ROMANIA
JUDETUL SIBIU
ORASUL TALMACIU
CONSILIUL LOCAL

NR.1792/21.03.2019

PROCES-VERBAL
intocmit in sedinta ordinara a Consiliului Local Talmaciu din data de 21.03.2019.-

Sedinta a inceput la ora 16,00 si a fost convocata in baza Dispozitiei nr.61/2019 a
primarului orasului Talmaciu.
Sunt prezenti 14 consilieri in functie, fiind absenta d-na cs. Voicu Adriana.
Din partea Primariei participa la sedinta d-nul primar Nicolae Petru Basaraba si d-na
secretar Hanea Violeta iar din partea Consiliului Local Talmaciu d-na cs.juridic Florescu Mariana.
Presedinte de sedinta este d-nul cs. Covaci Adrian.
D-nul Cindea Ioan-sef Politia Locala: am fost invitat in aceasta sedinta.
D-nul cs.Popa C-tin: în Raportul privind activitatea desfasurata de catre Serviciul de Politie
Locala Talmaciu in anul 2018 nu am văzut activități desfășurate în Tălmacel. Consider că ar trebui
să fie prinse în planul de activitate și măsuri pentru Tălmăcel, sa facem trasee de patrulare si in
Talmacel.
D-nul cs.Ivan Ilie: problema cea mai mare este cu gunoaiele în Tălmăcel. Sunt persoane
instarite in Talmacel, care nu au contract pentru gunoi (Dancu si Birza) și aruncă gunoaiele pe unde
vor.
D-nul Cindea: numai S.C ACSTAL ii poate obliga sa plateasca ridicarea gunoiului.
D-nul cs. Stroila: cine are rol la primarie sa aibe si pubela. Cate amenzi ati dat anul trecut?
D-nul Cindea: 28 amenzi in suma de 5800 lei. D-nul primar ne-a chemat pe toti sa mergem
pe teren si sa dam amenzi. Am numai doi oameni, unul este in concediu si se poate intampla sa fim
intr-o zona si sa se arunce gunoi in alta zona. Daca suntem sunati mergem la locul indicat. Până
acum , anul acesta am dat amenzi în valoare de 350 lei.
D-nul cs.Filip: sa cerem o situatie de la SC ACSTAL cu cei care nu au contract pentru gunoi.
D-nul Cindea: si pe raul Cibin vin multe pet-uri de la Vestem. La ajutor social nu mai sunt
decat 3 persoane care sa presteze munca in folosul comunitatii și pe care am putea sa-i punem sa
adune gunoaiele.
D-nul viceprimar Dacian Ion : în 04 aprilie avem programat control de la Garda de Mediu.
D-nul primar: sa facem o plasa pe care sa o punem pe rau si sa le adunam la 2-3 zile .
D-nul cs.Lotrean: obligatia noastra este sa construim. Nu avem o platforma de depozitare a
gunoiului, platforma de mobilier. Asta trebuie sa facem noi, sa ne integram in sistemul de colectare
a deseurilor.
D-nul Cindea: in ziarul Informatia Talmaciului s-a scris unde se pot depune deseuri din
constructii.
D-nul cs.Stroila: este o doamna Mailat, care locuieste in zona garii care are probleme de
sanatate. Sa fie ajutata de S.P.A.S. D-nul Ciorogar, domiciliat in Talmacel, nr.145 are animale
subnutrite. Ar trebui sa vedem ce facem cu ele.
D-nul Cindea: am fost la fata locului, persoana aceea este reclacitrantă. Aceste probleme tin
de medicul veterinar. Noi putem sa-l insotim pe medicul veterinar.
D-nul cs.Stroila: cine se ocupa de curatenie in acest oras?
D-nul viceprimar: primarul si viceprimarul.
D-nul presedinte supune la vot procesul-verbal al sedintei anterioare si acesta se aproba cu
unanimitate de voturi.
Se supune la vot ordinea de zi si aceasta se aproba cu unanimitate de voturi.

