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NR.463/20.01.2011

PROCES-VERBAL
intocmit in sedinta ordinara a Consiliului Local Talmaciu in 20.01.2011

Sedinta ordinara incepe la ora 14.00.
Consiliul Local a fost convocat prin Dispozitia nr.6/2011 a primarului orasului Talmaciu.
Din Partea aparatului de specialitate al primarului participa la sedinta d-nul primar
Constantin Barbu, d-na secretar Violeta Hanea si d-ra consilier juridic Elena Serban.
La sedinta sunt prezenti 14 conbsilieri, fiind absent cs.Popa Dumitru plecat in strainatate.
Presedinte de sedinta este d-nul cs. Luca Constantin propus de cs.Moroianu Radu,
propunere aprobata cu unanimitate de voturi.
D-nul presedinte supune la vot procesele-verbale ale sedintelor anterioare si acestea se
aproba cu unanimitate de voturi.
Se supune la vot ordinea de zi a sedintei si se aproba cu unanimitate de voturi.
Se da cuvantul cetatenilor prezenti in sala de sedinte:
D-nul Marcel Stancu reprezentant al societatii Hren Practic se ocupa de promovarea
proiectelor pentru producerea energiei regenerabile , ofera consultanta tehnica si de management in
domeniul energiei si mediului. Arata ca in urma unui studiu de prefezabilitate localitatea Talmaciu a
fost aleasa pentru realizarea unui parc fotovoltaic. Alegerea s-a facut avandu-se in vedere
considerente economice, sociale , etc. Societatea Hren Practic nu are un interes economic, face
munca voluntara, firma fiind finantata de Consiliul Europei. Se acorda fonduri nerambursabile in
procent de 98% , primaria va contribui cu maxim 2%. Primaria va fi proprietarul instalatiilor, firma
Hren are o doleanta si anume sa se asigure continuarea acestui proiect sub forma de proiect public,
astfel incat comunitatea sa nu piarda banii pe proiect. Cs.Lotrean Constantin spune ca nu se stie cat
de sigura este accesarea fondurilor pe aceste programe, din cate cunoaste doar 10% din cereri sunt
aprobate. D-nul Stancu arata ca ei nu pot garanta acest lucru, ei incearca si doar dupa ce se vor
obtine fonduri primaria va da bani. In documentatie scrie clar ca este necesar sa punem la dispozitie
terenul si sa existe acordul consiliului local. D-nul cs. Lotrean C-tin doreste sa stie daca s-a luat in
calcul necesarul de energie pentru localitate si daca s-a analizat cea mai buna energie din localitate.
De asemenea considera ca pe plan local avem potential hidroenergetic. Cs.Popa Constantin spune
ca nu au nimic in comun una cu alta ele putand merge amandoua. D-nul Stancu spune ca s-a luat in
calcul consumul primariei, iluminatul public, scolile, sala de sport, dispensarul. Motivul pentru
care s-a ales localitatea Talmaciu pentru un astfel de proiect este si faptul ca avem o pozitie foarte
buna la Bruxelles si ar fi pacat sa se piarda o astfel de finantare. Daca proiectul are succes, Talmaciu
ar avea pe urmatorii 30 de ani curent electric gratis. Cs.Lotrean C-tin mai intreaba de unde rezulta
ca energia solara este cea mai benefica pentru orasul nostru. D-nul Stancu arata ca pentru a se face o
microhidrocentrala este necesar sa fie implicate si alte institutii publice. De regula investitia
primariei se amortizeaza in 2 ani, iar in cazul in care dupa 5 ani terenul se vrea a fi folosit pentru
altceva , panourile solare pot fi mutate iar terenul ramane la forma initiala. D-nul presedinte
multumeste reprezentantilor societatii Hren Practic pentru prezenta la sedinta si propune d-lui
primar sa se initieze un proiect de hotarare pentru aprobarea efectuarii documentatiei pentru energia
regenerabila voltaica de catre aceasta societate cu data sedintei. Se supune la vot propunerea si se
aproba cu unanimitate de voturi.
Se trece la dezbaterea ordinii de zi:
1.-PROIECT DE HOTARARE privind Acordul pentru participarea la “Programul privind
instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau
completarea sistemelor clasice de incalzire” .-initiator primarul orasului Talmaciu. Se citesc
proiectul de hotarare si raportul intocmit de compartiment investitii. Comisiile de specialitate sunt

de acord cu acesta. Supus la vot se aproba cu unanimitate de voturi.
