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Ambulanþa rãmâne la Tãlmaciu
pânã în 2020
Substaþia de la Tãlmaciu a Serviciului de Ambulanþã
Judeþean Sibiu îºi va continua activitatea, cel puþin
pânã la sfârºitul anului 2020, în acelaºi sediu pus la
dispoziþie de oraº.
zona de sud a judeþului Sibiu.
Înfiinþarea acestui obiectiv a avut
ca efect imediat reducerea
timpului de intervenþie la situaþiile
de urgenþe medicale din zonã ºi
ca urmare, o eficientizare a
acestui serviciu.
Substaþia de ambulanþã Tãlmaciu
funcþioneazã într-un imobil al
oraºului situat pe strada Nicolae
Bãlcescu, nr.127 (vizavi de
clãdirea Primãriei oraºului
Tãlmaciu).

ANUNÞ IMPORTANT!
Având în vedere prevederile Legii nr. 248/2015 privind acordarea tichetelor sociale pentru
gradiniþã familiilor defavorizate ale cãror venituri lunare nu depãºesc 284 lei/membru de
familie, toþi cei interesaþi se vor prezenta la sediul Primãriei oraºului Tãlmaciu, Serviciu
Public de Asistenþã Socialã, pentru a depune dosarul necesar în vederea acordãrii
stimulentului, pânã la data de 15 aprilie 2016, cu urmãtoarele documente:
1. LIVRET DE FAMILIE
2. COPIE CERTIFICATÃ DUPÃ CERTIFICATELE DE NAªTERE ALE COPIILOR AFLAÞI ÎN
ÎNTREÞINEREA FAMILIILOR DEFAVORIZATE
3. COPIE CERTIFICATÃ DUPÃ CERTIFICATUL DE CÃSÃTORIE
4. COPIE AUTENTIFICATÃ DUPÃ HOTÃRÂREA JUDECÃTOREASCÃ DE ÎNCREDINÞARE
ÎN VEDEREA ADOPÞIEI
5. COPIE AUTENTIFICATÃ DUPÃ HOTÃRÂREA JUDECÃTOREASCÃ DE ÎNCUVIINÞARE A
ADOPÞIEI
6. COPIE CERTIFICATÃ DUPÃ DISPOZIÞIA CONDUCÃTORULUI DIRECÞIEI GENERALE

DE ASISTENÞÃ SOCIALÃ ÞI PROTECÞIA COPILULUI SAU HOTÃRÂREA COMISIEI PENTRU
PROTECÞIA COPILULUI ORI A INSTANÞEI DE JUDECATÃ, PENTRU MÃSURA
PLASAMENTULUI
7. COPIE AUTENTIFICATÃ DUPÃ HOTÃRÂREA JUDECÃTOREASCÃ A TUTELEI, SAU
DISPOZIÞIA AUTORITÃÞII TUTELARE
8. COPIE AUTENTIFICATÃ DUPÃ HOTÃRÂREA JUDECÃTOREASCÃ PRIN CARE SOÞUL/
SOÞIA ESTE DECLARAT/DECLARATÃ DISPÃRUT/DISPARUTÃ
9. COPIE AUTENTIFICATÃ DUPÃ HOTÃRÂREA JUDECÃTOREASCÃ PRIN CARE SOÞUL/
SOÞIA ESTE ARESTAT/ARESTATÃ PREVENTIV PE O PERIOADÃ MAI MARE DE 30 DE ZILE
SAU EXECUTÃ O PEDEAPSÃ PRIVATIVÃ DE LIBERTATE ªI NU PARTICIPÃ LA
ÎNTREÞINEREA COPIILOR
10. ALTE ACTE DOVEDITOARE PRIVIND COMPONENÞA FAMILIEI
11. ORICE VENIT IMPOZABIL ªI NEIMPOZABIL, AªA CUM ESTE STIPULAT ÎN CEREREADECLARAÞIE PE PROPRIA RÃSPUNDERE -ANEXA 1 DIN NORMELE METODOLOGICE
CEREREA-DECLARAÞIE PE PROPRIA RÃSPUNDERE PRIVIND ACORDAREA
STIMULENTULUI EDUCAÞIONAL SE RIDICÃ DE LA BIROU ASITENÞÃ SOCIALÃ DIN
CADRUL PRIMÃRIEI ORAªULUI TÃLMACIU.
ªEF S.P.A.S. TÃLMACIU
CHARLOTTE-SIMONA DANCU

Grãdiniþa nr
nr.. 1 Tãlmaciu va Despre Proiectul “Sistem de management
fi mutatã într-un spaþiu nou
integrat al deºeurilor în judeþul Sibiu”

De puþin timp, a fost datã în lucru documentaþia de proiectare pentru
lucrarea de amenajare a noului sediu al Grãdiniþei nr. 1 din Tãlmaciu.
Grãdiniþa va fi amenajatã în Corpul C al ªcolii Gimnaziale Tãlmaciu,
iar aici va fi mutatã instituþia ce în acest moment îºi desfãºoarã activitatea
în imobilul situat pe strada Pieþii, nr. 16 (Grãdiniþa Ritivoiu).
Lucrarea de amenajare a spaþiului va fi efectuatã cu fonduri de la
bugetul local al oraºului.