Se trece la dezbaterea ordinii de zi:
1.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea contului de executie bugetara pe anul
2018-inițiator primarul Orașului Tălmaciu.
D-nul cs. Popa: toata comisia s-a simtit jignita de raportul pus la dosarul de sedinta de
serviciul contabilitate.
D-nul primar: anul trecut a fost făcută o sinteză a contului de execuție și mi s-a spus că nu
ati fost multumiti de raportul prezentat de serviciul contabilitate si ati vrut executia detaliata.
Anul acesta aveti execuția contului detaliată și tot nu sunteți mulțumiți.
D-nul cs. Popa: raportul primarului este mult mai bine prezentat.
D-nul primar : da, ati avut și raportul privind activitatea primarului pe anul 2018.
D-nul cs.Popa: nu despre asta este vorba, cinste cui a intocmit acel raport. Eu vorbesc despre
altceva. Întotdeauna, de 24 de ani a existat și o forma sintetica a bugetelor. Sub forma sintetică ar fi
fost înțeleasă maibine și de către colegii consilieri care nu sunt economiști. Daca consilierii au cerut
o forma analitică a bugetului la cateva sedinte este foarte bine. Daca rapoartele mai vin asa, nu mai
aprobam niciun proiect de hotarare. M-am considerat jignit si pentru acest motiv astazi nu votez
acest proiect de hotarare.
D-nul primar : am acum și forma sintetică pentru anul 2018. În continuare da citire sumelor
din executia bugetara din situația sintetică.
D-nul cs. Rus: există totuși o diferență foarte mare între modul cum este întocmit raportul
primarului și raportul serviciului contabilitate, asta dorim să subliniem.
D-nul cs.Lotrean: este vorba de executia bugetara nu de aprobarea bugetului. Exista
formularul de bilant si contul de venituri și cheltuieli. Sinteza este in bilant si este foarte explicita.
Se poate intelege, trebuie sa invatam sa le citim.
D-nul viceprimar: ei au prezentat structura bugetului conform legii, în legea contabilității
este precizat cum trebuie să fie întocmit. Haideti sa fim seriosi, anul trecut nu v-a convenit asa,
acum vreti ca anul trecut. Cand vrem sa gasim nod in papura, gasim.
D-nul primar: daca vreti bilantul si contul de executie il aducem, nu este nicio problema.
D-nul cs.Stroila: primaria este bugetara, nu este o societate comercială. Este mult mai
complexa.
D-nul presedinte supune la vot proiectul de hotarare si acesta se aproba cu 12 voturi pentru
si 2 abtineri(cs. Popa, Oancea).
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.
D-nul cs.Stroila: când se fac simulări ? doresc sa particip la o simulare a SVSU.
D-nul viceprimar Dacian Ion: în fiecare dumunică se întâlnesc pentru instructaj. Vă vom
invita.
D-nul presedinte supune la vot proiectul de hotarare si acesta se aproba cu unanimitate de
voturi.
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.
D-nul cs.Popa: cosarul sa-l angajam la S.C Apa-Canal nu in organigrama primariei.
D-nul cs. Lotrean : nu putem să-i obligăm .
D-nul cs. Popa: este societatea noastră.
D-nul primar: acest cosar ar fi bine venit in S.V.S.U pentru ca urmareste situatia cosurilor de
fum.
D-nul cs.Stroila: acest post intra in primarie ca salariat, se încarcă primăria cu salarii de încă

