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Sãrbãtoarea "Zilele Tãlmaciului",
la sfârºitul lunii august
Cea de-a VI-a ediþie a
manifestãrii se va desfãºura în
zilele de 30 ºi 31 august, în zona
Târgului Mixt din oraº. Acþiunea
va fi inclusã în cadrul Zilelor

Culturale ale Judeþului Sibiu.
La fel ca ºi la ediþiile anterioare,
pe lângã spectacolul din cele douã
zile, în cadrul sãrbãtorii, în diverse
locuri din oraº, vor fi organizate

competiþii ºi activitãþi sportive.
Consiliul Local Tãlmaciu a
aprobat desfãºurarea Sãrbãtorii
"Zilele Tãlmaciului", în perioada 30
- 31 august 2014, prin adoptarea
Hotãrârii nr. 106/2014.
Prin hotãrârea legislativului
local s-a stabilit cã viceprimarul
oraºului va lua toate mãsurile
necesare în scopul amenajãrii
zonei de desfãºurare.
În numãrul urmãtor al ziarului
"Informaþia Tãlmaciului" vom
publica detalii referitoare la
programul manifestãrii.
Anul trecut, "Zilele Tãlmaciului",
cea mai iubitã sãrbãtoare a
locuitorilor oraºului Tãlmaciu, a
fost organizatã din nou, dupã o
pauzã de patru ani.

Premii în bani pentru sportivii cu performanþe deosebite
La Tãlmaciu, performanþa
sportivã este, din nou, apreciatã
cum se cuvine ºi de aleºii locali.
Mai mulþi sportivi cu domiciliul în
oraº, ce s-au evidenþiat în ultima
perioadã prin obþinerea unor
rezultate deosebite la diverse
competiþii cu caracter naþional, au
primit premii în bani ºi de la
Consiliul Local.
Prin adoptarea Hotãrârii nr.
103/2014, legsilativul local

tãlmãcean a aprobat premierea
unui numãr de ºase sportivi din
oraº, valoarea totalã a premiilor
ridicându-se la suma de 5.000 lei.
Astfel, pugilistul Vasile Suciu,
proaspãt campion naþional de
tineret, a fost premiat cu suma
de 1.500 lei, aceeaºi sumã fiind
acordatã ºi pentru popicarul
Alexandru Mitru, campion
naþional la juniori. Sergiu
Bãlteanu (locul 3 – juniori, la

Campionatul Naþional de
Skanderberg), Darius Iakaboº
(locul 1 – seniori, la Campionatul
Naþional de Skanderberg) ºi
Claudiu Diaconescu (locul 1 –
juniori, la Campionatul Naþional
de Skanderberg) au primit din
partea oraºului câte 500 de lei,
tot aceastã sumã fiind acordatã
ºi lui Sorin Geleriu, pentru locul
3 obþinut la Cupa României la
Popice (seniori).

Premierea celor ºase sportivi
tãlmãceni a fost aprobatã în baza
HCL nr. 110/2011 privind
aprobarea sistemului de
premiere pentru rezultate
deosebite ale sportivilor
domiciliaþi în oraºul Tãlmaciu,
legitimaþi la cluburile sportive din
judeþul Sibiu, la concursurile ºi
competiþiile naþionale, iar fondul
de premiere este asigurat din
bugetul local.

ªedinþa ordinarã a Consiliului Local Tãlmaciu
Joi, 31 iulie2014, orele 14, va
avea loc ºedinþa ordinarã a
Consiliului Local Tãlmaciu, în Sala
de ªedinþe a Primãriei oraºului
Tãlmaciu, convocatã prin
Dispoziþia nr. 174/2014, cu
urmãtoarea ordine de zi:
1. PROIECT DE HOTÃRÂRE privind aprobarea
impozitelor ºi taxelor locale pe
anul 2015- iniþiator, primarul
oraºului Tãlmaciu;
2. PROIECT DE HOTÃRÂRE privind modificarea art. 1
din HCL nr. 137/2011 pentru
aprobarea taxelor de racordare
la reþeaua de canalizare a oraºului
Tãlmaciu ºi a altor mãsuri
organizatorice, precum ºi a art. 1
din HCL nr. 148/2011 privind
taxele de racordare la reþeaua de
canalizare a oraºului Tãlmaciu,
pentru familiile care locuiesc la
blocuri- iniþiator, primarul oraºului
Tãlmaciu;
3. PROIECT DE HOTÃRÂRE privind trecerea unor
imobile- terenuri, din proprietatea
statului român în proprietatea
publicã a oraºului Tãlmaciuiniþiator, primarul oraºului
Tãlmaciu;
4. PROIECT DE HOTÃ-

