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Spectacol folcloric extraordinar
cu formaþia „DATINA”
F o r m a þ i a d e d a n s u r i p o p u l a rree „ D
AT I N
A” a
DA
NA
oraºului Tãlmaciu, alãturi de prietenii ºi
colaboratorii sãi, invitã cetãþenii iubitori ai
fo l c l o r u l u i a u t e n t i c l a s p e c t a c o l u l
e x t rraa o r d i n a rr,, c e s e vvaa d e s f ã º u rraa d u m i n i c ã , 111
1
mai, începând cu ora 18, la Casa de Culturã
din Tãlmaciu.
Î n a ffaa rraa p rro
o g r a m u l u i p rree zzee n t a t d e d a n s a t o r i i
f o r m a þ i e i , c a rree vvaa c u p r i n d e s u i t e º i t a b l o u r i
c o rree g rraa f i c e d i n m a i m u l t e zzo
o n e ffo
olclorice ale
þ ã r i i , s p e c t a c o l u l vvaa f i p i g m e n t a t c u c â t eevv a
recitaluri, susþinute de soliºtii Gabriela
Oancea, Nicoleta Lazãr ºi A
d e l i n a PPo
opa dar ºi
Ad
c u a l t e s u r p r i zzee .

Anun\ privind închirierea prin licitaþie
public[ deschisã, cu strigare, a
suprafeþei totale de 119 ha,
aparþinând domeniului public al
oraºului Tãlmaciu
Organizatorul licitaþiei: Primãria oraºului Tãlmaciu, cu sediul
în oraºul Tãlmaciu, str. Nicolae Bãlcescu, nr. 24, judeþul Sibiu
Persoana de contact: Viceprimar oraº Tãlmaciu, Moroianu
Mihail Radu
Obiectul licita
licita\\ iei: Licitaþia are obiect terenul din satul
Tãlmãcel, în suprafaþã totalã de 100 ha, având categoria de
folosinþã "pajiºti", aparþinând domeniului public al oraºului Tãlmaciu,
destinat pãºunatului bovinelor.
Pentru crescãtorii de bovine din satul Tãlmacel se vor scoate
la licitaþie pãºunea alpinã situatã în Muntele "Boilor", în suprafaþã
totalã de 100 ha, care se împarte în doua parcele, astfel:
- 62 ha;
- 38 ha.
Pentru crescãtorii de bovine din oraºul Tãlmaciu se va scoate
la licitaþie pãºunea situatã în zona “Luncile Cibinului”, în suprafaþã
totalã de 19 ha, împãrþitã în 3 parcele, astfel:
- 8 ha;
- 6 ha;
- 5 ha.
DEPUNEREA CERERILOR DE ÎNSCRIERE LA LICITAÞIE,
CU DOCUMENTAÞIAAFERENTÃ, SE VA FACE ÎN PERIOADA
30 APRILIE 2014 - 5 MAI 2014, ZILNIC ÎNTRE ORELE 10,00 14,00.
DATA LIMITÃ DE DEPUNERE A CERERII DE ÎNSCRIERE,
CU DOCUMENTAÞIA AFERENTÃ, ESTE 5 MAI 2014, ORA
14,00, LA REGISTRATURA PRIMÃRIEI ORAªULUI TÃLMACIU,
DIN TÃLMACIU, STR. N. BÃLCESCU, NR. 24, JUDEÞUL SIBIU.
DA
TA ªI ORA DESFÃªURÃRII LICIT
AÞIEI
DAT
LICITAÞIEI
LICITAÞIA VAAVEA LOC PE DATA DE 6 MAI 2014, ORA 10,00,
ÎN SALA DE ªEDINÞE A PRIMÃRIEI ORAªULUI TÃLMACIU,
ETAJ I.
Licitaþia a fost aprobatã prin Hotãrârea Consiliului Local Tãlmaciu
nr. 54/2014.
Preþul minim de pornire al licitaþiei pentru pãºunea alpinã
destinatã bovinelor din satul Tãlmãcel este de 105 lei/ha/an.
Preþul minim de pornire al licitaþiei pentru pãºunea destinatã
bovinelor din oraºul Tãlmaciu este de 147 lei/ha/an.
CONDIÞII DE P
AR
TICIP
ARE LA LICIT
AÞIA
PAR
ARTICIP
TICIPARE
LICITAÞIA
PUBLICÃ
- calitatea de participant o poate avea orice persoanã fizicã,
juridicã sau asociaþie de profil cu domiciliul/sediul în oraºul Tãlmaciu;

- sã aibã animalele înscrise în RNE ºi sã respecte încãrcãtura
minimã de 0,3 UVM/ha în toate zilele de pãºunat pentru
suprafeþele de pajiºti disponibile;
- sã depunã cerere de înscriere la licitaþie, însoþitã de
documentele solicitate;
- sã achite taxa de participare la licitaþie, de 20 lei, care este
valabilã pentru o singurã licitaþie ºi care se va achita la casieria
Primãriei oraºului Tãlmaciu;
- sã achite garanþia de participare la licitaþie, de 10 lei/ha,
care este valabilã pentru o singurã licitaþie ºi care se achitã la
casieria Primãriei oraºului Tãlmaciu;
- sã cumpere caietul de sarcini cu instrucþiunile pentru ofertanþi
aferente licitaþiei, în valoare de 30 lei;
- sã nu aibã datorii faþã de Primãria oraºului Tãlmaciu.
LA CEREREA DE ÎNSCRIERE LA LICITAÞIE SE VOR
DEPUNE URMÃTOARELE DOCUMENTE (ÎN PLIC
SIGILAT):
- copie dupã actul de identitate- persoane fizice;
- copie dupa certificatul de înmatriculare la registrul comertuluipentru persoane juridice;
- acte doveditoare de constituire a asociaþiei, dacã este
cazul;
- copii de pe documentele din care rezultã înregistrarea în
Registrul Naþional al Exploataþiilor a ovinelor ºi bovinelor;
- copii de pe paºapoartele tuturor bovinelor deþinute, eliberate
de cãtre medicul veterinar, precum ºi copii de pe documente
din care sã rezulte numãrul de crotaliu al fiecãrei ovine deþinute
în proprietate;
- adeverinþã de la Registul Agricol din care sã reiasã numãrul
de ovine/bovine deþinute;
- declaraþie pe propria rãspundere de asigurare a unei
încãrcãturi minime de 0,3 UVM/ha pentru suprafaþa solicitatã;
- certificat fiscal care sã ateste lipsa datoriilor faþã de Primãria
Tãlmaciu;
- xerocopie dupã chitanþele care atestã plata taxei de
participare la licitaþie, a garanþiei ºi a cumpãrãrii caietului de
sarcini cu instrucþiunile pentru ofertanþi.

Hristos a Înviat!
Minunea Învierii lui Iisus sã dãinuie în inimile
v oastr
oastree , sã vã luminez
luminezee viaþa ºi sã vã aducã
renaºterea credinþei, speranþei ºi bucuriei cu
bunãtate ºi cãldurã în suflet. Hristos a @nviat!

