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PUBLICAÞIE DE INFORMAÞIE LOCALÃ FONDATÃ DE PRIMÃRIA ªI CONSILIUL LOCAL TÃLMACIU ºi editatã cu sprijinul ziarului TRIBUNA

Joi, 31 martie 2016, începând cu orele 14, va avea loc
ºedinþa ordinarã a Consiliului
Local Talmaciu, în Sala de
ºedinþe a Primãriei oraºului
Tãlmaciu, convocatã prin
Dispoziþia nr. 68/2016, cu
urmãtoarea ordine de zi:
1. PROIECT DE HOTÃRÂRE
privind aprobarea Regulamentului local pentru acordarea de
scutiri la plata impozitului pe
clãdiri proprietarilor de apartamente ºi de imobile cu destinaþia
de locuinþe care au executat
lucrãri de intervenþie pentru creºterea performanþei energetice, pe
cheltuialã proprie - iniþiator,
primarul oraºului Tãlmaciu;
2. PROIECT DE HOTÃRÂRE
privind modificarea anexei 8 la
HCL nr. 200/2015, pentru aprobarea impozitelor ºi taxelor
locale pe anul 2016 - iniþiator,
primarul oraºului Tãlmaciu;
3. PROIECT DE HOTÃRÂRE
privind aprobarea Planului de
Ordine ºi Siguranþã Publicã
pentru oraºul Tãlmaciu în anul
2016 - iniþiator, primarul
oraºului Tãlmaciu;
4. PROIECT DE HOTÃRÂRE
privind stabilirea unor mãsuri
pentru promovarea acþiunilor
de înlocuire a amenzilor contravenþionale cu sancþiunea
prestãrii unei munci în folosul
comunitãþii - iniþiator, primarul
oraºului Tãlmaciu;
5. PROIECT DE HOTÃRÂRE
privind aprobarea prelungirii
contractului de închiriere nr.
5195/69/2014, încheiat cu
domnul Garoafã Adrian, pentru
locuinþã ANL - iniþiator, primarul
oraºului Tãlmaciu;
6. PROIECT DE HOTÃRÂRE
privind aprobarea situaþiei financiare anuale aferente anu-

lui 2015 a R.P.L Ocolul Silvic
Tãlmaciu R.A., a raportului administratorului, precum ºi repartizarea profitului R.P.L. Ocolul Silvic Tãlmaciu R.A. - iniþiator,
primarul oraºului Tãlmaciu;
7. PROIECT DE HOTÃRÂRE
privind repartizarea unor locuinþe ANL - iniþiator, primarul
oraºului Tãlmaciu;
8. PROIECT DE HOTÃRÂRE
privind aprobarea preþurilor de
pornire a licitaþiilor pentru
vânzare masã lemnoasã din
fondul forestier proprietatea
oraºului Tãlmaciu - iniþiator,
primarul oraºului Tãlmaciu;
9. PROIECT DE HOTÃRÂRE
privind aprobarea actualizãrii
Programului de mãsuri pentru
îmbunãtãþirea activitãþilor de
gospodãrire, curãþenie, întreþinere, pãstrarea linistii ºi ordinii
publice, activitãþi comerciale ºi
conservarea mediului în oraºul Tãlmaciu - iniþiator, primarul oraºului Tãlmaciu;
10. PROIECT DE HOTÃRÂRE pentru aprobarea Regulamentelor privind stabilirea
criteriilor de încadrare a clãdirilor ºi terenurilor situate
intravilan, în categoria clãdirilor
ºi terenurilor neîngrijite, în
vederea majorãrii impozitului
aferent acestora - iniþiator,
primarul oraºului Tãlmaciu;
11. PROIECT DE HOTÃRÂRE pentru aprobarea modificãrii capitolului IV - Redevenþa, punctul 4.1 din contractul
de concesiune nr. 10218/10/
2015, încheiat cu SC Marytrans
SRL ºi punctul 4.1 din contractul de concesiune nr.
10217/9/2015, încheiat cu SC
Pãntuþa SRL - iniþiator, primarul
oraºului Tãlmaciu;
12. PROIECT DE HOTÃ-