RÂRE privind modificarea art. 1
din anexa la HCL nr. 69/2014
pentru aprobarea procedurii de
acordare a unor facilitãþi fiscale la
impozitul pe clãdiri pentru
persoanele fizice, conform art. 286
din Codul Fiscal- iniþiator, primarul
oraºului Tãlmaciu;
5. PROIECT DE HOTÃRÂRE privind rectificarea
bugetului local pe trimestrul III
2014 ºi modificarea listei
obiectivelor de investiþii pe anul
2014- iniþiator, primarul oraºului
Tãlmaciu;
6. PROIECT DE HOTÃRÂRE privind aprobarea
decontãrii sumei de 3762 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
mai-iunie 2014- iniþiator, primarul
oraºului Tãlmaciu;
7. PROIECT DE HOTÃRÂRE privind încheierea unui act
adiþional la Contractul de
închiriere pãºune cu nr. 4193/39/
2014, încheiat între oraºul
Tãlmaciu ºi d-nul Bota Nicolae,

domiciliat în satul Tãlmãcel, nr.
245, prin care se va modifica art.
1 din Capitolul II, respectiv
reducerea suprafeþei de pãºunat
de la 40 ha la 27,33 ha, cât existã
în realitate- iniþiator, primarul
oraºului Tãlmaciu;
8. PROIECT DE HOTÃRÂRE privind rezilierea
contractului de închiriere nr. 3765/
174/2013, încheierea unui
contract de comodat cu d-na
Bobeicã Maria Tobita, domiciliatã
în Colonia Tãlmaciu II, nr. 18, ºi
aprobarea scutirii de la plata chiriei
restante datorate bugetului localiniþiator, primarul oraºului
Tãlmaciu;
9. PROIECT DE HOTÃRÂRE privind prelungirea, prin
act adiþional, a contractelor de
închiriere locuinþe ANL ºi stabilirea
chiriei pentru persoanele titulare
de contract care au împlinit vârsta
de 35 ani- iniþiator, primarul
oraºului Tãlmaciu;
10. PROIECT DE HOTÃRÂRE privind aprobarea
indicatorilor tehnico-economici
pentru obiectivul de investiþii
"Reþele canalizare Colonia
Tãlmaciu"- iniþiator, primarul
oraºului Tãlmaciu;

11. PROIECT DE HOTÃRÂRE privind aprobarea iniþierii
procedurii de achiziþie publicã
pentru realizarea obiectivului de
investiþie „Reabilitare strãzi în
oraºul Tãlmaciu, Cartierul Gãrii Etapa III (strãzile S. Micu, Pieþii ,
Bîlea, Gãrii - continuare ºi ªt. L.
Roth)”- iniþiator, primarul oraºului
Tãlmaciu;
12. PROIECT DE HOTÃRÂRE privind aprobarea
documentaþiei tehnice ºi a
principalilor indicatori tehnicoeconomici pentru obiectivul de
invesþii „Reabilitare Aleea
Cascadei” ºi demararea
procedurii de achiziþie publicã –
iniþiator, primarul oraºului
Tãlmaciu;
13. PROIECT DE HOTÃRÂRE privind aprobarea iniþierii
ºi finanþãrii proiectului de
reabilitare strãzi ºi podeþe sat
Tãlmãcel- iniþiator, primarul
oraºului Tãlmaciu;
14. PROIECT DE HOTÃRÂRE privind concesionarea,
prin licitaþie public deschisã, a unui
teren situat în Tãlmaciu, sat
Tãlmãcel, înscris în CF 102494/
Tãlmaciu nr. cadastral 102494, în
suprafaþã de 404 mp-iniþiator,

primarul oraºului Tãlmaciu;
15. PROIECT DE HOTÃRÂRE privind încetarea dreptului
de administrare constituit în
favoarea Consiliului Judeþean
Sibiu asupra unui teren (fosta
groapã de gunoi a oraºuilui
Tãlmaciu), aprobarea preluãrii în
administrare a acestuia de cãtre
oraºul Tãlmaciu, ºi aprobarea
monitorizãrii ºi a obligaþiilor de
pazã ºi conservare a terenului
de cãtre oraºul Tãlmaciu- iniþiator,
primarul oraºului Tãlmaciu;
16. PROIECT DE HOTÃRÂRE privind aprobarea
prelungirii contractului de
închiriere cu nr. 6175/235/2013,
încheiat între oraºul Tãlmaciu ºi
d-nul Cordoº Viorel, domiciliat în
Tãlmaciu, sat Colonia Tãlmaciu II,
nr. 18- iniþiator, primarul oraºului
Tãlmaciu;
17. PROIECT DE HOTÃRÂRE privind aprobarea unei
documentaþii topografice pentru
diminuarea unui teren, situat în
Tãlmaciu, Zona Lunca Cibinului
ºi concesionarea, prin licitaþie
public, a unei parcele de tereniniþiator, primarul oraºului
Tãlmaciu;
18. Informare privind activitatea

serviciului "Poliþia Localã
Tãlmaciu" pe semestrul I 2014;
19. Informare privind soluþionarea petiþiilor, sesizãrilor ºi
reclamaþiilor pe semestrul I 2014;
20. Informare privind activitatea
asistenþilor personali pe semestrul
I 2014;
21. Avizãri:
- raport, întocmit de arhitect
ºef, pentru avizarea unei
documentaþii în vederea
reglementãrii ºi delimitãrii str.
Arinilor din oraºul Tãlmaciu,
precum
ºi
aprobarea
concesionãrii unor parcele de
teren;
- cererea d-lui Vlasie Nicolae,
domiciliat în Tãlmaciu, str. G.
Coºbuc, nr. 2, pentru concesionarea unui teren în zona Lunca
Cibinului;
- cererea d-lui Scutariu Florin,
asociat al S.C Flori Serv Construct
SRL, cu sediul în Tãlmaciu, str. M.
Viteazu, nr. 4, pentru închirierea
unui teren;
- cererea d-lui Feþan Ilie,
domiciliat în Tãlmaciu, str. Unirii,
nr. 62, prin care solicitã
concesionarea unui teren în zona
Podu-Olt;
22. Diverse.

