JOI 13 DECEMBRIE 2018, orele 13,30 va avea loc ședința ordinară a Consiliului Local
al Orașului Tălmaciu la Caminul Cultural Talmacel, convocată prin Dispoziţia nr.297/2018, cu
următoarea ordine de zi:
1.PROIECT DE HOTARARE privind mandatarea domnului Limbasan Miron George, ca
reprezentant al Orasului Talmaciu in Adunarea Generala a Asocatiei de Dezvoltare Intercomunitara
„ECO” Sibiu pentru aprobarea încheierii Actului adiţional nr. 5 la “Contractul de delegare prin
concesiune a gestiunii activității de colectare si transport a deșeurilor municipale în Zona 1 Sibiu” nr.
277/05.08.2016- initiator primarul Orasului Talmaciu.
2.PROIECT DE HOTARARE privind mandatarea domnului Limbasan Miron George, ca
reprezentant al Orasului Talmaciu in Adunarea Generala a Asocatiei de Dezvoltare Intercomunitara
„ECO” Sibiu să voteze pentru aprobarea încheierii Actului adițional nr.2 „Contractul de delegare prin
concesiune a gestiunii activității de operare a Stației de Sortare și a Stației de Compostare Șura Mică
și a Stației de Sortare Cisnădie nr.178/17.05.2016”.-initiator primarul Orasului Talmaciu.
3.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea noului Regulament de instituire si
administrare a taxei speciale de salubritate din Judetul Sibiu.-initiator primarul Orasului Talmaciu.
4.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare
din Orasul Talmaciu .-initiator primarul Orasului Talmaciu.
5.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea actului aditional nr.6 la contractul de
concesiune nr.1/2000 actualizat sub nr.8180/29.10.2018 conform OUG 78/2018-inițiator primarul
Orașului Tălmaciu.
6.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acceptarea de catre Orasul Talmaciu a unor donaţii de carte
pentru Biblioteca Oraseneasca Talmaciu.-inițiator primarul Orașului Tălmaciu.
7.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind prelungirea , prin act aditional, a contractului de
închiriere nr.653/6/2013 încheiat cu Telekom Romania Communications SA.-inițiator primarul
Orașului Tălmaciu.
8.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind prelungirea contractelor de închiriere locuințe ANL
din Orașul Tălmaciu.-inițiator primarul Orașului Tălmaciu
9.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea concesiunii, prin licitație publică, a terenului situat
în Tălmaciu, Aleea Castanilor, bl.2 înscris în CF 103407/ Tălmaciu, nr.top.103407 în suprafață de 25
mp .-inițiator primarul Orașului Tălmaciu.
10.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației PUD ”Construire locuință P+1E,
Tălmaciu, str.Rîului, FN ”, inițiator Lazăr Ioan-Petru.-inițiator primarul Orașului Tălmaciu.
11.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației PUD ” Modernizare și schimbare
de destinație din casă de locuit în pensiune turistică” Tălmciu, str.Băii, nr.16A, inițiator Marc Daciana
Liliana.-inițiator primarul Orașului Tălmaciu.
12.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind majorarea capitalului social la SC Apa-Canal
Talmaciu SRL.-inițiator primarul Orașului Tălmaciu.

13.-PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local pe trimestrul IV 2018 .inițiator primarul Orașului Tălmaciu.
14.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea preturilor de vanzare pentru lemnul
fasonat la drum auto si la cioata catre persoanele fizice, institutiile publice si unitatile de interes local
de pe raza Orasului Talmaciu.- initiator primarul Orasului Talmaciu.
15.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea preturilor de pornire, a tipului de licitație
si a garantiilor de contractare ale partizilor de masa lemnoasa fasonata oferite la licitatie publică in
luna ianuarie 2019 pentru anul de producție 2019.-initiator primarul Orasului Talmaciu.
16.PROIECT DE HOTARARE privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe
anul 2018 la RPL Ocolul Silvic Talmaciu RA.-initiator primarul Orasului Talmaciu.
17.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării directe în cursul anului 2019 a
cantităților de lemn pentru foc recoltate din fondul forestier proprietatea Orașului Tălmaciu către
Centrul Meteorologic Regional Transilvania-Sud și Centrul de Recuperare și Reabilitare Persoane cu
Handicap Tălmaciu II.18. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință pentru ședințele
din luna ianuarie 2019- inițiator primarul Orașului Tălmaciu.
19.-AVIZĂRI:
A.1.Cererea domnului Bologa Traian Florin, domiciliat în Colonia Tălmaciu, nr.18 pentru cumpărare
locuință.
A.2.Cererea domnului Fița Aurel, domiciliat în Tălmaciu, str.Gh.Lazăr, nr.5, ap.6 pentru cumpărare
teren.
A.3.Cererea doamnei Constantin Elena, domiciliată în Tălmaciu, str.Gh.Lazăr, nr.3 pentru închiriere
teren.
A.4.Cererea domnului Lungoci Mihai, domiciliat în Tălmaciu, str.Fagului, nr.10 pentru comasare
parcele de teren.
A.5.Cererea Asociatiei TOAR Tălmaciu pentru scutire impozit clădiri.
A.6.Cererea domnului Petra Ioan , domiciliat în Tălmaciu, Aleea Castanilor, bl.3 pentru aviz branșare
la rețeaua de gaz.
20.Informări:
I.1.Decizia nr.46/22.11.2018 a Curții de Conturi Sibiu.
I.2.Raport de informare privind activitatea SVSU si evaluarea capacitatii de aparare impotriva
incendiilor.
I.3.Raport investitii privind proiectul „Modernizare dotare si extindere cladiri pentru invatamantul
primar si gimnazial-Oras Talmaciu.
21.DIVERSE.

