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Tãlmãcenii ºi invitaþii lor vvor
or petr
ece ºi în acest
petrece
an, în compania muzicii ºi a dansului, a bunei
dispoziþii, la cea de-a ºasea ediþie a „Zilelor
O rraa º u l u i T ã l m a c i u ””..
Sãrbãtoar
ea se vvaa desãºur
1
Sãrbãtoarea
desãºuraa în zilele de 30 ºi 331
august, în zzona
ona Târ
gului Mixt din or
Târgului
oraº.
aº.
La fel ca ºi ediþiile pr
ecedente
ea
precedente
ecedente,, manifestar
manifestarea
”Zilele Tãlmaciului” este or
ganiz
atã de Consiliul
organiz
ganizatã
Local ºi Primãria oraºului Tãlmaciu, în baza
Hotãrârii nr
06/20
14, adoptatã rrecent
ecent de
nr.. 1106/20
06/2014,
legislativul local tãlmãcean.
În cele douã zile ale sãrbãtorii,
participanþii vor avea parte de
spectacole în aer liber dar ºi de diverse
alte activitãþi, menite sã creeze o
atmosferã de bunã dispoziþie.
Pentru sâmbãtã, prima zi a sãrbãtorii,
organizatorii au pregãtit un spectacol
dedicat în mod deosebit celor mai tineri
dintre participanþi. Astfel, recitalurile pop
– dance ºi rock vor fi completate cu
incursiuni rap, folk sau hip – hop,
momente umoristice ºi demonstraþii de
dans modern, oferite atât de artiºti ºi

trupe locale, precum ºi de nume
cunoscute ale vieþii artistice de la noi din
þarã.
Duminicã, 31 august, iubitorii folclorului
vor fi rãsfãþaþii sãrbãtorii de la Tãlmaciu.
Pe scena special amenajatã vor evolua
ansambluri, soliºti vocali ºi instrumentiºti
din Tãlmaciu ºi din localitãþile apropiate,
ce vor asigura un adevãrat maraton
folcloric. Ultimul recital folcloric al zilei va
fi susþinut de „Junii Sibiului”, cel mai
cunsocut ansamblu folcloric din România
ºi invitaþii acestuia. Totuºi, noaptea târziu

muzica rock va reveni pe scena locuitorilor oraºului Tãlmaciu, a fost
„Zilelor Oraºului Tãlmaciu” prin organizatã din nou, dupã o pauzã de
momentul special pregãtit de trupa patru ani.
Ediþia din acest an a „Zilelor Oraºului
Riff, cea mai cunoscutã trupã de gen
din Sibiu.
În cele douã zile ale sãrbãtorii,
participanþii vor avea la dispoziþie
diverse modalitãþi de distracþie ºi
agrement, nu vor lipsi terasele cu
produse ºi bãuturi, tradiþionale ºi mai
puþin tradiþionale, spaþiile de joacã
pentru copii etc.
Organizatorii au pregãtite ºi
câteva surprize, astfel cã sunt
asigurate toate condiþiile ca
sãrbãtoarea din acest an sã fie una
reuºitã.
Anul trecut, "Zilele Tãlmaciului",
cea mai iubitã sãrbãtoare a

Tãlmaciului” este inclusã în programul
oficial al „Zilelor Culturale ale Judeþului
Sibiu” (ediþia a IV-a, zona Mãrginimea
Sibiului).