Primarul oraºului Tãlmaciu,
Constantin Barbu

Continuã lucrãrile de
modernizare a strãzilor
din Tãlmaciu

În aceste zile se aflã în plin proces de desfãºurare lucrãrile de modernizare a
strãzii Bãii din Tãlmaciu.
Aici s-a reabilitat reþeaua de alimentare cu apã potabilã iar acum se lucreazã la
terasamente, vor fi realizate trotuare ºi se va turna asfalt. La finalul lucrãrilor, pe
carosabil va fi aplicat marcajul rutier.
În prima parte a acestei veri vor fi realizate ºi lucrãrile de modernizare a strãzii
Înfrãþirii din Tãlmaciu. Se lucreazã la reactualizarea documentaþiei tehnice, iar dupã
ce aceasta va fi finalizatã ºi aprobatã, se va organiza licitaþia ºi lucrarea va fi atribuitã
spre execuþie. Va fi înlocuitã reþeaua de alimentare cu apã potabilã, se vor amenaja
trotuare ºi va fi turnat asfalt.
O altã stradã ce va intra în scurt timp, în proces de reabilitare este Ion Creangã.
Pentru aceastã investiþie se aºteaptã aprobarea Consiliului Local Tãlmaciu (pentru
PREªEDINTE COMISIA DE LICIT
AÞIE documentaþie ºi indicatorii tehnico- economici), ulterior urmând a se desfãºura licitaþie
LICITAÞIE
VICEPRIMAR, pentru execuþia lucrãrii.
Informaþiile ne-au fost furnizate de Adrian Dãncãneþ, compartimentul tehnic - achiziþii
MOROIANU MIHAIL RADU
publice, Primãria oraºului Tãlmaciu.

rosu galben albastru negru

Sunteþi aºteptaþi cu mare drag!
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ªedinþa ordinarã a Consiliului
Local al oraºului Tãlmaciu
Codul fiscal- iniþiator primarul
oraºului Tãlmaciu;
5. PROIECT DE HOTÃRÂRE privind aprobarea
Planului de amplasament ºi
delimitare, cu propunere de
dezlipire, a imobilului-teren 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;
6. PROIECT DE HOTÃRÂRE privind aprobarea
includerii în contractul de închiriere
locuinþa nr. 2199/12/2013 a
doamnei Mihai Ionela-Claudia, la
cererea titularului contractului de
închiriere- doamna Glodean
Mariana- iniþiator primarul oraºului
Tãlmaciu;
7. PROIECT DE HOTÃRÂRE privind aprobarea
Planului de amplasament ºi
delimitare, cu propunere de
diminuare a suprafeþei imobiluluiteren situat în Tãlmãcel, identificat
în CF 102116/Tãlmaciu, nr. top.
2802/1,2803,2804, proprietatea
privatã a oraºului Tãlmaciuiniþiator primarul oraºului
Tãlmaciu;
8. PROIECT DE HOTÃRÂRE privind aprobarea
vânzãrii, prin licitaþie publicã, a
imobilului- teren situat în Tãlmaciu,

zona Armeni, identificat în CF
1874/Tãlmaciu, nr. top. 5321/3/
1/1/1/7, în suprafaþã de 262 mp,
cu destinaþia de construire
locuinþã- iniþiator primarul oraºului
Tãlmaciu;
9. PROIECT DE HOTÃRÂRE privind aprobarea
situaþiilor financiare aferente anului
2013 la RPL Ocolul Silvic Tãlmaciu
RA- iniþiator primarul oraºului
Tãlmaciu;
10. PROIECT DE HOTÃRÂRE privind aprobarea
indicatorilor tehnico-economici ºi
a documentaþiei tehnice pentru
obiectivul de investiþii "Canalizare
cartier Armeni"- iniþiator primarul
oraºului Tãlmaciu;
11. PROIECT DE HOTÃRÂRE privind aprobarea
indicatorilor tehnico-economici ºi
a documentaþiei tehnice pentru
obiectivul de investiþii "Reabilitare
strada Ion Creangã"- iniþiator
primarul oraºului Tãlmaciu;
12. PROIECT DE HOTÃRÂRE privind aprobarea
indicatorilor tehnico-economici ºi
a documentaþiei tehnice pentru
obiectivul de investiþii "Reabilitare
toaletã ªcoala 1 Tãlmaciu"iniþiator primarul oraºului
Tãlmaciu;
13. PROIECT DE HOTÃRÂRE privind aprobarea
modificãrii HCL 35/2014 pentru

aprobarea
Planului
de
amplasament ºi delimitare, cu
propunere de comasare pentru
terenurile situate în Tãlmaciu, str.
Tãlmãcelului- iniþiator primarul
oraºului Tãlmaciu;
14. PROIECT DE HOTÃRÂRE privind aprobarea
activitãþilor ce se vor desfãºura în
folosul comunitãþii de cãtre
persoanele condamnate- iniþiator
primarul oraºului Tãlmaciu;
15. PROIECT DE HOTÃRÂRE privind delegarea
primarului oraºului Tãlmaciu de a
organiza inventarierea ºi
clasificarea digurilor, conform Legii
259/2010- iniþiator consilier
Lotrean Constantin Mihai;
16. PROIECT DE HOTÃRÂRE privind modificarea ºi
completarea HCL 101/2011
pentru aprobarea Programului de
mãsuri privind îmbunãtãþirea
activitãþilor de gospodãrire,
curãþenie, întreþinere, pãstrarea
liniºtii ºi ordinii publice în oraºul
Tãlmaciu- îniþiator primarul
oraºului Tãlmaciu;
17. PROIECT DE HOTÃRÂRE privind modificarea HCL
nr. 194/2013 pentru interzicerea
circulaþiei bovinelor, cabalinelor,
caprinelor ºi ovinelor pe drumurile
publice ºi pe spaþiile verzi
aparþinând domeniului public al
oraºului Tãlmaciu ºi a pãºunatului

INFORMARE
privind ºedinþa ordinarã a Consiliului Local
Tãlmaciu din data de 27 martie 2014
Au fost adoptate urmãtoarele
hotãrâri:
- Hotãrârea nr
nr.. 53/2014 privind
alegerea preºedintelui de ºedinþãconsilierul Moroianu Radu;
13 voturi pentru, 2 voturi împotrivã
(consilierii Lotrean ºi Oancea)
- Hotãrârea nr
nr.. 54/2014 privind
închirierea, prin licitaþie publicã, a unor
pajiºti, în suprafaþã totalã de 549,71
ha, aparþinând domeniului public al
oraºului Tãlmaciu;
12 voturi pentru, 2 abþineri
(consilierii Oancea ºi Lotrean)
- Hotãrârea nr
nr.. 55/2014 privind
aprobarea Planului de amplasament
ºi delimitare, cu propunere de
dezlipire, a imobilului-teren situat în
Colonia Tãlmaciu, înscris în CF
101828/Tãlmaciu, nr. top. 1913/1/12,
proprietatea privatã a oraºului
Tãlmaciu;
14 voturi pentru
- Hotãrârea nr
nr.. 56/2014 privind
aprobarea Planului de amplasament
ºi delimitare, cu propunere de
dezlipire, a imobilului-teren situat în
Colonia Tãlmaciu, înscris în CF
101829/Tãlmaciu, nr. top. 1913/1/4/
1, proprietatea privatã a oraºului
Tãlmaciu;
14 voturi pentru
- Hotãrârea nr
nr.. 57/2014 privind
închirierea, prin licitaþie publicã, a
douã suprafeþe teren, situate în
Tãlmaciu, str. Piaþa Textiliºtilor;
12 voturi pentru, o abþinere
(consilierul Oancea), 1 vot împotrivã
(consilierul Lotrean)
- Hotãrârea nr
nr.. 58/2014 privind
aprobarea închirierii, prin licitaþie
publicã, a unui imobil-teren în
suprafaþã de 17 mp, situat în Tãlmaciu,
la intersecþia strãzilor M. Viteazu cu