Scopul Proiectului “Sistem de
management integrat al deºeurilor
în judeþul Sibiu” este implementarea unui sistem integrat de
gestionare a deºeurilor a cãrui
funcþionare sã ducã la respectarea
tuturor angajamentelor ºi atingerea tuturor þintelor, aºa cum au
fost ele asumate prin documentele
de planificare aprobate.
Principalele obiective ale
proiectului sunt:
- Colectarea deºeurilor menajere de la întreaga populaþie a
judeþului;
- Implementarea colectãrii separate a deºeurilor reciclabile atât în
mediul urban, cât ºi în mediul rural;
- Reducerea cantitãþii de deºeuri
biodegradabile la depozitare;
- Închiderea depozitelor neconforme din judeþul Sibiu;

Deºeurile de plastic ºi metal
Unde le poþi colecta – în debara
sau în cãmarã, într-un colþ al
bucãtãriei, într-o pungã mai mare

sau un sac de gunoi. Le poþi
colecta împreunã, deoarece aºa
sunt colectate ºi în recipienþi –
pubele sau containere.
La ce trebuie sã ai grijã – sã
colectezi deºeuri care nu conþin
urme de substanþe periculoase –
de exemplu ambalajele de la
diverse vopsele sau agenþi de
curãþare. Acestea sunt deºeuri
periculoase ºi se colecteazã
separat.
Nu este necesarã spãlarea
ambalajelor înainte de a fi aruncate!
Ce deºeuri poþi colecta:
- Orice fel de ambalaje de plastic
(de la mâncare, de la cosmetice,
de la îmbrãcãminte ºi încãlþãminte);
- Pungi ºi sacoºe care nu mai
pot fi utilizate, golite de conþinut;
- Folii de plastic protectoare (de
la ambalarea produselor electrice);
- Sticle de plastic de la bãuturi
(PET-uri);
- Cutii de medicamente goale;
- Jucãrii de plastic ce nu mai pot

fi folosite;
- Cutii de plastic, ligheane ºi
ghivece de flori sparte, veselã de
plastic;
- Ambalaje de metal golite de
conþinut (cutii de conserve, doze de
bãuturi din aluminiu), inclusiv de
la mâncarea de animale;
- Folie de aluminiu;
- Tuburi de spray-uri goale;
- Ambalajele de carton de la lapte
sau sucuri de fructe.
Ce deºeuri NU poþi colecta:
- Cutii de la vopsele, diluanþi ºi
de la alte substanþe chimice
periculoase;
- Deºeuri de echipamente
electrice ºi electronice, chiar dacã
sunt din metal;
- Baterii uzate;
- Seringi folosite ºi alte deºeuri
medicale din plastic sau metal.
Ce faci cu ele – aruncã-le în
recipienþii cu capac galben
(pubele, containere sau igloo).
Informaþiile au fost preluate de
pe
pagina
de
internet
www.sibiulrecicleaza.ro).

rosu galben albastru negru

Recent, cu prilejul unei ºedinþe
ordinare, Consiliul Local Tãlmaciu
a luat act de expirarea duratei
iniþiale a contractului de comodat
încheiat pentru gãzduirea
Substaþiei de Ambulanþã
Tãlmaciu ºi a adoptat o hotãrâre
prin care a aprobat prelungirea
perioadei de valabilitate a
documentului.
Substaþia de Ambulanþã de la
Tãlmaciu a fost inauguratã în luna
iunie a anului 2013 ºi deserveºte
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Informare

privind ºedinþa ordinarã a Consiliului
Local Tãlmaciu din data de
18 ianuarie 2016
Au fost adoptate urmãtoarele hotãrâri:
1. Hotãrârea nr. 6/2016 privind aprobarea bugetului
local al orasului Tãlmaciu ºi a Listei obiectivelor de
investiþii pe anul 2016 - 12 voturi pentru ºi 2 abþineri
(consilierii Lotrean ºi Oancea);
2. Hotãrârea nr. 7/2016 privind aprobarea plãþii
cotizaþiei de membru în Asociaþia Oraºelor din România,
aferentã anului 2016 - unanimitate de voturi;
3. Hotãrârea nr. 8/2016 privind aprobarea statului
de funcþii ºi a organigramei pentru aparatul de
specialitate al primarului oraºului Tãlmaciu ºi pentru
serviciile subordonate Consiliului Local Tãlmaciu - 12
voturi pentru ºi 2 abþineri (consilierii Lotrean ºi Oancea);
4. Hotãrârea nr. 9/2016 privind aprobarea numãrului
de asistenþi personali ºi a numãrului de indemnizaþii
acordate pãrinþilor sau reprezentantþlor legali ai copilului
cu handicap grav ºi adultului cu handicap grav sau
reprezentantului sau legal, pentru anul 2016 unanimitate de voturi;
5. Hotãrârea nr. 10/2016 privind prelungirea
contractului de comodat nr. 4381/34//2013, încheiat
cu Direcþia de Sãnãtate Publicã - Serviciul deAmbulanþã
Judeþean Sibiu - unanimitate de voturi;
6. Hotãrârea nr. 11/2016 privind aprobarea Bugetului
de venituri ºi cheltuieli ºi a Planului de investiþii pe anul
2016, pentru S.C Apã-Canal Tãlmaciu S.R.L - 13 voturi
pentru ºi 1 abþinere (consilierul Lotrean);
7. Hotãrârea nr. 12/2016 privind aprobarea Planului
de acþiuni ºi lucrãri de interes local pe anul 2016 unanimitate de voturi;

