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Strada Samuel Micu îºi
schimbã înfãþiºarea
Strada Samuel Micu, prima structurã ce a intrat în lucru
d i n c e a d e - a t re i a e t a p ã a o b i e c t i v u l u i d e i n ve s t i þ i i
„Re a b i l i t a re s t r ã z i î n o ra º u l T ã l m a c i u , C a r t i e r u l G ã r i i ” ,
c a p ã t ã , p e z i c e t re c e, o n o u ã î n f ã þ i º a re.
P â n ã î n u l t i m a s ã p t ã m â n ã a l u n i i n o i e m b r i ee,, l u c r ã r i l e d e
a i c i a u fo s t f i n a l i za t e î n p ro p o r þ i e d e 3 0 % , f i i n d t u r n a t
d e j a s t r a t u l a s ffaa l t i c p e o l u n g i m e d e 1 7 0 m e t r i ( î n t r e
intersecþia cu strada Pieþii ºi intersecþia cu strada Bîlea).
Lucrãrile continuã ºi în perioada urmãtoare astfel cã, pânã
l a s f â r º i t u l a c e s t u i a n , s t r a d a vvaa m a i f i a s ffaa l t a t ã p e î n c ã o
l u ng i m e d e a p rox i m a t i v 1 5 0 d e m e t r i ( p â n ã l a i n t e rs e c þ i a
cu strada Negoiu).

Pe l â n g ã s t r a d a S a m u e l M i c u , î n a c e a s t ã e t a p ã a a c e l u i a º i
o b i e c t i v d e i n ve s t i þ i i m a i s u n t i n c l u s e s t r ã z i l e P i e þ i i , B î l e a ,
G ã r i i ( î n c o n t i n u a rree ) º i ª . L . R
oth.
Ro
D u ra t a d e exe c u þ i e a t u t u r o r l u c r ã r i l o r e s t e d e d o i a n i .

ªedinþa ordinarã a Consiliului Local al oraºului Tãlmaciu
Joi, 27 noiembrie 2014,
începând cu ora 14, la sala de
ºedinþe a Primãriei oraºului
Tãlmaciu s-a desfãºurat ºedinþa
ordinarã a Consiliului Local
Tãlmaciu.
Ordine de zi:
1. PROIECT DE HOTÃRÂRE
privind aprobarea rectificarii
bugetului local pe trim.IV 2014initiator primarul Orasului
Talmaciu.

2.PROIECT DE HOT{R}RE
privind aprobarea decontãrii
sumei de 3594 lei reprezentând
contravaloarea biletelor de
cãlãtorie ºi a abonamentelor de
transport pentru cadrele
didactice de la Liceul Tehnologic
„J.Lebel” Talmaciu si structurile
ºcolare aparþinãtoare, pe lunile
septembrie-octombrie 2014.initiator primarul Orasului
Talmaciu.

3.PROIECT DE HOT{R}RE
privind aprobarea recoltarii si
distribuirii unor pomi de Craciun
cu ocazia Sarbatorilor de iarnainitiator primarul Orasului
Talmaciu.
4.PROIECT DE HOT{R}RE
privind aprobarea initierii P.U.Z.
in oraºul Tãlmaciu, lotizare
Valea Lotrioarei -initiator
primarul Orasului Talmaciu.
5.PROIECT DE HOT{R}RE

privind aprobarea initierii P.U.Z.
in oraºul Tãlmaciu, lotizare
graje, str.Emil Cioran-initiator
primarul Orasului Talmaciu.
6.PROIECT DE HOT{R}RE
privind modificarea Capitolului IV
punctul 3 din contractele de
inchiriere pasunat -initiator
primarul Orasului Talmaciu.
7.PROIECT DE HOT{R}RE
privind atestarea la domeniul
public a unui imobil teren situat

Ora`ul T[lmaciu, între beneficiarii
Registrului Agricol Electronic
Consiliul Jude\ean Sibiu
deruleaz[ începând din 9
decembrie 2013 proiectul "ERegistru realizarea `i implementarea unui sistem informatic
integrat la nivelul Consiliului
Jude\ean Sibiu `i UAT-urilor
partenere pentru gestionarea
registrului agricol în format
electronic", proiect cofinan\at prin
Fondul European de Dezvoltare
Regional[.
În urma procedurii de achizi\ie
public[ a fost desemnat[ firma
câ`tig[toare care s[ furnizeze
echipamentele IT `i s[ realizeze
programele de software necesare
implement[rii registrului agricol în
format electronic. S-a semnat
contractul de furnizare de echipamente, implementarea sistemului informatic integrat `i
realizarea instruirii în cadrul
proiectului. Valoarea contractului
de furnizare de echipamente
dep[`e`te 4,7 milioane lei f[r[
TVA `i se deruleaz[ pe o perioad[

