ROMANIA
JUDETUL SIBIU
ORASUL TALMACIU
CONSILIUL LOCAL

NR.2788/25.04.2019

PROCES-VERBAL
intocmit in sedinta ordinara a Consiliului Local Talmaciu din data de 25.04.2019.-

Sedinta a inceput la ora 14,00 si a fost convocata in baza Dispozitiei nr.90/2019 a primarului orasului
Talmaciu.
Sunt prezenti 14 consilieri in functie, fiind absent d-nul cs.Zaharie Dorian Gheorghe.
Din partea Primariei participa la sedinta d-nul primar Nicolae Petru Basaraba si d-na secretar Hanea
Violeta, iar din partea Consiliului Local Talmaciu participa d-na cs.juridic Florescu Mariana.
Presedinte de sedinta este d-nul cs. Popa Constantin.
Se da cuvantul cetatenilor aflati in sala de sedinte.
D-nul Bota Gavrila : mi s-a interzis sa licitez si nu inteleg de ce.
D-na secretar: au fost înscrise două persoane la licitație și după ce ati supralicitat dumneavoastră un
pas, celălalt nu a mers mai departe.
D-nul Bota Gavrila: nu inteleg cum a castigat celalalt.
D-na secretar: când v-ați înscris la licitatie vi s-a adus la cunoștință că domnul Brătilescu ne-a
notificat intenția de a-și exercita dreptul de preferință pentru acel lot.
D-nul Boța Gavrilă: nu este adevărat, mie nu mi s-a comunicat.
D-nul viceprimar: când a avut loc licitatia, d-nul Hortopet a recunoscut ca vi s-a adus la cunostinta.
D-nul primar: puteti face contestatie.
D-nul cs. Popa C-tin: aveti posibilitatea sa faceti contestatie. Pentru licitații este o comisie, iar
pentru solutionarea contestatiilor este o alta comisie care se poate exprima si asupra acestei probleme.
D-nul cs. Popa C-tin : să trecem la ordinea de zi.
D-nul cs. Stroila : propun sa începem cu bugetul. Am depus un proiect de hotarare pentru înființare
statie de autobuz si nu este pe ordinea de zi.
D-nul primar: ati depus proiectul la Primarie nesemnat.
D-nul presedinte de sedinta: astea sunt probleme la punctul Diverse.
D-na cs.juridic: i-am dat acum d-lui Stroila Hotărârea Consiliului Județean Sibiu nr. 226/2014
privind aprobarea stațiilor publice aferente transportului public de persoane prin curse regulate pentru
Programul județean de transport valabil în perioada 2014 – 2019 unde sunt cuprinse și stațiile din Tălmaciu
și Tălmacel și adresele facute de d-nul Lupea catre societati de transport pentru oprire in Talmaciu.
D-nul cs.Rinjeu: de ce să facem stație dacă nu oprește nimeni? Daca operatorii nu liciteaza cu statie
la Talmaciu, nu se poate face nimic.
D-nul cs. Stroilă : dacă facem stație poate oprește vreuna din societățile de transport.
D-nul cs. Achim: dacă am înțeles bine, domnul Stroilă dorește sa facem fizic o statie, să construim .
D-nul cs.Popa C-tin: ce demersuri ati facut pentru a face o statie la Talmaciu?
D-nul Lupea: am facut adrese catre Transmixt, Dacos. Flexibus opreste in Talmaciu.
D-nul cs. Stroila: Consiliul Judetean are prevăzut în Programul județean de transport valabil în
perioada 2014 – 2019 statie in Talmaciu si Talmacel. Haideti sa le facem, sa aplicam Hotararea Consiliului
Judetean.
D-nul Viceprimar: conform Legii 215/2001 este autonomie locala, judetul face ce vrea el, Primaria
ce vrea ea. Nu suntem subordonati judetului.
D-nul cs.Stroila: Am putea să solicităm detalii Ministerului Transporturilor, am o cunoștință care
lucrează în cadrul acestui minister care ne-ar putea da mai multe informatii dacă doriti să o contactăm, sa ne
prezinte cum se rezolva problema.
D-nul Popa C-tin: sa trecem să discutam bugetul local?
Se supune la vot propunerea si se aproba cu unanimitate de voturi.
Se trece la analizarea PH 18 privind aprobarea bugetului local pe anul 2019.
D-nul Popa Ct-tin: cum doriți să discutăm, pe ansamblu sau pe domenii?
D-nul cs. Rus: pe ansamblu. Sa reducem cheltuielile. Comisia economică a solicitat câteva date în

