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sută de metri
i a, pe ultima sut
Gr[diniţa,

O vizită făcută în urmă
cu puţine zile la noua
grădiniţă ne-a convins
de acest lucru, aici
lucrurile fiind de-a
dreptul îmbucurătoare. La parterul viitoarei
unităţi de învăţământ
preșcolar lucrările interioare au fost finalizate (s-au realizat
sălile de clasă, grupurile
sanitare, vestiarele, holul,
au fost montate dou ă
centrale termice, pentru
asigurarea încălzirii și a
apei calde, s-a aplicat
gresie, faianţă, parchet,
s-au efectuat zugrăveli, au
fost montate ferestre și uși
cu geam termopan, au
fost realizate instalaţii
electrice și de alimentare
cu apă etc), în aceste zile
lucrându-se la ultimele
retușuri, finisări și lucrări
la faţadă. Când condiţiile
meteorologice vor fi
prielnice, se va trece la
aplicarea tencuielii speciale (estetice) și la
finalizarea lucrărilor de la
scările de acces în
clădire. Este aproape
sigur că aceste lucrări vor
fi finalizate pân ă la
debutul lunii viitoare,
când, probabil că obiectivul va fi inaugurat. Noul
an școlar va debuta,
pentru cei mai mici cetăţeni ai orașului, în casă
nouă. În paralel, se va trece și la amenajarea terenului din jurul grădiniţei,
astfel încât locul s ă
devină cât mai prietenos.
De asemenea, se fac

rosu galben albastru negru

În vara anului trecut, când, în curtea Grupului ªcolar Economic
„Johannes Lebel”, au fost demarate lucrãrile la noua grãdiniþã pentru
copii, mulþi au fost cei care nu au ezitat sã-ºi arate neîncrederea sau
chiar aversitatea faþã de acest nou proiect al administraþiei locale.
Totuºi ºi de aceastã datã, ambiþia celor de la conducerea oraºului,
de a face ceva bun, modern ºi util pentru societate, pentru copiii
Tãlmaciului, a fost mai puternicã decât scepticismul unora, astfel cã
acum, la nici un an de zile de la debutul lucrãrilor
lucrãrilor,, se poate vorbi
despre o investiþie a cãrei primã
etapã
este aproape finalizatã.

eforturi pentru identificarea
celor mai potrivite surse de
finanţare, care să poată fi

folosite pentru continuarea
lucrărilor la mansarda clădirii, spaţiul de aici fiind

Prim rie
ii publice la Primărie
Licitaţii
Licita
La Primăria orașului Tălmaciu s-au
desfășurat, de puţin timp, licitaţiile publice
pentru stabilirea executanţilor la lucrările
„Alimentare cu energie electrică blocuri
ANL Tălmaciu” și „Alimentare cu energie
electrică Staţie de epurare a apelor uzate
Tălmaciu”. Pentru ambele lucrări a fost
stabilit câștigătorul, astfel că, după
parcurgerea perioadei de întocmire a
documentaţiilor necesare, companiile
câștigătoare se vor putea apuca de munca
propriu-zisă. Ambele lucrări vor fi finanţate
din fonduri de la bugetul local al orașului.

deosebit de generos. Viitoarea grădiniţă are cinci săli
mari de clasă, fiecare dotată

cu grupuri sanitare și vestiare,
camere pentru cadrele
didactice, multe spaţii cu

destinaţie specială etc.
Obiectivul este prevăzut
pentru 125 de copii pe serie.

Dragi
tãlmãceni,
Hristos a înviat, iar lumina
acestor Sfinte Sãrbãtori va
renaºte în toþi liniºtea ºi
bucuria de a fi în aceste zile
alãturi de cei dragi. Vã doresc
sã aveþi parte de clipe fericite,
lumina sfâ
sfânn tã sã vã vegheze
drumurile, iar cei dragi sã vã
fie tot timpul alãturi!

