informatiatalmaciului@gmail.com
informatiatalmaciului@gmail.com

Anul VIII, NR. 87
Octombrie 20
14
2014
4 pagini

A ceast[ edi\ie
se distribuie
gratuit
PUBLIC
A|IE DE INF
ORMA|IE LOC
AL{ FFOND
OND
AT{ DE PRIM{RIA ~I CONSILIUL LOC
AL T{LMA
CIU `i editat[ cu sprijinul ziarului TRIBUN
A
PUBLICA|IE
INFORMA|IE
LOCAL{
ONDA
LOCAL
T{LMACIU
TRIBUNA

Se reabiliteazã
strada Samuel Micu
A u început lucrãrile de rreabilitar
eabilitar
eabilitaree a strãzii Samuel Micu,
prima structurã ce a intrat în lucru din cea de-a treia
etapã a obiectivului de inv
estiþii „R
eabilitar
investiþii
„Reabilitar
eabilitaree strãzi în
o rraºul
aºul Tãlmaciu, Cartierul Gãrii”
Gãrii”..
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gã str
ada Samuel Micu, în aceastã etapã a aceluiaºi
P e lân
lângã
strada
obiectiv de inv
estiþii mai sunt incluse strãzile Pieþii, Bîlea,
investiþii
Gãrii (în continuar
e) ºi ª. L. R
oth.
continuare)
Roth.
Dur
ata de eexx ecuþie a tutur
or lucrãrilor este de doi ani.
Durata
tuturor

Lucrãri de reabilitare ºi modernizare
la ªcoala Gimnazialã Tãlmaciu

Jucãtorii, arbitrii, precum ºi personalul auxiliar ce se ocupã de echipele
de fotbal din Tãlmaciu, care folosesc vestiarul pus la dispoziþie de
Primãrie, au acum parte de spaþii modernizate, unde condiþiile sunt
mult îmbunãtãþite. Recent, au fost încheiate lucrãrile de reabilitare a
spaþiului de la stadion, astfel cã sportivii se pot bucura din plin de
investiþia fãcutã din bani de la bugeul local al oraºului.
La sediul (vestiarul) F.C.Tãlmaciu au fost zugrãvite interioarele
tuturor încãperilor, s-a reabilitat ºi dotat corespunzãtor sala de duº, a
fost înlocuit acoperiºul clãdirii, s-a montat centralã termicã, a fost aplicat
termosistem ºi s-a zugr[vit exteriorul.
Lucrãrile de reabilitare ale vestiarului au fost realizate în cursul
acestei veri, cu finanþare de la bugetul oraºului.

Cu prilejul ºedinþei ordinare din
luna septembrie, Consiliul Local
al oraºului Tãlmaciu a adoptat
Hotãrârea nr.152/2014, prin care
a aprobat execuþia ºi demararea
procedurii de achiziþie pentru
obiectivul de investiþii “Reabilitare
termicã la ªcoala Gimnazialã
Tãlmaciu – Corp B, Corp C, Corp
D ºi amenajãri interioare ºi
exterioare”.
Dupã ce au fost parcurse toate
etapele preliminare, de puþin timp
lucrãrile la acest obiectiv au fost
demarate ºi se desfãºoarã întrun ritm bun, astfel încât existã
toate premisele ca sosirea
anotimpului rece sã coincidã cu
finalizarea lor.
La Corpul B al instituþiei de
învãþãmânt sunt prevãzute
urmãtoarele lucrãri: înlocuire
învelitoare (50 mp), înlocuire
steaºinã (80 mp), vopsire
streaºinã, aplicare de termosistem, înlocuire tâmplãrie lemn cu
tâmplãrie PVC vestiar grupa
pregãtitoare, execuþie acces
grupa pregãtitoare, înlocuire
scocuri ºi burlane, diverse
reparaþii interioare ºi exterioare.
La Corpul C al ºcolii, vor fi
executate urmãtoarele lucrãri:
înlocuire învelitoare (100 mp),
înlocuire streaºinã (60 mp),
montare tâmplãrie PVC, reparaþii
spaleþi geamuri ºi uºã, înlocuire
scocuri ºi burlane, diverse
reparaþii interioare ºi exterioare.
La Corpul D (clãdire toalete,
bibliotecã ºi salã de clasã) al
instituþiei de învãþãmânt sunt
prevãzute urmãtoarele lucrãri:

INFORMARE
S.C. APÃ-CANAL TÃLMACIU
S.R.L. readuce în atenþia
locuitorilor oraºului Tãlmaciu
obligativitatea
racordãrii
acestora la reþeaua de canalizare
a oraºului.
În conformitate cu prevederile
Legii nr. 51/2006 a serviciilor
comunitare de utilitãþi publice,
republicatã, a Regulamentului de
organizare ºi funcþionare al

S.C.Apã-Canal Tãlmaciu S.R.L.
ºi a altor acte normative în
vigoare, în localitãþile în care
existã un sistem public de
canalizare, toþi utilizatorii care au
contracte de furnizare a apei au
obligaþia de a deversa apele
uzate, provenite din activitãþile
specifice fiecarui tip de utilizator,
numai în reþeaua publicã de
canalizare.

Precizãm cã, dupã data de
01.11.2014, împreunã cu
reprezentanþi ai Sistemului de
Gospodãrire a Apelor Sibiu, vom
efectua controale în acest sens
în Tãlmaciu ºi persoanele care
au asigurate condiþii de racordare
ºi nu sunt racordate, vor fi
sancþionate.
Conducerea S.C. APÃCANAL TÃLMACIU SRL

rosu galben albastru negru

Vestiar reabilitat
la F.C. Tãlmaciu

înlocuire învelitoare (50 mp),
înlocuire steaºinã (40 mp),
vopsire streaºinã, aplicare de
termosistem, înlocuire tâmplãrie
lemn cu tâmplãrie PVC, reparaþii
spaleþi geamuri ºi uºã, execuþie
acces betonat, înlocuire scocuri ºi
burlane, diverse reparaþii
interioare ºi exterioare.
De asemenea, tot în cadrul
acestei investiþii vor fi efectuate
lucrãri de reparaþii a accesului ºi
poartã de intrare elevi ºi profesori,
precum ºi alei pietonale în curtea
ºcolii.

Anunþ important de la Serviciul
Public Comunitar Local de Evidenþã
a Persoanelor Tãlmaciu
În ziua de 1 noiembrie,
pu-programul de lucru cu pu
blicul al Serviciului Public
Comunitar Local de Evi
Evi-denþã a Persoanelor Tãl
Tãl-maciu (SPCLEP Tãlma
ciu)
Tãlmaciu)
va fi între orele 8 ºi 16.

