ROMANIA
JUDETUL SIBIU
ORASUL TALMACIU
CONSILIUL LOCAL

NR.3386/22.05.2019

PROCES-VERBAL
intocmit in sedinta ordinara a Consiliului Local Talmaciu din data de 22.05.2019.-

Sedinta a inceput la ora 13:00 si a fost convocata in baza Dispozitiei nr.101/2019 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.Oancea Ioan.
D-nul președinte propune să se dea cuvantul cetatenilor aflati in sala de sedinte.
D-nul cs.Lotrean : dl. Rusu Simion a fost invitat la propunerea mea. Pentru proiectul de hotărâre
inițiat de mine cu privire la bugetarea participativă aș dori să știu care este posibilitatea tehnică să existe pe
pagina de internet a primariei un fișier unde cetatenii sa poata posta proiecte care doresc sa fie realizate în
orașul nostru si ulterior sa poată fi votate de catre cetatenii orasului.
D-nul Rusu Simion: aceste proiecte vor fi depuse o singură dată sau de mai multe ori ? Perioada de
depunere a proiectelor sa fie permanenta?
D-nul cs. Lotrean: sa fie anumite perioade in care sa se poata depune propunerile pentru proiecte,
după care să existe o perioadă cu posibilitatea de a le vota.
D-nul Rusu Simion: în principiu este posibil orice, se poate realiza un algoritm . Trebuie analizat
cum se poate deschide fisierul de catre cetateni sa poata sa scrie proiectele. Trebuie avut grija si la protectia
datelor cu caracter personal. Site-ul este destul de static, în acest context structura site-ului ar trebui
modificată , daca trecem in partea cealalta -dinamica- implica alte cheltuieli. Ar trebui stabilită o persoană de
legătură , cu cine tinem legatura? Noi nu ne putem asuma conținutul celor publicate.
D-nul primar: problema este de unde luam banii. In sedinta trecuta ati redus cheltuielile. Acum
trebuie stabilit si de unde asiguram finantarea.
D-nul Diaconu Dan : in sedinta trecuta am discutat despre un festival gastronomic si infiintarea unei
asociatii. Nu s-a votat in sedinta trecuta. Am depus copie dupa proiect la Registratura Primariei. Pana la
aceasta data s-a rezervat numele asociatiei ” Impreuna pentru Talmaciu”, s-au scris in proportie de 90% din
actul constitutiv si statutul asociatiei. Mai trebuie acordul Consiliului Local prin HCL ca accepta ca Primaria
sa fie membru fondator in asociatie, dovada unui sediu, patrimoniul asociatiei, definitivarea actului
constitutiv si a statutului, etc.
D-na cs.Voicu: care sunt costurile?
D-nul Diaconu: un salar minim pe economie. Restul se stabileste dupa infiintarea asociatiei.
D-nul cs. Lotrean: care ar fi contributia noastră ?
D-nul Diaconu: aceste proiecte sunt destinate comunitatii locale, 51% persoane fizice si persoane
juridice si 49 % autoritatea locala.
D-nul cs.Lotrean: numele este numai rezervat sau inregistrarea este facuta la minister?
D-nul Diaconu: este atribuit, avem avizul de la minister. Proiectul de la Consiliul Judetean este scris
pe Primaria Talmaciu. Noi am depus un proiect din partea Primăriei Tălmaciu. Urmatorul pas este infiintarea
asociatiei.
D-nul cs. Rus: sediul nu poate fi la Centrul de Informare Turistica?
D-nul Ion Dacian : sau la bibliotecă ?
D-nul cs. Stroila: vreau sa fiu si eu membru fondator. Sediul sa fie unde are sediul și Asociatia Vitre.
Se supune la vot propunerea ca Primaria sa fie membru fondator si sediul la Casa Căsătoriilor și se
aproba ambele cu unanimitate de voturi.
D-nul Stoica: am depus la registratură o cerere, doresc sa mi se citeasca cererea.