RÂRE privind aprobarea rezultatelor inventarierii generale a
elementelor de natura activelor, datoriilor ºi capitalurilor
proprii, aflate în patrimoniul
oraºului Tãlmaciu pe anul
2015 ºi aprobarea casãriideclasãrii bunurilor degradate,
uzate fizic ºi moral - iniþiator,
primarul oraºului Tãlmaciu;
13. PROIECT DE HOTÃRÂRE privind aprobarea
rectificãrii bugetului local pe
trimestrul I 2016 - iniþiator,
primarul oraºului Tãlmaciu;
14. PROIECT DE HOTÃRÂRE privind constituirea Grupului de lucru în vederea elaborãrii Regulamentului Local
de Publicitate - iniþiator,
primarul oraºului Tãlmaciu;
15. PROIECT DE HOTÃRÂRE privind aprobarea plãþii
contribuþiei de 100 lei/tonã
datoratã pentru neîndeplinirea
obiectivului anual de reducere
cu 15% a cantitãþilor de deºeuri
eliminate prin depozitare ºi recuperarea acestor sume de la SC
Acstal SA Tãlmaciu - iniþiator,
primarul oraºului Tãlmaciu.
16. PROIECT DE HOTÃRÂRE privind aprobarea concesionãrii directe a unor
suprafeþe de teren, în vederea
realizãrii unor cãi de acces la
spaþiul comercial deþinut în
oraºul Tãlmaciu - iniþiator,
primarul oraºului Tãlmaciu;
17. PROIECT DE HOTÃRÂRE privind aprobarea contului de încheiere a exerciþiului
bugetar al oraºului Tãlmaciu
pe anul 2015 - iniþiator, primarul
oraºului Tãlmaciu;
18. PROIECT DE HOTÃRÂRE privind închirierea prin
licitaþie publicã a unor suprafeþe de pãºune din pro-

DISPOZIÞIA NR
NR.. 62/2016
privind stabilirea mãsurilor pentru reglementarea fumatului în cadrul
Primãriei oraºului Tãlmaciu
PRIMARUL ORAªULUI
TÃLMACIU;
Analizând referatul nr. 2455/
2016, întocmit de coordonator
SVSU Tãlmaciu, prin care propune stabilirea mãsurilor
pentru interzicerea fumatului în
instituþie;
În baza Legii nr. 15/2016
pentru modificarea ºi completarea Legii nr.349/2002, pentru
prevenirea ºi combaterea efectelor consumului produselor de
tutun;
În conformitate cu art. 68 alin.
1 ºi art. 115 alin. 1 litera a din
Legea nr. 215/2001 privind
administraþia publicã localã,
republicatã, cu modificãrile ºi

completãrile ulterioare,
DISPUN:
Art. 1 - Începând cu data de
17.03.2016, se stabilesc urmãtoarele mãsuri pentru reglementarea fumatului în cadrul
Primãriei oraºului Tãlmaciu:
1. Se interzice fumatul în toate
spaþiile publice închise ºi
spaþiile închise de la locul de
muncã din cadrul Primãriei
oraºului Tãlmaciu.
2. Se vor amplasa indicatoare prin care sã indice „Fumatul Interzis” sau folosirea
semnului internaþional, respectiv þigareta baratã de o linie
transversal, la toate nivelele, în
toate clãdirile aparþinând

instituþiei.
3. În locurile cu pericol de
incendiu sau explozie de pe
lângã spaþiile publice închise
– centrala termicã, arhivã etc. –
se interzice accesul cu þigãri,
chibrituri sau brichete.
4. Sunt organizate locuri de
fumat în afara clãdirii principale
a Primãriei oraºului Tãlmaciu,
respectiv pe prispa interiorã a
instituþiei;
5. Locurile stabilite pentru
fumat se marcheazã cu indicatorul „Loc pentru fumat” ºi vor
fi prevãzute cu:
a) vase cu nisip sau pãmânt;
b) instrucþiuni afiºate, cuprinzând mãsuri de prevenire a