Duminicã, 2 noiembrie,
programul de lucru al
acestui serviciu va fi între
orele 8 ºi 21.
Dacã va fi organizat ºi cel
de-al doilea tur de scrutin
pentru Alegerile Prezi
Prezi--

denþiale, sâmbãtã, 15
noiembrie, programul de
lucru cu publicul al SPCLEP
Tãlmaciu va fi între orele 8
ºi 16 iar duminicã, 16
noiembrie, programul va fi
între orele 8 ºi 21.
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ªedinþa ordinarã a Consiliului Local al oraºului Tãlmaciu
Joi, 30 octombrie 2014, orele 14,
va avea loc ºedinþa ordinarã a
Consiliului Local Tãlmaciu, în sala de
ºedinþe a Primãriei oraºului Tãlmaciu,
convocatã prin Dispoziþia nr. 249/
2014, cu urmãtoarea ordine de zi:
1. PROIECT DE HOTÃRÂRE
privind aprobarea rectificãrii bugetului
local pe trim. IV 2014 ºi modificarea
listei obiectivelor de investiþii pe anul
2014 - iniþiator, primarul oraºului
Tãlmaciu;
2. PROIECT DE HOTÃRÂRE
privind aprobarea îndreptãrii unor
erori materiale din cuprinsul HCL nr.
142//2014 pentru aprobarea
prelungirii contractului de închiriere
teren 6199/2009, încheiat cu domnul
Ciolpan Ion ºi HCL nr. 138/2014
pentru aprobarea Planului de
amplasament ºi delimitare a imobilelor

-terenuri din Tãlmaciu, str.
Tãlmãcelului – iniþiator, primarul
oraºului Tãlmaciu;
3. PROIECT DE HOTÃRÂRE
privind aprobarea Planului de
amplasament ºi delimitare cu
propunere de dezlipire imobil-teren:
lotul 1, în suprafaþã de 500 mp, cu nr.
cadastral nou 102758 ºi lotul 2, în
suprafaþã de 500 mp, cu nr. cadastral
nou, situat în Tãlmaciu, zona Lunca
Cibinului, identificat în CF 101201/
Tãlmaciu, nr. top. 5325/1/2/1/2/1/1/1,
nr. cadastral 1091 – iniþiator, primarul
oraºului Tãlmaciu;
4. PROIECT DE HOTÃRÂRE
privind aprobarea unor documentaþii
de prima înregistrare, cu propunere
de diminuare a terenului înscris în CF
100792/Tãlmaciu, cu nr. top. 660/1/1/
3/1/1/1/1, nr. cadastral 985/1 – iniþiator,

primarul oraºului Tãlmaciu;
5. PROIECT DE HOTÃRÂRE
privind aprobarea documentaþiei
tehnice ºi a indicatorilor tehnicoeconomici pentru obiectivul de
investiþii: "Colector menajer,
amenajare trotuar ºi rigolã apã
pluvialã, strada Unirii, localitatea
Tãlmaciu, jud. Sibiu – iniþiator,
primarul oraºului Tãlmaciu;
6. PROIECT DE HOTÃRÂRE
privind aprobarea executãrii obiectivului de investiþii: "Reparare
acoperiº ªcoala Gimnazialã
Tãlmãcel" – iniþiator, primarul oraºului
Tãlmaciu;
7. PROIECT DE HOTÃRÂRE
privind atestarea la domeniul public
al oraºului Tãlmaciu a imobilului-teren
situat în Tãlmaciu, str. Gheorghe
Lazãr, identificat în CF 100293/

Tãlmaciu, nr. top. 2798/3/1/1/1/1/1/
1/1/1/1/1/1/79, în suprafaþã de 20 mp.
– iniþiator, primarul oraºului Tãlmaciu;
8. PROIECT DE HOTÃRÂRE
privind atestarea la domeniul privat
al oraºului Tãlmaciu a imobilului-teren
înscris în CF 101335/Tãlmaciu, nr.
top. 5325/1/2/1/2/1/1/2, nr. cadastral
1092, în suprafaþã de 9900 mp. –
iniþiator, primarul oraºului Tãlmaciu;
9. PROIECT DE HOTÃRÂRE
privind aprobarea Planului de
amplasament ºi delimitare a imobiluluiteren situat în Tãlmaciu, zona Piata
Textiliºtilor, identificat în CF 102833/
Tãlmaciu, nr. top. 4192/1/1/6/2/2/1/
1/3/1/1/1/1/1, nr. cadastral 957, în
suprafaþã de 6989 mp. – iniþiator,
primarul oraºului Tãlmaciu.
10. Avizãri:
- cerere domnul Stoica Constantin,

domiciliat în Tãlmãcel, nr. 222, pentru
cumpãrare teren;
- cererea numiþilor Scheau Ioan,
Popa Cornel, Þivrea Daniel, Popa
Dumitru, pentru închiriere teren;
- cererea domnului Ciolpan Ioan,
domiciliat în Tãlmaciu, Aleea
castanilor, bl. 2/7, pentru
concesionare teren;
- cererea domnului Lazãr Calin
Ioan, domiciliat în Tãlmaciu, str. N.
Bãlcescu, nr. 71, pentru concesionare
teren;
- cererea doamnei Satmari
Domnica, domiciliatã în Tãlmaciu, str.
N. Bãlcescu, nr. 61, pentru
concesionare teren;
- cererea Asociaþiei "Acasã" din
Tãlmaciu, pentru predare concesiune
terenuri ;
- cererea domnului Bancea Vasile

Nicolae, domiciliat în Tãlmãcel, nr. 416,
pentru concesionare teren;
- cererea domnului Danilã Mihãiþã,
domiciliat în Tãlmaciu, str. E. Cioran,
bl. 2/13, pentru închiriere teren;
- raport consilier agricol privind
contractele de închiriere pãºuni proprietatea oraºului Tãlmaciu;
- raport arhitect-ºef privind plan de
situaþie teren Tãnãsoiu Nicolae;
- cerere HLV Transilvania privind
intenþia de a vinde imobilul – popicãrie;
- cererea domnului Girleanu Ion,
domiciliat în Sibiu, pentru
concesionare teren;
- plan de situaþie drum de acces
staþia de epurare Tãlmaciu.
- raport viceprimar ºi ºef serviciu
SPAS pentru stabilirea unei taxe
speciale Târg Mixt oraº Tãlmaciu.
11. Diverse.