plus de la contabilitate, o detaliere a cheltuielilor.
D-na cs. juridic: am trimis pe email ce am primit de la contabilitate, în jurul prânzului, o detaliere la
cheltuielile de funcționare și dezvoltare.
D-na cs.Voicu: dacă discutăm bugetul, nu ar trebui sa fie prezent la sedinta și contabilul sef? Suma
de 80.000 lei la telefonie mi se pare foarte mult.
D-nul primar: contabilul-sef este in concediu de odihnă.
D-na cs.Voicu: atunci sa vina seful de birou. De asemenea ce reprezinta suma de 93.000 lei aferenta
persoanelor cu handicap?
D-nul cs.Stroila: am dori să știm cate telefoane de serviciu sunt in primarie? Într-adevăr sumele
pentru telefonie sunt foarte mari. Care sunt veniturile la terenurile concesionate pentru vanatoare? Avem o
suma cuprinsă in buget pentru deplasarea la Vitre?
D-na cs. juridic: am întrebat și mi s-a răspuns că veniturile de la asociația vânătorilor sunt de 980
EURO /an.
D-nul primar: nu sunt cuprinse sume pentru deplasarea la Vitre, dar de aceasta problema se ocupa dnul viceprimar. Am mai primit in 24.04.2019 o suma de la Consiliul Judetean pe care nu am prins-o inca în
buget. Din acesti bani se va repartiza si pentru deplasarea la Vitre.
D-nul cs.Stroila: pentru Biserica din Tălmăcel s-au prevazut ceva bani?
D-na cs.Voicu: s-au bugetat 20.000 lei pentru capela.
D-nul cs.Rus: cheltuielile de 80.000 cu posta, telefonie, sunt justificate?
D-nul Soima Ilie: telefoane mobile, telefon fix, internet, posta.
D-nul cs.Popa : sunteti de acord ca la sedinta viitoare sa primim o situatie detaliata cu aceste
cheltuieli. Sunt in competenta primarului, sa mute sumele de la un subcapitol la altul. Poate sa vina intr-un
sfert de ora cu aceste informatii?
D-nul Soima: incerc.
D-na cs.Voicu: eu am inteles ca sumele pentru asistentii personali vor fi suportate de primarie. Nu ar
trebui să avem în vedere și aceste lucruri și să reducem din cheltuieli?
D-nul primar: o parte din acesti bani ne-au fost dati de la bugetul de stat.
D-na cs.Voicu: pe la televizor, primarii se plang de aceasta problema.
D-nul primar: nu stiu ce bani vom mai primi de la bugetul de stat, faceți propuneri.
D-nul cs.Oancea: sa incepem sa reducem cheltuielile, de unde se poate, exemplu cu telefoanele...
D-nul primar: reduceți de unde credeți.
D-nul Filip: noi nu cerem decât să se reducă din cheltuieli, de unde se poate.
D-nul primar: de ce nu ați venit la dezbatere?
D-na cs.Voicu: anunțul pentru dezbaterea publică nu a fost complet. Pe site-ul primariei este trecută
numai data, fără oră. A trebuit să sunăm să aflăm ora la care va începe.
D-nul cs.Lotrean: m-am uitat pe site-urile mai multor primării pentru a face o comparație. La
Primaria Fagaras de exemplu au venituri duble pentru că au foarte multe proiecte de finanțare din fonduri
europene. Au și ei cheltuieli mari de functionare. De fapt este foarte greu să stabilești un buget exact. Nu
poti sa prevezi care vor fi cheltuielile, cât din venituri trebuie să dai, ca să poți stabili un buget minim pe
functionare.
D-nul primar: într-adevăr, sunt foarte multe probleme. De exemplu, sunt multi cetateni certati cu
legea care primesc procese verbale de contravenție pe care nu și le plătesc. Sunt din ce în ce mai mulți cei
care vin si-si fac domiciliu in Talmaciu, după aceea nu mai lucreză dar vin si cer case si tot felul de ajutoare.
D-nul cs.Stroila: am solicitat o listă cu proiectele la care Primaria are cofinantare, care sunt?
D-na cs.juridic: ați primit hotararile prin care s-au aprobat aceste proiecte.
D-na cs.Voicu: d-nul Dancanet a venit cu o lista la investitii cu proiecte aprobate încă din 2009 la
care au fost întocmite documentațiile și de care nu s-a ținut cont să fie finanțate. Cine ar trebui să
urmărească acest lucru? Nu înseamnă că sunt hotarari care nu au fost puse in aplicare? Cine se face
răspunzător?
D-nul cs. Oancea: nu au fost prinși bani în buget nici pentru grădiniță.
D-na cs.Draghita: nu sunt bani repartizați nici pentru camerele video pentru care am renunțat anul
trecut, cel puțin pentru monitorizarea scolilor.
D-nul cs. Ivan : să nu mai organizăm ”Zilele Tălmaciului ” și să montăm camere video la școli în
Tălmaciu și în Tălmăcel.
D-nul primar: avem banii primiți de la Consiliul Județean pe care vă rog să-i prindem în fondul de
rezerva acum și pe care să putem să-i repartizăm pe scoli, monitorizare video, mobilier stradal , proiect
pentru canalizarea persoanelor de la vile.

