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Tãlmãcelul ºi-a scãldat Ionii
Ion din tatã-n
fiu. Cãlãraº din
tatã-n fiu
La ora 8 dimineaþa Tãlmãcelul e
cuprins de liniºte. Dupã calmul care
domenºte peste sat, ai putea crede
cã nu ai nimerit bine, cã nu e azi 7
ianuarie, ziua în care Tãlmãcelul
vuieºte de lume ºi agitaþie. Dar de
cum urci pe uliþele satului, liniºtea se
sparge în muzicã. Da, muzicã
popularã se aude din gospodãria
lui Oncicã. Doar e Sf. Ioan ºi Neluþu,
bãiatul de 19 ani al familiei Oancea,
e cãlãraº ºi primar de ceatã, aºa cã
mamã, mãtuºi, tatã, unchi, bunic, toþi
trebãluiesc de zor ca ºi feciorul ºi
calul sã fie gata la vreme.
De mai bine de o orã au scos
calul din grajd. Înainte l-au þesãlat,
sã fie curat în zi de sãrbãtoare; apoi
au început împodobitul. Ordinea o
ºtiu bine bãrbaþii ºi femeile care
trebãluiesc în jurul calului, doar ºi ei
au fost juni, ºi ele au însoþit cãlãraºii.
"Am fost cãlãraºi la Sf. Ion, cum sã
nu fim?! Ani la rându", mãrturisesc
doi bãrbaþi. Nu au timp de stat, aºa
cã muncesc ºi vorbesc, explicã ce
fac ºi mai dau indicaþii: "Uite, mai
coasã aici o þârã, sã stea bine
chindeul", vine o indicaþie ºi e
numaidecât urmatã de una dintre
femei. Nu, de Sf. Ion nu e timp pentru
zãbavã. ªi dacã greºesc ceva, are
cine sã îi îndrume: Ioan Oancea are
80 de ani ºi multã experienþã în ale
Udatului Ionilor, doar a fost cãlãraº
în tinereþe, iar apoi ºi-a vãzut fiii
cãlãraºi, iar acum-nepoþii: "Nepotu
e cãlãraº, acum e ºi primar la ceata

micã. Cãlãraºi au fost ºi feciorii mei,
am fost ºi eu, a fost ºi tata. Ioni avem
în fiecare generaþie: Ion mã cheamã
pe mine, aºa l-a chemat pe tata,
aºa l-a chemat pe bunicul.... ªi pe
unul dintre feciorii mei tot Ion l-am
botezat, iar pe nepot tot Ion îl
cheamã... da-i nume de slugã Ion.
Aºa se zice, cã Ion ºi Gheorghe îs
nume de slugi, dar noi avem numele
ãsta din tatã-n fiu", spune bãtrânul
zâmbind.
Zâmbesc ºi ceilalþi, dar lucrul nu-l
lasã din mânã. Peste cal au aºezat
o pãturã, apoi chindeauã, pe care
odinioarã bunicii le puneau la icoane,
apoi au pus o faþã de masã, "albastrã
ca sã fie de contrast cu chindeaulã
roºii", au pus batiste ºi sorcova în
vârf. La o simplã enumerare, ai zice
cã treaba dureazã cinci minute, dar
nu-i deloc aºa. Pregãtirile au început
demult, tare demult, dacã e sã iei în
considerare cã batistele de mire au
fost cusute în urmã cu vreo 50 de
ani, iar chindeauãle - la fel. Oricum
de vreo douã sãptãmâni lucreazã
familia Oancea la podoabele ce vor
sclipi în curând pe cal ºi cãlãraº. "Noi
le-am fãcut, eu ºi cu ai mei. Am
împodobit cãpeþanul cu hârtie
creponatã, am fãcut sorcova cu flori,
bususios ºi vâsc; am îmbrãcat în
tricolor dâlogii cu care se conduce
calul", povesteºte Neluþu.
Neluþu e încã îmbrãcat în blugi,
adicã în haine de secol XXI, dar în
curând le va lepãda ca sã îmbrace
costumul popular. Nãdragi, cãmeºe,
ºerpar, zdrãncãnele - toate au fost
dinainte pregãtite. Nãdragii au o
culoare gãlbuie, cã doar nu sunt
noi: sunt primiþi de la bunicul, aºa cã

au trecut mai mult de ºase decenii
de când au fost þesuþi în rãzboi. ªi
ºerparul e tot de la bunic, iar
pieptarul negru e de la bunica: "l-a
primit bunica în zestre când s-a
mãritat", povesteºte Ionuþ. Sunt
toate pregãtite, pe pat, în casã. ªi
tot acolo sunt zdrãncãnelele pe
care cãlãraºul le va pune la picioare,
peste cizme, când va fi gata
îmbrãcat. ªi tot acolo e cãciula de
miel împodobitã special pentru Sf.
Ioan cu ºnur de mãrgele, panã de
pãun ºi flori. ªi tot acolo e beata,
aºezatã de-a curmeziºul peste
piept....Îl lãsãm pe Neluþu ºi pe ai lui
sã dea zor pregãtirilor, cã doar nu
poate întârzia tocmai el, care e
primar de ceatã.

Ultima pereche
de boi
De la casa Onciului pânã la
gospodãria lui Vasile Rusu, acolo
unde se împodobeºte carul în acest
an, ai ceva de mers, cã doar
Tãlmãcelul urcã mult pe firul apelor
ce îl strãbat. Nu-i încã 10 dimineaþa,
dar de cum deschizi poarta îþi dai
seama cã ºi aici se munceºte de ore
bune. Hãiciugile, adicã brazii
împodobiþi, sunt deja aºezate pe
care; coroanele pentru boi sunt
pregãtite ºi vãzându-le pe toate ai
impresia cã, de cum vin boii, alaiul
se poate aºterne la drum. Dar ºi
aici, ca ºi la casa Onciului, mai sunt
necesare mici detalii pentru ca
singurul car alegoric din acest an
sã arate aºa cum ºtiu bãtrânii cã e
bine ºi frumos.
Poveºtile se leagã repede ºi aici:
"Cu o zi înainte de Sf. Ioan se duc
feciorii sã aducã brazii de hãiciugã.
Trebuie sã aibã coroana frumoasã,
sã fie o bazã bunã pentru haicugã",
spune Ilie Rotaru, fiu al satului.
Hãiciuga mare se pune pe car, pe
dricul de dinainte, iar hãiciuga mare
pe proþap, între boi. Regula
împodobirii hãiciugilor respectã
regula împodobirii calului, aºa cã
peste brad femeile aºazã o þoalã,
apoi o culme, o faþã de masã, batiste,
sorcova în vârf ºi o icoanã. Culmea
e þesutã în rãzboi ºi are vreo 5-6
metri. "Odatã cine nu avea culme,
nu se mãrita. Trebuia sã ai culme
ca sã împodobeºti casa bãrbatului;