reabiliteazã Toaletã nouã la
În scurt timp, strãzile din Se
Aleea Cascadei ªcoala Gimnazialã
cartierul Gãrii intrã în
Dupã finalizarea lucrãrilor de reabilitare a Tãlmaciu
cea de-a treia etapã de
reþelei de canalizare a apelor menajere din
Începând cu noul an ºcolar, la ªcoala Gimnazialã cu clasele I-VIII din
cartierul de blocuri al oraºului, autoritãþile
Tãlmaciu va funcþiona o nouã toaletã destinatã elevilor.
modernizare
administraþiei locale au demarat pregãtirile
Noul spaþiu va lua naºtere ca urmare a modernizãrii ºi
Recent, la Autoritatea Naþionalã de Reglementare ºi Monitorizare a Achiziþiilor
Publice, Primãria oraºului Tãlmaciu a depus spre verificare documentaþia de licitaþie
pentru obiectivul de investiþii „Reabilitare strãzi în oraºul Tãlmaciu, Cartierul Gãrii,
etapa a III-a, strãzile S. Micu, Pieþii, Bîlea, Gãrii (în continuare) ºi ª. L. Roth”.
Dupã ce va trece de aceastã etapã, se va desfãºura procedura de licitaþie ºi va fi
desemnat executantul lucrãrilor.
Valoarea totalã estimatã a investiþiei este de 2.794.825,34 lei (fãrã TVA), iar
durata de execuþie a lucrãrilor este de doi ani.
Pe strãzile incluse în acest obiectiv vor fi reabilitate suprafeþele carosabile, vor fi
executate trotuare ºi rigole pentru scurgerea apei pluviale.

pentru urbanizarea zonei.
Astfel, în cea de-a doua jumãtate a acestei
luni au început lucrãrile de execuþie la
obiectivul de investiþii „Reabilitare Aleea
Cascadei”, structura rutierã ce strãbate prin
centru cartierul de blocuri.
Aici, pe o distanþã de 208 metri, va fi turnat
un nou covor asfaltic, suprafaþa totalã ce
urmeazã a fi reabilitatã ajungând la 930 mp.
Termenul de execuþie a lucrãrilor este de
douã luni.

recompartimentãrii toaletei vechi a ºcolii.
„Vor exista douã încãperi distincte, una destinatã bãieþilor ºi una
destinatã fetelor, cu intrãri separate, dinspre curtea înterioarã a ºcolii.
Fiecare încãpere va fi dotatã cu cabine de toaletã, chiuvete ºi tot ceea
ce este necesar pentru a corespunde normelor igienico- sanitare actuale.
De asemenea, va exista ºi o încãpere ce va adãposti centrala termicã,
ce va asigura agentul termic necesar pentru încãlzirea localului ºi pentru
apa caldã menajerã.”, ne-a informat inspectorul de investiþii în cadrul
Primãriei oraºului Tãlmaciu, Ioan Dãncãneþ.
Lucrãrile de amenajare a noii toalete de la instituþia de învãþãmânt
din Tãlmaciu vor fi finalizate pânã la 15 septembrie.

rosu galben albastru negru

"Zilele Tãlmaciului", la
sfârºitul lunii august

Informare
cu privire la ºedinþa ordinarã a Consiliului Local al
or
aºului Tãlmaciu din data de 331
14
oraºului
2014
1 iulie 20

La ºedinþã au fost prezenþi toþi consilierii în funcþie.
Preºedinte de ºedinþã a fost ales consilierul
Constantin Popa.
Au fost adoptate urmãtoarele hotãrâri:
1. HOTÃRÂREA privind aprobarea impozitelor ºi
taxelor locale pe anul 2015 – unanimitate de voturi;
2. HOTÃRÂREA 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 - 13 voturi pentru ºi 2 voturi
împotrivã (consilierii Lotrean ºi Oancea);
3. HOTÃRÂREA privind rectificarea bugetului
local pe trimestrul III 2014 ºi modificarea listei
obiectivelor de investiþii pe anul 2014 unanimitate de voturi;
4. HOTÃRÂREA privind probarea 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 - unanimitate de voturi;
5. HOTÃRÂREA 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 unanimitate de voturi;
6. HOTÃRÂREA privind reezilierea 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 local - 13 voturi pentru ºi 2
abþineri (consilierii ªutea ºi Covaci);
7. HOTÃRÂREA 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 - 13 voturi
pentru ºi 2 abþineri (consilierii Nicoarã ºi Oancea);
8. HOTÃRÂREA privind aprobarea documentaþiei
ºi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul

Informare

privind sesizãrile înregistrate la Primãria Tãlmaciu în
semestrul I - 20
14
2014

- Sesizarea nr. 377/1/2014, formulatã de d-na Dancu
Elena, domiciliatã în Tãlmãcel, nr. 227, cu privire la
aruncarea pe marginea râului a unor resturi provenite
de la cazanul de rachiu proprietatea d-nei Marcu
Eugenia. În urma verificãrilor la fata locului, efectuate de
cãtre reprezentanþi ai Poliþiei Locale Tãlmaciu, s-a
constatat ca d-na Marcu Eugenia a curãþat râul în dreptul
cazanului de rachiu. S-a comunicat rãspuns scris d-nei
Dancu Elena cu privire la cele constatate.
- Sesizarea nr. 2236/2/2014, formulatã de d-na Giurgi
ªtefania, domiciliatã în Tãlmãcel, nr. 248, cu privire la
arderea de resturi vegetale de cãtre vecinul Rînjeu
Gheorghe. La faþa locului s-au deplasat reprezentanþi ai
Poliþiei Locale Tãlmaciu iar în urma celor constatate, au
fost luate mãsurile de sancþionare prevazute de lege,
împotriva d-lui Rînjeu Gheorghe. S-a comunicat rãspuns
scris d-nei Giurgi ªtefania cu privire la modul de soluþionare
a reclamaþiei.
- Sesizarea nr. 2477/3/2014, formulatã de d-na Scorþar
Maria, domiciliatã în Tãlmaciu, str. V. Babeº, nr. 4 A, cu
privire la emiterea nelegalã a autorizaþiei de funcþionare
pentru agentul economic I.I. Scorþar Nicolae. În urma
verificãrii de cãtre d-ra consilier juridic a actelor depuse
la Primãria Tãlmaciu pentru obþinerea autorizaþiei de
funcþionare pentru I.I. Scorþar Nicolae, s-a constatat ca
autorizaþia de funcþionare a fost emisã în mod legal. S-a
comunicat rãspuns scris d-nei Scorþar Maria cu privire la
cele constatate.
- Sesizarea nr. 3057/4/2014, formulatã de locatarii
blocului 3 din Tãlmaciu, Aleea Castanilor, cu privire la
comercializarea de bãuturi alcoolice ºi nerespectarea
programului de funcþionare de cãtre agentul economic

I.I. Popescu Cristian. În urma deplasãrii la faþa locului a
unor reprezentanþi ai Primãriei Talmaciu, respectiv
consilierul comercial, ºeful Poliþiei Locale Tãlmaciu ºi
arhitectul ºef, s-a constatat cã trotuarul din faþa
magazinului nu este o terasã ºi nu se încadreazã la
construcþii, în faþa magazinului nu a fost gãsit niciun client
care consuma bãuturi alcoolice iar programul de
funcþionare era afiºat pe uºa de la intrare. Agentul
economic a fost avertizat în legãturã cu respectarea
programului de funcþionare, cu interzicerea consumului
de bãuturi alcoolice ºi cu obligativitatea afiºãrii programului
de funcþionare la intrarea în unitate. S-a comunicat
rãspuns scris d-lui Petra Ioan, unul din semnatarii petiþiei,
cu privire la cele constatate ºi la mãsurile luate.
- Sesizarea nr. 3648/5/2014, formulatã de d-nul Bãlþat
Ioachim, domiciliat în Tãlmaciu, prin care îl reclamã pe
numitul Bolatã Ilie, din comuna Sadu, cã pãºuneazã cu
oile în mod abuziv pe terenul situat Între Iazuri. În urma
verificãrilor la faþa locului de cãtre reprezentanþi ai Poliþiei
Locale Tãlmaciu, s-au comunicat verbal d-lui Bãlþat
Ioachim mãsurile luate pentru rezolvarea celor
semnalate.
- Sesizarea nr. 2559/6/2014, formulatã de d-nul
BãdescuAntonie, domiciliat înTãlmaciu, str. Tãlmãcelului,
nr. 1, privind deversarea pe proprietatea sa de dejecþii
de canal de cãtre numiþiiAilincãi Marin,Astefanei Dumitru
ºi Crãcana Ghe. În urma verificãrilor fãcute la faþa locului
de cãtre reprezentanþi ai Poliþiei Locale Tãlmaciu, s-a
constatat ca numiþii reclamaþi sunt bransaþi la reþeaua de
canalizare a oraºului iar apa deversatã a fost apa
provenitã din infiltraþiile din subsolul blocului de pe str.
Tãlmãcelului. S-a formulat rãspuns scris cãtre d-nul