D-nul cs. Popa C-tin : nu sunt de acord. De ce să venim acum cu alte proiecte noi când avem pe lista
de investiții mai multe proiecte?
D-nul primar: era doar o propunere.
D-nul cs.Popa: pentru canalizarea de la vile , eu am propus sa treaca pe sub vile si este consemnat in
procesul-verbal al sedintei în care s-a discutat. Solicit la acest proiect sa vedem care era solutia din proiectul
discutat . Cat a trecut de atunci? Ar trebui facuta o nouă analiza.
D-nul cs.Lotrean: putem vedea care este solutia dar trebuie oricum bugetat.
D-nul cs.Rus: sa aprobam bani pentru a putea face analiza.
D-nul cs.Stroila: în Tălmăcel așteptăm de 4 ani investiții. Haideți să prioritizăm cele 7 proiecte de pe
lista de investiții și să trecem în capătul listei investitia din Talmacel.Ne puteți da o garanție că anul acesta
se vor face lucrările în Tălmăcel?
D-na cs.Voicu: daca se scumpesc materialele se scumpesc si sumele din contracte.
D-na cs.juridic: in contracte nu se specifica asa ceva.
D-na cs.Voicu: eu v-am atentionat, v-am intrebat daca se poate finaliza si rezolva aceasta problema.
D-nul Soima Ilie: am adus previziunile pentru cheltuielile din 2019: posta
- 11.000 lei;
telefonie mobila - 24.000 lei;
telefon fix
- 11.000 lei.
D-na cs.Voicu: am vrut să vedem care au fost cheltuielile pe 2018 și, prin comparație, să ne dăm
seama de unde se mai pot face reduceri. Ar fi fost bine să le avem dacă nu la dezbateri cel puțin la ședințele
comisiilor. Fiecare dintre noi știm cât este un abonament pentru telefonie mobilă, astfel că nu înțeleg de ce
sumele prinse în buget pentru aceste servicii sunt atât de mari.
D-nul primar: contractele actuale pentru telefoanele mobile expiră în aprilie și le vom renegocia.
D-nul Soima Ilie: s-au facut reduceri. Anul trecut au fost 96.000 lei si acum s-au preconizat 80.000
lei. Si probabil ca nu vor fi cheltuiti toti acesti bani.
D-na cs.Draghita: daca tot schimbati abonamentele, ar fi bine să căutați o societate care să aibă și
sisteme de montorizarea video.
D-nul cs.Stroila: care sunt functiile din Primarie care au telefon?
D-nul primar: sefii de serviciu.
D-nul cs.Popa: sunteți de acord cu propunerea domnului primar sa trecem la fondul de rezerva si
ulterior sa stabilim unde sa-i folosim, sumele pe care le- am primit de la Consiliul Judetean?
D-nul cs.Filip: propun totuși să se reduca cheltuielile cu 10%.
D-nul cs.Stroila: sa se facă o reducere cu 25% de la cheltuieli si după aceea votam bugetul.
D-nul cs.Rus: am discutat pana acum si acum vad ca esti hotarat sa respingi bugetul.
D-nul cs. Popa C-tin : înțeleg că este nevoie să facem economii dar trebuie să votăm bugetul. Avem
600 mii lei pe care îi putem duce unde vrem.
D-na cs.Voicu: anul trecut am votat pe capitole. Acum de ce nu se mai poate? Nu noi putem spune
unde sa reduca. Primarul stie aceste probleme.
D-nul cs.Rus: putem sa venim cu propunerea ca la cheltuielile de functionare din 3 milioane sa se
reduca cu 10 %, respectiv la 2.800.000 lei.
Se supune la vot propunerea inițială de 3.042.000 lei la cheltuieli de functionare din proiectul de
hotarare si se voteaza cu 4 voturi pentru (cs. Ivan Ilie, cs.Carpatorea D-tru, cs. Popa C-tin si cs. Ion Dacian).
Se supune la vot propunerea de 2.800.000 lei la cheltuielile de functionare din proiectul de hotarare
si se voteaza cu 10 voturi pentru.
D-nul cs.Rinjeu : la autorizarea ISU Gradinita -154.000 lei ce intra? Toata lucrarea?
D-nul primar: da, aceasta este valoarea lucrarii.
Se supune la vot lista de investitii pentru anul 2019 si se aproba cu unanimitate de voturi.
D-nul cs.Lotrean: am depus un proiect de hotarare pentru bugetare participativă si am inteles ca
gasim pe parcurs finantarea. Este in dezbatere publica si as vrea sa-l cititi, ca sa stiti despre ce este vorba.
M-am gandit la 15.000 Euro (5000 Euro/proiect).
D-nul cs.Filip: daca facem economii, cu 250 mii lei putem achizitiona 625 camere video
performante, ori noi nu avem nevoie de 600 camere video.
D-nul primar: despre camere video nu vorbim acum.
D-na cs. Drăghiță: camerele video reprezintă totuși o prioritate.
D-nul cs. Ion Dacian : pentru copii , pentru gunoi, sunt priorități.
Se supune la vot propunerea ca suma de 653.670 lei de la Consiliul Judetean si economiile de la
cheltuielile de functionare si dezvoltare sa fie trecute in fondul de rezerva si se aproba cu unanimitate de
voturi .

