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„Miss Tourism World 2003” a inaugurat
„Casa Cãsãtoriilor” din Tãlmaciu
De sâmbãtã, 6 septembrie
aºului Tãlmaciu ce
septembrie,, cetãþenii or
oraºului
se cãsãtor
esc vvor
or fi „gãzduiþi” pentru acest moment
cãsãtoresc
important al vieþii în cea mai nouã „Casã a Cãsãtoriilor”
din judeþ. Locul inaugur
at sâmbãtã este situat în ffosta
osta
inaugurat
ªcoalã Germanã din zzona
ona vveche
eche a or
aºului Tãlmaciu, în
oraºului
an
ghelice
imediata apr
opier
apropier
opieree a Bisericii Ev
Evan
anghelice
ghelice,, Casei de
Culturã ºi Primãriei.
uºi ºi ferestre, la decoraþiunea
tavanului, mobilier, corpuri de
iluminat sau diversele elemente de
decor, totul a cãpãtat o notã de
stil ºi eleganþã, de bun gust, un
imobil de care tãlmãcenii pot fi
mândri.
Primul dintre spaþiile inaugurate
în imbilul fostei ªcoli Germane de
la Tãlmaciu este „Casa
Cãsãtoriilor”, o încãpere gene-

roasã, stilatã dar extrem de
prietenoasã, unde cu siguranþã se
vor simþi bine toþi cei ce, în
perioada urmãtoare, se vor
cãsãtorii sau vor participa la un
asemenea eveniment.
ªi cum putea oare fi inauguratã
mai nimerit „Casa Cãsãtoriilor” din
oraºul Tãlmaciu decât cu o
cãsãtorie, primul cuplu ce a spus
DA în faþa ofiþerului de stare civilã,

nimeni altul decât primarul
Constantin Barbu, fiind format din
localnica Alina Ciorogariu,
câºtigãtoarea titlului „Miss Tourism World” în anul 2003, Cetãþean
de Onoare al Tãlmaciului ºi
sibianul Muntean Nicolae
Cosmin.
Înaintea începerii ceremoniei
de cãsãtorie, primarul Tãlmaciului, emoþionat ºi marcat de
acest moment, a þinut sã le
adreseze câteva cuvinte celor
prezenþi la acest eveniment. Cu
acest prilej, acesta ºi-a exprimat
bucuria ºi mulþumirea pentru
inaugurarea acestui nou spaþiu
„de care se pot bucura toþi
cetãþenii oraºului”, dar ºi pentru

Executant pentru reabilitarea
strãzilor din cartierul Gãrii
Pânã la sfârºitul acestei luni se
va decide câºtigãtorul licitaþiei de
execuþie pentru obiectivul de
investiþii „Reabilitare strãzi în
oraºul Tãlmaciu, Cartierul Gãrii,
etapa a III-a, strãzile S. Micu,
Pieþii, Bîlea, Gãrii (în continuare)
ºi ªt. L. Roth”.
Primarul oraºului Tãlmaciu,

Constantin Barbu, ne-a informat
cã, imediat dupã aflarea societãþii
executante, va fi semnat contractul
de lucrãri ºi va fi dat ordinul de
începere a acestora, astfel încât,
în mãsura în care condiþiile
meteorologice o vor permite,
pânã la sfârºitul acestui an sã
poatã fi reabilitatã mãcar o stradã

din cele cuprinse în aceastã
etapã.
Durata de execuþie a tuturor
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.

rosu galben albastru negru

Imobilul a fost cumpãrat în
urmã cu câþiva ani de oraºul Tãlmaciu ºi încetul cu încetul, dintr-o
clãdire ce se afla în pragul
prãbuºirii, cu acoperiºul spart,
tavanele rupte ºi pereþii scorojiþi,
aflaþi în stadiu avansat de
degradare, aici a fost creatã o
clãdire multifuncþionalã, cu câteva
încãperi ºi dotãri ce pot satisface
diverse nevoi. De la acoperiº, la

cã acest moment este marcat de
cãsãtoria unuia dintre cetãþenii
ce au fãcut cinste oraºului ºi a
dus numele acestuia pe toate
meridianele globului, frumoasa
Alina Ciorogariu.
Pe lângã camera destinatã
oficierii cãsãtoriilor, proaspãtul
inaugurat imobil din Tãlmaciu mai
dispune de alte câteva încãperi,
unde îºi vor gãsi sediul, printre
altele, Asociaþia de Prietenie
Tãlmaciu – Vitre. Tot aici se pare
cã va fi ºi noul sediu al Bibliotecii
Orãºeneºti Tãlmaciu.
Lucrãrile de reabilitare a fostei
ªcoli Germane din Tãlmaciu au
fost efectuate cu finanþare integralã
din bugetul local al oraºului.