de investiþii „Reþele de canalizare Colonia Tãlmaciu
II” - unanimitate de voturi;
9. HOTÃRÂREA 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 St. L. Roth)” - 13
voturi pentru ºi 2 abþineri (consilierii Lotrean ºi
Oancea);
10. HOTÃRÂREA privind aprobarea
documentaþiei tehnice ºi a principalilor indicatori
tehnico-economici pentru obiectivul de invesþii
„Reabilitare Aleea Cascadei” ºi demararea
procedurii de achiziþie publicã -unanimitate de voturi;
11. HOTÃRÂREA privind aprobarea iniþierii ºi
finanþãrii proiectului de reabilitare strãzi ºi podeþe
sat Tãlmãcel - unanimitate de voturi;
12. HOTÃRÂREA privind concesionarea, prin
licitaþie publicã deschisã, a unui teren situat în
Tãlmaciu, sat Tãlmãcel, înscris în CF 102494/
Tãlmaciu, nr. cadastral 102494, în suprafaþã de
404 mp - unanimitate de voturi;
13. HOTÃRÂREA privind încetarea dreptului de
administrare constituit în favoarea Consiliului
Judeþean Sibiu asupra unui teren (fosta groapa
de gunoi a or. 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 - unanimitate de voturi;
14.HOTÃRÂREA 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 - unanimitate de voturi;
15. HOTÃRÂREA privind aprobarea unei
documentaþii topografice pentru diminuarea unui
teren situat în Tãlmaciu, zona Lunca Cibinului ºi
concesionarea prin licitaþie publicã a unei parcele
de teren - unanimitate de voturi;
16. HOTÃRÂREA privind modificarea
dispoziþiilor HCL nr. 109/2014 - unanimitate de
voturi.
Au fost prezentate urmãtoarele informãri,
documente însuºite de consilierii locali:
- Informare privind activitatea serviciului "Poliþia
Localã Tãlmaciu" pe semestrul I 2014;
- Informare privind soluþionarea petiþiilor,
sesizãrilor ºi reclamaþiilor pe semestrul I 2014;
- Informare privind activitatea asistenþilor
personali pe semestrul I 2014.
Au fost avizate urmãtoarele:
- 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 Vlãsie 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, pentru ciupercãrie.
La punctul DIVERSE, a fost prezentatã adresa
S.C. Apã - Canal Tãlmaciu privind majorarea tarifului
de canalizare.

Bãdescu Antonie cu privire la cele constatate.
- Sesizarea nr. 5337/7/2014, formulatã de d-nul Laslea
Valer, domiciliat în Tãlmaciu, str. Aleea Cascadei, bl. 10/
15, prin care îl reclamã pe numitul Bolotã Ilie cã pãºuneazã
în mod abuziv cu oile în zona Porca. În urma verificãriilor
fãcute la faþa locului de cãtre reprezentanþi ai Poliþiei
Locale Tãlmaciu, s-a constatat cã numitul Bolotã Ilie a
pãrãsit zona Porca, urcând cu oile în pãºunatul din zona
montanã. S-a formulat rãspuns scris d-lui Laslea Valer
cu privire la cele constatate.
- Sesizarea nr. 5363/8/2014, formulatã de d-nul
Lepãdat Adrian, domiciliat în Tãlmaciu, str. Aleea
Stadionului, bl. 14/4, prin care atrage atenþia cã existã
pericolul de declanºare a unui incendiu lângã bl. 2
nefamiliºti, datoritã unor hornuri deteriorate ºi a faptului
cã într-o baracã deterioratã de lângã blocul de nefamiliºti
se strâng copii care dau foc la hârtii. La faþa locului s-au
deplasat reprezentanþi ai Poliþiei Locale Tãlmaciu ºi SVSU
Tãlmaciu ºi s-a constatat cã d-nul Tãcutu Aurel are o
suprafaþã de teren de 9 mp, închiriatã de la primãrie, pe
care are o magazie în care depoziteazã materiale ºi
obiecte casnice. Locatarii de la subsolul blocului 2
nefamiliºti, care au coºuri de fum deteriorate, au fost
înºtiinþaþi sã ia mãsuri urgente pentru demontarea
acestora, în caz contrar vor suporta consecintele legii.
- Sesizarea nr. 5385/9/2014, formulatã de d-na
Cãpãþânã Emanuela, cu privire la câinii comunitari din
zona blocurilorANL, care reprezintã un real pericol pentru
copiii ºi cetãþenii din zona respectivã. S-a comunicat
rãspuns scris d-nei Cãpãþânã Emanuela, cã se vor lua
mãsuri pentru prinderea câinilor agresivi.
- Sesizarea nr. 5399/10/2014, formulatã de d-nul
Muntean Cosmin, domiciliat în Tãlmãcel, nr. 67, cu privire
la blocarea abuzivã a drumului spre râul Tãlmãcuþ, prin
construire ilegalã. În urma verificãrilor efectuate de
arhitectul ºef ºi de reprezentanþi ai Poliþiei Locale Tãlmaciu,
s-a constatat cã nu existã nicio construcþie ilegalã pe
terenul respectiv. S-a formulat rãspuns scris cãtre d-nul
Muntean Cosmin cu privire la cele constatate.

