ROMANIA
JUDETUL SIBIU
ORASUL TALMACIU
CONSILIUL LOCAL

NR. 499/31.01.2019

PROCES-VERBAL
intocmit in sedinta ordinara a Consiliului Local Talmaciu din data de 31.01.2019

Sedinta a inceput la ora 14,00 si a fost convocata in baza Dispozitiei nr.35/2019 a primarului
orasului Talmaciu.
Sunt prezenti toti consilierii in functie.
Din partea Primariei participa la sedinta d-nul primar Nicolae Petru Basaraba si d-na secretar Hanea
Violeta iar din partea Consiliului Local d-na consilier juridic Florescu Mariana.
Presedinte de sedinta este d-nul cs. Carpatorea Dumitru.
Se da cuvantul cetatenilor prezenti la sedinta:
D-nul Draghescu Petre: este pe ordinea de zi solicitarea mea de a cumpăra terenul de sub garajul
construit cu toate aprobarile necesare in 1998. Este vorba despre o constructie din lemn pe un colt de
aproximativ 30 mp care nu incurca pe nimeni. Am inteles ca nu a fost pusa la dosar nicio schita cu
amplasamentul terenului și am adus toate documentele pentru a se vedea unde ce teren este vorba.
D-nul cs.Lotrean: Nu am fost bine informat și neavând documentația cu amplasamentul terenului am
crezut ca este vorba de terenul de pe marginea raului.
D-nul primar: cu permisiunea d-rei Stratulat Cezara-vicepresedinte al Asociatiei de Infratire
Talmaciu-Vitre, va informez ca am primit o invitatie de la Comitetul Înfrățirii localității Vitre pentru a
participa la Vitre în perioada 5 – 9 iulie 2019 la activitățile desfășurate cu ocazia împlinirii a 40 de ani de la
înfrățirea Vitre cu orașe din diferite state., ocazie cu care vom sărbători și împlinirea a 20 de ani de la
înfrățirea orașelor noastre. Ne anunță totodată că ar dori să întâmpine un grup din Tălmaciu constituit din
reprezentanți aleși de orașul nostru , din persoane care au participat activ la relația dintre Vitre și Tălmaciu
după 1992 și de un mic grup muzical tradițional.
D-nul cs.Lotrean: invitatia se refera la alesii locali?
D-nul primar: am dorit ca intalnirea cu doamna Stratulat sa se desfasoare in fata Consiliului Local,
deoarece sunt prezente persoane care au făcut parte din asociație și care vă pot da mai multe detalii. Existența
acestei asociații se datorează în mare parte d-nei Bobes care a tinut Asociatia atata vreme.
D-ra Stratulat Cezara: sunt prezenta pentru a oferi informatii cu privire la invitatia francezilor privind
manifestarea organizata cu ocazia implinirii a 40 ani de infratire cu un oras din Germania si 20 de ani cu
Talmaciu. Infratirea Talmaciu-Vitre s-a facut pe baza unei asociatii de infratire fara de care nu se putea face
infratirea. Daca asociatia mai exista astazi este meritul d-nei Bobes Rodica. Anul acesta, intre 5-9 iulie
Asociatia va participa la manifestarea despre care v-am vorbit. Asociatia a adresat o solicitare de desemnare
a reprezentantilor orasului Talmaciu si Consiliului Local care sa participe la aceasta manifestare. Sunt
prezenta aici pentru a va oferi lamuriri .
D-na cs.Voicu: nu am inteles concret despre ce sa discutam?
D-nul Primar: in invitatie scrie si despre alesii locali si despre cei care au tinut legatura cu Vitre.
Solicităm să desemnăm împreună persoanele care să participe la aceste manifestări.
D-nul cs.Lotrean: majoritatea membrilor care au participat la activitățile asociatiei sunt din afara
localitatii Talmaciu.
