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rosu galben albastru negru

Continuã modernizãrile
în zona strãzii Cetãþii

La scurt timp dupã finalizarea lucrãrilor de modernizare a
strãzii Cetãþii, Primãria Tãlmaciu a dat undã vver
er de pentru
începerea unor noi lucrãri în aceeaºi zonã a oraºului.
A stfel, pe porþiunea din aavv al de str
ada Nicolae Bãlcescu ºi pânã
strada
at, urmând a fi
la str
ada Cetãþii, Canalul Morii vvaa fi rreconfi
econfi gur
gurat,
strada
t rransf
ansf
ormat într-o ade
atã z onã de pr omenadã. Malul dr
ept
ansformat
adevv ã rratã
drept
v a fi r eabilitat (v
ealiz
at un zid de sprijin ºi vvor
or fi
(vaa fi rrealiz
ealizat
montate gablioane pentru consolidar
e), se vvaa r e a l i zzaa u n
consolidare),
tr otuar ºi vvaa fi rreabilitat
eabilitat podeþul ce tr
traa v er seazã canalul de pe
str
ada Cetãþii. De asemenea, în albia cur sului de apã vvor
or fi
strada
r e a l i zzate
ate mai multe mici cascade artificiale
artificiale..
Moderniz ar ea acestei zzone
one a or aºului vvaa fi completatã ºi cu
r e ffacer
acer ea accesului auto ºi pietonal dintr e str
ada Cetãþii, ffosta
osta
strada
ªcoalã Germanã ºi Casa de Culturã.
Aici vvaa fi rrealiz
ealiz
at un tr
otuar de acces cãtr
ealizat
trotuar
cãtree Casa de Culturã iar
z ona din ffaþa
aþa ffostei
ostei ªcoli Germane vvaa fi rrefãcutã
efãcutã prin pa
pavv ar
aree cu
piatrã de râu ºi încastrãri cu ronduri de piatrã cubicã.

Se înlocuieºte
reþeaua de
canalizare în
cartierul de blocuri
În cea de-a doua jumãtate a lunii
iunie au fost demarcate lucrãrile de
înlocuire a reþelei de canalizare a
apelor uzate în cartierul de blocuri al
oraºului Tãlmaciu.
Va fi înlocuitã vechea reþea de
canalizare, uzatã din punct de vedere

tehnic ºi moral, cu conducte din
material plastic, insertizate cu oþel ºi
vor fi realizate noi branºamente ºi
cãmine de branºare ºi vizitare.
Reþeaua nouã va deservi cele opt
blocuri ºi celelalte imobile din zona
centralã a oraºului.

La Tãlmãcel,
continuã
lucrãrile la
apã ºi canal
În doar câteva zile, vor fi încheiate
lucrãrile de introducere a reþelelor de
alimentare cu apã potabilã ºi canalizare
a apelor menajere (reþelele magistrale)
în satul Tãlmãcel. Lucrãrile fac parte din
obiectivul de investiþii prin care se
introduce reþele de canalizare în
Tãlmaciu ºi Tãlmãcel ºi reþea nouã de
alimentare cu apã potabilã în satul
Tãlmãcel.
În cursul lunii viitoare vor începe
lucrãrire de racordare individual la cele
douã noi reþele.

iunie 20
14, pa
g II
2014,
pag

Informare
privind ºedinþa ordinarã a
Consiliului Local al oraºului
Tãlmaciu din data de 22 mai 2014
Au fost adoptate urmãtoarele hotãrâri:
1. Hotãrârea nr. 85/2014 privind rectificarea
bugetului local pe trimestrul II 2014 ºi modificarea
listei obiectivelor de investiþii pe anul 2014 - 12 voturi
pentru ºi 2 abþineri (consilierii Lotrean C-tin ºi Oancea
I);
2. Hotãrârea nr. 86/2014 privind aprobarea contului
de încheiere a exerciþiului bugetar al oraºului Tãlmaciu
pe anul 2013 - 12 voturi pentru ºi 2 abþineri (consilierii
Lotrean C-tin ºi Oancea I);
3. Hotãrârea nr. 87/2014 privind aprobarea
bilanþului contabil, a contului de profit ºi pierderi pe
anul 2013 ºi a raportul administratorului S.C. ApaCanal Tãlmaciu SRL - unanimitate de voturi;
4. Hotãrârea nr. 88/2014 privind rezilierea
contractului de închiriere nr. 1196/11/2014, încheierea
unui contract de comodat cu domnul Tonoiu Vasile,
domiciliat în Tãlmaciu, str. Aleea Stadionului, bl. 2/25
ºi aprobarea scutirii de la plata chiriei restante datorate
bugetului local - unanimitate de voturi;
5. Hotãrârea nr. 89/2014 privind aprobarea scutirii
de la plata chiriei datorate bugetului local de cãtre
doamna Mihai Camelia, domiciliatã în Tãlmaciu, Aleea
Stadionului, bl. 2 /26, jud. Sibiu - unanimitate de voturi;
6. Hotãrârea nr. 90/2014 privind aprobarea
documentaþiei, a indicatorilor tehnico-economici ºi
demararea procedurii de achiziþie pentru obiectivul
de investiþii "Racorduri apã Tãlmãcel - unanimitate
de voturi;
7. Hotãrârea nr. 91/2014 privind aprobarea