- Sesizarea nr. 5440/11/2014, formulatã de d-na Milea
Sanda, domiciliatã în Tãlmaciu, str. Bãii, nr. 5, cu privire la
cãinii lãsaþi nesupravegheaþi de cãtre numitul Þivrea
Ion, în zona terenurilor din trupul “Poligon”. În urma
deplasãrii ºi verificãrii la faþa locului de cãtre reprezentanþi
ai Poliþiei Locale Tãlmaciu, s-a formulat o adresã scrisã
d-lui Þivrea Ion, prin care acesta a fost somat ca în
termen de 10 zile sã îºi refacã gardul de la proprietatea
sa, pentru a împiedica animalele sã iasã în afara
proprietãþii. S-a comunicat rãspuns scris petentei cu privire
la mãsurile luate.
- Sesizarea nr. 5442/12/2014, formulatã de d-nul Michi
Ioan Petru, domiciliat în Tãlmaciu, str. Râului, nr. 22, cu
privire la câinii lãsaþi nesupravegheaþi de cãtre numitul
Þivrea Ion, în zona terenurilor din trupul “Poligon”. În
urma deplasãrii ºi verificãrii la faþa locului de cãtre
reprezentanþi ai Poliþiei Locale Tãlmaciu, s-a formulat o
adresã scrisã d-lui Þivrea Ion, prin care acesta a fost
somat ca în termen de 10 zile sã îºi refacã gardul de la
proprietatea sa, pentru a împiedica animalele sã iasã în
afara proprietãþii. S-a comunicat rãspuns scris petentei
cu privire la mãsurile luate.
- Sesizarea nr. 5444/13/2014, formulatã de d-nul
Bolotã Ilie, domiciliat în Sadu, cu privire la pãºunat ilegal
în Suvara Saºilor. În urma verificãrilor efectuate ºi a
discuþiilor purtate cu d-nii Laslea Valer ºi Bolotã Ilie de
cãtre reprezentanþi ai Poliþiei Locale Tãlmaciu, s-a
soluþionat conflictul cu privire la pãºunatul în Suvara Saºilor.
- Sesizarea nr. 5706/14, formulatã de d-nul Brãtilescu
Marian, domiciliat în Tãlmãcel, nr. 50, privind lãsarea în
pãºunat, pe terenul proprietatea sa personalã, a turmelor
de oi ce aparþin d-lui Cãpãþânã C-tin. În urma verificãrilor
efectuate de reprezentanþi ai Poliþiei Locale Tãlmaciu, dnul Cãpãþânã C-tin a fost sancþionat contravenþional,
conform prevederilor HCL nr. 206/2013. S-a comunicat
rãspuns scris cu privire la mãsurile luate cãtre d-nii
Brãtilescu Marian ºi Hortopeþ Ioan.
Consilier administraþie,
Claudia Hanea