8. Hotãrârea nr. 13/2016 privind prelungirea
contractelor de închiriere pentru terenuri agricole ºi
terenuri ocupate de garaje - unanimitate de voturi;
9. Hotãrârea nr. 14/2016 privind aprobarea
”Regulamentului de instituire ºi administrare a taxei
speciale de salubrizare în Judeþul Sibiu” ºi aprobarea
taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii casnici
beneficiari ai serviciului de salubrizare care refuzã
încheierea contractului cu operatorul S.C. Acstal S.A.
în oraºul Tãlmaciu - unanimitate de voturi;
10. Hotãrârea nr. 15/2016 privind aprobarea
demarãrii procedurii de achiziþie pentru obiectivele de
investiþii aprobate pentru anul 2016 prin HCL nr. 6/
2016 - unanimitate de voturi;
11. Hotãrârea nr. 16/2016 privind prelungirea
contractului de închiriere nr. 2712/85/2013, încheiat cu dnul Sbera Ioan - unanimitate de voturi;
12. Hotãrârea nr. 17/2016 privind rezilierea
contractului de închiriere nr. 4205/51/2014, încheiat cu
domnul Vlasie Nicolae - unanimitate de voturi;
13. Hotãrârea nr. 18/2016 privind rezilierea
contractului de închiriere nr. 2023/81/2011, încheiat cu
domnul ªutea Nicolae - 13 voturi pentru ºi 1 abþinere
(consilierul ªutea);
14. Hotãrârea nr. 19/2016 privind aprobarea
preþurilor de vânzare pentru lemnul fasonat la drum
auto ºi la cioatã, cãtre persoanele fizice, instituþiile
publice ºi unitãþile de interes local, pentru anul 2016 13 voturi pentru ºi 1 vot împotrivã (consilierul Covaci);
15. Hotãrârea nr. 20/2016 privind aprobarea
preþurilor de pornire a licitaþiilor pentru vânzare masã
lemnoasã din fondul forestier proprietatea oraºului
Tãlmaciu - unanimitate de voturi;
16. Hotãrârea nr. 21/2016 privind aprobarea
Bugetului de venituri ºi cheltuieli al Regiei Publice Locale
Ocolul Silvic Tãlmaciu RA, pe anul 2016, a Organigramei
ºi statului de funcþii ºi a Devizului de lucrãri aferente
anului 2016 - unanimitate de voturi;
17. Hotãrârea nr. 22/2016 privind aprobarea

Obiectivelor ºi Criteriilor de performanþã pe anul 2016
ale ºefului de ocol R.P.L O.S.T R.A Tãlmaciu unanimitate de voturi;
18. Hotãrârea nr. 23/2016 privind aprobarea
Indicatorilor de performanþã pentru administratorul S.C.
APÃ-CANAL TÃLMACIU S.R.L, pentru anul 2016 unanimitate de voturi;
19. Hotãrârea nr. 24/2016 privind aprobarea Listelor
de inventariere pentru S.C APÃ-CANAL TÃLMACIU
S.R.L., întocmite la 31.12.2015 ºi a Listei cuprinzând
obiectele de inventar casate ºi scoase din uz unanimitate de voturi;
20. Hotãrârea nr. 25/2016 privind îndreptarea erorii
materiale din HCL nr. 40/2008 pentru aprobarea
vânzarii unei locuinþe situate în Tãlmaciu, str. Gheorghe
Lazãr, nr. 2, chiriaºilor Dan Adrian ºi Maricica unanimitate de voturi;
21. Hotãrârea nr. 26/2016 privind actualizarea
valorilor de inventar ale strãzilor din oraºul Tãlmaciu
care au fost reabilitate în anii 2014 – 2015 - 13 voturi
pentru ºi 1 abþinere (consilierul Covaci);
22. Hotãrârea nr. 27/2016 privind însuºirea
investiþiilor realizate de S.C ACSTAL S.A Tãlmaciu la
reþelele de apã din oraºul Tãlmaciu în anii 2014 - 2015
ºi aprobarea utilizãrii fondurilor provenite din cota de
dezvoltare încasatã de la populaþie pentru
recuperarea acestora - 13 voturi pentru ºi 1 vot
abþinere (consilierul ªutea);
23. Hotãrârea nr. 28/2016 privind aprobarea
actualizãrii Regulamentului de Organizare ºi Funcþionare
pentru Serviciul Voluntar pentru Situaþii de Urgenþã
Tãlmaciu - unanimitate de voturi;
24. Hotãrârea nr. 29/2016 privind concesionarea
fãrã licitaþie publicã, a imobilului – teren în suprafaþã
de 136 mp., situat în Tãlmãcel, identificat în CF 102995/
Tãlmaciu, nr. cad. 102995, pentru extinderea
construcþiilor în favoarea d-lui Stroilã Ioan, domiciliat in
Tãlmaciu, sat Tãlmãcel, nr. 176 - unanimitate de voturi;
25. Hotãrârea nr. 30/2016 privind aprobarea iniþierii

documentaþiei PUZ dezvoltare proiect complex City
Health, zona Lunca Cibinului - 13 voturi pentru ºi 1 vot
abþinere (consilierul Macovei);
26. Hotãrârea nr. 31/2016 privind aprobarea plãþii
cotizatiei de membru în Asociaþia Mãrginimii Sibiului,
aferentã anului 2016 - unanimitate de voturi;
27. Hotãrârea nr. 32/2016 privind modificarea anexei
9 la HCL nr. 200/2015 - unanimitate de voturi;
28. Hotãrârea nr. 33/2016 privind aprobarea
documentaþiei PUD “Construire ºi modernizare
Extindere Halã Tãlmaciu, str. Unirii, fn pentru S.C. Best
S.R.L.” - unanimitate de voturi;
29. Hotãrârea nr. 34/2016 privind alegerea
preºedintelui de ºedinþã pentru ºedinþa ordinarã a
Consiliului Local Tãlmaciu din luna februarie 2016 unanimitate de voturi.
Domnii consilieri ºi-au însuºit:
- Informarea SPAS privind activitatea asistenþilor
personali pe anul 2015;
- Informarea privind sesizãrile depuse la Primãria
Tãlmaciu pe anul 2015;
- Informarea privind implementarea prevederilor Legii
nr. 52/2003 privind transparenþa decizionalã ºi Legii
nr. 544/2003 privind liberul acces la informaþie;
- Raportul administratorului S.C APÃ - CANAL
Tãlmaciu S.R.L. privind activitatea desfãºuratã în anul
2015;
- Rapoartele de activitate pe anul 2015 ºi rapoartele
de activitate ale comisiilor de specialitate ale Consiliului
Local Tãlmaciu pe anul 2015.
S-au avizat:
- raportul întocmit de arhitect-ºef privind
Regulamentul de încadrare a clãdirilor ºi terenurilor în
categoria clãdirilor ºi terenurilor neîngrijite din intravilanul
oraºului Tãlmaciu;
- raportul întocmit de arhitect-ºef privind cererea
formulatã de S.C Assa ªtefãnel & Comp SNC.
Consilier administraþie,
Claudia Hanea