documentaþiei, a indicatorilor tehnico-economici ºi
demararea procedurii de achiziþie pentru obiectivul
de investiþii "Racorduri canalizare Tãlmãcel." unanimitate de voturi;
8. Hotãrârea nr. 92/2014 privind aprobarea
documentaþiei, a indicatorilor tehnico-economici ºi
demararea procedurii de achiziþie pentru obiectivul
de investiþii "Reabilitare toaletã ªcoala 1 Tãlmaciu" 12 voturi pentru ºi 2 abþineri (consilierii Lotrean C-tin
ºi Oancea I);
9. Hotãrârea nr. 93/2014 privind însuºirea unui
raport de evaluare ºi aprobarea vânzãrii locuinþei din
Colonia Tãlmaciu, nr. 9, cãtre titularul contractului de
comodat - unanimitate de voturi;
10. Hotãrârea nr. 94/2014 privind rezilierea
contractului de închiriere nr. 7004/172/2009, încheiat
între autoritatea localã ºi domnul On Tiberi-Ioan,
pentru locuinþa ANL din Tãlmaciu, str. Emil Cioran, bl.
2, sc. B, ap. 3-parter - unanimitate de voturi;
11. Hotãrârea nr. 95/2014 privind aprobarea
realizãrii expertizei tehnice ºi întocmirii domcumentaþiei
juridice pentru imobilul-teren din Tãlmaciu, str. Nicolae
Bãlcescu, unde au ars 4 locuinþe în incendiul din data
de 8.05.2014 ºi aprobarea repartizãrii unor locuinþe
familiilor afectate de incendiu - unanimitate de voturi;
12. Hotãrârea nr. 96/2014 privind aprobarea
decontãrii sumei de 7091 lei, reprezentând
decontarea biletelor de cãlãtorie ºi a abonamentelor
de transport pentru cadrele didactice de la Liceul
Tehnologic “Johannes Lebel” Tãlmaciu ºi structurile

ºcolare aparþinãtoare, pe lunile ianuarie - aprilie 2014
- unanimitate de voturi;
13. Hotãrârea nr. 97/2014 privind alocarea sumei
de 2500 lei/familie, ca ajutor de urgenþã, pentru
refacerea locuinþelor afectate de incendiul din data
de 8.05.2014, la imobilul din Tãlmaciu, str. Nicolae
Bãlcescu, nr. 21 - unanimitate de voturi;
14. Hotãrârea nr. 98/2014 privind aprobarea
trecerii imobilului-teren, înscris în CF 102498/Tãlmaciu,
nr. top. 602, în suprafaþã de 11227 mp, din domeniul
privat al oraºului Tãlmaciu, în domeniul public al
oraºului Tãlmaciu - unanimitate de voturi;
15. Hotãrârea nr. 99/2014 privind aprobarea
statului de funcþii al aparatului de specialitate al
primarului oraºului Tãlmaciu ºi a serviciilor subordinate
- unanimitate de voturi.
Au fost avizate:
- cererea domnului Andreiu Toma, domiciliat în

Tãlmaciu, sat Tãlmãcel, nr. 171, pentru închiriere teren
în Lunca Cibinului, pentru adapost animale. S-a
aprobat concesionarea prin licitaþie publicã a unei
suprafeþe de teren de 500 mp în Lunca Cibinului;
- cererea S.C. Acstal S.A pentru achiziþionare
apometre;
- cererea d-lui Mitru Stelian privind refacerea
locuinþei arsã în incendiu. D-nul arhitect ºef a
propus sã se facã o expertizã tehnicã a locuinþelor
incendiate, urmând ca, în funcþie de rezultatele
acesteia, sã se facã propunere de dezmembrare a
terenului;
- referat întocmit de d-nul Talpoº Ioan administrator la S.C. Apa Canal Tãlmaciu, pentru
achiziþionarea unei Vome. Se va face un proiect de
hotãrâre pentru ºedinþa viitoare.
Consilier administraþie,
Claudia Hanea