Au fost adoptate urmãtoarele
hotãrâri:
1. Hotãrârea nr. 144/2014 privind
alegerea preºedintelui de ºedinþã –
consilierul Ioan Rus – unanimitate de
voturi;
2. Hotãrârea nr.145/2014 privind
rectificarea bugetului local pe
trimestrul III 2014 ºi modificarea listei
obiectivelor de investiþii pe anul 2014
- 11 voturi pentru, 2 abþineri (consilierii
Oancea ºi Filip) ºi 1 vot împotrivã
(consilierul Lotrean);
3. Hotãrârea nr. 146/2014 privind
aprobarea statului de funcþii al
aparatului de specialitate al Primarului
oraºului Tãlmaciu ºi al serviciilor
subordonate Consiliului Local
Tãlmaciu - unanimitate de voturi;
4. Hotãrârea nr. 147/2014 privind
reactualizarea Comisiei tehnice de
amenajare a teritoriului ºi urbanism
ºi a Regulamentului de organizare ºi
funcþionare al acestei comisii unanimitate de voturi;
5. Hotãrârea nr. 148/2014 privind
atestarea la domeniul public al

oraºului Tãlmaciu a unor imobile unanimitate de voturi;
6. Hot[r]rea nr. 149/2014 privind
aprobarea preluãrii dreptului de
concesionare asupra imobilului-teren
înscris în CF 100066/Tãlmaciu, nr.
cadastral 100066, în suprafaþã de
21 mp, de cãtre domnul Condurachi
Mihai, domiciliat în Tãlmaciu, str. Mihai
Viteazu, bl. 16/1, de la domnul Graur
Catalin-Nicolae - unanimitate de
voturi;
7. Hotãrârea nr. 150/2014 privind
modificarea art. 1 din HCL nr. 118/
2012 pentru constituirea Comisiei de
licitaþii ºi a Comisiei pentru
soluþionarea contestaþiilor pentru
vânzãri, concesionãri ºi închirieri
imobile proprietatea oraºului
Tãlmaciu - unanimitate de voturi;
8. Hotãrârea nr. 151/2014 privind
aprobarea execuþiei ºi demararea
procedurii de achiziþie pentru
obiectivul de investiþii "Alimentare cu
gaze naturale Staþie de Epurare
Tãlmaciu" - 11 voturi pentru ºi 3
abþineri (consilierii Oancea, Lotrean,

Covaci);
9. Hotãrârea nr. 152/2014 privind
aprobarea execuþiei ºi demararea
procedurii de achiziþie pentru
obiectivul de investiþii "Reabilitare
Termicã la ªcoala Gimnazialã
Tãlmaciu, Corp B, Corp C, Corp D
ºi amenajãri interioare ºi exterioare"
- unanimitate de voturi;
10. Hotãrârea nr. 153/2014
privind aprobarea includerii în
contractul de comodat al domnului
Krauss Mihai, la cererea acestuia, a
domnului Lupu Mircea-Ilie unanimitate de voturi;
11. Hotãrârea nr. 154/2014 privind
aprobarea modificãrii contractului de
închiriere nr. 6897/2009, prin
înlocuirea titularului - domnul
Sighencea Gheorghe - cu doamna
Mihai Mihaela-ªtefania - unanimitate
de voturi;
12. Hotãrârea nr. 155/2014
privind aprobarea modelului actului
adiþional ce se va încheia la
contractele de închiriere locuinþe ANL
din oraºul Tãlmaciu - unanimitate de

voturi;
13. Hotãrârea nr. 156/2014
privind atestarea la domeniul public
al oraºului Tãlmaciu a imobilului-teren
situat în colonia Tãlmaciu, înscris în
CF 102788/Tãlmaciu, nr. top. 1960/
9, în suprafaþã de 2845 mp ºi
aprobarea concesionãrii, prin licitaþie
publicã deschisã, a acestuia - 12
voturi pentru ºi 2 abþineri (consilierii
Lotrean ºi Oancea);
14. Hotãrârea nr. 157/2014
privind concesionarea, prin licitaþie
publicã deschisã, a imobilului-teren
situat în Tãlmaciu, Aleea Castanilor,
înscris în CF 101983/Tãlmaciu, nr.
cadastral 101983, în suprafaþã de
10 mp - unanimitate de voturi;
15. Hotãrârea nr. 158/2014
privind atestarea la domeniul privat
al oraºului Tãlmaciu a imobilului-teren
înscris în CF 102799/Tãlmaciu, nr.
top. 5321/3/1/1/1/17, în suprafaþã de
260 mp ºi aprobarea concesionãrii,
prin licitaþie publicã deschisã, a
acestuia - unanimitate de voturi;
16. Hotãrârea nr. 159/2014

privind concesionarea, prin licitaþie
publicã deschisã, a imobilului-teren
situat în Tãlmaciu, înscris în CF
100250/Tãlmaciu, nr. cadastral
100250, în suprafaþã de 5000 mp unanimitate de voturi;
17. Hotãrârea nr. 160/2014
privind mandatarea primarului
oraºului Tãlmaciu sã angajeze
apãrãtor, care sã asigure consultanþa
ºi asistenþa de specialitate ºi sã
reprezinte interesele Consiliului Local
Tãlmaciu, ale primarului oraºului
Tãlmaciu ºi ale oraºului Tãlmaciu, în
cauzele în care aceste autoritãþi
publice locale ºi unitatea administrativteritorialã sunt pãrþi în instanþã - 10
voturi pentru, 2 voturi împotrivã
(consilierii Lotrean ºi Oancea) ºi 2
abþineri ( consilierii Nicoarã ºi Covaci);
18. Hotãrârea nr. 161/2014
privind darea în folosinþã gratuitã a
unui spaþiu pentru cabinet
parlamentar în imobilul proprietate
publicã a oraºului Tãlmaciu, situat in
Tãlmaciu, str. N. Bãlcescu, nr. 139 10 voturi pentru ºi 4 voturi împotrivã

(consilierii Oancea, Nicoarã, Filip ºi
Covaci);
19. Hotãrârea nr. 162/2014
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 privind delegarea
gestiunii activitãþii de colectare ºi
transport a deºeurilor municipale ºi
delegarea operãrii instalaþiilor de
tratare a deºeurilor municipal unanimitate de voturi.
Au fost avizate favorabil:
- raportul, întocmit de d-na
secretar, pentru neconstituire parte
civilã în procesul cu Zelig Gheorghe;
- raportul privind cererea formulatã
de d-nul Cioacã Rãzvan, pentru
aprobare sistare platã impozit pe
terasã, pânã la primavarã.
Consilier administraþie,
Claudia Hanea