Veniturile bugetelor locale sunt formate din impozite ºi taxe, venituri din
sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, subvenþii primite de
la bugetul de stat ºi de la alte bugete. Având în vedere faptul cã gradul de
realizare a veniturilor proprii în ultimii 2 ani este mai mic de 97% pe fiecare
an, conform prevederilor Legii nr. 273/2006, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare, fundamentarea veniturilor proprii pentru anul curent s-a fãcut la
nivelul realizãrilor din anul precedent.
Veniturile bugetului local se împart pe douã secþiuni:
- Veniturile Secþiunii de Funcþionare;
- Veniturile Secþiunii de Dezvoltare.
Veniturile Secþiunii de Funcþionare cuprind:
- Venituri proprii - 7608,45 mii lei;
- Sume defalcate din TVA - 4202,00 mii lei;
- Subvenþii - 40,17 mii lei;
TOTAL - 11850,62mii lei - din care:
- Impozit pe venit, profit ºi câºtiguri din capital - 4309,92 mii lei;
- Impozite ºi taxe pe proprietate - 1614,89 mii lei;
- Impozite ºi taxe pe bunuri ºi servicii - 4719,53 mii lei;
- Venituri din proprietate - 759,06 mii lei;
- Venituri din bunuri si servicii - 388,34 mii lei;
- Alte impozite ºi taxe - 18,71 mii lei;
- Subvenþii de la bugetul de stat - 40,17 mii lei.
Veniturile Secþiunii de Dezvoltare, în sumã de 4630,00 mii lei, cuprind:
- Excedentul Secþiunii de Funcþionare - 3206,30 mii lei;
- Excedentul anului 2015, în sumã de 1423,70mii lei.
Cheltuielile din bugetele locale exprimã eforturile financiare realizate de
Primãria oraºului Tãlmaciu pentru acoperirea cerinþelor sociale, culturale,
economice, a serviciilor de dezvoltare publicã ºi a altor cerinþe ale locuitorilor
din localitate.
Cheltuielile Bugetului Local se împart pe douã secþiuni:
CheltuielileSecþiunii de Funcþionare;
Cheltuielile Secþiunii de Dezvoltare
Cheltuielile Secþiunii de Funcþionare, în sumã de 8644,32 mii lei, cuprind:
- Cheltuielile de personal - 5512,00 mii lei, din care:
- Aparatul propriu - 2158,00 mii lei;
- Învãþãmânt - 2969,00 mii lei;
- Asistenþi personali ai persoanelor cu handicap - 385,00 mii lei.
- Cheltuielile materiale ºi de servicii - 2364,00 mii lei - sunt în principal
cheltuieli de întreþinere ºi gospodãrire a sediilor ºi spaþiilor unde îºi desfãºoarã
activitatea primãria ºi instituþiile publice subordonate ºi alte instituþii ale
cãror cheltuieli de acest tip se finanþeazã din bugetul local, precum ºi
cheltuielile cu iluminat, încãlzire, apã canal, salubritate, poºtã, telefon, telex,
furnituri de birou, materiale de curãþenie, diverse prestãri de servicii, obiecte
de inventar, reparaþii curente, cãrþi, publicaþii, dar ºi alte cheltuieli specifice,
cum ar fi: calificare-specializare personal, protecþia muncii, alte cheltuieli
autorizate de lege, reparaþii strãzi, drumuri, poduri. Precizez cã aceste
cheltuieli se realizeazã din venituri proprii. Din suma totalã de 3060,00 mii lei
se mai realizeazã:
- Tranzacþii privind datoria publicã ºi împrumuturi - 492,00 mii lei - sunt
cheltuieli cu dobânzi, comisioane ºi rate la creditul contractat cu BRD GSG;
- Subvenþii ºi transferuri - 204,00 mii lei - cuprind cheltuielile cu indemnizaþii
pentru persoane cu handicap, ajutor încãlzire lemne, ajutor de urgenþã ºi
burse elevi;
- Fondul de rezervã - 72,32 mii lei.
Cheltuielile Secþiunii de Dezvoltare sunt în sumã de 4630,00 mii lei, dupã
cum urmeazã:
- Reabilitare strada St. L. Roth;
- Reabilitare carosabil Zona Complex pod CFR str. St. L. Roth;
- Reabilitare strada Dealului;
- Reabilitare strada Râului;
- RK - Lucrãri ºcoala Tãlmãcel (faþadã, zugrãveli interioare, curte
interioarã);
- Branºamente apã ºi canal Tãlmãcel ºi completãri;
- Reabilitare strãzi Tãlmãcel - etapa I;
- Înlocuire reþele apã strada 1 Mai;
- Reabilitare strada Mihai Eminescu ax 2 (gradiniþa)
- Reþele apã Zona SEIL;
- Amenajare trotuar strada Gãrii;
- Amenajare trotuar strada Nicolae Bãlcescu;
- Amenajare grãdiniþã corp C - ªcoala Generalã Tãlmaciu;
- Urbanism (reglementãri juridice, studii pastorale, documentaþii pentru
autorizaþii de securitate la incendii etc);
- Achiziþii bunuri - Copiator color serviciul urbanism.
ªEF SERVICIU, Ilie ªoima
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Ser
viciul P
ublic Comunitar Local de Evidenþã a
Serviciul
Public
Persoanelor Tãlmaciu vã informeazã
În atenþia locuitorilor oraºului
Tãlmaciu ºi a comunelor arondate
Serviciului Public Comunitar Local
pentru Evidenþa Persoanelor
Tãlmaciu (Boiþa, Racoviþa, Turnu
Roºu):
Cu cel mult 180 de zile înainte de
expirarea termenului de valabilitate
a actului de identitate, dar nu mai
puþin de 15 zile, titularul acestuia are
obligaþia sã solicite serviciului public
comunitar de evidenþã a persoanelor
eliberarea unei noi cãrþi de identitate,
prezentând urmãtoarele documente:
- cerere tip pentru eliberarea actului
de identitate (se primeºte de la
ghiºeu);
- actul de identitate ºi cartea de
alegãtor expirate;
- certificatul de naºtere, original ºi
copie;
- certificatul de cãsãtorie sau