D-nul presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare integral cu propunerile facute si
acesta se aproba cu unanimitate de voturi.
D-na cs.Voicu: posturile vacante sunt bugetate?
D-nul primar: in mod normal nu ar trebui sa fie bugetate, cel de la urbanism este bugetat, știți că nu
avem arhitect și avem nevoie. A plecat de la noi. L-am convins sa plece, nu l-am dat afara. Sunt multumit de
omul care este acum. Nu stie ,dar invata. Nu vreau să mai votați străzi cu lățime de 3 m.
D-nul cs.Oancea: am votat propunerea compartimentului de specialitate, a fost tras la raspundere
pentru aceasta problema. De fapt , a fost cineva din aparatul de specialitate sancționat pentru greșeli ?
D-nul cs.Covaci: ar trebui să recunoaștem ca sunt multe persoane care au construit fără documente.
D-nul presedinte supune la vot procesul-verbal al sedintei anterioare si acesta se aproba cu
unanimitate de voturi.
D-na cs.Voicu: aș dori să fac o precizare, sa se acorde mai multa atentie semnelor de punctuatie la
întocmirea proceselor verbale.
1.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Bilantului contabil la data de 31.12.2018 , a
Machetei indicatorilor economico-financiari pe anul 2018 si repartizarea profitului SC Apă-Canal Tălmaciu
SRL-initiator primarul orasului Talmaciu .
Comisia economica: avem o propunere ca dividendele sa ramana la SC Apa Canal Tălmaciu SRL și
atunci vom putea să nu mai mărim taxa .
D-nul cs.Lotrean : nu se poate, repartizarea profitului la societăţile comerciale cu capital integral sau
majoritar de stat sunt imperative în acest sens, ca 50% sa revina proprietarului.
D-na cs.Voicu: ideea era sa nu se mai scumpeasca canalizarea la cetateni. Auditorul nostru este cel
mai in masura sa ne raspunda.
D-nul presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare în forma propusă si acesta se aproba
cu unanimitate de voturi.
2.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli, a indicatorilor
de performanta, a majorarilor salariale si a voucherelor de vacanta la SC Apa-Canal Talmaciu SRL pentru
anul 2019-initiator primarul orasului Talmaciu.
D-nul cs. Lotrean : salariile de la ei sunt mai mari decât la ROMANOFIR și noi nu dăm nici
vouchere de vacanta. Propun să nu le dăm vouchere și să se refacă bugetul fără sumele pentru voucherele de
vacanta.
D-nul cs. Stroilă : nu sunt de acord. Le dăm celor din Primărie și celor de la RPL Ocol Silvic
Tălmaciu RA și lor să nu le dăm?
Supus la vot proiectul de hotărâre cu propunerea domnului cs. Lotrean de a se reface bugetul fara
tichete de vacanta se aprobă cu 12 pentru si 2 abtineri (cs.Carpatorea si Stroila).
3.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Procesului verbal privind rezultatele inventarierii
la data de 31.12.2018 si a procesului verbal de casare nr.1/9.01.2019 de la S.C Apa-Canal Talmaciu S.R.Linitiator primarul orasului Talmaciu.
D-nul presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare si acesta se aproba cu 12 voturi
pentru si 2 abtineri (cs. Voicu, Achim).
4.PROIECT DE HOTARARE privind stabilirea impozitelor si taxelor locale din Orasul Talmaciu
pentru anul 2020 prin indexarea cu rata inflatiei de 4,6 % a celor existente. -initiator primarul orasului
Talmaciu.
D-nul primar: daca angajam pe cineva la urbanism, facem o comisie pentru a face o zonare corecta.
D-nul presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare si acesta se aproba cu 11 voturi
pentru si 3 abtineri(cs. Rinjeu, Oancea, Covaci).
5.PROIECT DE HOTARARE privind premierea persoanelor vârstince cu domiciliul în Tălmaciu
care au împlinit 80 de ani pana la data de 31.12.2019 si pentru cei care implinesc 80 ani pana la data de
31.12.2019, respectiv cei nascuti in anii 1938 si 1939-initiator cs.Lotrean Constantin.
D-nul cs.Ivan: in comisia noastra nu am fost de acord, propunem sa se dea acesti bani la camere
video pentru școli și să li se dea acestora doar o diplomă.
D-nul cs.Lotrean: este vorba de proiectul initiat de mine si vreau sa-l sustin.