30 septembrie- termenul limitã
pentru plata fãrã penalitãþi a
impozitelor ºi taxelor locale
Contribuabilii din Tãlmaciu,
Tãlmaciu II ºi Tãlmãcel, persoane
fizice `i juridice, mai au la dispozi\ie
câteva zile pentru plata fãrã
penalitã\i a taxelor `i impozitelor
datorate bugetului local al oraºului
Tãlmaciu. Potrivit legisla\iei în

vigoare, contribuabilii care nu-`i
achitã obliga\iile fiscale cãtre
bugetul local pânã la data de 30
septembrie vor suporta penalitã\i
de întârziere de 2% din cuantumul obligaþiilor principale, calculate pentru fiecare lunã sau fracþiu-

ne de lunã, începând cu ziua
imediat urmãtoare termenului de
scadenþã.
Programul cu publicul al casieriei
Primãriei Tãlmaciu este de luni
pânã joi, între orele 8 ºi 15,30, iar
vinerea, între orele 8 ºi 13.
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Informare
cu privire la ºedinþa ordinarã a Consiliului Local al
or
aºului Tãlmaciu din data de 28 august 20
14
oraºului
2014
Au fost adoptate urmãtoarele hotãrâri:
1. Hotãrârea nr. 130/2014 privind alegerea
preºedintelui de ºedinþã – consilierul Ioan Rus unanimitate de voturi;
2. Hotãrârea nr. 131/2014 privind acordarea unor
ajutoare de urgenþã pentru familiile din satul Tãlmãcel
afectate de incendiul produs în data de 23.08.2014
- unanimitate de voturi;
3. Hotãrârea nr. 132/2014 privind aprobarea
rectificãrii bugetului local pe trimestrul III - 2014 unanimitate de voturi;
4. Hotãrârea nr. 133/2014 privind aprobarea
statului de funcþii al aparatului de specialitate al
primarului oraºului Tãlmaciu ºi serviciilor subordonate Consiliului Local Tãlmaciu - unanimitate de
voturi;

5. Hotãrârea nr. 134/2014 privind aprobarea
Planului de ocupare a funcþiilor publice pentru anul
2015 pentru aparatul de specialitate al Primarului
oraºului Tãlmaciu ºi serviciile publice de interes local
subordonate Consiliului Local Tãlmaciu - unanimitate
de voturi;
6. Hotãrârea nr. 135/2014 privind aprobarea
Nomenclatorului Stradal al oraºului Tãlmaciu unanimitate de voturi;
7. Hotãrârea nr. 136/2014 privind modificarea ºi
completarea Statutului ºi Actului Constitutiv al
Asociaþiei de Dezvoltare Intercomunitarã "Eco
Sibiu", modificarea contractului de asociere pentru
proiectul "Sistem de Management Integrat al
Deºeurilor în judeþul Sibiu" ºi avizarea studiilor de
oportunitate pentru delegarea gestiunii activitãþii de

colectare ºi transport a deºeurilor municipale ºi
delegarea operãrii instalaþiilor de tratare a deºeurilor
municipale - unanimitate de voturi;
8. Hotãrârea nr. 137/2014 privind aprobarea
cantitãþii de 100 mc buºtean din proprietatea oraºului
Tãlmaciu pentru Parohia Ortodoxã Românã
Tãlmaciu I - unanimitate de voturi;
9. Hotãrârea nr. 138/2014 privind aprobarea
Planului de amplasament ºi delimitare a imobilului,
cu propunere de alipire, pentru terenurile situate în
Tãlmaciu, str. Tãlmãcelului, identificate în CF 102319/
Tãlmaciu, nr. cadastral 102319, CF 102320/
Tãlmaciu, nr. cadastral 102320, CF 10233/Tãlmaciu,
nr. cadastral 102333 - unanimitate de voturi;
10. Hotãrârea nr. 139/2014 privind aprobarea
trecerii din domeniul public al oraºului Tãlmaciu, în
dmeniul privat al oraºului Tãlmaciu, a unor immobile
- terenuri din Tãlmãcel ºi concesionarea, prin licitaþie
publicã deschisã, a acestora - unanimitate de voturi;
11. Hotãrârea nr. 140/2014 privind concesionarea, prin licitaþie publicã deschisã, a imobilului teren situat în Tãlmaciu, sat Tãlmãcel, identificat în
CF 102652/Tãlmaciu, nr. cadastral 102652, în
suprafaþã de 400 mp - unanimitate de voturi;
12. Hotãrârea nr. 142/2014 privind aprobarea
prelungirii contractului de închiriere teren garaj cu
nr. 6199/2009, încheiat cu domnul Ciolpan Ion,