#Primarul orașului
Tălmaciu,
ing. Constantin Barbu
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În cadrul ședinţei au fost
adoptate
următoarele
hotărâri:
1. HOTĂRÂREA nr. 59/
2008 privind alegerea
președintelui de ședinţă- cs.
Nicolae Basarabă;
2. HOTĂRÂREA nr. 60/
2008 privind rectificarea
bugetului local pe anul
2008 și modificarea listei de
investiţii a orașului Tălmaciu
pe anul 2008;
3. HOTĂRÂREA nr. 61/
2008 privind aprobarea
preluării dreptului de
concesionare asupra unui
teren proprietatea orașului
Tălmaciu, înscris în CF
4608/Tălmaciu, cu nr. top
5318/5/4/6, în suprafaţă de
230 mp, de către Sasu
Remus Aurel și Sasu Doina,
cu domiciliul în Tălmaciu,
Aleea Castanilor, bl.7/19, de
la Tănase Marian și Tănase
Ioana,
domiciliaţi
în
București, str. Golovita nr.70,
sector 1, ca urmare a
contractului de vânzarecumpărare între părţi a
construcţiilor
aferente
terenului;
4. HOTĂRÂREA nr. 62/
2008 privind aprobarea
vânzării prin licitaţie publică
deschisă a unui teren,
proprietatea privată a
orașului Tălmaciu, situat în
Tălmaciu, zona Armeni II,
identificat în CF 1874/
Tălmaciu, cu nr. top 5321/3/
1/1/1/23, în suprafaţă de
343 mp, cu destinaţie
construire locuinţă;
5. HOTĂRÂREA nr. 63/
2008 privind aprobarea
vânzării prin licitaţie publică
deschisă a unui teren,
proprietatea privată a
orașului Tălmaciu, situat în
Tălmaciu, zona Armeni II,
identificat în CF 1874/
Tălmaciu, cu nr. top 5321/3/
1/1/1/24, în suprafaţă de
457 mp, cu destinaţie
construire locuinţă;
6. HOTĂRÂREA nr. 64/
2008 privind aprobarea
vânzării prin licitaţie publică
deschisă a unui teren,
proprietatea privată a
orașului Tălmaciu, situat în
Tălmaciu, zona Armeni II,
identificat în CF 1874/
Tălmaciu, cu nr. top 5321/3/
1/1/1/25, în suprafaţă de 411
mp, cu destinaţie construire
locuinţă;
7. HOTĂRÂREA nr. 65/
2008 privind aprobarea
vânzării prin licitaţie publică
deschisă a unui teren,
proprietatea privată a
orașului Tălmaciu, situat în
Tălmaciu, zona Armeni II,
identificat în CF 1874/
Tălmaciu, cu nr. top 5321/3/
1/1/1/26, în suprafaţă de
264 mp, cu destinaţie
construire locuinţă;
8. HOTĂRÂREA nr. 66/
2008 privind aprobarea
vânzării prin licitaţie publică
deschisă a unui teren,
proprietatea privată a
orașului Tălmaciu, situat în
Tălmaciu, zona Armeni II,
identificat în CF 1874/
Tălmaciu, cu nr. top 5321/3/
1/1/1/27, în suprafaţă de
264 mp, cu destinaţie
construire locuinţă;
9. HOTĂRÂREA nr. 67/
2008 privind aprobarea
vânzării prin licitaţie publică

deschisă a unui teren,
proprietatea privată a
orașului Tălmaciu, situat în
Tălmaciu, zona Armeni II,
identificat în CF 1874/
Tălmaciu, cu nr. top 5321/3/
1/1/1/28, în suprafaţă de 251
mp, cu destinaţie construire
locuinţă;
10. HOTĂRÂREA nr. 68/
2008 privind aprobarea
vânzării prin licitaţie publică
deschisă a unui teren,
proprietatea privată a
orașului Tălmaciu, situat în
Tălmaciu, zona Armeni II,
identificat în CF 1874/
Tălmaciu, cu nr. top 5321/3/
1/1/1/36, în suprafaţă de 303
mp, cu destinaţie construire
locuinţă;
11. HOTĂRÂREA nr. 69/
2008 privind aprobarea
vânzării prin licitaţie publică
deschisă a unui teren,
proprietatea privată a
orașului Tălmaciu, situat în
Tălmaciu, zona Armeni II,
identificat în CF 1874/
Tălmaciu, cu nr. top 5321/3/
1/1/1/48, în suprafaţă de 391
mp, cu destinaţie construire
locuinţă;
12. HOTĂRÂREA nr. 70/
2008 privind aprobarea
vânzării prin licitaţie publică
deschisă a unui teren,
proprietatea privată a
orașului Tălmaciu, situat în
Tălmaciu, zona Armeni II,
identificat în CF 1874/
Tălmaciu, cu nr. top 5321/3/
1/1/1/49, în suprafaţă de 355
mp, cu destinaţie construire
locuinţă;
13. HOTĂRÂREA nr. 71/
2008 privind aprobarea
vânzării prin licitaţie publică
deschisă a unui teren,
proprietatea privată a
orașului Tălmaciu, situat în
Tălmaciu, zona Armeni II,
identificat în CF 1874/
Tălmaciu, cu nr. top 5321/3/
1/1/1/50, în suprafaţă de 322
mp, cu destinaţie construire
locuinţă;
14. HOTĂRÂREA nr. 72/
2008 privind aprobarea
vânzării prin licitaţie publică
deschisă a unui teren,
proprietatea privată a
orașului Tălmaciu, situat în
Tălmaciu, zona Armeni II,
identificat în CF 1874/
Tălmaciu, cu nr. top 5321/3/
1/1/1/51, în suprafaţă de 307
mp, cu destinaţie construire
locuinţă;
15. HOTĂRÂREA nr. 73/
2008 privind aprobarea
vânzării prin licitaţie publică
deschisă a unui teren,
proprietatea privată a
orașului Tălmaciu, situat în
Tălmaciu, zona Armeni II,
identificat în CF 1874/
Tălmaciu, cu nr. top 5321/3/
1/1/1/52, în suprafaţă de 302
mp, cu destinaţie construire
locuinţă;
16. HOTĂRÂREA nr. 74/
2008 privind aprobarea
vânzării prin licitaţie publică
deschisă a unui teren,
proprietatea privată a
orașului Tălmaciu, situat în
Tălmaciu, zona Armeni II,
identificat în CF 1874/
Tălmaciu, cu nr. top 5321/3/
1/1/1/53, în suprafaţă de 315
mp, cu destinaţie construire
locuinţă;
17. HOTĂRÂREA nr. 75/
2008 privind aprobarea
vânzării prin licitaţie publică