culmea se punea de jur împrejur pe
pereþi", povestesc Mãrie Brãtilescu,
Ana Nedelcu ºi Elena Feþan.
Povesteºte lumea, trece timpul ºi
apar ºi boii. Ultimii doi boi din sat. Pe
proprietarul lor îl cheamã tot Ioan,
Ioan Popa. Îi are de trei ani ºi i-a
adus tocmai din Munþii Apuseni. ªi
nu are de gând sã îi înlocuieasacã
cu tractoare, aºa cum au fãcut mai
toþi consãtenii lui. "Odatã erau 3040 de perechi de boi în sat. Acum
mai sunt doar ãºtia doi. La toate mã
ajut cu ei: car fân, car porumb... de
toate. Dacã îi vând pe ãºtia, cumpãr
alþii. Am fost cu ei ºi în Tãlmaciu, ºi în
Sadu, cã nu mai sunt boi ºi au avut
nevoie", spune Ioan Popa.
De împrumutat îi împrumutã cu
drag în fiecare an: obiceiul trebuie
pãstrat. ªi apoi ºtie cã boii sunt
protejaþi, cãci li se descântã de
fiecare datã înainte sã plece din
curte: "Doi stricã, trei reparã: Tatãl,
Fiul ºi Duhul Sfânt", spun femeile
încet, apoi rostesc de trei ori "Tatãl
nostru" pentru ca boii sã nu se
sperie, sã nu fie deocheaþi. Se pot
decohia boii? Da, spun sãtenii, cã
doar pe 7 ianuarie oamenii satului
ºi sute de strãini stau cu ochii pe
ultima pereche de boi din sat.
Încet-încet gospodãria familiei
Rusu se aglomereazã, oamenii
poposesc în poartã, închinã un
pahar cu rachiu sã fie de noroc ºi
sãnãtate ºi pentru Ioni ºi pentru anul
noi. ªi nu trece mult cã iatã, apar ºi
cãlãraºii pe caii lor împodobiþi. Sunt
ºase cãlãraºi în acest an ºi fiecare
dinte ei aduce pe cal ºi o fatã. La
curtea lui Vasile Rusu, s-au strâns
cu toþii: fete ºi feciori urcã în car, în
timp ce cântã "Frunzuliþã verde de
stejar". E semn cã alaiul va porni
curând... Dar nu se pot urni din loc
înainte sã ajungã ºi belehoile. Ce or
fi belehoile ?! Doi mãgãruºi trag dupã

ei o roatã de car, pe care se gãsesc
douã pãpuºi din paie, îmbrãcate în
haine româneºti. "Copiii de ºcoalã
fac belehoi: în satul nostru, aºa eram
obiºnuiþi, sã punem toþi mâna sã
facem câte ceva. ªi copiii vroiau sã
îºi aducã ºi ei contribuþia, aºa cã ei
fac belehoile. Anul ãsta avem douã
belehoi, adicã douã atelaje cu
mãgãruºi", completeazã Ilie Rotaru.

F r u n z u l i þ ã vver
er d e
de stejar
La orele amiezii, alaiul se porneºte
în jos pe uliþele satului pânã la pârãu.
Drumul nu-i lin, cãci uliþele sunt
înguste, iar lumea multã. Cu aparate
foto de ultimã generaþie, cu camere
video, cu tablete, cu telefoane
mobile, lumea se înghesuie sã
fotografieze ºi sã filmeze. Cã-i ceaþã,
nu mai conteazã, cã cineva îþi trece
prin cadru- încerci sã nu mai þii
seama, doar important e cã acolo,
în film sau în fotografie, sunt ºi cei
ºase juni, ºi fetele, ºi carul cu boi ºi
belehoile. ªi uite aºa, metru dupã
metru, metru dupã metru, alaiul ce
se întinde lung pe uliþe ajunge la
pârãu.
La pârâu toþi încearcã sã îºi facã
loc, doar - doar vor vedea ºi ei cum
se udã Ionii. ªi feciorii încep sã cânte
"Frunzuliþã verde de stejar", apoi

"De-aº mai fi o pãsãricã", o colindã
ce se cântã la casele bãrbaþilor de
aniversarea lor, ºi "La mulþi ani!".
Nu terminã bine de cântat flãcãii ºi
primii tãlmãcenii fac baia ritualã. Se
începe întotdeauna cu preotul
satului, apoi cu primarul Tãlmaciului
ºi, rând pe rând, Ionii din ceatã, alþi
Ioni mai mici sau mai mari sunt udaþi
pentru un an mai bun. Baie adevãratã nu face nimeni, doar pe cizme
sau bocanci sunt udaþi Ionii; câte
unul însã simte bine apa deasupra
genunchilor, cãci e lãsat repede în
jos, iar apa învolburatã se ridicã dupã
el... aºa trec 10-15minute ºi dupã
ce (mai) toþi Ionii fac cunoºþinþã cu
apa, fete ºi feciori urcã iar în
car,cãlãraºii pe cai ºi cu toþii se
îndreaptã cãtre piaþa din faþa
bisericii. Udatul Ionilor se terminã
cu joc, aºa cã în ritm de sârbe ºi
învârtite petrec tãlmãcenii încã o
jumãtate de orã. E doar încãlzirea
pentru balul de searã.
Dupã amiazã, când strãinii s-au
împrãºtiat ºi liniºtea s-a aºezat iar
peste sat, tinerii tot nu au odihnã.
Acum, când sunt doar ei de ei, fete,
feciori, care alegorice urcã împreunã
spre joagãr, sã facã poze lângã
pãdurea de unde iau hãiuciugile. ªi
acolo , printre clickuri domoale de
aparate foto, se încinge iar o sârbã.
Tãlmãcelul petrece acum în liniºte
Udatul Ionilor.

De când se udã Ionii la Tãlmãcel? Demult! De când anume,
nu mai ºtie nimeni cu exactiate. Sunt oameni care povestesc
cã obiceiul ar fi strâns legat de Marea Unire de la 1918, alþii
spun cã ar fi legat de construirea bisericii din sat, în secolul
al XVIII-lea. Dupã ce s-a construit biserica din sat, s-au
adus ºi clopotele de la Viena, iar garda cu cãlãraºi s-a dus
sã le aducã. Se pare cã au intrat în sat de Sf. Ioan, ºi de
atunci a rãmas tradiþia, spune Ilie Rotaru. Primarul Constantin
Barbu ºtie o altã legendã: locuitori ai satului care au fost
plecaþi la Marea Unire de la Alba Iulia s-au întors acasã de
Sf. Ioan ºi din bucuria unirii s-a nãscut acest obicei.

Bonificaþie 10% pentru cetãþenii ce plãtesc impozitele locale
cu anticipaþie
De câteva zile ºi la casieria Primãriei oraºului Tãlmaciu a început
procesul de colectare a impozitelor ºi taxelor locale ce constituie
venituri la bugetul local al oraºului. Surse din cadrul Primãriei oraºului
Tãlmaciu ne-au informat cã, pentru anul fiscal 2014, impozitele ºi
taxele locale nu au fost indexate sau majorate, astfel cã, atât
contribuabilii persoane fizice cât ºi persoanele juridice, vor plãti

aceleaºi sume ca ºi în anul fiscal 2013.
Pentru plata integralã cu anticipaþie pânã la data de 31 martie
2014, inclusiv, persoanele fizice beneficiazã de o bonificaþie de 10%
la impozitul pe clãdiri, teren ºi auto.
Contribuabilii la bugetul local se pot prezenta la casieria Primãriei
Tãlmaciu pentru plata obligaþiilor fiscale de luni pânã joi, între orele

8 ºi 15,30 ºi vinerea, între orele 8 ºi 13.
Am mai aflat cã, cetãþenii ce au anumite nelãmuriri sau doresc
informaþii suplimentare se pot adresa telefonic la numãrul Primãriei
Tãlmaciu (0269555401, interior 118- casieria sau interior 120Compartimentul de impunere, urmãrire, încasare ºi executare
silitã).