D-na secretar: nu este pe ordinea de zi. Se va discuta in sedinta viitoare.
D-nul primar: daca tot a venit sa-si expuna punctul de vedere.

D-nul Stoica: tata a primit terenul cu reforma agrară. La revoluție s-a dat terenul înapoi . Acum va fi
autostrada pe acolo. Am solicitat să mi se atribuie un alt teren. Doresc teren la schimb cu acel teren. Platesc
impozit an de an pe adapost agricol. Nu am autorizatie de construire pentru ce am construit.
D-nul cs. Popa: s-a stabilit definitiv traseul autostrazii? Este public?
D-nul primar: da, s-a definitivat.
D-nul Stoica D : am identificat 2 terenuri in zona Casa de apa, la al-III-lea pod.
D-nul primar: din punctul meu de vedere nu se poate face acest schimb. Nu am teren pentru toate
persoanele care ar veni sa ceara teren la schimb. Noua nu ne da Statul nimic pentru expropriere.
D-nul Stoica: Dacă aș dori să cumpăr acest teren cât va fi? Sau ar mai fi un teren acolo unde vrea sa
se faca popicaria.
D-nul primar: se va verifica si se va vedea. Sa faceti o noua cerere in acest sens, pe care sa o
depuneti la Registratura.
D-nul Rusu Ilie: vreau sa particip la sedinta. Am depus cererea pentru lemn si legea care îmi dă acest
drept.
D-na cs.Juridic: documentația pe care a depus-o acum este aceeași cu cea de anul trecut. Să nu uităm
că Ocolul Silvic Tălmaciu a motivat propunerea de vânzare pentru domnul Rusu a unei cantității de 10 mc
lemn stejar conform HCL 190/2017, prin aceeea că, cantitatea de lemn de lucru din categoria stejari care se
poate recolta anual din fondul forestier al orașului Tălmaciu este redusă, iar vânzarea directă a unor cantități
mari pe persoană fizică din aceste specii în detrimentul vânzării prin licitație duce la scăderea veniturilor
obținute la bugetul local implicit la diminuarea profitului unității.
D-nul Rusu: ocolul nu mi-a raspuns , mi-a spus ca raspunde consiliul local. Nu vreau decat ce este in
proiect.
D-na cs. Juridic: are un raspuns primit anul trecut pentru această solicitare. Ar putea să primească
anul acesta un alt răpuns la aceeași solicitare? Daca doriti sa votati din nou, este alegerea dvs. Aș dori să vă
fac cunoscut și faptul că sotia domnului Rusu are o cerere înregistrată din februarie la Ocolul Silvic
Tălmaciu pentru 10 mc lemn de stejar pentru nevoi personale dar nu s-a dus sa ridice lemnul.
D-nul Rusu: am depus si legea conform careia se poate da lemnul solicitat.
D-na cs. Juridic: Legea la care face referire era în vigoare și anul trecut, răspunsul pe care l-a primit
este dat în concordanță și cu acea lege. Repet totuși, potrivit prevederilor art. 10 alin. 2 din OG 27/2002
cererea se clasează având deja un răspuns. Aveti doua posibilitati: ori o supuneti din nou la vot, ori primeste
raspunsul ca cererea a fost soluționată si se claseaza.
D-nul cs. Stroila: am aprobat la Ocolul Silvic cantitatea de lemn pe care sa o exploateze. Acum de ce
vin in Consiliul Local? Trebuie consiliu de administratie.
D-nul Rusu Ilie: eu am depus o cerere si astept raspunsul dvs.
D-nul cs. Oancea: o să primiți un răspuns scris.
D-nul Ceausila: am o cerere de concesionare/ cumpărare pentru 200 mp teren în spatele casei. Vreau
sa construiesc un garaj.
D-nul cs. Popa: am discutat sa facem urbanizarea zonei respective. Trebuie făcută reglementarea
întregii parcele si numai după aceea sa împărțim terenul în funcție de cât rezultă din măsurători.