hotãrârea de divorþ, definitivã ºi
irevocabilã, dacã este cazul, original
ºi copie;
- certificatul de deces al soþului/
soþiei decedat/ã, dacã este cazul,
original ºi copie;
- certificatele de naºtere ale copiilor
minori cu vârsta mai micã de 14 ani,
dacã este cazul, original ºi copie;
- documentul cu care se face
dovada adresei de domiciliu, original
ºi copie;
chitanþa
reprezentând
contravaloarea cãrþii de identitate de
7 lei ºi a taxei de timbru de 4 lei,
achitate la casieria Primãriei oraºului
Tãlmaciu.
Tinerii care împlinesc vârsta de 14
ani trebuie sã se prezinte la S. P.C. L.
E. P. Tãlmaciu, în termen de 15 zile
dupã împlinirea vârstei de 14 ani, în
vederea eliberãrii unui act de

identitate,
cu
urmãtoarele
documente:
- cererea pentru eliberarea actului
de identitate, semnatã atât de minor,
cât ºi de pãrinte/reprezentant legal
(se primeºte de la ghiºeu);
- certificatul de naºtere, original ºi
copie;
- actul de identitate al unuia dintre
pãrinþi sau al reprezentantului legal,
original ºi copie;
- documentul cu care pãrintele/
reprezentantul legal, face dovada
adresei de domiciliu, original ºi
copie;
- certificatul de cãsãtorie al pãrinþilor
sau, dupã caz, hotãrârea de divorþ,
definitivã ºi irevocabilã, în cazul în
care pãrinþii sunt divorþaþi, original ºi
copie;
chitanþa
reprezentând
contravaloarea cãrþii de identitate de

7 lei ºi a taxei de timbru de 5 lei,
achitate la casieria Primãriei
oraºului Tãlmaciu.
La împlinirea vârstei de 14 ani,
minorul se prezintã la ghiºeul
Serviciului Public Comunitar Local
de Evidenþã a Persoanelor, însoþit
de unul dintre pãrinþi sau, dupã caz,

de reprezentantul sãu legal, de
persoana desemnatã din cadrul
centrului specializat aflat sub
autoritatea serviciului public de
asistenþã socialã sau de persoana
cãreia i-a fost încredinþat în
plasament, pentru a solicita
eliberarea actului de identitate.

PROGRAMUL CU PUBLICUL
LUNI 8– 12 - primiri documente
15- 16 - eliberãri documente
MARÞI 8– 12 - primiri documente
15- 16 - eliberãri documente
MIERCURI 12– 18 - primiri documente ºi eliberãri documente
JOI 8– 12 - primiri documente
15- 16 - eliberãri documente
VINERI 8– 12 - primiri documente ºi eliberãri documente
SPCLEP Tãlmaciu -compartiment evidenþa persoanelorConsilier, Elena- Delia Stancu

Joi, 25 februarie 2016, începând cu ora 14, va avea loc ºedinþa
ordinarã a Consiliului Local Tãlmaciu, în sala de ºedinþe a
Primãriei oraºului Tãlmaciu, convocatã prin Dispoziþia nr. 38/
2016, cu urmãtoarea ordine de zi:
1. PROIECT DE HOTÃRÂRE privind rectificarea bugetului
local pe trimestrul I ºi a listei obiectivelor de investiþii pe anul
2016 - iniþiator primarul oraºului Tãlmaciu;
2. PROIECT DE HOTÃRÂRE privind rezilierea contractului
de comodat nr. 265/1/2016, încheiat cu domnul Suciu Vasile
Gheorghe - iniþiator primarul oraºului Tãlmaciu;
3. PROIECT DE HOTÃRÂRE privind repartizarea unei locuinþe
ANL domnului Suciu Vasile Gheorghe - iniþiator primarul
oraºului Tãlmaciu;
4. PROIECT DE HOTÃRÂRE privind stabilirea modalitãþii de
identificare a beneficiarilor de tichete sociale de grãdiniþã ºi
modalitatea de soluþionare a situaþiilor identificate - iniþiator
primarul oraºului Tãlmaciu;
5. PROIECT DE HOTÃRÂRE privind rezilierea contractului
de închiriere nr. 6998/178/2009, încheiat cu doamna Ciaicoschi
Florentina-Maria, pentru locuinþa ANL din Tãlmaciu, str. Emil
Cioran, bl. 2, sc. B, etaj 1, ap. 9, jud. Sibiu - iniþiator primarul
oraºului Tãlmaciu;
6. PROIECT DE HOTÃRÂRE privind aprobarea susþinerii