domiciliat în Tãlmaciu, Aleea Castanilor, bl. 2 unanimitate de voturi;
13. Hotãrârea nr. 143/2014 privind modificarea
HCL nr. 3/2012, pentru aprobarea tarifelor de
canalizare pentru oraºul Tãlmaciu ºi a altor taxe operator SC Apã - Canal Tãlmaciu SRL - 9 voturi
pentru, 1 vot împotrivã (consilierul Nicoarã) ºi 3
abþineri (consilierii Lotrean, Covaci ºi Oancea).
Au fost avizate urmãtoarele documente:
- cererea domnului Boþa Irimie, domiciliat în
Tãlmãcel, nr. 19, pentru concesionare teren în
Tãlmãcel (unanimitate de voturi);
- cererea domnului Piloiu Valericã ºi a domnului
Oltean Laurenþiu, din Tãlmaciu, pentru predare preluare drept de concesiune teren (unanimitate de
voturi);
- cererea domnului Barbosa Ioan, domiciliat în
Tãlmãcel, nr. 305, pentru concesionare teren în zona
"Armeni" (unanimitate de voturi);
- raport consilier juridic privind concesionare teren
Stoica Petre (unanimitate de voturi).
Nu s-a aprobat cererea domnului Þivrea
Gheorghe, domiciliat în Tãlmaciu, str. Aleea Cascadei,
bl. 9, pentru concesionare teren (unanimitate de
voturi).
Consilier administraþie,
Claudia Hanea

Lemn din pãdurea oraºului pentru S-a aprobat Nomenclatorul
capela mortuarã, la Tãlmaciu
Stradal al Tãlmaciului
necesar construirii acoperiºului capelei.
“Noi sperãm cã, ºi datoritã acestui sprijin
consistent din partea Primãriei ºi Consiliului Local
Tãlmaciu, cãrora le adresãm mulþumiri pe aceastã
cale, pânã la sfârºitul acestui an vom reuºi
ridicarea acoperiºului acestui nou edificiu,
deosebit de important pentru comunitate.
Realizarea unei capele mortuare reprezintã o
nãzuinþã mai veche a noastrã, a credincioºilor
ortodocºi din Tãlmaciu ºi ne bucurãm cã, încetîncet, aceasta devine realitate.”, ne-a spus preotul
Parohiei Ortodoxe Tãlmaciu I, Ilie Gusan.

Cu prilejul ºedinþei ordinare din luna august,
Consiliul Local Tãlmaciu a adoptat Hotãrârea nr.
135/2014 privind aprobarea Nomenclatorului
Stradal al oraºului Tãlmaciu.
Documentul, anexã a hotãrârii legsialtivului local
tãlmãcean, prevede cã teritoriul Tãlmaciului este
strãbãtut de un numãr de 60 de strãzi sau structuri
stradale.
În conformitate cu prevederile legale,
Nomenclatorul Stradal se aprobã prin hotãrâre a

Consiliului Local, se organizeazã pe fiecare localitate
ºi reprezintã evidenþa primarã unitarã care serveºte
la atribuirea denumirii de strãzi ºi a numãrului
administrativ.
Agenþia Naþionalã de Cadastru ºi Publicitate
Imobiliarã realizeazã, administreazã ºi actualizeazã
registrul electronic naþional al nomenclaturilor
stradale, care constituie docvumentul unitar de
evidenþã în care sunt înscrise nomenclaturile stradale
de la nivelul comunelor, oraºelor ºi al municipiilor.

S-a scumpit canalizarea, la Tãlmaciu
Începând cu aceastã lunã, populaþia ºi agenþii
economici din oraºul Tãlmaciu plãtesc mai mult pentru
serviciile de canalizare – epurare prestate de
operatorul local S.C. APÃ – CANAL TÃLMACIU SRL.
Recent, cu prilejul ºedinþei ordinare de la sfârºitul lunii

august, Consiliul Local Tãlmaciu a adoptat Hotãrârea
nr. 143/2014, prin care a aprobat valoarea majoratã
a noilor tarife pentru serviciile menþionate.
Astfel, conform hotãrârii legislativului tãlmacean,
începând cu luna în curs, populaþia din Tãlmaciu va

plãti un preþ/tarif de 2,63 lei/mc pentru canalizare –
epurare. Pentru acelaºi serviciu, agenþii economici
vor plãti 2,12 lei/mc. Preþul/tariful stabilit pentru
populaþia conþine ºi TVA în cotã de 24%, iar cel
perceput agenþilor economici nu conþine TVA.

Înaintea aprobãrii de cãre Consiliului Local al
oraºului Tãlmaciu, noile preþuri/tarife percepute de
operatorul local de apã ºi canal au fost avizate de
Autoritatea Na\ionalã de Reglementare pentru
Serviciile Comunitare de Utilitã\i Publice - A.N.R.S.C.