rosu galben albastru negru

Consiliul Local ºi Primãria oraºului Tãlmaciu vã invitã ºi în
acest an sã petr
eceþi câte or
petreceþi
oree de bunã dispoziþie
dispoziþie,, în
compania muzicii ºi dansului, a prietenilor ºi celor dragi,
la o nouã ediþie a sãbãtorii „Zilele Tãlmaciului”
Tãlmaciului”..
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Informare
privind ºedinþa ordinarã a Consiliului Local Tãlmaciu din
data de 26 iunie 20
14
2014
Au fost aprobate urmãtoarele hotãrâri:
1. Hotãrârea nr. 100/2014 privind alegerea
preºedintelui de ºedinþã- consilier Popa Constantin12 voturi pentru ºi 2 abþineri (consilieri Lotrean ºi
Oancea);
2. Hotãrârea nr. 101/2014 privind rectificarea
bugetului local pe trimestrul III 2014 ºi modificarea
listei obiectivelor de investiþii pe anul 2014- 10 voturi
pentru ºi 4 abþineri (consilieri Lotrean, Covaci,
Oancea ºi Nicoarã);
3. Hotãrârea nr. 102/2014 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- 10 voturi
pentru, 1 abþinere (consilier ªutea) ºi 3 voturi

împotrivã (consilieri Lotrean, Oancea ºi Covaci);
4. Hotãrârea nr. 103/2014 privind acordarea unor
premii sportivilor din oraºul Tãlmaciu, care au obþinut
rezultate deosebite la concursurile naþionaleunanimitate de voturi;
5. Hotãrârea nr. 104/2014 privind aprobarea
achiziþionãrii unei autospeciale pentru ape uzate de
tip vomã- unanimitate de voturi;
6. Hotãrârea nr. 105/2014 privind aprobarea
rezilierii contractului de închiriere pãºunat nr. 4364/
57/2014, încheiat cu domnul Rînjeu Nicolae, domiciliat
în Tãlmãcel, nr. 40- unanimitate de voturi;
7. Hotãrârea nr. 106/2014 privind organizarea
Sãrbãtorii „Zilele Tãlmaciului”, în cadrul Zilelor Culturale
ale Judeþului Sibiu- unanimitate de voturi;
8. Hotãrârea nr. 107/2014 privind aprobarea
înscrierii ºi participãrii oraºului Tãlmaciu la concursul

pentru buna gospodãrire a comunelor ºi oraºelor din
judeþul Sibiu, organizat de Consiliul Judeþean Sibiuunanimitate de voturi;
9. Hotãrârea nr. 108/2014 privind revocarea art.
3 din HCL 95/2014 pentru repartizarea unor locuinþe
familiilor afectate de incendiul din data de 08.05.2014unanimitate de voturi;
10. Hotãrârea nr. 109/2014 privind aprobarea
documentaþiei de dezmembrare a terenului înscris în
CF 101758/Tãlmaciu ºi aprobarea concesionãrii, fãrã
licitaþie publicã, a parcelelor nou formate în urma
dezmembrãrii- unanimitate de voturi;
11. Hotãrârea nr. 110/2014 privind închirierea, prin
licitaþie publicã, a unui teren în suprafaþã de 23 mp,
situat în Tãlmaciu, str. Mihai Viteazu, nr. 2- unanimitate
de voturi;
12. Hotãrârea nr. 111/2014 privind completarea
HCL 206/2013 pentru stabilirea mãsurilor de
organizare a pãºunatului în anul 2014- unanimitate
de voturi;
13. Hotãrârea nr. 112/2014 privind completarea HCL
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- unanimitate de voturi;
14. Hotãrârea nr. 113/2014 privind aprobarea
subînchirierii sau dãrii în folosinþã, prin contract de

