Ordine de zi
1.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea contului de executie bugetara pe
anul 2018-inițiator primarul Orașului Tălmaciu.
2.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de Analiza si Acoperire a
Riscurilor , precum si actualizarea componentei Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta
Talmaciu.-initiator primarul Orasului Talmaciu.
3.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea numărului de asistenți personali, a
numărului de indemnizații acordate părinților sau reprezentanților legali ai copilului cu
handicap grav și adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal pentru anul 2019, a
statului de funcții si a organigramei aparatului de specialitate al primarului Orașului
Tălmaciu.-inițiator primarul Orașului Tălmaciu.
4.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea prelungirii contractelor de
închiriere locuințe din Orașul Tălmaciu-inițiator primarul Orașului Tălmaciu.
5.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind prelungirea contractelor de comodat pentru
locuințele convenabile din Orașul Tălmaciu.-inițiator primarul Orașului Tălmaciu.
6.PROIECT DE HOTARARE privind închirierea prin licitaţie publică a unor
suprafețe de pășune alpina , proprietatea privata a Orașului Tălmaciu.-initiator primarul
Orasului Talmaciu.
7.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind închirierea, prin licitație publică, a unui teren
neproductiv situat in Colonia Tălmaciu cu destinația de infiintare ferma agricola.-initiator
primarul Orasului Talmaciu.
8.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea preturilor de pornire, a garantiilor
de contractare ale loturilor oferite la licitatia de materiale lemnoase fasonate din luna aprilie
2019 pentru anul de productie 2019 si stabilirea tipului de licitatie.-inițiator primarul Orașului
Tălmaciu.
9.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință pentru
ședințele Consiliului Local Tălmaciu din luna aprilie 2019.-inițiator primarul Orașului
Tălmaciu.
10.Avizari.
A.1.Cerere Bogdan Boldor Gabriel, domiciliat in Talmaciu, str.Nicolae Balcescu, nr.71
pentru cedare teren garaj.
A.2.Cerere Rusu Paraschiva, domiciliata in Talmaciu. Sat Colonia Talmaciu, nr.6/4 pentru
cumparare locuinta.
A.3.Cerere Marza Maria-Ana, domiciliata in Talmaciu, sat Colonia Talmaciu, nr.5/2 pentru
cumparare locuinta.
A.4.Cereri cetățeni Colonia Tălmaciu privind repartizarea locuinței doamnei Toma Ana.

A.5.Cerere Bancea Dorina , domiciliata in Talmacel, nr.433 pentru inchiriere teren in trup
„Livadie” pentru pasunat bovine.
A.6.Raport Serviciul contabilitate privind Nota de control a echipei ANRSC – Filiala AlbaIulia.
11.Informari:
I.1.Adresa nr.427/1.03.2019 a Camerei de Conturi Sibiu.
I.2.Raportul anual al Primarului Orașului Tălmaciu privind starea economică, socială și de
mediu a Orașului Tălmaciu pe anul 2018.
I.3.Raport anual de activitate al viceprimarului Orașului Tălmaciu pentru anul 2018.
I.4.Raport anul de activitate al Comisiei pentru activităti social-culturale, culte, învățământ,
sănătate și familie, muncă și protecție socială, protecție copii, tineret și sport pentru anul
2018.
12.DIVERSE.

