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Tãlmaciu se pregãteºte de festival
Sâmbãtã, 331
1 mai, la Tãlmaciu se vvaa desfãºur
desfãºuraa
cea de-a IX-a ediþie a FFestiv
estiv
alului de FFolclor
olclor
estivalului
„La izv
orul dorului”
ea este
izvorul
dorului”.. Manifestar
Manifestarea
or
ganiz
atã de Liceul TTehnologic
ehnologic „J
ohannes
organiz
ganizatã
„Johannes
Lebel” Tãlmaciu, în colaborare cu Primãria ºi
Consiliul Local al oraºului Tãlmaciu.
potenþialul artistic al elevilor, prin
participarea la spectacole artistice, va fi
dezvoltatã reþeaua de relaþii instituþionale
etc.
Festivalul va debuta cu parada portului
popular, a formaþiilor ºi grupurilor
participante (prin centrul oraºului
Tãlmaciu) ºi va continua cu spectacol, la
Casa de Culturã Tãlmaciu.
„La izvorul dorului” nu are caracter de
concurs, toate formaþiile urmând a primi
trofeul festivalului ºi diplome de
participare.
Manifestarea este cuprinsã îân
Calendarul Activitãþilor Extraºcolare din
România pentru anul 2014, la poziþia
1111.

Avem încã un sportiv campion naþional: Vasile Suciu
P er
se
enþa ºi seriozitatea, munca, antr
enamentul ºi rrespectar
espectar
ea pr
ogr
amului ºi a indicaþiilor antr
enorilor
erse
sevv er
erenþa
antrenamentul
espectarea
progr
ogramului
antrenorilor
enorilor,, au dat, din
nou, rrezultate
ezultate dintr
ecent, pugilistul tãlmãcean V
asile Suciu (18 ani), legitimat al CSM Sibiu ºi
dintree cele mai bune
bune.. R
Recent,
Vasile
component al lotului olimpic de bo
omâniei, a obþinut titlul de campion naþional de tiner
et, la categ
oria uºoarã (60
boxx al R
României,
tineret,
categoria
de kilograme).
Rezultatul a fost obþinut la
finala desfãºuratã în perioada
12-18 mai, la Brãila, la aceeaºi
categorie cu sportivul nostru
participând încã 13 sportivi de
la cunoscute cluburi din toatã
þara.
Vasile Suciu practicã boxul din
anul 2010 ºi a început prin
antrenamente la Sala de Sport
a Liceului Tehnologic „Johannes
Lebel” Tãlmaciu, sub pregãtirea
lui Sebastian Rânjeu.
Acum tãlmãceanul este
antrenat de prof. Gheorghe
Niþã, iar la lotul olimpic al
României se pregãteºte sub
supravegherea
marelui
campion român, Francisc
Vaºtag.
Vasile Suciu este în ultimul an
de tineret, urmãtoarea sa þintã
fiind
participarea
la
Campionatul European de
Tineret, ce se v-a desfãºura în
luna octombrie a acestui an,
probabil în Anglia.
Pe aceastã cale, îl felicitãm ºi
noi pe tânãrul sportiv ºi îi dorim
mult succes în viitoarele
competiþii sportive în care va fi
angrenat.

S-a modernizat strada Bãii din
Tãlmaciu
Într-un termen foarte scurt
(aproximativ douã sãptãmâni), s-au
finalizat lucrãrile de modernizare a strãzii
Bãii din Tãlmaciu.
Astfel, dupã ce pe aceastã stradã s-a

efectuat lucrarea de reabilitare a reþelei
de alimentare cu apã potabilã, aici a fost
executat terasament, s-au turnat straturi
de asfalt, au fost realizate trotuare, s-a
aplicat marcaj rutier ºi au fost amplasate

semne de circulaþie.
În prezent, strada ce face legãtura între
strãzile Mihai Viteazu ºi Unirii este complet
schimbatã, circulaþia autovehiculelor ºi cea
pietonalã fiind mult mai facile.

rosu galben albastru negru

Asemeni ediþiilor anterioare, la festival
vor participa ansambluri folclorice, grupuri
vocale ºi instrumentale, formate din elevi
de toate vârstele, precum ºi soliºti, din
toate zonele folclorice ale þãrii, participanþi
în premierã la o asemenea manifestare
sau care au deja experienþa prezenþei
pe scenã.
Prin acest festival, organizatorii îºi
propun sã acorde recunoaºterea
necesarã importanþei tradiþiilor ºi
obiceiurilor specifice fiecãrei zone
folclorice ºi a diferitelor etnii ce trãiesc pe
aceste meleaguri. Prin colaborarea cu
instituþiile de învãþãmânt din þarã, se vor
promova tradiþiile ºi obiceiurile specifice
diferitelor zone ºi etnii, va fi stimulat
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privind ºedinþa ordinar[ a
Consiliului Local Tãlmaciu
din data de 28 aprilie 2014
Au fost adoptate urmãtoarele hotãrâri:
- Hotãrârea nr
nr.. 66/2014 privind
rectificarea bugetului local pe trim. II 2014 ºi
modificarea listei obiectivelor de investiþii pe
anul 2014- 12 voturi pentru ºi 3 împotrivã
(consilierii Lotrean, Oancea, Nicoarã);
- Hotãrârea nr
nr.. 67/2014 privind
aprobarea statului de funcþii al aparatului
de specialitate al primarului oraºului
Tãlmaciu ºi a serviciilor subordonate
Consiliului Local Tãlmaciu- 15 voturi pentru;
- Hotãrârea nr
nr.. 68/2014 pentru
modificarea HCL 54/2014 privind
închirierea pãºunilor proprietatea publicã a
oraºului Tãlmaciu- 15 voturi pentru;
- Hotãrârea nr
nr.. 69/2014 privind
procedura 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- Codul fiscal, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare- 12 voturi pentru, 2
voturi împotrivã (consilierii Lotrean, Oancea)
ºi o abþinere (consilierul Nicoarã);
- Hotãrârea nr
nr.. 70/2014 privind