Joi, 26 iunie 2014, în Sala de ºedinþe a Primãriei
oraºului Tãlmaciu, s-a desfãºurat ºedinþa ordinarã
a Consiliului Local Tãlmaciu. ªedinþa a fost
convocatã prin Dispoziþia nr. 145/2014 a primarului
Constantin Barbu ºi a avut 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 oraºului Tãlmaciu;
2. 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;
3. PROIECT DE HOTÃRÂRE privind acordarea
unor premii - iniþiator primarul oraºului Tãlmaciu;
4. PROIECT DE HOTÃRÂRE privind aprobarea

majorãrii capitalului social la S.C. APA CANAL
TÃLMACIU S.R.L. – iniþiator, primarul oraºului
Tãlmaciu;
5. PROIECT DE HOTÃRÂRE privind rezilierea
contractului de închiriere nr. 4364/57/2014, încheiat
cu d-nul Rînjeu Nicolae pentru pãºunea Zimbru 1,
în suprafaþã de 23 ha – iniþiator, primarul oraºului
Tãlmaciu;
6. PROIECT DE HOTÃRÂRE privind
organizarea sãrbãtorii ”Zilele Tãlmaciului” –
iniþiator, primarul oraºului Tãlmaciu;
7. PROIECT DE HOTÃRÂRE privind aprobarea
înscrierii ºi participãrii oraºului Tãlmaciu la concursul
pentru buna gospodãrire a comunelor ºi oraºelor
din judeþul Sibiu, organizat de Consilul Judeþean
Sibiu - iniþiator, primarul oraºului Tãlmaciu;
8. PROIECT DE HOTÃRÂRE privind modificarea
HCL nr. 95/2014 pentru repartizarea unor locuinþe
familiilor afectate de incendiul din data de
18.05.2014 – iniþiator, primarul oraºului Tãlmaciu;

9. PROIECT DE HOTÃRÂRE privind aprobarea
Planului de amplasament ºi delimitare, cu
propunere de dezlipire, a imobilului - teren situat
în Tãlmaciu, str. Nicolae Bãlcescu, nr. 21, înscris în
CF 101758/Tãlmaciu, nr. top. 101758,
proprietatea privatã a oraºului Tãlmaciu – iniþiator,
primarul oraºului Tãlmaciu;
10. PROIECT DE HOTÃRÂRE privind
aprobarea închirierii, prin licitaþie public, a unui
teren în suprafaþã de 23 mp, situat în Tãlmaciu,
str. Mihai Viteazu, nr. 2, cu nr. top. 7638/1/1/1,
pentru amenajare terasã – iniþiator, primarul
oraºului Tãlmaciu;
11. PROIECT DE HOTÃRÂRE pentru
completarea HCL nr. 206/2013 privind stabilirea
mãsurilor pentru organizarea pãºunatului pe anul
2014 - iniþiator primarul oraºului Tãlmaciu;
12. PROIECT DE HOTÃRÂRE privind
completarea HCL nr. 194/2013 privind interzicerea
circulaþiei bovinelor, cabalinelor, caprinelor ºi

ovinelor pe drumurile publice ºi pe spaþiile verzi
aparþinând domeniului public al oraºului Tãlmaciu
ºi a pãºunatului acestora în intravilanul localitãþii –
iniþiator, primarul oraºului Tãlmaciu;
13. Avizãri:
- raport întocmit de arhitect ºef privind solicitãrile
cetãþenilor de pe strada Ion Creangã, pentru
concesionare terenuri ;
- cererea d-lui Rãdoiu Constantin, domiciliat în
Tãlmãcel, nr. 234, pentru concesionare teren în
Tãlmaciu II;
- cererea d-lui Bãcila Stelian, domiciliat în Sibiu,
str. Salciilor, nr. 29, pentru concesionare teren în
Lunca Cibinului, pentru construire adãpost
agricol.
14. Diverse:
- Informare privind activitatea Poliþiei oraºului
Tãlmaciu pe anul 2013.
Vom reveni cu amãnunte în numãrul viitor al
publicaþiei Informaþia Tãlmaciului.

