ROMANIA
JUDETUL SIBIU
ORASUL TALMACIU
CONSILIUL LOCAL

NR.4091/21.06.2019

PROCES-VERBAL
intocmit in sedinta ordinara a Consiliului Local Talmaciu din data de 21.06.2019.-

Sedinta a inceput la ora 12:00 si a fost convocata in baza Dispozitiei nr.111/2019 a primarului
orasului Talmaciu.
Sunt prezenti 12 consilieri fiind absenti cs. Zaharie, Rinjeu si Oancea.
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-na cs.Voicu Adriana.
D-na președinte: propun să dăm cuvantul cetatenilor aflati in sala de sedinte.
D-nul Lungoci Mihai: sunt administratorul unei societăți care are concesionate două terenuri
limitrofe pe strada Unirii si doresc aprobarea comasarii celor două terenuri prin hotarare de consiliu. Vă rog
să-mi introduceți cererea pe ordinea de zi a ședinței de astăzi. Am primit documentația de la topometrist cu
întârziere și aș dori să-mi pot începe lucrările cât mai repede ca să pot profita de lunile de vară.
D-nul primar: nu am putut sa o trec pe ordinea de zi pentru ca numai astazi a venit cu documentatia
de comasare. Dumneavoastră hotărâți daca o puteti trece pe ordinea de zi.
D-na presedinte: propun ca d-nul Popa sa se uite pe documentatie, este președintele comisiei de
urbanism , este mai familiarizat cu documentațiile de urbanism , să ne spună dacă este de acord.Trebuie să
avem în vedere faptul că investiția pe care o face ne va aduce venituri substanțiale la buget.
D-na presedinte de sedinta supune la vot propunerea pemtru introducerea pe ordinea de zi a unui PH
privind comasarea celor 2 terenuri si se aproba cu unanimitate de voturi.
D-nul Moga : sunt administratorul SC PĂNTUȚA și am o cerere pentru aprobarea prelungirii
termenului de predare a terenului concesionat. Vreau să vă rog să țineți seama de investițiile pe care le-am
făcut pe acel teren și să fac precizarea că am primit autorizație de funcționare până la sfârșitul anului.
D-na presedinte: este pe ordinea de zi, o vom discuta când îi va aveni rândul și veți primi răspuns.
D-nul primar: puteti participa la sedinta dar cand se discuta cererea dvs. trebuie sa parasiti sala.
D-na presedinte: răspunsul nostru îl veți primi în scris, ce pot să vă spun este că noi o sa decidem
conform legii.
D-nul primar: eu nu pot sa va ajut decat atat cat prevede legea.
D-na Cojocaru Liana: am depus o cerere pentru un schimb al terenurilor proprietate de pe culoarul
autostrazii cu un alt teren. Doresc ca despagubire un teren cu acceasi valoare.
D-na președinte: după câte știu eu nu Primăria se ocupă de exproprieri.
D-nul primar: Guvernul Romaniei se ocupa de despagubiri. Noi nu putem sa dam teren. Primaria nu
primeste nicio despagubire pentru terenurile expropriate si prejudiceiem bugetul orasului.
D-nul Stoica: cu aceeasi speta sunt si eu. Am înțeles că nu se poate dar, am identificat 2 terenuri pe
care doresc sa le cumpar. După ce o să am documentatia sa vad cine este proprietarul, voi depune cererea.
D-nul primar: faceți cererea și atunci o vom discuta.
D-na presedinte de sedinta supune la vot procesul-verbal al sedintei anterioare si acesta se aproba cu
unanimitate de voturi.
D-na presedinte: d-nul cs.Stroila are o cerere pentru punerea la dispozițiae a unui teren de 12 mp în
vederea amenajării unui punct de desfacere pentru legume, sunteti de acord cu introducerea acesteia pe
ordinea de zi?
D-nul primar: avem un punct de vedere de la compartimentul urbanism? Nu putem face fiecare ce
vrea pe domeniul public.

