informatiatalmaciului@gmail.com
informatiatalmaciului@gmail.com

Anul VIII, NR. 79
F ebruarie 20
14
2014
4 pagini

A ceast[ edi\ie
se distribuie
gratuit
PUBLIC
A|IE DE INF
ORMA|IE LOC
AL{ FFOND
OND
AT{ DE PRIM{RIA ~I CONSILIUL LOC
AL T{LMA
CIU `i editat[ cu sprijinul ziarului TRIBUN
A
PUBLICA|IE
INFORMA|IE
LOCAL{
ONDA
LOCAL
T{LMACIU
TRIBUNA

Condiþiile meteor
ologice ffaa v or
abile înr
egistr
ate în ultima perioadã au permis constructorilor sã rreia
eia lucrãrile la
meteorologice
orabile
înregistr
egistrate
reabilitarea strãzii Cetãþii. Dupã tronsonul cuprins între strada Pieþii- Canalul Morii ºi strada Nicolae Bãlcescu (zona
istoricã a strãzii), unde lucrãrile sunt apr
oape de final (în principal, aici s-a înlocuit pa
aproape
pavv ajul, prin aplicar
aplicaree de piatrã
ada Mihai V
iteazu.
cubicã, ºi s-au eexx ecutat tr
otuar
e),s-a început lucrul la porþiunea cuprinsã într
strada
Viteazu.
trotuar
otuare),s-a
întree Canalul Morii ºi str
Moderniz
ar
ea strãzii Cetãþii este o inv
estiþie finanþatã din bug
etul local al or
aºului.
Modernizar
area
investiþie
bugetul
oraºului.

Oraºul Tãlmaciu- locul 3 la concursul celor mai
bine gospodãrite localitãþi din judeþul Sibiu
La începutul acestei luni,
Consiliul Judeþean Sibiu a premiat
unitãþile admninistrativ teritoriale
ce s-au evidenþiat în cadrul
concursului pentru stabilirea celor
mai bine gospodãrite localitãþi din
judeþ.
Au fost premiate 26 de localitãþi,
valoarea premiilor acordate fiind
între 30.000 lei ºi 150.000 lei.
La acest concurs, oraºul
Tãlmaciu s-a clasat pe locul trei,
la categoria ORAªE.
A fost pentru prima datã când
Consiliul Judeþean Sibiu a
organizat un astfel de concurs.
O comisie a Consiliului
Judeþean a stabilit punctajul
celor 39 de localitãþi care s-au
înscris în concurs, criterii care
au þinut cont de mai multe
aspecte, între care protecþia
mediului, urbanism, agriculturã,

activitate economicã, administraþie
publicã, sãnãtate, învãþãmânt ºi
altele.
Premiul 1 la oraºe a fost câºtigat
de Agnita, care a primit 150.000
lei, locul 2 de Ocna Sibiului ºi
Dumbrãveni, care au primit câte
100.000 lei, iar locul 3 de
Tãlmaciu, Copºa Micã ºi Sãliºte
cu 50.000 lei.
Dintre comunele cu pânã la
1.500 de locuitori, pe primul loc a
fost Cârþa, care primeºte 80.000
lei, pe locul 2 Cârþiºoara, cu un
premiu de 55.000 lei, iar pe 3
Apoldu de Jos ºi Merghindeal cu
30.000 lei.
La comune cu 1.500 pânã la
2.500 de locuitori, au fost premiate
Sadu, cu 90.000 lei, pe locul 2 câte 35.000 lei.
Pãuca, ªeica Micã ºi Alma cu
Dintre comunele cu peste 2.500
65.000 lei, iar pe locul 3 Micãsasa, de locuitori, a primit premiul 1
Tiliºca, Turnu Roºu ºi Boiþa cu ªelimbãrul cu 100.000 lei,

Structura ºcolarã

În viitorul an ºcolar (20142015), reþeaua ºcolarã din oraºul
Tãlmaciu va cuprinde douã
instituþii de învãþãmânt cu
personalitate juridicã.
Recent, cu prilejul primei
ºedinþe ordinare din acest an,
Consiliul Local al oraºului
Tãlmaciu a adoptat o hotãrâre
prin care a aprobat structura
reþelei ºcolare valabile începând
din toamna acestui an.
Astfel, în raza de competenþã
a oraºului Tãlmaciu sunt cuprinse
Liceul Tehnologic „Johannes
Lebel”- unitate de învãþãmânt
preuniversitar de stat, cu
personalitate juridicã, cu
nivelurile preprimar, primar,
Loamneº, Moºna ºi Laslea, cu gimnazial, liceal, profesional
75.000 lei, iar pe locul 3, ªura (clasa a X-a) ºi postliceal, precum
Mare, Gura Râului, Axente Sever ºi Fundaþia GLO România
(Grãdiniþa cu program normal
ºi Târnava, cu 45.000 lei.

„Emanuel” Tãlmaciu- nivel de
ºcolarizare preprimar), unitate
de învãþãmânt particularã
acreditatã/autorizatã.
Liceul din Tãlmaciu va
coordona, în continuare, prin
arondare, ªcoala Gimnazialã
Tãlmaciu (niveluri de ºcolarizare
primar ºi gimnazial), Grãdiniþa cu
program normal Tãlmaciu (nivel
de ºcolarizare preprimar) ºi
ªcoala Gimnazialã Tãlmãcel
(niveluri de ºcolarizare
preprimar, primar ºi gimnazial).
Înaintea de a fi aprobatã de
legislativul local, reþeaua ºcolarã
a unitãþilor de învãþãmânt
preuniversitar de stat ºi particulare autorizate/acreditate la
nivelul oraºului Tãlmaciu, din
viitorul an ºcolar, a primit avizul
conform din partea Inspectoratului ªcolar Judeþean Sibiu.

Scutire de impozite pentru Asociaþia “ÞOAR”
Consiliul Local al oraºului Tãlmaciu a adoptat recent Hotãrârea
nr. 19/2014, prin care a aprobat acordarea unor facilitãþi Asociaþiei
de Caritate “Þoar”.
Astfel, consilierii tãlmãceni au hotãrât ca asociaþia umanitarã sã
fie scutitã în anul 2014 de la plata impozitelor pentru clãdirea ºi

terenul proprietatea acesteia, situate în Tãlmaciu, str. St. L. Roth,
nr. 2, unde funcþioneazã Cãminul pentru Persoane Vârstnice
Tãlmaciu.
Asociaþia de Caritate “Þoar” desfãºoarã activitãþi umanitare în
Tãlmaciu din anul 1992, de-a lungul timpului numeroºi adolescenþi