de 8 luni. Proiectul se implementeaz[ în localit[\ile: Avrig,
T[lmaciu, Alma, Al\îna, Arpa`u de
Jos, Bazna, Biertan, Bîrghi`,
Bl[jel, Brateiu, Bruiu, Br[deni,
Chirp[r, Cîr\i`oara, Cîr\a.
Este al doilea proiect de acest
fel derulat în jude\ul Sibiu `i ridic[
la 30 num[rul prim[riilor
beneficiare: Cisn[die, Cristian,
Dumbr[veni, Gura Râului,
Hoghilag, Mic[sasa, Miercurea
Sibiului, Orlat, Poplaca, R[`inari,
Râu Sadului, ~eica Mare,
~elimb[r, ~ura Mare, ~ura Mic[,
Avrig, T[lmaciu, Alma, Al\îna,
Arpa`u de Jos, Bazna, Biertan,
Bîrghi`, Bl[jel, Brateiu, Bruiu,
Br[deni, Chirp[r, Cîr\i`oara,
Cîr\a.
"|elul nostru este s[ cre`tem
performan\a actului administrativ,
iar aceasta se poate face, în cazul
de fa\[, prin eficien\[ `i rapiditate
în identificarea suprafe\elor aflate
în folosin\[ declarate de fermieri.
În acest fel sistemul electronic,

implementat cu fonduri europene,
este deosebit de important pentru
cele 30 de administra\ii locale
participante. Ne dorim ca în timp
cât mai scurt s[ putem implementa
acest sistem în toate prim[riile din
jude\", a declarat Ioan Cindrea,
pre`edintele Consiliului Jude\ean
Sibiu.
Obiectivul general al proiectului
este reprezentat de eficientizarea
fluxurilor de lucru `i proceselor,

respectiv opera\iunilor de colectare, verificare `i gestionare a
datelor , informa\iilor `i documentelor din sfera Registrului Agricol.
Valoarea total[ a proiectului
este de 6.299.930,21 lei inclusiv
TVA din care asisten\a financiar[
nerambursabil[ este de
6.286.290,21 lei, iar cofinan\area
Consiliului Jude\ean Sibiu este de
125.725,80 lei.
Biroul de pres[ CJ Sibiu

in Talmaciu, P-ta Textilistilorinitiator primarul orasu
8.PROIECT DE HOT{R}RE
privind aprobarea inchirierii
unor terenuri situate i n
Talmaciu, zona Emil Cioran
(bl.7) pentru extindere
constructii (garaje)-initiator
primarul orasului Talmaciu
9.PROIECT DE HOT{R}RE
privind rezilierea contractului
de inchiriere nr.448/2011

incheiat intre autoritatea locala
si domnul Terteci Alexandru
Rares pentru locuinta ANL din
Talmaciu, str.E.Cioran,bl.1,
sc.A, ap.14-parter, judetul
Sibiu.-initiator primarul orasului
Talmaciu.
10.AVIZ{RI:
-cererea d-lui Tivrea Daniel,
domiciliat in Talmaciu, str.E
Cioran pentru inchiriere teren.
11.Diverse.

Cupa „1 DECEMBRIE” la ºah
Luni, 24 noiembrie, la ªcoala Gimnazialã Tãlmaciu au început
partidele din cadrul ediþiei a XV-a a Cupei ”1 DECEMBRIE” la ºah
(seniori).
Tradiþionalul concurs este organizat de Primãria oraºului Tãlmaciu
ºi este deschis tuturor iubitorilor „sportului minþii”.
În funcþie de numãrul celor înscriºi la competiþie va fi ales sistemul de
desfãºurare. La final, cei mai buni ºahiºti vor primi premii în bani ºi
diplome, fondul de premiere urmând a fi asigurat de Primãria Tãlmaciu.
S-a desfãºurat ºi categoria rezervatã juniorilor din cadrul acestui
concurs.
Vom reveni cu amãnunte.

Ur
ar
A N
AÞION
ALÃ
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aree de ZIU
ZIUA
NAÞION
AÞIONALÃ
De Ziua Naþionalã a R
omâniei, la împlinirea a
Ro
9 6 d e a n i d e l a M a rree a U n i r e d i n 1 991
1 8 , v ã d o rree s c
t u t u rro
o r s ã aavv e þ i p a r t e d e î n þ e l e p c i u n e a d e a
rãmâne uniþi ºi solidari, forþa de a face
alegerile corecte ºi altruismul de a sprijini
comunitatea în care
trãim cu toþii.
La mulþi ani,
Ro m â n i a ! L a m u l þ i
ani, tuturor
românilor!
Primarul
d u m n e aavv o s t r ã ,
Constantin Barbu