D-nul cs.Stroila: de 3 ani în Tălmăcel vine o doamnă și vinde roșii . Cetatenii din satul Talmacel s-au
sesizat ca d-na care vindea rosii in fata scolii , a fost amendata si au venit la mine sa rezolvam aceasta
situatie. Am solicitat acest lucru de mai multe ori la Primărie dar nu s-a făcut nimic. La școală nu se poate, la
biserică nu se poate, cetățenii vor totuși să aibă în continuare de unde să cumpere legume în Tălmăcel, să nu
fie nevoiți să se deplaseze chiar și până la Tălmaciu
D-nul primar: trebuia sa veniti la mine sa vedem cum o putem rezolva.
D-nul cs.Stroila: am fost cu d-nul vicepriamr si consilierul dumnravoastră, am cautat sa gasim un
amplasament.
D-nul viceprimar: am stabilit ca o amplasam langa Caminul Cultural.
D-na presedinte: o putem introduce pe ordinea de zi sau nu?
D-nul cs.Popa: trebuie totuși să solutionăm urgent aceasta problema, să avem și în Tălmăcel un punct
de desfacere pentru legume.
D-na presedinte: supun la vot completarea ordinii de zi cu cererea d-lui Stroila. Se obtin 12 voturi
pentru si 1 abtinere(cs.Ion Dacian).
D-na presedinte supune la vot ordinea de zi cu
unanimitate de voturi.

completarile facute si aceasta se aproba cu

Se trece la dezbaterea ordinii de zi:
1.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea rectificării bugetului local pe trimestrul II 2019.initiator primarul Orasului Talmaciu.
D-nul cs.Popa: la comisia noastră s-a stabilit că vom propune ca la școli să dăm mai mulți bani,
sumele alocate sunt prea mici. Reparațiile acum pot fi făcute, în vacanță și să nu uităm că trebuie să lucrăm și
la centralele de încălzire. De când nu s-a mai făcut o revizie la centrale?
D-nul primar: le-am dat bani și i-au cheltuit.
D-nul cs. Popa Ctin: deasemeni ne-am întrebat de ce avem sume suplimentare pentru împrumutul de
la BRD, nu am avut nici o explicație pentru necesitate suplimentării acestor sume.
Vine d-nul cs.Zaharie Dorian la sedinta.
D-nul cs.Lotrean: luna trecută a fost aprobat proiectul de hotărâre pentru implementarea procesului
de bugetare participativa in Orasul Talmaciu și nu sunt prinse în rectificare sumele pentru bugetarea
participativa.
D-nul Istrate Adrian-sef Serviciu contabilitate: vom aloca sumele cand se aproba proiectele care se
fac.
D-nul cs. Lotrean : hotărârile aprobate în consiliu nu trebuie să le punem în aplicare? Am aprobat
pentru cele 3 proiecte câte 5000 EURO pentru fiecare microproiect, desi se știu exact sumele.
D-na cs.Voicu: referitor la paragraful din nota de fundamantere a rectificării de buget privind
incasarile mai mari la impozite si taxe din reevaluare, declarațiile acestea nu se depun pana la 31 ianuarie ?
Bugetul s-a aprobat in aprilie, nu puteau fi prevăzuți în buget?
D-nul Istrate: reevaluarea se pregateste in contabilitate pana in februarie. Reevaluarea a fost depusa
conform termenului dar si din incasari constructii noi.
D-nul primar: impozitul pe unele strazi s-a marit, iar unii cetateni au platiti anticipat impozitul pana
la 30 martie pentru a beneficia de reducerea de 10%.
D-na Voicu: sumele noi mi se par foarte mari fata de estimarile din buget. Bugetul se repartizează pe
tot anul. Daca se cheltuiesc acum aceste sume si erau prevazute pentru trim.IV, cum finalizam investitiile?
D-nul cs.Stroila: sunt foarte multi bani la aceasta rectificare si nu sunt alocati bani si pentru
Talmacel. Sa dam bani la scoli si restul sa ii trecem in rezerva pana stabilim ce se face. Sa se intabuleze
drumul din Talmacel.