ºi copii gãsindu-ºi un refugiu în centrele de plasament înfiinþate de
aceasta.
În prezent, în cadrul Cãminului pentru Persoane Vârstnice din
Tãlmaciu, 26 persoane beneficiazã de servicii de asistenþã socialã
în condiþii conforme cu legislaþia în vigoare.
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ªedinþa ordinarã a Consiliului Local al
oraºului Tãlmaciu, luna februarie 2014
Tãlmaciu, str. N. Bãlcescu, nr. 55,
domnului Olescu Cristinel Claudiu, cu
acelasi domiciliu- iniþiator primarul
oraºului Tãlmaciu;
7. PROIECT DE HOTÃRÂRE
privind aprobarea includerii în contractul
de închiriere nr. 3762/77/2013 a domnului
Hozan Nicolae Alexandru, la cererea
titularului contractului de închirieredoamna Hozan Ana-iniþiator primarul
oraºului Tãlmaciu;
8. PROIECT DE HOTÃRÂRE
privind repartizarea locuinþei din Colonia
Tãlmaciu, nr. 9/1- iniþiator primarul
oraºului Tãlmaciu;
9. PROIECT DE HOTÃRÂRE
privind încheierea unui contract de
comodat cu preot paroh Macriº Aurel
pentru Biserica din Colonia Tãlmaciuiniþiator primarul oraºului Tãlmaciu;
10. PROIECT DE HOTÃRÂRE
privind aprobarea întocmirii
documentaþiei de intabulare ºi
apartamentare a blocurilor ANL din
Tãlmaciu- iniþiator primarul oraºului
Tãlmaciu;
11. PROIECT DE HOTÃRÂRE
privind aprobarea vânzãrii locuinþei din
Tãlmaciu, str. M. Viteazu, nr. 18, prin
încheierea unui antecontract de
vânzare-cumpãrare- iniþiator primarul
oraºului Tãlmaciu;
12. PROIECT DE HOTÃRÂRE
privind aprobarea PUD- Lotizare teren
în vederea realizãrii de locuinþe în
Tãlmaciu, str. 22 Decembrie 1989, f.
n.- iniþiator primarul oraºului Tãlmaciu;

25. PROIECT DE HOTÃRÂRE
privind aprobarea întocmirii documentaþiei
necesare ºi execuþie lucrãri pentru
realizarea obiectivului de investiþii
"Consolidare bucãtãrie la Cãminul
Cultural din oraºul Tãlmaciu, sat
Tãlmacel"- iniþiator primarul oraºului
Tãlmaciu;
26. PROIECT DE HOTÃRÂRE
privind aprobarea întocmirii documentaþiei
necesare ºi execuþie lucrãri pentru
realizarea obiectivului de invesþii
"Încãlzire centralã imobil Tãlmaciu, str.
Aleea Stadionului, gr. soc. 1, ap.11"iniþiator primarul oraºului Tãlmaciu;
27. PROIECT DE HOTÃRÂRE
privind aprobarea întocmirii
documentaþiei tehnice necesare ºi
execuþie lucrãri pentru realizarea
obiectivului de investiþii "Încãlzire
centralã garaje PSI ºi anexe"- iniþiator
primarul oraºului Tãlmaciu;
28. PROIECT DE HOTÃRÂRE
privind repartizarea unei locuinþe ANL ºi
revocarea HCL nr. 17/2014- iniþiator
primarul oraºului Tãlmaciu;
29. PROIECT DE HOTÃRÂRE
privind aprobarea executãrii
amenajamentului pastoral pentru
admininistrarea pãºunilor oraºului
Tãlmaciu- iniþiator primarul oraºului
Tãlmaciu;
30. PROIECT DE HOTÃRÂRE
privind aprobarea capacitãþii de pãºunat
pe anul 2014 ºi a suprafeþei disponibile
de pãºune pentru anul 2014- iniþiator
primarul oraºului Tãlmaciu;

13. PROIECT DE HOTÃRÂRE
privind închirierea, prin licitaþie publicã,
a unui teren în Tãlmaciu, str. Unirii, f.
n.- iniþiator primarul oraºului Tãlmaciu;
14. PROIECT DE HOTÃRÂRE
privind aprobarea documentaþiei de
comasare a unor imobile pe strada
Tãlmãcelului, oraº Tãlmaciu- iniþiator
primarul oraºului Tãlmaciu;
15. PROIECT DE HOTÃRÂRE
privind aprobarea studiului de fezabilitate
ºi a indicatorilor tehnico-economici
pentru construirea Centrului Naþional
de Informare ºi Promovare Turisticã
Tãlmaciu- iniþiator primarul oraºului
Tãlmaciu;
16. PROIECT DE HOTÃRÂRE
privind aprobarea obiectivelor ºi criteriilor
de performanþã pe anul 2014 pentru
ºeful RPL Ocolul Silvic Tãlmaciu RAiniþiator primarul oraºului Tãlmaciu;
17. PROIECT DE HOTÃRÂRE
privind acordarea unor facilitãþi fiscale
pentru Asociaþia "Acasã", cu sediul în
oraºul Tãlmaciu, str. Unirii, f.n.iniþiator primarul oraºului Tãlmaciu;
18. PROIECT DE HOTÃRÂRE
privind aprobarea Planului de ordine
ºi siguranþã publicã al Oraºului
Tãlmaciu- iniþiator primarul oraºului
Tãlmaciu;
19. PROIECT DE HOTÃRÂRE
privind aprobarea modificãrii anexelor
nr. 6 ºi nr. 9 din HCL nr. 4/2014 pentru
aprobarea impozitelor ºi taxelor locale
pe anul 2014- iniþiator primarul oraºului
Tãlmaciu;

20. PROIECT DE HOTÃRÂRE
privind aprobarea documentaþiei
tehnice ºi a indicatorilor tehnicoeconomici pentru obiectivul de
investiþii "Înlocuire reþea de canalizare
în cartierul de blocuri din oraºul
Tãlmaciu" ºi demararea procedurii de
achiziþie publicã- iniþiator primarul
oraºului Tãlmaciu;
21. PROIECT DE HOTÃRÂRE
privind aprobarea întocmirii
documentaþiei tehnice necesare ºi
execuþie lucrãri pentru realizarea
obiectivului de investiþii "Canalizare în
cartier Armeni I din oraºul Tãlmaciu"iniþiator primarul oraºului Tãlmaciu;
22. PROIECT DE HOTÃRÂRE
privind aprobarea întocmirii documentaþiei
tehnice necesare ºi execuþie lucrãri
pentru realizarea obiectivului de investiþii
"Canalizare în oraºul Tãlmaciu, sat
Colonia Tãlmaciu"- iniþiator primarul
oraºului Tãlmaciu;
23. PROIECT DE HOTÃRÂRE
privind aprobarea întocmirii documentaþiei
tehnice necesare ºi execuþie lucrãri
pentru realizarea obiectivului de investiþii
"Racorduri canalizare în oraºul Tãlmaciu,
sat Tãlmãcel"- iniþiator primarul oraºului
Tãlmaciu;
24. PROIECT DE HOTÃRÂRE
privind aprobarea întocmirii documentaþiei
tehnice necesare ºi execuþie lucrãri
pentru realizarea obiectivului de investiþii
"Branºamente apã în oraºul Tãlmaciu,
sat Tãlmãcel"- iniþiator primarul oraºului
Tãlmaciu;