rosu galben albastru negru

P r i n a c e s t o b i e c t i v d e i n vvee s t i þ i i , f i n a n þ a t d i n b u g e t u l l o c a l
a l o r a º u l u i , vvo
o r f i r e a b i l i t a t e s u p r a f e þ e l e c a r o s a b i l e , vvo
or fi
e x e c u t a t e t r o t u a r e º i r i g o l e p e n t r u s c u rrg
g e r e a a p e i p l u v i a l ee..
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Informare

privind ºedinþa ordinarã a Consiliului
Local al oraºului Tãlmaciu din data
de 30 octombrie 2014
privind aprobarea Planului de
amplasament ºi delimitare cu
propunere de diminuare
suprafaþã imobil- teren: lotul 1,
cu suprafaþã de 179 mp, cu nr.
cadastral nou 102811 ºi lotul 2, în
suprafaþã de 155 mp, cu nr.
cadastral nou 102810- situat în
Tãlmaciu, zona SEIL, identificat în
CF 100792/Tãlmaciu, nr. top.
660/1/1/31/1/1/1, nr. cadastral
985/1 - unanimitate de voturi;
7. Hotãrârea nr. 169/2014
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 - unanimitate
de voturi;
8. Hotãrârea nr. 170/2014
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 unanimitate de voturi;
9. Hotãrârea nr. 171/2014
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 unanimitate de voturi;
10. Hotãrârea nr. 172/2013
privind aprobarea Planului de
amplasament ºi delimitare a
imobilului- teren situat în Tãlmaciu,
zona Piaþa 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 - 10 voturi pentru ºi 4
abþineri (consilierii Basarabã,
Oancea, Lotrean ºi Nicoarã).
Au fost avizate favorabil:
- cererea numiþilor Scheau
Ioan, Popa Cornel, Þivrea Daniel
, Popa Dumitru, pentru închiriere
teren;
- cererea doamnei Satmari
Domnica, domiciliatã în Tãlmaciu,
str. Nicolae 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 Dãnilã

Mihãiþã, domiciliat în Tãlmaciu, str.
Emil Cioran, bl. 2/13, pentru
închiriere teren;
- raportul întocmit de consilier
agricol privind contractele de
închiriere pãºuni- proprietatea
oraºului Tãlmaciu;
- raportul întocmit de arhitectºef privind plan de situaþie teren
Tãnãsoiu Nicolae;
- cererea domnului Gîrleanu
Ion, domiciliat în Sibiu, pentru
concesionare teren;
- planul de situaþie pentru drum
de acces staþia de epurare
Tãlmaciu;
- cererea d-lui Feþan Ilie pentru

concesionare teren în partea de
jos spre Cibin, pentru construire
halã ciupercãrie;
- raportul întocmit de
viceprimarul oraºului Tãlmaciu ºi
ºef serviciu SPAS, pentru
stabilirea unei taxe speciale de 5
lei pentru intrarea în târgul mixt
cu autovehicule sau atelaje.
Nu s-au aprobat:
- cererea d-lui Stoica
Constantin, domiciliat în Tãlmãcel,
nr. 222, pentru cumpãrare teren;
- cererea domnului Ciolpan
Ioan, domiciliat în Tãlmaciu, Aleea
Castanilor, bl. 2/7, pentru
concesionare teren.

S-a amânat soluþionarea cererii
domnului Lazãr Cãlin Ioan,
domiciliat în Tãlmaciu, str. Nicolae
Bãlcescu, nr. 71, pentru
concesionare teren.
S-a analizat adresa formulata
de SC HLV Transilvania SRL
privind intenþia acestora de a
vinde imobilul-popicarie ºi s-a
stabilit sã se trimitã o adresã cãtre
SC HLV Transilvania SRL prin
care sã se solicite închirierea
popicãriei pe un an (pânã la
finalizarea campionatului).
Consilier administraþie
Claudia Hanea

ARIA – Centru de sãnãtate, reabilitare si sport. O investi\ie `i un
concept unic în Sibiu
În urmã cu 2 ani, echipa Centrului Medical Casa Noastrã `i-a propus
sã dezvolte un proiect îndrãzne\, care sã reuneascã în aceea`i arie
servicii medicale ambulatorii, de reabilitare, sportive, SPA `i wellness.
Vorbim aici despre o echipã formatã din speciali`ti cu experien\ã în
domeniul medical `i sportiv. Astfel, sub numele de Aria, s-a dezvoltat
un concept unic în România, care oferã servicii diverse pentru un stil
de viatã sãnãtos adresat întregii familii :
„Sport în casa medicului”.
„Mai mult decât sãnãtate… Wellness!”
Centrul Aria se va întinde pe o suprafa\ã de 14 000 mp `i va
cuprinde mai multe arii: Aria Clinic, Aria Recuperare, Aria Sport, Aria
Aqua, Aria SPA&Wellness `i Aria Fun. Proiectul s-a nãscut din dorin\a
de a sus\ine sãnãtatea familiei `i implicit, a comunitã\ii sibiene. Aria se
adreseazã speciali`tilor in domeniu, care pot profesa într-un mediu de
lucru profesional cu dotãri de înaltã tehnologie `i nu in ultimul rând se
adreseazã companiilor `i angaja\ilor acestora oferind pachete speciale,
cu un raport optim calitate- pre\.
În prezent sunt deschise 3 arii care ocupã o suprafa\ã de 4 500 mp,
acestea fiind:
Aria Clinic- clinicã medicalã privatã ce asigurã servicii medicale
de specialitate (alergologie, cardiologie, chirurgie, dermatovenerologie, endocrinologie, medicinã internã, neurologie, obstetricãginecologie, ORL, ortopedie, oftalmologie, pediatrie, psihiatrie,
reumatologie, stomatologie, urologie, nutri\ie `i dieteticã, acupuncturã,
psihologie), servicii de medicina muncii `i siguran\a transporturilor (cu
peste 13 000 de abona\i). Toate aceste servicii sunt sus\inute `i de o
aparaturã de înaltã tehnologie, dintre care amintim computer tomograful
Philips, fibroscopul Olympus pentru gastroenterologie, Eco Doppler-