D-nul viceprimar: referitor la plecarea in Franta, d-nul cs. Lotrean a anuntat ca nu mai poate
participa, din surse neoficiale am auzit ca ar mai fi persoane care nu mai doresc sa participe, vă rog să vă
hotărâți. Trebuie suplimentate sumele pentru plata TVA- ului, aceste sume nu au fost prinse in buget.
D-nul cs.Stroila: nu este conflict de interese ca ne aprobam aceste sume? Ce garanție avem că nu este
conflict de interese ?
D-nul Istrate : există o hotărâre de guvern care vă reglementează dreptul la diurnă .
D-nul cs. Rus : am dori să ne spuneți ce reprezintă suma prevăzută pentru împrumutul de la BRD.
D-nul Istrate: referitor la creditul BRD, am platit ratele anticipat si acum platim numai dobanda. Am
platit 45 mii lei in ianuarie si au fost recalculate și stabilite ratele la 12 mii lei
D-na cs. Draghita: la bransamente ce reprezintă cheltuielile de 70.000 lei?

D-nul Limbășan-consilier investitii : în raportul depus la dosar sunt indicate exact locatiile unde
avem nevoie de branșamente, sunt pe domeniul public, până la limita proprietăților.
D-na cs.Voicu: de ce sunt trecute sumele rotunjite? Mi s-ar părea normal să avem o detaliere pentru
fiecare lucrare.
D-nul primar: lucrările vor fi aprobate după ce aprobați sumele. După ce avem sumele aprobate
putem solicita oferte.
D-na cs. Voicu Adriana : cate tomberoane se vor cumpara? Nu ar trebui să avem mai întâi o listă cu
numărul de contracte încheiate cu utilizatorii, să știm exact de câte tomberoane avem nevoie?
D-nul cs. Popa: ar trebui să le luăm treptat, să nu blocăm banii. Pentru început să luăm pentru cei
care au contracte și după aceea să luăm și pentru ceilalți, în baza la ce le repartizăm celor care nu au
contracte?
D-nul primar: nu putem cumpara tomberoane pentru toti, vom da doar la cei care au contracte.
D-nul Limbasan George: in prima etapa cumparam tomberoane si apoi solicitam situatia de la SC
ACSTAL. Din partea mediului vom primi amenda daca nu cumparam tomberoane.
D-na cs. Drăghiță : să revenim la cei 70.000 lei la bransamente, de ce să plătim noi și să nu-i dăm la
școli?
D-nul cs. Filip: nu sunt proprietari ?
D-nul Limbasan: sunt persoane care nu sunt racordate la canalizare. Noi suntem obligati sa suportam
cheltuielile pentru bransare pana la limita proprietatii.
D-nul cs.Filip: de asemenea , sunt foarte multi bani alocati pentru 16 camere video. Eu ma gandesc
ca aproximativ 600 Euro pentru o camera ar fi suficient, avem oferte pentru acest preț? Consider că am
putea cumpăra mult mai multe camere cu această sumă.
D-nul cs. Rus : la școli știm de mai multă vreme că au problem cu centralele. De ce nu spune nimic în raport
doamna director? De ce nu merge niciun om din primarie sa vada care este necesarul pentru scoli?
D-nul primar: au oameni in scoala, de cate ori ne-au cerut ajutorul noi i-am ajutat. Ar trebui sa nu
mai faca achizitii daca nu sunt puse pe site-ul Primariei.
D-nul cs.Rus: ei stiu ce probleme au. Sa asteptam sa vina ei cu ce probleme au.
D-nul primar: ati avut raportul, fiecare hotarati de unde luati banii si ii puneti la scoala.
D-nul cs.Rus: trebuie mai intai sa vedem ce bani vin pentru scoala din proiectul pe care l-am aprobat.
Propun să le dăm acum 70 mii lei și după ce îi cheltuie să le mai dăm. Daca alocam acum, cand vin banii nu
mai avem ce rezolva.