financiare a Asociaþiei FOTBAL CLUB Tãlmaciu pentru anul
2016 - iniþiator primarul oraºului Tãlmaciu;
7. PROIECT DE HOTÃRÂRE pentru stabilirea Regulilor
privind circulaþia vehiculelor cu tracþiune animalã în oraºul
Tãlmaciu - iniþiator primarul oraºului Tãlmaciu;
8. PROIECT DE HOTÃRÂRE privind modificarea anexei 9 la
HCL nr. 200/2015 pentru aprobarea impozitelor ºi taxelor locale
pe anul 2016 - iniþiator primarul oraºului Tãlmaciu;
9. PROIECT DE HOTÃRÂRE privind atestarea apartenenþei
la domeniul privat al oraºului Tãlmaciu a imobilului-teren înscris
în CF 103030/Tãlmaciu,nr. top. 5321/3/1/1/1/32, nr. cadastral
755, în suprafaþã de 256 mp - iniþiator primarul oraºului
Tãlmaciu;
10. PROIECT DE HOTÃRÂRE privind aprobarea dotãrii
buldo-excavatorului cu un dispozitiv de curãþare stradalã cu
bazin collector - iniþiator primarul oraºului Tãlmaciu;
11. PROIECT DE HOTÃRÂRE privind aprobarea încheierii
cu domnul Drubaca Dragoº Gheorghe a unui contract pentru
câinii fãrã stãpân din oraºul Tãlmaciu - iniþiator primarul
oraºului Tãlmaciu;
12. PROIECT DE HOTÃRÂRE privind actualizarea Planului
de Analizã ºi Acoperirea Riscurilor ºi a componenþei Comitetului
Local pentru Situaþii de Urgenþã - iniþiator primarul oraºului

Tãlmaciu;
13. PROIECT DE HOTÃRÂRE privind acordarea unor facilitati
fiscale Asociatiei “Acasa”, cu sediul în oraºul Tãlmaciu, str.
Unirii, f.n., pe anul 2016 - iniþiator primarul oraºului Tãlmaciu;
14. PROIECT DE HOTÃRÂRE privind preluarea concesiunii
terenului înscris în CF 103046/Tãlmaciu, nr. top. 1160/3, de
cãtre SC Tannenbaum SRL de la SC Trafic Trans SRL - iniþiator
primarul oraºului Tãlmaciu.
15. Avizãri:
- cererea doamnei Bejinari Mariana, domiciliatã în Tãlmaciu,
str. Pieþii, nr. 16, pentru închiriere teren;
- cererea domnului Durdun Gheorghe, domiciliat în Sibiu,
str. Anatole France, nr. 24, pentru deschidere firmã.
- cererea doamnei Oiþa Elena Nicoleta, domiciliatã în
Tãlmaciu II, nr. 12, pentru cumpãrare locuinþã.
16. Informare privind cantitatea de deºeuri colectatã selectiv
pe anul 2015.
17. Raport privind activitatea desfãºuratã de Serviciul de
Poliþie Localã Tãlmaciu în anul 2015.
18. Raport arhitect-ºef privind modul de gestionare a
locuinþelor din Colonia Tãlmaciu ºi a locuinþelor din Tãlmaciu,
str. Gheorghe Lazãr.
19. Diverse.

Impor
tant pentru rentierii agricoli
Important
Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie
pentru Agriculturã (APIA) informeazã cã în perioada 01 martie - 31 august 2016 (în zilele
lucrãtoare) rentierii agricoli trebuie sã se prezinte, personal
ori prin mandatar/curator/tutore, la oricare Centru judeþean
al APIA, respectiv al Municipiului Bucureºti, pentru obþinerea vizei aferente anului 2016,
a carnetelor de rentier agricol.
Pentru vizarea carnetului de
rentier agricol, solicitantul
(rentierul personal ori prin
mandatar/curator/tutore), trebuie sã semneze o declaraþie
pentru obþinerea vizei anuale,
conform anexei care face parte
integrantã din prezentele
norme metodologice, însoþitã
de urmãtoarele documente,
pe baza cãrora persoana
desemnatã de cãtre Centrul
judeþean al APIA, respectiv al
Municipiului Bucureºti, va
verifica conformitatea documentelor originale cu copiile
existente la dosar ºi în cazul
persoanelor pensionate pe
caz de boalã va certifica copiile
depuse ale deciziilor de la
comisia de expertizã medicalã:
1) carnetul de rentier agricol;
2) actul de identitate al
solicitantului;
3) decizia de la comisia de
expertizã medicalã - pentru
solicitanþii pensionaþi pe caz de
boalã, în original. Decizia de la
comisia de expertizã medicalã

se depune în copie;
4) procurã notarialã autentificatã/curatelã/hotãrâre judecãtoreascã definitivã ºi irevocabilã din care sã reiasã cã
solicitantul este tutore legal al
rentierului agricol, în original,
numai pentru cazurile în care
solicitarea vizãrii carnetului de
rentier agricol este fãcutã de
un reprezentant legal;
5) contractul/contractele de
arendare încheiat/încheiate
pânã la data de 30 septembrie
2011, cu respectarea prevederilor Legii arendãrii nr. 16/
1994*), cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, sau încheiat/încheiate dupã data de 1
octombrie 2011, cu respectarea prevederilor Codului
civil.*) Legea nr. 16/1994 a fost
abrogatã prin art. 230 lit. r) din
Legea nr. 71/2011 pentru
punerea în aplicare a Legii nr.
287/2009 privind Codul civil,
publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 409 din
10 iunie 2011.
6) extras de cont pe numele
rentierului agricol, deschis la
oricare bancã de pe teritoriul
României, în lei. (extrasul se
depune opþional)
În cazul în care se constatã
cã datele declarate de solicitanþi nu corespund realitãþii,
dreptul de a primi rentã viagerã
agricolã se suspendã pânã la
data completãrii dosarului
conform prevederilor legale în

Informaþii utile
Începând cu data de 1 martie 2016, locuitorii din
Tãlmaciu,Tãlmãcel ºi Tãlmaciu II care nu au contracte de
colectare pentru deºeurile menajere încheiate cu operatorul
de salubrizare SC Acstal SA Tãlmaciu, vor plãti o taxã
obligatorie de 7 lei/persoanã/lunã, taxã ce va fi perceputã
de Primãria Tãlmaciu.