Acte necesare pentru acordarea ajutorului pentru încãlzirea locuinþei, acordat conform O.U.G nr.70/2011
privind mãsurile de protecþie socialã în perioada sezonului rece, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare
a) Copie act de identitate pentru titular
ºi pentru toþi membrii familiei peste 14 ani;
b) Copie certificate de naºtere ale
copiilor pânã în 14 ani;
c) Copie certificat de cãsãtorie;
d) Hotãrâre de divorþ/act notarial dacã este cazul.
e) Declaraþie pe propria rãspundere
cã persoanele sunt despãrþite în fapt ºi
data la care partenerul a pãrãsit imobilul
- dacã este cazul.
f)Certificat de deces - dacã este cazul.
g) Copie hotãrâre judecãtoreascã
definitivã de încredinþare a copilului sau de
încuviinþare a adopþiei/hotãrârea comisiei
pentru protecþia copilului privind mãsura
plasamentului/decizia directorului general al
direcþiei generale de asistenþã socialã ºi
protecþia copilului sau hotãrârea judecãtoreascã privind mãsura plasamentului în
regim de urgenþã/hotãrârea judecãtorescã
de instituire a tutelei/curatelei sau, dupã caz,
dispoziþia autoritãþii tutelare, potrivit legii –
dacã este cazul.
h) Dupã caz, alte acte doveditoare
privind componenþa familiei;

i) Documentele în baza cãrora deþine
locuinþa (contract de vânzare-cumpãrare, contract de închiriere, contract
comodat, certificat de moºtenitor etc.);
j) Pentru persoanele membre în
cererea/declaraþiei pe propria rãspundere care au domiciliul pe raza altui sector
al Municipiului Bucureºti sau pe raza altei
localitãþi sunt necesare urmãtoarele documente: adeverinþã din localitatea de
domiciliu cã nu au beneficiat de ajutor de
încãlzire, certificat de atestare fiscalã din
localitatea de domiciliu.
k) Adeverinþã de salariu pentru toþi
membrii familiei, cu salariul net obþinut în
luna anterioarã depunerii cererii, inclusiv
valoarea bonurilor de masã sau menþiunea
cã nu se primesc bonuri din partea
instituþiei; copii taloane pensie/adeverin\ã
de la Casa de Pensii din luna anterioarã
depunerii cererii; copii taloane alocaþie (de
stat, plasament sau alte indemnizaþii) - din
luna anterioarã depunerii cererii; copii
taloane indemnizaþie handicap/buget
complementar sau orice alte indemnizaþii
acordate conform legii - din luna anterioarã

depunerii cererii; taloane somaj din luna
m) Declaraþie pe propria rãspundere a
o) Contract de debransare energie
anterioarã depunerii cererii;
titularilor /membrilor care realizeazã venituri termicã sau gaze naturale în cazul în care
l) Declaraþie pe propria rãspundere a ocazionale (dacã este cazul);
se solicitã ajutor pentru încãlzirea locuinþei
titularilor /membrilor care nu realizeazã
n) Facturã energie termicã, gaze natu- cu energie electricã;
p) orice alte documente solicitate, dupã caz.
venituri (dacã este cazul);
rale, energie electricã - dupã caz;
Nivelele de venituri `i cuantumurile ajutoarelor acordate de la bugetul de stat exprimate în lei

Limite venituri
lei
pânã la 155
155,1 - 210
210,1 - 260
260,1 - 310
310,1 - 355
355,1 - 425
425,1 - 480
480,1 - 540
540,1 - 615
615,1 - 786
786,1 - 1082

Compensare lunarã
energie termicã
familii
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
5%

persoane singure
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
15%
10%

În cazul cetãþenilor români cu domiciliul
în România care în ziua votului se aflã în
strãinãtate, aceºtia îºi vor putea exercita
dreptul de vot la oricare dintre secþiile de
votare din þara în care se aflã.
Pentru a-ºi exercita acest drept, ei au
nevoie de:
- paºaport (fie diplomatic, diplomatic
electronic, de serviciu, de serviciu
electronic, simplu, simplu electronic,
simplu temporar);
- titlu de cãlãtorie;
- carte de identitate sau carte de
identitate electronicã (dacã se aflã într-o
þarã care le-a permis accesul pe aceastã
bazã).
De asemenea, cetãþenii români cu
domiciliul în strãinãtate care se aflã în
strãinãtate sau în Romãnia în ziua
alegerilor îºi vor putea exercita dreptul de
vot în baza urmãtoarelor acte:
- paºaportul simplu cu menþionarea þãrii
de domiciliu;

- paºaportul simplu temporar cu
menþionarea þãrii de domiciliu;
- paºaportul simplu electronic cu
menþionarea þãrii de domiciliu.
Toþi aceºtia vor putea vota la una dintre
secþiile din þarã sau din strãinãtate.
Urna specialã de vot
Urna specialã de vot se utilizeazã doar
la secþiile de votare din þarã, în timp ce
secþiile de votare din strãinãtate nu vor
avea sau utiliza urne speciale.
Deplasarea urnei speciale se va face
de o echipã, formatã din cel puþin doi
membri ai biroului electoral al secþiei de
votare, însoþitã de paza asiguratã de
reprezentanþii MAI.
Spredeosebiredealegerileprezidenþiale
din anul 2009, în 2014 nu se vor mai
organiza secþii speciale de vot, dupã ce
Guvernul României a adoptat o ordonanþã
de urgenþã, în luna iunie, prin care un
cetãþean cu drept de vot poate vota la
orice secþie la prezidenþiale ºi nu va mai fi

