ROMANIA
JUDETUL SIBIU

NR._____________/___________________

ORASUL TALMACIU
CONSILIUL LOCAL

PROCES-VERBAL
intocmit in sedinta ordinara a Consiliului Local Talmaciu din data de 22.08.2019

Sedinta a inceput la ora 16:00 si a fost convocata in baza Dispozitiei nr.131/2019 a primarului orasului
Talmaciu.
Sunt prezenti 10 consilieri fiind absenti cs. Covaci Adrian, Filip Gheorghe, Oancea Ioan, Rus Ioan si
Zaharie Dorian Gheorghe .
Din partea Primariei participa la sedinta d-nul primar Nicolae Petru Basaraba si d-na Dancu CharlotteSimona-inlocuitor de drept al secretarului cf.dispozitiei nr.86/2019, 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 Bratilescu Marius - elev din satul Talmacel, am venit în numele elevilor din Tălmăcel
care fac naveta la unele licee din Sibiu si vă rugăm să ne sprijiniți deoarece ne este foarte greu să
facem această navetă. Plătim un abonament lunar de 220 lei și nu avem condiții.: nu avem autobuz
cum au ceilalți elevi din celelalte localități. Autobuzele care vin in sat sunt de la Transmixt Sibiu și
sunt vechi, nu au conditii bune -ploua prin tavanul autobuzului, suntem inghesuiti, deseori ni se
reproșează că suntem tolerați, că nu ar trebui să ne aducă. Au fost situații când ne-au dus mai întâi prin
Sadu, Mohu și chiar Boița . De foarte multe ori au intarziere sau suntem lasati la vulcanizare in
Talmaciu si mergem pe jos până in sat. Iarna este și mai greu iar pe timpul verii, sunt elevi care fac
practica și nu au mijloc de transport, nu au cu ce să meargă.
D-nul Primar: cati elevi sunt care fac naveta?
D-nul Bratilescu: suntem un numar de 28 elevi.
D-nul Primar: avem liceu bun si la Talmaciu de ce ati ales sa mergeti la un liceu din Sibiu?
Probabil răspunsul va fi că sunt profesori mai buni? Veniți toți la aceiași oră?
D-nul Bratilescu: liceul din Talmaciu nu are profilul care-l urmez la liceul din Sibiu și da, toți
terminăm orele la aceeași oră.
D-nul. cs. Stroilă G. : poate așa i-a repartizat calculatorul la terminarea clasei a VIII a.
D-na cs.Voicu A. : dacă vă amintiți, ne-a explicat domnul Zaharie în altă ședință că, Primaria
Talmaciu poate sa faca reclamatie și Transmixtul îsi poate pierde licenta dacă nu își îndeplinește
obligațiile.
D-nul cs.Cărpatorea D.: Transmixtul nu prea are autobuze, nu poate să intervină o altă
societate?
D-nul cs. Popa C.: pot face reclamație și copii, să nu uităm că orice activitate de pe raza
Orașului Tălmaciu o autorizează Primăria Tălmaciu. Ar fi bine sa faca reclamatii atat Primaria cat si
navetistii, așa societatea poate sa-si piarda licenta.

