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Consiliul Local T[lmaciu a aprobat proiectul pentru
Centrul Na\ional de Informare `i Promovare Turistic[
Cu prilejul ºedinþei ordinare din luna
f e b r u a r i e, C o n s i l i u l L o c a l a l o ra º u l u i T ã l m a c i u a
a d o p t a t d o u ã h o t ã r â r i ( H o t ã r â r e a n rr.. 3 6 / 2 001
14
H o t ã r â r e a n rr.. 3 7 / 2 001
1 4 ) , p r i n c a re a a p ro b a t
Studiul de fezabilitate ºi a principalilor
indicatori tehnico- economici pentru
o b i e c t i v u l d e i n ve s t i þ i i ” C o n s t r u i re C e n t r u l
N a þ i o n a l d e I n f o r m a r e º i P r o m oovv a r e TTu
uristicãTãlmaciu”, respectiv proiectul, cheltuielile
legate de acesta ºi sursele de finanþare
necesare realizãrii ºi implementãrii.
Local a fost de acord sã punã la dispoziþie
suprafaþa de teren situatã în intravilanul
localitãþii Tãlmaciu, Piaþa Textiliºtilor.
Centrul Naþional de Informare ºi
Promovare Turisticã- Tãlmaciu” va fi
realizat în cadrul Programului Operaþional
Regional 2007- 2013, Axa Prioritarã 5 –
„Dezvoltarea durabilã ºi promovarea
turismului”.
Contribuþia proprie a oraºului Tãlmaciu
pentru acest proiect este în limita a 15 %

din valoarea eligibilã a sa.
Dupã realizarea centrului, Consiliul
Local Tãlmaciu se obligã sã pãstreze
proprietatea asupra investiþiei realizate
ºi natura activitãþii pentru care s-a
asigurat finanþarea, pe o perioadã de cel
puþin cinci ani dupã finalizarea proiectului
ºi sã asigure exploatarea ºi întreþinerea

în aceastã perioadã. De asemenea,
legislativul tãlmãcean a fost de acord sã
pãstreze bunurile achiziþionate ca urmare
a obþinerii finanþãrii pentru realizarea
centrului , pentru o perioadã de cel puþin
cinci ani.
Oraºul Tãlmaciu nu are voie ca în
viitorul centru sã desfãºoare activitãþi

economice, în scopul obþinerii de venituri
din utilizarea spaþiului pentru care a fost
finanþat proiectul ºi trebuie ca, în perioada
pregãtirii proiectului ºi implementãrii
acestuia, sã respecte prevederile
legislaþiei comunitare în domeniul egalitãþii
de ºanse, protecþiei mediului, eficienþei
energetice, achiziþiilor publice etc.

DOAR PÂNÃ LA 31 MARTIE,

Bonificaþie 10% pentru cetãþenii ce plãtesc impozitele
locale cu anticipaþie
Contribuabilii persoane fizice ce doresc sã beneficieze de
b o n i f i c a þ i a d e 110
0 % ooff e r i t ã p e n t r u p l a t a i n t e g r a l ã a
impozitului pe clãdiri, teren ºi auto, trebuie sã se grãbeascã
d e o a r e c e a c e a s t ã ffaa c i l i t a t e f i s c a l ã n u s e m a i o f e r ã d e c â t
p â n ã l a d a t a d e 331
1 m a r t i ee,, i n c l u s i vv..

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.

Impozitele ºi taxele locale
constituie venituri la bugetul
local al oraºului.
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).

Noi obiective de investiþii
Dupã adoptarea bugetului local pentru anul 2014 ºi aprobarea
Listei de investiþii, la Tãlmaciu au înceut sã prindã contur intenþiile
administraþiei locale. Astfel, cu prilejul ºedinþei ordinare din luna februarie,
Consiliul Local Tãlmaciu a adoptat mai multe hotãrâri, prin care a
aprobat întocmirea documentaþiilor tehnice pentru realizarea unor noi

obiective de investiþii.
Realizarea reþelelor de canalizare pentru Cartierul Armeni I, a
canalizãrii în colonia Tãlmaciu, a racordurilor pentru reþeaua de
canalizare în Tãlmãcel ºi a branºamentelor pentru reþeaua de
alimentare cu apã la Tãlmãcel sunt prioritãþile avute în vedere de

Facilitãþi fiscale pentru Asociaþia
“Acasã”
Asociaþia “Acasã” va fi ºi în
acest an, scutitã de la plata
impozitelor ºi taxelor datorate
bugetului local al oraºuli Tãlmaciu.
Recent, Consiliul Local
Tãlmaciu a adoptat Hotãrârea nr.

39/2014, prvind acordarea unor
facilitãþi fiscale asociaþiei
nonprofit, ce are ca principal
scop construirea de locuinþe
sociale pentru familiile
defavorizate.

Scutirea de la plata
impozitelor ºi taxelor locale
pentru anul 2014 a fost
aprobatã pentru cele 11 locuinþe
ale asociaþiei din colonia
Tãlmaciu ºi pentru locuinþa din

Tãlmaciu, str. Aleea Stadionului.
Prin activitatea Asociaþiei
„Acasã” în Tãlmaciu s-a
rezolvat, parþial, problema
asigurãrii locuinþelor pentru
cazurile sociale.

actuala administraþie localã a oraºului Tãlmaciu.
Dupã ce documentaþiile tehnice pentru aceste lucrãri vor fi întocmite,
ele vor fi supuse aprobãrii Consiliului Local Tãlmaciu ºi, în momentul în
care va fi identificatã sursa de finanþare a investiþiei, va putea fi demaratã
procedura de atribuire a lucrãrilor.

Se reabiliteazã
strada Bãii
La începutul lunii aprilie vor fi demarate lucrãrile de reabilitare a
strãzii Bãii din Tãlmaciu.
Aici, drumul va fi reabilitat pe o lungime de 620 metri, vor fi
realizate trotuare (220 metri) ºi rigole pentru scurgerea apei
pluviale.
Termenul de execuþie al lucrãrii este de 30 de zile.
Lucrarea a fost atribuitã în urma publicãrii anunþului pe Serviciul
Electronic de Achiziþii Publice (SEAP).

rosu galben albastru negru

Astfel, din cele douã hotãrâri am aflat
cã viitorul Centru Naþional de Informare
Turisticã va avea o suprafaþã de 60 mp
ºi va fi compus dintr-un spaþiu cu standuri,
un spaþiu de informare, vestiar ºi grup
sanitar. Valoarea totalã a investiþiei este
de 381.026,21 lei (TVA inclus), din care,
construcþiile ºi montajul costã 151.834,71
lei. Durata de realizare a investiþiei este
de 12 luni.
Pentru realizarea centrului, Consiliul
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@n aten\ia persoanelor interesate s[ devin[ asisten\i
maternali profesioni`ti (angaja\i ai Direc\iei Generale de
Asisten\[ Social[ `i Protec\ia Copilului)
Asistentul maternal profesionist
(AMP) este persoana fizicã, atestatã, care asigurã prin activitatea
pe care o desfãºoarã la domiciliul
sãu creºterea, îngrijirea ºi educarea,
necesare dezvoltãrii armonioase a
copiilor primiþi în plasament.
Condiþiile pe care trebuie sã le
îndeplineascã persoanele interesate
sunt:
- sã aibã capacitate deplinã de
exerciþiu;
- sã aibã domiciliul în judeþul Sibiu
ºi sã aibã acces la servicii medicale
ºi servicii educative;
- persoana prin comportamentul
sãu în societate, starea sãnãtãþii ºi
profilul psihologic, prezintã garanþii
pentru îndeplinirea corectã a
obligaþiilor care revin unui - - pãrinte,
referitoare la creºterea, îngrijirea ºi
educarea copiilor sãi;
- solicitantul sã aibã în folosinþã o