aprobarea prelungirii contractului de
închiriere nr. 2199/12/2013 ºi includerea
în contract a doamnei Mihai Ionela-Claudia,
la cererea titularului contractului de
închiriere-doamna Glodean Mariana- 15
voturi pentru;
- Hotãrârea nr
nr.. 71/2014 privind
aprobarea Planului de amplasament ºi
delimitare cu propunere de diminuare a
suprafeþei, a imobilului- teren situat în
Tãlmãcel, identificat în CF 102116/Tãlmaciu,
nr. top. 2802/1,2803,2804, proprietatea
privatã a oraºului Tãlmaciu- 12 voturi
pentru ºi 3 abþineri (consilierii Nicoarã,
Lotrean, Oancea);
.72/2014 privind
- Hotãrârea nr
nr.72/2014
vânzarea, prin licitaþie publicã deschisã, a
imobilului-teren situat în Tãlmaciu, zona
Armeni, înscris în CF 102660/Tãlmaciu, nr.
cadasatral 5321/3/1/1/1/7, în suprafaþã de
262 mp, proprietatea privatã a oraºului
Tãlmaciu- 15 voturi pentru;
- Hotãrârea nr
nr.. 73/2014 privind
aprobarea situaþiilor financiare aferente
anului 2013 la RPL Ocolul Silvic Tãlmaciu

Agroalimentarã Tãlmaciu- 15 voturi pentru;
- Hotãrârea nr
nr.. 80/2014 privind
prelungirea unor contracte de închiriere
locuinþe din oraºul Tãlmaciu ºi colonia
Tãlmaciu- 15 voturi pentru;
- Hotãrârea nr
nr.. 81/2014 privind
modificarea art. 1 ºi completarea HCL nr.
101/2011 pentru aprobarea Programului
de mãsuri privind îmbunãtãþirea activitãþilor
de gospodãrire, curãþenie, întreþinere,
pãstrarea liniºtii ºi ordinii publice în oraºul
Tãlmaciu- 15 voturi pentru;
- Hotãrârea nr
nr.. 82/2014 privind
aprobarea documentaþiei PUD pentru
"Construire locuinþã S+P+E ºi împrejmuire",
de cãtre Dragoº Maria, pe terenul situat în
Tãlmaciu, str. Stejarului, f.n., înscris în CF
100815/Tãlmaciu, nr. cad. 1462- 15 voturi
pentru;
- Hotãrârea nr
nr.. 83/2014 privind
aprobarea cotizaþiei unitãþilor administrativteritoriale membre ADI ECO Sibiu pentru
anul 2014- 15 voturi pentru;
- Hotãrârea nr
nr.. 84/2014 privind
aprobarea prelungirii contractului de
închiriere teren pãºunat, cu nr. 3855/
05.05.2009, încheiat cu d-nul Rãdoiu Ioan,
domiciliat în Tãlmaciu, str. V. Babeº, nr.115 voturi pentru.
S-a retras de pe ordinea de zi
PROIECTUL DE HOTÃRÂRE privind
aprobarea indicatorilor tehnico-economici
ºi a documentaþiei tehnice pentru obiectivul
de investiþii "Reabilitare toaletã ªcoala 1
Tãlmaciu"- iniþiator primarul oraºului
Tãlmaciu.
Nu s-au aprobat:
- PROIECTUL DE HOTÃRÂRE privind

HOTÃRÂREA NR. 69/2014
p r i v i n d p ro c e d u ra d e a c o rd a re a fa c i l i t ã þ i i f i s c a l e d e l a p l a t a i m p o z i t u l u i p e c l ã d i r i d a t o rat
d e c o n t r i b u a b i l i i p e r s o a n e f i z i c e , p o t r i v i t p r e v e d e r i l o r a r t . 2 8 6 a l i n . ( 8 ) d i n L e g e a n rr.. 5 771
1/
2003 privind Codul fiscal, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare
CONSILIUL LOCAL TÃLMACIU, întrunit în
ºedinþa ordinarã din data de 28.04.2014;
Examinând:
- proiectul de hotãrâre iniþiat de primarul oraºului
Tãlmaciu;
- raportul nr. 3753/2014 al consilierului juridic
din cadrul aparatului de specialitate al primarului
oraºului Tãlmaciu;
- expunerea de motive nr. 3754/2014 a
primarului oraºului Tãlmaciu;
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului
Local Tãlmaciu;
În baza prevederile art. 286 alin. (8) din Legea
nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificãrile ºi