APIA elibereazã adeverinþe pentru beneficiarii Schemei de
Platã Unicã pe Suprafaþã
Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie pentru Agriculturã
(APIA) informeazã cã, începând cu data de 06.08.2014,
va elibera adeverinþe pentru beneficiarii Schemei de
Platã Unicã pe Suprafaþã – Campania 2014, care
intenþioneazã sã acceseze credite pentru finanþarea
activitãþilor curente de la Bãncile care au încheiat
Convenþii cu Agenþia.
Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN – SA ºi
Fondul Naþional de Garantare a Creditului pentru
Întreprinderi Mici ºi Mijlocii garanteazã creditele acordate
de bãnci fermierilor, în cadrul acestui tip de convenþie.
Toate convenþiile încheiate între Agenþia de Plãþi ºi
Intervenþie pentru Agriculturã, Bancã ºi Fondul de
Garantare vor fi postate pe site-ul APIA la adresa
www.apia.org.ro.
Potrivit convenþiilor, la solicitarea scrisã a fermierului,
centrul judeþean/local APIA unde acesta a depus
cererea în Campania SAPS 2014 va elibera o
Adeverinþã prin care confirmã faptul cã Beneficiarul a
depus cererea de platã pentru Schema de Platã Unicã
pe Suprafaþã (SAPS) pentru anul 2014 ºi cã au fost
finalizate controalele ºi verificãrile administrative asupra
Cererii de Platã a Beneficiarului, pânã la data emiterii
Adeverinþei, conform reglementãrilor în vigoare.
Pot beneficia de aceastã adeverinþã fermierii selectaþi
la controlul pe teren (clasic sau teledetecþie) numai
dupã finalizarea acestor controale.
De asemenea, în adeverinþã se va menþiona
suprafaþa determinatã pentru platã în cadrul schemei

SAPS ºi faptul cã beneficiarul nu face obiectul excluderilor
de la platã la data emiterii acesteia, precum ºi cã
îndeplineºte condiþiile generale pentru acordarea
sumelor cuvenite, în conformitate cu legislaþia în vigoare.
Valoarea creditului va fi de pânã la 90% din suma
cuvenitã aferentã SAPS, respectiv 120 euro/ha,
denominatã în lei astfel:
a) pentru creditele acordate de Banca Creditoare
pânã la data de 29.09.2014 inclusiv, la cursul leu/euro
comunicat de Banca Centralã Europeanã la data
solicitãrii creditului;
b) pentru creditele acordate de Banca Creditoare
începând cu data de 30.09.2014 inclusiv, la cursul leu/
euro comunicat de Banca Centralã Europeanã din
data de 30.09.2014.
Cursul leu/euro comunicat de Banca Centralã
Europeanã poate fi descãrcat de la adresa http://ecb.int/
stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html.
În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului
agriculturii ºi dezvoltãrii rurale nr. 703/ 23.07.2013
privind aprobarea condi\iilor în care se vor încheia
Conven\iile dintre institu\iile financiare bancare `i
nebancare `i Agen\ia de Plã\i `i Interven\ie pentru
Agriculturã, în vederea finan\ãrii de cãtre acestea a
activitã\ilor curente ale beneficiarilor plã\ilor derulate
prin Agen\ia de Plã\i `i Interven\ie pentru Agriculturã,
Banca trebuie sa respecte nivelurile costurilor aferente
acordãrii creditelor pentru beneficiarii plã\ilor directe,
astfel încât dobânda finalã aplicatã beneficiarului nu

poate depã`i RON – ROBOR 6M + maxim 4% (APIA)
`i RON - ROBOR 6M + maxim 4,5% (AFIR), iar
comisioanele aferente creditului sã fie în limita de 1%.
Totodatã, potrivit aceluiaºi act normativ, Banca
trebuie sã facã dovada ca în perioada 2008 - 2012 a
acordat credite beneficiarilor axei I - Cre`terea



competitivitã\ii sectoarelor agricol `i forestier, axei III Calitatea vie\ii în zonele rurale `i diversificarea
economiei rurale `i axei IV Leader din Programul
Naþional de Dezvolare Ruralã 2007 - 2013.
SERVICIUL RELAÞII CU PUBLICUL ªI
COMUNICARE