Ajutor pentru curãþarea strãzilor
În scurt timp, curãþenia strãzilor din oraºul Tãlmaciu va fi asiguratã ºi cu
ajutorul unui dispozitiv automatizat. Având în vedere faptul cã, în ultimii ani a
crescut considerabil suprafaþa strãzilor asfaltate, precum ºi imposibilitatea
asigurãrii serviciului de curãþenie stradalã exclusiv manual, s-a decis
achiziþionarea unui dispozitiv (perie de curãþat stradalã cu bazin colector), ce
va fi montat pe buldoexcavatorul aflat în dotarea Primãriei Tãlmaciu.
Dupã achiziþionarea ºi montarea acestui dispozitiv, utilajul va acþiona pentru
curãþarea structurilor stradale asfaltate din oraº, contribuind astfel la o mai
bunã eficientizare a acestui servicu.
Achiziþionarea dispozitivului pentru curãþat strãzi a fost aprobatã de
Consiliul Local al oraºului Tãlmaciu prin adoptarea Hotãrârii nr. 44/2016.
Costul estimativ al acestei achiziþii este de 32.000 lei.

prietatea publicã a oraºului
Tãlmaciu - iniþiator, primarul
oraºului Tãlmaciu;
19. PROIECT DE HOTÃRÂRE privind acordarea unei
diplome ºi a unui premiu din
bugetul local pe anul 2016, cu
ocazia împlinirii vârstei de 100
ani la data de 29.04.2016, doamnei Cosma Ana - iniþiator, consilier Lotrean Constantin Mihai;
20. PROIECT DE HOTÃRÂRE privind aprobarea Reþelelor unitãþilor de învãþãmânt
preunivesitar de stat ºi particulare autorizate/acreditate din
oraºul Tãlmaciu, pentru anul
ºcolar 2016-2017 - iniþiator,
primarul oraºului Tãlmaciu;
21. PROIECT DE HOTÃRÂRE privind prelungirea contractului de închiriere pãºune
nr. 4376/122/2011, încheiat cu
PFA Sinea Marius - iniþiator,
primarul oraºului Tãlmaciu;
22. PROIECT DE HOTÃRÂRE privind închirierea, prin
licitaþie publicã, a unei suprafeþe de 5 mp în incinta Pieþei
Agroalimentare Tãlmaciu,
pentru amplasarea unui dozator de lapte ºi a unei vitrine
frigorifice - iniþiator, primarul
oraºului Tãlmaciu;
23. PROIECT DE HOTÃRÂRE privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ºi a documentaþiei tehnice pentru obiectivul de investiþii ”Reabilitarea strãzilor din
cartierele 1 Mai ºi Armeni II (strada Mihai Eminescu, ax.2 parþial)” ºi demararea procedurii
de achiziþie publicã - iniþiator,
primarul oraºului Tãlmaciu;
24. PROIECT DE HOTÃRÂRE privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ºi a documentaþiei tehnice pentru obiectivul de
investiþii ”Reabilitare strada
Rîului” ºi demararea procedurii
de achiziþie publicã - iniþiator,
primarul oraºului Tãlmaciu;
25. PROIECT DE HOTÃRÂRE privind aprobarea prin-

cipalilor indicatori tehnicoeconomici ºi a documentaþiei
tehnice pentru obiectivul de
investiþii ”Reabilitare strada
Dealului” ºi demararea procedurii de achiziþie publicã - iniþiator,
primarul oraºului Tãlmaciu;
26. PROIECT DE HOTÃRÂRE privind aprobarea principalilor indicatori tehnicoeconomici ºi a documentaþiei
tehnice pentru obiectivul de
investiþii ”Reabilitare carosabil
Zona Complex - pod CFR strada St.L.Roth ” ºi demararea procedurii de achiziþie
publicã - iniþiator, primarul
oraºului Tãlmaciu;
27. PROIECT DE HOTÃRÂRE privind modificarea ºi
completarea HCL nr. 92/2013
pentru aprobarea Regulamentului de acordare a titlului
de ”Cetaþean de Onoare al
Oraºului Tãlmaciu” - iniþiator,
primarul oraºului Tãlmaciu;
28. PROIECT DE HOTÃRÂRE privind rezilierea contractului de închiriere nr. 6213/
7/2014 ºi concesionarea directã a unei suprafeþe de teren
domnului Rotar Cornel, în vederea extinderii spaþiului comercial proprietate personalã
situat în Tãlmaciu, Piaþa Textiliºtilor, bl. 2, prin realizarea unor
cãi de acces în spaþiul deþinut
- iniþiator, primarul oraºului
Tãlmaciu.