rosu galben albastru negru

O zi pe an, Tãmãcelul îºi þine rãsuflarea: aproape nu-i casã care
sã nu fforf
orf
oteascã, fie cã aici se îmbr
acã un fecior cãlãr
aº, fie cã
orfoteascã,
îmbracã
cãlãraº,
f ata însoþeºte un cãlãr
aº, fie cã sin
gurii boi din sat vvor
or fi
cãlãraº,
singurii
împodobiþi, fie cã vvecina
ecina a cerut un chindeu vvechi
echi sau o batistã
cusutã, vveche
eche ºi ea. Da, aºa se întâmplã pe 7 ianuarie
ianuarie,, ziua când
Tãlmãcelul îºi udã Ionii nu doar în apã, ci ºi în tr
adiþie
tradiþie
adiþie,, în
tradiþia care spune cã Ionii trebuie duºi la râu cu car cu boi, cu
belehoi, cu alai mar
oie bunã.
maree ºi vvoie

DISPOZIÞIA NR. 23/2014
privind convocarea ºedinþei ordinare a Consiliului
Local Tãlmaciu din data de 30.01.2014
PRIMARUL
ORAªULUI
TÃLMACIU;
În temeiul art. 39 alin. 4 din Legea
nr. 215/2001 privind administraþia
publicã localã, republicatã, cu
modificãrile ºi completãrile
ulterioare,
DISPUN:
Art. unic- Se convoacã Consiliul
Local al oraºului Tãlmaciu în ºedinþa
publicã ordinarã, la data de
30.01.2014, ora 14, la sediul

Primãriei Tãlmaciu (sala de
ºedinþe) din str. N. Bãlcescu, nr.
24, cu urmãtorul PROIECT AL
ORDINII DE ZI:
1. PROIECT DE HOTÃRÂRE
privind aprobarea bugetului local
al oraºului Tãlmaciu pe anul 2014iniþiator primarul oraºului Tãlmaciu;
2. PROIECT DE HOTÃRÂRE
privind aprobarea numãrului de
asistenþi personali ºi a numãrului
de indemnizaþii acordate pãrinþilor

Informaþii utile de
la APIA
Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie pentru Agriculturã (A.P.I.A.) informeazã
beneficiarii plãþilor naþionale directe complementare (PNDC) în sectorul
zootehnic, la specia bovine, cã elibereazã adeverinþe pentru cei care
intenþioneazã sa acceseze credite pentru finanþarea activitãþilor curente,
de la bãncile care au încheiat convenþii cu Agenþia. Creditele oferã
producãtorilor agricoli posibilitatea utilizãrii de resurse financiare, necesare
activitãþilor curente, pâna la efectuarea, de cãtre APIA, a plãþii primelor pe
exploataþie ºi pe cap de animal la care sunt îndreptãþiþi potrivit prevederilor
legale.
Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN – SA ºi Fondul Naþional de
Garantare a Creditului pentru Întreprinderi Mici ºi Mijlocii garanteazã
creditele acordate de bãnci fermierilor.

sau reprezentanþilor legali ai
copilului cu handicap grav ºi
adultului cu handicap grav sau
reprezentantului sãu legal, pentru
anul 2014- iniþiator primarul oraºului
Tãlmaciu;
3. PROIECT DE HOTÃRÂRE
privind aprobarea statului de
personal ºi a organigramei pentru
aparatul de specialitate al primarului
oraºului Tãlmaciu ºi ale serviciilor
subordonate Consiliului Local

Tãlmaciu- iniþiator primarul oraºului
Tãlmaciu;
4. PROIECT DE HOTÃRÂRE
privind aprobarea Planului de
acþiuni ºi lucrãri de interes local pe
anul 2014, pentru repartizarea
orelor de muncã prestate lunar de
cãtre persoanele majore, apte de
muncã, din familiile beneficiare de
ajutor social, în conformitate cu
prevederile Legii nr. 416/2001
privind venitul minim garantat, cu

Toate conventiile încheiate între Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie pentru
Agriculturã – Banca ºi Fondul de Garantare sunt postate pe site-ul APIA,
la adresa www.apia.org.ro.
Potrivit convenþiilor, la solicitarea scrisã a fermierului, APIA va elibera o
Adeverinþã de înregistrare a fermierului, prin care confirmã ca Beneficiarul
a depus cererea de platã pentru PNDC sectorul zootehnic la specia
bovine pentru anul 2013, cã s-au efectuat verificãrile administrative asupra
Cererii de solicitare a plã\ii na\ionale complementare sector zootehnic,
pânã la data emiterii Adeverin\ei, conform reglementãrilor în vigoare, precum
`i numãrul de animale eligibile pentru schema decuplatã de producþie în
sectorul carne. De asemenea, în adeverin\ã se precizeazã cã Beneficiarul
nu face obiectul excluderilor de la platã la data emiterii Adeverin\ei, cã
Beneficiarul a ata`at cererii toate documentele prevãzute de legisla\ia în
vigoare `i cã Beneficiarul îndepline`te condi\iile generale pentru acordarea
sumelor cuvenite în cadrul PNDC sectorul zootehnic schema decuplatã
de producþie în sectorul carne la specia bovine în conformitate cu legisla\ia
în vigoare.
Menþionãm faptul cã adeverinþele se elibereazã numai pentru schema

modificãrile ºi completãrile ulterioare- iniþiator primarul oraºului
Tãlmaciu;
5. PROIECT DE HOTÃRÂRE
privind aprobarea Regulamentului
de Organizare ºi Funcþionare al
Serviciului Voluntar pentru Situaþii
de Urgenþã, Planul de Analizã ºi
Acoperire a Riscurilor ºi
componenþa CLSU al Primãriei
Tãlmaciu- iniþiator primarul oraºului
Tãlmaciu;
6. PROIECT DE HOTÃRÂRE
privind aprobarea Planului de
amplasament ºi delimitare, cu
propunere de dezlipire, a
imobilului- teren situat în Tãlmaciu,
str. Gh. Lazãr, înscris în CF 100599/
Tãlmaciu, nr. top. 2798/3/1/1/1/1/
1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1,