9. Hotãrârea nr. 13/2014 privind
aprobarea prelungirii contractului nr.
11.117/2003, încheiat cu domnul Rãdoiu
Constantin pentru spaþiul "Pavilion" din
Tãlmãcel;
privind ºedinþa ordinarã a Consiliului
10. Hotãrârea nr. 14/2014 privind
Local Tãlmaciu din data de 30.0
1.20
14 aprobarea prelungirii contractului de
30.01.20
1.2014
închiriere nr. 2033/82/2011, încheiat cu
Au fost adoptate urmãtoarele specialitate al primarului oraºului SC"Med Vet" SRL Sibiu, pentru spaþiul
hotãrâri:
Tãlmaciu ºi ale serviciilor subordonate situat în Tãlmaciu, str. I. Lebel, nr. 2,
1. Hotãrârea nr. 5/2014 privind Consiliului Local Tãlmaciu;
cu destinaþia de cabinet veterinar;
alegerea preºedintelui de ºedinþã6. Hotãrârea nr. 10/2014 privind
11. Hotãrârea nr. 15/2014 privind
consilierul Nicolae ªutea;
aprobarea Planului de acþiuni ºi lucrãri aprobarea prelungirii contractului de
2. Hotãrârea nr. 6/2014 privind de interes local pe anul 2014, pentru închiriere nr. 8051/143/2010, incheiat
aprobarea bugetului local al oraºului repartizarea orelor de muncã prestate cu d-na Stoia Maria, pentru terenul
Tãlmaciu pe anul 2014;
lunar de cãtre persoanele majore, apte situat în Tãlmaciu II, f.n., identificat în
3. Hotãrârea nr. 7/2014 privind de muncã, din familiile beneficiare de CF 4509/Tãlmaciu, nr. top. 1913/1/10,
aprobarea bugetului de venituri ºi ajutor social, în conformitate cu în suprafaþã de 42 mp;
cheltuieli al Regiei Publice Locale prevederile Legii nr. 416/2001 privind
12. Hotãrârea nr. 16/2014 privind
Ocolul Silvic Tãlmaciu RA pe anul 2014; venitul minim garantat, cu modificãrile mandatarea primarului oraºului Tãlmaciu
4. Hotãrârea nr. 8/2014 privind ºi completarile ulterioare;
sã angajeze apãrãtor, care sã asigure
aprobarea numãrului de asistenþi
7. Hotãrârea nr. 11/2014 privind consultanþa ºi asistenþa de specialitate
personali ºi a numãrului de indemnizaþii aprobarea Regulamentului de ºi sã reprezinte interesele Consiliului
acordate pãrinþilor sau reprezentantilor Organizare ºi Funcþionare al Serviciului Local Tãlmaciu, ale primarului oraºului
legali ai copilului cu handicap grav ºi Voluntar pentru Situaþii de Urgenþã, Tãlmaciu ºi ale oraºului Tãlmaciu în
adultului cu handicap grav sau Planul de Analizã ºi Acoperire a cauzele în care aceste autoritãþi publice
reprezentantului sãu legal, pentru anul Riscurilor ºi componenþa CLSU locale ºi unitatea administrativ2014;
Tãlmaciu;
teritorialã sunt pãrþi în instanþã;
5. Hotãrârea nr. 9/2014 privind
8. Hotãrârea nr. 12/2014 privind
13. Hotãrârea nr. 17/2014 privind
aprobarea statului de personal ºi a atribuirea unor denumiri de strãzi din repartizarea unei locuinþe pentru tineri,
organigramei pentru aparatul de oraºul Tãlmaciu;
construite prin Agenþia Naþionalã pentru

Locuinþe;
14. Hotãrârea nr. 18/2014 privind
aprobarea Reþelei unitãþilor de
învãþãmânt preuniversitar de stat ºi
particulare autorizate/acreditate pentru
anul ºcolar 2014-2015;
15. Hotãrârea nr. 19/2014 privind
acordarea unor facilitãþi Asociaþiei de
Caritate “Þoar”, cu sediul în oraºul
Tãlmaciu, str. St. L. Roth, nr. 2.
Nu s-a aprobat PROIECTUL DE
HOTÃRÂRE aprobarea Planului de
amplasament ºi delimitare, cu
propunere de dezlipire, a imobiluluiteren situat în Tãlmaciu, str. Gheorghe
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.
S-a avizat favorabil cererea doamnei
Mitu Maria, domiciliatã în Tãlmaciu,
str. Mihai Viteazu, bl. 16, pentru
construire balcon.
S-a amânat cererea domnului Zeling
Gheorghe, domiciliat în Tãlmaciu, str.
N. Bãlcescu, nr. 21, pentru cumpãrare
locuinþã.
Au fost însuºite de cãtre domnii
consilieri:
- Raportul de activitate al

viceprimarul oraºului Tãlmaciu;
- Rapoartele de activitate ale
consilierilor locali ºi ale comisiilor de
specialitate ale Consiliului Local
Tãlmaciu pe anul 2013;
- Informarea privind activitatea
desfãºuratã de Poliþia Localã Tãlmaciu
pe anul 2013;
- Informarea privind activitatea
desfãºuratã de asistenþii personali ai

persoanelor cu handicap pe anul 2013;
- Informarea privind situaþia
sesizãrilor înregistrate în 2013;
- Raportul privind informãriile de
interes public pe anul 2013;
- Raportul de evaluare a
implementãrii Legii nr. 52/2003 în anul
2013.
Consilier administraþie,
Claudia Hanea

locului s-au deplasat d-nul Cîndea
Ioan- ºef Poliþia Localã Tãlmaciu,
d-na ªerban Elena- consilier juridic
ºi d-nul Ispas Tudor- arhitect ºef. În
urma celor constatate, d-nul Þãranu
Marcel a fost somat sã elibereze
terenul de materialele depozitate,
urmând ca, în cazul nerespectãrii
termenului prevazut în somaþie, sã
fie amendat contravenþional. D-na
Barb Ana a fost informatã cu privire
la mãsurile luate.
Sesizarea nr. 8/7422/17.09.2013,
formulatã de d-nul Filip Dumitru,
domiciliat în Tãlmaciu, str. Negoiu,
nr. 9, prin care îl reclamã pe vecinul
Lomotã Dorel cã a ocupat abuziv
trotuarul din faþa casei amenajânduºi o parcare. În urma verificãrii la
fata locului, s-a comunicat rãspuns
scris d-lui Filip Dumitru, prin care
acesta a fost informat cã d-nul
Lomotã Dorel a fost somat sã aducã
trotuarul la forma iniþialã.
Sesizarea
nr.
9/8238/
14.10.2013, formulatã de d-nul
Dobras Nelu, domiciliat în
Tãlmaciu, bl. 9, cu privire la câinii
lãsaþi nesupravegheaþi de cãtre
numitul Hortopeþ Ioan, care se aflã
cu oile în zona Între Iazuri. În urma
verificãrii celor semnalate, d-nul
Hortopeþ Ioan a fost avertizat sã
nu-ºi mai lase câinii nelegaþi ºi
nesupravegheaþi. S-au comunicat
ºi d-lui Dobras Ioan mãsurile luate
pentru soluþionarea celor sesizate.

Sesizarea nr. 10/8247/
14.10.2013, formulatã de d-nul
Sumlea Gheorghe, domiciliat în
Tãlmaciu, str. Cetãþii, nr. 9, prin
care îl reclamã pe vecinul Cosma
cã aruncã deºeuri lângã albia râului
ºi pe proprietatea sa. În urma celor
verificate, s-a constatat cã cele
sesizate se confirmã parþial. S-a
întocmit proces-verbal de constatare. D-nul Cosma a fost avertizat
sã nu mai arunce reziduri lângã
albia râului iar d-nul Sumlea a fost
informat cu privire la mãsurile luate.
Sesizarea nr. 11/8372/
16.10.2013, formulatã de SC RIVA
OLROM Manufacturing & Trading
SRL, prin care se aduce la
cunostinþã faptul cã numitul
Cozmanciuc a edificat o construcþie
fãrã respectarea legislaþiei în
vigoare. S-a comunicat rãspuns
scris cãtre SC RIVA OLROM cu
privire la situaþia construcþiilor din
zona adiacentã sediului societãþii
din Tãlmaciu II.
Sesizarea nr. 12/8657/
29.10.2013, formulatã de d-nul
ªerban Gheorghe, domiciliat în
Tãlmaciu, str. Paltinului, nr. 4, cu
privire la pãºunat abuziv în zona
Armeni. Reprezentanþi ai Poliþiei
Locale Tãlmaciu au luat mãsuri de
sancþionare împotriva pãstorilor de
turme de animale care pãºuneazã
fãrã respectarea mãsurilor adoptate
în acest sens. S-a formulat rãspuns

