu, aici a fost amenajatã o
locuinþã cu douã camere ºi
dependinþe, care va avea
destinaþia de casã parohialã
pentru preotul ortodox din sat.
Lucrãrile efectuate la locuinþa de

Plãci commemorative pentru cinstirea
personalitãþilor oraºului
În semn de recunoºtinþã
pentru înaintaºii care, prin
activitatea lor, au fãcut cinste
locului unde s-au nãscut ºi au
trãit, Primãria oraºului Tãlmaciu
ºi Reuniunea Mãrginenilor au
luat iniþiativa de a comanda
câteva plãci comemorative, ce
au fost montate pe pereþii

pãrinþi sau al reprezentantului legal,
original ºi copie;
- documentul cu care pãrintele/
reprezentantul legal, face dovada
adresei de domiciliu, original ºi copie;
- certificatul de cãsãtorie al pãrinþilor
sau, dupã caz, hotãrârea de divorþ,
definitivã ºi irevocabilã, în cazul în care
pãrinþii sunt divorþaþi, original ºi copie;
- chitanþa reprezentând
contravaloarea cãrþii de identitate de
7 lei ºi a taxei de timbru de 4 lei,
achitate la casieria Primãriei oraºului
Tãlmaciu.
La împlinirea vârstei de 14 ani,
minorul se prezintã la ghiºeul
Serviciului Public Comunitar Local de
Evidenþã a Persoanelor, însoþit de
unul dintre pãrinþi sau, dupã caz,
de reprezentantul sãu legal, de
persoana desemnatã din cadrul

româneºti din Tãlmaciu,
istoricul ºi folcloristul Toma
Târºia (1905- 1992) ºi istoricul
ºi scriitorul Adolf Ambruster
(1941- 2001). Douã dintre plãci
sunt amplasate pe case din satul
Tãlmãcel, iar douã la Tãlmaciu.
Dupã ce au fost fixate, plãcile
au fost dezvelite în mod oficial

în cadrul unor festivitãþi
speciale, organizate în 27
decembrie 2011.
Astfel, fiecare persoanã ce va
trece pe lângã aceste clãdiri,
are posibilitatea sã afle câteva
detalii despre personalitãþile a
cãror existenþã ºi activitate a
fost marcatã de aceste locuri.

la moarã au costat peste 50.000
lei ºi au fost finanþate din bani de
la bugetul local al oraºului
Tãlmaciu.
Zilele urmãtoare, specialiºtii din
cadrul Primãriei Tãlmaciu vor
identifica cea mai bunã posibilitate
pentru acordarea acestei locuinþe
noului preot paroh ortodox din sat.
Informaþiile ne-au fost furnizate
de primarul oraºului Tãlmaciu,
Constantin Barbu.
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