comodat, a terenului situat în Tãlmaciu, la intersecþia
str. Mihai Viteazu cu Iohannes Lebel, în suprafaþã de
17 mp- unanimitate de voturi;
Au fost avizate favorabil:
- raportul întocmit de arhitectul ºef privind solicitãrile
cetãþenilor de pe strada Ion Creangã, pentru
concesionare de terenuri- s-a aprobat cu 12 voturi
pentru ºi 2 abþineri (consilieri Lotrean ºi Oancea);
- cererea d-lui Rãdoiu Constantin, domiciliat în
Tãlmãcel, nr. 234, pentru concesionare de teren în
Tãlmaciu II- s-a aprobat cu unanimitate de voturi;
- cererea d-lui Telerar Iulian, domiciliat în Tãlmãcel,
nr. 109, pentru concesionare de teren- s-a aprobat
cu unanimitate de voturi;
- cererea d-lui Buruian Constantin, domiciliat în
Tãlmãcel, nr. 109, pentru concesionare de teren- s-a
aprobat cu unanimitate de voturi;
Nu s-a aprobat:
- cererea d-lui Bãcilã Stelian, domiciliat în Sibiu, str.
Sãlciilor, nr. 29, pentru concesionarea unui teren în
Lunca Cibinului, pentru construire de adãpost agricol9 voturi împotrivã, 3 abþineri (consilieri Popa, Basarabã
ºi Potcovel) ºi 2 voturi pentru (consilieri Lotrean ºi
Oancea). S-a supus la vot acordul de principiu pentru
un teren situat în zona Cioru ºi s-au obþinut 8 voturi
pentru.
Consilier administraþie
Claudia Hanea
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Sinteza acivit[\ilor desf[`urate de serviciul de
Poli\ie Local[ al ora`ului T[lmaciu
Cu toate aceste lipsuri, consider cã activitatea
Pentru fapte mai puþin grave au fost aplicate un aparþinãtoare, respectiv Tãlmãcel ºi Colonia
serviciului de poliþie localã în SemestruL I- 2014 a numãr de 12 avertismente, în scris, dintre care:
Tãlmaciu;
fost una bunã, poliþiºtii locali îndeplinindu-ºi la timp
- Asigurarea ordinii publice în Primãria Oraºului
- H.C.L. nr. 101/2013- 4;
În cursul semestrului I- 2014, poliþiºtii locali care sarcinile care le-au fost încredinþate.
Tãlmaciu ºi orientarea persoanelor spre
- H.C.L. nr. 194/2013- 4;
asigurã ordinea ºi liniºtea publicã, precum ºi paza
compartimentele acesteia de cãtre referent principal
- H.C.L. nr. 168/2012- 2;
Izdrailã Maria, de luni pânã vineri (sch1), conform
- H.C.L. nr. 206/2013- 2.
patrimoniului Oraºului Tãlmaciu ºi-au desfãºurat B I L A N Þ U L A
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activitatea în baza Legii 155/2010 – legea poliþiei
notei interne nr. 4584/14.06.2012;
ALE TÃLMA
CIU
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locale, a HG 1332/2010 privind aprobarea P O L I Þ I E I L O C
- Asigurarea ordinii ºi liniºtii publice, precum ºi
Activitãþi desfãºurate în cadrul Serviciului de Poliþie
Localã Tãlmaciu:
fluidizarea traficului în Târgul Mixt, în fiecare zi de
Regulamentului – cadru de organizare ºi funcþionare ÎN SEMESTR
UL I- 20
14
SEMESTRUL
2014
a poliþiei locale ºi a H.C.L. nr. 193/2010 privind
•
PERSOANE LEGITIMATE- 144
duminicã;
Poliþiºtii locali au desfãºurat de-a lungul semestrului
înfiinþarea Poliþiei locale Tãlmaciu.
- Asigurarea bunei desfãºurãri a sãrbãtorii
•
PERSOANE AVERTIZATE VERBAL- 148
•
SOMAÞII ÎNMÂNATE- 71
„Boboteaza”, la Biserica Ortodoxã Tãlmaciu;
Activitatea desfãºuratã în cursul Semestrului I- I- 2014 acþiuni ºi activitãþi cu caracter preponderent
2014, a fost orientatã în vederea asigurãrii unui preventiv, identificând ºi avertizând verbal sau în
•
INVITAÞII SCRISE- 1
- Asigurarea ordinii publice la Cãminul Cultural
climat civilizat de ordine ºi liniºte publicã locuitorilor scris cetãþenii de a nu sãvârºi anumite fapte care,
•
NOTE DE CONSTATARE APLICATE- 1 Tãlmãcel, la Balul Ionilor, între orele 20:00 – 02:00;
•
SESIZÃRI TELEFONICE- 33
- Asigurat ordinii ºi fluidizarea circulaþiei, cu ocazia
oraºului, desfãºurãrii în mod corespunzãtor a potrivit legii, pot fi considerate contravenþii,
activitãþilor de comerþ în piaþa agroalimentarã, colaborând ºi cu alte forþe care compun sistemul
•
COLABORARE CU POLIÞIA
sãrbãtorii „Udatul Ionilor”, în satul Tãlmãcel, între
protecþia mediului, curãþenia oraºului ºi a localitãþilor integrat de asigurare a ordinii ºi liniºtii publice.
orele 09:00 – 15:00;
TÃLMACIU- 1
În cursul Semestrului I- 2014 au fost desfãºurate
•
COLABORARE CU SVSU TÃLMACIU- 16
- Asigurarea fluidizãrii circulaþiei în satul Tãlmãcel,
aparþinãtoare, combaterea fenomenelor de
cerºetorie ºi vagabondaj, precum ºi asigurarea urmãtoarele activitãþi:
•
AFIªARE PV LA DOMICILIU- 1
cu ocazia sãpãturilor pentru canalizare;
integritãþii bunurilor, atât pe domeniul public, cât ºi
- Asigurarea ordinii publice la Casa de Culturã
1 – În domeniul elaborãrii documentelor specifice
Activitãþi desfãºurate în colaborare cu Serviciile/ Tãlmaciu, cu ocazia desfãºurãrii festivalului „La
privat.
activitãþii poliþiei locale au fost întocmite urmãtoarele: Compartimentele Primãriei Oraºului Tãlmaciu: Izvorul Dorului”, în data de 31.05.2014, între orele
- Planul de ordine ºi siguranþã publicã al oraºului 1. ÎNSOÞIREA personalului din compartimentul/ 12:00 – 18:00;
P er
sonalul PPoliþiei
oliþiei Locale
ersonalul
Tãlmaciu;
serviciile Primãriei:
- Supravegherea zilnicã a persoanelor beneficiare
Tãlmaciu
- Fiºele posturilor;
TOTAL: 76 (din care: ELECTRICIAN+ACSTAL- de ajutor social sã-ºi efectueze orele de muncã,
- Planul de pregãtire profesionalã care cuprinde 3+3=6, SPCLE+TEHNIC- 5, CONS. JURIDIC- 14, conform prevederilor Legii 416/2001.