locuinþã care acoperã necesitãþile
de preparare a hranei, igienã,
educaþie ºi odihnã ale utlizatorilor
sãi, inclusiv cele ale copiilor care
urmeazã a fi primiþi în plasament, în
plasament în regim de urgen\ã; pot
ocupa împreunã un dormitor maxim
4 copii, de acelaºi sex;
- persoana sã fie absolventã a
minim 10 clase;
- cel puþin unul dintre membrii
familiei sã aibã un venit stabil;
- persoana sã aibã aptitudini ºi
disponibilitatea de a lucra inclusiv
cu copii de vârstã micã ºi foarte micã
(0-2 ani), cu copii cu dizabilitãþi, copii
cu cerinþe educative speciale ºi cu
copii cu tulburãri de comportament;
- sã existe acordul din partea
tuturor membrilor familiei;
- sã manifeste o atitudine nondiscriminatorie indiferent de vârsta
copilului, apartenenþa etnicã, religie,

stare de sãnãtate;
- sã existe acceptare ºi înþelegere
atît din partea solicitantului cît ºi din
partea persoanelor care locuiesc cu
acesta cu privire la necesitatea
colaborãrii cu familia biologicã sau
adoptivã a copilului;
- solicitantul sã nu fi fost asistent
maternal profesionist cãruia i s-a
retras atestatul sau care nu a fost
reatestat datoritã neîndeplinirii
corespunzãtoare a sarcinilor de
serviciu;
-solicitantul care desfã`oarã o
activitate salarizatã, alta decât cea
de asistent maternal profesionist,
poate deveni asistent maternal
profesionist numai cu condi\ia
încetãrii contractului individual de
muncã, pe baza cãruia î`i
desfã`oarã respectiva activitate
salarizatã; persoana implicatã în
orice alte activitãþi care îi limiteazã

timpul pe care trebuie sã îl acorde
copiilor plasaþi;
- solicitantul sã aibã capacitatea
`i disponibilitatea de a lucra în
condi\ii de stres sau speciale
(plasament în regim de urgen\ã);
- solicitantul sã aibã capacitatea
ºi disponibilitatea de a primi 2 copii
în plasament, cu excepþia:
- situaþiei în care asistentul
maternal are în plasament un copil
cu handicap grav/accentuat;
Asistentul maternal a adoptat un
copil, poate refuza al doilea copil pe
o perioadã de 2 ani, perioadã în
care are loc monitorizarea
postadopþie; în aceastã situaþie
atestatul se va elibera pe o
perioadã de 2 ani.
La angajare, dacã asistentul
maternal primeºte în plasament un
copil cu vârsta cuprinsã între 0 -2
ani, poate refuza , pe o perioadã de

maxim un an primirea în plasament
al celui de –al doilea copil; atestatul
se elibereazã pe o perioadã de un
an.
NU POA
TE FI ASISTENT
POATE
MA
TERNAL
MATERNAL
PROFESIONIST
PROFESIONIST::
- persoana care a suferit o
condamnare prin hotãrâre judecãtoreascã, rãmasã definitivã pentru
sãvârºirea unei infracþiuni care ar
face-o incompatibilã cu profesia de
asistent maternal profesionist;
- pãrintele decãzut din drepturile
pãrinteºti sau cãruia i-au fost
interzise sau limitate drepturile
pãrinteºti prin hotãrâre judecãtoreascã rãmasã definitivã ºi
irevocabilã;
- persoana care suferã de boli
cronice psihice sau boli cronice
transmisibile;
- persoana care are proprii copii

daþi în plasament.
Persoanele interesate trebuie sã
se prezinte la sediul Direcþiei
Generale de Asistenþã Socialã ºi
Protecþia Copilului Sibiu (Sibiu, str.
Mitropoliei, nr.2), la Serviciul Management de caz pentru Asistenþã
Maternalã (tel.0269.23.20.66
int.43) pentru a primi toate
informaþiile necesare ºi a fi consiliat
de specialiºtii serviciului.
Dupã etapa de informare,
persoanele interesate vor întocmi
un dosar, se va realiza evaluarea
persoanei ºi familiei, persoana va
urma un stagiu de pregãtire în
asistenþã maternalã, iar la final, dupã
caz, se va propune atestarea ca
asistent maternal profesionist de
cãtre Comisia pentru Protecþia
Copilului Sibiu ºi angajarea din
momentul în care iau în plasament
copilul/copiii.

Au fost adoptate urmãtoarele
hotãrâri:
1. Hotãrârea nr. 20/2014 privind
alegerea preºedintelui de ºedinþã –
consilierul Ion Macovei Ion -15 voturi
„pentru”;
2. Hotãrârea nr. 21/2014 privind
rectificarea bugetului local pe
trimestrul I- 2014 ºi modificarea listei
de investiþii pe anul 2014 -10 voturi
„pentru”, 4 abþineri (conmsilierii
Lotrean, Covaci, Nicoarã, Oancea)
ºi 1 vot „impotrivã” (consilierul Filip);
3. Hotararea nr. 22/2014 privind
prelungirea unor contracte de
închiriere - 15 voturi „pentru”;
4. Hotãrârea nr. 23/2014 privind
aprobarea preluãrii veniturilor ºi cheltuielilor subunitãþilor finanþate din
venituri proprii la bugetul local al
oraºului Tãlmaciu - 11 voturi „pentru”
ºi 4 abþineri (consilierii Lotrean,
Covaci, Oancea, Filip);
5. Hotãrârea nr. 24/2014 privind
aprobarea bugetului de venituri ºi
cheltuieli la SC Apa-Canal Tãlmaciu
SRL - 12 voturi „pentru”, 1 abþinere
(consilierul Nicoarã) ºi 2 voturi
„împotrivã” (consilierii Lotrean,
Oancea);
6. Hotãrârea nr. 25/2014 privind
aprobarea prelungirii contractului de
comodat nr. 1022/2/2012, încheiat
cu Biserica Ortodoxã Tãlmãcel,
reprezentatã prin preot paroh David
Gabriel, pentru spaþiul din satul
Tãlmãcel, nr. 419 - 13 voturi „pentru”
ºi 2 voturi împotrivã (consilierii
Nicoarã, Covaci);
7. Hotãrârea nr. 26/2014 privind
aprobarea prelungirii contractului de

închiriere nr. 1208/18/2011, încheiat
cu dr. Burchea Bogdan, pentru
spaþiul din incinta Dispensarului
Tãlmãcel, cu destinaþia de cabinet
stomatologic - 15 voturi „pentru”;
8. Hotãrârea nr. 27/2014 privind
înlocuirea titularului contractului de
închiriere cu nr. 3825/195/2013, pentru locuinþa din Tãlmaciu, str. Nicolae
Bãlcescu, nr. 55 - 15 voturi „pentru”;
9. Hotãrârea nr. 28/2014 privind
aprobarea includerii în contractul de
închiriere nr. 3762/77/2013 a domnului Hozan Nicolae Alexandru, la
cererea titularului contractului de
închiriere- doamna Hozan Ana - 15
voturi „pentru”;
10. Hotãrârea nr. 29/2014 privind
repartizarea locuinþei din Colonia
Tãlmaciu, nr. 9/1 - 15 voturi „pentru”;
11. Hotãrârea nr. 30/2014 privind
atribuirea, prin contract de comodat,
a spaþiului din sat Colonia Tãlmaciu,
nr. 4, cãtre Parohia Ortodoxã Românã Tãlmaciu II Colonie, reprezentatã
prin preot paroh Macriº Aurel - 15
voturi „pentru”;
12. Hotãrârea nr. 31/2014 privind
aprobarea întocmirii documentaþiei
de intabulare ºi apartamentare a
blocurilor ANL - 15 voturi „pentru”;
13. Hotãrârea nr. 32/2014 privind
însuºirea unui raport de evaluare ºi
aprobarea vânzãrii locuinþei din
Tãlmaciu, str. Mhai Viteazu, nr. 18,
cãtre titularul contractului de închirere
- 10 voturi „pentru”, 2 voturi „împotrivã” (consilierii Popa C, Nicoarã) ºi 3
abþineri (consilierii Basarabã, Covaci,
ªutea);
14. Hotãrârea nr. 33/2014 privind