40 mii/an.
D-nul primar: nu as vrea sa ramana cineva fara locuinta din cauza unui incendiu.
D-nul cs.Filip: nu putem pune o taxa cetatenilor?
D-nul viceprimar: da, putem stabili o taxa si sa aducem bani la buget.
D-nul cs.Stroila: am dori totuși sa tineti cont de propunerea comisiei noastre.
D-nul primar: dvs. votati si aprobati.
Vine la sedinta d-na cs.Voicu Adriana.
D-nul cs.Lotrean: S.C Apa-Canal nu este subordonata primariei. Nu poate fi urmarit.
D-nul cs.Rus: cand am făcut propunerea pe care v-a comunicat-o dl. cs. Popa am luat in
calcul nota de control de la ANRSC si ne-am gandit că pe termen lung, ar fi bine sa dezvoltam toate
serviciile de utilitati publice sub o singura societate.
D-nul cs. Popa: când am făcut propunerea, am ținut cont de faptul că nu avem personal la
serviciul tehnic deși a fost aprobat anul trecut și nici la urbanism. Deasemeni să nu uităm că avem
nevoie la investiții.
D-na cs.Voicu: daca primaria a incasat 103% din venituri este foarte bine.
D-nul primar: au fost amenzi din 2017 care s-au incasat in 2018. De aici este acest procent.
D-nul presedinte supune la vot proiectul de hotarare sub forma propusă si se aproba cu 9
voturi pentru si 6 abtineri (Rinjeu, Covaci, Popa, Oancea, Voicu, Stroila).
Se analizeaza impreuna proiectele nr. 4.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea
prelungirii contractelor de închiriere locuințe din Orașul Tălmaciu si 5.PROIECT DE
HOTĂRÂRE privind prelungirea contractelor de comodat pentru locuințele convenabile din Orașul
Tălmaciu.-inițiator primarul Orașului Tălmaciu.
Comisia juridica: ce se intampla cu persoanele care nu locuiesc si cu d-nul Cordos care are
restante la chirie?
D-nul primar: d-nul Cordos si-a luat angajamentul ca plateste pana la 15 martie, nu a facut-o
si nu i se mai prelungeste contractul.
Propun sa le prelungim pe un an pentru a putea pregati documentatia de vanzare a tuturor
locuintelor.
D-nul cs.Popa: totuși, domnul Cordoș este în anexa pentru prelungirea contractelor. Ar trebui
sa se refaca anexele.
D-na secretar: au fost refacute.
D-na cs.Voicu: referitor la acest Agache este cel de care vorbeam ca are o locuinta foarte
degradata. S-a depus cerere la primarie si nu s-a dat niciun raspuns, eu am depus cererea. Aceasta
cladire se poate darama peste copiii vecinilor. D-nul Barbosa a fost acolo. Sa fie sunat sa-si repare
locuinta.
D-nul primar: anul trecut d-nul Agache a venit la primarie si a spus că are o hotărâre prin
care i s-a aprobat cumpărarea locuinței și că a plătit o sumă. I-am cerut sa aduca chitanta prin care
a achitat locuinta dar nu a mai venit.
D-na cs.juridic: am verificat și prin HCL 35/2006 a fost aprobată cumpărarea locuinței și
prin HCL 129/2009 a fost actualizat prețul locuinței printr-un raport de evaluare. La taxe și
impozite nu am găsit că ar fi achitat, daca d-nul Agache face dovada că a plătit, nu putem sa nu-i
prelungim contractul și să reglementăm situația juridică
D-nul presedinte supune la vot proiectul de hotarare si acesta se aproba cu unanimitate de
voturi.Se supun la vot proiectele de PH 4 si PH 5 si se aproba cu unanimitate de voturi.
6.PROIECT DE HOTARARE privind închirierea prin licitaţie publică a unor suprafețe de
pășune alpina, proprietatea privata a Orașului Tălmaciu.-initiator primarul Orasului Talmaciu.
D-nul cs. Stroila: dau in judecata primaria pentru ca locuitorii din Talmacel nu mai au nicio
pasune.
D-nul primar: sunt de acord, deoarece cei care au inchiriat nu au curatat pasunea.
D-nbul cs.Stroila: banii de la pasunat trebuiesc folositi la curatatul pasunilor, nu la strazi in

Talmaciu. Ar trebui predate pășunile când se închiriază și să se verifice dacă curăță terenurile.
Pasunea trebuie data curata cetatenilor.
D-nul cs.Ivan: sa-i controleze cei de la registrul agricol.
D-nul presedinte supune la vot proiectul de hotarare si acesta se aproba cu unanimitate de
voturi.
7.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind închirierea, prin licitație publică, a unui teren
neproductiv situat in Colonia Tălmaciu cu destinația de depozit fan, utilaje si echipamente agricole.initiator primarul Orasului Talmaciu.
D-nul presedinte supune la vot proiectul de hotarare si acesta se aproba cu unanimitate de
voturi.
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.
D-nul presedinte supune la vot proiectul de hotarare si acesta se aproba cu 14 voturi și o
abținere ( Stroilă ).
9.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședință pentru ședințele
Consiliului Local Tălmaciu din luna aprilie 2019.-inițiator primarul Orașului Tălmaciu.
D-nul cs.Carpatorea il propune pe d-nul cs. Popa C-tin ca presedinte de sedinta .
Se supune la vot propunerea si se aproba cu unanimitate de voturi.
10.Avizari.
A.1.Cerere Bogdan Boldor Gabriel, domiciliat in Talmaciu, str.Nicolae Balcescu, nr.71
pentru cedare teren garaj.A fost retrasa de pe ordinea de zi.
A.2.Cerere Rusu Paraschiva, domiciliata in Talmaciu. Sat Colonia Talmaciu, nr.6/4 pentru
cumparare locuinta. Se supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
A.3.Cerere Marza Maria-Ana, domiciliata in Talmaciu, sat Colonia Talmaciu, nr.5/2 pentru
cumparare locuinta. Se supune la vot si se aproba cu unanimitate de voturi.
A.4.Cereri cetățeni Colonia Tălmaciu privind repartizarea locuinței doamnei Toma Ana.
D-nul Mihali Florin propune sa se faca licitatie.
Se supune la vot propunerea si se aproba cu unanimitate de voturi.
A.5.Cerere Bancea Dorina, domiciliata in Talmacel, nr.433 pentru inchiriere teren in trup
„Livadie” pentru pasunat bovine.
D-nul cs.Ivan: am inteles ca vrea numai jumatate, si jumatate are altcineva (Rinjeu Ghe).
D-nul cs.Stroila: nu sunt de acord, se creaza un precedent și în plus acolo toată lumea ar dori
să închirieze.
D-nul cs. Popa: propunem să aibă drept doar de cosit nu de pășunat .
D-na cs.juridic: trebuie sa tinem cont ca din acel teren s-a aprobat si suprafata de 225 mp
pentru antena RCS&RDS.
D-nul primar da detalii cu privire la aceasta situatie.
Se supune la vot propunerea pentru cosit si se aproba cu unanimitate de voturi.
A.6.Raport Serviciul contabilitate privind Nota de control a echipei ANRSC – Filiala AlbaIulia.
D-na cs.Voicu: SC Apa-Canal Talmaciu sa preia acest serviciu, ar putea să-și facă venituri
nu sa ceara orasului Talmaciu.