teme de instruire specifice activitãþii poliþiºtilor locali; SVSU- 4, SPAS- 9, REGISTRU AGRICOL- 5,
În SEMESTRUL I- 2014, faþã de poliþiºtii care au
Serviciul Poliþiei Locale Tãlmaciu este compus din
- Documente tipizate necesare desfãºurãrii CONTABIL- 19, SECRETAR- 5, STARE CIVILÃ- efectuat serviciul, au fost luate mãsuri pentru
5 funcþionari publici, în urmãtoarea structurã:
activitãþii.
1, INVESTIÞII- 2, COMERCIAL + TAXE ªI cunoaºterea ºi aplicarea corectã a legislaþiei, a
- 1 ºef serviciu
2 – Sancþiuni contravenþionale depistate ºi aplicate IMPOZITE- 2+3=5, URBANISM- 14)
prevederilor de lucru, precum ºi pentru asigurarea
- 4 poliþiºti locali, dintre care doar 3 poliþiºti executã
Pentru comiterea de fapte antisociale sau
2.
ÎNMÂNARE
de
adrese
pe
bazã
de
semnãturã
unui cadru de disciplinã ºi comportament al agenþilor
efectiv activitatea specificã în teren, întrucât 1 poliþist încãlcarea legislaþiei în vigoare s-au aplicat 30
în relaþia de serviciu ºi cu cetãþenii, efectuându-se
local executã permanent serviciul doar la intrarea sancþiuni contravenþionale, dintre care 18 amenzi în de la compartimentul/serviciul Primãriei:
TOTAL: 785 (din care: SPAS- 8,URBANISM + zilnic instruirea personalului înainte de intrarea în
în sediul Primãriei Tãlmaciu.
valoare de 10.300 lei , dupã cum urmeazã:
SVSU- 15+4=19, TEHNIC- 1,CONS. JURIDIC + serviciu.
Referitor la efectivul Poliþiei locale, þin sã precizez
- H.C.L. 168/2012- privind condiþiile de autorizare SECRETAR- 54+7=61, STARE CIVILÃ- 1,
Poliþia Localã Tãlmaciu va lua ºi în continuare
cã existã o lipsã acutã de personal, populaþia ºi funcþionare a unitãþilor comerciale ºi de prestãri SPCLEP- 56, COMERCIAL + TAXE- 30+500= 530, mãsurile legale în vederea asigurãrii unui climat de
oraºului fiind în acest moment de peste 6.500 de servicii (au fost sancþionate 2 persoane, cu amenzi CONTABILITATE- 1,REGISTRATURÃ- 108
ordine ºi siguranþã, desfãºurãrii în mod
cetãþeni, iar cei 3 poliþiºti cu atribuþii pe domeniile de în valoare de 2.000 lei);
corespunzãtor a activitãþilor de comerþ, pentru
activitate prevãzute în legea poliþiei locale sunt
- H.C.L. 194/2013- privind circulaþia animalelor ºi
protecþia mediului, curãþenia oraºului ºi a localitãþilor
insuficienþi pentru a asigura o patrulã care sã fie a vehiculelor cu tracþiune animalã pe arterele de Alte activitãþi desfãºurate:
aparþinãtoare, combaterea fenomenelor de
prezentã în teren 24/24 ore pe raza oraºului Tãlmaciu circulaþie din Oraºul Tãlmaciu (au fost sancþionate 6
cerºetorie ºi vagabondaj, potrivit competenþelor
ºi a celor 2 sate aparþinãtoare, sã fie asigurate ºi persoane, cu amenzi în valoare de 3.200 lei);
- Patrulãri zilnice în sectoarele prevãzute în Planul stabilite prin lege.
concediile de odihnã legale, zilele libere legale,
- H.C.L. 206/2013- privind organizarea de ordine ºi siguranþã publicã, atât pe raza Oraºului
ªef Serviciu Poliþie Localã,
precum ºi celelalte competenþe.
pãºunatului pe anul 2014 (au fost sancþionate 4 Tãlmaciu, cât ºi pe raza celor douã localitãþi
CÎNDEA IOAN
Din aceastã cauzã se asigurã doar serviciul pe persoane, cu amenzi în valoare de 3.000 lei);
schimburile 1 ºi 2, de cele mai multe ori serviciul fiind
- H.C.L. 101/2011- privind activitatea de
executat doar de câte 1 poliþist pe schimb.
gospodãrire, curãþenie, ordine ºi liniºte publicã ºi
Atunci când sunt concedii de odihnã, concedii comerþ în Oraºul Tãlmaciu (au fost sancþionate 5
Propunerea
Propunerea dumneavoastrã
dumneavoastrã pentru
pentru
medicale sau alte evenimente neprevãzute, schimbul persoane, cu amenzi în valoare de 2.000 lei);
1 este asigurat doar de ºeful serviciului poliþiei locale,
- Legea nr. 61/1991- privind asigurarea ordinii ºi
dezvoltarea
dezvoltarea oraºului
oraºului
care pe lângã atribuþiile sale, desfãºoarã ºi activitãþiile liniºtii publice (a fost sancþionatã 1 persoanã, cu
Continuãm ºi în acest numãr al publicaþiei "Informaþia Tãlmaciului", mai vechea noastrã provocare,
care sunt în competenþa exclusivã a poliþiºtilor locali. amendã în valoare de 100 lei);
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.
Lucrãrile de înlocuire a reþelei de canalizare branºamente ºi cãmine de branºare ºi vizitare.
a apelor uzate în cartierul de blocuri al oraºului
Reþeaua nouã va deserveºte cele opt blocuri
Nume:
Prenume:
Str
.:
Str.:
Tãlmaciu, demarcate în cea de-a doua jumãtate ºi celelalte imobile din zona centralã a oraºului.
....................................................................................................................................
a lunii iunie, s-au încheiat.
Primarul oraºului Tãlmaciu, Constantin
....................................................................................................................................
Aici a fost înlocuitã vechea reþea de Barbu, ne-a informat cã, în perioada urmãtoare
canalizare, uzatã din punct de vedere tehnic ºi se vor efectua lucrãri de reamenajare a
...................................................................................................................................
moral, cu conducte din material plastic, terenului afectat de sãpãturi ºi vor fi asfaltate
insertizate cu oþel ºi au fost realizate noi aleile dintre blocuri.