scris d-lui ªerban Gh. cu privire la
mãsurile luate.
Sesizarea nr. 13/8726/
30.10.2013, formulatã de d-nul Sas
Tiberiu, domiciliat în Tãlmaciu, str.
I. Maniu, nr. 3, prin care îl reclamã
pe vecinul Petean Gheorghe cã a
demarat lucrãri pentru construirea
gardului exterior fãrã a avea
autorizatie de construire ºi cu
încãlcarea limitei dintre proprietãþi.
În urma verficãrilor efectuale de
reprezentanþi ai compartimentul
urbanism, d-nul Petean Gheorghe
a fost somat sa înceteze lucrãrile
de construcþie.
Sesizarea nr. 14/9242/
14.11.2013, formulatã de numitul
Gubarici Iordan, domiciliat în
Tãlmaciu, str. Tãlmãcelului, privind
deranjarea ordinii ºi linistii publice
de cãtre d-nul Pescaru Florin, prin
comercializarea de bãuturi alcooloce
la magazinul mixt pe care îl deþine
pe str. Tãlmãcelului. În urma
verificãrilor efectuate de Poliþia
Localã Tãlmaciu, d-nul Pescaru
Florin a fost avertizat în scris cu
privire la respectarea prevederilor
legale privind încãlcarea normelor
de convieþuire socialã. S-a
comunicat rãspuns scris d-lui
Gubarici Iordan cu privire la mãsurile
luate.
Consilier administraþie
publicã,
Claudia Hanea
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Sesizarea nr. 1/1466/04.03.2013,
formulatã de mai mulþi cetãþeni din
oraºul Tãlmaciu, domiciliaþi pe str.
Râului, prin care se solicitã mutarea
traseului vitelor spre izlaz. S-a
formulat rãspuns scris de cãtre
consilierul agricol din cadrul
Primariei oraºului Tãlmaciu cu
privire la aceastã problemã, prin
care s-a comunicat cã traseul
vitelor este stabilit prin HCL nr. 90/
2002 ºi cã se intenþioneazã, în
urmãtorii 2-3 ani, scoaterea
definitivã a circulaþiei animalelor din
oraº ºi crearea de adãposturi
comune ale proprietarilor de animale
în Lunca Cibinului.
Sesizarea nr. 2/1849/13.03.2013,
formulatã de d-nul Cupea Petre,
domiciliat în Tãlmaciu, str. 1
Decembrie, nr. 68, cu privire la
neînþelegeri pe care le are cu vecinul
Sasu Radu. S-a comunicat rãspuns
scris prin care petentul a fost informat
ca soluþionarea problemelor sesizate
nu intrã în competenþa primãriei.
Sesizarea nr. 3/2678/3.04.2013,
formulatã de d-na Marcu Cornelia,
domiciliatã în Tãlmaciu, P-þa
Textilistilor, bl. 2, prin care il reclama
pe numitul Silasi Augustin cã

depoziteazã gunoi pe terenul situat
în zona Exploatare (lângã lizierã).
La faþa locului s-au deplasat
reprezentanþi din cadrul Politiei
Locale Tãlmaciu iar în urma celor
constatate, d-nul Silasi Augustin a
fost somat sã ridice gunoaiele de pe
teren. Acesta s-a conformat ºi terenul
a fost curãþat de gunoaie. D-na
Marcu Cornelia a fost informatã cu
privire la mãsurile luate.
Sesizarea
nr.
4/4569/
05.06.2013, formulatã de locatari
din bl. 1, Piaþa Textilistilor, prin
care se reclamã efectuarea unor
lucrãri la parterul blocului care pot
afecta structura de rezistenþã a
blocului. În urma verificãrilor
efectuate de cãtre d-nul arhitect ºef
din cadrul Primãriei oraºului
Tãlmaciu, s-a pus în vedere
proprietarului ºi constructorului
sistarea imediatã a lucrãrilor, s-a
impus realizarea unei expertize
tehnice a imobilului, prin care sã se
stabileascã dacã a fost afectatã
structura de rezistenþã a blocului.
Contravenientul a fost sancþionat cu
amendã ºi s-a solicitat demararea
procedurilor de intrare în legalitate.
S-a comunicat rãspuns scris

petenþilor cu privire la mãsurile luate
pentru soluþionarea celor semnalate.
Sesizarea nr. 5/5931/29.07.2013,
formulatã de d-nul Linte Florin,
domiciliat în Tãlmaciu, str. I.
Creangã, nr. 4, prin care
semnaleazã unele aspecte care îl
privesc pe vecinul Popa Constantin.
S-a comunicat rãspuns scris de
cãtre Poliþia Localã Tãlmaciu, prin
care petentului i se comunicã faptul
cã d-nul Popa C-tin a fost avertizat
sã respecte prevederile legale
privind circulaþia pe drumurile
publice.
Sesizarea nr. 6/6318/14.08.2013,
formulatã de d-nul Ciorogariu Ioan,
domiciliat în Tãlmaciu, str. Cibinului,
nr. 7, prin care il reclamã pe numitul
Vlasie Mihai cã a tãiat un stejar din
grãdina situatã în Lunca Cibinului,
proprietate personalã a d-lui
Ciorogariu Ioan. Sesizarea a fost
directionatã cãtre Ocolul Silvic
Tãlmaciu pentru a se lua mãsurile
care se impun.
Sesizarea nr. 7/7416/17.09.2013,
formulatã de d-na Barb Ana,
domiciliatã în Tãlmaciu, str. M.
Eminescu, nr. 38, prin care aduce la
cunoºtinþã faptul cã nu poate intra
în posesia terenului pe care l-a
cumparat de la primãrie din cauza
reziduurilor depozitate pe acesta. De
asemenea, reclamã faptul cã nu
poate începe lucrãri de reabilitare a
spaþiului aflat pe acest teren. La faþa

31. Raport privind situaþia socialeconomicã a oraºului Tãlmaciu pe anul
2013;
32. Raport privind activitatea
administratorului SC Apã- Canal
Tãlmaciu SRL pe anul 2013;
33. Analiza activitãþii SPCLEP
Talmaciu pe anul 2013;
34. Avizari:
- cererea domnului Vlasie Simion,
domiciliat în Tãlmaciu, str. M. Viteazu,
nr. 53, pentru concesionare teren;
- cererea domnului Cãlinoiu Cãtãlin,
domiciliat în Tãlmaciu, str. Arinilor, nr. 5,
pentru concesionare teren;
- cererea domnului Zelig Gheorghe ,
domiciliat în Tãlmaciu, str. N. Bãlcescu,
nr. 21A, pentru cumpãrare teren;
- cererea doamnei Simion Elena,
domiciliatã în Tãlmaciu, str. Arinilor, nr.
17, pentru concesionare teren;
- cererea domnului Oancea Ioan,
domiciliat în Tãlmaciu, str. M. Viteazu,
nr. 66, pentru concesionare teren;
- cererea domnului Carolea Ioan,
domiciliat în Tãlmaciu, str. M. Viteazu,
nr. 85, pentru concesionare teren;
- cererea domnului Bancu Ludi,
domiciliat în Tãlmaciu, str. M. Viteazu,
nr. 81, pentru concesionare teren;
- cererea domnului Cãldãrar Traian,
domiciliat în Tãlmaciu, str. M. Viteazu,
nr. 77, pentru concesionare teren;
- cererea domnului Iagãru Aurel,
domiciliat în Tãlmaciu, str. Arinilor, nr.
7, pentru concesionare teren;
35. Diverse.