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:
Prenume:
Str
.:
Str.:
....................................................................................................................................
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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

Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie
pentru Agriculturã (APIA)
informeazã cã în aceastã perioadã
se desfãºoarã controlul /
suparacontrolul la faþa locului, în
exploataþiile de bovine, ovine ºi
caprine, pentru care au fost
depuse cereri de solicitare a
ajutoarelor naþionale tranzitorii
(ANT) în sectorul zootehnic pentru
speciile ovine / caprine ºi a
ajutoarelor specifice pentru
producãtorii de lapte ºi de carne
de vitã ºi producãtorii de lapte ºi
de carne de ovine / caprine din
zonele defavorizate, în anul 2014.
În cadrul controlului la faþa locului
echipele de control APIA verificã
urmãtoarele elemente:
a) existenþa efectivã a animalelor
în exploataþie, inclusiv a celor care
nu fac obiectul cererii depuse;
b) respectarea pentru animalele
gãsite la faþa locului, a celor 4
elemente ale sistemului de

identificare (crotalii aplicate,
paºapoarte în original, înregistratea
în Registrul Naþional al
Exploataþiilor – conform extrasului
din ziua/preziua controlului,
registrul individual al exploataþiei,
completat la zi);
c) existenþa documentelor
justificative a altor evenimente
(pierdere crotalii, forþã majorã,
circumstan\e naturale);
d) existenþa documentelor
justificative pentru ieºirea din
exploataþie, dupã caz.
Reamintim crescãtorilor de
animale cã au obligaþia de a
menþine în exploataþie animalele
pentru care s-a solicitat ajutorul
specific, chiar dacã au fost
controlaþi, astfel:
- ajutoarelor naþionale tranzitorii
în sectorul zootehnic pentru speciile
ovine/caprine – 90 de zile de la
data limitã a depunerii cererii (20
iunie 2014) respectiv 18.09.2014

inclusiv;
- ajutoarelor specifice pentru
producãtorii de lapte ºi de carne
de ovine/caprine din zonele
defavorizate – 100 de zile de la
data limitã a depunerii cererii (20
iunie 2014) respectiv 28.09.2014
inclusiv;
- ajutoarelor specifice pentru
producãtorii de lapte ºi de carne
de vitã din zonele defavorizate – 6
luni de la data limitã a depunerii
cererii (20 iunie 2014) respectiv
21.12.2014 inclusiv.
Animalele gãsite la control fãrã
numere de identificare (crotalii),
incorect identificate `i cele care nu
sunt gãsite, în urma controlului
administrativ, în exploataþie la
datele obligatorii de retenþie mai
sus specificate sunt animale
nedeterminate, care genereazã
penalitaþi sau excluderi de la platã,
dupã caz.
În cazul în care solicitantul

refuzã sau restricþioneazã accesul
în exploataþie a reprezentanþilor
APIA, pentru efectuarea controlului la faþa locului, cererea prin
care s-a solicitat primã pe cap de
animal devine neeligibilã.

SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUAÞII DE URGENÞÃ AL ORA~ULUI TÃLMACIU VÃ INFORMEAZÃ

Reguli de comportament în caz de furtunã

Dacã pânã acum câ\iva ani,
tornadele, incendiile, secetele `i
inunda\iile erau considerate
fenomene extreme, dezastrele
naturale care s-au produs în toatã
lumea în ultima perioadã sunt
semne îngrijorãtoare ale schimbãrii
climatice.
Speciali`tii spun cã dezlãntuirile
meteorologice extreme vor deveni
ceva normal în viitor. Clima a intrat
într-un montagne-russe, cu
perioade din ce în ce mai prelungite
de comportament extrem, pe zone
din ce în ce mai mari.
Ultimii ani au adus `i în România
fenomene meteo extreme, de la
tornade la ploi toren\iale cu
acumularea unor cantitã\i-record
de apã în numai câteva minute.