I - 20
14
2014



Reþea nouã de canalizare în
cartierul de blocuri
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Serviciul Public Comunitar Local de Evidenþã a Persoanelor
Tãlmaciu vã informeazã
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

PROGRAMUL CU PUBLICUL
LUNI MARÞI MIERCURI JOI VINERI -

Mãsuri de protecþie împotriva caniculei
Canicula reprezintã unul dintre principalele consecinþe ale încãlzirii globale.
E un fenomen care, pe zi ce trece, ia o mai mare amploare ºi este generat în
principal de factori naturali. Canicula se caracterizeazã prin cresterea
temperaturilor cu pânã la 10 grade peste limita normalã dintr-o anumitã perioadã.
Aceasta e foarte periculoasã din cauza temperaturilor foarte ridicate care pot
afecta direct ºi foarte grav organismele ºi microorganismele.
Canicula este rãspunzatoare ºi pentru incendiile de proporþii are au loc în
aceastã perioadã ce este deseori caracterizatã ºi de lipsa precipitaþiilor.

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.

- mâncaþi fructe ºi legume (pepene, prune, rosii) sau iaurt (echivalentul unui
pahar cu apã); mâncaþi echilibrat ºi variat insistând pe produsele cu valoare
caloricã micã;
- evitaþi bãuturile ce conþin cofeinã (cafea, ceai, cola) sau zahãr (sucurile
carbogazoase) în cantitate mare, întrucât sunt diuretice;
- evitaþi alimentele cu un conþinut sporit de grãsimi, în special de origine
animalã;
- nu consumaþi alcool (inclusive bere) – vã deshidrateazã ºi vã transformã
într-o potenþialã victimã a caniculei;
Recomandãri cu caracter general de combatere a efectelor caniculei:
- menþineþi legãtura cu persoanele în vârstã (rude, vecini, persoane cu
ÎN SP
AÞII DESCHISE (ACASÃ SAU LA BIROU):
SPAÞII
dizabilitãþi), interesându-vã de starea de sãnãtate a acestora ºi oferiþi-le
Evitaþi creºterea temperaturii având grijã sã:
asistenþã ori de câte ori au nevoie;
- limitaþi utilizarea aparatelor electrocasnice, luminilor artificiale ºi surselor
- nu lãsaþi copiii/animalele de companie singuri/singure în autoturisme.
de cãldurã;
Recomandãri particulare:
PROTECÞIA SUGARILOR ªI A COPIILOR
- acoperiþi ferestrele expuse la soare;
- închideþi ferestrele când temperatura exterioarã este mai mare decât cea
- asiguraþi un mediu cât mai normal, ferit de cãldurã, umiditate excesivã ºi
din spaþiul închis;
curenþi de aer;
- nu utilizaþi ventilatoare, dacã temperatura a depãºit 32 grade.
- menþineþi sistemul de alimentatie al copilului avut pânã în acel moment; nuReduceþi temperatura având grijã sã:
l modificaþi prin introducerea alimentelor noi în aceastã perioadã;
- aerisiþi dimineaþa devreme sau seara târziu, utilizând curenþii de aer;
- hidrataþi-vã corespunzãtor; beþi apã platã, ceai puþin îndulcit, sucuri naturale
- reglaþi aerul condiþionat la maximum 5 grade sub temperatura ambientalã. din fructe (farã adaus de conservanþi);
ÎN SP
AÞII DESCHISE (PE STRADA ªI LA LOCUL DE MUNCÃ):
SPAÞII
- evitaþi consumul de alcool ºi cafea; alãptaþi sugarul ori de câte ori acesta
- deplasãrile sunt recomandate în primele ore ale dimineþii sau seara, pe cât solicitã, menþinând igiena riguroasã a sânului;
posibil prin zone umbrite, alternând deplasarea cu repausul, în spaþii dotate cu
- îmbrãcaþi copilul lejer, cu hãinuþe din in sau bumbac;
aer condiþionat (magazine, spatii publice) sau fãrã expunere directã la soare
- evitaþi plimbãrile în perioada canicularã din timpul zilei, iar dacã totuºi o
(corturi, umbrare);
faceþi, acoperiþi capul celui mic cu o pãlãriuþã;
- evitaþi aglomeraþiile, expunerea la soare, efortul fizic intens între orele 11-18;