str. I. Lebel;
12 voturi pentru, 2 abþineri
(consilierii Covaci ºi Lotrean)
- Hotãrârea nr
nr.. 59/2014 privind
aprobarea unor documentaþii tehnice,
a indicatorilor tehnico-economici ºi
demararea procedurii de achiziþie
pentru obiectivul de investiþii "Încãlzire
centralã garaje ºi anexe Primãrie”;
14 voturi pentru
- Hotãrârea nr
nr.. 60/2014 privind
aprobarea modificãrii ºi completãrii,
prin act adiþional, a contractului de
asociere în participaþiune cu nr. 6245/
2012, încheiat între oraºul Tãlmaciu
ºi SC MVM RIVER ENERGY SRL;
12 voturi pentru, 2 voturi împotrivã
(consilierii Lotrean ºi Oancea);
- Hotãrârea nr
nr.. 61/2014 privind
aprobarea Planului local de mãsuri
pentru gestionarea în anul 2014 a
problematicii legate de combaterea
transmiterii bolii Lyme prin înþepãturã
de cãpuºe;
14 voturi pentru
- Hotãrârea nr
nr.. 62/2014 privind
aprobarea elaborãrii „Strategiei de
dezvoltare localã a oraºului Tãlmaciu
pe perioada 2014-2020”;
12 voturi pentru, 2 abþineri
(consilierii Lotrean ºi Oancea)
- Hotãrârea nr
nr.. 63/2014 privind
aprobarea întocmirii documentaþiei
tehnice ºi execuþia lucrãrilor pentru
obiectivul de investiþii „Amenajare
toaletã ªcoala 1 Tãlmaciu”;
12 voturi pentru, 2 abþineri
(conslierii Lotrean ºi Oancea)
- Hotãrârea nr
nr.. 64/2014 privind
modificarea HCL 212/2013 privind
trecerea unui teren din domeniul
public al oraºului Tãlmaciu ºi
administrarea Consiliului Local
Tãlmaciu, în domeniul public ºi

administrarea Consiliului Judeþean
Sibiu, în vederea amenajãrii unui loc
de joacã în satul Tãlmãcel;
14 voturi pentru
- Hotãrârea nr
nr.. 65/2014 privind
aprobarea închirierii, prin licitaþie
publicã, a unui imobil-teren în
suprafaþã de 2 mp, situat la intersecþia
strãzilor Unirii cu N. Bãlcescu.
11 voturi pentru, 2 voturi împotrivã
(consilierii Lotrean ºi Oancea), o
abþinere (consilierul Rus Ioan)
Au fost avizate favorabil:
- cererea domnului Vlãsie Simion,
domiciliat în Tãlmaciu, str. M. Viteazu,
nr. 782, pentru concesionare teren;
- cererea d-lui Hanea Dragoº,
domiciliat în Tãlmaciu, str. E. Cioran,
nr. 11, pentru închiriere teren;
- cererea d-lui Agache Mircea, d-lui
Bota Nicolae, d-lui Vreavu Cristi ºi dnei Ciolpan Elena , domiciliaþi în
Tãlmaciu, str. N. Bãlcescu, nr. 63,
pentru concesionare teren;
- cererea domnului Dumitraºcu
Florin, domiciliat în Tãlmaciu, str.
Cetãþii, nr. 19, pentru concesionare
teren;
- cererea d-lui Ciobanu Iosif, pentru
teren pentru construire locuinþã;
- adresa DGFP Sibiu cu privire la
înfiinþarea unui centru pentru
combatere violenþã domesticã.
Nu s-a aprobat cererea formulatã
de SC Denta Dana, pentru
compensare cheltuieli investiþie.
S-a respins plângerea prealabilã a
domnului Lotrean Constantin Mihai,
domiciliat în Tãlmaciu, str. I. Creangã,
nr. 1.

acestora în intravilanul localitãþiiiniþiator primarul oraºului
Tãlmaciu;
18. PROIECT DE HOTÃRÂRE privind închirierea, prin
licitaþie publicã, a unui spaþiu
comercial în Piaþa Agroalimentarã
Tãlmaciu- iniþiator primarul
oraºului Tãlmaciu;
19. PROIECT DE HOTÃRÂRE privind prelungirea, prin
act adiþional, a contractelor de
închiriere locuinþe din oraºul
Tãlmaciu ºi Colonia Tãlmaciuiniþiator primarul orasului
Tãlmaciu;
20. Avizãri:
- cererea domnului Cioacã

Rãzvan Florin, domiciliat în
Tãlmaciu, str. M. Eminescu,
pentru închiriere teren amenajare
terasã;
- cererea SC HLV Transilvania
SRL pentru concesionare teren;
- cererea numiþilor Benea Ion
ºi Elena, domiciliaþi în Tãlmaciu,
str. N. Bãlcescu, nr. 2, pentru
aprobare cumpãrare locuinþã;
- cererea domnului Duduma
Rãzvan, domiciliat în Colonia
Tãlmaciu, pentru cumpãrare
locuinþã;
- raport arhitect-ºef privind
solicitarea domnului Vlãsie Simion,
pentru concesionare teren Lunca
Cibinului.
21. Diverse.

Obligaþii pentru cei ce ies
la picnic

De obicei, în acelaºi timp cu sosirea primãverii, oamenii încep sã efectueze diverse
ieºiri la iarbã verde, cu prietenii ori familia. În conformitate cu prevederile Legii nr. 54
din 19 martie 2012 privind desfãºurarea activitãþilor de picnic, persoanele fizice au
urmãtoarele obligaþii:
a)sã nu distrugã, modifice ori sã degradeze panourile informative, marcajele,
indicatoarele, construcþiile, împrejmuirile sau orice alte amenajãri aflate în perimetrul
zonelor special destinate acestor activitãþi;
b)sã arunce deºeurile doar în locurile special amenajate;
c)sã depunã selectiv deºeurile de ambalaje în containerele inscripþionate
corespunzãtor categoriei de deºeuri, în conformitate cu regulile privind colectarea
selectivã;
d)sã aprindã focul doar în locurile special amenajate ºi sã îl supravegheze în
permanenþã;
e)sã respecte orarul de desfãºurare a activitãþii de picnic corespunzãtor zonei
respective;
f)sã lase locul în care au desfãºurat activitatea de picnic curat ºi nealterat;
g)sã parcheze autovehiculele doar în zonele special amenajate în acest scop;
h)sã foloseascã pentru satisfacerea necesitãþilor fiziologice doar locurile special
amenajate;
i)sã nu foloseascã produse de igienã personalã la o distanþã mai micã de 30 m faþã
de cursurile de apã;
j)sã nu spele obiectele care au deservit activitãþii de picnic în apele din vecinãtatea
zonei special amenajate pentru activitãþile de picnic sau a zonei indicate pentru
activitãþile de picnic. Împrãºtierea pe sol a apei uzate rezultate în urma activitãþii de
picnic sau vãrsarea acesteia în apele din vecinãtatea zonei special amenajate pentru
activitãþile de picnic ori a zonei indicate pentru activitãþile de picnic sunt interzise;
k)sã nu hrãneascã animalele sãlbatice;
l)sã nu îndepãrteze, sã nu rãneascã ori sã nu distrugã plantele, animalele, rocile
sau orice alte elemente ale cadrului natural ºi/sau construit;
m)sã nu posteze semne sau mesaje;
n)sã pãstreze liniºtea ºi sã nu deranjeze comunitãþile locale, viaþa sãlbaticã sau alþi
vizitatori;
o)sã nu arunce þigãri, chibrituri sau orice alte obiecte aprinse în alte locuri decât în
cele special amenajate;
p)sã respecte ordinea publicã ºi bunele moravuri, conform prevederilor legislaþiei
în vigoare;
q)sã nu desfãºoare activitãþi de picnic în afara zonelor special amenajate pentru
activitãþile de picnic ºi/sau a zonelor indicate pentru activitãþile de picnic.
Nerespectarea acestor obligaþii se pedepseºte cu amendã.