aprobarea documentaþiei PUDpentru lotizare teren în vederea
realizãrii de locuinþe în Tãlmaciu, str.
22 Decembrie 1989, f. n., înscrise în
CF 101402/Tãlmaciu ºi CF 102509
- 15 voturi „pentru”;
15. Hotãrârea nr. 34/2014 privind
aprobarea închirierii, prin licitaþie
publicã, a unui imobil- teren situat în
Tãlmaciu, str. Unirii, f. n. - 15 voturi
„pentru”;
16. Hotãrârea nr. 35/2014 privind
aprobarea Planului de amplasament
ºi delimitare a imobilului, cu propunere
de alipire, pentru terenurile situate în
Tãlmaciu, str. Tãlmãcelului, identificate în CF 102319/Tãlmaciu, CF
102332/Tãlmaciu, CF 102324/
Tãlmaciu, CF 102320/Tãlmaciu, CF
102333/Tãlmaciu - 15 voturi
„pentru”;
17. Hotãrârea nr. 36/2014 privind
aprobarea Studiului de fezabilitate ºi
a principalilor indicatori tehnicoeconomici pentru obiectivul de
investiþii ”Construire Centrul Naþional
de Informare ºi Promovare TuristicãTãlmaciu” - 10 voturi « pentru », 2
abþineri (consilierii Oancea, Nicoarã)
ºi 3 voturi împotrivã (consilierii
Lotrean, Covaci, Basarabã) ;
18. Hotãrârea nr. 37/2014 rivind
aprobarea proiectului, a cheltuielilor
legate de proiect ºi sursele de finanþare a proiectului ”Construire Centrul
Naþional de Informare ºi Promovare
Turisticã- Tãlmaciu” - 10 voturi « pentru
» ºi 5 abþineri (consilierii Oancea,
Nicoarã, Lotrean, Covaci, Basarabã);
19. Hotãrârea nr. 38/2014 privind
aprobarea Obiectivelor ºi Criteriilor

de performanþã pe anul 2014 ale
ºefului RPL Ocolul Silvic Tãlmaciu RA;
- 15 voturi „pentru”;
20. Hotãrârea nr. 39/2014 privind
acordarea unor facilitãþi Asociaþiei
"Acasã", cu sediul în oraºul Tãlmaciu,
str. Unirii, f. n. - 15 voturi „pentru”;
21. Hotãrârea nr. 40/2014 privind
aprobarea Planului de ordine ºi
siguranþã publicã al oraºului Tãlmaciu, pe anul 2014 - 15 voturi „pentru”;
22. Hotãrârea nr. 41/2014 privind
modificarea anexelor nr. 6 ºi nr. 9 din
HCL nr. 4/2014 pentru aprobarea
impozitelor ºi taxelor locale pe anul
2014 - 12 voturi „pentru”, 2 abþineri
(consilierii Nicoarã, Oancea) ºi 1 vot
„împotrivã” (consilierul Lotrean);
23. Hotãrârea nr. 42/2014 privind
aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ºi demarãrii procedurii de
achiziþie publicã pentru realizarea
obiectivului de investiþii "Înlocuirea
reþelei de canalizare cartier blocuri
Tãlmaciu" - 14 voturi „pentru” ºi 1
vot „împotrivã” (consilierul Lotrean);
24. Hotãrârea nr. 43/2014 privind
aprobarea întocmirii documentaþiei
tehnice pentru realizarea obiectivului
de investiþii "Reþele canalizare Cartier
Armeni I” - 15 voturi „pentru”;
25.Hotãrârea nr. 44/2014 privind
aprobarea întocmirii documentaþiei
tehnice pentru realizarea obiectivului
de investiþii ”Reþele canalizare oraº
Tãlmaciu, sat Colonia Tãlmaciu” - 15
voturi „pentru”;
26. Hot[r]rea nr. 45/2014 privind
aprobarea întocmirii documentaþiei
tehnice ºi execuþiei lucrãrilor pentru
realizarea obiectivului de investiþii

„Racorduri canalizare Tãlmãcel” - 15
voturi „pentru”;
27. Hotãrârea nr. 46/2014 privind
aprobarea întocmirii documentaþiei
tehnice ºi executãrii lucrãrilor pentru
obiectivul de investiþii „Branºamente
apã Tãlmãcel” - 15 voturi „pentru”;
28. Hotãrârea nr. 47/2014 privind
aprobarea întocmirii documentaþiei
tehnice ºi demarãrii procedurii de
achiziþie publicã pentru realizarea
obiectivului de investiþii „Consolidare
bucãtãrie Cãmin Cultural sat
Tãlmãcel”; - 15 voturi „pentru”;
29. Hotãrârea nr. 48/2014 privind
aprobarea întocmirii documentaþiei ºi
execuþie lucrãri pentru obiectivul de
investiþii „Încãlzire centralã imobil str.
Aleea Stadionului, gr. soc. 1, ap. 11”
- 15 voturi „pentru”;
30. Hotãrârea nr. 49/2014 privind
aprobarea întocmirii documentaþiei ºi
executãrii lucrãrilor la obiectivul de
ivestiþii „Încãlzire centralã garaje PSI
ºi anexe” - 15 voturi „pentru”;
31. Hotãrârea nr. 50/2014 privind
repartizarea unei locuinþe pentru
tineri, construite prin Agenþia
Naþionalã pentru Locuinþe - 15 voturi
„pentru”;
32. Hotãrârea nr. 51/2014 privind
aprobarea întocmirii amenajamentului pastoral pentru gestionarea
pajiºtilor din oraºul Tãlmaciu, cu
localitãþile aparþinãtoare - 13 voturi
„pentru” ºi 2 abþineri (consilierii
Covaci, Lotrean);
33. Hotãrârea nr. 52/2014 privind
aprobarea Regulamentului privind
regimul închirierii pãºunilor aflate în
proprietatea oraºului Tãlmaciu - 12

voturi „pentru” ºi 3 abþineri (consilierii
Lotrean, Nicoarã, Covaci).
Domnii consilieri ºi-au însuºit:
- Raportul privind situaþia socialeconomicã a oraºului Tãlmaciu pe
anul 2013;
- Raportul privind activitatea
administratorului SC Apa- Canal
Tãlmaciu SRL pe anul 2013;
- Analiza activitãþii SPCLEP
Tãlmaciu pe anul 2013.
S-au aprobat:
- cererea domnului Zelig Gheorghe, domiciliat în Tãlmaciu, str. Nicolae
Bãlcescu, nr. 21A, pentru cumpãrare
teren;
- cererea domnului Oancea Ioan,
domiciliat în Tãlmaciu, str. Mihai Viteazu, nr. 66, pentru concesionare teren.
Nu s-au aprobat:
- cererea d-lui Vlasie Simion,
domiciliat în Tãlmaciu, str. Mihai Viteazu,
nr. 53, pentru concesionare teren;
- cererea d-lui Carolea Ioan, domiciliat în Tãlmaciu, str. Mihai Viteazu,
nr. 85, pentru concesionare teren;
- cererea d-lui Bancu Ludi, domiciliat în Talmaciu, str. Mihai Viteazu,
nr. 81, pentru concesionare teren;
- cererea d-lui Cãldãrar Traian, domiciliat în Tãlmaciu, str. Mihai Viteazu,
nr. 77, pentru concesionare teren.
S-a amânat soluþionarea cererilor
numiþilor Cãlinoiu Cãtãlin, domiciliat
în Tãlmaciu, str. Arinilor, nr. 5, Simion
Elena, domiciliatã în Tãlmaciu, str.
Arinilor, nr. 17, ºi Iagãru Aurel,
domiciliat în Tãlmaciu, str. Arinilor, nr.
7, pentru concesionare teren.
Consilier administraþie,
Claudia Hanea