D-nul cs.Popa: banii pentru proiect nu cred că-i vom primi mai devreme de februarie 2020, poate vin
banii abia in primavara anului 2020.
D-nul primar: la Talmacel am scos de 4 ori la licitatie lucrarea de la statia de epurare si nu s-a
inscris nimeni la licitatie.
D-na cs.Voicu: cati bani mai sunt in fondul de rezerva?
D-nul Istrate: 746 mii lei.
D-na cs.Voicu: la scoala daca se cheltuiesc 70 mii lei luna viitoare nu mai putem sa le dam bani?
D-nul Istrate: prin rectificare bugetara.
D-nul cs. Popa: eu cred ca sunt prea putini bani alocați la inceputul verii. Sa luam din rezerva si sa
trecem la scoli.
D-nul primar : luați de altundeva și sa dăm la școli.
D-nul viceprimar: nu toate cele 4 școli au nevoie de reparații.
D-nul cs. Rus: Anul trecut s-a făcut ceva la Tălmacel ?
D-nul cs. Ivan : Nu .
D-nul cs. Rus: daca anul trecut nu s-a facut nimic Talmacel atunci anul acesta cei 70 mii lei sa
mearga toti la Talmacel. Aceeasi situatie o sa o avem si la anul daca nu avem un om din Primaria care sa
urmareasca ce s-a facut la scoli.
D-nul cs. Lotrean: sa luam din fondul de rezerva si sa le dam 150.000 lei.
D-nul cs. Stroilă : și eu sunt de acord să le dăm acum cât au nevoie, de ce să mai așteptăm o lună, pot
lucra până în septembrie . Au oameni care să se ocupe de achiziții?
D-nul Istrate: alocam banii la scoli dar lucrarile să le facem noi.
D-nul cs.Zaharie: daca se aloca bani pentru scoli si sunt controlati de Primarie nu este bine? Asa
aprobam banii cu avizul consiliului local .
D-nul Limbasan: putem propune ca fiecare contract sa fie avizat de primar.
D-nul cs.Zaharie: sa faca primaria lucrarile iar daca nu ajung banii noi facem rectificare in fiecare
luna.

D-na cs. Voicu: Consiliul de Administrație al liceului nu este tehnic pentru a verifica aceste lucrari
să ne ajute Primaria la lucrări.
Se supune la vot propunerea de a se aloca pentru scoala 150.000 lei si sa se ocupe Primaria de toate
lucrările si se aproba cu 14 voturi pentru.
La sectiunea dezvoltare:
D-na cs.Voicu: doriți să votăm pe capitole ? Se aproba cu unanimitate de voturi.
D-na cs. Voicu : ce reprezintă 10.000 lei la restituire garantii?
D-nul Istrate: fiind lucrari de reparatii nu s-a constituit la momentul incheierii contractelor fond
separat de garantii si acum trebuie restituite aceste garantii.
D-nul cs.Zaharie: sa ne gandim si la Rusu Sonel pentru camerele video. Un om de langa noi se ocupa
mai bine de aceasta problema si ne ofera si mentenanta dupa finalizarea lucrarii. Telekom are totul
externalizat.
D-nul primar: să nu uităm că inainte de toate toti suntem cetateni si numai după aceea consilieri ai
acestui UAT Talmaciu.
D-nul cs.Filip: la Selimbar cu 3000.000 lei s-au cumparat 60 camere. De ce nu se ia legătura cu cei
de acolo să vedem cum au procedat? De asemenea, tomberoanele nu ar fi mai bine dacă
le-am achiziționa
de la un producător?
D-nul cs.Rus: pana se achizitioneaza tomberoanele ar trebui sa avem o situatie clara de la SC
ACSTAL SA cu cei care au contracte.
Se supune la vot sectiunea dezvoltare si se aproba cu unanimitate de voturi.
Se supune la vot sectiunea functionare si se aproba cu unanimitate de voturi.