2.-PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea cofinantarii pentru studiul de fezabilitate si
a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul “Instalarea unor sisteme de incalzire care
utilizeaza energia regenerabila, inclusive inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de
incalzire” .-initiator primarul orasului Talmaciu. Se citesc proiectul de hotarare si raportul intocmit
de compartiment investitii. Comisiile de specialitate sunt de acord cu acesta. Supus la vot se aproba
cu unanimitate de voturi.
3.-PROIECT DE HOTARARE privind modificarea anexei 5 la HCl 160/2010 pentru
aprobarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2011.-initiator primarul orasului Talmaciu.
D.presedinte da citire proiectului de hotarare si raportului intocmit de compartiment impozite si
taxe. Comisiile de specialitate sunt de acord cu proiectul. Supus la vot se aproba cu unanimitate de
voturi.
4.-PROIECT DE HOTARARE privind acordarea unor facilitati Asociatiei de Caritate
“TOAR “ cu sediul in orasul Talmaciu, str.St.L.Roth.,nr.2 .-initiator primarul orasului Talmaciu. Se
citesc proiectul si raportul intocmit de consilier impozite si taxe. Comisia juridica are obiectiuni
privind acordarea de facilitati asociatiei TOAR. D-nul primar arata ca au cazat persoane care au
participat la Festivalul de folclor din anul trecut. Cs.Rinjeu Nicolae spune ca si el a cazat persoane
dar nu a solicitat acordarea de facilitati. Cs.Geldrich propune amanarea discutarii acestui proiect
urmand ca societatea TOAR sa prezinte un bilant. Se supune la vot propunerea de amanare si se
aproba cu unanimitate de voturi.
5.-PROIECT DE HOTARARE privind mandatarea primarului orasului Talmaciu de a evalua
performantele profesionale individuale ale secretarului orasului Talmaciu pe anul 2010-initiator
comisia juridica a Consiliului Local Talmaciu. Se citesc proiectul si raportul intocmit de referent
resurse umane. Comisiile de specialitate sunt de acord cu acesta. Supus la vot se aproba cu
unanimitate de voturi.
6.PROIECT DE HOTARARE privind stabilirea programului de audiente ce se vor acorda
cetatenilor orasului Talmaciu de consilierii locali.-initiator comisia juridica a Consiliului Local
Talmaciu. D.presedinte da citire proiectului si raportului intocmit de consilier juridic. Comisiile de
specialitate sunt de acord ca audientele sa fie stabilite ca si in anul 2010. Supus la vot se aproba cu
unanimitate de voturi.
7.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea incheierii contractului de
mandat/administrare intre Consiliul Local Talmaciu si domnul Talpos Ioan.-initiator primarul
orasului Talmaciu. D.presedinte da citire proiectului si raportului intocmit de consilier juridic. Se
propune sa se stearga pct.3.2 si sa se modifice pct.4.1.3 conform contractului de munca din
Primarie. Se supune la vot proiectul cu modificarile propuse si se aproba cu unanimitate de voturi.
8.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea organigramei si statului de functii la SC
APA-CANAL TALMACIU SRL-initiator primarul orasului Talmaciu. Se citesc proiectul si raportul
de specialitate. Cs.Lotrean C-tin doreste sa stie de ce se face acum organigrama. Comisiile de
specialitate sunt de acord cu proiectul . Supus la vot se aproba cu 13 voturi pentru si un vot
impotriva(cs.Lotrean ).
9.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea organigramei, statului de functii si al
Regulamentului de organizare si functionare al Politiei Locale Talmaciu.-initiator primarul orasului
Talmaciu. D.presedinte da citire proiectului si raportului intocmit de referent resurse umaneb.
Comisiile de specialitate sunt de acord cu acesta. Supus la vot proiectul se aproba cu 13 voturi
pentru si o abtinere(cs.Gedrich).
