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 18.07.2019

Sedinta a inceput la ora 16:00 si a fost convocata in baza Dispozitiei nr.120/2019 a primarului
orasului Talmaciu.
Sunt prezenti 12 consilieri fiind absenti cs. Achim Dan, Oancea Ioan si Popa C-tin.
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.Draghita Marcela.
Pentru început, d-na președinte propune să se dea cuvantul cetatenilor prezenti in sala:
D-nul Tivrea Gheorghe: in primul rand am venit sa va prezentam titlurile pe care d-nul Balan Stefan
le-a mai castigat la popice. A doua problema se refera la construirea salii de popice. Sa vedem in ce stadiu
ne mai aflam.
D-nul cs.Filip: sa dam spatiul de acolo de pe str.E Cioran.
D-nul primar: avem o oferta pentru Complex sportiv, dar nu avem teren decat in Armeni, langa
Piloiu. Un alt teren nu avem.
D-na cs. Voicu: acolo langa rau este foarte buna zona. Așa s-ar putea rezolva și curatenia in zona,
pentru ca este foarte urat acum. Dacă nu Primăria este cea care investește, sa nu mai asteptam, sa nu mai
pierdem niciun ban pe care l-am putea primi.
D-nul cs. Filip: sa-i dam drumul, sa nu-l mai tergiversam.
D-na cs.Voicu: sa nu-l mai tinem, sa le dam terenul. Se tot revine asupra discuției privind sala de
popice de trei ani de cand sunt eu în consiliu și nu-i mai dam drumul.
D-nul cs.Lotrean: sa se faca studiu geotehnic.
D-nul primar: am fost la fata locului si tabla de pe sala de sport trebuie schimbata cu totul.
D-nul cs.Rus: am înțeles că nu avem nimic oficial că fac ei finanațarea. Am discutat cu d-na de la
Federatie si ne-a asigurat că au bani dar nu avem un răspuns oficial . Nu ne-au dat un raspuns concret ca ne
vor da bani. Când am discutat ultima dată rămasese să se facă un PUZ pentru teren.
D-nul cs.Stroila: în altă ordine de idei, aș vrea să vă aduc la cunoștință că la școală în Tălmăcel vor
să facă un loc de joacă. Au primit bani și vor să facă. Vorbesc in numele d-nei director de la scoala, ca vor sa
strice niste magazii din curtea scolii din Talmacel. Ar trebui să fim de acord sa se faca loc de joaca, magaziile
acelea sunt foaret vechi, arată foarte rău și prezintă chiar un pericol pentru copii.
Dl. Primar: putem face.
D-na presedinte de sedinta supune la vot procesul-verbal al sedintei anterioare si acesta se aproba cu
unanimitate de voturi.
Supusă la vot ordinea de zi a sedintei, se aproba cu unanimitate de voturi.
În continuare se trece la dezbaterea ordinii de zi:
1.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare pentru
Orasul Talmaciu, initiator primarul UAT Oras Talmaciu.
Comisiile de specialitate sunt de acord cu proiectul de hotarare.
D-na presedinte de sedinta supune la vot proiectul si acesta se aproba cu unanimitate de voturi.
2.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea formei contractului de prestare a serviciilor de
salubrizare pentru Orasul Talmaciu incheiat intre operator si utilizatori, initiator primarul UAT Oras
Talmaciu.
Comisiile de specialitate sunt de acord cu proiectul de hotarare.
D-na presedinte de sedinta supune la vot proiectul si acesta se aproba cu unanimitate de voturi.
3.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Actului aditional nr.7 la contractul de concesiune

nr.1/2000 actualizat sub nr.8180/2018 incheiat cu SC ACSTAL SA Talmaciu, initiator primarul UAT Oras
Talmaciu.
Comisiile de specialitate sunt de acord cu proiectul de hotarare.
D-na presedinte de sedinta supune la vot proiectul si acesta se aproba cu unanimitate de voturi.
4.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea preturilor la apa potabila si micsoarea cotei de
dezvoltare in sarcina beneficiarilor serviciului de alimentare cu apa pentru UAT Oraș Tălmaciu.-inițiator
primarul UAT Oraș Tălmaciu.
D-nul cs.Rus : sa desemnam o persoana din Primarie care sa monitorizeze contractul cu S.C Acstal,
să poarte corespondența, sa urmareasca indeplinirea inidicatorilor de performanta.
D-na cs.Voicu: trebuie să avem o persoană care monitorizează pentru că până acum cei de la SC
Acstal ne-au cam ignorat.