completãrile aduse prin OG nr. 30/2011 pentru
modificarea ºi completarea Legii nr. 571/2003
privind Codul fiscal, precum ºi pentru
reglementarea unor mãsuri financiar–fiscale, ale
HGR nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003
privind Codul fiscal, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare, ale OUG nr. 18/2009 privind creºterea
performanþei energetice a blocurilor de locuinþe,
cu modificãrile ºi completãrile aduse prin Legea nr.
158/2011 pentru aprobarea OUG nr. 18/2009, ale
Ordinului nr. 163/540/23/2009 al ministrului
Dezvolt[rii Regionale ºi Locuinþei, ministrului
Finanþelor Publice ºi al ministrului Administraþiei ºi

Internelor, pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a OUG 18/2009 privind
creºterea performanþei energetice a blocurilor de
locuinþe, ale Legii nr. 153/2011 privind mãsuri de
creºtere a calitãþii arhitectural–ambientale a
clãdirilor, ale Legii nr. 50/1991 privind autorizarea
lucrãrilor de construcþii, republicatã, cu modificãrile
ºi completãrile ulterioare, precum ºi ale Ordinului
ministrului Dezvoltãrii Regionale ºi Locuintei, nr.
839/2009 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind
autorizarea executãrii lucrãrilor de construcþii;
În temeiul dispoziþiilor art. 45 alin. (1), art. 115
alin. 1 lit. b din Legea administraþiei publice locale

delegarea primarului oraºului Tãlmaciu de
a organiza inventarierea ºi clasificarea
digurilor, conform Legii nr. 259/2010- iniþiator,
consilier Lotrean Constantin Mihai- 5 voturi
pentru, 6 voturi împotrivã (consilierii
Potcovel, Moroianu, Macovei, Calboreanu,
Ivan, Luca) ºi 4 abþineri (consilierii Filip,
Popa Constantin, Basarabã, Rus);
- PROIECTUL 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- 7 voturi pentru, 5 voturi împotrivã
ºi 3 abþineri.
Au fost avizate favorabil:
- cererea domnului Cioacã Rãzvan
Florin, domiciliat în Tãlmaciu, str. Mihail
Eminescu, pentru închiriere teren pentru
amenajare terasã;
- cererea domnului Dudumã Rãzvan,
domiciliat în Colonia Tãlmaciu, pentru
cumpãrare locuinþã;
- cererea formulatã de SC HLV
Transilvania SRL , pentru concesionare
teren;
- raportul întocmit de arhitect-ºef, privind
solicitarea domnului Vlãsie Simion, pentru
concesionare teren în Lunca Cibinului.
S-a amânat cererea numiþilor Benea Ion
ºi Elena, domiciliaþi în Tãlmaciu, str. Nicolae
Bãlcescu, nr. 2, pentru aprobare
cumpãrare locuinþã.
Consilier administraþie,
Claudia Hanea

nr. 215/2001, republicatã, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare,
HOTÃRÃªTE:
Art. 1- Se aprobã procedura privind acordarea
scutirii la plata impozitului pe clãdiri pentru persoanele
fizice, în condiþiile art. 286, alin. (8) din Legea nr.
571/2003, potrivit anexei nr. 1, care face parte
integrantã din prezenta hotãrare.
Art. 2- Se împuterniceºte arhitectui ºef din cadrul
aparatului de specialitate al primarului sã aprobe
cererile de scutiri la plata impozitului pe clãdiri, pentru
persoane fizice ce se încadreazã în prevederile legii.
Art. 3- Îndeplinirea prezentei revine arhitectului
ºef ºi servicilui contabilitate din cadrul aparatului de
specialitate al primarului oraºului Tãlmaciu.
Adoptatã în Tãlmaciu, la 28.04.2014.
PREªEDINTE DE ªEDINÞÃ,
MOROIANU RADU MIHAIL
CONTRASEMNEAZÃ
SECRET
AR,
SECRETAR,
VIOLET
A HANEA
VIOLETA
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acilitãþilor fiscale în condiþiile art. 286 alin. (8) din Leg
ea nr
1/2003, privind Codul FFiscal,
iscal, cu
PROCEDURA
acordar
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Legea
nr.. 57
571/2003,
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eºter
ea perf
ormanþei ener
getice a locuinþelor
ulterioaree, cor
corobor
oborat
creºter
eºterea
performanþei
energ
1. Perioada de acordare:
Facilitãþile fiscale prevãzute la art. 286, alin. (8)
se acordã pe o perioadã de 7 ani, începând cu data
de 1 ianuarie a anului fiscal urmãtor celui in care se
finalizeazã lucrãrile de reabilitare.
2. Beneficiari:
Beneficiazã de facilitãþi fiscale proprietarii
apartamentelor din blocurile de locuinþe ºi proprietarii
imobilelor care au executat pe cheltuiala proprie
lucrãrile de intervenþie nominalizate la art. 4 din
O.U.G. nr. 18/2009.
3. Demersuri de urmat:

Solicitantul depune o cerere care cuprinde date
privind proprietarul, date privind imobilul, natura
lucrãrilor executate, conform art. 4 din O.U.G. nr.
18/2009, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
însoþitã de urmãtoarele documente:
- act de proprietate (copie)
- act de identitate (copie)
- autorizaþie de construire (unde este cazul)
pentru executarea lucrãrilor de intervenþie, emisã
în condiþiile legii;
- certificatul de performanþã energeticã sau
raportul de audit, care precizeazã lucrãrile ce

urmeazã a fi executate;
- procesul verbal de recepþie la terminarea
lucrãrilor, întocmit în condiþiile legii, prin care se
constatã realizarea mãsurilor de intervenþie
recomandate de cãtre auditorul energetic în
certificatul de performanþã energeticã sau, dupã caz,
in raportul de audit energetic, astfel cum este
prevãzut în O.U.G. nr. 18/2009, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare;
- certificat energetic emis ulterior executãrii
lucrãrilor de intervenþii, cu specificarea noului
consum anual specific de energie calculat pentru

încãlzire, din care sã rezulte eficienþa energeticã;
- declaraþii pe propria rãspundere cã a realizat
lucrãrile pe cheltuialã proprie;
- sã facã dovada cã nu inregistreazã debite
restante la serviciul impozite ºi taxe locale.
4. Alte prevederi:
Dosarul întocmit în condiþiile art. 3 se depune la
sediul Primãriei oraºului Tãlmaciu, Serviciul impozite
ºi taxe locale.
În cazul înstrãinãrii imobilului, scutirea de impozitul
pe clãdire nu se mai acordã noului proprietar.

HOTÃRÂREA NR. 75/2014
privind aprobarea documentaþiei, a indicatorilor tehnico-economici ºi demararea
procedurii de achiziþie pentru obiectivul de investiþii "Reabilitare strada Ion Creangã"
CONSILIUL LOCAL TÃLMACIU,
întrunit în ºedinþa ordinarã din data de
28.04.2014;
Examinând:
- proiectul de hotãrâre iniþiat de
primarul oraºului Tãlmaciu;
- raportul nr. 3634/2014 întocmit de
consilier investiþii din cadrul aparatului de
specialitate al primarului oraºului
Tãlmaciu, prin care propune aprobarea
documentaþiei, a indicatorilor tehnicoeconomici ºi demararea procedurii de
achiziþie pentru obiectivul de investiþii
"Reabilitare strada Ion Creangã";
- expunerea de motive nr. 3727/2014
a primarului oraºului Tãlmaciu;
- avizele comisiilor de specialitate ale
Consiliului Local Tãlmaciu;
În baza HCL nr. 6/2014 privind

aprobarea bugetului local pe anul 2014;
- suprafaþã carosabil=1501 mp;
În conformitate cu art. 44 alin. 1 din
- lungime trotuare=354 mp;
Legea nr. 273/2006 privind finanþele
- suprafaþã trotuare=318 mp;
publice locale, republicatã, cu modificãrile
- duratã de execuþie= 3 luni;
ºi completãrile ulterioare;
Indicatori economici:
În temeiul art. 36 alin. 4 lit. e, art. 45
- valoare 508819 lei cu TVA (din care,
alin. 1 ºi art. 115 alin. 1 lit. b din Legea nr. C+M- 441242 lei, cu TVA);
215/2001 privind administraþia publicã
- finanþarea obiectivului- bugetul locallocalã, republicatã, cu modificãrile ºi 250000 lei alocaþi, iar diferenþa va fi
completãrile ulterioare,
suplimentatã din profitul RPL OST RA
Tãlmaciu (258819 lei), aceastã sumã
HOTÃRÃªTE:
poate fi mai micã în urma organizãrii
procedurii de licitaþie.
Art. 1. -Se aprobã indicatorii tehnicoArt. 2. - Se aprobã proiectul tehnic
economici ai obiectivului de investiþii pentru obiectivul de investiþii "Reabilitare
"Reabilitare strada Ion Creangã", astfel: strada Ion Creangã", conform anexei 1,
Indicatori tehnici:
care face parte integrantã din prezenta
- lungime=206,85 m;
hotarare ºi demararea procedurii de
- lãþime carosabil=5,5 m;
achiziþie publicã.

Art. 3. - Îndeplinirea prezentei revine
serviciului tehnic din cadrul aparatului de
specialitate al primarului oraºului
Tãlmaciu.
Adoptatã în Tãlmaciu, la 28.04.2014

PREªEDINTE DE ªEDINÞÃ,
MOROIANU RADU MIHAIL
CONTRASEMNEAZÃ
SECRET
AR,
SECRETAR,
VIOLET
A HANEA
VIOLETA

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!
Ne puteþi scrie pe adresa de e mail informatiatalmaciului@gmail.com. Nu uitaþi sã
vã semnaþi cu numele ºi adresa corectã!