Sume pentru deplasarea Vitre: se suplimenterează suma propusă la 13.000 Euro.
Se supun la vot suplimentările propuse si se aproba cu unanimitate de voturi.
2.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea repartizării unei locuințe din Tălmaciu, Aleea
Stadionului, bl.2 nefam., domnului Tonoiu Florin.-initiator primarul Orasului Talmaciu.
Comisiile de specialitate sunt de acord cu proiectul.
D-na presedinte supune la vot proiectul si acesta se aproba cu unanimitate de voturi.
3.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea includerii în contractul de închiriere
nr.4741/64/15.05.2014 a doamnei Hozan Elena-Ramona.-initiator primarul Orasului Talmaciu.
Comisiile de specialitate sunt de acord cu proiectul.
D-na presedinte supune la vot proiectul si acesta se aproba cu unanimitate de voturi.
4.PROIECT
DE
HOTARARE
privind
prelungirea
contractului
de
inchiriere
nr.5516/114/2.07.2009 incheiat cu Inteprindere Individuala Stroila Ioan pentru spatiul in suprafata de 18.54
mp din Piata Agroalimentara Talmaciu .-initiator primarul Orasului Talmaciu.
D-nul cs. Rus: că tot veni vorba de piață, in spatiul alaturat , de ce nu merge SC Apa Canal sa faca
acolo casierie?
D-nul cs.Zaharie: de ce nu ținem spații să le închiriem celor care vin să vândă acolo? În piață la noi
nu sunt primiți toți cei care vor să vină să vândă, orice om care vine sa vanda in piata este alungat , s-a pus
monopol pe piata. La noi nu poate veni nimeni altcineva, nu se poate asa ceva. Sa dea o nota explicativa
administratorul care se ocupa de piata.
D-nul cs.Oancea: ii alunga si pe cei de pe strada.
D-na presedinte supune la vot proiectul si acesta se aproba cu unanimitate de voturi.
5.PROIECT
DE
HOTARARE
privind
prelungirea
contractului
de
închiriere
nr.4751/65/16.05.2019 încheiat cu SC ATRIX SRL pentru terenul în suprafață de 40 mp situat la intersecția
străzilor Unirii cu Gheorghe Lazăr.-inițiator primarul Orașului Tălmaciu.
Comisiile de specialitate sunt de acord cu proiectul.
D-na presedinte supune la vot proiectul si acesta se aproba cu unanimitate de voturi.
6.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind concesionarea, prin licitație publică, a terenului situat în
Tălmaciu, Aleea Castanilor, bl.2, înscris în CF 103407/Tălmaciu, nr.cad.103407 în suprafată de 25 mp cu
destinatia de garaj.-inițiator primarul Orașului Tălmaciu.
Comisiile de specialitate sunt de acord cu proiectul.

D-na presedinte supune la vot proiectul si acesta se aproba cu unanimitate de voturi.
7.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea cantității de 15 mc lemn rotund pentru construcții
pentru repararea stînii din locul numit „Urzicaria „ proprietatea Orasului Talmaciu .-initiator primarul
Orasului Talmaciu.
Comisiile de specialitate sunt de acord cu proiectul.
D-na presedinte supune la vot proiectul si acesta se aproba cu unanimitate de voturi.
8.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea preturilor de pornire, a garantiilor de contractare
ale partizilor oferite la licitația de masă lemnoasă pe picior din luna iulie 2019 pentru anul de productie 2019
si stabilirea tipului de licitatie.-inițiator primarul Orașului Tălmaciu.
Comisiile de specialitate sunt de acord cu proiectul.
D-na presedinte supune la vot proiectul si acesta se aproba cu 13 voturi pentru si o
abtinere(cs.Stroila).
9.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea formei Actului Aditional la Statutul Asociației
de Dezvoltare Intercomunitară „ECO SIBIU”, precum si aprobarea Statutului actualizat al Asociației.initiator primarul Orasului Talmaciu.
Comisiile de specialitate sunt de acord cu proiectul.