ANUNÞ IMPORTANT
Având în vedere prevederile Legii nr.
571/2003- Codul de procedurã fiscalã,
cu toate modificãrile ºi completãrile
ulterioare, HG nr. 1309/2013 privind
nivelurile pentru valorile impozabile ,
impozitele ºi taxele locale ºi alte taxe
asimilate acestora aplicabile în anul fiscal
2014,
precum ºi propunerile
compartimentului impozite ºi taxe din
cadrul Primãriei oraºului Tãlmaciu, prin
care se stabileºte nivelul impozitelor ºi
taxelor locale pentru anul 2015, primarul
oraºului Tãlmaciu a iniþiat un proiect de
hotãrâre în vederea dezbaterii sale în
ºedinþa ordinarã a Consiliului Local
Tãlmaciu din luna iulie 2014, astfel:
PROIECT DE HOTÃRÂRE
privind aprobarea impozitelor
ºi taxelor locale pe anul 2015
PRIMARUL ORAªULUI TÃLMACIU;
Examinând raportul cu nr. 5487/2014,
întocmit de Compartiment impozite ºi taxe
din cadrul Primãriei oraºului Tãlmaciu,
prin care se propun impozitele ºi taxele
locale pentru anul 2015;
În baza art. 27 ºi art. 30 din Legea nr.
273/2006 privind finanþele publice locale,
cu modificãrile ºi completãrile ulterioare
ºi a Legii nr. 52/2003 privind transparenþa
decizionalã;
În temeiul art. 287 ºi art. 288 din Legea
nr. 571/2003- Codul fiscal, cu modificãrile
ºi completãrile ulterioare ºi pct. 290.1 din
HG nr. 44/2004 privind normele

metodologice de aplicare a Legii nr. 571/
2003- Codul fiscal, precum ºi HG nr.
1309/2013 privind nivelurile pentru
valorile impozabile, impozitele ºi taxele
locale ºi alte taxe asimilate acestora ºi
amenzile aplicabile începând cu anul fiscal
2014, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare;
În temeiul art. 36 alin. 2 litera b ºi alin.
4 litera c, art. 45 ºi art. 115 alin. 1 litera b
, din Legea nr. 215/2001 privind
administraþia publica localã, republicatã,
cu completãrile ºi modificãrile ulterioare,
HOTÃRÃªTE:
Art. 1- Se aprobã încadrarea teritoriului
pe zone ºi categorii de folosinþã situate
în intravilanul ºi extravilanul oraºului
Tãlmaciu, conform anexei 1, care face
parte integrantã din prezenta hotãrâre.
Art. 2- Se stabilesc impozitele ºi taxele
locale pentru anul 2015, conform Legii
nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare,
astfel:
1. Anexa 2 - impozit pe clãdiri persoane
fizice
2. Anexa 3 - impozit pe teren intravilan
persoane fizice ºi persoane juridice
3. Anexa 4 - impozit teren intravilanpersoane juridice
4. Anexa 5 - impozit clãdiri persoane
juridice
5. Anexa 6 - impozit pe mijloacele de
transport
6. Anexa 7 - impozit pe spectacole ºi
taxa hotelierã

7. Anexa 8 - taxele extrajudiciare de
timbru
8. Anexa 9 - taxa pentru eliberarea
autorizaþiilor de funcþionare
- taxa pentru folosirea mijloacelor de
reclamã ºi publicitate (afisaj reclamã)
- chirii teren spaþii comerciale
9. Anexa 10 - alte taxe locale
10. Anexa 11 - facilitãþi fiscale persoane
fizice
11. Anexa 12 - facilitãþi fiscale persoane
juridice
12. Anexa 13 - taxele pentru
eliberarea avizelor, certificatelor ºi
autorizaþiilor.
Art. 3-Stabilirea, constatarea, controlul,
urmãrirea ºi încasarea impozitelor ºi
taxelor locale, a majorãrilor de întârziere,
a penalitãþilor, a amenzilor ºi a oricãror
venituri proprii ale bugetului local,
soluþionarea obiecþiunilor ºi contestaþiilor
formulate împotriva actelor de control ºi
de impunere, executarea creanþelor
bugetare locale revine viceprimarului
oraºului Tãlmaciu, prin serviciul
contabilitate ºi compartimentul impozite
ºi taxe din cadrul Primãriei oraºului
Tãlmaciu.
Art. 4- Prezenta hotãrâre intrã în
vigoare la data de 01.01.2015, datã de
la care se revocã HCL nr. 4/2014.
PRIMAR
CONST
ANTIN BARBU
CONSTANTIN
AVZA
T,
VZAT
SECRET
AR
SECRETAR
VIOLET
A HANEA
VIOLETA

Anexele la acest proiect de hotãrâre
sunt publicate pe site-ul primãriei ºi
afiºate la sediul Primãriei oraºului
Tãlmaciu.
Cei interesaþi, le pot studia ºi pot
trimite, în scris, propuneri, sugestii sau

opinii cu valoare de recomandare
privind acest proiect de hotãrâre, la
sediul Primãriei oraºului Tãlmaciu, birou
Registraturã, sau pe adresa de email a
Primãriei oraºului Tãlmaciu,
primaria@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!