Ajutoare bãneºti de urgenþã pentru familiile afectate de
incendiul din Tãlmãcel
Pentru a veni în sprijinul familiilor din satul
Tãlmãcel grav afectate de importantul incendiu
produs în urmã cu doar câteva sãptãmâni, Consiliul
Local al oraºului Tãlmaciu a adoptat recent, cu
prilejul ultimei ºedinþe ordinare, Hotãrârea nr. 131/
2014, prin care a aprobat acordarea unor ajutoare
bãneºti de urgenþã.

Astfel, conform prevederilor hotãrârii legislativului puternic incendiu, cauzat probabil de un scurtcircuit case a ars într-o proporþie de 50% iar cealaltã a
local din Tãlmaciu, fiecare din cele trei familii ce au electric, ce a mistuit trei ºuri, un garaj ºi alte anexe fost afectatã mai puþin). În incendiu a ars ºi un
suferit pagube importante cauzate de respectivul gospodãreºti ºi a afectat douã case (una dintre autoturism, ce era parcat în garaj.
incendiu (Iosif Oancea, Paraschiva Stroilã ºi Elena
Stroilã), va primi de la primãrie suma de 3.000 lei.
Propunerea
Propunerea dumneavoastrã
dumneavoastrã pentru
pentru
Banii provin din bugetul local al oraºului Tãlmaciu.
În data de 23 august, la Tãlmãcel a izbucnit un



dezvoltarea
dezvoltarea oraºului
oraºului

Toaletã nouã la ªcoala
Gimnazialã Tãlmaciu
Începând cu noul an ºcolar, la ªcoala
Gimnazialã cu clasele I-VIII din Tãlmaciu
funcþioneazã o nouã toaletã destinatã elevilor.
Noul spaþiu a luat naºtere urmare a modernizãrii
ºi recompartimentãrii toaletei vechi a ºcolii.
Aici sunt douã încãperi distincte, una destinatã
bãieþilor ºi una destinatã fetelor, cu intrãri
separate, dinspre curtea înterioarã a ºcolii.
Fiecare încãpere este dotatã cu cabine de toaletã,

chiuvete ºi tot ceea ce este necesar pentru a
corespunde normelor igienico- sanitare actuale.
De asemenea, existã ºi o încãpere destinatã
centralei termice, ce va asigura agentul termic
necesar pentru încãlzirea localului ºi pentru apa
caldã menajerã.
Lucrãrile de amenajare a noii toalete de la
instituþia de învãþãmânt din Tãlmaciu au fost
finanþate de la bugetul local.

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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Eforturile Parohiei Ortodoxe Române Tãlmaciu
I (Biserica Sfântul Nicolae) de a construi o capelã
mortuarã în oraº sunt sprijinite, aºa cum e normal,
ºi de Consiliul Local Tãlmaciu. Recent, membrii
legislativului local tãlmãcean au adoptat Hotãrârea
nr. 137/2014, prin care a aprobat acordarea unei
cantitãþi de 100 mc buºtean pentru comunitatea
ortodoxã ce aparþine de respectiva parohie.
Lemnul va fi recoltat din fondul forestier
proprietatea public[ a oraºului Tãlmaciu, prin grija
Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Tãlmaciu R.A.
ºi va fi folosit pentru debitarea materialului
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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

Se reabiliteazã
Aleea Cascadei
circulaþie. Suprafaþa totalã
asfaltatã este de 930 mp.
Aleea Cascadei, structura
rutierã ce strãbate prin centru
cartierul de blocuri, trebuia
reabilitatã deoarece, ulterior, în
zonã au fost executate lucrãri
de reabilitare a reþelei de
canalizare, operaþiune ce a
afectat serios vechiul covor
asfaltic.

INFORMARE DE PRESÃ

Despre Boala Limbii Albastre (Bluetongue)
Este o boalã infecto-contagioasã
a rumegãtoarelor domestice
(bovine, ovine, caprine) ºi a rumegãtoarelor sãlbatice, caracterizatã
prin inflamaþia cataralã sau ulceronecroticã a mucoasei nazale, bucale
ºi a bureletului coronanian transmisã
ºi intreþinutã de vectori reprezentaþi
de diferite specii de insecte Culicoide
(þânþari) existente in mediul natural.
Sursele de infecþie sunt reprezentate de animalele bolnave sau
cele trecute prin boalã, precum si
de insectele care s-au hrãnit cu
sângele animalelor bolnave. În
organismele animalelor trecute prin
boalã virusul persistã panã la 4 luni.
Transmiterea se realizeazã de
regulã pe cale indirectã prin

intermediul insectelor hematofage,
transmiterea directã de la animal la
animal jucând un rol neglijabil.
Boala are un caracter sezonier,
este frecvent întâlnitã spre sfârºitul
verii în regiunile ploioase ºi cu
terenuri irigate, când numãrul
insectelor hematofage este în
creºtere.
Odatã cu dispariþia acestor
insecte boala dispare, dar reapare
în sezonul urmãtor datoritã rezistenþei
mari a virusului la animalele trecute
prin boalã ºi in insect.
De menþionat cã boala limbii
albastre nu se transmite la oameni,
de asemenea, laptele produs sau
carnea acestor animale nu prezintã
pericol pentru populaþie.