Cuantum
lunar ajutor
energie electricã

lei
262
190
150
120
90
70
45
35
20

informat cã în numãrul alegãtorilor înscriºi
în Registrul Electoral sunt incluºi cetãþenii
români cu drept de vot ce vor împlini 18
nevoit sa se prezinte la o secþie specialã, ani pânã la data de 2 noiembrie incusiv,
daca nu se aflã în localitatea de domiciliu. adicã 18.321.512 de alegãtori.
Aceasta OUG prevede desfiinþarea
Care sunt candidaþii?
secþiilor de votare speciale, astfel încât
Prin tragere la sorþi, Biroul Electoral
dreptul de vot sa poatã fi exercitat la orice Central a stabilit ordinea în care candidaþii
secþie de votare, în cazul alegãtorilor care vor fi înscriºi pe buletinul de vot:
în ziua scrutinului se aflã în altã comunã,
1. Kelemen Hunor (Uniunea
în alt oraº sau municipiu decât cel de Democratã a Maghiarilor din România)
2. Klaus Werner Iohannis (Alianþa
domiciliu. Aceºtia trebuie însã sã declare
în scris, pe propria rãspundere, ca nu au Creºtin-Liberalã PNL-PDL)
3. Cristian Dan Diaconescu (Partidul
mai votat ºi nu vor mai vota la acel tur de
Poporului-Dan Diaconescu)
scrutin.
4. Victor Viorel Ponta (Alianþa
Câþi alegãtori sunt înscriºi pe
Electoralã PSD-UNPR-PC)
liste?
5. William Brânzã (Partidul Ecologist
Conform datelor transmise de Autoritatea Electorala Permanenta (AEP), la Român)
6. Elena Gabriela Udrea (Partidul
jumãtatea lunii septembrie 2014, numãrul
alegãtorilor cu domiciliul în România, Miºcarea Popularã)
7. Mirel Mircea Amariþei (Partidul
înscriºi în Registrul Electoral, este de
18.313.698, numãr comparabil cu cel Prodemo)
8. Teodor-Viorel Meleºcanu (candidat
înregistrat la alegerile prezidenþiale din anul
2009, când au fost în jur de 18,3 milioane independent)
9. Gheorghe Funar (candidat
de alegãtori înscriºi pe liste. AEP a mai

Ghid pentru ALEGERILE PREZIDENÞIALE 2014
Nu vor mai exista secþii speciale de
vot pentru românii care nu se aflã în
localitatea de domiciliu în ziua scrutinului.
Alegãtorii vor putea vota la urna
specialã doar în þarã, nu ºi în strãinãtate.
Românii din strãinãtate vor avea la
dispoziþie mai puþin de 300 de secþii de
vot.
Cum se voteaz
voteaz[[ în þarã?
Cetãþenii români cu domiciliul în
România, care se aflã în þarã în ziua
alegerilor, îºi vor putea exercita dreptul de
vot în baza oricãruia dintre urmãtoarele
documente:
- cartea/buletinul de identitate;
- cartea electronicã de identitate;
- cartea de identitate provizorie;
- paºaportul (diplomatic, diplomatic
electronic, de serviciu sau de serviciu
electronic);
- carnetul de serviciu militar (în cazul
elevilor din ºcolile militare).
Cum se voteazã în strãinãtate?

Cuantum lunar
ajutor gaze naturale

lei
240
216
192
168
144
120
96
72
48

Cuantum lunar ajutor
lemne, cãrbuni,
combustibili petrolieri
lei
54
48
44
39
34
30
26
20
16

independent)
10. Zsolt Szilagyi (Partidului Popular
Maghiar din Transilvania)
11. Monica Luisa Macovei (candidat
independent)
12. Constantin Rotaru (Partidul
Alternativa Socialistã)
13. Cãlin Popescu Tãriceanu (candidat
independent)
14. Corneliu Vadim Tudor (Partidul
România Mare)
Votarea va începe duminicã, 2
noiembrie, la ora 7, ºi se va încheia seara,
la ora 21. Campania electoralã a început
vineri, 3 octombrie, la ora 00:00, urmând
sã se încheie cu 24 de ore înainte de
deschiderea urnelor din România, adicã
pe 1 noiembrie la ora 7 dimineaþa.
În ce priveºte votul din afara graniþelor,
acesta va începe sâmbãtã, 1 noiembrie,
la ora 19, ora României, când se vor
deschide urnele în Noua Zeelandã, ºi se
va încheia luni, 3 noiembrie, ora 5, ora
României, când se vor închide urnele pe
coasta de vest a Americii de Nord.

rosu galben albastru negru

Informare privind ºedinþa ordinarã a Consiliului Local al oraºului
Tãlmaciu din data de 25 septembrie 2014

octombrie 20
14, pa
g III
2014,
pag

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

LUNI MARÞI MIERCURI JOI VINERI -

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
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

Rabia (turbarea) este o boalã
produsã de un virus care
afecteazã sistemul nervos central
(creierul ºi mãduva spinarii), atât
la animale cât ºi la oameni. Apare
foarte rar la animalele domestice
vaccinate, dar poate fi contractatã
foarte uºor în cazul în care un
animal domestic nevaccinat intrã
în contact cu un alt animal
domestic, sau sãlbatic bolnav ºi
este muºcat de acesta.
Din datele statistice rezultã cã
la nivel mondial, rabia a fost
diagnosticatã în peste 150 de þãri
sau teritorii, în special în mediul
rural, în zone geografice izolate.
Anual aproximativ 55.000 de
oameni mor din cauza rabiei, mai
ales în Asia ºi Africa, din care
aproape 40 % din cei muºcaþi de
animale suspecte de a fi infectate
cu virusul rabiei, sunt copii cu
vârsta sub 15 ani.
De asemenea, peste 15
milioane de persoane primesc
profilaxie
post-expunere,
estimandu-se cã se previn astfel
327.000 de decese.
În judeþul Sibiu, anual sunt
consultaþi circa 550 - 600 pacienþi,
care au fost în majoritate muºcaþi
de câini, iar un procent de 4 – 5
% de pisici sau alte animale.
Toate acestea motivaþii de ordin
social ºi economic, recomandã
rabia drept principala zoonozã la
nivel mondial, fiind în atenþia
serviciilor veterinare din România
ºi din Uniunea Europeanã, atenþie
materializatã prin programe
naþionale ºi judeþene de prevenire
ºi combatere a bolii, unele acþiuni
fiind cofinanþate din fonduri
U.E.(respectiv
vaccinarea
antirabicã la vulpe)
Þinând cont cã în difuzarea
rabiei, un rol activ îl au, pe lângã
carnivorele domestice (câinele ºi
pisica) ºi carnivorele sãlbatice, în
mod cu totul special vulpea, care
reprezintã un rezervor important
al virusului rabic, anual sunt