29. Avizãri:
- solicitare Platforma Unionistã Acþiunea 2012, pentru
înfrãþire cu o localitate din
Republica Moldova;
- cererea nr. 11710/2015, a
domnului Bîndea Mihai, domiciliat în Tãlmaciu, str. Bãii, nr. 2,
pentru concesionare teren;
- cererea nr. 1664/2016, a
Asociaþiei de Caritate ”Þoar”
din Tãlmaciu, str. St. L. Roth,
nr. 2, jud. Sibiu, pentru scutire
de impozit;
- cererea nr. 563/2015, a domnului Krauss Mihai, domiciliat în
Colonia Tãlmaciu, nr. 6, pentru
cumpãrare locuinþã;
- raport arhitect-ºef pentru
atribuire denumire stradã în
Tãlmaciu, zona strãzii Unirii;
- cererea nr. 155/2016, a
domnului Mãrunþelu Ioan, domiciliat în Tãlmaciu, str. Rîului, nr.
48, pentru concesionare teren;
- cererea nr. 1745/2016, a
domnului Fekete Gheorghe,
domiciliat în Tãlmaciu , Aleea
Castanilor, nr. 9/3, pentru
închiriere teren;
- cererea doamnei Mihalcea
Elena, domiciliatã în Colonia
Tãlmaciu, pentru cumpãrare
locuinþã;
- cererea nr. 2494/2016, a
domnului Rãdoiu Ioan, domiciliat în Tãlmaciu, str. V. Babeº,
nr. 1, pentru concesionare pãºune.
30. Diverse.

incendiilor ºi reguli de comportare în caz de incendiu;
c) mijloace tehnice de apãrare împotriva incendiilor.
6. Depunerea în vasele cu
nisip a altor deºeuri de materiale combustibile, cum sunt
hârtia, cartonul, textilele, este
interzisã.
7. Aruncarea la întâmplare a
resturilor de þigãri sau chibrituri
aprinse, este interzisã.
8. Întreþinerea locurilor pentru fumat se executã zilnic ºi ori
de câte ori este nevoie, de cãtre
persoana cu atribuþii de
curãþenie din cadrul serviciului
tehnic.
9. Nerespectarea prevederilor privind fumatul atrage
rãspunderea contravenþionalã
civilã sau penalã, dupã caz,
potrivit legii.
10. Constatarea contravenþiilor ºi aplicarea sancþiunilor se fac de cãtre repre-

zentanþi ai Poliþiei Locale sau ai
Ministerului Afacerilor Interne.
11. Prevederile dispoziþiei
emise vor fi aduse la cunoºtinþa întregului personal din
cadrul aparatului de specialitate
al primarului, prin grija ºefilor
de servicii ºi birouri, pe bazã
de semnãturã. Tabelele cu
semnãtura personalului privind luarea la cunoºtinþã de prevederile prezenþei dispoziþii vor
fi înaintate cãtre Compartiment
administraþie publicã localã
pânã la data de 17.03.2016,
orele 16.
12. Prevederile dispoziþiei
emise vor fi aduse la cunoºtinþa cetãþenilor oraºului Tãlmaciu prin afiºare la sediul
instituþiei, pe site-ul Primãriei
Tãlmaciu ºi prin publicare în
ziarul ”Informaþia Tãlmaciului”.
13. Prevederile dispoziþiei
emise vor fi cuprinse în Codul
Etic pentru funcþionarii publici ºi