rosu galben albastru negru

Informare

RA- 15 voturi pentru;
- Hotãrârea nr
nr.. 74/2014 privind
aprobarea documentaþiei, a indicatorilor
tehnico-economici ºi demararea procedurii
de achiziþie pentru obiectivul de investiþii
"Reþele canalizare Cartier Armeni I"- 15
voturi pentru;
- Hotãrârea nr
nr.. 75/2014 privind
aprobarea documentaþiei, a indicatorilor tehnico-economici ºi demararea procedurii de
achiziþie pentru obiectivul de investiþii
"Reabilitare strada Ion Creangã"- 15 voturi
pentru;
- Hotãrârea nr
nr.. 76/2014 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, nr. cadastral 102319, CF
102320/Tãlmaciu, nr. cadastral 102320 ºi
CF 102333/Tãlmaciu, nr. cadastral
102333- 12 voturi pentru ºi 3 abþineri
(consilierii Nicoarã, Oancea, Lotrean);
- Hotãrârea nr
nr.. 77/2014 privind stabilirea domeniilor serviciilor publice ºi locul
în care persoanele condamnate vor presta
activitãþi în folosul comunitãþii- 15 voturi
pentru;
- Hotãrârea nr
nr.. 78/2014 privind modificarea HCL nr. 194/2013 pentru interzicerea circulaþiei bovinelor, cabalinelor,
caprinelor ºi ovinelor pe drumurile publice ºi
pe spaþiile verzi aparþinand domeniului public
al oraºului Tãlmaciu ºi a pãºunatului acestora
în intravilanul localitãþii- 15 voturi pentru;
- Hotãrârea nr
nr.. 79/2014 privind
închirierea, prin licitaþie publicã, a unui spatiu
comercial (boxã), situat în Piaþa
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SCRISORI DIN PRIMUL RÃZBOI MONDIAL

"Nu mâncam nice nu beam/ Numai cu puºca eram
"Frunzã verde foaie creaþã/ Chiar
Sâmbãtã dimineaþã/ Dimineaþa neam sculat/
Alarmã în sat am aflat/ Sã plece câþi sunt
cãtane/ Sã punã mâna pe arme".Aºa începe
una dintre amintirile sale aºternute pe hârtie,
dupã Primul Rãzboi Mondial. Vorbim aici
despre Dumitru Bãrbosa, care a fost luat
din Tãlmãcel, când avea numai 23 de ani.
Era în floarea vârstei ºi însurãtoarea parcã
l-ar fi aºteptat. Însã destinul l-a înmânat sorþii
rãzboiului, printre gloanþe ºi cu teama de a
fi ochit la fiecare pas. Însã nu a fost aºa. Ba

Tãlmãcel au plecat pe fronturile din Galiþia,
Italia, Franþa, 175 de bãrbaþi". Soþiile le-au
rãmas singure, copiii fãrã tatã, dar cu
speranþa cã vor reveni curând sã îi
îmbrãþiºeze. Nici mai târziu - mai spune
monografia - recrutãrile nu au încetat: "La
începutul anului 1916, în sat nu mai exista
niciun bãrbat valid, ci doar copii sub 15-16
ani, bãtrâni peste 60 de ani ºi câþiva inapþi
pentru serviciul militar". În total, peste 270
de bãrbaþi din Tãlmãcel au fost încorporaþi
în armata Imperiului Austro-Ungar pentru a

povesteascã despre eroul sãu. "El e un
erou pentru mine. A fost pe front, printre
gloanþe", spune acesta. Are 85 de ani ºi nu
îºi mai aminteºte despre tatãl sãu prea multe.
"A murit în 1941, când eu eram în clasa a
ºaptea, numai 13 ani aveam", mãrturiseºte.
Astãzi, pãstreazã amintirile cu tatãl sãu întrun dosar de carton. Are câteva scrisori
trimise de pe front ºi câteva poezii scrise
acasã, dupã ce a venit din rãzboi. "Mai
erau niºte scrisori, dar s-au pierdut. Erau
din Bucovina, de pe muntele Cârlibaba. Nu
le mai am...", adaugã bãrbatul.

mai mult, cu dorul de casã în suflet, le-a
trimis celor dragi scrisori de peste graniþe. A
trecut de crunta bãtãlie ºi, cu trei rãni la
cap, la coaste ºi la mânã, s-a întors acasã ºi
ºi-a mai aºezat pe câteva foiþe - astãzi gãlbui
- viaþa sa din Primul Rãzboi Mondial.
S-a nãscut în Tãlmãcel pe 13 martie
1891. A fost un om modest, care se ocupa
cu muncile câmpului. Dar a ajuns pe fronturile
Primului Rãzboi Mondial, în 1914, cu arme
în mâini ºi cu speranþa cã se va întoarce
teafãr cât mai repede, alãturi de cei dragi.