deschisă a unui teren,
proprietatea privată a
orașului Tălmaciu, situat în
Tălmaciu, zona Armeni II,
identificat în CF 1874/
Tălmaciu, cu nr. top 5321/3/
1/1/1/54, în suprafaţă de 317
mp, cu destinaţie construire
locuinţă;
18. HOTĂRÂREA nr. 76/
2008 privind aprobarea
vânzării prin licitaţie publică
deschisă a unui teren,
proprietatea privată a
orașului Tălmaciu, situat în
Tălmaciu, zona Armeni II,
identificat în CF 1874/
Tălmaciu, cu nr. top 5321/3/
1/1/1/55, în suprafaţă de 374
mp, cu destinaţie construire
locuinţă;
19. HOTĂRÂREA nr. 77/
2008 privind aprobarea
vânzării prin licitaţie publică
deschisă a unui teren,
proprietatea privată a
orașului Tălmaciu, situat în
Tălmaciu, zona Armeni II,
identificat în CF 1874/
Tălmaciu, cu nr. top 5321/3/
1/1/1/56, în suprafaţă de 409
mp, cu destinaţie construire
locuinţă;
20. HOTĂRÂREA nr. 78/
2008 privind aprobarea
vânzării prin licitaţie publică
deschisă a unui teren,
proprietatea privată a
orașului Tălmaciu, situat în
Tălmaciu, zona Armeni II,
identificat în CF 1874/
Tălmaciu, cu nr. top 5321/3/
1/1/1/57, în suprafaţă de 408
mp, cu destinaţie construire
locuinţă;
21. HOTĂRÂREA nr. 79/
2008 privind aprobarea
vânzării prin licitaţie publică
deschisă a unui teren,
proprietatea privată a
orașului Tălmaciu, situat în
Tălmaciu, zona Armeni II,
identificat în CF 1874/
Tălmaciu, cu nr. top 5321/3/
1/1/1/58, în suprafaţă de 388
mp, cu destinaţie construire
locuinţă;
22. HOTĂRÂREA nr. 80/
2008 privind aprobarea
vânzării prin licitaţie publică
deschisă a unui teren,
proprietatea privată a orașului Tălmaciu, situat în
Tălmaciu, zona Armeni II,
identificat în CF 1874/
Tălmaciu, cu nr. top 5321/3/
1/1/1/59, în suprafaţă de 370
mp, cu destinaţie construire
locuinţă;
23. HOTĂRÂREA nr. 81/
2008 privind aprobarea
închirierii, prin licitaţie deschisă, a unui teren proprietatea orașului Tălmaciu,
în suprafaţă de 17 mp, cu
destinaţie activităţi comerciale;
24. HOTĂRÂREA nr. 82/
2008 privind aprobarea
închirierii, prin licitaţie
deschisă, a unui teren proprietatea orașului Tălmaciu,
în suprafaţă de 40 mp, cu
destinaţie comercializare
piese auto;
25. HOTĂRÂREA nr. 83/
2008 privind aprobarea
planului de amplasament și
delimitare a unui imobil, cu
propunere de dezlipire
(dezmembrare), înscris în CF
25/Tălmaciu II, cu nr. top 8/
19/1;
26. HOTĂRÂREA nr. 84/
2008 privind aprobarea
iniţierii PUZ-construire hală