D-ra Stratulat: sunt si persoane din Sibiu in Asociatie. Conform statutului poate face parte din
asociația orice persoană. Într-adevăr sunt persoane din Sibiu care fac parte și care au sprijinuit de-alungul
timpului asociația. Cand s-a pus problema gazduirii persoanelor din Franta care trebuiau cazate, foarte multi
membri s-au retras din asociatie si atunci ce puteam face? Am apelat la persoane care de fiecare data au dat
curs activitatilor din cadrul asociatiei, așa se explică faptul că există membrii în asociație care au domiciliul
în Sibiu.
D-na cs.Voicu: tot nu înțeleg, discutiile sunt pentru a se da bani din bugetul local?
D-nul cs.Lotrean: va fi platit doar transportul.
D-nul primar: din discuțiile cu doamna Stratulat am înțeles că asociatia isi suporta transportul, dar
autocarul este cam plin si pentru ca ei doresc dupa evenimentul din Vitre sa își facă un alt program să nu vină

direct acasă, atunci este nevoie de inca un transport pentru reprezentanții noștrii. Cei care doresc să participe
va trebui să-și găsească o altă variantă de transport.
D-nul cs.Rus: dacă ne vom hotărî să mergem o sa fim 2 grupuri?
D-ra Stratulat: până in acest moment sunt inscrise 25 persoane din cadrul asociatiei dar, 20 dintre
aceștia doresc sa achite 2 locuri ca să se poată odihni, pentru că dupa Vitre excursia se prelungeste și
drumul este foarte lung.
D-na cs. Voicu : atunci noi de ce am mai primit invitația ?
D-nul primar: conform invitatiei, grupul se constituie din alesi locali, grup muzical si persoane care
au participat activ in cadrul acestei infratiri. Din punctul meu de vedere ar trebui sa mearga si dintre
consilieri. Ar fi benefic pentru noi să participe și consilieri pentru că pot fi organizate vizite la diferinți
antreprenori cu schimb de experiență, avem poate lucrui noi de învățat.
D-nul cs.Rus: am înțeles, din partea asociatiei vor merge 25 persoane, să stabilim cine sa mearga de
la noi.
D-ra Stratulat: totdeauna s-a tinut cont de cate persoane au venit la noi, si tot atatea persoane mergem
si noi la ei. Ultima dată au venit din partea lor un număr de 35 de persoane. Problema ar fi doar pentru
transport având în vedere că membrii asociației au hotărât să prelungească traseul.
D-na cs.Voicu: daca asociatia a stabilit deja că are 25 de persoane, vor mai fi participanți și grupul
muzical tradițional, noi câți mai mergem?
D-nul primar: asociatia poate merge dar trebuie sa mearga si din alesii locali.
D-nul cs.Lotrean: este vorba de colectivitati. Asociția Vitre reprezintă comunitatea Vitre , același
lucru ar trebui să fie și la noi. Asa cum arata d-ra Stratulat, sunt unii membri care desfasoara activitate in
cadrul asociatiei dar nu sunt reprezentanți ai comunității Tălmaciu.
D-ra Stratulat: si francezii au venit pe doua cai , cu avionul si cu autocarul. Se pot gasi solutii de
intoarcere și la noi , cu avionul sau alta modalitate.
D-nul cs.Zaharie: sunt de acord cu domnul Lotrean, ar fi mult mai bine dacă reprezentanții ar fi
numai cetățeni ai orasului Talmaciu. Si eu as merge tot pe aceasta varianta.
D-ra Stratulat: aceste discutii mi se par tardive. Despre asociatie stia toata lumea, de ce nu s-a făcut
o întâlnire între asociație și Consiliul Local?
D-nul primar: de cand am preluat functia de primar, am platit cotizatie la asociatie desi nu sunt
membru al acestei asociatii.
D-nul cs.Lotrean : d-nul Filip a intrebat daca au mai fost invitatii adresate Consiliului local. Aș dori
să punctez că anul acesta invitația este strict pentru comunitate deoarece se sărbătorește înfrățirea celor două
comunități, că invitatia este facuta de primaria Vitre, este ceva aparte fata de invitatiile anterioare.
D-ra Stratulat: invitatia este facuta de Comitetul de Infratire din Vitre.