D-na presedinte supune la vot proiectul de hotarare si acesta se aproba cu 11 voturi pentru si o
abtinere(cs.Draghita) .
5.PROIECT DE HOTARARE privind indreptarea erorii materiale cuprinse in articolul 4 din HCL
65/2019 pentru 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 UAT Oras Talmaciu.
D-nul cs.Zaharie: pana vine iarna nu putem achizitiona o masina de deszapezire si alte activitati
conexe pentru toate anotimpurile pe care să putem pune sărăriță, cositoare. Este necesara o masina nouă
care poate fi aproximativ 100 mii Euro. Daca cumpărăm o masina veche, tot timpul vom fi cu ea la reparatii.
D-nul cs.Rus: să cumpărăm în leasing pentru S.C Apa-Canal Talmaciu. Am hotarat sa le dăm lor
aceste servicii și sa fie leasing-ul pentru ei.
Dl. cs.Filip : să cerem oferte , să vedem la ce sumă ne putem aștepta.
D-nul cs.Zaharie : vara se pot curăța și drumurile cu acea mașina,,. Șelimbărul are o astfel de mașină
și se descurcă.
D-na cs.Voicu: SC Apa-Canal are un manager, el trebuie sa gaseasca solutiile, să vină cu propuneri.
D-nul primar: putem sa cerem oferte, dar cu girul dvs. Trebuie să facem și un depozit de sare. Am
stabilit un teren lângă stația de epurare.
D-na presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare si acesta se aproba cu unanimitate de
voturi.
6.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea documentatiei necesare delegarii gestiunii
Serviciului de iluminat public pentru Orasul Talmaciu, initiator primarul UAT Oras Talmaciu.
Comisiile de specialitate sunt de acord cu proiectul de hotarare.
D-na presedinte de sedinta supune la vot proiectul si acesta se aproba cu unanimitate de voturi.
7.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea documentatiei necesare delegarii gestiunii
Serviciului de salubrizare pentru activitatile de dezinsectie, dezinfectie si deratizare pentru Orasul Talmaciu.
D-nul cs. Lotrean: este deranjant ca se mentioneaza in toate documentele, în toate rapoartele și
referatele pe care le primim, Talmaciu II in loc de sat colonia Talmaciu. Până și în Strategia de dezvoltare a
orașului este trecut Tălmaciu II, indicatoarele pe care le avem sunt tot Tălmaciu II.
Corect
este
sat
Colonia Tălmaciu. Sa nu se mai elibereze documente cu aceasta denumire, să avem grijă ca măcar să nu se
mai emită hotărâri cu Tălmaciu II.
În documentația aceasta am regăsit aceeași denumire, nu se face nici o referire la căpușe. Să nu uităm
că avem la nivelul orașului nostru zone extreme : umede, de sărăcie, cele două vile de fete sunt împânzite de
țânțari. Nu ar trebui să avem prezentată o situație comparativă?
D-nul primar: trebuie sa modificam și indicatoarele.
Vine la sedinta d-nul cs. Oancea Ioan.
Comisiile de specialitate sunt de acord cu proiectul de hotarare.
D-na presedinte de sedinta supune la vot proiectul si acesta se aproba cu unanimitate de voturi.
8.PROIECT DE HOTARARE privind indreptarea erorii materiale cuprinse in articolul 1 din HCL
79/2019 pentru aprobarea prelungirii contractului de inchiriere nr.5516/114/2.07.2009 incheiat cu I.I. Stroila

Ioan, initiator primarul UAT Oras Talmaciu.
Comisiile de specialitate sunt de acord cu proiectul de hotarare.
D-na presedinte de sedinta supune la vot proiectul si acesta se aproba cu unanimitate de voturi.
9.PROIECT DE HOTARARE privind repartizarea unei locuinte ANL domnului Cazacu Calin,
cetatean de onoare al Orasului Talmaciu, initiator primarul UAT Oras Talmaciu.
Comisiile de specialitate sunt de acord cu proiectul de hotarare.
D-na presedinte de sedinta supune la vot proiectul si acesta se aproba cu unanimitate de voturi.
10.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea unor cererii pentru eliberarea de legitimatii in
vederea acordarii de gratuitatii pe transportul urban cu mijloace de transport in comun de suprafata, conform
Legii 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, initiator primarul UAT
Oras Talmaciu.
Comisiile de specialitate sunt de acord cu proiectul de hotarare.
D-na presedinte de sedinta supune la vot proiectul si acesta se aproba cu unanimitate de voturi.