depozitare și birouri, privind
terenul înscris în CF 4636/N/
Tălmaciu, cu nr. top 829, în
suprafaţă de 5000 mp,
proprietatea d-lui Dumitru
Popa, domiciliat în TurnuRoșu, str.Trandafirilor, nr.227;
27. HOTĂRÂREA nr. 85/
2008 privind aprobarea
asocierii orașului Tălmaciu,
prin primar, ca membru în
cadrul Asociaţiei pentru
Dezvoltare Intercomunitară
(ADI), cu alte unităţi
administrativ-teritoriale, în
vederea accesării de fonduri
europene prin intermediul
Programului Operaţional
Teritorial Mediu (POS Mediu);
28. HOTĂRÂREA nr. 86/
2008 privind punerea la
dispoziţia Comisiei Locale de
Fond Funciar a unui teren,
proprietatea
Primăriei
Orașului Tălmaciu;
29. HOTĂRÂREA nr. 87/
2008 privind aprobarea
avansării în treapta de
salarizare a unor funcţionari
publici din aparatul de
specialitate al primarului, prin
transformarea posturilor și
aprobarea statului de funcţii;
30. HOTĂRÂREA nr. 88/
2008 privind aprobarea
promovării în treapta de
salarizare a unor angajaţi,
personal contractual din
aparatul de specialitate al
primarului, prin transformarea posturilor și aprobarea statului de funcţii;
31. HOTĂRÂREA nr. 89/
2008 privind aprobarea
închirierii prin licitaţie publică
a trei parcele de teren, în
vederea construirii a trei
garaje auto;
32. HOTĂRÂREA nr. 90/
2008 privind aprobarea
amenajării unui pod peste
Canalul Morii, din str. Aleea
Cetăţii;
33. HOTĂRÂREA nr. 91/
2008 privind trecerea din
domeniul public în domeniul
privat al orașului Tălmaciu a
terenurilor înscrise în CF 25/
Tălmaciu II, cu nr. top.8/14/1,
8/14/2, 8/14/3, 8/21/1 și 8/19/
1;
34. HOTĂRÂREA nr. 92/
2008 privind aprobarea
preluării
dreptului
de
concesionare asupra unui
teren, de către Ioan Florin
Giurgiu și Magdalena Aura
Giurgiu domiciliaţi în Tălmaciu, str. 1 Decembrie nr.4,
de la Irina Giurgiu, cu același
domiciliu;
35. HOTĂRÂREA nr. 93/
2008 privind aprobarea
iniţierii PUZ pe un lot de teren
situat în extravilanul localităţii
Tălmaciu, în suprafaţă de
5000 mp, înscris în CF 4792N
Tălmaciu, nr. top 953, nr.
parcelă TP 592/1/17, proprietatea S.C. VS MONT
S.R.L;
35. HOTĂRÂREA nr. 94/
2008 pentru completarea
HCL nr.28/2007 privind
aprobarea unor măsuri de
gestionare a c]inilor fără
stăpân.

- Cererea d-nei Liliana
Bârză,
domiciliată
în
Tălmaciu, str. I. Lebel, nr. 4,
prin care solicită concesionarea unui teren în suprafată
de 2/7 mp, pentru extinderea
construcţiilor existente.
Spa\iul va fi inclus în schiţa
cu locatarii de pe str. I. Lebel;
- Cererea d-lui Teoader
Neamţu, domiciliat în Tălmaciu, str. 1 Decembrie, nr.
5, privind cumpărarea unui
teren, fost tufăriș, defrișat de
petiţionar, situat în zona
Pârâul Bisericuţei,
s-a
aprobat, cu condiţia ca
solicitantul să execute
documentaţia topografică;
- Raport privind atribuirea
denumirii unor străzi în
Cartierul SEIL;
- Raport privind atribuirea
denumirii unor străzi în
Cartierul Armeni II;
- Raport privind atribuirea
denumirii unor străzi în
Cartierul 1 Mai;
- Cererea d-lui Toader
Vasile, domiciliat ^n T[lmaciu,
Al.Castanilor, bl.13, ap.1
parter, pentru amenajarea
unui balcon-balconul se va
alinia cu cele de la etajele
superioare , cu respectarea
prevederilor Legii 50/1991.
- Cererea d-nei Ioana
Bancea, domiciliată în
Tălm[cel, nr. 416, pentru
închirierea unui teren pentru
activităţi de grădinărit -s-a
aprobat, cu condiţia ca d-na
Ioana Bancea să întocmească
documentaţia
topografică;
- Cererea d-lui Aurel Mereș,
domiciliat în Tălmaciu, str.
Gh.Lazăr, GS 2, pentru
cumpărare locuinţă, urmând
a se efectua evaluarea;
- Cererea d-lui Ion |ivrea
domiciliat în Sibiu, str. Urlea,
nr. 58, pentru cumpărarea
unui teren;
- Cererea d-nei Maria
Popescu, domiciliată în
Tălmaciu, str. Gh. Lazăr, bl.5/
7, pentru cumpărarea unei
camere;
- Cererea d-lui Ion Ciolpan,
domiciliat în Tălmaciu, Aleea
Castanilor, bl. 2/7, pentru
închirierea unui teren, în
vederea amenajării unui
garaj;
- Cererea d-nei Elena
Ismana, domiciliată în
Tălmaciu II, nr. 10, pentru
cumpărarea locuinţei. Se
propune avizarea favorabilă
Au fost avizate
a cererii numai după
favorabil
identificarea corectă a nr. CF
și nr. top al locuinţei;
urmãtoarele:
- Raport privind situaţia
- Raport privind avizarea unor garaje în zona blocurilor
unui plan de dezmembrare (Ioan Sighencea, Gheorghe
a terenurilor situate în str. I. Ţivrea);
Lebel , lângă Bl.2;
- Raport privind întocmirea