ul 3D, 4D Siemens.
Aria Reabilitare – bazã de tratament `i reabilitare medicalã `i
sportivã, este una dintre cele mai performante `i complexe baze de
tratament „indoor”. Serviciile oferite acoperã tratamente `i proceduri
de electroterapie, hidroterapie (bãi galvanice, cãzi cu hidromasaj `i
du` subacval), kinetoterapie( inclusiv masa de elonga\ii vertebrale,
Fiziotek), magnetoterapie, masaj, terapie laser, terapie shockwave,
termoterapie(nãmol `i parafinã), acupuncturã. În viitorul apropiat bazei
de tratament i se vor adaugã o salã de aerosoli medicali, un bazin cu
apã sãratã `i un bazin pentru recuperare medicalã.
Aria Sport – centrul sportiv cuprinde 5 sãli de sport. Sala indoor
cycling (25+1 biciclete marca Schwinn `i sistem Activio), sala fitness

(aparate Flexibility Line, 15 aparate cardio `i 35 aparate pentru for\ã
marca Technogym nr. 1 in lume), sala Functional Training cu 5 posturi
TRX `i 6 Kinesis sta\ii ce încorporeazã Full Gravity Technology (mi`cãri
tridimensionale). Sala de TRX&Kinesis este singura salã din \arã cu
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Utilizatorii internetului ne pot scrie ºi pe adresa de email: informatiatalmaciului@talmaciu.ro. De asemenea,
a rãmas valabilã ºi vechea adresã de email: informatiatalmaciului@gmail.com.
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sã ne caute dupã numele Informatia Talmaciului. Contul nostru poate fi accesat la adresa
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ºi adresa corectã!

aceste dotãri. Tot în Aria Sport, existã sala de Aerobic ce acoperã
servicii de Zumba, Pilates, Step Aerobic, Bokwa, Bosu, Fitball, Tae
Bo, Kids Postural, Senior Gym, Steel Tonic, Pregnancy Gym. Sala de
tenis de masã este dotatã cu 12 mese de joc marca Donic Waldner 25
(aprobte ITTF), fiecare masã având 50mp de joc in jurul ei, iluminate
cu 600 luc`i per masã, iar suprafa\a sãlii este acoperitã cu Tarket
Table Tenis.
Nu întâmplãtor în conceptul ARIA zona de sport este asociatã
serviciilor de asisten\ã medicalã, ca diferen\iator `i ca principal atu în
promovarea unui stil de via\ã sãnãtos.
Întrebatã de planurile de viitor, Dr. Maria Ciolan a declarat cã:
”Chiar daca investi\ia de pânã acum a implicat un efort financiar
important din partea ac\ionariatului `i accesarea fondurilor europene,
dezvoltarea proiectului nu se opre`te aici. Avem ca obiectiv sã
deschidem în cei 14.000 mp ai loca\iei, în lunile ce urmeazã `i celelalte
a`a numite ”arii” pe care le-am gândit integrate în Centrul ARIA `i
anume: ARIA SPA, ARIA AQUA `i ARIA FUN, în cadrul cãrora vor
func\iona o piscinã semiolimpicã, o piscinã pentru copii, o zonã de
wellness, un perete de cã\ãrare, zone speciale pentru copii, chiar `i
un patinoar. Prin faptul cã `i noi suntem pãrin\i, ne îndreptãm aten\ia în
mod particular asupra copiilor. Dorim sã le oferim noi posibilitã\i de
recreere, educare `i dezvoltare. A`a s-a nãscut ideea unei arii de
distrac\ie, dar `i de educare – ARIA FUN.
Dar pânã atunci vã a`teptãm sã ne trece\i pragul `i sã testa\i
adevãratul STIL DE VIA|Ã pe care ARIA îl propune, toate sub atenta
îndrumare `i supraveghere a personalului nostru medical `i al
antrenorilor no`tri”, a încheiat directorul general al noului centru
sibian.