Printr
Printree gloanþe
gloanþe,, cu
creionul în mânã
Aºa cum s-a întâmplat pentru orice
comunitate, mai micã ori mai mare, Primul
Rãzboi Mondial a însemnat ºi pentru
Tãlmãcel jale, tristeþe. Povestea a început
odatã cu asasinarea arhiducelui Imperiului
Austro-Ungar, Franz Ferdinand, ºi a soþiei
acestuia, Sophie, ducesã de Hohenberg,
pe 28 iunie 1914. Dupã mai bine de o lunã
de la acest incident, la Tãlmãcel încep sã fie
mobilizaþi, pentru a pleca pe front, primii
bãrbaþi. Din cauza aºezãrii geografice a
localitãþii ºi a apartenenþei sale la Imperiul
Austro- Ungar, cei mai mulþi dintre feciorii
satului au plecat sub arme în armata
împãratului, doar ulterior, dupã anul 1916,
anul intrãrii României în rãzboi, o parte din
aceºtia luptând ºi alãturi de fraþii lor, în armata
românã. Potrivit celor scrise de lt. col.
Gabriel Stroilã în "Cartea satului Tãlmãcel",
o monografie a localitãþii, doar în 1914: "Din

participa la cel dintâi rãzboi mondial, cei mai
mulþi dintre aceºtia fiind folosiþi drept "carne
de tun", la unele dintre cele mai grele lupte
ce au fost purtate. Unii s-au jertfit, alþii au
cãzut prizonieri, alþii au dezertat, au dispãrut
sau au... supravieþuit. Printre cei din urmã,
se numãrã ºi Dumitru Bãrbosa. El a reuºit
sã se întoarcã acasã ºi sã dea ca amintire
câteva pagini de istorie sau câteva file din
viaþa ºi dorurile sale pe care le-a nutrit
departe de cei dragi. A scris de pe
front, printre gloanþe, scrisori familiei,
fratelui sau mamei, dar ºi-a continuat
amintirile ºi în liniºtea odãii sale, dar cu
neliniºtile pe care le-a îndurat ani buni
în rãzboi.

Dumitru Bãrbosa a lãsat "moºtenire"
plecarea sa. Într-o "Amintire Din Rãzboiu
1914", povesteºte cum a plecat el în Rãzboi,
"Chiar Sâmbãta Dimineaþã": "Foaie verde
apã rece/ În anul 14/ În august lunã vestitã/
La mulþi ani îi pomenitã/ Multe lacrimi sau
vãrsat/ Pentru cei care au plecat/ Cau
rãmas case pustii/ ªi neveste cu copii/ ªi
pãrinþi pãrãsiþi/ De ai lor feciori iubiþi/ Foaie
verde pom înalt/ Atunci ºi eu am plecat/
Miam pãrãsit al meu sat/ La Cãtane am
alergat/ Curând în luptã am intrat/ La Sârbu
când am ajuns/ În decunguri cã nea pus/ ªi
de acolo am puºcat/ Ziua noaptea necetat".
Povesteºte cum au stat cu toþii precum iepurii
în tufiº, pitiþi, ºi au mers din sat în sat ºi cã
nimeni nu i-a întrebat dacã au de-ale gurii.
"Cã în patru sãptãmâni/ Am cãpãtat douã
pâini/ ªi acea tot firimituri", mai spune în
memoriile sale. Dumitru Bãrbosa mai scrie
ºi despre o dupã amiazã "întreruptã" de un
avion: “Întro zi pe dupã ameazi/ Ce sã vedeþi
iubiþi fraþi/ Un Eroplan pe sus zbura/ ªi
poruncã aducea/ ªi-au vint cu poruncã
asprã/ Dela curtea împãrãteascã/ Ca înapoi
noi sã venim/ Serbia so pãrãsim”. Bucuroºi,

Amintiri de o sutã
de ani, într-un
dosar de carton

au pornit spre casã. ªi acest moment l-a
povestit Dumitru Bãrbosa în versurile sale
de dupã Rãzboi. "Când vestea cã am primit/
Doamne bine nea pãrut/ Vreo opt zile am
tot venit/ Vreo opt zile ºi cinci nopþi/ De nea
perdut mai pe toþi/ Cã de flãmânzi ce eram/
Nice drumul nul vedeam/ ªi am vint din
deal în deal/ Ca sã scãpãm de amar". Astfel,
au ajuns în Ungaria, unde au urcat în
vapoare. Odatã cu asta, au gãsit
mâncare ºi bãuturã: "Tot ce trebue la
gurã/ Chiar ºi pâine am gãsit/ De
neam mai ºi primenit/ De din pãduchi
am rãrit”. La finalul poemului sãu, eroul
Primului Rãzboi Mondial a spus cã
nu a exagerat cu nimic din ceea ce a
scris, “Cãci pe toate leam pãþit”, în
Serbia lui 1914.

R e v oltã în vver
er
suri:
ersuri:
"Mâncei vvermi
ermi
sufletul/ Cui o
ceput rãzboiul"

"El e", spune fiul lui Dumitru
Bãrbosa, arãtând singura fotografie
cu tatãl sãu, la 23 de ani, înainte de a
fi luat pe front. Era tânãr pe atunci,
vroia sã se cãsãtoreascã. Dar nu s-a
întâmplat asta prea iute, deoarece
Primul Rãzboi Mondial îl “aºtepta”, ºi
nu întemeierea propriei familii. Pe
atunci locuia în Tãlmãcel. A plecat pe
fronturile din Serbia, din Bucovina ºi
Italia. ªi a trimis acasã mai multe
scrisori. Dumitru Bãrbosa, bãrbatul
care îi poartã numele tatãlui, ne
primeºte acasã la el, sã ne