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!
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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

Subvenþii pentru pãsãri de la APIA Informaþii utile de la APIA

Cererile de ajutor pot fi depuse
de solicitanþii care îndeplinesc
condiþiile OMADR nr. 704/
09.05.2014.
Cererea de ajutor poate fi
completatã pe format de hârtie sau
online de cãtre solicitant,
individual, prin accesarea site-ului
www.apia.org.ro.
Dupã
completarea online, cererea se
tipãreºte ºi la fel ca ºi cererea
completatã pe format de hârtie, se
depune la Centrul Judeþean al
Agenþiei de Plãþi ºi Intervenþie
pentru Agriculturã, respectiv al
municipiului Bucureºti, pe raza
cãruia se aflã sediul social sau pe
raza teritorialã unde solicitantul are
capacitatea de producþie cea mai
mare. Eventualele greºeli care se
fac la completare se corecteazã de
cãtre solicitant prin tãiere cu o linie
orizontalã, iar informaþia corectã va
fi înscrisã alãturi, confirmând
corecþia efectuatã prin semnarea
ºi datarea acesteia de cãtre acesta.
Dovada depunerii cererii de ajutor
o reprezintã bonul de mânã care

conþine urmãtoarele date: centrul
judeþean, numãrul cererii din
registrul special, data ºi ora
înregistrãrii, numele lizibil ºi
semnãtura funcþionarului APIA care
a primit cererea.
Cererile de ajutor vor fi însoþite,
obligatoriu, de urmãtoarele
documente:
1. Copie CUI/CIF, dupã caz;
2. Copie buletin/carte de
identitate al/a titularului/
administratorului/reprezentantului
legal/împuternicitului;
3. Copia autorizaþiei/autorizaþii
sanitar-veterinarã/e / înregistrare/
înregistrãri sanitar-veterinarã/e
pentru exploataþiile comerciale tip
A, dupã caz, în funcþie de numãrul
de explotaþii cu cod ANSVSA
deþinute;
4. Copia schiþei grajdului pentru
fiecare explotaþie cu cod ANSVSA
(din care sã reiasã adresa ºi
suprafaþa spaþiilor de cazare/spaþiul
maxim de cazare pe compartiment/
boxe);
5. Programul de iluminat: varã/

iarnã (funcþie de data schimbãrii
orei);
6. Graficul de livrare estimat
anual;
7. Graficul de populare estimat
anual;
8. Document coordonate
bancare;
9. Împuternicire ºi copii dupã
actele de identificare ale
împuternicitului, dacã este cazul;
10. Copia declaraþiei pe
suprafaþã, dacã este cazul.
Pentru mai multe detalii cu
privire la Mãsura 215 - Plãþi
privind bunãstarea animalelor,
pachet a) – Porcine - anul I sesiunea III ºi pachet b) - Pãsãri Anul I - Sesiunea II, puteþi consulta
site-ul Agenþiei de Plãþi ºi
Intervenþie pentru Agriculturã
www.apia.org.ro, precum ºi
specialiºtii din cadrul centrului
judeþean/local cel mai apropiat de
domiciliul dumneavoastrã.
SERVICIUL RELAÞII CU
PUBLICUL ªI
COMUNICARE

A g enþia de Plãþi ºi Interv
enþie pentru A
griculturã (APIA)
Intervenþie
Agriculturã
inf
ormeazã cã a încheiat „Conv
enþii privind finanþar
ea
informeazã
„Convenþii
finanþarea
capitalului de lucru pentru desfãºurarea activitãþilor
cur
ente” pentru a vveni
eni în sprijinul beneficiarilor Mãsurii
curente”
215 – Plãþi privind bunãstar
ea animalelor – PPor
or
cine –
bunãstarea
orcine
Anul II de an
gajament, Sesiunea II de depuner
angajament,
depuneree .
Potrivit acestor convenþii, APIA
emite, la cererea solicitantului, o
adeverinþã prin care confirmã cã
solicitantul a depus cerere de
ajutor pentru Mãsura 215 – Plãþi
privind bunãstarea animalelor –
Porcine, în perioada 14 ianuarie
– 15 februarie 2014 aferentã
Anului II de angajament,
Sesiunea II de depunere precum
ºi suma în euro reprezentând
30% din valoarea sumei
solicitate în cererea de platã, Anul
II de angajament, Sesiunea II de
depunere.
Fondul de Garantare a
Creditului Rural S.A. - IFN ºi
Fondul Naþional de Garantare a
Creditelor pentru Întreprinderile
Mici ºi Mijlocii S.A - IFN
garanteazã 80% din valoarea
creditului contractat de fermier.
Banca are obligaþia sã
informeze beneficiarii privind
obligaþia acestora de a suporta
contravaloarea dobânzilor,
diferenþele de curs valutar,