proprietatea privatã a oraºului
Tãlmaciu- iniþiator primarul oraºului
Tãlmaciu;
7. PROIECT DE HOTÃRÂRE
privind atribuirea unor denumiri de
strãzi în oraºul Tãlmaciu- iniþiator
primarul oraºului Tãlmaciu;
8. PROIECT DE HOTÃRÂRE
privind prelungirea contractului de
închiriere nr. 11117/2003, încheiat
cu domnul Rãdoiu Constantin, pentru spaþiul din Tãlmãcel (pavilion)iniþiator primarul oraºului Tãlmaciu;
9. PROIECT DE HOTÃRÂRE
privind prelungirea contractului de
închiriere nr. 2033/2011, încheiat
cu SC Med.Vet. SRL, pentru
spaþiul din Tãlmaciu, str. I. Lebel,
nr. 2 (cabinet veterinar)- iniþiator
primarul oraºului Tãlmaciu;
10. PROIECT DE HOTÃRÂRE
privind prelungirea contractului de
închiriere nr. 8051/2010, încheiat
cu doamna Stoia Maria, pentru
terenul situat în Tãlmaciu II, f.niniþiator primarul oraºului Tãlmaciu;
11. PROIECT DE HOTÃRÂRE
privind aprobarea angajãrii unui
apãrãtor- iniþiator primarul oraºului
Tãlmaciu;
12. PROIECT DE HOTÃRÂRE
privind repartizarea unei locuinþe
ANL- iniþiator primarul oraºului
Tãlmaciu;
13. PROIECT DE HOTÃRÂRE
privind aprobarea bugetului de
venituri ºi cheltuieli al RPL OST
RA Tãlmaciu pe anul 2014- iniþiator
primarul oraºului Tãlmaciu;
14. PROIECT DE HOTÃRÂRE
privind aprobarea Reþelei unitãþilor
de învãþãmânt preuniversitar de
stat ºi particulare autorizate/
acreditate, pentru anul ºcolar
2014-2015- iniþiator primarul
oraºului Tãlmaciu;
15. Raport de activitate al
viceprimarului oraºului Tãlmaciu;
16. Rapoartele de activitate ale
consilierilor locali ºi ale comisiilor de
specialitate ale Consiliului Local
Tãlmaciu pe anul 2013;
17. Informare privind activitatea
desfãºuratã de Poliþia Localã
Tãlmaciu pe anul 2013;
18. Informare privind activitatea
desfãºuratã de asistenþii personali
ai persoanelor cu handicap pe anul
2013.
19. Informare privind situaþia
sesizãrilor înregistrate în 2013;
20. Raport privind informãriile de
interes public pe anul 2013;
21. Raport de evaluare a
implementãrii Legii 52/2003 în anul
2013;
22. Avizari:
- cererea doamnei Mitu Maria,
domiciliatã în Tãlmaciu, str. M.
Viteazu, bl. 16, pentru construire
balcon;
- cererea domnului Zeling
Gheorghe, domiciliat în Tãlmaciu,
str. N. Bãlcescu, nr. 21, pentru
cumpãrare locuinþã;
- cererea Asociaþiei de Caritate
"ÞOAR", pentru scutire de impozit
pentru clãdirile ºi terenurile aflate
în proprietatea lor;
23. Diverse.
PRIMAR
CONST
ANTIN
CONSTANTIN
BARBU,
CONTRASEMNEAZÃ
SECRET
AR
SECRETAR
VIOLET
A HANEA
VIOLETA

decuplatã de producþie în sectorul carne pentru dosarele complete care
au verificarea administrativã finalã ºi „Confirmare procesare RNE – APIA”.
Conform Ordinul ministrului agriculturii ºi dezvoltãrii rurale nr. 1412/
2013, cuantumul de platã înscris în adeverinþã este de 300 de lei pe cap
de animal.
Reafirmãm recomandarea adresatã potenþialilor beneficiari interesaþi
sã îºi aleagã Creditorul numai dupã un studiu atent al condiþiilor de creditare
impuse de fiecare Bancã (creditoare), pentru a obþine condiþiile de creditare
cele mai avantajoase ºi care se potrivesc cel mai bine profilului exploataþiei
sale. Banca trebuie sã respecte nivelurile costurilor aferente acordãrii
creditelor pentru beneficiarii plã\ilor directe, astfel încât dobânda finalã
aplicatã beneficiarului nu poate depã`i ROBOR 6M + 4%, respectiv între
6% `i 9 % inclusiv comisioanele aferente creditului de maximum 1%.
Totodatã, potrivit aceluiaºi act normativ, Banca trebuie sã facã dovada
ca în perioada 2008 - 2012 a acordat credite beneficiarilor axei I - Cre`terea
competitivitã\ii sectoarelor agricol `i forestier, axei III - Calitatea vie\ii în
zonele rurale `i diversificarea economiei rurale `i axei IV Leader din
Programul Na\ional de Dezvolare Ruralã 2007 - 2013.

rosu galben albastru negru
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BILANÞUL ACTIVITÃÞILOR DESFÃªURATE DE
SERVICIUL POLIÞIE LOCALÃ TÃLMACIU ÎN ANUL 2013

BILANÞUL ACTIVITÃÞII POLIÞIEI
LOCALE TÃLMACIU ÎN ANUL 2013
Poliþiºtii locali au desfãºurat, de-a lungul anului 2013,
acþiuni ºi activitãþi cu caracter preponderent preventiv,

Activitãþile poliþiºtilor locali în ANUL
2013 au fost urmãtoarele:
Activitãþi desfãºurate în cadrul Serviciului de Poliþie
Localã Tãlmaciu:
PERSOANE LEGITIMATE
316
PERSOANE AVERTIZATE VERBAL
264
SOMAÞII ÎNMÂNATE
76
INVITAÞII SCRISE
6
NOTE DE CONSTATARE APLICATE
2
SESIZÃRI TELEFONICE
38
COLABORARE CU POLIÞIA RO TÃLMACIU 16
COLABORARE CU POLIÞIA LOCALÃ SIBIU 7
COLABORARE CU POLIÞIA LOCALÃ CLUJ 1
COLABORARE CU SVSU TÃLMACIU
15
AFIªARE PV LA DOMICILIU
20
PÂNDE EFECTUATE:
20
- 13 - Lunca Cibin
- 7 - Între Iazuri
Activitãþi desfãºurate în colaborare cu Serviciile/Compartimentele Primãriei Oraºului
Tãlmaciu:
1). Însoþirea personalului din compartimentele/
serviciile Primãriei- TOTAL 204 (Casierie + As.
Medical - 9+2, SPCLEP + Tehnic - 8, Cons. juridic 21, SVSU - 7, SPAS – 38, Reg. Agricol – 13, Ocol
Silvic + AJOFM – 1+1, Contabil – 82, Secretar +
Comercial–5+3,Urbanism+Impozite-10+4).
2). Înmânarea de adrese pe bazã de semnãturã
de la compartimentul/serviciul Primãriei- TOTAL 1051
(Urbanism – 13, Consilier juridic – 1, Reg. Agricol –
35, Investiþii – 1, SPAS – 7, SPCLEP – 113,
Comercial – 78, Taxe – 561, Registraturã – 239,
Secretar – 2, Stare Civilã – 1).
Alte activitãþi desfãºurate:
Patrulãri zilnice în sectoarele prevãzute în Planul
de ordine ºi siguranþã publicã atât pe raza Oraºului
Tãlmaciu cât ºi pe raza celor douã localitãþi
aparþinãtoare, respectiv Tãlmãcel ºi Colonia
Tãlmaciu. Asigurarea ordinii ºi liniºtii publice precum ºi
fluidizarea traficului în Târgul Mixt în fiecare zi de duminicã. Supravegherea persoanelor beneficiare de
ajutor social sã-ºi efectueze orele de muncã conform
prevederilor Legii 416/2001.
RAPOR
TARE NUMÃR PROCESE – VERBALE, ANII 2012 – 2013
RAPORT