Dupã experienþa trãitã pe frontul
din Serbia, Dumitru Bãrbosa a ajuns
ºi în Italia. "Cã acolo lupte mari între
nemþi ºi Taliani", explicã poetul
rãzboiului. Aici, o grenadã l-a rãnit la
cap. “ªi sã vã spun ceam pãþit/ Chiar
în cap mo nimerit/ Prin saniteþi mau
legat/ Multã durere am rãbdat",
povesteºte Dumitru Bãrbosa. Uºor

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

revoltat, este dezamãgit de efectele bãtãliilor
duse: "Mâncei vermi sufletul/ Cui o ceput
rãzboiul/ Cerul ca sãl prãpãdeascã/ Nici
pãmântul nul priveascã”. Apoi, desluºeºte
viaþa în tranºee: “Nu mâncam nice nu beam/
Numai cu puºca eram/ Câte 5 zile a trecut/
ªi mâncare nam vãzut/ ªi apoi câte o
sãptãmânã/ Nu gustam apã de bunã/ ªi
mâncarea când venea/ Numai noaptea o
aducea/ ªi pe furiº o împãrþea/ Gloanþe mii
de mii venea”. Aºa îºi încheie Dumitru
Bãrbosa amintirile din rãzboi. Pãstrate în
dosarul de carton, fiul sãu mai are ºi alte
colecþii de memorii, dar pe care nu doreºte
sã le facã publice. Tatãl sãu îi trimisese de
pe front fratelui sãu de atunci scrisori, iar
fratele acestuia soþiei sale, cãreia îi ducea
dorul neîncetat. Mai are o fotografie cu mama
sa, Ana Rusu, pe care Dumitru Bãrbosa a
luat-o de nevastã pe 27 ianuarie 1921. Se
cunoºteau, cã erau din acelaºi sat, însã
abia când s-a întors din rãzboi au ales o
viaþã în doi. În 1941, femeia avea sã rãmânã
singurã. Dumitru Bãrbosa a murit, iar Ana a
mai trãit pânã în 1987. Familia Bãrbosa a
pãrãsit Tãlmãcelul ºi s-a mutat în Tãlmaciu.
Aici, oamenii îi duc amintirea eroului mai
departe, prin poeziile sale pe care le-a scris
acum un secol ºi care, astãzi, ºterse ori
gãlbui, spun povestea unui þãran modest,
care a trecut graniþele sã lupte pe diferite
fronturi. “A murit subit, îmi aduc aminte.
Seara a mâncat de cinã ºi-apoi… M-a lãsat”,
încheie fiul sãu, închizând ºi dosarul cu
amintiri.

Timpul
Ploaia nu s-a mai oprit,
Râurile s-au pornit,
Curg vijelioase la vale,
M[turând totul în cale!
Ploaia este necesarã
Atmosfera, o mai spalã
Aur e-n agriculturã
Însã, nu peste mãsurã!
Astãzi soarele sfios
Din nori, cãpºorul ºi-a scos
Ne aruncã câte-o razã,
Fericit, sã ne mai vazã!
Iarã noi ne bucurãm
ªi de sapã ne-apucãm,
Cã iarba s-a ridicat
Plantele ne-au sufocat.
Mulþumim lui Dumnezeu,
Cã ne ajutã mereu
În pace noi sã trãim
Însã Vrea mai buni sã fim!
Mãrioara Izdrailã
5 mai 2014

rosu galben albastru negru

"A
tunci ºi eu am
"Atunci
plecat/ Miam pãrãsit
al meu sat"
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Finalizare la strada Cetãþii

De puþin timp, s-au finalizat lucrãrile de
reabilitare a strãzii Cetãþii din Tãlmaciu.
executate cu respectarea
normelor, prin aplicare de piatrã
cubicã. Pe cealaltã porþiune,
dintre Iazul Morii ºi strada Mihai
Viteazu, strada a fost reabilitatã
în sistemul clasic, prin turnare de
straturi asfaltice. De asemenea,
pe toatã lungimea strãzii au fost
realizate trotuare, spaþii verzi, au
fost aplicate marcaje pietonale ºi
s-au amplasat semne de

circulaþie.
Lucrãrile au fost efectuate pe
parcursul a doi ani calendaristici.
Acum, la finalizarea tuturor
lucrãrilor, se poate spune fãrã
greºealã cã strada Cetãþii este
una dintre cele mai frumoase
structuri din oraº.
Lucrarea a fost executatã prin
finanþare integralã de la bugetul
local al oraºului.