D-nul Ceausila: sunt mai multe construcții acolo și nimeni nu plateste nimic.
D-nul cs. Popa: trebuie vazuta toata zona. Sa vedem ce este si ce putem da. Trebuie vazut ce este de
facut din punct de vedere urbanistic.
D-nul primar: propun avizarea .
D-nul presedinte de sedinta supune la vot procesul-verbal al sedintei anterioare si acesta se aproba cu
unanimitate de voturi.
Se supune la vot ordinea de zi a sedintei .
D-na cs. Juridic: aș avea o propunere de modificare a ordinei de zi prin supunerea analizei
dumneavoastră a proiectul de hotărâre nr. 15 sub două aspecte. Am discutat cu cei de la DGASPC Sibiu și
am primit astăzi demersurile pe care trebuie sa le facem pentru acordarea unor gratuitati pe transportul urban
cu mijloace de transport in comun de suprafata, persoanelor cu handicap. Propunem emiterea a 2 hotarari
separat, una pentru încheierea unei convenții cu DGASPC Sibiu si aprobarea celor 2 cereri depuse pentru
solicitare legitimatie de calatorie gratuita pe transportul urban comun de suprafata si una pentru încheierea
unei conventii cu SC Tursib SA .
Se supune la vot ordinea de zi cu propunerea facuta si se aproba cu unanimitate de voturi.

Se trece la dezbaterea ordinii de zi:
1.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea atribuirii directe catre SC APA-CANAL
TALMACIU SRL a unor activitati componente Serviciului de salubrizare din Orasul Talmaciu ( măturat,
stropit, spălat căi publice, deszăpezire și transport zăpadă, intretinere zone verzi) .-initiator primarul
Orasului Talmaciu.
Comisiile de specialitate sunt de acord cu proiectul.
D-nul presedinte de sedinta supune la vot proiectul si acesta se aproba cu unanimitate de voturi.
2.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea delegării gestiunii prin licitație publică a
Serviciului de iluminat public din Orașul Tălmaciu.-initiator primarul Orasului Talmaciu.
Comisiile de specialitate sunt de acord cu proiectul.
D-nul presedinte de sedinta supune la vot proiectul si acesta se aproba cu unanimitate de voturi.
3.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea delegării gestiunii prin licitație publică a Serviciului de
dezinsecție, dezinfecție și deratizare din Orașul Tălmaciu.-initiator primarul Orasului Talmaciu.
Comisiile de specialitate sunt de acord cu proiectul.
D-nul presedinte de sedinta supune la vot proiectul si acesta se aproba cu unanimitate de voturi.
4.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea actualizarii Caietului de sarcini pentru asigurarea
continuitatii Serviciului public de salubrizare din Orasul Talmaciu pentru activitatile de colectare, transport si
reciclare a deseurilor municipale din Orasul Talmaciu.-initiator primarul Orasului Talmaciu.
In completarea proiectului a fost primită astăzi o propunere de la SC ACSTAL SA privind Art. 6
Eventualele sume obținute de la operatorii economici autorizați în tratarea deșeurilor pentru deșeurile
reciclabile colectate separat și refuzate la stația de sortare se vor evidenția în mod distinct și vor fi folosite
cu aprobarea concedentului pentru dotarea sistemului public de salubrizare ( containere , tomberoane) .
Astfel, pentru art. 6 din caietul de sarcini sunt propuse trei variante:
a) vor constitui venituri pentru Orasul Talmaciu – în proiectul inițial;
b) se vor evidenția în mod distinct și vor fi folosite cu aprobarea concedentului pentru dotarea
sistemului public de salubrizare ( containere , tomberoane).- propunere SC ACSTAL SA
c) se vor evidenția în mod distinct și vor fi folosite numai cu aprobarea concedentului – propunere în
cadrul ședinței.
D-nul presedinte de sedinta supune la vot proiectul în forma inițială și acesta este respins cu
unanimitate .