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.:
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
...................................................................................................................................

rosu galben albastru negru

Au fost adoptate urmãtoarele
hotãrâri:
1. Hotãrârea nr. 163/2014
privind completarea HCL nr. 110/
2011 - unanimitate de voturi;
2. Hotãrârea nr. 164/2014
privind acordarea unui premiu drei Popa Mãdãlina Elena unanimitate de voturi;
3. Hotãrârea nr. 165/2014
privind aprobarea rectificãrii
bugetului local pe trimestrul IV2014 ºi modificarea listei
obiectivelor de investiþii pe anul
2014 - 12 voturi pentru ºi 2
abþineri (consilierii Lotrean ºi
Oancea);
4. Hotãrârea nr. 166/2014
privind îndreptarea erorilor
materiale cuprinse în HCL nr. 128/
2014, 138/2014 ºi 142/2014 unanimitate de voturi;
5. Hotãrârea nr. 167/2014
privind aprobarea Planului de
amplasament ºi delimitare cu
propunere de diminuare cu
suprafaþa de 500 mp din imobilul
situat în Tãlmaciu, zona Lunca
Cibinului, identificat în CF 101201/
Tãlmaciu, nr. top. 5325/1/2/1/2/1/
1/1, în suprafaþã de 632006 mp. unanimitate de voturi;
6. Hotãrârea nr. 168/2014
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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

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

MÃSURI DE PREVENIRE A INCENDIILOR ÎN SEZONUL RECE ÎN ATENÞIA CETÃÞENILOR
centralei (cu excepþia combustibilului din
rezervorul de consum zilnic, la centralele
pe combustibil lichid).
La exploatarea sobelor, cu sau fãrã
acumulare de cãldurã, se vor respecta
urmãtoarele reguli:
- în faþa focarelor nu se vor amplasa
materiale combustibile la mai puþin de
1,25m;
- depozitarea sau amplasarea materialelor combustibile se face la distanþã de
1m faþã de sobele fãrã acumulare de cãldurã
ºi 0,5m la sobele cu acumulare de cãldurã;
- în faþa uºiþei de alimentare, pardoseala
combustibilã se protejeazã cu o bucatã de
tablã metalicã, având dimensiunea 70 x50
cm;
- înainte de utilizare ºi periodic, sobele
de încãlzit ºi coºurile de fum vor fi verificate
pentru depistarea eventualelor fisuri,
crãpãturi, înfundãri sau alte nereguli;
- în timpul funcþionãrii sobelor, uºiþele
focarului ºi cenuºarului vor fi menþinute
închise ºi zãvorâte;
- cenuºa se va evacua periodic într-un
loc stabilit ºi amenajat în acest scop
(groapã), numai dupã ce se vor stinge

resturile de jar cu apã;
-locul special amenajat se va afla la o
distanþã de 25-30 m faþã de depozitele de
furaje sau de construcþii ºi alte amenajãri ce
au în componenþã elemente de construcþie
combustibile;
- coºurile de fum vor fi tencuite la exterior,
pe porþiunea cuprinsã în podul clãdirii,
asigurându-se o izolare corespunzãtoare
a coºurilor faþã de materialele combustibile
ale elementelor de construcþie;
- la traversarea plafoanelor sau
acoperiºurilor care conþin elemente combustibile, se va asigura o distanþã de minim
15 cm între coºul de fum ºi materialele
combustibile;
- înãlþimea coºului de fum, precum ºi alte
dimensiuni constructive de poziþionare ale
acestora, sunt prevãzute în normativele
tehnice specifice;
- spaþiul podului traversat de coºuri de
fum nu se utilizeazã, de regulã, ca spaþiu de
depozitare a materialelor combustibile, iar
amplasarea unor materiale sau obiecte
combustibile la mai puþin de 1 m de coºul de
fum este strict interzisã;
- uºiþele sau locaºurile speciale prin care

se curãþã de funingine coºurile ºi sobele
trebuie închise sau astupate ermetic dupã
terminarea operaþiunii de curãþire, orice
defecþiune putând conduce la pãtrunderea
scânteilor sau particulelor aprinse în spaþiul
din jur;
- coºurile de fum ºi sobele care
funcþioneazã cu combustibil solid se vor
curãþa de funingine o datã la trei luni, iar în
cazul funcþionãrii cu combustibil lichid sau
gazos se vor curãþa o datã la patru,
respectiv la ºase luni.
Pe timpul exploatãrii sobelor, se interzice:
- uscarea sau aºezarea pe sobe a
hainelor sau altor obiecte combustibile;
- folosirea lemnelor mai lungi decât vatra
focului;
- utilizarea sobelor fãrã uºiþe la focare ºi
cenuºare sau cu uºiþele defecte;
- aprinderea focului cu benzinã sau alte
lichide inflamabile.
La utilizarea buteliilor de aragaz, se vor
respecta urmãtoarele reguli:
- verificarea periodicã ºi menþinerea în
bunã stare de funcþionare a instalaþiilor
(conducte, robinete, arzãtoare etc.);
- când se constatã prezenþa gazelor într-