10.PROIECT DE HOTARARE privind imputernicirea primarului orasului Talamciu sa
intocmeasca si sa depuna cererea de transmitere a drumurilor forestiere din fondul forestier al
orasului Talmaciu si a lucrarilor de arta aferente acestor drumuri la Ocolul Silvic care
administreaza drumurilor.-initiator primarul orasului Talmaciu. Se face precizarea ca Proiectele 10
si 11 de pe ordinea de zi au fost incluse intr-un singur proiect cu titlul PROIECT DE HOTARARE
privind solicitarea catre Consiliului Judetean Sibiu in vederea promovarii unui proiect de hotarare
de guvern pentru trecerea drumurilor forestiere si a lucrarilor de arta aferente acestor drumuri ,

din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Padurilor-Romsilva in
domeniul public al orasului Talmaciu si in administrarea Consiliului Local Talmaciu si mandatarea
sefului RPL Ocolul Silvic Talmaciu RA sa reprezinte Consiliul Local Talmaciu in vederea
depunerii cererii si a documentatiei prevazute de lege si efectuarii tuturor demersurilor necesare
pentru trecerea drumurilor forestiere in domeniul public al orasului Talmaciu.-care cuprinde ambele
aspecte. Se citesc proiectul si raportul intocmit de d-na secretar. Comisiile de specialitate sunt de
acord cu acesta. Supus la vot se aproba cu unanimitate de voturi.
11.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea solicitarii adresate Consiliului Judetean
Sibiu in vederea promovarii unui proiect de hotarare de guvern pentru trecerea drumurilor forestiere
si a lucrarilor de arta aferente acestor drumuri, din domeniul public al statului si administrarea RNPRomsilva in domeniul public al orasului Talmaciu si in administrarea Consiliului Local Talmaciu.initiator primarul orasului Talmaciu. S-a aprobat la punctul 10.
12.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Planului anual de lucrari de interes local
pentru repartizarea orelor de munca beneficiarilor de ajutor social.-initiator primarul orasului
Talmaciu. D.presedinte da citire proiectului si raportului intocmit de consilier asistenta sociala.
Comisiile de specialitate sunt de acord cu acesta. Supus la vot se aproba cu unanimitate de voturi.
13.PROIECT DE HOTARARE privind atestarea la domeniul public al orasului Talmaciu a
imobilului inscris in CF 101201/Talmaciu, nr.top. 5325/1/2/1/2/1/1/1 in suprafata de 660090 mp si
aprobarea dezmembrarii terenului in trei parcele cu nr.top. noi .-initiator primarul orasului
Talmaciu. Se citesc proiectul si raportul intocmit de arhitect sef. Se propune ca pe viitor sa se faca o
schita clara cu vecinatatile. Se supune la vot proiectul si se aproba cu unanimitate de voturi.
14.PROIECT DE HOTARARE privind inchirierea , fara licitatie publica, a unui spatiu cu
destinatia de sediu asociatie.-initiator primarul orasului Talmaciu. Se citesc proiectul si raportul
intocmit de arhitect sef. Comisiile de specialitate sunt de acord cu acesta. Supus la vot se aproba cu
unanimitate de voturi.
15.PORIECT DE HOTARARE privind aprobarea realizarii unui Proiect de implementarea a
unei centrale fotovoltaice la Talmaciu si desemnarea S.C Hren Practic S.R.L cu sediul in Sibiu,
str.Dragos Voda, nr.5 in calitate de manager de proiect. Comisiile de specialitate sunt de acord cu
acest proiect. Supus la vot se aproba cu unanimitate de voturi.
16.Avizari:-cererea nr.7857/2010 a d-nei Stanciu Simona domiciliata in Talmaciu II pentru
cumparare anexa baie. Se avizeaza urmand ca pentru sedinta viitoare sa depuna schita imobilului.
17.Discutii:
-Act aditional la contractul de concesiune nr.1/2000 incheiat cu SC Acstal SA Talmaciu.
Cs.Geldrich intreaba daca actul aditional se negociaza. D-nul Ivan reprezentant al SC Acstal spune
ca la Talmacel nu merg la toate gospodariile. Cs.Popa C-tin a propus o modificare la art.27 asa cum
a mentionat in Raportul comisiei de specialitate. Cs.Lotrean Constantin doreste sa se stabileasca un
termen pentru predarea canalizarii de la S.C Acstal pentru ca S.C Romanofir S.A sa stie exact pe cat
face contract cu S.C Acstal S.A.
D.presedinte solicita sa fie facute propuneri pentru presedintele de sedinta al sedintei
viitoare. Cs. Moroianu Radu il propune pe cs. Popa Constantin. Propunerea se supune la vot si se
aproba cu unanimitate de voturi.
Ordinea de zi fiind epuizata si nemaifiind alte probleme de discutat se declara inchisa
sedinta ordinara din data de 20.01.2011.
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