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 Informatia
Talmaciului. 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.
ATENÞIE!
Orice utilizator ce va posta mesaje folosind un limbaj neadecvat, licenþios, va fi
eliminat imediat din lista de prieteni!
Consilier administraþie,
Ne puteþi scrie pe adresa de e mail informatiatalmaciului@gmail.com. Nu uitaþi sã
Claudia Hanea vã semnaþi cu numele ºi adresa corectã!

rosu galben albastru negru

Luni, 28 aprilie 2014, începând
cu ora 14, a avut loc ºedinþa
ordinarã a Consiliului Local
Tãlmaciu, în Sala de ºedinþe a
Primãriei oraºului Tãlmaciu,
convocatã prin Dispoziþia nr. 84 /
2014, cu urmãtoarea ordine de
zi:
1. PROIECT DE HOTÃRÂRE privind aprobarea rectificãrii
bugetului local pe trimestrul II
2014 ºi modificarea listei
obiectivelor de investiþii pe anul
2014- iniþiator primarul orasului
Tãlmaciu;
2. PROIECT DE HOTÃRÂRE privind aprobarea statului
de funcþii al aparatului de
specialitate al primarului oraºului
Tãlmaciu ºi a serviciilor
subordonate Consiliului Local
Tãlmaciu- iniþiator primarul
orasului Tãlmaciu;
3. PROIECT DE HOTÃRÂRE privind aprobarea modificãrii
HCL nr. 54/2014 pentru închirierea, prin licitaþie publicã, a
pãºunilor, proprietatea publicã a
oraºului Tãlmaciu- iniþiator
primarul oraºului Tãlmaciu;
4. PROIECT DE HOTÃRÂRE privind aprobarea procedurii
de acordare a unor facilitãþi fiscale
de la plata impozitului pe clãdiri
datorat de contribuabilii persoane
fizice, potrivit prevederilor art. 286
alin. (8) din Legea nr. 571/2003-
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Duminicã, 25 mai, pe teritoriul României
se vor desfãºura alegerile pentru
Parlamentul European.
Pentru a fi cât mai informaþi despre acest
scrutin deosebit de important, reproduce în
continuare câteva extrase din Legea nr. 33/
2007 privind organizarea ºi desfãºurarea
alegerilor pentru Parlamentul European,
republicatã, cu modificãrile ulterioare
(varianta actualizatã pânã la data de 13
februarie 2014).
ART. 1
(1) Prezenta lege stabileste cadrul juridic
general pentru organizarea ºi desfãºurarea
alegerii membrilor din România în Parlamentul
European.
(2) Membrii din România în Parlamentul
European sunt aleºi prin vot universal, egal,
direct, secret ºi liber exprimat, în conditiile
prezentei legi.
(3) Mandatul membrilor din România în
Parlamentul European este de 5 ani.
ART. 3
Reprezentarea României în Parlamentul
European se face potrivit prevederilor art. 9
ºi 24 din Actul privind condiþiile de aderare ºi
adaptarile tratatelor pe care se întemeiazã
Uniunea Europeanã din Tratatul dintre
Regatul Belgiei, Republica Cehã, Regatul
Danemarcei, Republica Federalã Germania,
Republica Estonia, Republica Elenã, Regatul
Spaniei, Republica Francezã, Irlanda,
Republica Italianã, Republica Cipru,
Republica Letonia, Republica Lituania,
Marele Ducat al Luxemburgului, Republica
Ungarã, Republica Malta, Regatul Þãrilor
de Jos, RepublicaAustria, Republica Polonã,
Republica Portughezã, Republica Slovenia,
Republica Slovacã, Republica Finlanda,
Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii
ºi Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii
Europene) ºi Republica Bulgaria ºi România
privind aderarea Republicii Bulgaria ºi a
României la Uniunea Europeanã, semnat
de România la Luxemburg la 25 aprilie 2005,
ratificat prin Legea nr. 157/2005.
ART. 4
(1) Membrii din România în Parlamentul
European se aleg pe bazã de scrutin de
listã, potrivit principiului reprezentãrii
proporþionale, ºi pe bazã de candidature
independente.
(2) Pentru alegerea membrilor din
România în Parlamentul European, teritoriul
României constituie o singurã circumscripþie
electoralã.
ART. 5
(5) Cetãþenii români care au vârsta de 18
ani, împliniþi pânã în ziua de referinþã inclusiv,
au dreptul de a alege membrii din România
în Parlamentul European.
(6) Nu au drept de vot debilii ºi alienaþii
mintal puºi sub interdicþie ºi persoanele care,