Pe lângã pagubele directe
generate de morbiditate ridicatã
(pânã la 100% ) ºi mortalitate,
apariþia ºi difuzarea bolii în þara
noastrã ar avea consecinþe
economice importante privind
exportul românesc de rumegãtoare
(bovine ºi ovine).
Pentru supravegherea clinicã a
efectivelor receptive la Blutongue,
conducerea D.S.V.S.A. Sibiu a
stabilit o serie de mãsuri menite sã
protejeze teritoriului judeþului de
aceastã boalã, prin:
- Informarea crescãtorilor de
animale cã pentru comerþul cu
animale din statele europene sau
þãri terþe este obligatoriu sã obþinã
acordul autoritãþii sanitare

veterinare judeþene;
- Supravegherea permanentã a
miºcãrilor de animale receptive pe
plan naþional ºi în spaþiul intracomunitar. Este monitorizat, în
conformitate cu normele U.E., comerþul intracomunitar ºi importul –
exportul, cu bovine si ovine pentru
prãsilã ºi pentru îngrãºat;
- S-a dispus aplicarea mãsurilor
prevãzute de Regulamentul
Comisiei Europene nr. 394 /2008,
referitoare la deplasarea animalelor
din speciile receptive (bovine, ovine
ºi caprine), provenite din zonele de
restricþie din statele europene unde
au fost semnalate cazuri de boalã;
- Supravegherea serologicã prin
afluirea de probe de sânge recoltate

În atenþia proprietarilor de animale
Apãrarea sãnãtãþii animalelor,
prevenirea transmiterii de boli la
animale ºi de la animale la om,
siguranþa alimentelor destinate
consumului uman, salubritatea
furajelor pentru animale ºi protecþia
mediului, în raport cu creºterea
animalelor, constituie o problemã de
stat ºi o îndatorire pentru toþi locuitorii
þãrii.
Conform H.G. 1214/2009,
proprietarii de animale ºi pãsãri pot
beneficia de despãgubiri de la
autoritãþile guvernamentale, în
vederea lichidãrii rapide a bolilor
transmisibile la animale ºi pãsãri,
inclusiv pentru cazurile de suspiciuni
de boalã, care implicã tãierea sau
uciderea acestora, cu excepþia
sumelor recuperate prin valorificarea
produselor ºi subproduselor de la
animalele tãiate, ucise sau altfel
afectate.
Lista cu bolile pentru care se
acordã despãgubiri este inclusã în
Ordinul PreºedinteluiA.N.S.V.S.A. nr.
45/15.06.2012, publicat în M.O. nr.
500/20.07.2012.
Beneficiazã de despãgubiri, potrivit
legii, persoanele juridice ºi
persoanele fizice proprietare de
animale, în cazul în care animalele
sunt deþinute cu respectarea
normelor sanitar-veterinare în
vigoare, cu referire la:

- declararea ºi înregistrarea
obligatorie în registrul agricol ºi în
sistemul naþional de identificare ºi
înregistrare a animalelor din
proprietate;
- dacã au suferit pagube la
suspiciunea sau la confirmarea bolii,
prin aplicarea mãsurilor specifice
pentru lichidarea rapidã a focarelor
de boli transmisibile declarate;
- dacã animalele suspecte de
boalã au fost predate cãtre unitãþile
de abatorizare, autorizate sanitarveterinar, direct de cãtre proprietarii
acestora ori prin intermediari,
persoane fizice sau juridice, în cadrul
programelor naþionale de eradicare
a epizootiilor, în vederea sacrificãrii în
scop de diagnostic;
- proprietarii de animale din
exploataþiile aflate în zona de
protecþie a focarului declarat, care
au suferit pagube colaterale prin
aplicarea mãsurilor de eradicare ºi
combatere a bolilor.
Plata despãgubirilor se face din
fondurile prevãzute în bugetul Autoritãþii Naþionale Sanitare Veterinare
ºi pentru Siguranþa Alimentelor, prin
D.S.V.S.A. Sibiu, la valoarea de
înlocuire, la preþul pieþei a animalului
tãiat, ucis ori altfel afectat sau, dupã
caz, la suma pierderii suferite de
proprietar, prin derularea acestor
mãsuri, la data când a avut loc