5.PROIECT DE HOT{R}RE
privind inchirierea, prin licita\ie
public[, a unui imobil-teren situat
^n T[lmaciu, la intersec\ia str[zilor
M.Viteazu cu str.I.Lebel, cu
destina\ia de spa\iu comercial-ini\iator primarul Ora`ului T[lmaciu.
6.PROIECT DE HOT{R}RE
privind aprobarea Regulamentului
privind acordarea de facilit[\i
fiscale, conform art.286 alin.8 din
Codul Fiscal-ini\iator primarul
Ora`ului T[lmaciu.
7.PROIECT DE HOT{R}RE
privind aprobarea documenta\iei
tehnice pentru obiectivul de
investi\ii "@nc[lzire central[ Garaje
`i anexe Prim[rie"-ini\iator
primarul Ora`ului T[lmaciu.
8.PROIECT DE HOT{R}RE
privind aprobarea modific[rii , prin
act adi\ional, a art. 6.1 din con-

tractul de asociere ^n participa\iune nr.6245/2012 ^ncheiat cu SC
MVM RIVER ENERGY SRL.-ini\iator primarul Ora`ului T[lmaciu.
9.PROIECT DE HOT{R}RE
privind aprobarea Planului local
de m[suri pentru gestionarea ^n
anul 2014 a problematicii legate
de combaterea transmiterii bolii
Lyme prin ^n\ep[tura de c[pu`eini\iator primarul Ora`ului T[lmaciu.
10.PROIECT DE HOT{R}RE
privind aprobarea execut[rii
Strategiei de dezvoltare economico-social[ a Ora`ului T[lmaciu pe
perioada 2014-2020-ini\iator
primarul Ora`ului T[lmaciu.
11.PROIECT DE HOT{R}RE
privind aprobarea ^ntocmirii
documenta\iei pentru realizarea
unei toalete ^n incinta Liceului
Tehnologic J.Lebel T[lmaciu-

~coala cu clasele I-VIII T[lmaciu,
str.N.B[lcescu, nr.6,-ini\iator
primarul Ora`ului T[lmaciu.
12.PROIECT DE HOT{R}RE
privind aprobarea modificarii HCL
212/2013 privind trecerea unui
teren din domeniul public al
Ora`ului T[lmaciu `i administrarea
Consiliului Local T[lmaciu ^n
domeniul public `i administrarea
Consiliului Jude\ean Sibiu ^n
vederea amen[jarii unui loc de
joac[ ^n satul T[lm[cel-ini\iator
primarul Ora`ului T[lmaciu.
13.PROIECT DE HOT{R{RE
privind ^nchirierea, prin licita\ie
public[, a unui imobil-teren ^n
suprafa\[ de 2mp situat la intersec\ia strazilor Unirii cu Nicolae
B[lcescu pentru amplasare firma
luminoas[-ini\iator primarul
Ora`ului T[lmaciu.

14.Aviz[ri:-cererea domnului
Vlasie Simion, domiciliat ^n
T[lmaciu, str.M.Viteazu, nr.782
pentru concesionare teren;
-cererea domnului Hanea
Drago`, domiciliat ^n T[lmaciu,
str.E.Cioran, nr.11 pentru ^nchiriere
teren.
-cererea domnului Agache
Mircea, domnului Bota Nicolae,
domnului Vreavu Cristi `i doamnei
Ciolpan Elena, domicilia\i ^n
T[lmaciu, str.N.B[lcescu, nr.63
pentru concesionare teren.
-cererea domnului Dumitra`cu
Florin, domiciliat ^n T[lmaciu, str.
Cet[\ii, nr.19 pentru concesionare
teren.
15.Diverse.
-pl]ngerea prealabil[ a domnului
Lotrean Constantin Mihai, domiciliat
^n Talmaciu, str.I.Creang[, nr.1.

Convocator
JOI, 27 MARTIE 2014 , orele
14,00 a avut loc `edinta ordinarã
a Consiliului Local Talmaciu ^n
Sala de `edinte a Prim[riei
Ora`ului T[lmaciu, convocat[ prin
Dispoziþia nr.66 /2014, cu
urm[toarea ordine de zi:
1.PROIECT DE HOT{R}RE
privind aprobarea ^nchirierii, prin
licita\ie public[, a paji`tilor
proprietatea public[ a Ora`ului
T[lmaciu , a caietului de sarcini `i
a contractului-cadru, precum `i
stabilirea comisiei de licita\ie `i a
comisiei de solu\ionare a
contesta\iilor-ini\iator primarul
Ora`ului Talmaciu.
2.PROIECT DE HOT{R}RE
privind aprobarea Planului de
amplasament `i delimitare cu
propunere de dezlipire a imobilului
-teren situat ^n Colonia Talmaciu,

^nscris ^n CF 101828/Talmaciu,
nr.top. 1913/1/12 proprietatea
privat[ a Ora`ului T[lmaciu-ini\iator primarul Ora`ului T[lmaciu.
3.PROIECT DE HOT{R}RE
privind aprobarea Planului de
amplasament `i delimitare cu
propunere de dezlipire a imobilului
-teren situat ^n Colonia T[lmaciu,
^nscris ^n CF 101829/T[lmaciu,
nr.top. 1913/1/4/1 proprietatea
privat[ a Ora`ului T[lmaciu-ini\iator primarul Ora`ului T[lmaciu.
4.PROIECT DE HOT{R}RE
privind ^nchirierea, prin licita\ie
public[, a doua imobile-terenuri
situate ^n Pia\a Textili`tilor, bl.2 ,
^nscrise ^n CF 102386/T[lmaciu,
nr.top. 4192/1/1/6/2/2/1/1/3/1/1/1/
1/1 pentru acces spa\iu comercial,
conform schi\ei anexate-ini\iator
primarul Ora`ului T[lmaciu.
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Serviciul Public Comunitar Local de Evidenþã
a Persoanelor Tãlmaciu vã informeazã
În atenþia locuitorilor oraºului
Tãlmaciu ºi a comunelor arondate
Serviciului Public Comunitar Local
pentru Evidenþa Persoanelor
Tãlmaciu (Boiþa, Racoviþa, Turnu
Roºu):
Cu cel mult 180 de zile înainte
de expirarea termenului de
valabilitate a actului de identitate,
dar nu mai puþin de 15 zile, titularul
acestuia are obligaþia sã solicite
serviciului public comunitar de
evidenþã a persoanelor eliberarea
unei noi cãrþi de identitate,
prezentând
urmãtoarele
documente:
- cerere tip pentru eliberarea
actului de identitate (se primeºte
de la ghiºeu);