INFORMARE
privind ºedinþa
Local Tãlmaciu

extraordinarã a Consiliului
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Au fost adoptate urmãtoarele hotãrâri:
1. Hotãrârea nr. 1/2014 privind alegerea preºedintelui de ºedinþãconsilierul Ioan Rus;
2. Hotãrârea nr. 2/2014 privind acoperirea definitivã a deficitului
secþiunii de dezvoltare al anului 2013 din excedentul bugetar al
anului 2012;
3. Hotãrârea nr. 3/2014 privind stabilirea destinaþiei donaþiilor ºi
sponsorizãrilor primite în luna decembrie 2013;
4. Hotãrârea nr. 4/2014 privind aprobarea impozitelor ºi taxelor
locale pe anul 2014.
Consilier administraþie, Caudia Hanea

rosu galben albastru negru

Joi, 27 februarie 2014, orele 14, va
avea loc ºedinþa ordinarã a Consiliului
Local Tãlmaciu, în sala de ºedinþe a
Primãriei oraºului Tãlmaciu,
convocatã prin Dispoziþia nr. 44/2014,
cu urmãtoarea ordine de zi:
1. PROIECT DE HOTÃRÂRE
privind rectificarea bugetului local pe
trimestrul I 2014 ºi modificarea listei de
investiþii pe anul 2014- iniþiator primarul
oraºului Tãlmaciu;
2. PROIECT DE HOTÃRÂRE
privind aprobarea preluãrii veniturilor ºi
cheltuielilor subunitãþilor finanþate din
venituri proprii la bugetul local al
oraºului Tãlmaciu- iniþiator primarul
oraºului Tãlmaciu;
3. PROIECT DE HOTÃRÂRE
privind aprobarea bugetului de venituri
ºi cheltuieli la SC Apã-Canal Tãlmaciu
SRL- iniþiator primarul oraºului
Tãlmaciu;
4. PROIECT DE HOTÃRÂRE
privind aprobarea prelungirii, prin act
adiþional, a contractului de comodat
pentru spaþiul din Tãlmãcel, nr. 419,
încheiat cu preot paroh David Gabrieliniþiator primarul oraºului Tãlmaciu;
5. PROIECT DE HOTÃRÂRE
privind aprobarea prelungirii, prin act
adiþional, a contractului de închiriere
pentru cabinetul stomatologic din
Tãlmãcel, încheiat cu dr. Burchea
Bogdan- iniþiator primarul oraºului
Tãlmaciu;
6. PROIECT DE HOTÃRÂRE
privind repartizarea locuinþei din
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Trei strãzi noi în Tãlmaciu
De puþin timp, trei noi structuri
stradale din oraºul Tãlmaciu au
primit denumiri oficiale. Astfel, cu
prilejul ºedinþei ordinare din luna
ianuarie, Consiliul Local
Tãlmaciu a adoptat Hotãrârea
nr. 12/2014, prin care a aprobat
atribuirea denumirilor de strãzi

“ALEEA SOARELUI”, “LUNCA
CIBINULUI” ºi “TINERETULUI”.
Noile strãzi “ALEEA SOARELUI” ºi “LUNCA CIBINULUI”
sunt situate în zona Câmpul
Cibinului (la ieºirea din oraº, pe
partea dreaptã a DN 7, înspre
Sibiu), iar accesul la aceste

douã structuri se va face din
drumul naþional.
Strada “TINERETULUI” este
situatã în zona 22 Decembrie
1989 (la ieºirea din oraº, pe
partea stângã a DN 7, înspre
Sibiu) ºi are acces din strada 22
Decembnrie 1989.

Numerotarea imobilelor
situate pe toate cele treri strãzi
va fi continuã.
În urma adoptãrii acestei
hotãrâri, proprietarii imobilelor
situate pe cele trei strãzi au
obligaþia de a modifica ºi
comunica noua adresã.

Serviciul Public Comunitar
Local de Evidenþã a Persoanelor
Tãlmaciu va include cele trei
strãzi în nomenclatorul strãzilor
din oraºul Tãlmaciu.
Cele trei strãzi sunt situate în
zone ce, în ultimii ani, au cunoscut
o dezvoltare deosebitã, în mod

deosebit în ceea ce priveºte
contrucþia de locuinþe.
Proiectul de hotãrâre privind
atribuirea denumirii noilor strãzi
a fost avizat favorabil, în
prealabil, de Comisia de
atribuire de denumiri a judeþului
Sibiu.

Ajutorul de încãlzire
La sediul Primãriei oraºului
Tãlmaciu se primesc actele
necesare în vederea obþinerii
ajutorului pentru încãlzirea locuinþei
cu gaz, energie electricã, lemne
sau combustibili petrolieri.
Formularele pot fi obþinute de la
Serviciul Public de Asistenþã

Socialã. Alãturi de acestea, fiecare
solicitant va depune urmãtoarele
documente:
- copii xerox acte de identitate
pentru toþi membrii familiei sau copii
dupã livretul de familie;
- copie act de proprietate sau
închiriere a locuinþei de domiciliu;

- copie carte de identitate a
vehiculului, în cazul posesorilor de
autoturisme sau motociclete;
- 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
PENSIONARI- cupon pensie
PENTRU
SALARIAÞIadeverinþã salariu
PENTRU ªOMERI- cupon
ºomaj
PENTRU COPII- cupon alocaþie

PENTRU PERSOANELE
FÃRÃ VENITURI- adeverinþã de
la Administraþia Finanþelor Publice
Avrig din care sã rezulte cã nu au
niciun fel de venituri
- 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.

SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUAÞII DE URGENÞÃ AL PRIMÃRIEI ORA~ULUI TÃLMACIU ~I INSPECTORATUL PENTRU SITUAÞII DE
URGENÞÃ “CPT. DUMITRU CROITORU” AL JUDEÞULUI SIBIU, VÃ INFORMEAZÃ

Un incendiu poate izbucni foarte
usor ºi se poate extinde cu o viteza
înspãimântãtoare.
Acest ghid este o lucrare practic[,
care cuprinde informaþii privind
apãrarea împotriva incendiilor. Dacã
urmaþi sugestiile ºi sfaturile cuprinse
în acesta, veþi reduce semnificativ
probabilitatea producerii unui
incendiu în locuin\a dumneavoastr[.
În cazul în care se produce totu`i
un incendiu, veþi ºti cum sã procedaþi
pentru evacuarea în siguranþã a
tuturor persoanelor.
Multe dintre sfaturi sunt simplu de
urmat ºi nu vã va lua decât putin
din timpul dumneavostrã sã le puneþi în aplicare. Dacã aveþi întrebãri
care nu au un rãspuns în acest ghid,
contactaþi serviciul profesionist sau
voluntar pentru situaþii de urgenþã,
din apropierea locuinþei.
PREVENIREA
INCENDIILOR ÎN
AP
AR
TAMENTE
APAR
ART
Majoritatea incendiilor din
apartamente izbucnesc în bucãtãrii,
ca urmare a neglijenþei persoanelor
la folosirea aparatelor casnice de