D-na presedinte supune la vot proiectul si acesta se aproba cu unanimitate de voturi.
10.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Regulamentului de vânzare a locuințelor ANL
din Orașul Tălmaciu, a Comisiei de vanzare a locuintelor Anl si a atributiilor acesteia.-initiator primarul
Orasului Talmaciu.
D-na cs.Voicu propune ca membru in comisie pe cs.Popa C-tin. D-nul Popa nu este de acord.
D-nul cs.Popa C-tin ii propune pe cs. Lotrean si cs. Voicu.
D-na cs. Voicu ii propune pe cs. Carpatorea si cs. Covaci. D-nul cs. Carpatorea nu este de acord,
motivând că nu are timp.
D-nul cs. Filip :ii propun pe cs. Ivan ilie și cs. Covaci Adrian.
Se supune la vot proiectul de hotarare cu propunerea ca d-nii cs. Ivan Ilie si cs. Covaci Adrian sa
faca parte din comisia de vanzare locuinte anl si se aproba cu unanimitate de voturi.
11.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea predării către Ministerul Dezvoltării Regionale
și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I. ” S.A. București, a amplasamentului
și asigurarii condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții ”Proiect pilot – Construire sală sport
școlară, Oraș Tălmaciu, str.Nicolae Bălcescu, județul Sibiu .-initiator primarul Orasului Talmaciu.
Comisiile de specialitate sunt de acord cu proiectul.
D-na presedinte supune la vot proiectul si acesta se aproba cu unanimitate de voturi
12.PROIECT DE HOTARARE privind alegerea presedintelui de sedinta pentru sedintele
Consiliului Local Talmaciu din luna iulie 2019.-initiator primarul Orasului Talmaciu.
D-na presedinte propune pe d-na cs.Draghita Marcela ca presedinte de sedinta pentru sedintele din
luna iulie 2019 si se aproba cu unanimitate de voturi
13.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a
imobilului cu propunere de alipire pentru terenurile situate in localitatea Talmaciu, identificate in CF
100153/Talmaciu, nr.cadastral 1115, top.1160/4/1/1/2 in suprafata de 1000 mp si CF 100153/Talmaciu,
cadastral 1073, top.1160/5/2/1 in suprafata de 2128 mp.
Comisiile de specialitate sunt de acord cu proiectul.
D-na presedinte supune la vot proiectul si acesta se aproba cu unanimitate de voturi.
14.Avizari.
A.1.Raport consilier juridic și urbanism 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.
D-nul cs. Popa: aici era o problema legata de suprafata de 270 ml la care a făcut referire expertul topo. La
comisia noastră s-a discutat că aveam nevoie de soluția tehnică de mutare a rețelei . Având în vedere că

acolo este vorba de drum ca teren al orașului, ne-am pus întrebarea dacă se mută rețeaua de gaz, nu vor fi
afectate celelalte proprietăți private ?
D-na cs. jr: potrivit precizării expertului tehnic Fleacă Ioan Dan din suplimentul raportului de expertiză,
solutia tehnică cu posibilitatea modificării traseelor conductelor de transport gaz poate fi dată numai de
SNTGN TRANSGAZ SA Mediaș. Avem în dezbatere dezvoltarea suprafeței din intravilan stabilită prin
PUG și oportunitatea transformării acestei zone în zonă locuibilă. Suprafața, conform raportului de expertiză
tehnică, este diferența dintre 18, 35 ml de la proprietatea fam. Gujan până la 270 ml.
D-na cs. Voicu Adriana : dacă nu mai sunt amendamente, supunem la vot devierea magistralelor de gaz.
Propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi.
A.2.Cererea doamnei Cojocaru Liana Daniela, domiciliată în Tălmaciu, str.Cibinului, nr.60 pentru schimb
teren. Se supune la vot propunerea compartimentului urbanism de neavizare a cererii si se aproba cu
unanimitate de voturi.