D-nul cs.Lotrean: evenimentul este organizat de Primaria Vitre.
D-na cs.Voicu: eu tot nu inteleg, cati din consiliul local putem merge?
D-nul cs.Popa: eu sunt singurul membru activ încă de la asociere care am fost si in calitate de
membru si in calitate de consilier local. Asociatia este de fapt legatura intre cele doua localitati. De data
aceasta pot merge 6 - 8 consilieri locali, primarul si vicepresedintele asociatiei. Oamenii din afara orasului,
care nu sunt membri in asociatie ne-au facut cinste si au raspuns intotdeauna activitatilor asociatiei. Nu vreau
sa mai aud discutii impotriva persoanelor din asociatie.
D-ra Stratulat: indiferent de ce decizie veti lua, la Vitre va avea loc un eveniment important. Acum
20 de ani ne-am bucurat impreuna de aceasta festivitate, este bine de mers si de vazut. Prezenta acestui
ansamblu nu este neaparat obligatorie. Pentru a lua un grup de copii este nevoie de declaratii notariale ale
părinților si o persoana care sa raspunda de acesti copii.
D-na cs. Voicu: din asociatie merg numai persoane adulte?
D-ra Stratulat: da, merg numai persoane majore.
D-nul cs.Lotrean: eu cred ca ar trebui sa mearga acest grup de dansatori.
D-nul cs.Stroila: sunt de acord cu aceasta asociatie si sa mearga mai departe. Noi acum nu nputem
trage nicio concluzie.
D-nul cs.Popa: primarul trebuie sa stabileasca si sa raspunda invitatiei si ar trebui sa prindem bani
pentru acest eveniment.
D-ra Stratulat: asociatia a pregatit propriul ei program, oricum francezii sunt mult mai organizati
decat noi.
D-na cs.Voicu: daca asociatia si-a pregatiti deja programul, au hotărât fără să ne consulte discutam
degeaba.
D-nul primar: câți dintre dumneavoastră doriți să participați ? Eu pot sa informez asociatia ca din

partea consiliului local participa un anumit numar de consilieri si un anumit numar de copii.
D-ra Stratulat: programul asociatiei cuprinde un stand cu produse traditionale si pe d-na Catalina
Barna care va sustine un concert de vioara.
D-nul Bacila Stelian : am construit un saivan pentru porci pe un teren de 500 mp. Aș dori să mă
extind, am depus o cerere în care am solicitat o suprafață mai mare și nu am primit răspuns.
D-nul
primar: solicitarea dumneavoastră este la compartimetul urbanism. Există totuși o hotărâre de consiliu pentru
vaci și trebuie să ținem cont și de aceea. Eu as dori sa transformam zona respectivă in zona agro-industriala.
D-nul Bacila: daca am dreptul mi- as dori sa concesionez un teren pe care să construiesc și la
sfarsitul constructiei să-l pot cupăra. Capacitatea fermei este de 100 porci.
D-nul primar: trebuie sa vedem ce avem arendat si ce mai putem arenda. Peste 5 ani o sa veniti si o
sa cereti o suprafata si mai mare pentru ca veti dori să vă extindeți . Trebuie sa angajam un arhitect si apoi sa
vedem.
D-nul Bacila: v-aș ruga totuși să notati ca doresc 1 ha teren.
D-nul presedinte de sedinta supune la vot procesul-verbal al sedintei ordinare din decembrie 2018 si
acesta se aproba cu unanimitate de voturi.
Se supune la vot procesul-verbal al sedintei de indata din luna decembrie 2018 si acesta se aproba cu
14 voturi și o abținere ( cs. Achin Dan Alexandru nu a participat la ședință)
Se supune la vot procesul-verbal al sedintei extraordinare din luna ianuarie 2019 si se aproba cu 13
voturi pentru si 2 abtineri( cs. Stroila si Draghita pentru ca nu au participat la sedinta).
Se trece la dezbaterea ordinii de zi:
1.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind prelungirea contractului de închiriere locuință ANL
nr.2434/35/15.03.2016 încheiat cu domnul Suciu Vasile Gheorghe.-inițiator primarul Orașului Tălmaciu.