D-nul cs. Ion Dacian : celorlalți de până acum le-am dat.
Comisia economica: sa se completeze proiectul ca se dau bani o singura data la implinirea varstei de
80 ani.
D-nul presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare cu mentiunea facuta si se aproba cu
12 voturi pentru si 2 abtineri (cs.Ivan si Draghita).
6.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al RPL "Ocolul
Silvic Talmaciu” RA pe anul 2019 , a devizelor de lucrări silvice aferente anului 2019 si a investitiilor
propuse pentru anul 2019-initiator primarul orasului Talmaciu.
D-nul cs.Stroila: sa le scoatem voucherele de vacanta.
D-nul presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu 13 voturi pentru si 1
abtinere(cs.Stroila).
7.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea prețurilor de pornire, a tipului de licitație și a
garanțiilor de contractare ale loturilor de masă lemnoasă fasonată și partizilor de masă lemnoasă pe picior
oferite la licitația din fondul forestier proprietatea Orașului Tălmaciu, care va avea loc în luna mai 2019
pentru anul de productie 2019.-initiator primarul orasului Talmaciu.
D-nul presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu 13 voturi pentru si 1
vot impotriva(cs.Stroila deoarece nu au Consiliu de Administratie).
D-nul cs. Rînjeu : totuși, prețurile sunt cam mici.
8.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea atestarii la domeniul public al Orasului Talmaciu
a retelelor de alimentare cu apa de pe strada Mihai Eminescu, strada Dealului si strada Talmacelului din
Orasul Talmaciu si aprobarea decontarii valorii lucrarilor executate pe acestea de catre SC Acstal SA
Talmaciu din cota de dezvoltare incasata de la utilizatori.-initiator primarul orasului Talmaciu.
Comisia buget: să se completeze inventarierea cu valoarea strazii.
D-na cs. Voicu : mi s-ar părea normal să ni se prezinte valoarea actuală a fiecărei străzi din inventar
și că se majorează cu valoarea lucrărilor acestora.
D-nul presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare cu mentiunea facuta si se aproba cu
11 voturi pentru si 3 abtineri(cs.Stroila, Voicu si Achim).
9.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea documentației tehnice , a principalilor indicatori
tehnico-eonomici și demararea procedurilor de achiziție publică pentru obiectivul de investiții ” Intocmire
documentatie tehnica in vederea obtinerii autorizatiei ISU pentru gradinita si Sala de sport Talmaciu”.initiator primarul Orasului Talmaciu.
D-nul presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu unanimitate de voturi.
10.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea prelungirii contractului de inchiriere nr.
5295/70/4.06.2014 încheiat cu Diaconescu Marin si stabilirea chiriei pentru terenul ce face obiectul
contractului.-initiator primarul orasului Talmaciu.
D-na cs.Voicu: in actul aditional excludeti posibilitatea subinchirierii?
D-na cs.juridic: nu, această facultate nu i-a fost interzisă în mod expres prin contractul initial.
D-nul presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu unanimitate de voturi.
11.PROIECT DE HOTATARE privind cesiunea contractului de închiriere nr. 2674/82/2013
încheiat cu Marcu Cornelia pentru terenul situat in zona „La Rau Sadu” în suprafață de 40 mp în favoarea
doamnei Lazar Corina domiciliată în Tălmaciu, str.Piata Textilistilor, nr. 15.-initiator primarul orasului
Talmaciu.
D-nul presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu unanimitate de voturi.
12.PROIECT DE HOTARARE privind inchirierea unei locuințe situate în Tălmaciu, str. Nicolae
Balcescu, nr.2 doamnei Radoiu Tanta.-initiator primarul orasului Talmaciu.
D-nul presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu unanimitate de voturi.
13.PROIECT DE HOTARARE privind prelungirea contractului nr. 3757/123/14.05.2010 încheiat
cu S.C TUROMED SRL.-initiator primarul orasului Talmaciu.
D-nul presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu unanimitate de voturi.