unei documentaţii de
dezmembrare în zona SEIL
Tălmaciu;
- Informare privind Raportul anual referitor la
finanţele publice locale ale
Consiliului Local Tălmaciu
și orașului Tălmaciu,
întocmit de Camera de
Conturi a Judeţului Sibiu.
S-a însușit de către d-nii
consilieri;
- Informare privind activitatea desf[șurată de
asistenţii personali ai
persoanelor cu handicap
grav pe semestrul II al
anului 2007. S-a însușit de
către d-nii consilieri;
- Adresa RPL Ocolul
Silvic Tălmaciu, prin care
se solicită numirea a doi
reprezentanţi din consiliul
local, care să facă parte din
comisia de constatare și
evaluare a volumului de
material lemnos cu defecte
ascunse;
- Cererea d-lor Dumitru
Gica și Augustin Silas,
pentru extinderea locuinţei;
- Raport întocmit de
consilier juridic, privind
tranzacţia făcută cu d-nul
Martin Werder, privind
reglementarea juridică a
situaţiei Bibliotecii orașului
Tălmaciu;
- Adresa Inspectoratului
Școlar Judeţean Sibiu
pentru delegarea unui
reprezentant al consiliului
local, în calitate de
observator al comisiei de
concurs pentru ocuparea
posturilor vacante de
director/director adjunct la
unităţile de învăţământ, în
perioada 31.03.200811.04.2008.
S-a amânat analizarea
Raportului întocmit de
Compartimentul impozite
și taxe, pentru zonarea
orașului Tălmaciu și satului
Tălmăcel, în vederea
stabilirii impozitelor și
taxelor locale pentru anul
2009.

Nu s-a avizat:
- Cererea d-lui Vasile
Sorin Mitru, domiciliat în
Tălmaciu, str. Nicolea
Bălcescu, nr. 43, ap. 4,
pentru concesionarea unui
teren. Se propune efectuarea unei documentaţii
topografice pentru parcelarea terenului disponibil
pentru garaje, în favoarea
tuturor locatarilor din bloc.
#Consilier
administraţie
Claudia HANEA

rosu galben albastru negru

ordinar a Consiliului
a ordinară
edinţa
Informare privind ședin
lmaciu din data de 27.03.2008
Local TTălmaciu

aprilie 2008, pag III

19 loturi pentru construirea de
licita iee
locuinţee vor fi scoase la licitaţi

Activitatea Biroului Urbanism `i Amenajarea Teritoriului
din Prim[ria T[lmaciu pe anul 2007

Orașul Tălmaciu, ca și
alte orașe ale jude ţ ului
nostru, a cunoscut o
dezvoltare fără precedent în
ultima perioad ă, atât
pentru construirea de locuinţe individuale, cât și
pentru construirea și modernizarea unor importante
obiective economice. Din
dorinţa de urbanizare a
localit ăţ ii, Primăria și
Consiliul Local, au conturat
în ultima perioadă, trei zone
importante pentru con struirea a trei cartiere
rezi denţiale (Armeni I,
Armeni II și Nicolae Bălcescu -S.E.I.L.). Parcelele au
fost scoase la licitaţie,
adjudecate și într-o perioadă
relativ scurtă de timp se vor

înălţa locuinţe individuale.
În anul 2007, s-au eliberat
222 Certificate de urbanism pentru construcţii de
locuinţe și anexe gospodărești, extinderi de locuinţ e și mansardări,
schimbări de destinaţie,
amenajări
interioare,
branșări la re\elele de gaze
naturale și electricitate,
scoatere din circuitul
agricol, comasări și dezmembrări de terenuri,
vânzări terenuri, construire
magazin universal, amplasarea Staţiei automate în
reţeaua hidrografică naţională, pentru realizarea de
studii de soluţie pentru amplasarea unor staţii eoliene
etc. S-au emis 90 de

Autorizaţii de construire în
special
de
locuin ţe
individuale. Se mai pot
adăuga și autorizarea
construirii unei grădiniţe,
spaţiu prestări servicii, foraj
extracţie apă, autorizarea
unui centru de recuperare
pentru bătrâni, a staţiei de
epurare, autorizarea construirii unor ateliere de
reparaţii, depozite , hale de
producţie, și nu în ultinul
rând corstruirea Staţiei de
epurare. S-a autorizat
desfiinţarea a 5 clădiri vechi
care nu mai prezentau
siguranţă în exploatare.
Diversitatea obiectivelor
pentru care s-au emis
certificate de urbanism și
autorizaţii de construire

arată rapiditatea dezvoltării
localităţii, creșterea bugetului local pentru reabilitarea drumurilor, introducerea utilităţilor în noile
zone rezidenţiale, totul în
f o l o s u l c e t ă ţ enilor. Nu
dorim să creadă cineva că
Biroului Urbanism și
Amenajarea Teritoriului are
în atribuţii mumai emiterea
de certificate de urbanism
și autorizaţii de construire
sau desfiin ţ are. S-au
răspuns la cererile, reclamaţiile și sesizările,
cetăţ enilor iar compartimentul se autosesizează
ori de câte ori constată
nereguli în domeniul său de
activitate în urma controalelor efectuate în teren.
Se întocmesc procese
verbale de recep ţie la
terminarea lucrărilor și se
eliberează certificate de
notare la cererea cet ăţenilor. Pregătirea licitaţiilor
publice cu strigare pentru
vinderea terenurilor de
construcţie și organizarea
acestora, denumirea străzilor rezultate din edificarea
noilor cartiere sunt alte
activităţi importante desf ă`urate în anul 2007.
Activităţile desfășurate de
Biroului Urbanism și Amenajarea Teritoriului în anul
2007 au fost coordonate și
executate de ref. Toader
Tiberiu Ioan, angajat cu
data de 04.12.2006. După
venirea arh. Ispas Tudor
Alexandru în funcţia de
arhitect șef al orașului,
Biroul Urbanism și Amenajarea Teritoriului și-a