D-n cs.Voicu: am inteles ca acolo sta toata familia. Sa se faca o ancheta sociala din care sa reiasa
cine locuieste acolo.
D-nul cs.Achim: sa se faca anchete la toti de la ANL pentru a se vedea cine locuieste si cine nu in
aceste locuinte.
D-nul presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare si acesta se aproba cu 14 voturi
pentru si 1 abtinere(cs. Voicu).
2.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Listei de prioritati in vederea inchirierii
locuintelor ANL, ramase libere, din Orasul Talmaciu.-inițiator primarul Orașului Tălmaciu.
D-nul presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare si acesta se aproba cu 14 voturi
pentru si 1 abtinere(cs. Voicu).
3.PROIECT DE HOTĂRÎRE privind prelungirea contractului de închiriere nr.879/2/2.02.2016
încheiat cu Asociația de Vanatoare și Pescuit Sportiv ”Dealul Cerbului”-inițiator primarul Orașului Tălmaciu.
D-nul cs. Achim: nu mai putem mari putin chiria? propun 3 euro/mp?
D-nul primar: nu este nici mare, nici mica. Au avut un alt spațiu pentru care plăteau mai puțin .
D-na cs. Voicu: ar trebui să ținem cont că vânătorii își permit să cumpere arme foarte scumpe. Dacă
am mări chiria la 3 Euro/mp ar fi 50 euro/luna la buget. Credeți că ar fi prea mult pentru asociatie?
D-nul cs. Lotrean : propun 2 euro/mp.
D-nul cs. Carpatorea: 8 lei/mp.
D-na cs. Voicu: 9 lei/mp.
Se supune la vot propunerea de 9 lei/mp si se obtin 14 voturi pentru si 1 abtinere(cs. Zaharie).
4.PROIECT DE HOTARARE privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al
Orașului Tălmaciu a imobilului –teren situat în Tălmaciu, Al.Castanilor, inscris in CF 103051 Talmaciu,
nr.top.103051 în suprafață de 21 mp.-inițiator primarul Orașului Tălmaciu.
D-nul presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare si acesta se aproba cu unanimitate de
voturi.
5.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind atestarea la domeniul public al orasului Talmaciu a terenului
situat in Talmaciu, str.Cetatii , nr.20 inscris in CF 102935/Talmaciu-inițiator primarul Orașului Tălmaciu.
D-nul presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare si acesta se aproba cu unanimitate de

voturi.
6.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind atribuirea de denumiri unor străzi nou înfiinţate în Orașul
Tălmaciu.-initiator primarul Orasului Talmaciu.
D-nul cs.Lotrean: propun sa se amane. Să ni se prezinte nomenclatorul stradal. La următoarea
propunere raportul să cuprindă delimitarea străzilor, de unde începe și unde se termină, lungimea și lățimea
părții carosabiele, cate numere sunt date, ce funcții și ce categorie au. Propun sa se introduca in
nomenclatorul stradal si Piata Vitre. Sa se stabilească si numerele de case pe schita.
D-na cs. Voicu : mai sunt și alte străzi care nu au denumiri, să ne fie prezentate și pentru acelea
propuneri.
Se supune la vot propunerea pentru amanare si se aproba cu unanimitate de voturi.
7.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea scoaterii din inventarul Bibilotecii Orasului
Talmaciu a unui numar de 802 carti si casarea acestora.-inițiator primarul Orașului Tălmaciu.
D-na cs. Voicu : aș dori să știu de ce se vine cu propunerea de casare numai acum dacă procesul
verbal este întocmit de comisia de inventariere în mai 2018?
D-nul presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu 14 voturi pentru si 1
abtinere(cs. Popa).
8.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind scăderea unor crențe fiscale provenite din amenzi
prescrise.-inițiator primarul Orașului Tălmaciu.
D-nul presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu 14 voturi pentru si 1
abtinere(cs.Voicu-deoarece nu s-au atasat documentele prin care s-au facut demersurile de incasare a
amenzilor).