Supus la vot proiectul cu propunere SC ACSTAL SA – este respins cu unanimitate de voturi.
D-nul președinte supune la vot proiectul cu propunerea din cadrul ședinței și acesta este aprobat cu
unanimitate de voturi.
5.PROIECT DE HOTARARE privind modificarea Anexei 1 la HCL 152/2018 pentru aprobarea
Actului aditional nr. 6 la contractul de concesiune nr.1/2000 incheiat cu SC Acstal SA Talmaciu.-initiator
primarul Orasului Talmaciu.
În completarea proiectului a fost primită astăzi o propunere de la SC ACSTAL SA privind Art.

23.2.3 Eventualele sume obținute de la operatorii ec. Autorizați în tratarea deșeurilor pentru
deșeurile reciclabile colectate separat și refuzate la stația de sortare se vor evidenția în mod
distinct și vor fi folosite numai cu aprobarea concedentului pentru dotarea sistemului public de
salubrizare ( containere , tomberoane) .
Art.24.2.20 – Sumele obținute din valorificarea deșeurilor colectate selectiv se vor distribui conform
legislației în vigoare
Art. 25.2.6 – Plătește contribuția datorată de UAT în cazul neîndeplinirii obiectivului anual de
reducere a cantit. de deșeuri eliminate prin depozitare din deșeurile municipale colectate, plata fîcându-se
pt. diferența dintre catit. coresp. obiectivului anual și cantitatea efectiv încredințată spre reciclare și alte
forme de valorificare ( art. 9 lit.p din OUG 196/2005 fondul de mediu)
Primul punct referitor la Art. 23.2.3 al noii propuneri de la SC ACSTAL SA a fost analizată la
proiectul precedent astfel că se propune să aibă forma aprobată la caietul de sarcini.
Cât privește propunerea art.25.2.6 ESTE DEJA PRINSĂ ÎN ACTUL ADIȚIONAL NR:
5/

2015 inregistrat sub nr.4618/20.05.2015.
D-nul presedinte de sedinta supune la vot proiectul împreună cu amendamentele de mai sus si acesta
se aproba unanimitate de voturi.
6.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea formei Contractului de furnizare a serviciului de
alimentare cu apa ce se va incheia intre SC ACSTAL SA Talmaciu si utilizatori.-initiator primarul Orasului
Talmaciu.
În completarea proiectului a fost primită astăzi o propunere de la SC ACSTAL SA privind
modificarea pct.7.6 – să aducă la cunoștința utilizatorului , cu cel puțin 24 h înainte, pe facebook-ul

operatorului, ziarul local, afișare la sediul operatorului și dacă este posibil prin afișare la
domiciului/sediul utilizatorului.
D-nul presedinte de sedinta supune la vot proiectul cu propunerea SC ACSTAL SA și acesta se
aproba cu unanimitate de voturi.
7.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea formei Contractului de prestare a serviciului de
canalizare ce se incheie intre SC APA-CANAL TALMACIU SRL si utilizatori.-initiator primarul Orasului
Talmaciu.
Comisiile de specialitate sunt de acord cu proiectul.
D-nul presedinte de sedinta supune la vot proiectul si acesta se aproba cu unanimitate de voturi.
8.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea tarifelor distincte pentru colectare, transport si
depozitare a deseurilor municipale pe fractii (deseuri reziduale, reciclabile si biodegradabile)-operator SC
Acstal SA Talmaciu.-initiator primarul Orasului Talmaciu.
Comisiile de specialitate sunt de acord cu proiectul.
D-nul presedinte de sedinta supune la vot proiectul si acesta se aproba cu unanimitate de voturi.
9.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea unor masuri pentru implementarea procesului de
bugetare participativa in Orasul Talmaciu .-inițiator consilier Lotrean Constantin-Mihai.
D-nul cs.Stroila: exista un calendar foarte bun. Daca vrem sa fie cu continuitate calendarul trebuie
inceput mai devreme , chiar din luna ianuarie.