mărit sfera de activitate,
dorindu-se grăbirea modenizării din punct de
vedere
urbanistic
a
orașului. Se vor intensifica
acţiunile de salubrizare a
unor zone care necesită
acest lucru. Așa cum s-a
procedat în Zona S.E.I.L.,
se va proceda și pe malul
Canalului Morii, de la
Blocul 7 la Cascadă și
peste tot unde este nevoie.
Se dorește ca, în viitorul
apropiat, Zona Centru
Nou, unde este cea mai
mare densitate de locuitori
a orașului, să-și schimbe
faţa prin reconturarea
spaţiilor verzi și alinierea
locurilor de parcare. Astfel,
cetăţenii cartierului vor
putea să-și parcheze în
siguranţă autoturismele,
să se bucure de frumuseţea spaţiilor verzi, iar,
prin amenajarea Complexului de recreere pentru

tineret din Zona Stadion,
petrecerea timpului liber
să fie cât mai plăcută. În
acest an, toate eforturile
Primăriei, implicit ale
Biroului Urbanism și
Amenajarea Teritoriului,
sunt concentrate spre o
investiţie ce cuprinde
întreagul oraș și satul
Tălmăcel. Este vorba de
construirea reţelei de
canalizare, care, împreună
cu identificarea zonelor de
realizare de spaţii verzi,
etc. și încurajarea investiţiilor pe teritoriul administrativ al orașului Tălmaciu,
constituie priorităţi și
necesită eforturi susţinute
pentru realizare. Se fac demersuri pentru realizarea
proiectului Prejba.
# Arhitect șef Tudor Alexandru ISPAS
#Referent Tiberiu Ioan TOADER
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Cu ocazia ºedinþei ordinare de la sfârºitul lunii
martie, Consiliul Local al
oraºului
Tãlmaciu
a
adoptat 19 hotãrâri, prin
care s-a aprobat scoa
scoa-terea la vânzare prin
licitaþie publicã deschisã a
19
loturi
(terenuri),
proprietatea privatã a
oraºului Tãlmaciu, pentru
construirea de locuinþe.
Terenurile au suprafeþe de
300-400 mp ºi sunt situate
în zona Armeni II, unde se
preconizeazã dezvoltarea
unui cartier rezidenþial
nou. În perioada imediat
urmãtoare se va organiza
licitaþia publicã pentru
vânzarea acestor terenuri.
Cei interesaþi, pot afla
informaþii suplimentare la
sediul Primãriei oraºului
Tãlmaciu.
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e de modernizare
rile
lucrăril
nceput lucr
Au început
Cultur
ale Casei de Cultură
De câteva săptămâni au
început lucrările de
extindere, modernizare și
reabilitare la Casa de
Cultură (sala de festivităţi)
din orașul Tălmaciu. La
finalul importantelor lucrări,obiectivul va arăta
complet diferit, v or fi
amenajate o bucă t ă r i e
modernă, vestiare și
grupuri sanitare, gar-

d e r o b ă , v o r f i r e fă c u t e
instalaţiile de alimentare cu
energie electrică, apă și
gaz metan, va fi introdusă
încălzirea centrală, se va
aplica gresie și faianţă, vor
fi schimbate zugrăveala și
tencuiala clădirii etc. O altă
noutate o constituie sala de
festivităţi ce se va amenaja
la etajul Casei de Cultură,
încăpere care va putea

găzdui diverse activităţi,
înt]lniri, ședinţe. Lucrările
sunt suportate din fonduri
de la bugetul local,
valoarea totală a acestora
ridicându-se la aproximativ
1 milion de lei (lucrări și
utilaje-dotări). Lucrările vor
dura câteva luni, sala
urmând să fie funcţională
începând cu data de 1
august 2008.