în ziua de referinþã, sunt condamnate prin
hotãrâre judecãtoreascã definitivã la
pierderea drepturilor electorale.
(7) Cetãþenii români care au drept de vot
ºi au împlinit, pânã în ziua de referinþã, inclusiv,
vârsta de 23 de ani, au dreptul de a fi aleºi în
Parlamentul European.
ART. 6
(2) În sensul prezentei legi, prin act de
identitate se înþelege un act de identitate emis
de statul român, respectiv cartea de
identitate, cartea de identitate provizorie,
buletinul de identitate ori paºaportul
diplomatic, paºaportul diplomatic electronic,
paºaportul de serviciu, paºaportul de serviciu
electronic, paºaportul simplu, paºaportul
simplu electronic, paºaportul simplu temporar,
iar în cazul elevilor din ºcolile militare, carnetul
de serviciu militar.
(3) Paºaportul simplu, paºaportul simplu
electronic ºi paºaportul simplu temporar pot fi
folosite pentru exercitarea dreptului de vot
numai de cetãþenii români aflaþi în strãinãtate
sau de cetãþenii români domiciliaþi în
strãinatate.
ART. 8
(1) Cetãþenii români care fac parte din
urmãtoarele categorii: judecãtorii Curþii
Constituþionale, avocaþii poporului,
magistraþii, membrii activi ai armatei, politiºtii
ºi alte categorii de funcþionari publici, inclusiv
cei cu statut special, stabilite prin lege
organicã, nu pot fi aleºi ca membri din
România în Parlamentul European.
ART. 11
(1) Listele electorale permanente se
întocmesc, se tipãresc ºi se actualizeazã
conform Legii nr. 35/2008 pentru alegerea
Camerei Deputaþilor ºi a Senatului ºi pentru
modificarea ºi completarea Legii nr. 67/2004
pentru alegerea autoritãþilor administraþiei
publice locale, a Legii administraþiei publice
locale nr. 215/2001 ºi a Legii nr. 393/2004
privind Statutul aleºilor locali, cu modificãrile
ºi completãrile ulterioare.
ART. 13
(1) Alegãtorii resortisanþi care în ziua de
referinþã se aflã în altã localitate decât cea de
domiciliu îºi pot exercita dreptul de vot la
orice secþie de votare, fiind înscriºi de cãtre
preºedintele biroului electoral al secþiei de
votare în listele electorale suplimentare.
(2) Membrii biroului electoral al secþiei de
votare ºi persoanele însãrcinate cu
menþinerea ordinii voteazã la secþia de votare
unde îºi desfãºoara activitatea ºi sunt înscrise
în listele electorale suplimentare.
(3) Alegãtorii resortisanþi care în ziua de
referinþã se aflã în strãinãtate voteazã la orice
secþie de votare organizatã în strãinãtate ºi
sunt înscriºi în listele electorale suplimentare.
(4) Alegãtorii resortisanþi care îºi exercitã
dreptul de vot prin intermediul urnei speciale

sunt înscriºi în listele electorale suplimentare.
(5) În listele electorale suplimentare sunt
trecuþi ºi alegãtorii care se prezintã la vot ºi
fac dovada cu actul de identitate cã
domiciliazã în raza teritorialã a secþiei de votare
respective, însã au fost omiºi din lista electoralã
permanentã sau din copia de pe aceasta
existentã la secþia de votare.
ART. 16
(1) Pot propune liste de candidaþi numai
partidele politice, alianþele politice ºi
organizaþiile cetãþenilor aparþinând
minoritãþilor naþionale legal constituite,
precum ºi alianþele electorale constituite în
condiþiile prezentei legi.
(10) Fiecare partid politic, organizaþie a
cetãþenilor apartinând minoritãþilor naþionale,
alianþã politicã sau alianþã electoralã care
participã la alegerile pentru Parlamentul
European în condiþiile prezentei legi poate
depune numai o singurã listã de candidaþi.
ART. 17
(1) Poate candida ca independent
cetãþeanul român sau cetãþeanul altui stat
membru al Uniunii Europene care are dreptul
de a fi ales ºi este susþinut de cel puþin 100.000
de alegãtori.
ART. 18
(1) Un alegãtor poate susþine un singur/o
singurã partid politic, alianþã politicã, alianþã
electoralã, organizaþie a cetãþenilor
aparþinând minoritãþilor naþionale sau candidat
independent.
ART. 21
(1) Pentru organizarea ºi desfãºurarea
operaþiunilor specifice perioadei electorale se
constituie Biroul Electoral Central, birourile
electorale judeþene, biroul electoral pentru
secþiile de votare din strãinãtate, birourile
electorale ale sectoarelor municipiului
Bucureºti ºi birourile electorale ale secþiilor
de votare.
(2) Birourile electorale sunt alcãtuite numai
din cetãþeni cu drept de vot. Candidaþii în
alegeri, soþul, soþia, rudele ºi afinii acestora
pânã la gradul al doilea inclusiv nu pot fi
membri ai birourilor electorale.
(3) În îndeplinirea atribuþiilor ce le revin,
membrii birourilor electorale exercitã o funcþie
ce implicã autoritatea de stat. Exercitarea
corectã ºi imparþialã a funcþiei de membru al
biroului electoral este obligatorie.
Nerespectarea acestei obligaþii atrage
rãspunderea juridicã, civilã sau penalã, dupã
caz.
ART. 29
(1) Birourile electorale ale secþiilor de
votare sunt alcãtuite dintr-un preºedinte, un
locþiitor al acestuia, care sunt de regulã
magistrati sau alþi juriºti, precum ºi din 7
reprezentanþi ai partidelor politice,
organizaþiilor cetãþenilor aparþinând
minoritãþilor naþionale, alianþelor politice sau

Informaþii utile pentru
deþinãtorii de cotã de lapte
Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie
pentru Agriculturã (APIA)
informeazã operatorii care
achiziþioneazã lapte, precum ºi
producãtorii deþinãtori de cotã
de lapte pentru vânzãri directe
cã, începând cu data de 1 aprilie
2014, au obligaþia sã depunã
declaraþiile anuale privind
livrãrile, respectiv vânzãrile
directe, efectuate în anul de cota
2013/2014.
Reamintim cã anul actual de
cotã se încheie la 31 martie
2014, iar declaraþiile anuale
trebuie completate ºi depuse la
centrele APIA pânã la data de
14 mai 2014, inclusiv, fãrã
penalizãri. Declaraþiile trebuie
depuse de cãtre producãtorii
care deþin cota pentru vânzãri
directe ºi de cãtre operatorii care
achiziþioneazã lapte de la
producãtori.
Producãtorii deþinãtori de
cotã pentru vânzãri directe
trebuie sã completeze declaraþia
anualã conform datelor din
Caietul fermierului. Precizam cã,
în funcþie de cota de vânzãri
directe deþinuta, Caietul

fermierului este de douã tipuri:
tip A (pentru producãtorii care
deþin cotã mai mare de 5.000
de kilograme) ºi tip B (pentru o
cantitate mai micã de 5.000 de
kilograme). Este important de
menþionat cã producatorul care
deþine cota pentru vânzãri
directe trebuie sã depunã
declaraþia anualã chiar dacã nu
a comercializat lapte sau
produse lactate în cursul anului
de cotã.
Precizãm cã, producãtorilor
de lapte care nu depun în
termenul legal stabilit declaraþia
anualã privind cantitãþile
comercializate, li se aplicã
penalitatea de retragere a cotei
individuale de lapte la rezerva
naþionalã. Cotele individuale nu
vor fi retrase dacã producãtorii
deþinãtori de cotã vor transmite,
pânã pe data de 21 iulie 2014,
împreunã cu declaraþia anualã
ºi o justificare scrisã, datatã ºi
semnatã, asupra imposibilitãþii
transmiterii acestei declaraþii în
termenul legal.
Cumpãrãtorii de lapte trebuie
sã depunã la centrele judeþene