A.3.Cererea domnului Stoica Dumitru, domiciliat în Pitești, str.teilor, bl.PS 36., sc.C, ap.9, județul Argeș
pentru schimb teren. Se supune la vot propunerea compartimentului urbanism de neavizare a cererii si se
aproba cu unanimitate de voturi.
A.4.Raport viceprimar privind achizitionarea unei suprafete de teren in vederea construirii unui Complex
sportiv.
D-nul cs. Rus: nu am avut nimic la comisie.
D-nul primar: lm-am gandit, dupa o discutie avuta cu d-nul Hadar, sa achizitionam un teren pentru un
complex sportiv. Nu avem teren de tenis, un bazin de înot și o sală pentru popice, etc.
D-na cs. Voicu : avem bani ? ne putem permite să achiziționăm teren ?
Vine d-nul cs.Rinjeu la sedinta.
D-nul primar: aveam o propunere pentru Lunca Cibinului.
D-nul cs. Oancea; eu am propus sa achizitionam un teren mai mare din acea zona.
D-nul cs. Popa: este vreo reglementare pentru acea zona?
D-na cs. Voicu: am înțeles că nu poate vinde, pentru ca are ipotecat.
D-nul cs. Popa: are o dezmembrare facuta cu tot ce a vandut?
D-nul primar: are contracte cu promisiune de vânzare și mai are un teren de aproximativ 2, 5 ha unde este
hala cu gatere.
D-nul cs. Stroilă : are PUZ? este zonă industrială.
D-nul cs. Rus: în PUG este zonă industrială pentru că în urmă cu 10 ani fabrica era funcțională.
D-nul cs. Oancea: pentru o suprafață așa mare ar trebui să se negocieze.
D-nul primar: sa se constituie o comisie pentru demararea unor discutii cu d-nul Hadar.
Se supune la vot propunerea pentru demararea unor discutii si se aproba cu unanimitate de voturi.
A.5. Cererea S.C CRONO CORE S.R.L cu sediul in Sibiu, str.Otelarilor, nr.50, sc.B, et.1, ap.21 pentru
organizarea festivalului ”Psylocibin Festial” în Lunca Larga-Talmacel in perioada 5-8 iulie 2919.
Se supune la vot cererea si se aproba cu unanimitate de voturi.
A.6. Cererea S.C Pantuta S.R.L pentru prelungire termen eliberare teren.
Se supune la vot propunerea pentru neavizarea cererii si se aproba cu unanimitate de voturi.
A7. Cererea d-lui cs. Stroila Gabriel pentru amenajare piata in Talmacel.
D-nul cs. Popa: unde v-ati gandit sa o amplasati? Propun să avizam locul unde este acum , să aibă cetățenii
de unde să se aprovizioneze și să primim din partea urbanismului o propunere concretă.
Se supune la vot avizarea locului unde este acum amplasat punctul de desfacere până când
compartimentul urbanism va prezenta o altă propunere si se aproba cu unanimitate de voturi.
15.Diverse:
Consiliul local isi insuseste raporartele de activitate ale consilierilor locali.
D-nul cs. Zaharie: nu se poate face statie pentru ca operatorul de transport nu respecta orele de
transport.Primaria nu a facut nicio reclamatie. Ar trebui să faceți adrese scrise catre Consiliul Judetean si
ITRSC ca Transmixt nu respecta ruta si orele de transport, poate așa , până începe școala în sepembrie, vom
avea și noi curse bine stabilite.
D-nul primar: am gasit intelegere la Transmixt si la Dacos.

D-nul cs. Stroliă: propun ca fisa de evaluare a d-nei cosnilier juridic Florescu Mariana să fie
întocmită de o comisie formata din consilieri din fiecare formațiune politică.
Supusă la vot propunerea cu cs. Stroila Gabriel, cs. Draghita Marcela și cs. Popa Constantin, se
aproba cu unanimitate de voturi.
Ordinea de zi fiind epuizata, se declara sedinta inchisa, drept pentru care s-a incheiat prezentul
proces -verbal.
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