acþiunea de lichidare a focarelor de
boalã. Despãgubirile se acordã în
baza evaluãrilor fãcute de comisia
de evaluare stabilitã prin lege, care
vor stabilii suma cuvenitã pentru
pierderea suferitã de de crescãtorul
de animale în cauzã.
Documentaþia întocmitã se depune
la Direcþia Sanitarã Veterinarã ºi
pentru Siguranþa Alimentelor Sibiu,
vizatã de cãtre medicul oficial al
circumscripþiei sanitare veterinare
zonale ºi se aprobã de conducerea
D.S.V.S.A.
Nu beneficiazã de despãgubirile
prevãzute în prezenta hotãrâre
persoanele fizice ºi juridice proprietare
de animale, în urmãtoarele situaþii:
- dacã nu au comunicat medicului
veterinar oficial sau medicului veterinar de liberã practicã împuternicit,
modificãrile apãrute în starea de
sãnãtate a animalelor, apariþia oricãrei
îmbolnãviri, suspiciuni de boalã,
moartea sau tãierea de necesitate a
unor animale, în termen de maximum
48 de ore, prin notificare scrisã sau
notã telefonicã;
- dacã nu asigurã ºi nu respectã
normele de igienã ºi biosecuritate în
exploataþiile înregistrate sanitarveterinar;
- dacã au importat animale bolnave a cãror boalã a fost dobânditã
anterior intrãrii pe teritoriul României

ºi a fost constatatã prin testele de
laborator;
- dacã au introdus în exploataþie
animale noi, fãrã documentele
sanitare veterinare prevãzute de
lege (paºaport pentru bovine ºi
cabaline, document de miºcare,
document sanitar veterinar care sã
ateste starea de sãnãtate);
- dacã au introdus în exploataþie
animale provenite dintr-o altã exploataþie sau zonã aflatã în derularea
lichidãrii unui focar de boalã;
- dacã se constatã de autoritãþile
competente cã au încãlcat legislaþia
în vigoare, privind prevenirea ºi
combaterea bolilor transmisibile la
animale ºi de la animale la om,
precum ºi legislaþia privind
identificarea, înregistrarea ºi
miºcarea animalelor.
Pentru ca aceste importante
acþiuni sã se deruleze în cadrul legal,
D.S.V.S.A Sibiu, atenþioneazã
proprietarii de animale ºi pãsãri sã
respecte cu stricteþe mãsurile
stabilite prin programele de
prevenire ºi combatere a bolilor
transmisibile pentru judeþul nostru
ºi sã apeleze la personalul sanitar
veterinar pentru a obþine informaþiile
necesare în acest sens.
Dr
Dr.. Penþea Ioan
Compartiment Comunicare
la D.S.V
.S.A. Sibiu
D.S.V.S.A.

prin sondaj de 5% de la animalele
receptive, din:
• 4 puncte þintã de supraveghere,
stabilite la Brãdeni, Bratei Miercurea,
Nocrich (zone considerate favorabile
dezvoltãrii vectorilor de transmitere
a bolii, respectiv, þânþari);
• zonele limitrofe fermelor cu
efective mari de bovine, ovine ºi
caprine;
• zonele de liziere a pãdurilor, prin
capturarea þânþarilor cu captatoare
speciale.
Anual se efectueazã cca. 1.200
examene de laborator (probe de la

bovine ºi probe de la ovine). În
aceastã perioadã a anului au fost
examinate 304 probe, pânã în
prezent toate probele fiind negative.
Pânã în acest an, România a avut
statut de þarã indemnã pentru
aceastã boalã, însã faptul cã au fost
declarate focare în 3 judeþe ºi cã
boala a evoluat ºi evolueazã în unele
state europene, se impune o mai
mare responsabilitate atât a
specialiºtilor din domeniu, cât ºi a
crescãtorilor de animale, a altor
autoritãþi implicate, pentru respectarea mãsurilor stabilite în acest
sens.
Conducerea D.S.V
.S.A.
D.S.V.S.A.
Sibiu, reprezentatã prin
dr
dr.. Penþea Ioan –
comunicator desemnat