D-nul cs. Lotrean: anul acesta se pot realiza pentru că vor fi propuse microproiecte care să se
încadreze în 5000 EURO ( Ex. o propunere ar putea fi pentru reglementarea terenului din jurul stejarului de
la școală) . Pentru anul 2020 putem modifica proiectul. As dori să vă prezint un proiect de hotarare pentru
bugetare participativă de la Primaria Deva.
D-nul cs. Rus: să vedem mai întâi ce implică și suportul tehnic. Ar putea fi implicați în activitate cei
de la Centrul de Informare Turistica.
D-nul cs. Lotrean: sunt lucrări care nu au nevoie de proiect tehnic, de exemplu un traseu de hiping.
Trebuie sa constientizam cetățenii și pot veni să facă munca voluntara si primaria sa asigure materialele.
D-nul cs. Popa: cu asfaltarile in Talmacel n-au facut nimic, in Colonia Talmaciu n-au facut nimic. Ar
trebui sa le luam pe prioritati.
D-nul cs. Ivan : sunt de acord cu proiectul dar bani pentru drumurile de la Tălmăcel când mai dăm?
D-nul cs. Lotrean: pot sa vina cu propuneri și pentru Tălmăcel și sat Colonia Tălmaciu, nu numai
pentru orașul Tălmaciu. Vă propun să stabilim si comisia.
D-nul cs. Popa: sa stabilim comisia in functie de proiect.
D-nul cs. Lotrean: propun primarul, viceprimarul si persoanele de la Centrul de Informare Turistica.
Primar: pe mine lasati-ma deoparte. Eu propun sa fie si din consilieri in comisie.
D-nul cs. Lotrean : comisia este numai pentru verificarea legalității propunerilor nu pentru altceva.
Cred că ar fi bine să fie câte o persoană de la serviciul economic, urbanism, tehnic, juridic și centrul de
informații.
D-nul presedinte de sedinta supune la vot proiectul si acesta se aproba cu unanimitate de voturi.
10.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr.
18/1/3.01.2017 încheiat cu doamna Voica Georgeta-Eudochia pentru locuința ANL situata în Tălmaciu,
str.Emil Cioran, bl.2, sc.B, ap.8, jud.Sibiu.-initiator primarul Orasului Talmaciu.
D-nul cs. Rus : am înțeles că s-a primit o adresă de la Agentia Nationala de Locuinte că pot fi

cumpărate locuințele. Dacă avem cereri de ce nu le vindem?
Primar: Da am primit dar nu avem încă un raport de la serviciul de specialitate.
Comisiile de specialitate sunt de acord cu proiectul.
D-nul presedinte de sedinta supune la vot proiectul si acesta se aproba cu unanimitate de voturi.

11.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere
nr.4592/218/6.06.2013 încheiat cu doamna Sandulescu Nicoleta pentru locuința ANL situata în Tălmaciu,
str.Emil Cioran, bl.2, sc.A, ap.1, jud.Sibiu.-initiator primarul Orasului Talmaciu.
Comisiile de specialitate sunt de acord cu proiectul.
D-nul presedinte de sedinta supune la vot proiectul si acesta se aproba cu unanimitate de voturi.
12.PROIECT DE HOTARARE privind prelungirea contractului de inchiriere nr.3819/201/2013
incheiat cu doamna Dragan Maria pentru locuinta situata in Talmaciu, str. Nicolae Balcescu, nr.2, judetul
Sibiu.-inițiator primarul Orașului Tălmaciu.
Comisiile de specialitate sunt de acord cu proiectul.
D-nul presedinte de sedinta supune la vot proiectul si acesta se aproba cu unanimitate de voturi.
13.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea numărului și cuantumului burselor ce se acordă
elevilor din învățământul preuniversitar de stat din Orașul Tălmaciu pentru anul scolar 2018-2019.-initiator
primarul Orasului Talmaciu.
Comisiile de specialitate sunt de acord cu proiectul.