11.PROIECT DE HOTARARE privind prelungirea contractului de comodat nr. 2321/7.082014
incheiat cu Bobeica Maria- Tobita pentru locuinta situata in sat Colonia Talmaciu, nr.18, initiator primarul
UAT Oras Talmaciu.
Comisiile de specialitate sunt de acord cu proiectul de hotarare.
D-na presedinte de sedinta supune la vot proiectul si acesta se aproba cu unanimitate de voturi.
12.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe
anul 2019 al RPL Ocolul Silvic Talmaciu RA, initiator primarul UAT Oras Talmaciu.
Comisiile de specialitate sunt de acord cu proiectul de hotarare.
D-na presedinte de sedinta supune la vot proiectul si acesta se aproba cu 12 voturi pentru si 1 vot
impotriva(Cs.Stroila) .
13.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea preturilor de pornire si a garantiilor de contractare
ale partizilor oferite la licitatia de masa lemnoasa pe picior din luna august 2019 pentru anul de productie
2019 si stabilirea tipului de licitatie.-initiator primarul Orasului Talmaciu.
Comisiile de specialitate sunt de acord cu proiectul de hotarare.
D-na presedinte de sedinta supune la vot proiectul si acesta se aproba cu 12 voturi pentru si 1 vot
impotriva(Cs.Stroila) .
14.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Raportului informarii si consultarii publicului
pentru documentatia PUZ “Construire cladiri pentru comert, mica productie, locuinte individuale si colective
mici”.-initiator primarul Orasului Talmaciu.
A fost retras de pe ordinea de zi la initiativa d-lui primar.
15.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea documentatiei PUZ” Construire cladiri pentru
comert, mica productie, locuinte individuale si colective mici “ Talmaciu, strada Nicolae Balcescu, initiator
SC LA WK Group SRL.-initiator primarul Orasului Talmaciu.
A fost retras de pe ordinea de zi la initiativa d-lui primar.
16.PROIECT DE HOTARARE privind alegerea presedintelui de sedinta pentru sedintele Consiliului
Local Talmaciu din luna august 2019.-initiator primarul Orasului Talmaciu.
D-na cs.Draghita il propune ca presedinte de sedinta pe cs. Rus Ioan.
D-nul cs.Rus Ioan: vreau să precizez ca voi fi in concediu si propun sa ramana pesedinte tot d-na
cs. Draghita.
Se supune la vot propunerea d-lui cs. Rus Ioan si se aproba cu unanimitate de voturi.
17.Avizari.
A.1. Raport sef SPAS privind infiintarea DAS.
D-na presedinte de sedinta supune la vot raportul si se aproba cu 11 voturi pentru si 2 abtineri(cs.
Covaci, Stroila).

A.2. Cererea doamnei Tinca Maria pentru cumparare locuinta.
D-na presedinte de sedinta supune la vot cererea si aceasta se aproba cu unanimitate de voturi.
A.3. Cererea S.C MaryTrans S.R.L pentru prelungire termen eliberare teren.
Prin raport se propune respingerea cererii.
D-na presedinte de sedinta supune la vot propunerea si aceasta se aproba cu unanimitate de voturi.
A.4. Cererea doamnei Stoia Maria, deținătoare în calitate de chiriaș a unui teren in sat Colonia
Talmaciu prin contractul de închiriere nr. 8053/143/2010, pentru aprobare subinchiriere teren către
societatea STOIA SIB MARKET SRL al cărei asociat unic este .
D-na presedinte de sedinta supune la vot cererea si aceasta se aproba cu unanimitate de voturi.
A.5. Oferta IT All Serv SRL pentru platforma web in vederea demarării implementării procesului de
bugetare participativă la nivelul UAT Oras Talmaciu și a punerii in executare a HCL 67/2019.
D-na presedinte de sedinta supune la vot oferta si aceasta se aproba cu unanimitate de voturi.
18.INFORMARI.
I.1 Raport consilier administratie privind petitiile inregistrate in semestrul I 2019 si modul de
solutionare a acestora.
D-nul cs.Stroilă: comisia economică solicită o detaliere a situațiilor în care a fost depășit termenul
legal pentru răspuns și motivele întârzierilor.
Deasemeni, doresc o situație cu revenirile la petiții: la ce servicii, motivul revenirii și cum au fost
rezolvate.
D-na cs.Juridic: am comunicat în cursul dimineții solicitările de la comisia dumneavoastră dar fiind
timpul foarte scurt mi s-a promis că vor fi întocmite și prezentate pentru sedinta viitoare.