Planuri pentru amenajarea Gestionarea câinilor fãr[ stãpân
unui nou parc

Specialit[\i de Pa`te
minute, cu 2 linguri de untdelemn, într-o oală de 5-6 l,
amestecând mereu; apoi se
adaugă carnea cu apa în
care a stat și o linguriţă de
sare. Se fierbe 50-60 minute;
se adaugă apoi orezul, se
amestecă bine ca să nu se
lipească de fundul oalei și se
lasă să fiarbă încă 20 minute.
Se acrește, după gust, cu
borș sau cu altă substanţă
acră, completând lichidul
până la circa 3 l sau mai mult,
dacă ciorba este prea deasă,
lăsând să mai fiarbă câteva
clocote. Carnea se scoate de
CIORBA DE MIEL
pe oase și se adaugă în
ciorbă. Pentru aromă este
Timp de preparare:
indicat tarhonul sau leuștea(complexitate)
nul. Când este complet gata,
Ingrediente:
Cap și măruntaie de miel, se mai s[rează după gust.
morcov și pătrunjel cca 250 g, Dacă se pregătește ciorba în
o ceapă de mărime mijlocie, cantitate mai mare se pun și
o lingură orez, borș, zeamă măruntaie. Plămânii se taie
sau sare de lămâie sau oţet, bucăţi cât se poate de mici,
un gălbenuș, 100 ml rinichiul se taie în bucăţele,
smântână sau iaurt, sare, ca să poată intra apa în
canale și să le spele bine.
tarhon, leuștean.
Ficatul se taie în bucăţi mici
Mod de preparare:
Pentru o ciorbă de 3-4 l, și se adaugă în ciorbă, când
este suficient capul, dacă toate sunt fierte (se fierbe
acesta este întreg, cu puţin numai 5 minute, ca să nu se
gât și capetele osoase ale întărească). Din cap și
pulpelor,sau circa 1/2 kg altă măruntaie, se pot pregăti
carne cu mai mult os circa 8 l ciorbă; se măresc
(piept).Capul întreg cu 1/3 cantităţile celorlalte ingredin gât, plus capetele diente proporţional cu
osoase ale pulpelor se pun cantitatea de ciorbă, proceîntr-o oală cu 2 l apă rece și dând exact ca mai sus.
se lasă la o parte 15 minute,
ca să se dizolve substanţele
Drob de miel
hrănitoare care vor da gust
pentru Sfintele
și arom[ ciorbei. În acest
timp, zarzavatul și ceapa,
Paºti
rase prin răzătoarea cu
găuri mari, se călesc 2
1h 45 min (complexitate

medie)
Ingrediente:
Măruntaie și prapur de la
un miel de cca. 8 kg, tăiat.
Pl[m]ni, rinichi, ficat, splină,
2-3 cepe mari, 150 g cozi de
ceapă verde tăiate rondele
foarte subţiri,100 g verdeaţă
tocată (pătrunjel verde, mărar,
eventual și puţin tarhon cui îi
place), 4 ou[, 100 ml
smântână dulce, 2 felii de
franzelă, 100 ml untdelemn,
enibahar, sare și piper.
Mod de preparare:
Măruntaiele se spală
repede sub jet de apă, în nici
un caz nu se lasă să stea mai
mult timp în apă. Ceapa
tăiată mărunt se călește la foc
iute în untdelemn, să devină
sticloasă, apoi se adaugă
plămânii și splina tăiate
bucăţele, rinichii tăiaţi în
jumătate pe lungime, crestaţi
pe interior și foarte bine
spălaţi, o linguriţă cu vârf de
sare, puţin piper și enibahar,
lăsând să se prăjească la foc
mic acoperite, până scade
apa pe care o lasă. După ce
s-au răcit, se trec prin mașina
de tocat carne împreună cu
ficatul crud și franzela
înmuiată scurt în apă și bine
stoarsă. La toc[tură se
adaugă apoi smântâna,
ouăle crude, cozile de ceapă
verde și celelalte verdeţuri
tocate. Se omogenizează
bine amestecul și se potrivește de sare și piper. Într-un
vas Jena descoperit, cratiţă
sau tavă emailată unsă cu
puţin ulei, se întinde prapurul
care a fost ţinut în apă rece,

Lucrãrile la staþia de epurare,
în grafic

Astfel, am aflat că în aceste
zile se lucrează pentru
Pentru că vremea a fost execuţia bazinului de
destul de bună în ultima nitrificare și denitrificare,
perioadă, lucrările la staţia elementul cel mai important
de epurare a apelor uzate din al viitoarei staţii. În paralel, au
oraș au putut continua fost achiziţionate o parte din
conform graficului stabilit. utilajele ce vor fi folosite la

acest obiectiv. Dacă nu vor
interveni probleme deosebite, există toate condiţiile
ca staţia de epurare, obiectiv
de investiţii extrem de
important, să fie finalizată
până la jumătatea acestui an
(lunile iunie-iulie).

de specialitate din cadrul Primăriei
orașului Tălmaciu au început deja
acţiunea de prindere a câinilor
comunitari, dar, în conformitate cu
prevederile Hotărârii nr. 94,
adoptată recent de Consiliul Local,
câinii pot fi prinși și predaţi la sediul
primăriei de orice cetăţean major
din localitate. De aici, câinii vor fi
transportaţi la adăpostul special
amenajat, iar persoana care i-a
predat va primi câte 20 de lei pentru
fiecare câine matur și 10 lei pentru
câinii mai mici de un an. Programul
de predare a câinilor este de luni
până joi, între orele 8 și 20, iar

se pune în el compoziţia și
se aduc marginile prapurului
deasupra. Se introduce în
cuptorul încins. După 20
minute se reduce focul și se
mai ţine 20 minute la foc mai
mic, ca să se pătrundă fără
să se ardă. Drobul se lasă să
se răcească în vasul în care
a stat la cuptor, apoi se
răstoarnă pe un platou și se
servește tăiat felii împreună
cu ceap[ verde, ridichi etc.,
la gustări.