9.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii Actului aditional nr.3 la contractul de
credit nr.4168/2.08.2016 pentru diminuarea creditului la suma de 878.378,85 lei si imputernicirea
persoanelor din cadrul Primariei orasului Talmaciu care sa semneze actul aditional.-inițiator primarul
Orașului Tălmaciu.
D-nul primar: am hotarat ca este mai bine asa deoarece in ultimii 2 ani ne-au acordat foarte greu
banii, retragerile au fost aprobate numai în noiembrie când nu mai putem face mare lucru cu ei, pentru asta
dorim să renunțăm la sumele celelalte.
D-nul presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare si acesta se aproba cu unanimitate de
voturi.
D-nul Popa: comisia noastră am solicitat o situație a celor două împrumuturi defalcate.
D-nul cs.Stroila: la sedinta de comisie am solicitat situatia imprumuturilor si rambursarilor orasului
Talmaciu.
D-na cs.Voicu: am solicitat in scris. De cate ori solicitam ni se da raspuns verbal, insist să-l primim
scris.
10.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de lucrări pentru anul 2019.-inițiator
primarul Orașului Tălmaciu.
D-nul presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare si acesta se aproba cu unanimitate de
voturi.
D-nul cs. Stroila: persoanele din Talmacel care iau ajutor social s-au ocupat toata iarna de hula din
Talmacel, au lucrat temeinic.
11.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea prețurilor de vânzare pentru lemnul fasonat la
drum auto și cioată către persoanele fizice, instituțiile publice și unitățile de interes local de pe raza Orașului
Tălmaciu.-inițiator primarul Orașului Tălmaciu.
D-nul presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu 14 voturi pentru si 1
abtinere(cs. Stroila).
12.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modului de valorifcare a masei lemnoase care se
va recolta în anul 2019 din fondul forestier proprietatea Orașului Tălmaciu.-ințiator primarul Orașului
Tălmaciu.

D-nul presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu 14 voturi pentru si 1
abtinere(cs. Stroila).
13.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea prețurilor de pornire și a garanțiilor de
contractare ale loturilor oferite la licitația de materiale lemnoase fasonate din luna februarie 2019 pentru anul
de producție 2019 și stabilirea tipului de licitație.-inițiator primarul Orașului Tălmaciu.
D-nul presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu 14 voturi pentru si 1
abtinere(cs. Stroila).
D-nul cs. Filip: De ce dureaza atat de mult amenajarea depozitului de lemne? Sa nu se mai faca
imprejmuirea. Dureaza prea mult actele.
14.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea prețurilor de pornire și a garanțiilor de
contractare ale partizilor oferite la licitația de masă lemnoasă pe picior din luna februarie 2019 pentru anul
de producție 2019 și stabilirea tipului de licitație.-inițiator primarul Orașului Tălmaciu.
D-nul presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu 14 voturi pentru si 1
abtinere(cs. Stroila).
15.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Statului de functii si a Statului de personal al
R.P.L Ocolul Silvic Talmaciu R.A-initiator primarul orasului Talmaciu.
D-nul cs.Stroila: de ce nu au functia de sef de depozit prinsa in statul de functii?
D-nul presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare si acesta se aproba cu unanimitate de
voturi.
16.PROIECT DE HOTARARE privind alegerea presedintelui de sedinta pentru sedintele
Consiliului Local Talmaciu din luna februarie 2019-initiator primarul orasului Talmaciu.
D-na cs.Draghita Marcela o propune pe d-na cs Voicu Adriana. Se supune la vot propunerea si se
aproba cu unanimitate de voturi.
D-nul cs.Lotrean: a fost un incendiu la blocul de nefamilisti. Am putea da un ajutor de urgenta acelor
familii.
D-nul cs.Zaharie: nu se raspunde in termenul legal la cererile inregistrate la Primarie.
D-na cs.Voicu: si eu stiu 3 cereri la care nu s-a raspuns.
D-nul primar: vor fi verificate in ultimele 6 luni toate cererile la care nu s-a comunicat raspuns.