Lucrãri la Tãlmãcel
În ultima perioadã, la Tãlmãcel au fost executate lucrãri diverse ºi
complexe, menite sã sporeascã gradul de confort ºi nivelul de trai al
populaþiei.
Primarul Tãlmaciului, Constantin Barbu, ne-a informat cã, în cursul
lunii septembrie, au fost efectuate lucrãri de reparaþii la drumul ce
leagã oraºul de satul aparþinãtor, astfel cã acum circulaþia
autovehiculelor ºi a pietonilor în zona respectivã se poate desfãºura
mai uºor.
De câteva zile a început operaþiunea de racordare a gospodãriilor
din zona centralã a satului la reþelele de alimentare cu apã potabilã ºi
canalizare. Pânã la sfârºitul lunii septembrie, au fost racordate la reþelele
de utilitãþi peste 50 de gospodãrii.
Tot de la edilul ºef al oraºului am aflat cã înainteazã cu paºi repezi
lucrãrile de execuþie la staþia de potabilizare a apei din Tãlmãcel.
Dacã nu vor interveni probleme deosebite, acest obiectiv va fi pus în
funcþiune în cursul lunii noiembrie a acestui an.
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Deºi termenul de execuþie a
fost stabilit la douã luni, în doar
câteva sãptãmâni, societatea ce
a câºtigat licitaþia pentru
efectuarea lucrãrilor la obiectivul
de investiþii „Reabilitare Aleea
Cascadei”, a finalizat munca.
Aici a fost turmat covor asfaltic
(pe o distanþã de 208 metri),
s-a aplicat marcaj rutier ºi au
fost montate semne de
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Tãlmaciu- Capitalã a „Zilelor
Culturale ale Judeþului Sibiu”
În zilele ultimului sfârºit de sãptãmânã din luna august, Mãrginimea
Sibiului a îmbrãcat, din nou, cele mai bune haine de sãrbãtoare ºi a
petrecut cu prilejul celei de-a patra ediþii a Zilelor Culturale ale
Judeþului Sibiu. În mai multe localitãþi ale regiunii, mãrginenii ºi
invitaþii acestora au jucat, au cântat, au participat la diverse
excursii tematice, ateliere de creaþie, au vizionat documentare
despre frumuseþile naturale, tradiþiile ºi obiceiurile acestor locuri
sau au asistat la concerte de muzicã clasicã, demonstrând, o datã în
plus, cã sunt mândri locuitori ai Sibiului, “judeþul care trãieºte prin
culturã”
entru debutul ecestei ediþii de toamnã a Zilelor Cultur
ale
culturã”.. PPentru
Culturale
ale Judeþului Sibiu, gazda principalã a manifestãrii a fost desemnatã
oraºul Tãlmaciu, unde, în cele douã zile ale sfârºitului de sãptãmânã,
s-a desfãºurat tradiþionala sãrbãtoare “Zilele Tãlmaciului” (Zilele
Oraºului Tãlmaciu).

Prima zi a
sãrbãtoriicondimentatã cu
r ock, pop, ffolk,
olk,
dance ºi umor

Judeþului Sibiu” ºi cei ce s-au
ocupat de desfãºurarea “Zilelor
Tãlmaciului” au pregãtit momentul
de deshidere oficialã a
manifestãrii. Astfel, în deschiderea
spectacolului zilei, la câteva zeci
de minute dupã ora 16, pe scena
din Tãlmaciu a urcat preºedintele
Consiliului Judeþean Sibiu, Ioan
Cindrea, vicepreºedinþii aceleiaºi
instituþii, Ioan Banciu ºi Marcel
Luca, primarul ºi viceprimarul din
Tãlmaciu, Constantin Barbu,
respectiv Radu Mihail Moroianu,
subprefectul judeþului Sibiu,
Lucian Radu, consilieri locali din
Tãlmaciu ºi primarul comunei
Racoviþa, Simion Olariu, pentru a
saluta mulþimea prezentã.

faþa conlocuitorilor localnicii din
Ansamblul "Datina", al Casei de
Culturã a oraºului Tãlmaciu.
Pentru urmãtoarele zeci de
minute, scena a fost teritoriu
“ocupat” de elevi ai ªcolii Populare
de Arte ºi Meserii "Ilie Micu" din
Sibiu (Ioan Petru Ciorogariu,
Florentina Lende, Paula Medrea,
Oancea Gabriela ºi Ioan Rãulea).
De la “Zilele Tãlmaciului 2014”
n-a lipsit nici solistul Ioan
Dãncãneþ, recitalul acestuia fiind
urmat de spectacolul extraordinar
prezentat de cel mai cunoscut ºi
iubit ansamblu folcloric din
România, “Cindrelul - Junii
Sibiului", împreunã cu soliºtii
Traian Stoiþã, Mariana Anghel,

duminicã s-a încheiat cu recitalul
apreciatei interprete Nineta Popa.