comisioanele bancare ºi de
garantare ce decurg din aceste
credite.
Reafirmãm recomandarea
adresatã potenþialilor beneficiari
interesaþi sã îºi aleagã Creditorul
numai dupã un studiu atent al
condiþiilor de creditare impuse de
fiecare Bancã Creditoare pentru
a obþine condiþiile de creditare
cele mai avantajoase ºi care se
potrivesc cel mai bine profilului
exploataþiei sale.
În conformitate cu prevederile
Ordinului MADR nr. 703/2013
privind aprobarea condiþiilor în
care se vor încheia convenþiile
dintre instituþiile financiare
bancare ºi nebancare ºi Agenþia
de Plãþi ºi Intervenþie pentru
Agriculturã, în vederea finanþãrii
activitãþilor curente ale
beneficiarilor plãþilor derulate prin
APIA, în baza adeverinþelor
eliberate de Agenþie, Banca
trebuie sã respecte nivelurile
costurilor aferente acordãrii

creditelor pentru beneficiarii
plãþilor directe, astfel încât
dobânda finalã aplicatã
beneficiarului sã nu poatã depãºi
ROBOR 6M + 4%, iar
comisioanele aferente creditului
sã fie în limita de 1%.
Totodatã, potrivit aceluiaºi act
normativ, Banca trebuie sã facã
dovada cã, în perioada 20082012 a acordat credite
beneficiarilor Axei I - Creºterea
competitivitãþii sectoarelor
agricol ºi forestier, Axei III Calitatea vieþii în zonele rurale ºi
diversificarea economiei rurale ºi
Axei IV Leader din Programul
Naþional de Dezvolare Ruralã
2007-2013.
Toate convenþiile încheiate
între APIA, bãnci ºi fondurile de
garantare sunt postate pe siteul Agenþiei la adresa
www.apia.org.ro.
SERVICIUL RELAÞII CU
PUBLICUL ªI
COMUNICARE

Recomandãri despre sãnãtatea animalelor în condiþii de
cãldurã excesivã
În situaþia condiþiilor meteorologice ºi distrugere a cadavrelor de animale abatoarele autorizate, cât ºi în cele ce autorizate sanitar veterinar, sã evite
Cireºar
cu temperaturi ridicate peste media ºi pãsãri moarte, precum ºi a dejecþiilor nu dispun de documente sanitare comerþul stradal;
specificã zonei geografice, cu
avertizare „cod portocaliu” sau „cod
roºu”, pentru asigurarea statusului de
sãnãtate a efectivelor de animale ºi
siguranþa produselor alimentare,
conducerea Direcþiei Sanitare
Veterinare ºi pentru Siguranþa
Alimentelor Sibiu atenþioneazã
crescãtorii de animale ºi operatorii din
domeniul alimentar, cã au obligaþia:
Pentru protecþia sãnãtãþii
animalelor:
• sã asigure protecþia animalelor ºi a
pãsãrilor în adãposturi, prin respectarea densitãþii, ventilaþiei, temperaturii
ºi a zooigienei la parametrii optimi;
• sã asigure hranã în cantitãþi mai
mici ºi în tainuri mai dese, iar apa sã fie
asiguratã la discretie;
• sã se evite paºunatul animalelor
intre orele 10 – 16 când temperaturile
sunt toride, sã amenajeze umbrare ºi
sursã de apã la nivelul necesarului;
• se impun restricþii privind circulaþia
animalelor în timpul zilei, dotarea
mijloacelor de transport corespunzator,
pentru a asigura confortul animalelor
ºi evitarea rutelor lungi;
• sã respecte normele de colectare

rezultate în exploataþiile cu animale;
• sã colaboreze permanent cu serviciile veterinare, pentru supravegherea
stãrii de sãnãtate a animalelor ºi
intervenþii operative în situaþii
deosebite;
• personalul sanitar veterinar v-a
asigura stocurile de medicamente,
dezinfectante ºi produse biologice
pentru situaþii de urgenþã.
În domeniul sãnãtãþii publice:
• asigurarea spaþiilor frigorifice ºi a
temperaturilor adecvate pentru toate
verigile lanþului alimentar;
• respectarea condiþiilor de
manipulare, depozitare ºi transport a
produselor de origine animalã ºi non
animalã, pe întreg traseul parcurs, de
la producere pânã la consumator;
• evitarea expunerii la vânzare a
produselor de origine animalã sau
vegetalã în locuri ºi spaþii care nu
asigurã temperaturile adecvate,
precum ºi valorificarea unor produse
alimentare perisabile în perioada zilei
când temperatura atmosfericã este
excesiv de caldã;
• este interzisã sacrificarea
animalelor în alte locuri decât