- hidrataþi copiii cu apa platã, ceai foarte puþin îndulcit, fructe proaspete ºi
- purtaþi haine lejere, subþiri, deschise la culoare, pãlãrii ºi ochelari de soare; foarte bine spãlate;
- beþi 1,5-2 litri de lichide pe zi, nu prea reci, apã, sucuri naturale din fructe
- cereþi sfatul medicului de familie la cel mai mic semn de suferinþã, manifestat
ºi ceaiuri cãlduþe (soc, muºeþel, urzici) - un pahar la 15-20 minute;
de dumneavoastrã sau copilul dumneavoastrã;
- acordaþi atenþie deosebitã condiþiilor de igienã corporalã. Copilul va avea
hãinuþele ºi scutece curate, mama îngrijindu-se de igiena riguroasã a pielii
acestuia;
- preºcolarilor li se vor face duºuri cu apã la temperatura camerei.
PROTECTIA COPIILOR AFLAÞI ÎN TABERE
- asigurarea condiþiilor corespunzãtoare de cazare ºi alimentaþie, care trebuie
sã fie proaspãtã ºi sã respecte normele de igienã;
- hidratarea corespunzãtoare;
- supravegherea permanentã a copiilor; locul de joacã va fi amplasat la
umbrã, iar în afara perioadei caniculare, asiguraþi-vã cã poartã pãlãriuþe;
- scãldatul, acolo unde e cazul, va fi fãcut sub absoluta supraveghere a
însoþitorului.
PROTECÞIA PERSOANELOR VÂRSNICE ªI A CELOR CU
AFECÞIUNI
CRONICE
- crearea unui ambient care sã nu suprasolicite capacitatea de adaptare a
organismului;
- hidratarea corespunzãtoare cu apã platã, ceai slab îndulcit, sucuri naturale
din fructe, de preferinþã fãcute în casã, farã adaos de conservanþi;
- consumarea de legume ºi fructe proaspete;
- consumarea alimentelor procurate din magazinele care dispun de instalaþii
frigorifice; evitarea consumului alimentelor uºor perisabile;
- este interzis consumul de alcool ºi cafea în timpul caniculei;
- evitarea deplasãrilor în perioadele de vârf ale caniculei, iar dacã este
absolut necesar, purtaþi îmbrãcãminte uºoarã din in sau bumbac ºi protejati-vã
capul;
- persoanele care suferã de diferite afecþiuni îsi vor continua tratamentul,
conform indicaþiilor medicului. Este foarte util ca în perioada canicularã,
persoanele cu afecþiuni cronice, cardio-vasculare, hepatice, renale, pulmonare,
de circulatie, mentale sau cu hipertensiune, sã consulte medical curant, în
vederea adaptãrii schemei terapeutice la condiþiile existente;
- menþinerea cu rigurozitate a igienei personale (3 – 4 duºuri pe zi).
PROTECÞIA PERSOANELOR CARE, PRIN NA
TURA
NATURA
ACTIVITÃÞILOR, DEPUN UN EFORT FIZIC DEOSEBIT
- dozarea efortului în funcþie de periodele zilei ºi evitarea excesul de efort în
momentul când valorile de
cãldurã sunt foarte mari;
- hidratarea corespunzãtoare cu apã mineralã, apã platã, ceai puþin îndulcit,
sucuri naturale din fructe, de preferat fãcute în casã, farã adaus de conservanþi;
- evitarea consumului de cafea ºi alcool;
- utilizarea unui echipament corespunzãtor, confecþionat din in sau bumbac;
- protejarea capului de efectele cãldurii excesive.
RECOMANDÃRI PENTRU ANGAJA
T ORI
ANGAJAT
Pentru ameliorarea condiþiilor de muncã:
- reducerea intensitãþii ºi ritmului activitãþilor fizice;
- asigurarea ventilaþiei la locul de muncã;
- alternarea efortului dinamic cu cel static;
- alternarea perioadelor de lucru cu perioadele de repaus, în locuri umbrite ori
ventilate corespunzãtor.
Pentru menþinerea stãrii de sãnãtate a angajaþilor:
- asigurarea apei minerale (câte 2 - 4 litri/persoanã/schimb);
- asigurarea echipamentului individual de protecþie;
- asigurarea de duºuri.
PREVENIREA INCENDIILOR ÎN PERIOADELE CANICULARE
În perioadele caniculare sau secetoase, consiliile judeþene sau locale din