o încãpere, se va proceda de îndatã la
aerisirea acesteia, iar aprinderea focului se
va face numai dupã înlãturarea cauzelor
care au determinat scãpãrile de gaze;
- aprinderea focului se va face prin
utilizarea unui mijloc corespunzãtor (torþã,
aprinzãtor etc.), cu respectarea principiului
„gaz pe flacãrã”;
- atât la aprinderea focului, cât ºi la
stingere, gazele vor fi deschise ºi respectiv
închise mai întâi de la robinetul principal ºi
dupã aceea de la robinetul arzãtorului;
- se vor respecta cu stricteþe instrucþiunile
generale de folosire a gazelor precum ºi
instrucþiunile specifice de funcþionare a
aparatelor supuse exploatãrii.
RESPECTÂND ACESTE REGULI DE
PREVENIRE, VÃ APÃRAÞI VIAÞA ªI
BUNURILE!!!
În caz de incendiu sau altã urgenþã public,
apelaþi la telefoanele:
0269/555401 sau 0751/221724 –
SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU
SITUAÞII DE URGENÞÃ TÃLMACIU, sau
serviciul UNIC 112 SIBIU
Serviciul V
oluntar pentrru Situaþii
Voluntar
de Urgenþã al oraºului Tãlmaciu

AJUTOARE PENTRU ÎNCÃLZIREA LOCUINÞEI ÎN SEZONUL RECE 2014-2015
Începând cu data de 15 octombrie,
cetãþenii oraºului Avrig î`i pot depune
cererile pentru acordarea ajutorului de
încãlzire pentru sezonul rece 2014-2015.
Ajutoarele pentru încãlzirea locuinþei
cu energie termicã, gaze naturale,
energie electricã, lemne, cãrbuni ºi
combustibili petrolieri se acordã pe bazã
de cerere însoþitã de actele doveditoare
privind componenþa familiei ºi veniturile
acesteia. La completarea cererii, titularul
are obligaþia de a menþiona corect
componenþa familiei, veniturile membrilor
acesteia, precum ºi bunurile mobile ºi
imobile deþinute.
Pentru acordarea ajutorului cu energie
termicã, limita venitului mediu net lunar
pe membru de familie este de 786 lei în
cazul familiilor ºi 1.082 lei în cazul
persoanei singure.
În cazul în care locuin\a este încãlzitã
cu gaze naturale, energie electricã,
precum ºi cu lemne, cãrbuni ºi combustibili
petrolieri, limita venitului net pe membru
de familie este de 615 lei atât în cazul
familiilor cât ºi în cazul persoanei singure.
Ajutoarele pentru încãlzirea locuinþei
cu energie electricã se acordã doar în
situa\ia în care acesta este principalul
sistem de încãlzire utilizat.
Ajutoarele de încãlzire nu se acordã
persoanelor/familiilor care deþin cel puþin
unul dintre bunurile prevãzute în Anexa
nr. 4 la normele metodologice de aplicare
a prevederilor Legii nr.416/2001 privind
venitul minim garantat, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare ºi în cererea
pentru acordarea ajutorului, respectiv:
clãdiri sau alte spaþii locative în afara
locuinþei de domiciliu ºi a anexelor gospodãreºti sau alte imobile aflate în

Niv
elele de
Nivelele
v enituri `i
cuantumurile
ajutoarelor
acordate de
la bugetul
de stat
ex p r i m a t e
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

proprietate; mijloace de transport (autoturism/autoturisme ºi/sau motocicletã/
motociclete cu o vechime mai micã de 10
ani cu excepþia celor adaptate pentru
persoanele cu handicap ori destinate
transportului acestora sau persoanelor
dependente precum ºi pentru uzul
persoanelor aflate în zone greu
accesibile, mai mult de un autoturism/
motocicletã cu o vechime mai mare de 10
ani); terenuri de împrejmuire a locuinþei
ºi curtea aferentã ºi alte terenuri
intravilane care depãºesc 1000 m² în
zona urbanã ºi 2000m² în zona ruralã;
depozite bancare de peste 3.000 lei etc.
Pentru ajutoarele de încãlzire cu gaze,
energie electricã ºi pentru ajutoarele de
încãlzire cu lemne, cãrbuni ºi combustibili
petrolieri, formularele pot fi ridicate de la
sediul Primãriei oraºului Avrig, Serviciul
Public de Asistenþã Socialã.
La stabilirea venitului net lunar al
familiei sau, dupã caz, al persoanei
singure se iau în considerare toate
veniturile pe care membrii acesteia le-au
realizat în luna anterioarã depunerii
cererii, inclusiv cele care provin din
drepturi de asigurãri sociale de stat,
asigurãri de ºomaj, indemnizaþii, alocaþii
ºi ajutoare cu caracter permanent,
indiferent de bugetul din care se suportã,
obligaþii legale de întreþinere ºi alte
creanþe legale, cu excepþia alocaþiei
pentru susþinerea familiei prevãzute de
Legea nr. 277/2010 privind alocaþia
pentru susþinerea familiei, republicatã, cu
modificãrile ulterioare, a bugetului
personal complementar prevãzut de
Legea nr. 448/2006 privind protecþia ºi
promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap, republicatã, cu modificãrile ºi