D-nul cs.Lotrean M. : de ce nu se încheie un contract pentru o cursa in conventie. Am înțeles că
a apărut anul acesta o reglementare prin care Consiliul Județen nu se mai poate împlica în transportul în
comun.
D-nul Primar: trebuie sa discutam cu Transmixtul sa vedem ce masuri se pot lua.
D-nul cs. Strolilă G. : această problemă cu transportul de la Tălmăcel eu am adus-o în discuție
de mai multe ori. Ar fi bine să rezolvăm nu numai pentru elevi ci și pentru celelalte persoane care nu au
cu ce să se deplaseze la Sibiu.
D-na cs.Draghita: propun sa depuneți la Primarie o solicitare semnata de toti navetistii și așa
veți primi și un răspuns în scris.
Se da cuvantul d-lui Comaniciu Ioan: in zona unde locuiesc, nu existe utilitati, cu toate că
functioneaza trei societati comerciale care au autorizație de funcționare eliberată de Primărie. Consider
ca nu este normal. O altă problemă ar fi cu drumul, a rămas o bucată de drum neefectuată, fără legătură.
Am depus mai multe solicitări dar nu am primit niciun răspuns.
D-nul Primar : este nevoie să facem acel drum pentru că îl folosesc și cei care fac agricultură.
D-nul cs. Popa C. : ar trebui să se ia în calcul și artera de la dânsul până la pod.
Se da cuvantul d-lui Neagoe Toader: am depus la Primarie o sesizare privind distrugerile
provocate de viitura de la Talmacel in care mai multe bunuri mi-au fost stricate: mi s-a rupt gardul,
grajdul si bucataria au fost inundate. S-a mai înfundat și în urmă cu 10 ani dar nu a fost ca acum. Dacă
nu era ”cascada” construită de vecinul meu, toată apa se ducea în jos . Înainte se putea trece pe sub
pod, acum este obturată trecerea, nu se mai poate trece pe sub podeț și așa nici apa nu s-a mai dus în
jos.
D-nul Primar : este adevărat paguba este foarte mare, printre obiectele luate de viitura au fost 2
masini, animale,etc., dar să știi că și el a venit cu o sesizare că i s-a rupt podețul.
D-nul Neagoe : dacă nu era acel podeț apa se ducea la vale și nu se întâmpla nimic de genul
acesta, apa ar fi dus tot în jos. Așa, nu a avut pe unde să treacă și și-a făcut loc. În urmă cu un an a
construit încă un pod pentru care nu cred că are proiect și nici autorizație de construire
D-nul cs.Stroila G. : avem persoane angajate la Politia Locala Tălmaciu care raspund de
constructii, au fost vreodată acolo sa constate?
D-na cs. Voicu A.: de la Primărie ați primit răspuns?
D-nul Neagoe : nu. Am facut reclamatie si la Apele Romane. De la Primarie au fost la fata
locului d-nul Dancanet si d-nul Limbasan, s-au uitat la cele intamplate și au spus că vor rezolva, dar nu
au luat nicio masura. De ce nu i s-a pus în vedere să dărâme podețul? După casă mai avem și acum
noroi ... trebuie să dau tencuiala jos pentru că altfel nu se poate.
D-na Voicu A. : in concluzie doriti sa fiti ajutat financiar de Primarie sau de d-nul Ciorogar?
D-nul Neagoe: vreau sa fiu despagubit de d-nul Ciorogar, dar nu pot discuta cu el, mă provoacă
de fiecare data când ne întâlnim, dar încerc să îl evit. Am discutat deja cu un avocat, o să introduc
acțiune în instanță împotriva domnului Ciorogar dar o să fac precizarea că am depus și la Primărie o
sesizare și nu s-a luat nicio măsură. A construit acolo un zid și nu cred că terenul pe care a construit
zidul este tot al lui.

D-nul cs. Stroilă G. : la celelalte poduri construite de cetățeni sunt lăsați aproximativ 1 m - 1,5
m, dar acest podeț este construit mai jos.
D-na cs.Voicu: important este cine ii plateste despagubirile d-lui Neagoe? De ce nu s-au luat
măsuri? este vina celor care nu au luat masuri, puteau fi evitate toate acestea.
D-nul cs.Rinjeu:sa mearga in instanta sa se indrepte impotriva celor vinovati.
D-nul Neagoe : acum a stricat podurile, dar oricum am luat legătura cu un avocat.
Se da cuvantul d-nei Iancu Floarea: fiul meu este fotomodel de la varsta de 2 ani, a castigat mai
multe concursuri. La ultimul concurs castigat a obtinut locul I si a fost selectat sa participe la un
concurs in Dubai unde va reprezenta Romania si orasul Talmaciu. Cei din Dubai l-au făcut membru
VIP, este cel mai mic participant. Trebuie să-i fac toate ținutele pe banii mei, de exemplu costumul
national stilizat l-am făcut în Alba și a trebuit să plătesc 28 mii lei. Pentru deplasare am avea nevoie
de suma de 2.500 Euro. Sunt o mama singura, la început nu stiam ca se va ajunge asa departe. Doresc
să fiți de acord și să-mi acordați un sprijin, sa fiu sustinuta financiar de Primarie.
D-nul Primar: cererea este pe ordinea de zi a ședinței și am primit pe e-mail o adresă prin care
tineretului liberal din Tălmaciu solicită să- l sprijinim . Aș dori totuși să precizez că solicitarea nu este
semnată, nu o pot lua in considerare deoarece este anonima.
D-na Iancu F. : eu nu am avut cunoștință de această susținere dar nu pot decât să le mulțumesc.
D-nul Primar: ne bucuram ca avem cetateni de onoare in orasul Talmaciu si mici si mari, dar
ramane sa hotarasca consiliul local. Veti primi raspuns scris.
D-na presedinte de sedinta supune la vot procesul-verbal al sedintei anterioare si acesta se aproba cu 8
voturi pentru si 2 abtineri(d-nul Popa C.si d-nul Achim D. motivat de faptul că nu au participat la ședința
respectivă).
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 preluarea contractului de închiriere
nr.3829/191//10.05.2013 încheiat cu Mareş Doina pentru locuința situată în Tălmaciu, str.Gheorghe
Lazăr, nr.4, ap.6 de către Lăcătuş Doina Emilia.
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 rectificarea bugetului local pe trim.III 2019, initiator