D-nul cs. Zaharie : cei de la Sadu au S. C. Gospodărire Comunală Locală Sadu S. R. L.
D-nul cs.Lotrean: suntem obligati sa facem licitatie publica., chiar daca suntem oras mic, nu
le putem concesiona direct. Trebuie licitatie. Daca vreti externalizare, sa se faca de primarie
documentatia si comisia si le scoatem la licitatie publica.
D-nul cs. Rus: avem exemple în județ, de ce nu ne interesăm cum au făcut ceilalți și să
vedem cum este mai avantajos pentru noi?
D-nul cs.Popa: sa analizati si sa veniti cu o propunere clara. Serviciul tehnic trebuie sa vina
cu propuneri, să discutăm și cu ei.
D-nul cs.Zaharie: ar trebuie sa fie la SC Apa-Canal Talmaciu. Masina de deszapezire ne este
foarte utila si vara, ar putea cosi, să curațe și să spăle străzile . Celelalte utilaje, la fel, se pot utiliza
si iarna, iar oamenii pot fi folositi iarna pe masina de deszapezire, de exemplu șoferul de pe
buldoexcavator ar putea să facă toate aceste lucrări.
D-nul cs.Stroila: sa facem serviciul nostru, utilajele noastre.
Se supune la vot propunerea pentru atribuire directa a tuturor serviciilor si se aproba cu
unanimitate de voturi.
11.Informari:
I.1.Adresa nr.427/1.03.2019 a Camerei de Conturi Sibiu. Se insuseste de catre d-nii consilieri.
I.2.Raportul anual al Primarului Orașului Tălmaciu privind starea economică, socială și de mediu a
Orașului Tălmaciu pe anul 2018. Se insuseste de catre d-nii consilieri.
D-nul cs. Popa: ar fi foarte bine daca toate rapoartele de la serviciile din cadrul aparatului de
specialitate ar fi întocmite așa.
I.3.Raport anual de activitate al viceprimarului Orașului Tălmaciu pentru anul 2018. Se insuseste de
catre d-nii consilieri.
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. Se insuseste
de catre d-nii consilieri.
12.DIVERSE.
Cererea d-nei Axin pentru solicitarea unui ajutor de urgenta nu a fost avizata.
D-nul Balint Ioan: am facut solicitari si sugestii primariei: in februarie cu omul strazii. S-a
rezolvat ceva in acest sens?
D-nul primar: el trebuie sa faca cerere. Nu ai scris in cerere despre ce persoana este vorba.
Eu am crezut ca este vorba despre Iaru Nicolae. Da-mi un nume ca sa stiu despre cine este vorba.
D-nul Balint: il iau in spatiu ca sa-i puteti face act de identitate. Nu puteti identifica o
persoana care sta in centrul orasului?
D-nul cs.Lotrean: sa se faca o ancheta sociala.
D-nul Balint: este vorba despre Guga Ion. A avut un accident.
D-nul primar: d-nul Balint mai are o cerere pentru un ajutor de urgenta.
D-nul Balint: am 400 Euro imprumutati si trebuie sa-i restitui nepotului pentru ca este tanar.
D-nul primar: sunt proiecte pe fonduri europene pentru asociatii. Daca putem sa prindem
pentru Datina si alte ONG-uri. Pana in 30 mai se fac dosarele, iar noi intram ca parteneri.
D-nul viceprimar: sa avizati aceasta posibilitate.
D-na cs.Voicu: am fost rugata de d-nul Turcanu, sa intreb ce se intampla cu tevile de gaz
taiate. Fiecare si le baga in curte. Ale cui sunt aceste tevi?
D-nul primar: oamenii si-au platit tevile asa ca si le-au luat. Sunt ale celor de la gaz.

D-nul viceprimar: tevile sunt ale celor de la gaz, cetățenii au fost despăgubiți pe jumătate.
D-nul cs.Popa: toata reteaua de gaz a fost predata la gaz cu proces-verbal de predare.
Cetățenii nu au fost despăgubiți. Au fost persoane care nu au plătit de la început și s-au luat bani de
la ceilalți. Când au plătit și aceea, s-a restituit sumele date în plus.
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