HOTÃRÂREA NR. 81/2014
pentru modificar
ea ºi completar
ea HCL nr
01/20
11 privind
modificarea
completarea
nr.. 110
1/201
unele mãsuri de îmbunãtãþire a activitãþilor de
g ospodãrir
eþiner
ea liniºtii ºi
ospodãriree , curãþenie
curãþenie,, într
întreþiner
eþineree , pãstr
pãstraa rrea
or
dinii
publice
,
activitãþi
comer
ciale
ºi
conserv
ar
ea
ordinii publice,
comerciale
conservar
area
mediului în oraºul Tãlmaciu
CONSILIUL
LOCAL
TÃLMACIU, întrunit în ºedinþa
ordinarã din data de 28.04.2014;
Examinând:
- proiectul de hotãrâre iniþiat de
primarul oraºului Tãlmaciu;
- raportul nr. 3532/2014 întocmit
de ºef serviciu "Poliþia Localã
Tãlmaciu", din cadrul aparatului de
specialitate al primarului oraºului
Tãlmaciu;
- expunerea de motive nr. 3741/
2014 a primarului oraºului
Tãlmaciu;
- avizul comisiilor de specialitate
ale Consiliului Local Tãlmaciu;
În conformitate cu prevederile
OG 21/2002 privind gospodãrirea
localitãþilor urbane ºi rurale ºi
prevederile OG 2/2001 privind
regimul juridic al contravenþiilor;
În temeiul art. 36 alin. 2 lit. c ºi d,

O nouã
adresã de
internet
pentru
Informaþia
Tãlmaciului

alin. 6 lit. a pct. 9, art. 45 alin. 1 ºi
art. 115 alin. 1 lit. b din Legea nr.
215/2001 privind administraþia
publicã localã, republicatã, cu
modificãrile ºi completãrile
ulterioare;
HOTÃRÃªTE:
Art. 1- Se modificã ºi se
completeazã art. 7 din HCL nr. 101/
2011 cu litera "i" ºi litera "j" care
vor avea urmãtorul conþinut:
i) Se interzice depozitarea
gunoiului de grajd în satul Tãlmãcel
în zona "Rupturi" sau pe alte
terenuri proprietate publicã.
j) Gunoiul de grajd din
gospodãriile proprii poate fi
depozitat numai pe terenul
proprietate personalã al celui care
il depoziteazã.
Art. 2- (1) Încãlcarea
prevederilor art. 7 litera i din HCL



De câteva s[pt[m]i, 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!

nr. 101/2011 se sancþioneazã cu
amendã, astfel:
a) pentru persoanele fizice,
amenda este de la 200 lei la 500
lei;
b) pentru persoanele juridice,
amenda este de la 500 lei la 1000
lei;
(2) Organul constatator poate
aplica de douã ori consecutiv
amenda, iar daca contravenientul
tot nu se conformeazã, gunoiul de
grajd este folosit de cãtre primãria
Tãlmaciu ca îngrãºãmânt pe alte
terenuri proprietate publicã a
oraºului Tãlmaciu.
Art. 3- Încãlcarea prevederilor
art. 11 litera "k" ºi "l" din HCL nr.
101/2011 se sancþioneazã cu
amendã, astfel:
a) pentru persoane fizice,
amenda este de la 200 la 500 lei;

b) pentru persoanele juridice,
amenda este de la 500 la 1000 lei;
Art. 4- (1) Constatarea ºi
sancþionarea contravenþiilor
stabilite în HCL nr. 101/2011 se
face de cãtre agenþii constatatori
numiþi prin dispoziþia primarului
oraºului Tãlmaciu, Poliþia oraºului
Tãlmaciu ºi Poliþia Localã
Tãlmaciu.
(2) Organul constatator poate
aplica, în mod repetat, dupã fiecare
somaþie la care contravenientul nu
se conformeazã, o nouã sancþiune
contravenþionalã.
(3) Conform art. 28 din OG 2/
2001, contravenientul poate
achita, în termen de 48 ore de la
data încheierii sau primirii
procesului-verbal
de
contravenþie, jumãtate din minimul
amenzii.
Art. 5- Îndeplinirea prezentei
revine Poliþiei Locale Tãlmaciu.
Adoptatã în Tãlmaciu, la
28.04.2014
PREªEDINTE DE
ªEDINÞÃ,
MOROIANU RADU
MIHAIL
CONTRASEMNEAZÃ
SECRET
AR,
SECRETAR,
HANEA VIOLET
A
VIOLETA

Lucrãri la canalizare,
în zona Armeni I
În cea de-a doua jumãtate a lunii mai, au început lucrãrile de execuþie
la obiectivul de investiþii “Reþele canalizare Armeni I” din oraºul
Tãlmaciu.
În aceastã zonã va fi realizatã reþeaua de canalizare a apelor
menajere (uzate), pe o lungime de aproximativ 800 de metri, lucrare
în cadrul cãreia vor fi amplasate 27 de cãmine de vizitare ºi 30 de
cãmine de racord.
Finanþarea lucrãrii este asiguratã integral din bugetul local al oraºului.
Consiliul Local al oraºului Tãlmaciu a aprobat documentaþia,
indicatorii tehnico-economici ºi demararea procedurii de achiziþie pentru
obiectivul de investiþii "Reþele canalizare Cartier Armeni I" prin
adoptarea Hotãrârii nr. 74/2014, în cadrul ºedinþei ordinare din luna
aprilie.

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.

Nume:
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rosu galben albastru negru

Aceasta a fost cea mai
complexã lucrare de acest fel
derulatã în ultima perioadã la
Tãlmaciu, cele douã tronsoane
ale acestei strãzi necesitând
activitãþi mai importante ºi cu un
grad de dificultate sporit.
Astfel, pe tronsonul cuprins
între strada Pieþii, Iazul Morii ºi
strada Nicolae Bãlcescu (zona
istoricã a strãzii), lucrãrile au fost