gãtit sau a distragerii atenþiei în
timpul gãtitului, pentru o perioadã
de timp.
Gãtitul
Aprinderea aragazului se
realizeazã pe sistemul „gaz-pe
flacarã”, adicã se aprinde întâi
chibritul, apoi se deschide butonul
aragazului. Pentru a preveni
producerea incendiilor în bucãtãria
din apartamentul dumneavoastra
trebuie sã respectaþi câteva reguli
simple:
- Nu lãsaþi mâncarea pe foc
nesupravegheatã. Luaþi-o de la
încãlzit dacã trebuie neaparat sã
pãrãsiþi bucãtãria pentru o perioadã
mai îndelungatã, mai ales dacã s-ar
putea ivi întârzieri neasteptate.
Dupã ce aþi terminat de gãtit,
asiguraþi-vã cã aþi oprit din
funcþionare cuptorul ºi aragazul.
- Nu lasaþi copiii singuri niciodatã
în bucãtãrie. Pãstraþi chibriturile ºi
brichetele acolo unde copiii nu pot
ajunge ºi amplasaþi un dispozitiv de
siguranþã la uºa de la cuptor.
- Atunci când gãtiþi, evitati sã
purtaþi haine sintetice largi (de
exemplu halate), deoarece acestea

pot lua foc foarte uºor.
- Aºezaþi cratiþa cu mâner astfel
încât sã nu cadã de pe aragaz sau
sã se rãstoarne peste o flacãrã
deschisã.
- Dacã pregãtiþi mâncarea la
friteuzã în mod regulat, vã sfãtuim
sã vã procuraþi una electricã.
Aceasta are termostat reglat pentru
a se încãlzi pânã la temperatura
necesarã ºi este mai sigurã.
- Aveþi grijã ca alimentele sã fie
scurse de apã înainte de a le
introduce în ulei încins, pentru a
preveni împroºcarea cu ulei ºi
arsurile.
- Dac[ nu aveþi o friteuzã electricã
ºi utilizaþi totuþi una obiºnuitã sau o
tigaie, atunci aveþi grijã sã nu o
umpleþi cu ulei mai mult de 2/3 din
capacitate.
- Dacã uleiul încins începe sã
scoatã fum, atunci trebuie oprit focul
ºi lãsat sã se raceascã.
- Curãþaþi si îndepãrtaþi depunerile
de grãsime ºi resturi de mâncare
de pe aragazurile, plitele, prãjitoarele de pâine ºi grãtarele din
bucãtãrie, deoarece acestea pot lua
foc uºor.

Cum se procedeazã dacã
ia foc conþinutul dintr-o
tigaie
Opriþi alimentarea cu gaz/energie
electricã a aragazului/maºinii de gãtit
pe care este tigaia (dacã puteþi sã o
faceþi în siguranþã) ºi lasaþi-o sã se
rãceascã.
NU aruncaþi tigaia pe jos sau pe
mobilierul de bucãtãrie ºi NU turnaþi
apã peste ea!
Stingeþi tigãile care sunt în flacari
acoperindu-le cu un capac sau
punând un prosop ud peste acestea. Limitarea aportului de oxigen
necesar arderii duce la stingerea
focului.
Dacã nu reuºiþi sã stingeþi
incendiul, iar acesta se extinde, evacuaþi persoanele din apartament,
alertaþi vecinii ºi sunaþi urgent la
numãrul de telefon 112, pentru
intervenþia pompierilor.
Arsurile sunt leziuni ale pielii ºi pot
fi: uºoare (când pielea se înroºeºte,
devine fierbinte ºi dureroasã), medii
(când pe piele apar bãºicute) ºi
grave (când arsura a strãpuns
pielea, a ajuns la muºchi ºi vase de
sânge). Gravitatea arsurii poate

depinde ºi de suprafaþa ei, chiar
dacã este uºoarã sau medie.
Primul-ajutor constã în stingerea
focului de pe accidentat cu o pãturã
ºi îndepartarea hainelor. În funcþie
de felul arsurii, se va proceda astfel:
a) pentru arsuri uºoare –
aplicarea compreselor cu apã rece,
spirt sanitar sau cloraminã;
b) pentru arsuri medii - leziunile
se dezinfecteazã cu betadinã sau
cloraminã, (atentie, nu se sparg
bãºicile!), se panseazã steril;
c) pentru cele grave sau datorate
suprafeþei mari (peste 10 % din suprafaþa corpului), accidentatul se va
acoperi cu un prosop curat ºi se va
transporta cât mai repede la spital.
Pentru calmarea durerilor se vor
administra calmante.
Este interzisã folosirea cremelor,
unguentelor, substantelor uleioase!
Se folosesc, pe cât posibil,
pansamente sterile sau cârpe foarte
curate, umezite. Nu se pune gheaþa
în contact direct cu tegumentul. Se
acoperã pacientul pentru a preveni
pierderea de cãldurã. În toate
situaþiile, apelaþi cât mai repede la
medic!

În bucãtãrie, este interzis:
- sã depozitaþi lichide combustibile
sau uºor inflamabile;
- sã pãstraþi alte butelii cu gaze
lichefiate în afara celei care
alimenteaza aragazul (maºina de
gãtit);
- sã utilizaþi la aparatele electrice
de gãtit cordoane de alimentare cu
izolaþia strãpunsã, improvizate sau
cu stechere defecte;
- sã lasaþi maºinile de gãtit în
funcþiune nesupravegheate;
- sã lãsaþi cârpe, prosoape sau
haine în apropierea maºinilor de
gãtit;
- sã turnaþi apã peste uleiul care
a luat foc;
- sã folosiþi apã pentru stingerea
focului izbucnit la aparatele electrice,
deoarece existã riscul sã vã
electrocutaþi.
Dacã nu dispuneþi de un stingãtor
cu pulbere, atunci, dupã deconectarea aparatului de la reþeaua de
alimentare cu energie electricã,
utilizaþi un prosop ud sau o hainã
pentru înãbuºirea flãcãrii.
(continuarea în numãrul
urmãtor)

ÎN ATENÞIA DEÞINÃTORILOR DE ANIMALE DIN ORAªUL
TÃLMACIU ªI SATUL TÃLMÃCEL
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
- Bovinele vor fi lãsate în aceste
adãposturi de la 1 martie 2014
pânã la data de 30 noiembrie. În
perioada 1 martie - 30 noiembrie

HOTÃRÂREA NR. 194/2013
privind interzicerea circulaþiei bovinelor
bovinelor,, cabalinelor
cabalinelor,, caprinelor ºi ovinelor
pe drumurile publice ºi pe spaþiile verzi aparþinând domeniului public al
oraºului Tãlmaciu ºi a pãºunatului acestora în intravilanul localitãþii
CONSILIUL LOCAL TÃLMACIU, întrunit în ºedinþa ordinarã din
data de 20 noiembrie 2013;
Analizând proiectul de hotãrâre
iniþiat de primarul oraºului Tãlmaciu;
Examinând raportul nr. 9271/
2013, întocmit de ºef serviciu Poliþia
Localã Tãlmaciu, prin care se
propune interzicerea circulaþiei
bovinelor, cabalinelor, caprinelor ºi
ovinelor, pe drumurile publice din
oraºul Tãlmaciu ºi a pãºunatului
acestora pe spaþiile verzi aparþinând
domeniului public ºi privat al oraºului
Tãlmaciu ºi expunerea de motive
nr. 9315/2013 a primarului oraºului
Tãlmaciu;
Având avizul comisiilor de
specialitate ale Consiliului Local
Tãlmaciu;