14.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a
imobilului inscris in CF 100707/Talmaciu , nr.top. 7561/3 in suprafata de 820 mp cu propunere de
dezmembrare-initiator primarul Orasului Talmaciu.
D-nul cs. Rinjeu: propun amanarea proiectului si sa se mearga la fata locului.
D-nul presedinte de sedinta supune la vot propunerea pentru amanare si aceasta se aproba cu
unanimitate de voturi.
15.PROIECT DE HOATARARE privind aprobarea modificarii de tarif solicitată de operatorul
depozitului ecologic de deșeuri S.C. TRACON S.R.L si mandatarea dl.Limbasan Miron George ca
reprezentant al orașului Tălmaciu în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ECO”
Sibiu să voteze pentru aceasta majorare de tarif.-initiator primarul orasului Talmaciu.
Se propune aprobarea majorarii de tarif si imputernicirea d-lui Limbasan George sa reprezinte orasul
Talmaciu și să voteze pentru majorarea tarifului.
D-nul presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu unanimitate de voturi.
16.PROIECT DE HOTARARE privind modificarea Anexei 1 la HCL 152/2018 pentru aprobarea
Actului aditional nr.6 la contractul de concesiune nr.1/2000 actualizat sub nr.8180/29.10.2018.-initiator
primarul orasului Talmaciu.
D-nul cs. Rus : propun ca anterior aprobării actului aditional și a tarifelor să programăm o întâlnire
cu reprezentanții SC ACSTAL SA și să se faca o sedinta de consiliu numai pentru analizarea acestor proiecte
16 si 17. Trebuie sa vedem ce vom face si cu bazinul de apa. Este obligatia noastra. Deci propune amânarea
acestor proiecte.
D-nul presedinte de sedinta supune la vot propunerea pentru amanarea celor doua proiecte de
hotarare, respectiv PH 16 si PH 17 si se aproba cu unanimitate de voturi.
17.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea tarifelor distincte pentru colectare, transport si
depozitare a deseurilor municipale pe fractii (deseuri reziduale, reciclabile si biodegradabile)-operator S.C
Acstal S.A Talmaciu-initiator primarul orasului Talmaciu. S-a amanat.

19.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Retelei unitatilor de invatamant preunivesitar
de stat autorizate/acreditate pentru anul scolar 2019-2020.-initiator primarul orasului Talmaciu.
D-nul presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu unanimitate de voturi.
20.PROIECT DE HOTARARE privind alegerea președintelui de ședință pentru
Consiliului Local Tălmaciu din luna mai 2019.-initiator primarul orasului Talmaciu.
D-nul cs.Achim Dan il propune ca presedinte de sedinta pe cs.Oancea Ioan.
Se supune la vot propunerea si se aproba cu unanimitate de voturi.