- actul de identitate ºi cartea de
alegãtor expirate;
- certificatul de naºtere, original
ºi copie;
- certificatul de cãsãtorie sau
hotãrârea de divorþ, definitivã ºi
irevocabilã, dacã este cazul,
original ºi copie;
- certificatul de deces al soþului/
soþiei decedat/ã, dacã este cazul,
original ºi copie;
- certificatele de naºtere ale
copiilor minori cu vârsta mai micã
de 14 ani, dacã este cazul, original
ºi copie;
- documentul cu care se face
dovada adresei de domiciliu,
original ºi copie;
- chitanþa reprezentând

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

pãrinþi sau al reprezentantului
legal, original ºi copie;
- documentul cu care pãrintele/
reprezentantul legal, face dovada
adresei de domiciliu, original ºi
copie;
- certificatul de cãsãtorie al
pãrinþilor sau, dupã caz, hotãrârea
de divorþ, definitivã ºi irevocabilã,
în cazul în care pãrinþii sunt
divorþaþi, original ºi copie;
- chitanþa reprezentând
contravaloarea cãrþii de identitate
de 7 lei ºi a taxei de timbru de 5 lei,
achitate la casieria Primãriei
oraºului Tãlmaciu.
La împlinirea vârstei de 14 ani,
minorul se prezintã la ghiºeul
Serviciului Public Comunitar Local

de Evidenþã a Persoanelor, însoþit
de unul dintre pãrinþi sau, dupã caz,
de reprezentantul sãu legal, de
persoana desemnatã din cadrul
centrului specializat aflat sub

autoritatea serviciului public de
asistenþã socialã sau de persoana
cãreia i-a fost încredinþat în
plasament, pentru a solicita
eliberarea actului de identitate.

PROGRAMUL CU PUBLICUL
LUNI MARÞI MIERCURI JOI VINERI -

8– 12 - primiri documente
15- 16 - eliberãri documente
8– 12 - primiri documente
15- 16 - eliberãri documente
12– 18 - primiri documente ºi eliberãri documente
8– 12 - primiri documente
15- 16 - eliberãri documente
8– 12 - primiri documente ºi eliberãri documente
SPCLEP Tãlmaciu
-compartiment evidenþa persoanelorConsilier
Consilier,, Elena- Delia Stancu

În încercarea de a îmbunãtãþi
calitatea ºi eficienþa muncii instituþiei,
a relaþiei cetãþean – administraþie
publicã localã ºi de a oferi o
transparenþã decizionalã, în calitate
de primar al oraºului Tãlmaciu, în
conformitate cu prevederile art. 63,
alin. 3), lit. a) din Legea administraþiei
publice locale nr. 215/2001republicatã, vã prezint Raportul
privind starea generalã economicosocialã a oraºului în anul 2013.
Prezentul Raport conþine
informaþii furnizate de serviciile ºi
compartimentele aparatului de
specialitate al Primarului, de serviciile
subordonate Consiliului Local.
Anul 2013 a fost unul în care
întreaga societate româneascã a
încercat sã scape de criza economicã ºi socialã, ale cãrei repercursiuni s-au facut simþite ºi asupra activitãþii Primãriei oraºului
Tãlmaciu.
De aceea, am încercat sã ne
adaptãm noilor realitãþi economice
ºi am pus un accent deosebit pe
îndeplinirea nevoilor comunitãþii
locale.
În acest sens, întreaga activitate
desfãºuratã de aparatul de specialitate al primarului ºi de serviciile
publice subordonate Consiliului
Local, a fost orientatã spre îndeplinirea obiectivelor stabilite de
administraþia publicã localã, prin
aplicarea hotãrârilor Consiliului Local, a dispoziþiilor primarului, cu
respectarea obligaþiilor ºi atribuþiilor
stabilite de actele normative în
vigoare.
În aceste condiþii, rolul administraþiei locale devine unul esenþial.
Aceasta nu poate sã impulsioneze
prin lege sectorul economic, nu
poate stabili o ratã a împrumuturilor
bancare, la fel de bine cum nu poate
face angajãri sau crea noi locuri de
muncã. Dar administraþia publicã
localã poate sã ofere un cadru
decent de existenþã, în care viaþa
fiecãruia dintre noi sã nu mai fie

mãcinatã de problemele curente,
precum cele referitoare la plata
utilitãþilor, la strãzi sau trotuare de
proastã calitate, la iluminatul public
etc.
Întrucat consider cã atât activitatea Consilului Local cât ºi cea a primarului ºi a aparatului propriu, nu
pot fi separate de contextul general
al vieþii economice ºi sociale a oraºului nostru, am decis sã completãm
acest raport cu prezentarea programelor ºi activitãþtilor în care am
avut implicare, cu detalierea, dupã
caz, a anumitor date.
Rezultatele consemnate în raport, ca ºi programele în derulare
prezentate, nu înseamna abordarea exhaustivã a activitãþii complexe pe care o reprezintã administrarea unui teritoriu de 584 ha
intravilan, respectiv 17.869 ha teren
extravilan ºi a unei populaþii de peste
5.500 locuitori ºi, de aceea, orice
observaþie, sugestie sau propunere,
dar ºi eventualele critici, vor fi
binevenite.
În acest context, am întocmit prezenta informare în care am încercat
sã cuprind succint principalele
realizãri ale anului 2013, desprinse
atât din programul electoral, din
Legea nr. 215/2001, din alte acte
normative în domeniu, cât ºi din
propunerile cetãþenilor, materializate
în hotãrâri ale Consiliului Local.
Starea economicã ºi socialã a
unei localitãþi este determinatã, în
primul rând, de activitatea agenþilor
economici care îºi desfãºoarã
activitatea pe teritoriul sãu. În anul
2013 au fost în evidenþa Registrului
Comerþului un numãr de 334 firme.
Pe raza oraºului Tãlmaciu
funcþionau 15 agenti economici cu
activitate de producþie, 60 agenþi
economici cu activitate în domeniul
serviciilor, 4 agenþi din domeniul
producþiei alimentare, 3 având ca
profil construcþii civile, precum ºi 80
agenþi economici având ca profil
activitãþi comerciale.

Printre principalii agenþi
economici enumerãm:
S.C. FAURECIA SEATING S.A.
- producþie huse
S.C. ROMANOFIR S.A. producþie aþã
S.C. HLV TRANSILVANIA S.A. producþie lemn
S.C. VITOªA S.R.L. - producþie
panificaþie
S.C. LANCO S.R.L. confecþionare corturi
S.C. SILVA GRUP S.R.L. producþie lemn
S.C.ZIAN LOGISTIC S.R.L.prestãri servicii transport persoane/
marfã
S.C. LA FÂNTÂNÃ S.R.L. îmbuteliere apã
S.C. SCANIA SERV S.R.L. reparaþii auto
S.C. BASARAB S.R.L. - comerþ
materiale construcþii
S.C. ACSTAL S.A. - prestãri
servicii utilitãþi
S.C. DOINA PROD S.R.L. producþie panificaþie
S.C. PECOM LOGISTIC S.R.L.
- prestãri servicii transport marfã
Din informaþiile pe care le
deþinem, în societãþile private de pe
raza oraºului Tãlmaciu îºi desfãºoarã
activitatea un numar de aproximativ
1.650 angajaþi.
În sectorul public sunt
angajate 360 de persoane:
Primãria Tãlmaciu – 85 angajaþi
(2 demnitari; 32 fucþionari publici, 53
personal contractual, din care –
asistenþi personali - 26, muncitori,
ºoferi- 25)
Liceul Tehnologic "Johannes
Lebel" – 93 angajaþi
CRRPH I Tãlmaciu - 54 angajaþi
CRRPH II Tãlmaciu - 46 angajaþi
Regia Publicã Localã Ocolul Silvic
Tãlmaciu RA – 21 persoane
Altele ( Poliþie, CFR, CEC,
Dispensar etc) – 61 persoane
Tot la data de 31.12.2013 existau
62 ºomeri indemnizaþi în evidenþa
AJOFM Sibiu.