identificând ºi avertizând, verbal sau în scris, cetãþenii
de a nu sãvârºii anumite fapte, care, potrivit legii, pot
fi considerate contravenþii, colaborând ºi cu alte forþe
care compun sistemul integrat de asigurare a ordinii
ºi liniºtii publice.
În cursul anului 2013, au fost desfãºurate
urmãtoarele activitãþi:
1 – În domeniul elaborãrii documentelor specifice
activitãþii poliþiei locale, au fost întocmite urmãtoarele:
- Planul de ordine ºi siguranþã publicã al oraºului
Tãlmaciu
- Fiºele posturilor
- Planul de pregãtire profesionalã, care cuprinde
teme de instruire specifice activitãþii poliþiºtilor locali
- Documente tipizate necesare desfãºurãrii
activitãþii.
2 - Sancþiuni contravenþionale depistate ºi aplicate
Pentru comiterea de fapte antisociale sau
încãlcarea legislaþiei în vigoare, s-au aplicat un numãr
de 70 sancþiuni contravenþionale, din care 63 amenzi
în valoare de 30.600 lei, dupã cum urmeazã:
- H.C.L. 9/2013 - privind stabilirea mãsurilor
pentru organizarea pãºunatului - au fost sancþionate
34 persoane, cu amenzi în valoare de 20.700 lei;
- H.C.L. 101/2011 – privind curãþenia, întreþinerea,
pãstrarea ordinii publice ºi a activitãþii comerciale au fost sancþionate 9 persoane, cu amenzi în valoare
de 2.000 lei;
- Legea 61/1991 - privind ordinea ºi liniºtea
publicã - au fost sancþionate 17 persoane, cu amenzi
în valoare de 4.900 lei;
- Legea 12/1990 - privind activitãþiile de comerþ au fost sancþionate 3 persoane, cu amenzi în valoare
de 3.000 lei.
Din suma totalã a amenzilor aplicate, respectiv
30.600 lei, sumã care constituie venit la bugetul
local, au fost încasate amenzi în valoare de 6.050
lei.
- Pentru fapte mai puþin grave, au fost aplicate un
numãr de 7 avertismente în scris, din care:
- H.C.L. 101/2011 – privind curãþenia, întreþinerea,
pãstrarea ordinii publice ºi a activitãþii comerciale au fost avertizate în scris un numãr de 7 persoane.
ANUL
2012
2013

NUMÃR PROCESE-VERBALE
36 din care
16 amenzi
20 avertismente
70 din care
63 amenzi
7 avertismente

SUMÃ
5.200,00 lei
30.600,00 lei

Asigurarea ordinii ºi liniºtii publice în Tãlmãcel cu
ocazia sãrbãtorii „Udatul Ionilor”
Asigurarea bunei desfãºurãri a festivalului folcloric
„LA IZVORUL DORULUI” în Piaþa Vitre ºi la Cãminul
Cultural în colaborare cu Poliþia Românã ºi Jandarmeria
Sibiu, în data de 25.05.2012.
Asigurarea desfãºurãrii în bune condiþii a „TURULUI
CICLIST AL SIBIULUI”
Asigurarea desfãºurãrii „Zilelor Tãlmaciului 2013 –
ediþia X-a – în colaborare cu Jandarmeria Românã ºi
Poliþia Românã.
Paticiparea la buna desfãºurare a programului
„LET`S DO IT ROMANIA” - Zi de Curãþenie Naþionalã,
în data de 28.09.2013.
Asigurarea desfãºurãrii aplicaþiei împotriva incendiilor
organizatã de SVSU Tãlmaciu ºi ISU Sibiu la Liceul
Tehnologic „J.LEBEL” , în data de 22.10.2013.
Asigurarea ordinii publice la Casa de Culturalã
Tãlmaciu, cu ocazia serbãrii „SÃRBÃTORI DE IARNÃ”,
organizatã de Liceul Johannes Lebel.
Asigurarea ordinii publice în data de 31.12.2013,la
focul de artificii.
PROIECTE ªI AVIZÃRI REALIZA
REALIZATE
TE SAU
ÎN CURS DE FINALIZARE
În urma licenþierii Serviciului de Poliþia Localã Tãlmaciu
ca operator de date cu caracter personal cu nr. 20566/
2011, pentru prelucrarea ºi protecþiei datelor cu caracter
personal, precum ºi conectarea la bazele de date ale
M.A.I., se doreºte ca, în cursul anului 2014, acest proiect
sã fie finalizat. Astfel, din verificãrile efectuate de Serviciul
de Transmisiuni Speciale (STS), la data de 29 noiembrie
2013, ne-au fost prezentate soluþiile tehnice ºi de
securitate privind implementarea accesãrii bazelor de
date ale M.A.I., precum ºi costurile financiare aferente
acestui program.
În anul 2013, faþã de poliþiºtii care au efectuat serviciul
au fost luate mãsuri pentru cunoaºterea ºi aplicarea
corectã a legislaþiei, a prevederilor de lucru, precum ºi
pentru asigurarea unui cadru de disciplinã ºi
comportament al agenþilor în relaþia de serviciu ºi cu
cetãþenii, efectuându-se zilnic instruirea personalului,
înainte de intrarea în serviciu.
Poliþia Localã Tãlmaciu va lua ºi în continuare
mãsurile legale care sã ducã la asigurarea unui climat
de ordine ºi siguranþã, desfãºurãrii în mod
corespunzãtor a activitãþilor de comerþ, protecþia
mediului, curãþenia oraºului ºi a localitãþilor
aparþinãtoare, combaterea fenomenelor de cerºetorie
ºi vagabondaj, potrivit competenþelor stabilite prin lege.
ªef Serviciu Poliþie Localã, Ioan CÎNDEA

NOTÃ DE FUNDAMENTARE A
HOTÃRÂREA NR. 194/2013
privind interzicerea circulaþiei bovinelor
bovinelor,, cabalinelor
cabalinelor,, caprinelor ºi ovinelor pe drumurile
BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2014 publice
ºi pe spaþiile verzi aparþinând domeniului public al oraºului Tãlmaciu ºi a
Veniturile bugetelor locale sunt formate din impozite ºi
taxe, venituri din sume defalcate din unele venituri ale
bugetului de stat, subvenþii primite de la bugetul de stat
ºi de la alte bugete. Având în vedere faptul cã gradul de
realizare a veniturilor proprii în ultimii 2 ani este mai mic
de 97% pe fiecare an, conform prevederilor Legii 273/
2006, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
fundamentarea veniturilor proprii pentru anul curent s-a
fãcut la nivelul realizãrilor din anul precedent.
Veniturile bugetului local se împart pe douã secþiuni:
1. Veniturile Secþiunii de Funcþionare;
2. Veniturile Secþiunii de Dezvoltare.
1. V
eniturile Secþiunii de Funcþionare cuprind:
Veniturile
- Venituri proprii – 6.790,03 mii lei;
- Sume defalcate din TVA – 4.049,00 mii lei;
- Subvenþii – 51,51 mii lei;
TOTAL – 10.890,54 mii lei, din care:
- Impozit pe venit, profit ºi câºtiguri din capital – 3877,71
mii lei;
- Impozite ºi taxe pe proprietate – 1444,43 mii lei;
- Impozite ºi taxe pe bunuri ºi servicii – 4539,93 mii lei;
- Venituri din proprietate – 560,61 mii lei;
- Venituri din bunuri ºi servicii – 399,24 mii lei;
- Alte impozite `i taxe – 17,11 mii lei;
- Subvenþii de la bugetul de stat – 51,51 mii lei.
2. V
eniturile Secþiunii de Dezvoltare, în sumã
Veniturile
de 3613,00 mii lei, cuprind:
- Excedentul Secþiunii de Funcþionare – 2134,77 mii lei;
- Excedentul anului 2013 în sumã de 1478,23 mii lei.
Cheltuielile din bugetele locale exprimã eforturile
financiare realizate de Primãria oraºului Tãlmaciu pentru
acoperirea cerinþelor sociale, culturale, economice, a
serviciilor de dezvoltare publicã ºi a altor cerinþe ale
locuitorilor din localitate.
Cheltuielile Bugetului Local se împart pe douã secþiuni:
1. Cheltuielile Secþiunii de Funcþionare;
2. Cheltuielile Secþiunii de Dezvoltare.
1. Cheltuielile Secþiunii de Funcþionare în sumã
de 8755,77 mii lei, cuprind:
- Cheltuielile de personal – 4567,77 mii lei, din care:
Aparatul propriu –1583,77 mii lei;
Învãþãmânt – 2771,00 mii lei;
Asistenþipersonaliaipersoanelorcuhandicap–213,00miilei.