Riff ºi ffoc
oc de
artificii, la final
de sãrbãtoare
Probabil pentru a nu fi monotoni
ºi pentru a încerca satisfacerea
gusturilor unei mase de spectatori
cât mai largi, organizatorii au
rezervat pentru finalul spectacolului celei de-a XI-a ediþii a
“Zilelor Oraºului Tãlmaciu” un recital al seniorilor rockului sibian,
trupa Riff. Aceºtia au interpretat
câteva dintre cele mai cunoscute
melodii ale lor, reuºind, de multe
ori, sã convingã publicul sã cânte
alãturi de ei.
Sãrbãtoarea de la Tãlmaciu
s-a încheiat cu un frumos foc de
artificii, moment ce a simbolizat, în
acelaºi timp, ºi încheierea ediþiei a
IV-a a “Zilelor Culturale ale Judeþului Sibiu” (zona Mãrginimea
Sibiului).

Prima zi a “Zilelor Oraºului
Tãlmaciu” a fost dedicatã, în mod
deosebit, celor mai tineri
participanþi, iubitorilor genurilor
muzicale pop, rock, dance, hiphop ºi folk, pasionaþilor de dans
modern, precum ºi celor ce iubesc
genul “stand up comedy”.
Protagoniºtii spectacolului de
sâmbãtã au fost sibienii din trupa
pop-dance Simbol, folkistul
Cristian Leikep, umoriºtii de la
Distracþie pentru
Biss, trupele Ultraj ºi Discipolii,
toate vârstele
grupul Prometeu , seara fiind
încheiatã de frumoasa blondã
“Zilele Tãlmaciului” (ediþia a XI-a)
Xonia, alãturi de tinerii ºi tinerele
Robert Târnãveanu ºi Camelia n-a însemnat doar spectacole. Pe
din trupa de dansatori, grupul D u m i n i c ã Cosma Stoiþã. Seara folcloricã de lângã scena special amplasatã ºi
N&D în mai noua sa formulã (Nick
olcloric
ºi Beatriz) ºi binecunoscuta ºi mar aton ffolcloric
iubita trupã Compact, a cãrui de înaltã þinutã
recital a umplut de bucurie ºi
nostalgie inimile majoritãþii
Dupã acest moment oficial, a fost
spectatorilor. Spectacolul din
prima zi a sãrbãtorii s-a încheiat dat startul spectacolului,
cu doar câteva minute înainte de ansambluri folclorice de copii,
tineret sau adulþi, soliºti vocali sau
miezul nopþii.
instrumentiºti, din localitate ºi din
Oficialitãþi la
împrejurimi, oferind celor prezenþi
deschiderea
un adevãrat maraton folcloric de
mai bunã calitate.
o ficialã a “Zilelor ceaSpectacolul
a fost deschis de
Culturale ale
copiii din Racoviþa, componenþi ai
Ansamblului “Doruleþ”, urmaþi de
Judeþului Sibiu”
membrii Amsamblului Folcloric
Pentru ziua de duminicã, “Valea Moaºei” din Sebeºu de
organizatorii “Zilelor Culturale ale Sus. În continuare, au evoluat în
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Cea de-a XI-a ediþia a “Zilelor
Tãlmaciului” s-a desfãºurat, la fel
ca ºi ediþiile anterioare, în zona
Târgului Mixt din oraº, loc ce s-a
transformat la sfârºit de
sãptãmânã într-un adevãrat pol
al distracþiei, divertismentului ºi
bunei dispoziþii. În cele douã zile
ale sãrbãtorii, câteva mii de
tãlmãceni, dar ºi oaspeþi din alte
localitãþi ale judeþului, au acceptat
“provocarea” lansatã de
organizatori ºi au participat la
spectacolele ºi celelalte activitãþi
prilejuite de aceastã manifestare.

locul destinat spectatorilor, zona
Târgului Mixt din Tãlmaciu a fost
împânzitã de terase, unde
participanþii s-au putut delecta cu
diverse produse tradiþionale
(cocoloº cu brânzã, tocãniþã de
miel, mititei, cârnãciori la grãtar
etc), sau ºi-au putut stãpâni setea
cu bãuturi alcoolice ºi rãcoritoare.
De asemenea, n-au lipsit tonetele
unde s-a vândut porumb fiert,
turtã dulce, vatã de zahãr, covrigi,
ciocolatã de casã, halviþã, dar nici
vânzãtorii de jucãrii ºi diverse alte
obiecte distractive. Cei mici, dar

nu numai ei, ºi-au putut petrece
ore bune la toboganele goflabile,
trambuline, tiribombe, carusel,
spaþiul cu maºinuþe electrice etc.
Aºadar, oferta de distracþie ºi bunã
dispoziþie a fost la înãlþime, fiecare
dintre categoriile de participanþi
având rezervatã o “felie” cât se
poate de consistentã.
Anul acesta a fost pentru
prima datã când tradiþionala
manifestare “Zilele Tãlmaciului” a fost inclusã în
programul “Zilelor Culturale
ale Judeþului Sibiu”.