I.2. Informare deplasare Vitre.
I.3. Informare concediu de odihna al primarului.
19.DIVERSE.
D-nul cs. Filip: aș dori să vă aduc la cunoștință că la imbilul unde a fost carmangeria sunt sparte
geamurile si usa, intra oamenii strazii, fac focul si este posibil sa se produca un incendiu.
D-na cs. Voicu: am inteles ca nu se platesc impozite si taxe pe acel imobil. De ce nu ia Primaria
cladirea?
D-nul primar: avem o cerere de la d-nul Linte care vrea sa planteze Tuia pe domeniul public, in fata
casei lui. Vreau sa va exprimati punctul de vedere.
D-na cs. Voicu: în același context, eu am propus d-nei director Tătărașanu să instituie o traditie la
scoala ca elevii clasei a IX-a sa planteze cate un pom de care sa aibă grija in următorii 4 ani de studiu.
Dl. Primar: de la primăvară
D-nul cs. Rus: vreau sa intreb referitor la proiectele de hotarare care au fost retrase de pe ordinea de
zi., cine era de fapt beneficiarul PUZ-ului? Orașul Tălmaciu sau SC WK GROUPE SRL ?
D-nul Primar: nu a plătit Orașul Tălmaciu PUZ-ul, sunt lipsa unele documente din aceasta lucrare.
Nu le-am gasit la urbanism si atunci am hotarat sa le lasam pentru sedinta viitoare.
D-nul cs.Stroila: comisia pentru evaluarea performantelor profesionale ale consilierului juridic a
întocmit fișa de evaluare. Dacă cineva dintre dumneavoastră nu este de acord cu calificativul, să ne spună.
În altă ordine de idei aș dori să întreb dacă se mai fac zilele Talmaciului, ne tot întreabă cetățenii și
nu știu ce să le spun.
D-nul primar: au fost consilieri care au zis că nu ar trebui să le mai organizăm si eu m-am conformat.
D-na cs.Voicu: eu am propus ca acea sumă să fie dată pentru școli.
D-nul cs.Ivan: eu am propus să fie repartizați mai bine pentru cumpărarea mai multor camere de luat
vederi .
D-na cs. Drăghiță: și propunerea mea a fost tot pentru repartizarea acelor sume pentru cumpărarea
mai multor camere de luat vederi.
D-nul cs. Zaharie: eu nu am stiut asta.

D-na cs.Voicu: asa am hotarat. Am zis ca se poate face altceva cu acei bani. Dar nu am fost
majoritatea consilierilor de acord, numai noi 3 am avut alte propuneri.
D-nul primar: se poate organiza in septembrie.
D-nul Viceprimar : 7 – 8 septembrie .
D-nul primar: aș dori să vă informez că s-a aprobat proiectul cu antreprenori sociali.
D-na cs. Juridic: aș dori să vă informez că există pe rolul instanței o actiune introdusa de un asistent
personal al unei persoane cu dizabilități pentru indemnizatia de hrana, voucherele de vacanta si a sporului de
15%.
D-nul primar: la nivelul Primăriei, ne-am adunat intr-o sedinta si am avut puncte de vedere diferite
privind interpretarea actelor normative.
D-na cs.Voicu: care este impactul financiar?
D-nul primar: nu putem spune acum care este impactul.
D-na cs.Juridic: asistentul personal al persoanei cu dizabilități are contract de muncă încheiat cu
Primăria. Prin întâmpinare, am fost de acord cu admitertea acțiunii .
D-na cs.Voicu: in fondul de rezerva avem aceste sume?
D-nul cs.Oancea : la intrarea pe strada St.L.Roth nu este bine executata lucrarea. I-am spus d-lui
Dancanet sa verifice cat inca lucrarea este in garantie.
D-na cs.Voicu: inainte de a iesi din garantie lucrarile cei de la investitii verifica din nou lucrarile?
D-nul cs.Lotrean: facem o echipa de handbal?
D-nul cs.Ivan: nu avem bani. Acesta este singurul motiv pentru care nu sunt de acord.
D-nul cs.Lotrean: sa hotaram daca facem un club pentru handbal in orasul Talmaciu. Nu este niciun
sport pe care ar putea să-l practice fetele in orasul Talmaciu.
D-nul cs. Zaharie: sa expui si un cost de infiintare al acestui club.
D-nul primar: daca am face complexul sportiv putem prinde mai multe activitati.
D- na președinte de ședință : dacă nu mai sunt discuții, declar ședința închisă.
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