Un punct important în activitatea
administraþiei publice locale îl
constituie aprobarea de cãtre
Consiliul Local a bugetului de venituri
ºi cheltuieli pe anul 2013. Aprobarea
bugetului local pe anul 2013 s-a
realizat prin Hotãrârea Consiliului
Local nr. 76/2013 venituri, în sumã
de 13.081.240 lei, din care:
-5.594.400 lei – venituri proprii
-3.825.000 lei – sume defalcate
din TVA
-3.661.840 lei – subvenþii de la
bugetul de stat
Cheltuieli totale în sumã de
13.871.840 lei
Structura bugetului de venituri ºi
cheltuieli, precum ºi modul de
utilizare al acestuia vor fi expuse pe
larg în raportul Serviciului contabilitate la Contul de încheiere a
exerciþiului bugetar pe anul 2013.
Activitatea compartimentului de
urbanism din cadrul aparatului de
specialitate în probleme de urbanism
s-a concretizat în anul 2013 în:
- eliberarea a 106 certificate de
urbanism
- eliberarea a 63 autorizaþii de
construire
În anul 2013 au fost realizate
lucrãri de reabilitare strãzi, ºi anume:
Aleea Castanilor, Aleea Stadionului,
acces carosabil strada Emil Cioran,
trotuarul de pe strada Unirii (strada
Efective de animale

Tãlmacelului – râul Sadu).
Tot în anul 2013 au început
lucrãrile de reabilitare a strãzii Cetãþii
ºi care vor fi finalizate în anul 2014.
În satul Tãlmãcel au început
lucrãrile de realizare a reþelelor de
canalizare, alimentare cu apã ºi la
punctul de captare apã- pârâul
Strugaru.
La ªcoala Gimnazialã Tãlmaciu,
Corpul B, a fost realizat sistemul de
încãlzire centralã, iar la Gradiniþa nr
1 Tãlmaciu au fost înlocuite toate
geamurile ºi uºile existente din lemn,
cu tâmplarie PVC cu geam
termopan.
Serviciul de întreþinere a infraructurii oraºului ºi de ecologizare a
funcþionat în anul 2013 cu 12
persoane, din care 8 persoane
calificate ºi 4 necalificate.
Prin implicarea personalului de
specialitate, au fost realizate
urmãtoarele:
- lucrãri de întreþinere ºi igienizare
în imobilele aflate în folosinþa
instituþiei;
- lucrãri de întreþinere ale sistemului de iluminat public; (În anul
2013 au fost înregistrate un numãr
de aproximativ 55 sesizãri de la
cetãþeni, care au fost soluþionate prin
schimbarea lãmpilor de iluminat
public ºi lucrãri în punctele de
aprindere);

Suprafeþe însãmânþate

Se înlocuieºte reþeaua de canalizare în zona de blocuri
Consiliul Local Tãlmaciu a adoptat
Hotãrârea nr. 42/2014, prin care a
aprobat indicatorii tehnico- economici ºi
demararea procedurii de achiziþie publicã
pentru realizarea obiectivului de investiþii
„Înlocuirea reþelei de canalizare – cartier
blocuri Tãlmaciu”.
Astfel, s-a dat „undã verde” acestei
importante lucrãri, de care vor beneficia,
în primul rând, locuitorii din zona de blocuri
a Tãlmaciului.
Vor fi realizate o nouã reþea de
canalizare a apelor uzate menajere, noi
cãmine de scurgere, racorduri, cãmine
de vizitare etc ºi va fi refãcut sistemul
rutier.

Valoarea totalã a investiþiei este
estimatã la 358.660 lei (cu TVA).
Anunþul privind aceastã lucrare este
deja publicat pe SEAP, iar în cea dea
doua jumãtate a lunii aprilie, va fi
desemnatã firma câºtigãtoare ºi va fi
semnat contractul de execuþie. Lucrãrile
vor începe doar dupã obþinerea avizelor
de sãpãturã din partea furnizorilor de
utilitãþi- gaz, energie electricã, telefonie,
apã potabilã.
Obiectivul de investiþii „Înlocuirea reþelei
de canalizare – cartier blocuri Tãlmaciu”
va completa lucrãrile derulate în zonã anul
trecut, când au fost realizate reabilitãrile
Aleii Stadionului ºi Aleii Castanilor.

- iluminatul ornamental în
perioada sãrbãtorilor de iarnã;
- lucrãri de întreþinere a spaþiilor
verzi, a zonelor de acces ºi din
parcuri;
- lucrãri de întreþinere a
mobilierului stradal;
- lucrãri de reparaþii ºi întreþinere
ale sistemului de semnalizare
rutierã. Compartimentul achiziþii
publice din cadrul serviciului tehnic
organizeazã procedurile de achiziþii
publice ºi rãspunde de dotarea
structurilor funcþionale din cadrul
Primãriei oraºului Tãlmaciu, cu
obiecte de inventar ºi consumabile,
în vederea desfãºurãrii activitãþii
acestora în bune condiþii.
În anul 2013 au fost realizate prin
Sistemul Electronic de Achiziþii
Publice 2 proceduri de cerere de
ofertã de preþ, cu valoarea totalã
de 1.339.641,15 lei, fãrã TVA ºi 70
de achiziþii directe, în valoare totalã
de 286.791,00 lei fãrã TVA.
Starea economico- socialã la
nivelul localitãþii a fost întotdeauna
influenþatã ºi de activitãþile lucrãtorilor
în agriculturã. O parte a cetãþenilor
s-a ocupat în anul 2013 cu
creºterea animalelor ºi cultivarea
terenurilor. În general, s-a înregistrat
o uºoarã creºtere în anul 2013,
comparativ cu anul 2012, astfel:
(vezi tabele)
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Despre necesitatea întoarcerii la Dumnezeu
Conform Triodului, omul existã ºi
se defineºte în mod real doar în relaþie
de comuniune cu Dumnezeu,
comuniune din care el, omul, îºi
primeºte adevãrata libertate. Însã,
rânduit spre cultivarea grãdinii
Edenului, omul rateazã desãvârºirea
prin cãderea în pãcat, este izgonit
din rai ºi dobândeºte ca ºi consecinþe
ale acestei cãderi stricãciunea,
caracterul pãtimaº, al cãror ultim efect
va fi moartea.
Totul începe în Triod de jos, de
foarte de jos. Condiþia umanã evocatã este una a pãcãtoºeniei, a
îndepãrtãrii de Dumnezeu, a suferinþei generate de aceastã îndepãrtare/înstrãinare de Dumnezeu, care
îmbracã extrem de multe aspecte,
vizibile în special în caracterul omului.
Astfel, totul pare sã se desfãºoare
invers, plecând de la o condiþie cãzutã ºi urcând spre o condiþie adamicã ce aminteºte nu doar despre
cãdere, ci ºi despre faptul cã omul
este conºtient întru totul de starea
de plâns în care a ajuns ºi îºi cultivã
dorinþa sincerã de întoarcere de
apropiere de Dumnezeu, de ieºire
din întunericul pãcatului ºi de
sãlãºluire, prin luminã, întru Luminã.
De fapt, este o întoarcere la viaþa
„normalã”, care caracteriza perioada
primordialã a umanitãþii, perioadã
înlocuitã prin cãderea primului om de
suferinþa ºi moartea care sunt
omniprezente în lume
Triodul este cartea de cult care
ne cãlãuzeºte paºii în perioada
Postului Mare. Din paginile lui aflãm