- Cheltuielile materiale ºi de servicii – 2747,00 mii lei sunt în principal cheltuieli de întreþinere ºi gospodãrire a
sediilor ºi spaþiilor unde îºi desfãºoarã activitatea primãria
ºi instituþiile publice subordonate ºi alte instituþii ale cãror
cheltuieli de acest tip se finanþeazã din bugetul local,
precum ºi cheltuielile cu iluminat, încãlzire, apã canal,
salubritate, poºtã, telefon, telex, furnituri de birou,
materiale de curãþenie, diverse prestãri de servicii,
obiecte de inventar, reparaþii curente, cãrþi, publicaþii,
dar ºi alte cheltuieli specifice, cum ar fi: calificare-specializare
personal, protecþia muncii, alte cheltuieli autorizate de
lege, reparaþii strãzi, drumuri, poduri. Precizez cã aceste
cheltuieli se realizeazã din venituri proprii.
- Tranzacþii privind datoria publicã ºi împrumuturi –
765,00 mii lei – sunt cheltuieli cu dobânzi, comisioane ºi
rate la creditul contractat cu BRD GSG;
- Subvenþii ºi transferuri – 196,00 mii lei – cuprind
cheltuielile cu indemniza\ii pentru persoane cu handicap,
ajutor încãlzire lemne, ajutor de urgen\ã `i burse elevi;
- Fodul de rezervã – 480,00 mii lei.
2. Cheltuielile Secþiunii de Dezvoltare, în sumã
de 3613,00 mii lei, cuprind:
- Încãlzire centralã garaje si anexe Primãrie – 15,00 mii lei;
- Încãlzire centralã vestiare fotbal – 25 mii lei;
- Consloidare bucãtãrie Cãmin Tãlmãcel – 15 mii lei;
-Alte cheltuieli de investi\ii ºi reglementãri juridice - 50 mii lei;
- Îmbunãtã\ire parametri curent Tãlmãcel – 300,00 ;
- Amenajãri interioare imobil Nicolae Bãlcescu 113 –
40,00 mii lei;
- Racord canalizare Tãlmãcel – 300,00 mii lei;
- Racord apã Tãlmãcel – 100,00 lei;
- Clãdire sta\ie tratare apã Tãlmãcel – 200,00 mii lei;
- Canalizare – 100,00 mii lei;
- Canalizare Cartier Armeni I – 168 mii lei;
- Înlocuire re\ea canalizare cartier Blocuri – 292 mii lei;
- Infrastructurã strãzi – 2008,00 mii lei.
De asemenea, la fundamentarea veniturilor bugetului
activitãþilor finanþate integral din venituri proprii, s-au avut
în vedere taxele aprobate de Consiliul Local la pãºunat,
precum ºi excedentul anului 2013.
Cheltuielile acestei activitãþi cuprind cheltuielile materiale
ºi servicii, `i sunt în principal cheltuieli de întreþinere
ªEF SER
VICIU, Adrian Istrate
pã`unat.
SERVICIU,

pãºunatului acestora în intravilanul localitãþii
CONSILIUL LOCAL TÃLMACIU, grãdinilor din str. Ion Creangã, pe
întrunit în ºedinþa ordinarã din data sub podul DN7 CFR, str. Râului,
de 20 noiembrie 2013;
târgul Mixt, str. Bãii spre pãºunat;
Analizând proiectul de hotãrâre
- cele aflate în proprietatea
iniþiat de primarul oraºului Tãlmaciu; locuitorilor din str. Unirii, se vor
Examinând raportul nr. 9271/ deplasa pe sub podul CF (Covaci),
2013, întocmit de ºef serviciu Poliþia str. St. L. Roth, pe lângã moarã, str.
Localã Tãlmaciu, prin care se pro- Cetãþii, str. Bãii, spre pãºunat;
pune interzicerea circulaþiei bovinelor,
- cele aflate în proprietatea
cabalinelor, caprinelor ºi ovinelor, pe locuitorilor din strãzile N. Bãlcescu,
drumurile publice din oraºul Tãlmaciu Gãrii, Victor Babeº, Samuel Micu ,
ºi a pãºunatului acestora pe spaþiile Cibinului, Bâlea, Negoiu, se vor
verzi aparþinând domeniului public ºi aduna în str. Pieþii ºi vor continua traprivat al oraºului Tãlmaciu ºi seul pe str. Cetãþii, Bãii, spre pãºunat;
- cele aflate în proprietatea
expunerea de motive nr. 9315/2013
a primarului oraºului Tãlmaciu;
locuitorilor din strãzile Dealului ºi
Având avizul comisiilor de spe- Tãlmãcelului, se vor deplasa peste
cialitate ale Consiliului Local Tãlmaciu; strada Unirii în pãºunat;
În baza OG 21/2002 privind
(2) Bovinele vor fi þinute în adãgospodãrirea localitãþilor urbane ºi posturi (construcþii cu caracter
rurale, OG 2/2001 privind regimul provizoriu) în Lunca Cibinului din
juridic al contravenþiilor, cu modificãrile primãvara pâna la ( maxim) 30
ºi completãrile ulterioare,
noiembrie, când, pe aceleaºi trasee,
În temeiul art. 36 alin. 2 lit. c ºi d, alin. vor fi readuse la proprietari;
6 lit. a pct. 7, pct. 9 ºi pct. 14, art. 45
Art. 2 (1)- Este interzisã circulaþia
alin. 1 ºi art. 115 alin. 1 lit. b din Legea bovinelor pe drumurile publice din
nr. 215/2001 privind administraþia oraºul Tãlmaciu, cât ºi pe spaþiile
publicã localã, republicatã, cu aparþinând domeniului public ºi privat
modificãrile ºi completãrile ulterioare, al oraºului Tãlmaciu, cu excepþia
prevederilor art. 1;
HOTÃRÃªTE:
(2) Este interzis pãºunatul
Art. 1(1)- Bovinele se vor deplasa bovinelor, cabalinelor, caprinelor ºi
primãvara, cu ocazia scoaterii la ovinelor pe spaþiile verzi aparþinând
domeniului public al oraºului Tãlmaciu,
pãºunat, pe urmãtoarele trasee:
- cele aflate în proprietatea locu- cu excepþia pãºunilor din Lunca
itorilor din strãzile Mihai Eminescu, Cibinului, zona Piatra ºi a terenurilor
George Coºbuc, Liliacului, 1 Decem- închiriate de Primãria Tãlmaciu cu
brie, vor fi deplasate pe aleea ce aceastã destinaþie;
Art. 3 (1)- Consiliul Local Tãlmaciu
leagã str. 1 Decembrie cu str. 1 Mai,
în continuare pe str. Petru Maior, 22 va închiria, prin licitaþie publicã,
Decembrie 1989, Gheorghe Lazãr, parcele de teren pentru construirea
Corneliu Coposu, pe lãngã râul de adãposturi (construcþii cu caracter
Sadu, în continuare prin spatele provizoriu) în Lunca Cibinului, în

