ROMANIA
JUDETUL SIBIU
ORASUL TALMACIU
PRIMAR

DISPOZITIA NR.46/ 2019
privind convocarea Consiliului Local Talmaciu in sedinta ordinara din data de 28.02.2019

PRIMARUL ORASULUI TALMACIU;
In temeiul art.39 alin.4 din legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata
cu modificarile si completarile ulterioare;

DISPUN:
Art.unic-Se convoaca Consiliul Local Talmaciu in sedinta ordinara din data de
28 FEBRUARIE 2019, orele 14,00 in Sala de Sedinte a Primariei Orasului Talmaciu, cu următoarea
ordine de zi:
1.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de ordine si siguranta publica al
Orasului Talmaciu pe anul 2019 -inițiator primarul Orașului Tălmaciu.
2.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea componentei Echipei mobile pentru
interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica din Orasul Talmaciu si desemnarea
coordonatorului acestei echipe -initiator primarul Orasului Talmaciu.
3.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea scoaterii din functiune si casarea
mijlocului fix-autoutilitara Dacia 1305 Pick-up aflata in patrimoniul SC Apa-Canal Talmaciu SRL inițiator primarul Orașului Tălmaciu.
4.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind cesiunea(preluarea) contractului de închiriere
nr.4741/64/15.05.2014 încheiat cu Hozan Ana pentru locuința situată în Colonia Talmaciu, nr.18 în favoarea
domnului Hozan Nicolae-Alexandru domiciliat în Tălmaciu, sat Colonie nr. 18.-inițiator primarul Orașului

Tălmaciu.
5.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind cesiunea(preluarea) contractului de inchiriere
nr.3830/190/10.05.2013 incheiat cu Diaconescu Laurentiu penru locuinta situata in Talmaciu,
str.Gh.Lazar, nr.3, ap.3 in favoarea doamnei Stanciu Cristina-Teodora, domiciliata in Talmaciu,
str.Gh.Lazar, nr.3, ap.3-inițiator primarul Orașului Tălmaciu.
6.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind prelungirea contractului de inchiriere locuinta ANL
nr.2169/22/11.03.2014 incheiat cu domnul Grasu Nicolae -inițiator primarul Orașului Tălmaciu.
7.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind insusirea Suplimentului la raportul de expertiza
tehnica-judiciara din dosar civil nr.1441/787/2017 aflat pe rolul Judecatoriei Avrig, reclamanti Dan
Maricica si Dan Adrian.-initiator primarul Orasului Talmaciu.
8.PROIECT DE HOTARARE privind desemnarea primarului Orasului Talmaciu pentru
evaluarea performantelor profesionale ale secretarului Orasului Talmaciu pe anul 2018.-initiator
primarul Orasului Talmaciu.
9.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea preturilor de pornire , a garantiilor de
contractare ale loturilor oferite la licitatia de materiale lemnoase fasonate din luna martie 2019 pentru
anul de productie 2019 si stabilirea tipului de licitatie.-initiator primarul Orasului Talmaciu.
10.PROIECT DE HOTARARE privind atribuirea de denumiri unor strazi nou infiintate in
Orasul Talmaciu si completarea Nomenclatorului stradal din Orasul Talmaciu aprobat prin HCL
135/2014.-initiator primarul Orasului Talmaciu.

11.PROIECT DE HOTARARE privind însușirea Raportului informării și consultării publicului
pentru elaborarea documentației de urbanism P.U.D. „Extindere hala existenta cu functiunea de
depozitare, construire hala service si depozit echipamente, amplasare constructii usoare de depozitare
pe structura metalica , gospogarie de apa” in Orasul Talmaciu, DN7, judetul Sibiu, initiator SC LA
FANTANA SRL.-initiator primarul Orasului Talmaciu.
12.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea documentatiei PUD „Extindere hala
existenta cu functiunea de depozitare, construire hala service si depozit echipamente, amplasare
constructii usoare de depozitare pe structura metalica , gospogarie de apa” in Orasul Talmaciu, DN7,
judetul Sibiu, initiator SC LA FANTANA SRL .-initiator primarul Orasului Talmaciu.
13.Avizari.
A.1.Raport nr.761/11.02.2019 intocmit de sef birou impozite si taxe.
A.2.Cererea doamnei Dragan Maria, domiciliata in Talmaciu, str.Nicolae Balcescu, nr.2 pentru
schimbare contract de inchiriere in contract de comodat locuinta.
14.Informari:
I.1.Raport sef serviciu privind activitatea desfasurata de catre Serviciul de Politie Locala Talmaciu in
anul 2018.
I.2..Raport director SC Apa-Canal Talmaciu SRL privind controlul executat de Curtea de Conturi
Sibiu.
15.DIVERSE.
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