APIA declaraþia anualã privind
cantitatea de lapte achiziþionatã
în anul de cota 2013/2014,
termenul limita fiind tot 14 mai
2014.
Pentru cumpãrãtorii de lapte
care nu depun la termen
declaraþia anualã privind
cantitãþile achiziþionate, sunt
calculate penalitãþi pentru
fiecare zi calendaristicã de
întârziere, începând cu data de
15 mai.
Penalitatea reprezintã suma
corespunzãtoare taxei datorate
pentru o depãºire de 0,01 %
din cantitãþile de lapte care i-au
fost livrate de producãtori pentru
fiecare zi calendaristicã de
întârziere. Aceastã sumã poate
sã fie cuprinsã între 100 ºi
100.000 EUR.
În
egalã
mãsurã,
cumpãrãtorul de lapte care nu
trimite declaraþia anualã riscã sã
piardã dreptul de a achiziþiona
lapte de la deþinãtorii de cotã,
prin retragerea aprobãrii.
SERVICIUL RELAÞII
CU PUBLICUL ªI
COMUNICARE

electorale dintre acestea care participã la
alegeri.
Birourile electorale ale secþiilor de votare
nu pot funcþiona cu mai puþin de 5 membri.
(5) În cazul în care numãrul juriºtilor este
insuficient, lista va fi completatã, la propunerea
prefectului, cu alte persoane cu o reputaþie
bunã în localitate, care nu fac parte din niciun
partid politic ºi din nicio organizaþie a
cetãþenilor aparþinând minoritatilor naþionale
care participã la alegeri ºi care nu sunt rude
pânã la gradul al patrulea cu niciunul dintre
candidaþi.
ART. 31
(1) Birourile electorale ale secþiilor de
votare au urmãtoarele atribuþii:
a) primesc de la primari, pe baza de
proces-verbal, cu douã zile înainte de ziua
de referinþã, douã copii de pe listele electorale
permanente ºi douã copii de pe listele
electorale speciale, care cuprind alegãtorii
din secþia de votare; un exemplar din fiecare
tip de listã este pus la dispoziþia alegãtorilor
pentru consultare ºi un exemplar este utilizat
în ziua de referinþã;
b) primesc, pe bazã de proces-verbal, de
la primari buletinele de vot, ºtampila de control
ºi ºtampilele cu menþiunea "VOTAT",
formularele pentru încheierea proceselorverbale, alte imprimate ºi materiale necesare
desfãºurãrii procesului electoral, precum ºi
un buletin de vot anulat, dupã caz, de cãtre
preºedintele biroului electoral judeþean, al
sectorului municipiului Bucureºti sau al biroului
electoral pentru secþiile de votare din
strãinãtate, pe care îl vor afiºa la sediul secþiei
de votare într-un loc vizibil, în ziua
premergãtoare alegerilor; birourile electorale
ale secþiilor de votare din strãinãtate primesc
aceste materiale prin intermediul Ministerului
Afacerilor Externe;
c) conduc operaþiunile de votare, iau toate
mãsurile de ordine în localul secþiei de votare
ºi în jurul acestuia;
d) numãrã voturile ºi consemneazã
rezultatele votãrii;
e) rezolvã întâmpinãrile referitoare la
propria lor activitate;
f) predau birourilor electorale judeþene
sau, dupã caz, biroului electoral al sectorului,
procesele-verbale cuprinzând rezultatele
votãrii, buletinele de vot nule ºi cele
contestate, împreunã cu întâmpinãrile,
contestaþiile ºi materialele la care acestea se
referã, precum ºi dosarele cuprinzând listele
electorale utilizate în cadrul secþiei de votare,
îndosariate pe tipuri de liste; birourile
electorale ale secþiilor de votare din strãinãtate
predau procesele-verbale cuprinzând
rezultatele votãrii, buletinele de vot nule ºi
cele contestate, împreunã cu întâmpinãrile,
contestaþiile ºi materialele la care acestea se
referã, prin intermediul Ministerului Afacerilor

Externe, biroului electoral pentru secþiile de
votare din strãinãtate sau, în cazul în care
acesta ºi-a încetat activitatea, Tribunalului
Bucuresti; dosarele cuprinzând listele
electorale utilizate în cadrul secþilor de votare
din strãinãtate, îndosariate pe secþii de votare
ºi pe tipuri de liste, sunt predate Autoritãþii
Electorale Permanente de cãtre Ministerul
Afacerilor Externe;
g) predau, pe baza de proces-verbal,
reprezentantului judecãtoriei în a cãrei razã
teritorialã îºi au sediul ºi care se aflã la sediul
biroului electoral judeþean sau, dupã caz, la
sediul biroului electoral de sector buletinele
de vot întrebuinþate ºi necontestate, precum
ºi cele anulate, ºtampilele ºi celelalte materiale
utilizate în desfãºurarea votãrii; birourile
electorale ale secþiilor de votare din strãinãtate
înainteazã aceste materiale reprezentanþelor
diplomatice, care, în termen de 3 luni de la
publicarea rezultatului alegerilor în Monitorul
Oficial al României, Partea I, le predau în
vederea topirii de cãtre operatorii economici
specializati;
h) furnizeazã, în ziua de referinþã, date
privind prezenþa populaþiei la vot, conform
unui program stabilit de Biroul Electoral
Central.
(2) Birourile electorale ale secþiilor de
votare îndeplinesc orice alte atribuþii care le
revin potrivit legii.
ART. 33
Birourile electorale judeþene, birourile
electorale de sector, biroul electoral pentru
secþiile de votare din strãinãtate ºi birourile
electorale ale secþiilor de votare îºi înceteazã
activitatea dupã data predãrii cãtre birourile
electorale ierarhic superioare a proceselorverbale de consemnare ºi centralizare a
rezultatelor votãrii, pe care le-au întocmit, cu
condiþia confirmãrii lipsei oricãror erori sau
neconcordanþe în acestea.
ART. 34
(1) Pe teritoriul naþional, operaþiunile
electorale se desfãºoarã în secþiile de votare
organizate conform Legii nr. 35/2008, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare.
ART. 35
(1) Campania electoralã începe cu 30 de
zile înainte de ziua de referinþã ºi se încheie în
dimineaþa zilei de sâmbãtã care precedã zilei
de referinþã, la ora 7,00.
(4) În unitãþile militare, în unitãþile de
învãþãmânt, în timpul programului de
învãþãmânt, în sediile reprezentanþelor
diplomatice, precum ºi în penitenciare,
acþiunile de campanie electoralã de orice tip
sunt interzise.
(continuare în numãrul viitor)

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 4 lei, achitate la
casieria Primãriei oraºului Tãlmaciu.
La împlinirea vârstei de 14 ani,
minorul se prezintã la ghiºeul
Serviciului Public Comunitar Local de
Evidenþã a Persoanelor, însoþit de
unul dintre pãrinþi sau, dupã caz, de
reprezentantul sãu legal, de
persoana desemnatã din cadrul 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 8– 12 - primiri documente
15- 16 - eliberãri documente
MARÞI 8– 12 - primiri documente
15- 16 - eliberãri documente
MIERCURI 12– 18 - primiri documente ºi eliberãri documente
JOI 8– 12 - primiri documente
15- 16 - eliberãri documente
VINERI 8– 12 - primiri documente ºi eliberãri documente
SPCLEP Tãlmaciu, -compartiment evidenþa persoanelorConsilier
Consilier,, Elena- Delia Stancu
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Învierea Domnului,
dezlegarea legãturilor morþii
Paºtele este trecerea firii
omeneºti de la moarte la viaþã.
Este schimbarea percepþiei
noastre, a oamenilor, cu privire
la existenþã în ansamblul ei ºi,
în mod special, cu privire la
existenþa noastrã. Totul se
schimbã, toate se redefinesc în
funcþie de Înviere. Chiar ºi
postul, pe care tocmai l-am
încheiat, deºi ne aminteºe de
moartea pe care pãcatul a
introdus-o în firea noastrã face
acest lucru punându-ne
dinainte, în permanenþã,
Învierea.
Aceastã schimbare de
viziune este posibilã în special
datoritã faptului cã noi suntem
dezlegaþi prin Înviere de
legãturile morþii. Moartea nu
mai are stãpânire asupra
noastrã, deoarece a fost biruitã,
iar biruinþa asupra ei a fost
repurtatã de Iisus Hristos,