veterinare,
• se interzice comercializrea ºi
punerea în consum a produselor
alimentare care nu au fost verificate de
serviciile de specialitate, iar certificarea
calitãþii ºi salubritãþii alimentelor sã se
asigure numai prin buletine emise în
urma examenelor de laborator;
• administratorii pieþelor agroalimentare sã asigure producãtoriilor
agricoli spaþii corespunzãtoare ºi
funcþionarea agregatelor, pentru
asigurarea permanentã a temperaturii
optime în spaþiile de comercializare ºi
în vitrinele frigorifice;
• efectuarea acþiunilor de dezinfecþie
a spaþiilor tehnologice, a utilajelor ºi
ustensilelor folosite, protejarea spaþiilor
ºi a alimentelor de insecte ºi rozãtoare
prin mãsuri specifice;
• confiscarea, denaturarea ºi
distrugerea produselor de origine
animalã ºi non animalã, alterate sau
depreciate, pe timpul transportului,
distribuþiei, depozitãrii sau comercializãrii, sau cu termenul de valabilitate
expirat;
• se recomandã populaþiei sã se
aprovizioneze numai din unitãþi

• sã respecte normele de pãstrare,
preparare ºi data valabilitãþii
alimentelor cu care se aprovizioneazã;
• sã informeze rapid situaþiile
deosebite la telefonul D.S.V.S.A. Sibiu
(0269-2233.14), pentru intervenþii de
urgenþã specifice.
D.S.V.S.A. Sibiu, a nominalizat
personal din cadrul serviciilor de
specialitate de la nivelul judeþean ºi în
special de la circumscripþiile sanitare
veterinare zonale, circumscripþiile
sanitare veterinare ºi pentru siguranþa
alimentelor, pentru monitorizarea ºi
verificarea modului cum sunt
respectate condiþiile de protecþie a
sãnãtãþii animalelor ºi a salubritãþii
produseor alimentare. Sunt
monitorizate, în acest sens, fermele cu
animale ºi pãsãri, taberele de varã
pentru animale, unitãþi care
abatorizeazã animale, unitãþi care
proceseazã, depoziteazã ºi
comercializeazã alimente, obiective din
zone turistice, tabere ºcolare, târguri
ºi expoziþii organizate ocazional ºi
pieþele agroalimentare
Compartiment Comunicare DSVSA Sibiu

Soarele ne zâmbeºte iar
Acum, în luna lui Cireºar
Mai picã ºi câte-un strop de ploaie,
Praful din stradã sã-l mai înmoaie.
Primele fructe încep sã aparã
Legume proaspete în piaþã sunt iarã,
Florile de soc ne ademenesc,
Teiu-ºi împrãºtie parfumul intens.
Margarete, pe câmp, admirãm
Sunzuiene la porþi, noi legãm
Culegem plante ºi le uscãm
Iarna, la gura sobei, ceaiul îl savurãm.
La câmp, lucrul este în toi
Oamenii sapã, cosesc, câte doi,
Fânu-l usucã, îl adunã-n cãpiþe
Apoi cu greu, îl încarcã-n cãruþe.
Vara ne-aºteaptã la mare
Sã facem plajã, la soare.
În drumeþii, la munte sã pornim
Sãnãtoºi ºi voioºi, mereu sã fim!
Mãrioara Izdrailã

rosu galben albastru negru
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Final de lucrãri pe strada
@nfr[þirii
@nfrãþirii

Recent, muncitorii societãþii constructoare au încheiat lucrãrile de
modernizare a strãzii Înfrãþirii din Tãlmaciu. Cea mai nouã stradã din
oraº aratã acum mult mai bine, corespunde standardelor de calitate,
modernitate ºi utilitate. Aici au fost efectuate lucrãri de
terasamente, suprastructurã, infrastructurã, a fost turnat asfalt ºi sealiz
at tr
otuar
ost aplicat mar
caj
au rrealiz
trotuar
otuaree cu pa
pavv aj. De asemenea, a ffost
marcaj
ealizat
rutier ºi s-au amplasat semne de circulaþie. (Anterior execuþiei
lucrãrilor de modernizare a structurii rutiere, au fost înlocuite
reþelele de alimentare cu apã ºi s-a introdus reþeaua de canalizare a
apelor menajere.)

Conform contractului de execuþie lucrãri, preþul modernizãrii strãzii
a fost de peste 280 miii lei.
Modernizarea strãzii @nfrãþirii din Tãlmaciu a fost o lucrare finanþatã
din bugetul local al oraºului.