Vã prezentãm câteva reguli
simple de protec\ie individualã fatã
de furtuni:
ÎNAINTE DE
PRODUCEREA UNEI
FURTUNI:
- Îndepãrta\i copacii ori ramurile
uscate, care pe timpul unei furtuni,
ar putea cãdea `i provoca victime
ori pagube materiale.
- Nu uita\i regula de salvare 30/
30: adãposti\i-vã în interiorul unei
clãdiri dacã, dupã ce a\i vãzut un
fulger nu reu`i\i sã numãra\i pânã
la 30 înainte de a auzi un tunet.
Rãmâneti în interiorul clãdirii încã
30 minute dupã ce a\i auzit ultimul
tunet.
RESPECT
A|I
RESPECTA|I
URMÃTOARELE REGULI

ÎN CAZUL ÎN CARE ESTE
IMINENTÃ O FURTUNÃ :
- Întrerupeti orice activitã\i în aer
liber.
- Intra\i în casã, într-o
construc\ie ori într-un autoturism.
- De`i s-ar putea sã fi\i rãnit în
cazul în care trãsnetul loveste
ma`ina sunteti mult mai protejat
în interiorul vehiculului decât în
exterior.
- Închideti ferestrele `i usile.
- Evitati du`urile ori sãlile de
baie. Conductele fixe ale instala\iilor pot conduce electricitate.
- Utilizati telefoanele cu fir doar
în situatii de urgen\ã. Telefoanele
fãrã fir ori mobilele sunt sigure în
utilizare.
- Deconecta\i aparatele `i alte
echipamente electrice precum
computerele si aparatele de aer
condi\ionat. Acestea pot fi defectate ca urmare a descãrcãrilor
electrice atmosferice.
ÎN TIMPUL UNEI
FURTUNI:
- Atunci când sim\i\i cã pãrul vi
se ridicã, este un indiciu cã existã
pericolul unui fulger.
- A`eza\i-vã ghemuit la
pãmânt. Puneti-vã mâinile pe
urechi si cap, iar capul între
genunchi.
- Reduce\i contactul cu pãmântul încercând sã deveni\i o

\intã cât mai micã.
- Nu vã întinde\i pe pãmânt.
- Evita\i: obiectele înalte,
precum un copac înalt izolat în
arie deschisã,câmpuri, plaje sau
o ambarca\iune pe apã, orice
obiecte metalice precum utilaje
agricole, echipamente de fermã,
motociclete, biciclete, etc.
- Dacã vã afla\i în pãdure,
cãuta\i adãpost într-o zonã cu
copaci mai putin înal\i.
- Dacã sunte\i într-o zonã
deschisã, mergeti spre o zonã
joasã precum o vale.
- Dacã sunte\i pe un lac,
ajungeti la mal de urgen\ã `i
adãposti\i-vã imediat
DUPÃ FURTUNÃ:
Dupã o furtunã, în situa\ia
identificãrii unei victime lovite de
trãsnet, verificati urmãtoarele:
- Respira\ia: dacã nu mai
respirã, începe\i resuscitarea prin
metoda gurã la gurã.
- Puls: dacã victima are puls
`i respirã, cãutati alte vãtãmãri
posibile.
- Posibile arsuri, vãtãmãri ale
sistemului nervos, oase rupte `i
pierderi de auz sau de vedere.
- Dacã este nevoie de
asistentã medicalã sunati cât mai
repede posibil la “112”.
www
.informarepreventiva.ro
www.informarepreventiva.ro

Precizãm cã 28 septembrie 2014 care echipele APIA pot efectua
este termenul limitã pânã la care controlul la faþa locului, în
echipele APIA pot efectua controlul exploataþiile de bovine.
SERVICIUL RELAÞII CU
la faþa locului, în exploataþiile de
PUBLICUL ªI
ovine ºi caprine, `i 21 decembrie
COMUNICARE
2014 este termenul limitã pânã la

O nouã adresã de internet pentru
Inf
ormaþia Tãlmaciului
Informaþia
De câteva luni, 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 FFacebook!
acebook!
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!

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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Controale de la APIA
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