Dumnezeul întrupat. Din
moment ce Învierea Domnului
lucreazã în firea noastrã, toate
ale noastre se schimbã, chiar
ºi modul în care noi L-am
cunoscut sau Îl cunoaºtem pe
Dumnezeu.
Astfel, „dacã necunoaºterea
lui Dumnezeu însemna moarte,
cunoaºterea lui Dumnezeu este
viaþa, viaþa cea adevãratã,
adicã veºnicã”, deoarece, prin
Înviere, viaþa noastrã devine o
cunoaºtere continuã a lui
Dumnezeu, cunoaºtere care
nu se mai poate încheia decât
cu viaþa, iar nu cu moartea .
Condiþia mortalitãþii noastre
devine, din acest motiv,
desprinderea noastrã de
Dumnezeu. Din aceastã stare
de îndepãrtare maximã de
Izvorul vieþii noastre ne-a adus
Hristos din nou la Tatãl. Cum?
Luând asupra Sa „soarta

pãcãtosului, adicã a omului fãrã
de Dumnezeu ºi de aceea, ca
orice pãcãtos ºi ca orice om, a
murit; a murit din cauza pierderii
lui Dumnezeu” .
Tocmai din motivul invocat
anterior, conform Triodului care ne-a cãlãuzit paºii spre
momentul Bucuriei supreme,
Paºtele - 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. În
aceastã stare îl cunoaºtem, din
pãcate, pe om, noi, care ne

numim tot oameni: în
îndepãrtarea sa de Dumnezeu
ºi în imposibilitatea lui de a-ºi
mai dori sã fie din nou cu
Dumnezeu.
Desigur, Învierea, este Cea
Care restaureazã, în Hristos,
comuniunea noastrã autenticã
ºi intimã cu Viaþa. Învierea ni
se oferã ca dar din partea lui
Hristos, dar care sã ne
dezlege pe noi, oamenii, din
legãturile morþii. De aceea, cu
bucurie, de la Paºti la
Înãlþarea Domnului tot
repetãm unii altora cu bucurie
cã, Hristos a Înviat! ºi simþindune dezlegaþi de moarte
mãrturisim purtaþi de aceeaºi
bucurie cã, tot ce ni se vesteºte
despre Învierea lui Hristos este
valabil în mod cert: Adevãrat a
Înviat!
Pr
asile Gafton,
Pr.. V
Vasile
protopopul A vrigului

Ajutor de stat pentru motorina utilizatã în agriculturã Hristos a
Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie
Ajutorul de stat se acordã sub motorinã achiziþionate în stabilesc prin ordin al ministrului
- Ordinul M.A.D.R. nr. 1229/
pentru Agriculturã (APIA) formã de rambursare a diferenþei trimestrul respectiv, precum ºi de agriculturii, cu avizul Ministerului 2013 pentru aprobarea
Înviat!
informeazã cã, în Monitorul Oficial dintre acciza standard ºi acciza documentele prevãzute de Finanþelor Publice, cu încadrarea procedurilor specifice de
redusã (stabilitã la 21,00 euro/
1000 litri) pentru motorina utilizatã
la efectuarea lucrãrilor mecanizate
în agriculturã.
Beneficiarii pentru care a fost
emis acordul prealabil de finanþare
depun cererile trimestriale de
solicitare a ajutorului de stat
însoþite de o situaþie centralizatoare privind cantitãþile de

Ordinul MADR nr. 1229/2013, cu
modificãrile ºi completãrile
ulterioare. Astfel, beneficiarii au
obligaþia comunicãrii cãtre APIA,
în scris, a opþiunii referitoare la
modalitatea de achiziþionare a
cantitãþii de motorinã, respectiv
integral sau în tranºe.
Cantitãþile de motorinã ce fac
obiectul acestui ajutor de stat se

în prevederile bugetare
aprobate.
Legisla\ie:
- Hotãrârea Guvernului nr.
763/2013 pentru aprobarea
normelor metodologice privind
acordarea unui ajutor de stat
pentru motorina utilizatã în
agriculturã, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare;

implementare ºi control, precum
ºi formularistica necesarã privind
acordarea ajutorului de stat
pentru motorina utilizatã în
agriculturã, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare.

tehnico-economici ºi a documentaþiei tehnice pentru
obiectivul de investiþii "Reabilitare toaletã ªcoala 1 Tãlmaciu".
Cele douã investiþii vor fi

finanþate integral din bugetul
local al oraºului ºi dacã nu vor
interveni probleme deosebite,
execuþia lucrãrilor se va
desfãºura în cursul acestui an.

SERVICIUL RELAÞII CU
PUBLICUL ªI
COMUNICARE

Se pregãtesc douã noi investiþii
Pe agenda de lucru din
aceastã lunã a Consiliului Local
al oraºului Tãlmaciu au fost ºi
douã proiecte de hotãrâre,
iniþiate de primarul Constantin

Informaþii
acestea le
Cãpuºele pot transmite boli grave.
Cãpuºele sunt foarte mici ºi se
hrãnesc cu sânge de mamifere,
reptile ºi pãsãri, de la care pot lua
bacterii sau viruºi.
Cãpuºele pot muºca ºi oamenii
care trec prin mediul lor de viaþã. Cu
toate cã muºcãtura de cãpuºe nu
este, în sine, periculoasã, existã riscul
ca acestea sã transmitã infecþii în
sânge atunci când se hrãnesc ºi sã
provoace boli grave.
Ciclul de viaþã al cãpuºelor cuprinde urmãtoarele stadii de dezvoltare:
ou, larvã, nimfã ºi cãpuºã adultã. În
ultimele trei stadii, cãpuºele pot muºca
ºi transmite boli. femelã adultã mascul
adult nimfã larvã
Dimensiunile pot diferi considerabil, în funcþie de specia de cãpuºe.
În Europa, bolile transmise de
cãpuºe la oameni sunt:
- encefalita de cãpuºe
- boala Lyme (boreliozã)
- febra recurentã
- febra hemoragicã CrimeeaCongo
Aceste boli apar în regiuni diferite
unde existã cãpuºe infectate care
pot transmite boala.
Informaþi-vã despre riscul
muºcãturii de cãpuºã
Cãpuºele sunt prezente atât în
zonele rurale, cât ºi în cele urbane,
inclusiv în numeroase destinaþii
populare pentru activitãþi în aer liber
ºi turism. Persoanele care viziteazã
zonele rurale sunt cele mai expuse
riscului de a fi muºcate de cãpuºe,
dar acesta este prezent ºi în locaþiile
pentru picnicuri, în parcuri ºi grãdini.