efectuate campanii de vaccinare
antirabicã la animalele domestice
receptive, iar în ultimii ani se
practicã vaccinarea ºi la
carnivorele sãlbatice având în
vedere
expertiza
anilor
precedenþi care comfirmã cã Rabia
poate fi redusã ca incidenþã la
populaþia de animale salbatice
numai prin vaccinarea oralã a
vulpilor.
În urma inventarierii efectivelor
de animale sãlbatice care vieþuiesc
pe teritoriul a 46 fonduri de
vânãtoare înregistrate în judeþul
Sibiu, din care 6 sunt administrate
de Direcþia Silvicã, 12 de
A.J.V.P.S. ºi 28 fonduri private, cu
o suprafaþã totalã de 5.217 km2,
s-au estimat cca. 1.810 vulpi, 550
pisici sãlbatice, 120 râºi, 270 lupi
ºi 390 urºi, animale receptive ºi
totodatã vectori ai virusului prin
muºcarea altor animale sau
oameni, în situaþia când sunt
bolnave de rabie.
Pentru protecþia acestor specii
de animale ºi în mod prioritar a
vulpilor, în cursul acestui an sunt
programate acþiuni stabilite în
programul de prevenire ºi
combatere a Rabiei în judeþul
nostru, acþiuni coordonate de
personalul de specialitate din
cadrul D.S.V.S.A Sibiu în
colaborare cu A.J.V.P.S. Direcþia
Silvicã Judeþeanã, responsabilii
Fondurilor de vânãtoare private,
Direcþia de Sãnãtate Publicã ºi
proprietarii de animale, acþiuni
care sunt direcþionate prioritar, pe:
- identificarea fondurilor de
vânãtoare,
stabilirea
ºi
transmiterea la A.N.S.V.S.A a
coordonatelor la fiecare fond de
vânãtoare, întocmirea hãrþilor cu
locurile de administrare a
momelelor vaccinale;
- catagrafia populaþiei de
carnasiere receptive (în special a
efectivului de vulpi) din mediul
silvatic;
- administrarea aerianã de

momeli vaccinale în fondurile de
vânãtoare ºi manual, în douã
etape, în funcþie de ciclul de
reproducþie ºi a fazelor de migrare
a vulpilor;
- identificarea ºi confirmarea
cazurilor de rabie prin teste de
laborator ºi depistarea originii
bolii;
- respectarea legislaþiei în
vigoare precum ºi a regulilor de
recoltare, ambalare ºi transport
al probelor pentru diagnosticul
rabiei;
- distribuie prin autoritãþiile
locale a unor seturi cu afiºe de
atenþionare ºi informare a
populaþiei judeþului nostrum,
pentru a se cunoaºte programul
ºi zona de vacinare, precum ºi
responsabilitãþiile ce îi revin în
prevenirea ºi combaterea Rabiei.
A doua etapã din acest an de
administrare aerianã a momelilor
cu vaccin în judeþul Sibiu, acþiune
organizatã de A.N.S.V.S.A este
programatã pentru ultima decadã
a lunii octombrie prin distribuirea,
a 25 de momeli vaccinale/km², din
avion, respectându-se regimul
meteorologic, densitatea de
distribuire ºi rutele de zbor stabilite
de cãtre specialiºti, acþiune prin
care se asigurã:
- ^mprãºtierea uniformã a
momelilor vaccinale,
- administrarea acestora în zone
de teren inaccesibile omului,
- eficienþã semnificativã
comparativ cu distribuþia manualã,
- posibilã eficienþã pentru toate
animalelor sãlbatice receptive.
Administrarea manualã a
momelilor vaccinale se realizeazã
de cãtre reprezentanþii fondurilor
de vânãtoare împreunã cu
personalul de specialitate din
cadrul D.S.V.S.A. Sibiu, prin
amplasarea, în perioada 23 – 28
octombrie, de momeli vaccinale în
zonele rabigene, la vizuinã, sau
alte locaºuri populate cu animale
receptive, în jurul localitãþilor, a

râurilor Olt, Târnava, Valea
Hârtibaciului, Cibin, a lacurilor ºi
a barajelor, fiind evitate
distribuirea vaccinului pe teritorii
locuite, în apã, pe drumuri publice
sau în apropierea spaþiilor locuite
din cadrul zonelor vizate.
Tot în aceastã perioadã,
D.S.V.S.A. Sibiu distribuie prin
autoritãþiile locale afiºe de
atenþionare ºi informare pentru ca
populaþia judeþului nostru sã
cunoascã programul ºi zona de
vacinare, ºi responsabilitãþiile ce
îi revin în prevenirea ºi
combaterea Rabiei.
În acest context, populaþia
trebuie sã cunoascã urmãtoarele:
- dacã se gãsesc momele într-o
zonã în care sunt copii sau animale
de companie, se protejeazã
mâinile cu mãnuºi de unicã
folosinþã ºi cu ajutorul unei pungi
de plastic se iau momele ºi se
plaseazã într-o zonã împãduritã;
- dacã se gãsesc momele al
cãrei înveliº este desfãcut, spart
sau distrus, cu mâinile protejate
de mãnuºi se pun momelele într-o
pungã de plastic ºi se anunþã
medicul veterinar din cea mai
apropiatã localitate pentru a
gestiona în continuare;
- recomandãm solicitarea
medicului veterinar pentru a vã
informa sau pentru a se acþiona
corect în cazul unor neclaritãþi sau
situaþii deosebite.
În fondurile de vânãtoare în
care s-a efectuat imunizarea
vulpilor, dupã minimum 45 de zile
de la distribuirea momelelor cu
vacin antirabic, se vor efectua
vânãtori de control, acþiune
organizatã de Direcþia Silvicã
Sibiu, A.J.P.V.S. Sibiu ºi
responsabilii fondurilor de
vânãtoare private, în conformitate
cu prevederile H. G. nr. 55 din 16
ianuarie 2008 pentru aprobarea
Programului strategic privind
supravegherea, controlul ºi
eradicarea turbãrii la vulpe în

Aten\ie cet[\eni! Incendiile de locuin\e
pot fi prevenite
În perioada sezonului rece,
majoritatea incendiilor care se
produc la gospodãriile populaþiei
sunt cauzate de sistemele de
încãlzire exploatate fãrã
respectarea normelor de
prevenire a incendiilor. De
asemenea aparatele electrice de
încãlzit pot genera incendii din
cauza radiaþiei termice transmisã
obiectelor/materialelor
combustibile aflate în imediata lor
apropiere. Pentru a preveni
producerea unor astfel de
evenimente, Inspectoratul pentru
Situaþii de Urgenþã „Cpt. Dumitru
Croitoru” al judeþului Sibiu le
reaminteºte cetãþenilor regulile
care trebuie respectate pentru
siguranþa fiecãruia.
În primul rând, sobele, coºurile,
burlanele/canalele de fum se vor