În baza OG 21/2002 privind
gospodãrirea localitãþilor urbane ºi
rurale, OG 2/2001 privind regimul
juridic al contravenþiilor, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare,
În temeiul art. 36 alin. 2 lit. c ºi d,
alin. 6 lit. a pct. 7, pct. 9 ºi pct. 14,
art. 45 alin. 1 ºi art. 115 alin. 1 lit. b
din Legea nr. 215/2001 privind
administraþia publicã localã,
republicatã, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare,
HOTÃRÃªTE:
Art. 1(1)- Bovinele se vor deplasa
primãvara, cu ocazia scoaterii la
pãºunat, pe urmãtoarele trasee:
- cele aflate în proprietatea
locuitorilor din strãzile Mihai

Eminescu, George Coºbuc,
Liliacului, 1 Decembrie, vor fi
deplasate pe aleea ce leagã str. 1
Decembrie cu str. 1 Mai, în
continuare pe str. Petru Maior, 22
Decembrie 1989, Gheorghe Lazãr,
Corneliu Coposu, pe lãngã râul Sadu,
în continuare prin spatele grãdiniilor
din str. Ion Creangã, pe sub podul
DN7 CFR, str. Râului, târgul Mixt, str.
Bãii spre pãºunat;
- cele aflate în proprietatea
locuitorilor din str. Unirii, se vor deplasa
pe sub podul CF (Covaci), str. St. L.
Roth, pe lângã moarã, str. Cetãþii, str.
Bãii, spre pãºunat;
- cele aflate în proprietatea
locuitorilor din strãzile N. Bãlcescu,
Gãrii, Victor Babeº, Samuel Micu ,
Cibinului, Bâlea, Negoiu, se vor aduna

este interzisã circulaþia bovinelor
pe strãzile oraºului Tãlmaciu
Încãlcarea dispoziþiilor din
prezenta hotãrâre constituie
contravenþie ºi se sancþioneazã
cu amendã de la 500 la 1000 lei.
2- Începând cu data de 1 martie

2014, se interzice circulaþia tuturor prezenta hotãrâre constituie
vehiculelor (cãruþelor) cu contravenþie ºi se sancþioneazã
tracþiune animalã pe strãzile cu amendã de la 500 la 1000 lei.
PRIMAR
oraºului Tãlmaciu, fãrã a avea
ing. CONST
montate saci colectori la animale
CONSTANTIN
ANTIN BARBU
SECRET
AR
pentru colectarea murdãriei .
SECRETAR
jrjr.. HANEA VIOLET
A
Încãlcarea dispoziþiilor din
VIOLETA

în str. Pieþii ºi vor continua traseul pe
str. Cetãþii, Bãii, spre pãºunat;
- cele aflate în proprietatea
locuitorilor din strãzile Dealului ºi
Tãlmãcelului, se vor deplasa peste
strada Unirii în pãºunat;
(2) Bovinele vor fi þinute în
adãposturi (construcþii cu caracter
provizoriu) în Lunca Cibinului din
primãvara pâna la ( maxim) 30
noiembrie, când, pe aceleaºi trasee,
vor fi readuse la proprietari;
Art. 2 (1)- Este interzisã circulaþia
bovinelor pe drumurile publice din
oraºul Tãlmaciu, cât ºi pe spaþiile
aparþinând domeniului public ºi privat
al oraºului Tãlmaciu, cu excepþia
prevederilor art. 1;
(2) Este interzis pãºunatul
bovinelor, cabalinelor, caprinelor ºi
ovinelor pe spaþiile verzi aparþinând
domeniului public al oraºului
Tãlmaciu, cu excepþia pãºunilor din
Lunca Cibinului, zona Piatra ºi a
terenurilor închiriate de Primãria
Tãlmaciu cu aceastã destinaþie;
Art. 3 (1)- Consiliul Local Tãlmaciu

va închiria, prin licitaþie publicã,
parcele de teren pentru construirea
de adãposturi (construcþii cu
caracter 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.
Adoptatã în Tãlmaciu, la
20.11.2013.
PREªEDINTE DE
ªEDINÞÃ
CONST
ANTIN POP
A
CONSTANTIN
POPA
Contrasemneazã
SECRET
AR
SECRETAR
VIOLET
A HANEA
VIOLETA
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Tãlmãcel- satul cu 45 de poduri ºi podeþe

De cum intri în Tãlmãcel ºi începi
sã urci pe uliþele satului, începi sã
te întrebi dacã satul e cumva
construit pe ziduri de fortificaþii sau
dacã o fi vreun soi de Veneþie a
României, pãstrând bineînþeles
proporþiile? Ei bine, lucrurile stau
altfel. Satul este o aºezare de
munte, cu uliþe înguste,
ºerpuitoare. Apoi, satul e strãbãtut
de trei ape curgãtoare - Tãlmãcuþ,
Râu ºi Râuºor, iar cele douã
elemente - aºezarea ºi reþeaua
hidrograficã - au dat înfãþiºarea
de azi a Tãlmãcelului, sat cu
poduri ºi ziduri cât cuprinde.

45 de poduri ºi
podeþe
1.270 de suflete ºi 425 de
gospodãrii numãrã Tãlmãcelul de
azi, iar poveºtile ºi legendele din
spatele acestor cifre sunt multe.
O parte dintre ele þine de zidurile

ce nu se mai sfârºesc ºi de podurile
ce leagã drumurile ºi gospodãriile.
Ce e cu zidurile din Tãlmãcel?
"Aproape nu existã gospodãrie în
sat care sã nu aibã zid de sprijin,
fie cã acesta a fost construit în
partea de cãtre râu a gospodãriei,
fie în cea de cãtre deal. Depinde
de cum sunt aºezate
gospodãriile", declarã primarul
Tãlmaciului, Constantin Barbu.
Altfel spus, ºi cu ape ºi cu dealuri,
tãlmãcenii au fost nevoiþi sã îºi
consolideze gospodãriile, aºa cã
"tot Tãlmãcelul e construit pe
ziduri de sprijin". Într-adevãr,
destule sunt locurile unde vezi
ziduri din piatrã ce urcã direct
de pe malurile apelor pânã în
gospodãria omului.
Nici podurile nu sunt puþine: "În
Tãlmãcel sunt 12 poduri care trec
peste râuri ºi deservesc drumurile
ºi alte 33 de poduri sau podeþe

care deservesc gospodãriile, aceasta: fie sã se apeleze la fiii
fãcând legãtura dintre acestea ºi satului plecaþi în America, fie sã se
drumuri", adaugã primarul Barbu. facã o colectã publicã, fie sã se
cearã ajutor la Guvern. Pânã la
90 de ani
urmã, preotul Roman a venit cu
ve c h i m e
soluþia: sã se vândã lemn din
Multe dintre aceste ziduri ºi pãdurile comunei. Astfel, "se
poduri se apropie de vârsta de obþine în anul 1924 aprobarea de
90 de ani, fiind construite pe a se vinde din pãdurea de brad
vremea când Tãlmãcelul era din muntele Zimbru câteva
comunã. Cum de s-au fãcut? hectare cãtre firma Filtrenelli.
Explicaþia o regãsim în monografia Valoarea contractului a fost de 8
satului, realizatã de lt. col. Gabriel milioane lei", scrie Gabriel Stroilã.
Aºa a început modernizarea
Stroilã. Autorul menþioneazã cã
dupã Marea Unire, una dintre infrastructurii din Tãlmãcel. Aºa sproblemele stringente ale au construit zidul de la ªipotul lui
comunitãþii era datã de starea Danin, zidul contra apei
drumurilor, cã nu de puþine ori se Tãlmãcuþului, ziduri la unele
rãsturnau carele cu fân taman în gospodãrii, precum ºi opt poduri,
mijlocul uliþelor. ªi oamenii au toate fãcute din ciment ºi fier
cãutat soluþii: piatra o aveau, sursa beton: trei poduri au fost construite
cea mai bunã fiind la gura pârâului pe Tãlmãcuþ, douã pe Râuºor ºi
Sturu. Banii pentru meºteri? trei pe Râu. Din aceeaºi bani,
Discuþii au fost multe în privinþa tãlmãcenii ºi-au fãcut o moarã, au

introdus curentul electric în 1924,
au sãpat 13 fântâni publice, au
ridicat un pavilion de joc pentru
tineri ºi au construit drumuri.
Fântâni din cele construite în urmã