primarul UAT Oras Talmaciu;
D-na presedinte de sedinta: aș dori să supunem la vot amânarea acestui proiect de hotărâre
întucât nu îndeplinește dispozițiile art. 139 din Codul administrativ: Proiectul de hotărâre este însoțit
numai de raportul serviciului contabilitate, care cuprinde o prezentare generală a sumelor necesare : pt
plata furnizorilor de utilități, piese de schimb auto din dotare, reparații curente, achitarea furnizorilor de
servicii – reparații urgente necesare remedierilor efectelor inundațiilor din Tălmaciu și Tălmăcel și
contractul de prestări servicii urbanism . Nu ne-a fost prezentată o detaliere a acestor sume, nu avem
rapoarte de la celelalte compartimente de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Supusă la vot amanarea proiectului de hotărâre, cs.Voicu, Stroila, Achim si Draghita sunt de acord cu
amanarea acestuia.
D-nul Primar : d-nul Istrate șef serviciu contabilitate este prezent in sala, ne poate răspunde de
ce nu a pus toate rapoartele ?
D-nul Istrate: eu am fost in concediu de odihna, dar d-nul Soima a specificat in nota de
fundamentare pentru ce este necesara rectificarea. În continuare face o prezentare verbală a sumelor
necesare pentru rectificarea propusă.
D-na presedinte de sedinta supune la vot proiectul . Voteaza pentru aprobare un numar de 7 cs.
(d-nii Rinjeu, Popa, Cărpătorea, Ivan,Lotrean, Achim si Ion Dacian).
Proiectul de hotărâre nu a fost aprobat, neîndeplinind majoritatea absolută.
3.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
septembrie 2019 pentru anul de productie 2019.
Comisiile de specialitate sunt de acord cu proiectul de hotarare.
D-na presedinte de sedinta supune la vot proiectul si acesta se aproba cu 9 voturi pentru si o abtinere
(cs. Stroila).
4.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Regulamentului privind inregistrarea, evidenta

si radierea vehiculelor care nu se supun inmatricularii in UAT Oras Talmaciu, aprobat prin HCL
135/2007.
Comisiile de specialitate sunt de acord cu proiectul de hotarare.
D-na presedinte supune la vot proiectul de hotarare si acesta se aproba cu 10 voturi pentru.
5.PROIECT DE HOTARARE privind însușirea Raportului informării si consultării publicului
pentru documentația PUZ “Construire cladiri pentru comert, depozitare, mică productie, locuințe
individuale și colective mici”.

D-nul cs.Stroila: in ce ziar a aparut anuntul?
D-nul Ispas-arhitect : in ziarul Tribuna, dar nu am ziarul acum la mine.
D-nul cs.Lotrean: de ce nu au fost consultati si cetatenii chiriasi ai imobilelor Primariei de pe
str.N.Balcescu si italianul care are teren langa HLV?
D-nul Ispas: prezinta pe scurt importanta acestui proiect pentru orasul Talmaciu, precizand
totodată si faptul ca in anul 2012 cand s-a aprobat P.U.G-ul orasului, li s-a pus în vedere să scoatem
industria din acea zonă , spre zonele de la extremitățile orașului. H.L.V. a fost convinsa sa faca
conversia prezentata, din câte am înțeles există deja investitori pentru propunerile din PUZ . Ca să
răspund și domnului consilier Lotrean , cetățenii de pe N. Bălcescu nu au fost consultați pentru că sunt
chiriași.
D-nul Primar:este un proiect bine gandit care o sa arate bine in viitor.
D-nul cs. Popa C. : la comisia noastră, s- a propus ca în PUZ să fie prevăzute activitati sportive
si culturale , în ideea de a cumpăra noi teren să facem un complex sportiv acolo și ca utilitatile si
amenajarile stradale sa fie executate pe banii investitorilor.
D-nul Primar : noi nu avem bani, proprietarul să ne vândă când avem noi bani? Nu putem
obliga proprietarul să ne aștepte.