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%

completãrile ulterioare, a ajutoarelor de
stat acordate în baza Ordonanþei Guvernului nr. 14/2010 privind mãsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor
de stat acordate producãtorilor agricoli,
începând cu anul 2010, aprobatã cu
modificãri ºi completãri prin Legea nr. 74/
2010, cu completãrile ulterioare, a
burselor de studiu ºi a burselor sociale, a
sprijinului financiar prevãzut de Hotãrârea
Guvernului nr. 1.488/2004 privind
aprobarea criteriilor ºi a cuantumului
sprijinului financiar ce se acordã elevilor
în cadrul Programului naþional de
protecþie socialã <<Bani de liceu>>, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare,
precum ºi veniturile obþinute din activitãþile
cu caracter ocazional desfãºurate de zilieri
în condiþiile Legii nr. 52/2011 privind
exercitarea unor activitãþi cu caracter
ocazional desfãºurate de zilieri, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare.
Titularii ajutoarelor pentru încãlzirea
locuinþei sunt obligaþi sã comunice orice
modificare intervenitã în componenþa
familiei ºi a veniturilor acesteia în termen
de 5 zile de la data modificãrii.
Pentru mai multe informaþii privind
acordarea ajutoarelor pentru cãldurã,
cetãþenii se pot adresa Primãriei oraºului
Avrig, Serviciul Public de Asistenþã
Socialã.

A c t e n e c e s a rree p e n t r u
acordarea ajutorului
pentru încãlzirea
locuinþei,
acordat
conform O
O.. U . G n rr.. 7 0 /
2 001
11 p r i v i n d m ã s u r i l e d e
protecþie socialã în
perioada sezonului rece,

Cuantum lunar
ajutor gaze naturale
lei
262
190
150
120
90
70
45
35
20

Cuantum
lunar ajutor
energie electricã
lei
240
216
192
168
144
120
96
72
48

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

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

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 anterioarã depunerii
cererii;
l) Declaraþie pe propria rãspundere a
titularilor /membrilor care nu realizeazã
venituri (dacã este cazul);
m) Declaraþie pe propria rãspundere a
titularilor /membrilor care realizeazã venituri
ocazionale (dacã este cazul);
n) Facturã energie termicã, gaze
naturale, energie electricã - dupã caz;
o) Contract de debransare energie
termicã sau gaze naturale în cazul în care
se solicitã ajutor pentru încãlzirea locuinþei
cu energie electricã;
p) orice alte documente solicitate, dupã
caz.
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Pentru instalaþii de încãlzire
centralã:
- Instalaþiile de încãlzire centralã se pot
amplasa în ansamblul unei clãdiri sau în clãdiri
independente ori alipite acestora, în
conformitate cu prevederile normativelor
tehnice specifice;
- Coºurile ºi canalele de fum se realizeazã
din materiale incombustibile rezistente la foc
ºi la acþiunea corozivã a fumului ºi gazelor
de ardere, acestea vor fi izolate corespunzãtor faþã de elementele combustibile ale
pereþilor, planºeelor sau acoperiºurilor.
Pe timpul exploatãrii instalaþiilor, se
interzice:
- depozitarea în încãperea centralei
termice a unor obiecte sau materiale ce nu
au legãturã cu exploatarea acesteia;
- neechiparea centralei cu aparate de
mãsurã ºi control a temperaturii, presiunii
din cazan ºi conducte, indicatoare de nivel
pentru combustibil, supape de siguranþã
sau nefuncþionarea acestor aparate;
- neizolarea corespunzãtoare a coºurilor
de evacuare a fumului faþã de materialele
combustibile;
- depozitarea combustibilului în interiorul
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Pregãtiri
sãrbãtorile

pentru
de iarnã

Pentru confortul elevilor de la ªcoala Gimnazialã Tãlmaciu
De puþin timp, s-au finalizat lucrãrile de
reabilitare ºi modernizare a douã (corpurile
B ºi D) dintre imobilele ªcolii Gimnaziale
Tãlmaciu. Pânã la jumãtatea lunii
decembrie, lucrãri similare vor fi efectuate
ºi la Corpul C al acestei instituþii de
învãþãmânt.
Lucrãrile sunt executate în baza
Hotãrârii nr.152/2014 a Consiliului Local al
oraºului Tãlmaciu, prin care s-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”.
La cele trei corpuri de clãdire au fost
prevãzute lucrãri de înlocuire învelitoare,
înlocuire steaºinã, vopsire streaºinã,
aplicare de termosistem, înlocuire tâmplãrie
lemn cu tâmplãrie PVC, execuþie cãi de
acces, 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.