ºi putem înþelege ce este omul din
punctul de vedere al existenþei lui
duhovniceºti. Sfânta Scripturã ºi
cãrþile de cult, care sunt opera Sfinþilor
Pãrinþi ai Bisericii ne spun despre om
ceea ce, de multe ori, noi nu vrem sã
ºtim sau sã acceptãm.
În momentul în care începem sã
ne angajãm în postul acesta al Paºtilor
începem sã vedem cât de slabi
suntem ºi aproape neajutoraþi în lupta
aceasta a noastrã împotriva noastrã
ºi cã avem nevoie de harul divin ca
sã ne întãreascã ºi sã ne ajuta în lipta
aceasta. Ceea ce trebuie sã punem
noi este numai voinþa aceasta de a
lucra, de a sãvârºi virtuþile, ca sã ne
luminãm pe dinãuntru.
Raþiunea de a fi a postului este
aceea de a ne conºtientiza cu privire
la necesitatea întoarcerii noastre nu
spre ceva ce este strãin de noi, ci
spre ceva ce odatã am avut ºi am
pierdut. Întoarcerea survine cãderii
lui Adam prin înºelarea lui de cãtre
diavol, astfel încât, raportarea lui
Adam la Dumnezeu nu mai este directã, nemijlocitã. Ori, în cazul
cântãrilor Triodului, în momentul în
care aude cuvintele rostite sau
cântate de stranã, fiecare credincios
realizeazã cã i se cere o raportare
personalã la Dumnezeu.
Una dintre cântãrile din prima
sãptãmânã a Postului Mare spune:
„Fãcãtorul meu Domnul, luând þãrânã din pãmânt ºi însufleþindu-mã
cu suflare de viaþã, m-a înviat (lat.
animat – adus la viaþã, însufleþit) ºi ma cinstit a fi stãpânitor pe pãmânt

tuturor celor vãzute ºi locuitor
împreunã cu îngerii” (Din slujba
Vecerniei). Aºa a fost fãcut omul ºi
aºa a fost rânduit sã vieþuiascã.
Luând în considerare cele de mai
sus, putem avea o imagine ºi mai
clarã a vocaþiei omului. Cântarea
citatã spune: „...m-a cinstit a fi
stãpânitor pe pãmânt tuturor celor
vãzute”. Sf. Ioan Gurã de Aur spune
cã „chipul lui Dumnezeu” (Fac. 1,26)
se referã la stãpânirea pe care a
primit-o omul prin suflarea de viaþã sufletul - pe care l-a primit de la
Dumnezeu, dar nu peste cele
nevãzute, ci peste cele vãzute ale
lumii. Însã, el îºi pierde stãpânirea
asupra lumii prin ispita diavolului.
Într-o altã cântare se evidenþiazã
profunzimea suferinþei lui Adam:
„Adam cu plângere a strigat: Vai mie,
cã ºarpele ºi femeia de la dumnezeiasca îndrãznealã m-au gonit ºi din
desfãtarea raiului mâncarea din pom
m-a înstrãinat”. Iar, în continuare,
Triodul vorbeºte despre consecinþele cãderii: „Vai mine, nu mai pot
rãbda ocara. Cel ce eram odinioarã
împãratul tuturor fãpturilor celor pãmânteºti ale lui Dumnezeu, acum rob
m-am fãcut dintr-o sfãtuire fãrã de lege.
ªi cel ce eram îmbrãcat oarecând cu
mãrirea nemuririi. Cu piele de om
muritor cu jale sunt înfãºurat” (Stihira
I, Laudele la Utrenie).
Aºadar, mâncarea din pomul
cunoºtinþei binelui ºi rãului înstrãineazã pe om de natura sa. Conform
referatului biblic, dupã cãdere,
Dumnezeu îl strigã pe primul om:

«Adame, unde eºti?» «Doamne, mam ascuns, cã sunt gol ºi m-am
temut». Pielea, epiderma este cea
prin care luãm contact cu lumea, ne
adaptãm la lume, dar, în acelaºi timp,
pielea aceasta dobânditã prin cãdere
în locul îmbrãcãminþii de slavã, ne
mijloceºte jalea.
„Vai mie! – spune Adam - Ce
plângere îmi voi lua mie întru ajutor?”
De multe ori în Sfintele Evanghelii
Mântuitorul ne avertizeazã cu privire la starea celor care nu practicã
întoarcerea la Dumnezeu: «acolo va
fi plângerea ºi scrâºnirea dinþilor».
Din acest motiv, ni se pare cã plângerea este o pedeapsã. Plângem de
supãrare, de necaz dar ºi de bucurie ºi, atunci când plângem, ni se
pare cã suntem de plâns. Însã, din
fragmentul de mai sus vedem cã
plângerea, de fapt, ne ajutã. Aºa
spune Adam: Cum voi putea sã
gãsesc plângerea care sã mã ajute
sã mã pot suporta pe mine însumi.
Nu plângerea e pedeapsa, plângerea care pedepseºte. Plângerea
ºi scrâºnirea dinþilor este, într-adevãr, a celor care nu se întorc niciodatã. Plânsul pentru starea pãcãtoasã
în care am ajuns prin cãderea luiAdam
nu este ceva ce lipseºte în vremea
postului, ci este plânsul care ne ajutã
în postire, plânsul omului duhovnicesc.
„Ci Tu Iubitorule de oameni Cel ce
din pãmânt m-ai fãcut, cu milostivirea
îmbrãcându-Te, din robia vrãjmaºului
iarãºi mã cheamã ºi mã mântuieºte”.
Este bine de ºtiut cã, vrãjmaºul nu te
mai poate înrobi în momentul în care

se produce aceastã îmbrãcare a lui
Dumnezeu cu milostivirea. O
îmbrãcare cu firea noastrã, în care
biruieºte ispita diavolului ºi moartea
însãºi. Dacã diavolii ºi îngerii sunt
duhuri, spirite care nu pot fi vãzute, cu
atât mai mult Dumnezeu, Care este
mai presus decât orice se poate
închipui este prin excelenþã spiritual.
Însã, El se întrupeazã ºi ne aduce o
nouã chemare, la mântuire, la
redobândirea raiului pierdut.
Nouã, oamenilor, ce-i drept, ne
place sã ne construim propriile raiuri,
pãmânteºti. Ca sã ne rãzbunãm pe
pierderea suferitã de Adam, întâiul
om, Îl alungãm pe Dumnezeu din
raiurile pe care ni le construim. Însã,
tragedia noastrã, a oamenilor este
aceea cã, atunci când lipseºte ceva
din raiurile construite de noi înºine
suntem supãraþi ºi plângem amar,
întocmai ca Adam, acea lipsã. ªi,

întotdeauna va lipsi câte ceva din
raiurile posibile pe care le construiesc oamenii, iar, faptul cã lipseºte ceva
le va face niºte raiuri triste.
Niciunraiconstruitdeomnueperfect
fãrãDumnezeu.Trebuiesãnestrãduim
sã Îl aducem pe Dumnezeu în ceea ce
numimcolþulnostruderai.Sãnegândim
cã, în lumea noastrã se întâmplã foarte
des ca cineva sã aibã de toate, dar sã
fie invidios cã altul pare sã aibã mai
multe.
Postul ne învaþã sã fim mulþumiþi cu
ceea ce avem, chiar dacã este foarte
puþin. Mai mult, postul ne învaþã sã fim
mulþumiþi dacã Îl avem pe Dumnezeu
în viaþa noastrã. Orice altceva, în orice
cantitate, nu-L poate înlocui pe
Dumnezeu. De aceea, întrebarea pe
care trebuie sã ne-o repetãm mereu în
vremeapostuluieste:Noi,ce ne dorim?
Protopopul Avrigului,
Pr
asile Gafton
Pr.. V
Vasile

Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie pentru Agriculturã (APIA) a
demarat, la începutul acestei luni, Campania de primire a cererilor
de platã pentru schemele/mãsurile de sprijin pe suprafaþã.
Pentru a beneficia de sprijinul financiar pe suprafaþã, fermierii
trebuie sã depunã la Centrele APIA, pânã la 15 mai 2014, o singurã
cerere de platã. Pentru cererile de platã depuse începând cu data
de 16 mai, se vor aplica penalitãþi de 1% pentru fiecare zi lucrãtoare
de întârziere. Dupã data de 9 iunie 2014, cererea de platã nu mai
este admisã la calculul plãþii pentru anul în curs.
Pot beneficia de mãsurile de sprijin pe suprafaþã persoanele
fizice ºi/sau juridice care exploateazã terenul agricol pentru care
solicitã plata, în calitate de proprietari, arendaºi, concesionari,
administratori în cadrul asociaþiilor în participaþiune etc. Dacã
proprietarul a dat terenul în arendã, l-a concesionat sau l-a închiriat,
sprijinul financiar pe suprafaþa respectivã va fi acordat celui care
lucreazã terenul.
Precizãm cã sunt eligibile la platã exploataþiile cu suprafaþa de
cel puþin un hectar, formate din parcele agricole cu suprafaþa de
cel puþin 0,3 hectare. În cazul viilor, livezilor, culturilor de hamei,
pepinierelor pomicole, pepinierelor viticole sau al arbuºtilor fructiferi,
suprafaþa minimã a parcelei trebuie sã fie de cel puþin 0,1 hectare.
De asemenea, solicitantul trebuie sã respecte Bunele Condiþii
Agricole ºi de Mediu (GAEC) ºi Cerinþele Legale în Materie de
Gestionare (SMR) pe toatã suprafaþa fermei.
Mãsurile de sprijin pe suprafaþã sunt:
1. Schema de platã unicã pe suprafaþã (SAPS);

2. Ajutoare na\ionale tranzitorii (ANT):
- ANT 1- culturi în teren arabil;
- ANT 2- in pentru fibrã;
- ANT 3- cânepã pentru fibrã;
- ANT 4- tutun;
- ANT 5- hamei;
- ANT 6- sfeclã de zahãr.
3. Schema de platã separatã pentru zahãr;
4. Schema de sprijin pentru orez din zonele defavorizate altele
decât zona montanã;
5. Plãþi compensatorii pentru mãsurile de dezvoltare ruralã:
Se continuã angajamentele aflate în desfa?urare. Pentru
angajamentele care au fost finalizate în anul 2013 se acceptã
prelungirea lor cu un an, pentru anul 2014, sub rezerva aprobãrii
PNDR de cãtre Comisia Europeanã.
- Mãsura 211 - Plãþi compensatorii pentru zonele montane
defavorizate;
- Mãsura 212 - Plãþi compensatorii pentru zonele specific ºi
semnificativ defavorizate din punct de vedere natural.
- Mãsura 214 - Plãþi de Agro-mediu*:
- Pachetul 1 (P1) - Pajiºti cu înaltã valoare naturalã;
- Pachetul 2 (P2) - Practici agricole tradiþionale;
- Pachetul 3 (P3) - Pajiºti importante pentru pãsãri;
- Pachetul 4 (P4) - Culturi verzi;
- Pachetul 5 (P5) - Agricultura ecologicã;
- Pachetul 6 (P6) - Paji?ti importante pentru fluturi;
- Pachetul 7 (P7) - Terenuri arabile importante ca zone de

hrãnire pentru gâsca cu gât roºu.
*Se pot combina pe parcelã: P1 cu P2 sau P4 cu P5. Nu se pot
combina pe parcelã P4 cu P7.
Un element important ºi în Campania 2014 este aplicaþia IPA
Online, prin intermediul cãreia fermierii deja înregistraþi la APIA în
campanile precedente, ºi care intenþioneazã sã solicite sprijin pe
suprafaþã în anul 2014, prin acces la internet, pot sã completeze
electronic declaraþia de suprafaþã, sã vizualizeze ºi, dupã caz,
actualizeze propriile parcele - fa\ã de parcelele digitizate `i/sau
controlate pe teren în campania anterioarã. De asemenea, fermierii
îºi pot digitiza parcele noi, prin identificarea pe ortofotoplanurile
disponibile în baza de date (LPIS) a APIA.
Aplica\ia IPA Online pune la dispozi\ia fermierilor rezultatele
controalelor pe teren din anii anteriori precum `i avertizãri privind
calitatea digitizãrii parcelelor agricole `i avertizãri privind
respectarea anumitor cerin\e de ecocondi\ionalitate. Totodatã,
aplica\ia IPA Online informeazã fermierul dacã parcelele digitizate
sunt situate în zone eligibile pentru plãþile compensatorii pentru
mãsurile de dezvoltare ruralã.
Schemele/mãsurile de sprijin pe suprafaþã sunt finanþate din
Fondul European de Garantare Agricolã (FEGA), din Fondul
European Agricol pentru Dezvoltare Ruralã (FEADR) ºi din
bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii ºi Dezvoltãrii
Rurale (MADR).
SERVICIUL RELAÞII CU PUBLICUL ªI
COMUNICARE

Petale de primãvarã
Soarele-ºi trimite raze în zori,
Vântul danseazã, cu petale de flori
Cãci, iatã, zarzãrii au înflorit,
Cu aerul ei cald, primãvara ne-a zâmbit.



Suntem ºi pe Facebook!

Informaþia Tãlmaciului, publicaþia
tuturor celor ce locuiesc sau iubesc
Tãlmaciu ºi Tãlmãcelul, este ºi pe
Facebook. Utilizatorii internetului, ce
doresc sã ne devinã prieteni în aceastã
reþea de socializare, trebuie sã ne caute dupã numele Informa\ia T[lmaciului.
Contul nostru poate fi accesat la
adresa
www.facebook.com/
ziar.talmaciu. Ne dorim sã fim cât
mai mulþi, sã ne putem împãrtãºi unii
altora bucuriile ºi necazurile.
AT E N Þ I E !
Orice utilizator ce va posta mesaje
folosind un limbaj neadecvat, licenþios,
va fi eliminat imediat din lista de
prieteni!
Ne puteþi scrie pe adresa de e mail
informatiatalmaciului@gmail.com. Nu
uitaþi sã vã semnaþi cu numele ºi
adresa corectã!

Totul e vis, încântare, e poezie
De aceea-mi aºtern cuvinte pe hârtie.
Totul se trezeºte, din nou, la viaþã,
Câmpul dezmorþit, e plin de verdeaþã!

Albinuþe hãrnicuþe, se agaþã de crenguþe
Poposesc pe floricele, cu micuþe picioruºe
Polenul îl strâng cu spor, cãci nu obosesc,
Iar mierea-n faguri, cu dibãcie
pregãtesc!

Au venit berzele, zboarã fericite
Cã ºi-au gãsit ciuburile pregãtite,
Doar puf cu ciocu-ºi mai aºeazã
ªi-apoi, cu drag, specia perpetueazã!

Mai tineri ne simþim ºi noi
Uitãm de griji ºi de nevoi,
Fiindcã mereu, Domnul ce sfânt
Ne-aratã frumuseþi pe-acest pãmânt!
Mãrioara Izdrailã

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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Informaþii utile de la APIA