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
zonele cu risc crescut de incendiu ºi, dupã caz, administratorii operatorilor
economici/conducãtorii instituþiilor din zonele menþionate trebuie sã elaboreze
programe speciale de mãsuri pentru prevenirea incendiilor specifice.
Mãsurile speciale pe timpul secetos cuprind:
- identificarea ºi nominalizarea sectoarelor de activitate în care creºte riscul
de incendiu în condiþiile caracteristice temperaturilor atmosferice ridicate ºi
lipsei de precipitaþii;
- interzicerea utilizãrii focului deschis în zonele afectate de uscãciune
avansatã;
- restricþionarea efectuãrii, în anumite intervale din timpul zilei, a unor lucrãri
care creeazã condiþii favorizante pentru producerea de incendii prin degajãri de
substanþe volatile sau supraîncãlziri excesive;
- asigurarea protejãrii faþã de efectul direct al razelor solare a recipientelor,
rezervoarelor ºi a altor tipuri de ambalaje care conþin vapori inflamabili sau
gaze lichefiate sub presiune, prin depozitare la umbrã;
- intensificarea controalelor în zonele cu culturi agricole ºi în locuri cu vegetaþie
forestierã, mai ales cele frecventate pentru agrement;
- asigurarea ºi verificarea zilnicã a rezervelor de apã pentru incendiu.
Mãsurile speciale stabilite sunt aduse la cunoºtinþã tuturor salariaþilor ºi,
dupã caz, populaþiei.
www
.informarepreventiva.ro
www.informarepreventiva.ro
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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
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Lucrãrile de modernizare efectuate în zona
adiacentã strãzii Cetãþii din oraºul Tãlmaciu se
apropie de final.
Cu doar câteva zile înainte de sfârºitul lunii iulie,
reamenajarea Canalului Morii (porþiunea din aval
de strada Nicolae Bãlcescu ºi pânã la strada
Cetãþii), ^n afara lucrãrilor încã neefectuate sau

aflate în curs de finalizare ºi a micilor retuºuri, s-a
realizat zidul de sprijin pentru maluri, au fi montate
gablioane pentru consolidare), iar în albia cursului
de apã au fost realizate mai multe mici cascade
artificiale.
Tot în aceeaºi zonã se desfãºoarã într-un ritm bun
lucrãrile de refacere a accesului auto ºi pietonal

dintre strada Cetãþii, fosta ªcoalã Germanã ºi Casa
de Culturã.
La finalul lunii iulie, era deja realizat un trotuar
de acces cãtre Casa de Culturã iar zona din faþa
fostei ªcoli Germane era refãcutã prin pavare cu
piatrã cubicã. Mai erau de efectuat lucrãrile de
final.

Taxã de participare pentru comercianþii de la
"Zilele Tãlmaciului"
Comercianþii ce doresc sã închirieze teren
pentru desfãºurarea activitãþii specifice în
cadrul
zonei
alocate
Sãrbãtorii
"Zilele
Tãlmaciului", programatã pentru zilele de 30 ºi
31 august 20
14, vvor
or fi ne
2014,
nevv oiþi sã achite o taxã
de participare. Astfel, în conformitate cu
13, adoptatã
p r e v e d e r i l e H o t ã r â r i i n rr.. 110
0 6 / 2 001

O nouã adresã de
internet pentru
Informaþia
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!

recent de Consiliul Local Tãlmaciu, cei ce
desfãºoarã activitãþi de alimentaþie publicã (pe
o supr
af
aþã de apr
o ximativ 40 mp), vvor
or plãti 11000
000
supraf
afaþã
apro
d e l e i , c o m e r c i a n þ i i a m b u l a n þ i vvo
o r f i t a xxaa þ i c u
or vinde pr
oduse nealimentar
50 de lei, cei ce vvor
produse
nealimentaree
v or plãti câte 250 de lei, iar vânzãtorii de vvaa t ã
de zzahãr
ahãr
or plãti câte 1100
00 de lei.
ahãr,, popcorn etc
etc,, vvor

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!

Sumele sunt stabilite pentru cele douã zile ale
manifestãrii. De la plata tax
ei de participar
participaree vvaa
taxei
f i s c u t i t a g e n t u l e c o n o m i c c e vvaa a s i g u r a
protocolul pentru oficialitãþi ºi invitaþi.

FFoonnddaattoorr:: CCoonnssttaannttiinn BBaarrbbuu,,
primarul
primarul oraºului
oraºului Tãlmaciu,
Tãlmaciu, ºi
ºi
CCoonnssiilliiuull LLooccaall TTããllm
maacciiuu
Editori: Dan FR}NCU
Colegiul de redacþie:
Redactor: Dan FR}NCU
Tehnoredac
tare `i tipar:
ehnoredactare
e-mail: informatiatalmaciului
gmail.com
informatiatalmaciului@gmail.com
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Modernizãrile în zona strãzii
Cetãþii- aproape de finalizare