verifica, curãþa ºi eventual
repara. Operaþiunea se va
executa numai de persoane
autorizate. În faþa uºilor sobelor
alimentate cu combustibili solizi se
va amplasa o tavã metalicã ( minim
50 x 70 cm.), pentru a asigura
protecþia faþã de cãderea
accidentalã a jarului sau lemnelor
aprinse. Niciodatã nu se vor
amplasa obiecte, materiale
combustibile (haine, mobilier etc.)
în apropierea (la mai puþin de un
metru) mijloacelor de încãlzire.
Înainte de culcare sau de a pãrãsi
locuinþa, este obligatoriu sã se
întrerupã alimentarea sobelor cu
gaze sau combustibil lichid. Sobele
cu combustibil solid nu se vor
alimenta în exces, acest lucru duce
la supraîncãlzire ºi genereazã risc
de incendiu. Celor care au copii,

reprezentanþii ISU Sibiu le
reaminteºte cã micuþii nu pot fi
lãsaþi singuri acasã cu mijloacele
de încãlzire în funcþiune. Cenuºa
ºi jarul provenite de la sobe vor fi
depozitate într-un loc special
amenajat, la distanþã de locuinþe
ºi anexe ºi se vor stinge cu apã.
Nu amplasaþi materiale
combustibile (haine, piese de
mobilier etc.) la mai puþin de un
metru de radiatorul electric ºi nu
lãsaþi în funcþiune radiatoarele
electrice când pãrãsiþi locuinþa
sau înainte de culcare. Pompierii
recomandã sã nu utilizaþi
aparatele electrice cu defecþiuni
sau improvizaþii. Orice defecþiune
trebuie remediatã imediat de
personal de specialitate.
Nu suprasolicitaþi instalaþia
electricã prin utilizarea simultanã

a mai multor aparate electrice de
putere ridicatã.
Se interzice amplasarea
afumãtorilor improvizate în
podurile construcþiilor, în magazii,
ºuri, ºoproane sau lângã materiale
combustibile. Afumãtorile se
confecþioneazã din materiale
incombustibile ºi se vor amplasa
independent de celelalte
construcþii.
CETÃÞENI REÞINEÞI!
ESTE MULT MAI UªOR SÃ
PREVII UN INCENDIU, DECÂT
SÃ-L STINGI.
RESPECTÂND ACESTE
REGULI DE PREVENIRE, VÃ
APÃRAÞI VIAÞA ªI BUNURILE!
În caz de incendiu, sunaþi la:
0269/555401;0751221724 sau
112.
SVSU Tãlmaciu

România, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare ºi a cotelor,
aprobate anual de autoritatea
competentã, privind recolta
pentru speciile de mamifere, altele
decât cerb comun, cerb lopãtar,
cãprior, caprã neagrã ºi muflon, ºi
de pãsãri admise la vânãtoare.
Vulpile împuºcate vor fi
transportate la laboratorul de
diagnostic din cadrul D.S.V.S.A.
Sibiu, unde vor fi examinate
pentru diagnosticul Rabiei,
urmând ca, probele cu rezultate
negative sã fie transmise la
I.D.S.A, Bucureºti, unde se vor
efectua examenele de specialitate
pentru evaluarea eficienþei
vaccinãri antirabice la vulpi
(prezenþa Markerului existent in
vaccin) în probele recoltate.
D.S.V.S.A. Sibiu v-a achita 50
de lei/probã, care reprezintã
contravaloarea fiecãrei vulpe
vânatã ºi afluitã la laboratorul din
cadrul D.S.V.S.A. Sibiu.
Personalul care manipuleazã
probele recoltate, va purta
echipament individual de protecþie,
la care se adaugã mascã de unicã
folosinþã, ochelari de protecþie,
mãnuºi chirurgicale etc.
Transportul probelor se
efectueazã în containere,
etichetate cu menþiunea „PROBE
BIOLOGICE CU RISC MARE DE
CONTAMINARE – ATENÞIE
RABIE”.
Probele vor fi însoþite de o
Notã de Însoþire, pe care trebuie
menþionat:

- fondul de vânãtoare;
- data recoltãrii;
- data vaccinãrii;
- vaccinul utilizat.
Prin acþiuni de vaccinare
anualã, sau de necesitate, a
animalelor sãlbatice (vaccinare
aierianã ºi manualã a vulpilor
efectuatã în anii 2009, 2011, 2012
ºi 2013), precum ºi ca rezultat a
acþiuniilor întreprinse de
personalul sanitar veterinar,
personalul de specialitate din
cadrul Direcþiei Silvice, din cadrul
A.J.V.P.S ºi a proprietariilor de
carnasiere, prin supravegherea
clinicã a animalelor receptive, prin
limitarea circulaþiei necontrolate a
animalelor, incidenþa cazurilor, de
Rabie, în judeþul Sibiu a avut o
scãdere semnificativã, respectiv
de la 78 de vulpi diagnosticate în
anul 2008 la 16 vulpi în 2012, la 6
vulpi în anul 2013 ºi la 2 vulpi în
acest an. Considerãm cã eficienþa
acþiunilor de administrare a momelilor cu vaccin în zona silvaticã,
precum ºi organizarea campaniei
de vânãtoare a vulpilor planificate
pentru examene de laborator,
este condiþionatã de profesionalismul ºi responsabilitatea autoritãþiile judeþene (serviciile veterinare, Direcþia Silvicã, A.J.V.P.S.
Sibiu ºi responsabilii fondurilor de
vânãtoare private) implicate în
derularea acestui program.
Dr
Dr.. Penþea Ioan
Compartiment
Comunicare D.S.V
.S.A.
D.S.V.S.A.
Sibiu
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Acþiuni de supraveghere ºi prevenire a Rabiei în zona silvaticã
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Drum reparat
În urmã cu puþin timp, au ffost
ost finaliz
ate lucrãrile de rrepar
epar
aþii ale drumului ce lea
gã Tãlmaciu de Tãlmãcel (DC6
1). Calea
finalizate
eparaþii
leagã
(DC61).
rutierã a ffost
ost asf
altatã pe porþiunea unde s-au efectuat sãpãturi pentru intr
oducer
ea rreþelei
eþelei publice de canaliz
ar
asfaltatã
introducer
oducerea
canalizar
aree a
ar
ea a ffost
ost finanþatã de
apelor uz
ate iar acum se poate cir
cula în condiþii normale
estricþie
Lucrar
area
uzate
circula
normale,, fãrã niciun fel de rrestricþie
estricþie.. Lucr
Consiliul Judeþean Sibiu.