D-nul cs. Popa C. : vă convine să cumpere terenul un privat care 4 ani să nu facă nimic acolo?
Am avea nevoie de două din acele parcele, am putea construi un complex sportiv, cultural,
parcări ...
D-nul Ispas: tot ce este colorat în planșă cu roșu poate fi folosit pentru complex sportiv.
Comisiile de specialitate sunt de acord cu proiectul de hotarare.
D-na presedinte supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu 9 voturi pentru si o abtinere
(cs.Draghita).
6.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea documentatiei PUZ” Construire clădiri pentru
comerț , depozitare, mică producție, locuințe individuale și colective mici “ Tălmaciu, str. Nicolae Bălcescu PUZ initiat de S.C LA WK Group SRL.
Comisiile de specialitate sunt de acord cu proiectul de hotarare.
D-na presedinte de sedinta supune la vot proiectul si acesta se aproba cu 9 voturi pentru si o abtinere
(cs.Draghita).
7.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea statului de funcții al aparatului de specialitate
al primarului Orașului Tălmaciu și al serviciilor subordonate Consiliului Local Tălmaciu.

D-na Voicu A. : aș vrea să precizez de la început că nu am nimic cu cele 2 persoane din aparatul
de specialitate pentru care se modifică statul de funcții, dar nu mi se pare normal, sa se transforme
posturile , chiar daca au terminat studii superioare.
D-nul Primar: legea ne permite.
D-nul Viceprimar: oamenii aceștia au făcut studiile pe banii lor, așa își recuperează din ei.
D-nul Stroila G.: pentru aceleasi atributii de ce sa le dam mai multi bani? Să li se mai dea și alte
atribuții, să fie justificată mărirea de salariu.
D-na Voicu A. : functia de casier nu implică să ai studii superioare. Dacă face acelasi lucru, de
ce să crească salariul? Daca este capabil, sa-si caute alt loc de munca.
D-nul Popa C. : ideea colegilor este de fapt să reducem din cheltuielile cu salariile, administrația
și să investim mai mult în investiții.
Comisiile de specialitate sunt de acord cu proiectul de hotarare.
D-na presedinte de sedinta supune la vot proiectul si acesta se aproba cu 9 voturi pentru si o abtinere
(cs.Voicu).
8.PROIECT DE HOTARARE privind alegerea presedintelui de sedinta pentru sedintele
Consiliului Local Talmaciu din luna septembrie 2019.

D-nul cs.Stroila G. il propune ca presedinte de sedinta pentru septembrie pe cs. Zaharie Dorian.
Comisiile de specialitate sunt de acord cu proiectul de hotarare.
D-na presedinte de sedinta supune la vot proiectul cu propunerea domnului Stroliă G. si acesta se aproba
cu unanimitate de voturi.

9.AVIZARI.
A1.Cererea d-lui Ivan Marius pentru amplasare panou publicitar în zona Pini.
D-na presedinte de sedinta supune la vot cererea si aceasta se avizează cu unanimitate de voturi.

A.2. Cererea d-lui Bolotă Bucur pentru acord inchiriere local de pe terenul concesionat.
D-na presedinte de sedinta supune la vot cererea si aceasta se avizează cu unanimitate de voturi.
A.3. Raport SC APĂ CANAL TĂLMACIU SRL privind aprobarea noului tarif pentru serviciul
de canalizare.
D-na presedinte de sedinta supune la vot propunerea si aceasta se voteaza cu 5 voturi pentru si 5
impotriva ( cs. Achim, Lotrean, Voicu, Stroila si Drăghiță).
Solicitarea nu a fost avizată neîndeplinind majoritatea absolută.