vigoare.
Solicitanþii prezintã la oricare
Centru judeþean al APIA, respectiv al Municipiului Bucureºti,
documentele menþionate mai
sus, în original, pe baza cãrora
angajatul APIA va certifica
copiile depuse. Dupã certificare, originalele vor fi restituite
solicitanþilor.
Plata rentei viagere agricole,
conform prevederilor art. 6 alin.
1 ºi alin. 2, din Legea 247/2005
Titlul XI, se efectueazã într-o
singurã ratã anualã, pânã la
data de 30 noiembrie a anului
urmãtor celui pentru care
aceasta este datoratã, prin raportarea la cursul mediu de
schimb valutar calculat de
Banca Naþionalã a României
din anul pentru care aceasta
se datoreazã, prin mandat
poºtal sau virament bancar.
Renta viagerã agricolã înceteazã la data decesului rentierului. În cazul decesului rentierului, renta datoratã acestuia
în anul 2015 poate fi încasatã

de moºtenitorii sãi, cu condiþia
respectãrii prevederilor art.7 din
Legea 247/2005 Titlu XI, doar
dacã, pânã la 31 august 2016,
moºtenitorii vor depune la oricare Centru judeþean al APIA,
respectiv al Municipiului
Bucureºti, carnetul de rentier
al defunctului (obligatoriu),
certificatul de deces (original
ºi copie), actul de succesiune
(certificat de moºtenitor sau
certificat de calitate de moºtenitor, certificat de legatar,
hotãrâre judecãtoreascã de
succesiune investitã cu formula “definitivã ºi irevocabilã”
(original ºi copie), B.I/C.I./
paºaport al moºtenitorului (original ºi copie), împuternicire/
declaraþie notarialã din care sã
reiasã acordul celorlalþi moºtenitori privind solicitarea ºi
încasarea rentei viagere agricole datoratã rentierului (original), precum ºi un extras de
cont pe numele solicitantului.
SERVICIUL RELAÞII CU
PUBLICUL ªI COMUNICARE

Reamintim celor interesaþi cã în baza contractului încheiat
cu operatorul de salubritate, taxa este de 5 lei/persoanã/
lunã.
În luna februarie, Primãria oraºului Tãlmaciu a predat cãtre
SC Acstal SA pubelele galbene pentru colectarea selectivã
a deºeurilor. Fiecare gospodãrie din Tãlmaciu ºi Tãlmãcel
(persoanele ce locuiesc la case) va primi o pubelã gratuitã,
pe bazã de proces verbal.
În aceste pubele, ce vor fi golite sãptãmânal de operator,
vor fi depuse doar deºeuri din plastic ºi metal!

Fondator: Constantin Barbu,
primarul oraºului Tãlmaciu, ºi
Consiliul Local Tãlmaciu
Editori: Dan FRÂNCU
Colegiul de redacþie:
Redactor: Dan FRÂNCU
Tehnoredactare ºi tipar:
e-mail: informatiatalmaciului@gmail.com
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Au început lucrãrile de
modernizare pe strada
Stephan Ludwig Roth
La sfârºitul lunii februarie, au început lucrãrile de modernizare a
strãzii Stephan Ludwig Roth din Tãlmaciu.
Pe acest tronson stradal se va efectua înlocuirea reþelei de
alimentare cu apã potabilã, dupã care va fi realizatã infrastructura ºi
se vor turna straturile asfaltice. De asemenea, vor fi realizate trotuare
ºi rigole pentru colectarea apelor pluviale. La finalul lucrãrilor, pe
stradã va fi aplicat marcajul rutier longitudinal ºi vor fi amplasate
semne de circulaþie.
Lucrarea de pe strada Stephan Ludwig Roth este parte a proiectului
ce prevede modernizarea tuturor strãzilor din zona Gãrii Tãlmaciu.

Condiþiile meteorologice
favorabile înregistrate în
ultima perioadã au creat
posibilitatea demarãrii
lucrãrilor edilitar
gospodãreºti. Astfel, în satul
Tãlmãcel s-au început
lucrãrile de modernizare a
strãzii Tãlmãcuþ, stradã pe
care, în cursul anului trecut,

s-au introdus reþele de
alimentare cu apã potabilã
ºi canalizare a apelor
menajere.
Pe întreaga lungime a strãzii
(aproximativ 1.500 metri), va
fi turnat strat asfaltic, va fi
aplicat marcaj ºi se vor
monta indicatoare pentru
siguranþa circulaþiei.

Adresã de
internet pentru
Informaþia
Tãlmaciului
Utilizatorii internetului ne pot
scrie ºi pe adresa de email:
informatiatalmaciului@talmaciu.ro.
De asemenea, a rãmas valabilã ºi
vechea adresã de email:
informatiatalmaciului@gmail.com.
Aºteptãm cu interes mesajele
voastre!

Atenþie la arderea miriºtilor ºi a resturilor vegetale!
Statistica incendiilor din ultimii
ani aratã cã în perioada februarieiulie, în România, se înregistreazã
cel mai mare numãr de arderi
necontrolate ca urmare a acþiunilor
de igienizare a terenurilor de
vegetaþia uscatã. În unele cazuri,
cetãþenii ard miriºtile, resturile
menajere ori vegetaþia uscatã, fãrã
a asigura supravegherea, în lipsa
mãsurilor de apãrare împotriva
incendiilor, în condiþii de vânt ori
amplasând grãmezile ce urmeazã
a fi distruse prin ardere în
apropierea ºurilor, adãposturilor de
animale sau furajelor, ceea ce
conduce la propagarea rapidã a
focului la gospodãrii ºi anexele
acestora, înregistrându-se pagube
mari.