Informaþii utile pentru rentierii agricoli
Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie
pentru Agriculturã (APIA)
informeazã cã, pentru a intra în
posesia rentei viagere cuvenite
pentru anul 2013, rentierii trebuie
sã se prezinte la centrele judeþene
ale Agenþiei de Plãþi ºi Intervenþie
pentru Agriculturã, în perioada 01
martie - 31 august 2014 (în zilele
lucrãtoare) pentru vizarea carnetelor de rentier agricol. În acest
sens, rentierii agricoli se pot prezenta la oricare centru judeþean al
Agenþiei de Plãþi ºi Intervenþie
pentru Agriculturã.
Pentru vizarea carnetului,
rentierul agricol se poate prezenta
personal sau prin mandatar/
curator/tutore, în baza unei procuri
autentice/curatelã/hotãrâre

judecãtoreascã definitivã ºi
irevocabilã.
De asemenea, rentierul agricol
trebuie sã prezinte urmãtoarele
documente:
- carnetul de rentier agricol;
- contractul de arendare;
- actul de identitate în original;
- document coordonate bancare
(opþional);
- decizia de la comisia de
expertizã medicalã actualizatã,
pentru gradele de invaliditate I ºi II
(dacã decizia nu prevede cã
dosarul este nerevizuibil), în original
ºi în copie.
Renta viagerã agricolã înceteazã la data decesului rentierului.
În cazul decesului rentierului, renta
datoratã acestuia în anul 2013



O nouã
adresã de
internet
pentru
Informaþia
Tãlmaciului

De câteva zile, utilizatorii
internetului ne pot scrie ºi pe o
nouã adresã de email:
informatiatalmaciului@talmaciu.ro.
De asemenea, a rãmas valabilã
ºi vechea adresã de email:
informatiatalmaciului@gmail.com.
Aºteptãm cu interes mesajele
voastre!

poate fi încasatã de moºtenitorii sãi,
doar dacã, pânã la 31 august
2014, moºtenitorii vor depune la
oricare centru judeþean al APIA,
respectiv al municipiului Bucureºti,
carnetul de rentier al defunctului
(obligatoriu), certificatul de deces
(original ºi copie), actul de
succesiune (certificat de moºtenitor
sau certificat de calitate de
moºtenitor, certificat de legatar,
hotãrâre judecãtoreascã de
succesiune investitã cu formula
,,definitivã ºi irevocabilã” (original
ºi copie), B.I/C.I./paºaport al
moºtenitorului (original ºi copie),
împuternicire/declaraþie notarialã
din care sã reiasã acordul
celorlalþi moºtenitori privind
solicitarea ºi încasarea rentei

viagere agricole datoratã
rentierului (original), precum ºi
un extras de cont pe numele
solicitantului.
IMPOR
TANT! Prezenþa
IMPORT
anualã a rentierilor la sediul
centrelor judeþene ale Agenþiei
de Plãþi ºi Intervenþie pentru Agriculturã, în perioada 01 martie 31 august, pentru vizarea
carnetelor de rentier agricol este
o condiþie esenþialã pentru a
beneficia de renta cuvenitã.
Legislaþie:
Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 70/2010 privind
unele mãsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii ºi
Dezvoltãrii Rurale, precum ºi a
unor structuri aflate în subordinea

acestuia, cu modificãrile
ulterioare;
Legea nr. 247/2005 privind
reforma în domeniile proprietãþii
ºi justiþiei, precum ºi unele mãsuri
adiacente, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare;
OMADR/OMF nr. 1272/
26503/2005 pentru aprobarea
normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Titlului XI
„Renta viagerã agricolã” Legea
nr. 247/2005 privind reforma în
domeniile proprietãþii ºi justiþiei,
precum ºi unele mãsuri
adiacente, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare.
SERVICIUL RELAÞII CU
ARE
COMUNICARE
PUBLICUL ªI COMUNIC

cu aproape 90 de ani se vãd ºi
astãzi: sunt împrejmuite cu beton
ºi lemn ºi au roþi mari de lemn
pentru scoaterea apei.
Maria Spãtariu

ANUNÞ
IMPORTANT!!!
Toþi beneficiarii de ajutoare
alimentarã de la Uniunea
Euiropeanã, care nu au ridicat
zahãrul, pastele fãinoase,
zacusca, roºiile în suc propriu,
conservele de carne ºi mierea,
sunt rugaþi sã se prezinte pânã
în data de 14 martie 2014, la
depozitul de la Primãria
oraºului Tãlmaciu, pentru a
intra în posesia lor.
În cazul în care produsele
respective nu vor fi ridicate
pânã la data menþionatã,
acestea vor fi redistribuite
altor persoane defavorizate,
aºa cum sunt ele definite de
H.G. nr. 600/2009, completatã
de H.G. nr. 950/2012.

Propunerea
Propunerea dumneavoastrã
dumneavoastrã pentru
pentru
dezvoltarea
dezvoltarea oraºului
oraºului

Continuãm ºi în acest numãr al publicaþiei "Informaþia Tãlmaciului", mai vechea noastrã provocare,
prin care dorim sã aflãm de la cititori care este principala dumneavoastrã propunere pentru dezvoltarea
oraºului? Vã aºteptãm, dragi locuitori din Tãlmaciu ºi Tãlmãcel sã veniþi cu propuneri concrete, de care
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
schimbate sau parcurile de joacã pentru copii sã fie mai bine îngrijite? Ne puteþi spune care ar trebui
sã fie principala investiþie pentru oraº, prin intermediul acestui talon.
Taloanele se vor depune la cãsuþa “INFORMAÞIA TÃLMACIULUI”, situatã la intrarea
principalã în Primãria Tãlmaciu.
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Nu e V
Vee n e þ i a c u a l e e i p e s t e 4 . 0 0 0 d e p o d u r i º i n i c i H a m b u r g c u p e s t e 2 . 5 0 0 d e p o d u r i , d a r t o t s e l a u d ã T ã l m ã c e l u l c u 4 5 d e
p o d u r i º i p o d e þ ee.. O p t d i n t r e e l e a u v r e o 9 0 d e a n i º i t r a v e r s e a z ã c e l e t rree i a p e c u r g ã t o a r e - T ã l m ã c u þ , R â u º o r º i R â u - c e
s t r ã b a t s a t u l , i a r a l t e l e ffaa c l e g ã t u r a î n t r e u l i þ e º i g o s p o d ã r i i l e o a m e n i l o rr.. ª i d a c ã n u m ã r u l p o d u r i l o r n u v - a c o n v i n s c ã
Tãlmãcelul meritã vizitat, poate vã convingem spunându-vã ce aur poartã aceste poduri...