Tãlmãcelul este racordat la
apã ºi canalizare

rosu galben albastru negru

Zilele acestea, la
Tãlmãcel se
desfãºoarã întrun ritm destul de
bun operaþiunea
de montare a
racordurilor
pentru apã
potabilã ºi
canalizare a
a p e l o r m e n a j e re.
C u d o a r c â t e va
zile înainte de
sfârºitul lunii
octombrie,
procedura de
racordare era
î n c h e i a t ã l a 70 d e
gospodãrii.
L u c r ã r i l e vvo
or
continua ºi în
cursul lunii
n o i e m b r i e.

6 secþii de votare pentru alegerile prezidenþiale
Pentru alegerile prezidenþiale
din data de 2 noiembrie 2014, în
oraºul Tãlmaciu vor funcþiona 6
secþii de votare. Astfel, cetãþenii
cu drept de vot vor putea sã-ºi
exercite votul la una dintre secþiile
urmãtoare:
nr.. 208
- Secþia de votare nr
Tãlmaciu
Tãlmaciu, numãr alegãtori
aronmdaþi 1528, situatã la
Primãria oraºului Tãlmaciu, loc.
Tãlmaciu, str. Nicolae Bãlcescu,
nr. 24- vor vota alegãtorii cu
domiciliul stabil în Tãlmaciu, pe
strãzile Arinilor- integral, Bãiiintegral, Aleea Cetãþii- integral,
Cetãþii- integral, Cindreluluiintegral, Dealului- integral, Dr.
Eugen Târºia- integral, Faguluiintegral, Înfrãþirii- integral, Ion
Creangã- integral, Ion Lebelintegral, Lotrului- integral, Mihai
Viteazu- integral ºi bl. 16,
Paltinului- integral, Prejbaintegral, Rîului- integral,
Stejarului- integral, Suru- integral,
Tãlmãcelului- integral, Uniriinumere impare de la nr. 23 – 53 ºi
numere pare de la nr. 68 – 148;
- Secþia de votare nr
nr.. 209
Tãlmaciu
Tãlmaciu, numãr alegãtori
arondaþi 1093, situatã la LICEUL
TEHNOLOGIC “Johannes Lebel”
Tãlmaciu/ ªCOALA GIMNA-

ZIALÃ TÃLMACIU, loc. Tãlmaciu,
str. Nicolae Bãlcescu, nr. 6- vor
vota alegãtorii cu domiciliul stabil
în Tãlmaciu, pe strãzile Aleea
Soarelui- integral, Bîlea- integral,
Cibinului- integral, Dr. Victor
Babeº- integral, Gãrii- integral,
Lunca Cibinului- integral, Malul
Cibinului- integral, Negoiuintegral, Nicolae Bãlcescuintegral, Pieþii- integral, Samuel
Micu Klein- integral, Stephan
Ludwig Roth- integral;
- Secþia de votare nr
nr.. 210
Tãlmaciu
Tãlmaciu, numãr alegãtori
arondaþi 1249, situatã la LICEUL
TEHNOLOGIC “Johannes Lebel”
TÃLMACIU, loc. Tãlmaciu, str.
Mihail Eminescu, nr. 30- vor vota
alegãtorii cu domiciliul stabil în

Tãlmaciu, pe strãzile Aleea
Cascadei- integral, Aleea Castanilor- integral, Corneliu Coposuintegral, Emil Cioran- integral,
Aleea Stadionului- integral, Uniriinumerele impare cuprinse în
intervalul nr. 1D – 21 ºi numerele
pare cuprinse în intervalul nr. 2 - 66;
- Secþia de votare nr
nr.. 21
2111
Tãlmaciu
Tãlmaciu, numãr alegãtori
arondaþi 1506, situatã la LICEUL
TEHNOLOGIC “Johannes Lebel”
TÃLMACIU, loc. TÃLMACIU, str.
Mihail Eminescu, nr. 30- vor vota
alegãtorii cu domiciliul stabil în
Tãlmaciu, pe strãzile 1 Decembrie
(str. 23 August)- integral, 1 Maiintegral, 22 Decembrie 1989integral, 23 August (D)- integral,
Andrei ªaguna- integral,

Constantin Noica- integral,
George Coºbuc- integral,
Gheorghe Bariþiu- integral, Iuliu
Maniu- integral, Lazãr Gheorgheintegral, Liliacului- integral, Lucian
Blaga (str. Frimu C. I.)- integral,
Mihail Eminescu- integral,
Octavian Goga (str. Vasile
Roaitã)- integral, Petre Þuþeaintegral, Petru Maior- integral,
Aleea Primãverii- integral,



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!

Speranþei- integral, Piaþa
Textiliºtilor (Piaþa 6 Martie)integral, Tineretului- integral,
Vasile Roaitã (D)- integral;
- Secþia de votare nr
nr.. 212
Tãlmaciu
Tãlmaciu, numãr alegãtori
arondaþi 218, situatã la LICEUL
TEHNOLOGIC “Johannes Lebel”
TÃLMACIU/ªCOALA COLONIE
TÃLMACIU II, loc. COLONIA
TÃLMACIU, nr. 18- vor vota

alegãtorii cu domiciliul stabil în
colonia TÃLMACIU- integral;
nr.. 213
- secþia de votare nr
Tãlm
ãcel, numãr alegãtori
Tãlmãcel,
arondaþi 927, situatã la LICEUL
TEHNOLOGIC “Johannes Lebel”
TÃLMACIU/ªCOALA
GIMNAZIALÃ TÃLMÃCEL, loc.
TÃLMÃCEL, nr. 10- vor vota
alegãtorii cu domiciliul stabil în
TÃLMÃCEL- integral.

Propunerea
Propunerea dumneavoastrã
dumneavoastrã pentru
pentru
dezvoltarea
dezvoltarea oraºului
oraºului

Continuãm ºi în acest numãr al publicaþiei "Informaþia Tãlmaciului", mai vechea noastrã provocare,
prin care dorim sã aflãm de la cititori care este principala dumneavoastrã propunere pentru dezvoltarea
oraºului? Vã aºteptãm, dragi locuitori din Tãlmaciu ºi Tãlmãcel sã veniþi cu propuneri concrete, de care
Primãria ºi Consiliul Local Tãlmaciu vor þine cont, atunci când va veni vorba despre stabilirea prioritãþilor.
Doriþi ca o stradã sã fie asfaltatã sau reparatã, reþelele de canalizare ºi alimentare cu apã sã fie
schimbate sau parcurile de joacã pentru copii sã fie mai bine îngrijite? Ne puteþi spune care ar trebui
sã fie principala investiþie pentru oraº, prin intermediul acestui talon.
Taloanele se vor depune la cãsuþa “INFORMAÞIA TÃLMACIULUI”, situatã la intrarea
principalã în Primãria Tãlmaciu.
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