Pasca de Paºte
Timp de preparare:
(complexitate ridicată)
Ingrediente:
Ingrediente pentru aluat: o

vinerea, între orele 8 și 13. Cetăţenii
care revendică animalele din
adăpost vor fi nevoiţi să plătească
la Primăria Tălmaciu o taxă (40 lei
pentru un c]ine matur `i 20 lei
pentru un c]ine mai mic de un an),
reprezentând contravaloarea
întreţinerii și asistenţei medicale
acordate patrupedelor. Prin aceeași
hotărâre a Consiliului Local, s-a
aprobat încheierea unui contract de
asistenţă medical-veterinară pentru
câinii din adăpostul special
amenajat, contravaloarea prestaţiilor urmând a fi suportată din
bugetul local.

lingură drojdie de bere, 1 kg
de făină, 8 gălbenușuri,
coaja de lămâie, o cană cu
lapte dulce, 300 g de zahăr,
200 g de unt. Pentru
umplutură: 1 kg de
smântână, 3 gălbenușuri,
vanilie, coajă de l[m]ie,
100 g stafide, 300 g de
zahăr, sare.
Mod de preparare:
Fr[mântaţi un aluat de
cozonac, pe care îl puneţi la
dospit 2 ore, apoi împăr\iţi-l
în 2-3 părţi egale și întinde\i
fiecare parte ca un sul. Cu
aceasta faceţi coroana în
jurul unei cratiţe unse cu unt.
În mijlocul vasului puneţi o
parte din umplutură ceva
mai înaltă dec]t aluatul. Daţi

vasul la cuptor și coaceţi ca
orice cozonac. Din cantitatea
respectivă realizaţi 3-4 buc[ţi
de pască. Umplutura o realizaţi combinând zahărul,
stafidele, coaja de lămâie,
câteva fructe confiate, vanilia
și gălbenușurile frecate separat. Când aluatul este rumenit,
pasca este coaptă. Puneţi
peste gura cratiţei un platou,
răsturnaţi pasca, apoi, cu grijă,
întoarceţi-o pe o farfurie.
#Material realizat cu
sprijinul d-nei Nicoleta
FLOREA, maistru instructor Grup Școlar
Economic "Johannes
Lebel" Tălmaciu

Stimaþi cetãþeni,
Vã informãm cã dupã data de 15.04.2008, va începe realizarea obiectivului de
canalizare în localitãþile Tãlmaciu ºi Tãlmãcel. Din acest motiv vã cerem scuze
pentru disconfortul produs ºi vã rugãm sã daþi dovadã de înþelegere atunci când
instituþia noastrã prin reprezentanþii sãi, va bloca anumite strãzi, traficul urmând
sã se desfãºoare pe alte artere libere.
# Primar ing. Constantin BARBU


Propunerea dumneavoastrã pentru
dezvoltarea oraºului

Continu[m `i ^n acest num[r al publica\iei "Informaţia Tălmaciului", provocarea
lansat[ ^n num[rul trecut: Care este principala dumneavoastră propunere pentru
dezvoltarea orașului? Vă așteptăm, dragi locuitori din Tălmaciu și Tălmăcel să veniţi
cu propuneri concrete, de care Primăria și Consiliul Local Tălmaciu vor ţine cont,
atunci când va veni vorba despre stabilirea priorităţilor. Doriţi ca o stradă să fie asfaltată
sau reparată, reţelele de canalizare și alimentare cu apă să fie schimbate sau parcurile
de joacă pentru copii s[ fie mai bine îngrijite? Ne puteţi spune care ar trebui să fie
principala investiţie pentru oraș, prin intermediul acestui talon.
Taloanele se vor depune la c[su\a “INFORMA|IA T{LMACIULUI”, situat[ ^n holul
Prim[riei, la parter.
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Primăria orașului Tălmaciu
intenţionează amenajarea, pe
teritoriul său administrativ, a unui
nou parc multifuncţional. Acesta va
fi amplasat în imediata apropiere a
stadionului de fotbal, la ieșirea din
Tălmaciu spre Sadu și în
conformitate cu planurile deja
realizate, va fi ceva cu totul nou
pentru localitate. Complexul va
cuprinde terenuri de sport (tenis de
camp, volei, baschet etc), dotate cu
vestiare, grupuri sociale și o clădire

În scopul realizării condiţiilor
necesare aplicării programului de
gestionare a câinilor fără stăpân,
Primăria Tălmaciu a amenajat, în
administrativă, locuri de joacă
clădirea administrativă de l]ngă
pentru copii, alei cu b[nci, ronduri
viitoarea staţie de epurare a apelor
cu flori, precum `i multe alte spaţii,
uzate, un adăpost special pentru
cu diverse utilităţi. Este primul parc aceste animale. Adăpostul este
cu adevărat european ce va fi amenajat și dotat astfel încât să
realizat în Tălmaciu. Proiectul poată corespunde normelor în
obiectivului a fost depus pentru vigoare și poate găzdui 20-25 de
finanţare la Administraţia Fondului câini pe serie. Aici vor fi „cazaţi” și
de Mediu, din subordinea vor primi îngrijirea necesară,
Ministerului Mediului și Dezvoltării conform normelor legale, câinii ce
Durabile și există mari șanse ca vor fi găsiţi pe domeniul public al
acesta să fie acceptat.
orașului. Angajaţii serviciului public