Spectacol folcloric umanitar
E cunoscut faptul cã, la necaz,
omul a ºtiut întotdeauna sã fie
alãturi de cel care trece prin
grele încercãri, a sãrit în ajutorul
acestuia.
Românii
se
încadreazã cu brio în categoria
persoanelor ce respectã aceastã
“regulã”, multe din marile
nenorociri ce au cãzut peste
semenii lor fiind biruite mai uºor
ºi datoritã sprijinului primit de la
vecini, rude, prieteni sau
conaþionali, impresionaþi de
situaþia dificilã în care se aflã.
De ceva timp, în zona din sudul

judeþului Sibiu (în jurul oraºelor
Tãlmaciu ºi Avrig) se desfãºoarã
o campanie umanitãrã prin care
se încearcã ajutorarea unei fetiþe
de opt ani, Ioana Feþan, bolnavã
de leucemie. Campania, derulatã
puternic ºi în mediu online,
încearcã sã sensibilizeze oamenii
pentru a dona sânge ºi celule
stem dar ºi bani, ºtiut fiind faptul
cã, în asemenea cazuri
medicale, cheltuielile survenite
sunt foarte mari iar situaþia
financiarã a familiei fetiþei este
una greu încercatã.

În acest scop, Asociaþia
“Prietenii ªcolii” din Tãlmaciu
(prin învãþãtoarea Aura Avram),
cu sprijinul Primãriei oraºului
Tãlmaciu, SC Vitoºa SRL ºi
Florãriei Dora, organizeazã
spectacolul folcloric “Împreunã
pentru viaþã!”.
Evenimentul artistic va fi
gãzduit de Casa de Culturã a
oraºului Tãlmaciu, vineri, 28
noiembrie, începând cu ora 17.
În cadrul spectacolului vor
susþine recitaluri artiºti vocali ºi
instrumenºti, precum ºi

ansambluri folclorice din
Tãlmaciu ºi zona apropiatã.
Printre cei ce vor evolua pe
scenã se aflã Camelia Cosma
Stoiþã, Ioan Dãncãneþ, Ilie
Medrea, Giulia Medrea, Alina
Pinca, Ion Pãucean, Aurelian
Suciu, Ioan Rãulea, Ansamblul
Folcloric “Datina” al Casei de
Culturã Tãlmaciu, Ansamblul
Folcloric “Purtata Avrigului” al
Casei de Culturã Avrig, Ion
Chiº, Mariana Jianu, Paula
Medrea, Adelina
Popa,
Alexandra Posa ºi Laura

Prisacã.
Toþi artiºtii prezenþi la acest
spectacol vor evolua fãrã
perceperea niciunui onorariu.
Preþul unui bilet de intrare este
de 10 lei, toate încasãrile
realizate urmând a fi donate
familiei pentru susþinerea
tratamentului. Biletele pot fi
achiziþionate la data spectacolului, de la intrarea în salã.
Iniþial, spectacolul “Împreunã
pentru viaþã!” a fost gândit pentru
a veni atât în sprijinul Ioanei cât
ºi al mamei sale, Adina Maria

Feþan (Gavrilã), bolnavã, de
asemenea, tot de leucemie. Din
pãcate însã, Adina Maria Feþan
a pierdut lupta cu boala joi, 20
noiembrie.
Ioana Feþan mai are un frate
ºi o sorã: Rareº (3 ani) ºi Bianca
(9 ani).
Diagnosticul Ioanei este
leucemie acutã litoplasticã.
Pentru cei care vor sã doneze
bani, adresa de corespondenþã
a familiei Feþan este
urmãtoarea: str. Cibinului, nr.
39, loc. Tãlmaciu, jud. Sibiu.

rosu galben albastru negru

L u n i , 2 4 n o i e m b r i e, e c h i p e l e d e
muncitori au început operaþiunea de
împodobire a bradului din parcul
central al oraºului Tãlmaciu. La fel ca
ºi anii trecuþi, împodobirea bradului
va f i u r m a t ã d e a m p l a s a r e a
iluminatului de sãrbãtori, a
ghirlandelor ºi figurinelor
l u m i n o a s ee,, î n m a i m u l t e z o n e
ale oraºului.