Barbu, prin care s-a solcitat
aprobarea pentru implementarea a douã noi investiþii în
oraº.
Astfel, legislativul local a

hotãrât aprobarea indicatorilor
tehnico-economici ºi a documentaþiei tehnice pentru obiectivul de investiþii "Canalizare
cartier Armeni", ºi a indicatorilor

despre cãpuºe ºi bolile pe care
transmit
Riscul este mai mare atunci când
practicaþi activitãþi în aer liber, cum ar
fi camparea în naturã, drumeþii, ciclism,
alpinism, pescuit sau vânãtoare.
Dacã vizitaþi o zonã în care existã
cãpuºe infectate, asiguraþi-vã cã ºtiþi
cum sã preveniþi ºi sã detectaþi
muºcãturile de cãpuºã.
Mãsuri

preventive

Evitaþi sau reduceþi la minim
expunerea la muºcãtura de cãpuºã
• Folosiþi un produs insectifug
• Acoperiþi-vã braþele ºi picioarele,
purtând îmbrãcãminte cu mânecã
lungã, pantaloni lungi, ghete ºi trageþi
ºosetele peste pantaloni
• Folosiþi haine ºi pãturi pentru
picnic deschise la culoare, pentru a
putea detecta uºor cãpuºele
• Folosiþi plase anti-insecte în jurul
patului ºi folie de protecþie atunci când
dormiþi pe pãmânt sau în cort
• Mergeþi pe mijlocul cãrãrilor ºi
evitaþi sã vã atingeþi cu corpul de
plantele din jur
Îndepãrtarea imediatã ºi
corectã a cãpuºelor
Riscul de infecþie este mai mic
atunci când cãpuºa este detectatã ºi
îndepãrtatã imediat.
Deoarece sunt foarte mici ºi, de
obicei, muºcãtura lor nu este dureroasã, cãpuºele pot trece uºor
neobservate pe corp. De aceea,
este important sã vã controlaþi cu
atenþie, atât pe dumneavoastrã, cât
ºi pe copiii dumneavoastrã, precum
ºi îmbrãcãmintea, dupã ce aþi vizitat
locuri în care pot exista cãpuºe.
- Controlaþi tot corpul, acordând
atenþie specialã zonei axilare, inghi-

nale, picioarelor, zonei ombilicale,
gâtului ºi capului. La copii, cãpuºele
sunt adesea detectate pe cap, la
rãdãcina firului de pãr. De obicei,
muºcãtura de cãpuºã are aspectul
unei mici umflãturi închise la culoare
cu o coajã care nu poate fi înlãturatã
la pieptãnat. O lupã poate fi de folos.
- Este important sã se înlãture
cãpuºa în întregime, fãrã a rupe
partea posterioarã a corpului, pentru
a nu-i lãsa capul înfipt în ranã. Cãpuºa
trebuie îndepãrtatã cu o pensetã
fixatã cât mai aproape de piele, trãgând cu atenþie ºi dintr-o singurã
miºcare, fãrã a o smulge sau rãsuci.
Nu striviþi corpul cãpuºei ºi nu aplicaþi
cãldurã sau vreo substanþã pe ea,
deoarece acest lucru ar putea determina vãrsarea conþinutului stomacal
al cãpuºei în ranã ºi, implicit, transmiterea bacteriilor sau a virusului.
- Þinând-o în pensetã, înfãºuraþi
cãpuºa în hârtie igienicã ºi aruncaþio la toaletã. Apoi spãlaþi rana cu apã
caldã ºi sãpun ºi aplicaþi o soluþie
antisepticã, de exemplu, spirt sau iod,
pe zona afectatã.
- Dupã înlãturarea cãpuºei, este
posibil ca o micã parte din aparatul
sãu bucal sã rãmânã în ranã. Aceasta nu este periculoasã ºi va dispãrea
dupã câteva zile, odatã cu rana.
Totuºi, dacã leziunea nu începe sã
se vindece dupã câteva zile, trebuie
sã consultaþi un medic, întrucât aceasta
ar putea indica o infecþie (rar).
Notaþi data la care aþi fost muºcat
de cãpuºã ºi, în perioada urmãtoare,
fiþi atent la simptome caracteristice
bolilor transmise de cãpuºe. În cazul
în care vã îmbolnãviþi în termen de o
lunã de la data muºcãturii, trebuie sã

informaþi medicul despre data ºi locul
acesteia.
Despre boala Lyme: simpto
simpto-me ºi tratamente
Boala Lyme este una dintre cele
mai rãspândite în urma muºcãturii de
cãpuºã.
Vã rugãm contactaþi medicul dacã
prezentaþi unul dintre simptomele
descrise în continuare.
Boala Lyme (borelioza) se
manifestã prin urmãtoarele simptome
care apar, de obicei, în 30 de zile de
la momentul muºcãturii:
• erupþie cutanatã roºiaticã, de
formã circularã, în jurul muºcãturii
• simptome asemãnãtoare celor
de gripã, de exemplu, febrã,
obosealã, dureri de cap
Cele mai multe cazuri de boreliozã
pot fi tratate, prin administrare de
antibiotice timp de câteva sãptãmâni.
Netratatã, însã, boala poate provoca
infecþii ale inimii, articulaþiilor ºi
sistemului nervos.
Informaþiile au fost preluate
de pe http://www
.insp.gov
.ro/
http://www.insp.gov
.insp.gov.ro/
cnscbt/.
Pentru a combate transmiterea
acestei boli, Consiliul Local al oraºului
Tãlmaciu a adoptat recent Hotãrârea
nr. 61/2014, prin care a aprobat Planul Local de mãpsuri pentru gestionarea în anul 2014 a problematicii
legate de combaterea transmiterii
bolii Lyme prin înþepãtura de cãpuºe.
Textul complet al hotãrârii ºi anexa
acestuia pot fi studiate la sediul
Primãriei sau pe pagina de internet
oficialã a oraºului www.talmaciu.ro

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!

Sãrbãtoarea cea Creºtinã
Sã ne-aducã doar
Luminã.
Noi toþi azi ne-am bucurat,
Domnul Sfânt a Înviat!
Cãci mult am pãcãtuit,
Pe Iisus L-am rãstignit,
Suntem rãi, nevoie mare
ªi nu meritãm iertare!
Dar Domnul, tot ne
iubeºte,
Preotul ne spovedeºte,
Apoi ne împãrt[ºim
ªi dorim mai buni sã fim!
Luminã noi am luat
Pe Domnul L-am lãudat,
Fericiþi noi am cântat
“Hristos a Înviat!”
Mielul la tavã servim
ªi ouã roºii ciocnim,
Cu prãjituri ne îndulcim
Ziua de Paºti o cinstim.
E cea mai mare Minune
Ce existã-n astã lume,
Rãul ne tot ispiteºte,
Însã Binele rãzbeºte,
Cãci Dumnezeu ne
iubeºte!
Mãrioara Izdrailã
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rosu galben albastru negru

nr. 236/02.04.2014, a fost publicat
Ordinul nr. 431/2014 pentru
aprobarea cantitãþilor de motorinã
aferente trimestrului IV-2013, ce
beneficiazã de ajutor de stat
acordat sub formã de rambursare.
Pentru trimestrul I al anului
2014, cererile pentru ajutorul de
stat mai sus amintit se depun pânã
la 30 aprilie 2014, inclusiv.