D-na cs.Voicu: hotararile sunt puse in aplicare ? Cine le urmareste?
In sedinta din luna noiembrie d-na director de la liceu a cerut sa se infiinteze un cabinet medical si
nu a facut nimeni cerere la DSP Sibiu.
D-nul cs.Zaharie: la 200 m este dispensarul care poate solutiona toate problemele de la scoala.
D-nul primar: ar trebui sa se faca la toate cele 3 scoli cabinete medicale.
D-nul cs.Rus: la liceu prima doleanta era sa aibe un medic sau asistent pentru eliberarea
adeverintelor pentru excursii.
D-na cs.Voicu: se poate face un cabinet care sa fie dotat cu tot ce este necesar.
D-nul cs.Zaharie: de un an s-a modificat legea si au fost schimbate atributiile, acestea sunt foarte
limitate. Trebuie sa ne gandim cum sa micsoram cheltuielile nu sa le majoram.
D-nu cs.Lotrean: as dori sa clarificam situatia echipei de handbal de la Scoala Gimnaziala nr.1.
Aceasta echipa doreste sa se inscrie in Liga Nationala. Trebuie sa aiba o forma de functionare, club facut de
oras sau o alta asociatie. Daca orasul nu vrea, ii vom adauga in Asociatia Fraternitas. Ar trebui sa se implice
comunitatea.
D-nul cs.Rus: avem asociatia de popice.
D-nul cs.Lotrean: eu am reusit sa-i ajut dar le trebuie o forma cu care sa se inregistreze in campionat.
Sa facem un club orasenesc.
D-nul cs.Stroila: sa faceti un proiect de hotarare.
D-nul cs.Lotrean : voi face un proiect de hotarare in acest sens.
17.Avizari:
A.1.Raport privind demararea procedurilor pentru construirea unei Sali de sport la Scoala Gimnaziala nr. 1
Talmaciu. A fost retras de pe ordinea de zi.

18.Informari:
I.1.Invitația Președintelui Comitetului de Înfrățire Vitre-Franța.
D-nul cs. Lotrean: trebuie sa reusim sa realizam si solicitarile celor din Vitre. Ar fi bine sa luam minim 10
dansatori majori din Ansamblul Datina.
D-nul primar: care doriti sa mergeti?
D-nul cs.Lotrean: este cel mai vechi primar din Franta. Anul acesta face 80 de ani. Data nasterii este
04.05.1938. Ar trebui sa-i trimitem o felicitare. Are 47 de ani de cand este primar.
D-nul primar: sa-mi aduceti aminte si vom trimite o felicitare d-lui primar.
I.2.Raport de evaluare a implementarii Legii 52/2003 in anul 2018.Se insuseste de catre d-nii consilieri.
I.3.Raport de evaluare a implementarii Legii 544/2001 in anul 2018.Se insuseste de catre d-nii consilieri.
D-na cs.Voicu: sunt incomplete rapoartele.
I.4.Informare privind solutionarea petitiilor pe semestrul II 2018. Se insuseste de catre d-nii consilieri.
I.5.Informare privind situatia impaduririlor din anul 2018.Se insuseste de catre d-nii consilieri.
I.6.Informare privind Raportul de control de la SC Apa-Canal Talmaciu SRL si Decizia nr.1/9.01.2019 a
Curtii de Conturi Sibiu.Se insuseste de catre d-nii consilieri.
D-na secretar : ne-a solicitat verbal Primaria Avrig acordul pentru prelungirea contractului de
prestari-servicii avand ca obiect gestionarea cainilor fara stapan din Orasul Talmaciu , contract care expira la
data de 1 martie 2019. Se supune la vot propunerea de prelungire a contractului de prestari-servicii
nr.4/17.01.2017 si se aproba cu unanimitate de voturi.
Fiind epuizata ordinea de zi se declara inchisa sedinta, drept pentru care s-a incheiat prezentul
proces-verbal.

PRESEDINTE DE SEDINTA
CARPATOREA DUMITRU

SECRETAR
VIOLETA HANEA