HOTÃRÂREA NR. 92/2014
privind apr
obar
ea documentaþiei tehnice
ar
ea pr
ocedurii de achiziþie pentru
aprobar
obarea
tehnice,, a indicatorilor tehnico-economici ºi demar
demarar
area
procedurii
obiectivul de inv
estiþii "R
eabilitar
investiþii
"Reabilitar
eabilitaree toaletã ªcoala 1 Tãlmaciu"
CONSILIUL
LOCAL
TÃLMACIU, întrunit în ºedinþa
ordinarã din data de
22.05.2014;
Examinând:
- proiectul de hotãrâre iniþiat
de primarul oraºului Tãlmaciu;
- raportul nr. 4833/2014,
întocmit de consilier investiþii din
cadrul aparatului de specialitate
al primarului oraºului Tãlmaciu,
prin care propune aprobarea
documentaþiei, a indicatorilor
tehnico-economici ºi demararea
procedurii de achiziþie pentru
obiectivul de investiþii
"Reabilitare toaletã ªcoala 1
Tãlmaciu";
- expunerea de motive nr.
4835/2014 a primarului oraºului

Tãlmaciu;
- avizele comisiilor de
specialitate ale Consiliului Local
Tãlmaciu;
În baza HCL nr. 63/2014
privind aprobarea întocmirii
documentaþiei în vederea
realizãrii obiectivului de investiþii
"Reabilitare toaletã ªcoala 1
Tãlmaciu;
În conformitate cu art. 44 alin.
1 din Legea nr. 273/2006 privind
finanþele publice locale,
republicatã, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare;
În temeiul art. 36 alin. 4 lit. e,
art. 45 alin. 1 ºi art. 115 alin. 1
lit. b din Legea nr. 215/2001
privind administraþia publicã
localã, republicatã, cu



Canalizare
în cartierul
Armeni 1
Cartierul Armeni 1 este
cea mai nouã zonã din
oraºul Tãlmaciu ce a fost
racordatã la reþeaua de
canalizare
a
apelor
menajere. Lucrãrile de
introducere a reþelei de
canalizare în aceastã zonã
s-au încheiat la jumãtatea
acestei luni.
Finanþarea lucrãrilor a
fost asiguratã de la bugetul
local al oraºului.

modificãrile ºi completãrile obiectivul de investiþii
ulterioare,
"Reabilitare toaletã ªcoala 1
Tãlmaciu", conform anexei 1,
HOTÃRÃªTE:
care face parte integrantã din
prezenta hotãrâre ºi demararea
Art. 1- Se aprobã indicatorii procedurii de achiziþie publicã.
tehnico-economici ai obiectivului
Art. 3- Îndeplinirea prezentei
de investiþii "Reabilitare toaletã revine serviciului tehnic din
ªcoala 1 Tãlmaciu", astfel:
cadrul aparatului de specialitate
1. Indicatori tehnici:
al primarului oraºului Tãlmaciu.
- suprafaþa reabilitatã- 80 mp;
Adoptatã în Tãlmaciu, la
- nr. toalete: 10 bucãþi;
22.05.2014
- instalaþie încãlzire- 1 bucãþi;
PREªEDINTE DE
2. Indicatori economici:
ªEDINÞÃ
- valoare investiþie: 60.000 lei
MIHAIL RADU
- durata de realizare: 3 luni
MOROIANU
- finanþarea obiectivuluiCONTRASEMNEAZÃ,
bugetul local
SECRET
AR
Art. 2- Se aprobã
SECRETAR
VIOLET
A HANEA
documentaþia tehnicã pentru
VIOLETA

ANUNÞ ANGAJARE
SC BELLARMA SRL, companie înfiinþata în anul 2000,
specializatã în producerea articolelor de marochinãrie, una dintre
cele mai mari ºi profitabile firme de profil din þarã, angajeazã:
 Muncitori calificaþi in domeniu (maºinã, masã)
 Muncitori necalificaþi (masºna, masã)
 Ambalatori manuali
Se acordã tichete de masã, transport gratuit, plata salariului se
face întotdeauna la timp ºi se asigurã un mediu de lucru plãcut ºi
profesionist.
Cãutãm persoane energice/dinamice, cu spirit de echipã,
responsabilitate ºi adaptabilitate.
Persoanele interesate ne pot contacta pentru informaþii la telefon
0269/234.122, sau pot depune un CV la sediu firmei din str. Europa
Unitã, nr. 13, Sibiu.

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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Suprafaþa totalã asfaltatã a fost de 920 mp, lungimea strãzii fiind de
aproximativ 170 metri.