suprafaþã de 5 mp/cap bovinã, pentru cei care deþin pânã la 10 capete
de bovine;
(2) Proprietarii care deþin mai mult
de 10 capete de bovine îºi vor
executa adãposturi pe terenurile
proprietate privatã;
Art. 4- Se interzice accesul vehiculelor (cãruþe) cu tracþiune animalã
pe toate arterele de circulaþie din
oraºul Tãlmaciu fãrã a avea în dotare
saci colectori la animale pentru
colectarea murdãriei;
Art. 5- Încãlcarea dispoziþiilor art.
1 , art. 2 ºi art. 4 din prezenta hotãrâre
constituie contravenþie ºi se
sancþioneazã cu amendã de la 500
la 1000 lei;
Art. 6- Constatarea contravenþiilor
prevãzute la art. 1, art. 2 ºi art. 4 ºi
aplicarea amenzilor prevãzute se
face de cãtre Poliþia Localã Tãlmaciu;
Art. 7- Prezenta hotãrâre intrã în
vigoare la data de 1 martie 2014,
datã pânã la care prezenta hotãrâre
va fi adusã la cunoºtinþa publicã, prin
afiºare la sediul Primãriei Tãlmaciu,
pe site-ul Primãriei ºi prin comunicare
fiecãrui proprietar de animale;
Art. 8- Cu data prezentei se revocã
HCL nr. 90/2002;
Art. 9- Îndeplinirea prezentei revine
compartimentului urbanism, compartimentului cadastru ºi agriculturã ºi
serviciului Poliþia Localã Tãlmaciu din
cadrul aparatului de specialitate al
primarului oraºului Tãlmaciu.
PREªEDINTE DE ªEDINÞÃ
CONST
ANTIN POP
A
CONSTANTIN
POPA
Contrasemneazã
AR
SECRET
SECRETAR
VIOLET
A HANEA
VIOLETA
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În anul 2013, poliþiºtii locali care asigurã ordinea ºi
liniºtea publicã, precum ºi paza patrimoniului oraºului
Tãlmaciu ºi-au desfãºurat activitatea în baza Legii
155/2010 – legea poliþiei locale, a HG 1332/2010
privind aprobarea Regulamentului – cadru de
organizare ºi funcþionare a poliþiei locale ºi a H.C.L.
nr.193/2010 - privind înfiinþarea Poliþiei Locale
Tãlmaciu.
Activitatea desfãºuratã în cursul anului 2013 a fost
orientatã în vederea asigurãrii unui climat civilizat de
ordine ºi liniºte publicã locuitorilor oraºului, desfãºurãrii
în mod corespunzãtor a activitãþilor de comerþ în piaþa
agroalimentarã, protecþia mediului, curãþenia oraºului
ºi a localitãþilor aparþinãtoare, combaterea fenomenelor
de cerºetorie ºi vagabondaj, precum ºi asigurarea
integritãþii bunurilor atât pe domeniul public cât ºi privat.
Serviciul Poliþiei Locale Tãlmaciu este compus din
5 funcþionarii publici, în urmãtoarea structurã:
- 1 ºef serviciu;
- 4 poliþiºti locali - dintre care doar 3 poliþiºti executã
efectiv activitatea în teren, întrucât 1 poliþist local
executã permanent serviciul doar la intrarea în sediul
Primãriei Tãlmaciu.
Referitor la efectivul Poliþiei Locale, þin sã precizez
cã existã o lipsã acutã de personal, populaþia oraºului
fiind în acest moment de peste 6.500 de cetãþeni iar
cei 3 poliþiºti, cu atribuþii pe domeniile de activitate
prevãzute în legea poliþiei locale, sunt insuficienþi
pentru a asigura o patrulã care sã fie prezentã în
teren 24/24 ore pe raza oraºului Tãlmaciu ºi a celor
2 sate aparþinãtoare, sã fie asigurate ºi concediile
de odihnã legale, zilele libere legale precum ºi
celelalte competenþe.
Din aceastã cauzã, se asigurã doar serviciul pe
schimburile 1 ºi 2, de cele mai multe ori serviciul fiind
executat doar de câte 1 poliþist pe schimb.
Atunci când sunt concedii de odihnã, concedii
medicale sau alte evenimente neprevãzute, schimbul
1 este asigurat doar de ºeful serviciului poliþiei locale,
care, pe lângã atribuþiile sale, desfãºoarã ºi
activitãþiile care sunt în competenþa exclusivã a
poliþiºtilor locali.
Cu toate aceste lipsuri, consider cã activitatea
serviciului de poliþie localã în anul 2013 a fost una
bunã, poliþiºti locali îndeplinindu-ºi la timp sarcinile care
le-au fost încredinþate.
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500 de persoane au participat la
procesiunea de Boboteazã din Tãlmaciu
Cum era de aºteptat, marea
sãrbãtoare a Botezului DomnuluiBoboteaza a fost sãrbãtoritã cu
mare fast ºi de credincioºii ortodocºi
din Tãlmaciu.
Imediat dupã finalizarea Sfintei
Liturghii, credincioºii Parohiei
Tãlmaciu I, în frunte cu preotul paroh Ilie Gusan, au plecat într-o
frumoasã procesiune cãtre piaþa
de lângã fosta Moarã, unde a fost
organizatã slujba de sfinþire a apei.
Alaiul a fost completat de un car în
care s-au aºezat douã ciubere
mari cu apã, tras de doi boi din
Tãlmãcel.
Dupã sfinþirea apei, cei aproximativ 500 de credincioºi prezenþi
au asistat la un scurt spectacol
folcloric, susþinut de 4 perechi de
dansatori ai Ansamblului Folcloric
"Ceata Junilor" din Sibiu, împreunã
cu localnicii Ciprian Barb ºi Livia
Tarcea. Au fost prezentate suite de
jocuri din Mãrginimea Sibiului,

Banat, Oltenia ºi Moldova , iar
soliºtii Alexandra Posa, Gabriela
Oancea ºi Ioan Dãncãneþ au interpretat mai multe melodii populare
îndrãgite de public.
La finalul festivitãþii, preotul paroh
Ilie Gusan ºi primarul oraºului
Tãlmaciu, Constantin Barbu au
mulþumit participanþilor ºi invitaþilor,
dorindu-le un an nou fericit ºi

implinirea tuturor dorinþelor .
Participanþii au fost botezaþi iar o
parte a Aghiasmei Mari a fost
împãrþitã acestora, pentru a fi dusã
acasã.
Procesiunea de Boboteazã a fost
organizatã pentru prima datã în anul
2013 ºi tinde sã devinã o frumoasã
tradiþie, cu mare succes în rândul
credincioºilor ortodocºi din Tãlmaciu.