D-nul presedinte de sedinta supune la vot proiectul si acesta se aproba cu unanimitate de voturi.
14.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al
Serviciului Public „Politia Locala Talmaciu”.-initiator primarul Orasului Talmaciu.
Comisiile de specialitate sunt de acord cu proiectul.
D-nul presedinte de sedinta supune la vot proiectul si acesta se aproba cu unanimitate de voturi.
15.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat cu
DGSAPC Sibiu îl constituie eliberarea şi transmiterea legitimaţiilor pentru transportul urban cu mijloace de
transport în comun de suprafată,către persoanele cu handicap grav şi accentuat.-initiator primarul Orasului
Talmaciu.
Comisiile de specialitate sunt de acord cu proiectul.
D-nul presedinte de sedinta supune la vot proiectul cu propunerea de la începutul ședinței si acesta
se aproba cu unanimitate de voturi.
15(1)PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea încheierii unei conventii de parteneriat cu SC
Tursib SA pentru decontarea contravalorii gratuității pe toate liniile la transportul urban cu mijloace de
transport în comun, pe raza municipiului Sibiu, pentru beneficiarii legitimaţiilor eliberate de către DGASPC
Sibiu.
Comisiile de specialitate sunt de acord cu proiectul.
D-nul presedinte de sedinta supune la vot proiectul cu propunerea de la începutul ședinței si acesta se
aproba cu unanimitate de voturi.
16.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea situatiilor financiare anuale aferente anului 2018
la R.P.L Ocolul Silvic Talmaciu R.A, raportului administratorului precum si repartizarea profitului net aferent
anului 2018.-initiator primarul Orasului Talmaciu.
Comisiile de specialitate sunt de acord cu proiectul.
D-nul presedinte de sedinta supune la vot proiectul si acesta se aproba cu 13 voturi pentru si 1
abtinere(cs. Stroila pentru ca nu au CA).
17.PROIECT DE HOTARARE privind atestarea apartenentei la domeniul public al Orasului
Talmaciu a activelor fixe care sunt inregistrate in contabilitate si nu sunt cuprinse in Lista inventarului
domeniului public atestat prin HCL si completarea HCL 174/2011 .-initiator primarul Orasului Talmaciu.
Comisiile de specialitate sunt de acord cu proiectul.
D-nul presedinte de sedinta supune la vot proiectul si acesta se aproba cu 12 voturi pentru si 2

abtineri (cs. Stroila si Voicu pentru ca nu au primit nici acum inventarul la 31 decembrie 2018 deși l-au
solicitat de mai multe ori).
18.PROIECT DE HOTARARE privind alegerea presedintelui de sedinta pentru sedintele
Consiliului Local Talmaciu din luna iunie 2019.-initiator primarul Orasului Talmaciu.
D-nul cs. Lotrean o propune pe d-na cs. Voicu Adriana.
Se supune la vot propunerea si se aproba cu unanimitate de voturi.
19.Avizari.
A.1.Cerere Rusu Ilie Dumitru, domiciliat in Talmaciu, str.St.L.Roth, nr.13, judetul Sibiu pentru 50 mc lemn
stejar .
D-nul cs. Achim: sa nu mai votam, am votat odata.
D-nul cs. Lotrean: este pertinent ce ne-a spus d-na consilier juridic.
D-nul cs.Rus: sa marim pretul la stejar.
D-na cs. Juridic: cei de la Ocol mi-au spus ca nu au atata lemn de stejar pentru a onora cererea.
D-nul primar: sa-i aprobam 30 mc si sa marim pretul.
D-nul cs.Lotrean: eu zic ca am aprobat odata si atunci nu respectam legea si Curtea de Conturi ne-ar putea
stabili prejudicii. Ne asumăm un prejudiciu?
D-na cs. Draghita: avem hotarare in care scrie ca putem sa-i dam 50 mc rasinoase , nu stejar.