Pentru evitarea producerii arderilor necontrolate în perioada
imediat urmãtoare, Serviciul Voluntar pentru Situaþii de Urgenþã
Tãlmaciu face apel la cetãþeni sã
respecte mãsurile specifice de
prevenire a incendiilor:
- sã nu utilizeze focul deschis în
locuri cu pericol de incendiu ºi pe
timp de vânt;
- sã nu utilizeze focul deschis la
distanþe mai mici de 10 m faþã de
materiale sau substanþe combustibile (casã, ºurã, depozit de cereale,
pãdure etc)
- arderea miriºtilor, resturilor
vegetale, gunoaielor, deºeurilor ºi
a altor materiale combustibile sã se
facã în locuri special amenajate;
- cetãþenii se vor interesa la

primãrie în ceea ce priveºte planificarea zilelor ºi locurile special
amenajate în care se adunã resturile menajere ºi vegetaþia uscatã
din localitate în scopul arderii;
- arderea resturilor vegetale,
gunoaielor, deºeurilor ºi miriºtilor
sã se facã numai pe baza permisului de lucru cu foc, dupã ce a fost
informat în prealabil serviciul privat/
voluntar pentru situaþii de urgenþã;
- sã asigure supravegherea
permanentã a arderii ºi sã stingã
jarul dupã încetarea acesteia.
Cetãþeni !
Respectând mãsurile de prevenire a incendiilor, vã protejaþi viaþa
ºi bunurile materiale.
Serviciul Voluntar pentru
Situaþii de Urgenþã Tãlmaciu

Informaþii utile de la S.C. Apã – Canal Tãlmaciu S.R
.L.
S.R.L.
Directorul S.C.Apã-Canal Tãlmaciu S.R.L.,
ing. Ion Talpoº, vine cu noi precizãri pentru
locuitorii oraºului Tãlmaciu, menite sã
clarifice unele aspecte cu care societatea
se confruntã în continuare, la peste patru
ani de la înfiinþare.
În Tãlmaciu, serviciile comunitare pentru
utilitãþi publice sunt gestionate de societãþi
comerciale diferite. Astfel, alimentarea
localitãþii cu apã potabilã ºi colectarea
deºeurilor menajere sunt activitãþi ce revin
societãþii comerciale ACSTAL S.A., iar
serviciile de colectare ºi epurare a apelor
menajere uzate, revin societãþii comerciale
Apã-Canal Tãlmaciu S.R.L., societate aflatã
în subordinea Consiliului Local. Sunt dese
confuziile fãcute de unii cetãþeni care, având
contracte încheiate cu S.C. ACSTAL S.A
pentru furnizare de apã potabilã., ”uitã” sã
se prezinte ºi la S.C.Apã-Canal Tãlmaciu
S.R.L. pentru încheierea unui contract pentru
serviciile de canalizare prestate de aceastã
societate.
Conform legislaþiei de Mediu ºi de
Gospodãrire a Apelor, locuitorii localitãþilor
în care existã un sistem public de canalizare,

au obligaþia de a deversa apele uzate
provenite din activitãþile specifice fiecãrui tip
de utilizator, numai în reþeaua publicã de
canalizare.
Le reamintim astfel celor aflaþi în aceastã
situaþie, cã au obligaþia sã se prezinte la
biroul societãþii Apã-Canal Tãlmaciu din str.
Nicolae.Bãlcescu, nr. 127, pentru obþinerea
avizelor de racordare ºi încheierea
contractelor de furnizare de servicii de
canalizare.
Avizele pentru racordarea la reþelele de
canalizare ale oraºului, eliberate de S.C. ApãCanal Tãlmaciu S.R.L., au perioada de
valabilitate de 90 de zile. Dacã lucrãrile de
racordatre la reþeaua de canalizare nu sunt
fãcute în perioada de valabilitate a avizului
eliberat, acestea pot fi efectuate ulterior doar
în baza unui nou aviz de racordare.
La nivelul oraºului Tãlmaciu, lucrãrile de
infrastructurã aferente reþelelor de
canalizare sunt efectuate de Primãria
Tãlmaciu, fiind coordonate de Serviciul
Tehnic din Primãrie. Pentru orice lucrãri sau
modificãri legate de reþelele de canalizare
de pe domeniul public, locuitorii oraºului

trebuie sã obþinã avizul Primãriei. S.C. ApãCanal Tãlmaciu S.R.L. administreazã aceste
reþele ºi are obligaþia sã le menþinã în stare
de funcþionare, fãrã a avea dreptul sã se
implice în avizarea unor lucrãri sau modificãri



în reþelele pe care le are în administrare.
Pentru alte relaþii, ne puteþi contacta la
telefoanele 0269/555699; 0733986655;
0748760938 sau la adresa de e-mail:
apa_canal_talmaciu@yahoo.com.

Propunerea dumneavoastrã pentru
dezvoltarea oraºului

Continuãm ºi în acest numãr al publicaþiei "Informaþia Tãlmaciului", mai vechea noastrã provocare,
prin care dorim sã aflãm de la cititori care este principala dumneavoastrã propunere pentru
dezvoltarea oraºului? Vã aºteptãm, dragi locuitori din Tãlmaciu ºi Tãlmãcel sã veniþi cu propuneri
concrete, de care Primãria ºi Consiliul Local Tãlmaciu vor þine cont, atunci când va veni vorba
despre stabilirea prioritãþilor. Doriþi ca o stradã sã fie asfaltatã sau reparatã, reþelele de canalizare
ºi alimentare cu apã sã fie schimbate sau parcurile de joacã pentru copii sã fie mai bine îngrijite?
Ne puteþi spune care ar trebui sã fie principala investiþie pentru oraº, prin intermediul acestui talon.
Taloanele se vor depune la cãsuþa “INFORMAÞIA TÃLMACIULUI”, situatã la intrarea principalã în
Primãria Tãlmaciu.
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Se modernizeazã strada
Tãlmãcuþ, la Tãlmãcel