ședințele

Avizari:
A.1. Raport Sala sport.
D-nul cs. Lotrean : ar fi foarte bine să avem o sală de sport dar cu sursă de finanțare din fonduri
atrase nu din bugetul local.
D-nul primar: stiti ca ne ocupam sa aducem bani la Sf.Ioan cu Ansamblul Datini, am scris un proiect
pentru obtinere fonduri din care sa facem si Zilele Talmaciului.
Supus la vot raportul este avizat cu precizarea domnului cs. Lotrean .
A.2. Raport facturarea serviciilor de canalizare la Talmacel, începând cu 1 iulie 2019, pe baza
consumurilor individuale înregistrate la contoarele de apa.
Se supune la vot si se avizează cu unanimitate de voturi.
D-nul cs. Lotrean Constantin : referitor la PH privind aprobarea unor masuri pentru implementarea
procesului de bugetare participativa in orasul Talmaciu aș dori să precizez că am avut în vedere :
1. Punerea in valoare a stejarului din curtea scolii prin competitia – centenarul primei școli
“Arborele anului”.
2. Realizarea unui traseu de hiking ” Urcarea la cetate si intoarcere la izvor ” cu zone de vedere,
belvedere și ”Poiana a 3-a” cu zone de divertisment și zone de picnic.

Ca loc de picnic ar putea fi și paraul din fata primariei.
D-nul cs.Popa : cine ar pune în practică aceste proiecte? Functionarii din primarie?
D-nul cs.Lotrean: in alte tari acest gen de proiecte sunt foarte avansate. Nu stiu exact daca o asociatie
poate gestiona direct fonduri publice.
D-nul Diaconu: Primaria Sibiu si Primaria Medias publica aceste proiecte. Organizatiile vin si depun
oferte. Cine castiga face proiectul si la sfarsit primaria verifica si apoi plateste contributia cu care s-a angajat
in proiectul respectiv.
D-na cs. Voicu: am urmatoarea rugaminte pentru d-na secretar: proiectele de hotărâre sa fie puse pe
ordinea de zi in ordinea importantei lor si grupate pe aceleași teme.
D-na secretar: anul trecut, la o rectificare de buget a fost trecut primul pe ordinea de zi și ați cerut să
fie înscris după celelalte proiecte care aveau legătură cu bugetul.
D-na Voicu: aș dori, de asemenea, deoarece la aprobarea proiectelor de hotarâre ne asumăm
răspunderea juridică în cazul producerii unor consecințe vătămătoare, ca rapoartele care fundamentează
aceste proiecte de hotărâre să conțină toate datele, să fie explicite și însoțite de documentatii complete și
schite, sa nu mai fie numai 3 randuri scrise.
D-nul cs.Stroila: era o lista cu persoanele din Tălmacel care nu au încheiate contracte pentru
serviciile la gunoi.
D-nul cs. Rus: am amânat proiectele de hotarâre referitoare la SC ACSTAL SA , le vom discuta tot
atunci.
D-nul Diaconu: proiectul la care ne-am incadra se numește “Dezvoltarea localitatii noastre”. În
continuarea prezintă detalii pentru punerea in executare a acestui proiect. Trebuie sa hotarati daca intrati sau
nu in acest proiect. Termenul de depunere la Consiliul Judetean este de 20.05.2019.
Ar trebui ca Primaria sa fie membra intr-un ONG pentru ca sesiuni de proiecte se deschid tot timpul.
D-nul primar: sa o supunem la vot.
D-nul cs. Popa : dacă termenul este atât de scurt, sa mergem pe o asociatie constituita.
D-nul Diaconu: asociația constituită trebuie sa aibă cuprins in statut, dezvoltarea localitatii Talmaciu.
D-nul cs. Stroila: ce bani da Consiliul Judetean?
D-nul Diaconu: depinde de proiect.
D-nul cs. Popa: sa votam ca suntem in principiu de acord cu contributia de 10% pentru proiect.
D-nul Diaconu: eu scriu proiectul si dvs.hotarati proiectul.
Nemaifiind alte discutii se declara inchisa sedinta, drept pentru care s-a incheiat prezentul
proces-verbal intr-un exemplar.

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONSTANTIN POPA

SECRETAR
VIOLETA HANEA