D-nul presedinte de sedinta supune la vot propunerea pentru raspunsul ca se claseaza cererea pentru ca a
primit deja raspuns anul trecut si se aproba cu 9 voturi pentru si 5 abtineri(cs. Dacian, Popa, Rinjeu, Oancea,
Stroila). Nu s-a aprobat acest raspuns.
D-nul presedinte supune la vot aprobarea cererii d-lui Rusu Ilie si se obtin 2 voturi pentru ( Rînjeu, Stroilă)
si 12 impotriva.
A.2.Cerere Ceausila Marian, domiciliat in Talmaciu, str. Dealului, nr.4, judetul Sibiu pentru
concesionare/vanzare teren.
D-nul presedinte supune la vot cererea si se aproba cu 13 voturi pentru si 1 abtinere ( cs.Popa - înainte de a
se scoate la licitație să se reglementeze juridic situația pentru toată suprafața, să vedem cum o putem
împărți).
D-nul primar: daca dvs.avizati, pot solicita unui topometrist să întocmească o situație pe care sa o prezinte
pana la sedinta viitoare. Se supune la vot propunerea si se aproba cu unanimitate de voturi.
A.3.Cerere Neagoe Toader, domiciliat in Talmacel, nr.361 pentru atribuire lemn gratuit in vederea
reconstruirii unei stani pe terenul închiriat.
D-nul presedinte de sedinta supune la vot cererea si se aproba cu unanimitate de voturi.
A.4.Raport director SC Apa-Canal Talmaciu SRL pentru acordare vouchere de vacanta angajati in anul 2019.
D-nul presedinte de sedinta supune la vot raportul si se obtin 14 abtineri.
A.5.Raport viceprimar privind aprobarea contributiei de 10% pentru proiectul „ Bucate gustoase si voie buna
in Talmaciu” organizat sub egida proiectului „Sibiu regiune gastronomica europeana” al Consiliului
Judetean Sibiu.
D-nul presedinte de sedinta supune la vot raportul si se aproba cu unanimitate de voturi.
A.6.Raport consilier juridic privind cererea de modificare a cererii de chemare in judecata a SNTGN
Transgaz SA in dosarul civil nr.5438/306/2015 aflat pe rolul Judecatoriei Avrig.
Să prezinte compartimentul urbanism un punct de vedere.
20.DIVERSE.
D-nul primar: trebuie sa ma ocup de semaforul din zona centrala.Sa ramana amandoua trecerile de
pietoni. Lupt sa realizez aceasta problema.
De asemenea in perioada 14 iulie-21 iulie vine un numar de 190 artisti la Romanofir pentru diferite
activitati de recreere si ma intreaba daca sunt voluntari care sa-i cazeze si vor un microbuz pentru transport.
Aceste informatii le-am primit prin mesaj. La Talmacel vor Caminul Cultural pentru a face mancare pentru
artisti. Nu pot sa ma implic singur, vreau sa stiti despre ce este vorba. Să se ocupe dl. Lotrean.
D-nul cs. Lotrean: eu sunt partener in aceste proiect. Nu pot depune cerere. Este o platforma de

creatie ( intre 24-30 iulie 2019 ar fi cele mai impotante dintre evenimente). Proiectul ar trebui sa primeasca
finantare pe economia creativa. Nu s-a putut obtine finantare si cei mai multi artisti au acceptat sa vina numai
cu cazare si masa. Primaria ar trebui sa se ocupe de publicitatea evenimentului, sa asigure transportul
artistilor de la aeroport la Talmaciu.
D-na cs. Voicu : să faceți mai întâi bugetarea.
D-nul cs. Filip : propun să se facă sens unic la târg pentru 300 m. Este foarte simplu prin
amplasarea unui semn care să reglementeze această situație.
D-nul Dacian : pentru deplasarea la Vitre unde merg 20 de oameni avem nevoie de 10 mii EURO.
Ordinea de zi fiind epuizata si nemaifiind ale probleme de dezbatut presedintele de sedinta declara
sedinta inchisa.
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