Alimente pentru persoanele defavorizate
18 kg, mãlai- 9 kg, paste fãinoase0,500 kg (o pungã), ulei- 6 litri, ro`ii
în suc propriu- 0,800 kg (o cutie),
zacuscã- 0,800 kg (2 borcane),
conservã porc- 1,200 kg (4
conserve), miere- 0,250 kg (un
borcan) `i zahãr- 3kg.
Beneficiazã de aceste ajutoare
alimentare familiile ºi persoanele
singure care au stabilit, prin
dispoziþia scrisã a primarului, dreptul
la un venit minim garantat acordat
în baza Legii nr. 416/2001, ºomerii
care beneficiazã de indemnizaþia de
ºomaj acordatã potrivit prevederilor
Legii nr. 76/2002, ºomeri care nu
beneficiazã de indemnizaþie, pensionarii sistemului public de pensii
ale cãror drepturi, obþinute din pensie sau, dupã caz, din pensii cumulate, se aflã sub 400 lei/lunã,
persoanele cu handicap grav ºi
accentuat, adulþi ºi copii, nein-

stituþionalizate, persoane care beneficiazã de alte drepturi (invalizi,
veterani, vãduve de rãzboi, persecutaþi politic, revoluþionari) ale cãror
venituri cumulate, obþinute exclusiv
din aceste legi, se aflã sub 400 lei/
lunã.
Listele cu persoanele ce beneficiazã de aceste alimente au fost
întocmite de cãtre instituþiile cu
atribuþii legale în acest sens, respectiv, Casa Judeteanã de Pensii
Sibiu, Agenþia Judeþeanã de Ocupare a Forþei de Muncã Sibiu, Direcþia Generalã de Asistenþã Socialã
ºi Protecþia Copilului Sibiu, precum
ºi de Primãria oraºului Tãlmaciu
(pentru beneficiarii venitului minim
garantat).
Ajutoarele alimentare provin din
stocurile de intervenþie comunitare,
destinate celor mai defavorizate
categorii de persoane din România

prin Programul de mãsuri ºi acþiuni
privind implementarea PEAD 2013.
Persoanele care beneficiazã de
aceste ajutoare sunt rugate sã se
prezinte la Primãria Tãlmaciu pentru

a intra în posesia cutiilor cu miere.
De asemenea, cei ce nu ºi-au ridicat
celelalte alimente ºi sunt trecuþi pe
listele de beneficiari, se pot prezenta
la Primãrie cu buletinul sau cartea

de identitate.
Din oraºul Tãlmaciu beneficiazã
de ajutoarelele alimentare
europene aproximativ 420 de
persoane.

În aten\ia de\in[torilor de animale din ora`ul T[lmaciu
`i satul T[lm[cel
În conformitate cu prevederile HCL nr. 194 / 2013 privind circulaþia
animalelor pe raza oraºului Tãlmaciu, vã aducem la cunoºtiinþã
urmãtoarele:
1- Pânã la data de 1 martie 2014, toþi deþinãtorii de bovine sunt
obligaþi sã solicite teren de la Primãria Tãlmaciu - compartimentul
Urbanism - în Lunca Cibinului, unde îºi vor construi adãposturi pentru
animale (5 mp./ cap bovinã)
- Cei care deþin mai mult de 10 capete de bovine îºi vor executa

adãposturi pe terenuri proprietate privatã
Tãlmaciu, fãrã a avea montate saci colectori la animale pentru
- Bovinele vor fi lãsate în aceste adãposturi de la 1 martie 2014 colectarea murdãriei .
pânã la data de 30 noiembrie. În perioada 1 martie - 30 noiembrie
Încãlcarea dispoziþiilor din prezenta hotãrâre constituie contravenþie
este interzisã circulaþia bovinelor pe strãzile oraºului Tãlmaciu
ºi se sancþioneazã cu amendã de la 500 la 1000 lei.
PRIMAR
Încãlcarea dispoziþiilor din prezenta hotãrâre constituie contravenþie
ing. CONST
ANTIN BARBU
ºi se sancþioneazã cu amendã de la 500 la 1000 lei.
CONSTANTIN
SECRET
AR
2- Începând cu data de 1 martie 2014, se interzice circulaþia tuturor
SECRETAR
jrjr.. HANEA VIOLET
A
vehiculelor (cãruþelor) cu tracþiune animalã pe strãzile oraºului
VIOLETA

Ajutorul de încãlzire
La sediul Primãriei oraºului PENSIONARI- cupon pensie
ºomaj
FÃRÃ VENITURI- adeverinþã de
Tãlmaciu se primesc actele
PENTRU
SALARIAÞIPENTRU COPII- cupon la Administraþia Finanþelor Publice
necesare în vederea obþinerii adeverinþã salariu
alocaþie
Avrig din care sã rezulte cã nu au
ajutorului pentru încãlzirea
PENTRU ªOMERI- cupon
PENTRU PERSOANELE niciun fel de venituri
locuinþei cu gaz, energie electricã,
lemne sau combustibili petrolieri.
Propunerea
Propunerea dumneavoastrã
dumneavoastrã pentru
pentru
Formularele pot fi obþinute de
la Serviciul Public de Asistenþã
dezvoltarea
dezvoltarea oraºului
oraºului
Socialã. Alãturi de acestea, fiecare
Continuãm ºi în acest numãr al publicaþiei "Informaþia Tãlmaciului", mai vechea noastrã provocare,
solicitant va depune urmãtoarele
prin care dorim sã aflãm de la cititori care este principala dumneavoastrã propunere pentru dezvoltarea
documente:
- copii xerox acte de identitate oraºului? Vã aºteptãm, dragi locuitori din Tãlmaciu ºi Tãlmãcel sã veniþi cu propuneri concrete, de care
pentru toþi membrii familiei sau Primãria ºi Consiliul Local Tãlmaciu vor þine cont, atunci când va veni vorba despre stabilirea prioritãþilor.
Doriþi ca o stradã sã fie asfaltatã sau reparatã, reþelele de canalizare ºi alimentare cu apã sã fie
copii dupã livretul de familie;
- copie act de proprietate sau schimbate sau parcurile de joacã pentru copii sã fie mai bine îngrijite? Ne puteþi spune care ar trebui
închiriere a locuinþei de domiciliu; sã fie principala investiþie pentru oraº, prin intermediul acestui talon.
Taloanele se vor depune la cãsuþa “INFORMAÞIA TÃLMACIULUI”, situatã la intrarea
- copie carte de identitate a
vehiculului, în cazul posesorilor de principalã în Primãria Tãlmaciu.
autoturisme sau motociclete;
Nume:
Prenume:
Str
.:
Str.:
- copie facturã gaz- cât mai
....................................................................................................................................
recentã (daca este cazul);
- adeverinþã vizatã de
....................................................................................................................................
compartimentele Registru Agricol
...................................................................................................................................
ºi Impozite ºi Taxe locale din cadrul
primãriei;
- adeverinþã venituri: PENTRU



- alte acte din care sã rezulte
veniturile realizate.
Cererile de acordare a
ajutorului se pot depune pe toatã
perioada sezonului rece. Ajutorul
se va acorda începând cu luna

depunerii cererii, dacã aceasta a
fost depusã pânã în data de 20 a
lunii respective, sau cu luna
urmãtoare depunerii cererii, dacã
aceasta fost depusã dupã data de
20 a lunii.
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rosu galben albastru negru

Primãria oraºului TãlmaciuServiciul Public pentru Asistenþã
Socialã Tãlmaciu, anunþã ºi pe
aceastã cale toþi beneficiarii de
ajutoare alimentare de la Uniunea
Europeanã, primite prin Planul
European de Ajutoare Alimentare
în beneficiul Persoanelor Defavorizate (PEAD), cã, începând cu
data de 3 februarie 2014, începe
distrubuirea mierii, ultimul aliment
inclus în sezonul 2013 – 2014 în
programul de ajutorare. Pânã
acum, la Tãlmaciu au ajuns ºi au
fost distribuite, în trei etape, fãina
albã de grâu, mãlaiul, uleiul de
floarea soarelui, zacusca, roºiile în
suc propriu, pastele fãinoase,
zahãrul ºi conservele din carne de
porc.
În total, prin PEAD sunt distribuite
9 produse alimentare. Astfel, fiecare
beneficiar are dreptul la fãinã albã-