A.4. Solicitare Iancu Floarea sponsorizare fiu - Casian Daniel Ciprian, deținător locul I la
concursul de modeling- pentru deplasare la un concurs organizat în Dubai.
D-nul cs. Lotrean M. : avem o bază legală? Putem face numai finanțări cu bani și pentru asta
avem regulamentul pentru finanțări nerambursabile, pentru care am alocat deaja banii.
D-nul Popa C. : înainte am dat fetei aceleia care a fost aleasă miss România, ar trebui să avem
continuitate.
D-nul Primar : pentru asta am adus solicitarea în atenția dumneavoastră, având în vedere că este
mamă singură., primarul poate acorda un ajutor de urgență, dar acesta este numai pentru boală,
calamități, deces, altele.
D-nul cs. Popa C. : avem o hotărâre prin care putem premia rezultatele deosebite.
Cs jr. Florescu M. : acea hotărâre este numai pentru elevi, copilul are numai 4 ani.
D-nul cs. Lotrean M. : să inițiem un proiect de hotărâre pentru astfel de rezultate.
D-na Voicu A. : să avem în vedere pentru anul viitor să păstrăm pentru finanțări o sumă din care
să putem acorda spijin și în cursul anului.
D-na presedinte de sedinta supune la vot cererea si aceasta nu se aproba.

10.INFORMARI.
I.1.Informare privind cheltuieli S.C APA-CANAL Tălmaciu S.R.L .
D-nul Popa C. : ar trebui să vină domnul director al S.C APA-CANAL Tălmaciu S.R.L cu
măsuri tehnice ca pe viitor să nu se mai strice venele.
D-nul Primar : conducta s-a spart de mai multe ori și nu înțelegem de ce. Am avut mai multe
discuții cu domnul Talpoș.
D-nul Popa C. : ar trebui montat un regulator înainte de intrarea apei în satul Tălmăcel . Ar fi
trebuit să vină cu problemele tehnice pe care le are și să discutăm în concret.
I.2. Informare privind activitatea desfășurată de Serviciul Poliție Locală Tălmaciu în semestrul I
2019.
I.3. Informare cs.juridic privind raport expertiză tehnică în dosar nr.1173/787/2018-Marcu
Ovidiu Eugen.
I.4. Informare cs.juridic privind soluția instanței în dosar nr.5438/306/2015-SNTGZ
TRANSGAZ.

11.DIVERSE.
D-nul Ivan I. : în legătură cu întreruperea apei din Tălmaciu, domnul Șutea ar fi trebuit să vină cu un
anunț prin care să motiveze întreruperea și să prezinte scuze dar el nici nu răspunde la telefon.
D-na Voicu A. : aș dori să readuc în atenția dumneavoastră situația bazinului de apă din Tălmaciu care
este în pericol să se prăbușească. Dacă ați vedea cât balastru este la mine în grădină , mi-ați da dreptate. De o
lună, de cand nu mai plouă atât de mult, nu mai curge dar, s-a format un șanț de sus până jos care lângă grădina
mea are aproximativ 1 m adâncime.
D-nul cs.Lotrean M. : fam. Miu din sat Talmacel a fost taiat de un vecin de la reteaua de apa. Mi-a spus
că a depus sezizare la Primărie dar nu a primit niciun raspuns.
D-nul Primar: nu am cunoștință de nicio sesizare de la fam Miu.
Întrucât sunt foarte multe nemulțumiri privind impozitele și taxele actuale, acum avem și la urbanism arhitect,
aș vrea să propun, pentru a nu mai exista discutii, sa infiintăm o comisie mixta compusa din angajati ai
Primariei si toți consilierii locali, care să analizeze și sa faca zonarea orasului, pentru stabilirea impozitelor si
taxelor pentru anul viitor.
D-nul Cărpătorea D. : să analizăm și să facem propuneri într-o zi de ședință.
D-nul Primar: aș prefera să fie într-o altă zi și fără plata consilierilor, pentru că este foarte mult de
lucru.
De asemeni , dorim sa contractam un proiectant pentru un proiect de schimbare conducta de apa de pe str.Unirii
și având în vedere discuțiile de la începutul ședinței, o să propun spre aprobare un proiect de hotărâre pentru
înlocuirea rețelei de la Piloiu.
D-nul Popa C. : nu sunt de acord. Prioritatea este bazinul de apă.
D-nul Ivan I. : pentru bazinul de apă este foarte mult de lucru, avem nevoie de milioane.
D-nul Primar : am primit din partea Liceului „J.Lebel” solicitări pentru persoanele care vor face parte
din consiliul de administratie in anul scolar 2019-2020. Din partea Primariei va fi d-nul viceprimar.
D-na cs.juridic precizeaza ca pentru desemnarea consilierilor în Consiliul de Administrație al Liceului
Tehnologic, trebuie initiat un proiect de hotărâre.
D- na președinte de ședință : dacă nu mai sunt discuții, declar ședința închisă.
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