personalul contractual al
instiþutiei, prin grija compartimentului de resurse umane.
14. Verificarea modului de
aplicare a prevederilor dispoziþiei emise se va face de cãtre
coordonator SVSU din cadrul
Primãriei Oraºului Tãlmaciu.
Art. 2. Prezenta dispoziþie va
fi adusã la îndeplinire prin grija
ºefilor de servicii ºi birouri din
cadrul aparatului de specialitate
al Primarului.
Art. 3. Prezenta dispoziþie va
fi adusã la cunoºtinþa celor
interesaþi prin grija consilierului
administraþie publicã localã din
cadrul aparatului de specialitate
al primarului oraºului Tãlmaciu.
Adoptatã în Tãlmaciu, la
16.03.2016.
PRIMAR
ing. CONSTANTIN BARBU
VIZAT,
SECRETAR
VIOLETAHANEA

Bani de la bugetul local pentru naveta
cadrelor didactice
Cadrele didactice navetiste ce îºi
desfãºoarã activitatea la Liceul
Tehnologic „Johannes Lebel” din Tãlmaciu ºi structurile ºcolare aparþinãtoare, îºi primesc în continuare
banii cheltuiþi pentru transport de la
Consiliul Local Tãlmaciu. Recent, cu
prilejul unei ºedinþe ordinare,
legislativul local tãlmãcean a aprobat
decontarea unei noi tranºe, ce

reprezintã contravaloarea biletelor de
cãlãtorie ºi a abonamentelor de
transport pentru cadrele didactice ce
îºi desfãºoarã activitatea la instituþiile
de învãþãmânt situate în raza
teritorialã a oraºului.
Suma de 8.773 lei, aprobatã spre
decontare de aleºii locali din
Tãlmaciu, reprezintã contravaloarea
titlurilor de transport utilizate de

cadrele didactice în lunile decembrie
2015 ºi ianuarie 2016.
Cei mai mulþi bani (5.774 lei) vor
ajunge la cadrele didactice de la
Liceul Tehnologic „Johannes Lebel”
Tãlmaciu. Conform centralizãrii
depuse la Primãria Tãlmaciu, la
ªcoala Generalã Tãlmãcel vor ajunge
1,959 lei, iar la ªcoala Generalã
Tãlmaciu – 1.040 lei.

rosu galben albastru negru

ªedinþa ordinarã a Consiliului Local al
oraºului Tãlmaciu
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Informare

privind ºedinþa ordinarã a Consiliului Local al oraºului
Talmaciu din 25 februarie 2016
Au fost adoptate urmãtoarele
hotãrâri:
1. Hotãrârea nr. 35/2016 privind
rectificarea bugetului local pe
trimestrul I ºi a listei obiectivelor de
investiþii pe anul 2016 - 13 voturi
pentru ºi 1 abþinere (consilierul
Lotrean);
2. Hotãrârea nr. 36/2016 privind
rezilierea contractului de comodat nr.
265/1/2016, încheiat cu domnul
Suciu Vasile Gheorghe - unanimitate de voturi;
3. Hotãrârea nr. 37/2016 privind
repartizarea unei locuinþe pentru
tineri, construitã prin Agenþia
Naþionalã pentru Locuinþe unanimitate de voturi;
4. Hotãrârea nr. 38/2016 privind
aprobarea modalitãþii de identificare
a beneficiarilor stimulentului

educaþional sub formã de tichete
sociale ºi modalitatea de soluþionare a situaþiilor identificate unanimitate de voturi;
5. Hotãrârea nr. 39/2016 privind
rezilierea unor contracte de închiriere
locuinte ANL - unanimitate de voturi;
6. Hotãrârea nr. 40/2016 privind
aprobarea susþinerii financiare a
Asociaþiei Sportive Fotbal Club
Tãlmaciu pentru anul 2016 unanimitate de voturi;
7. Hotãrârea nr. 41/2016 pentru
stabilirea Regulilor privind circulaþia
vehiculelor cu tracþiune animalã în
oraºul Tãlmaciu - 13 voturi pentru ºi
1 abþinere (consilierul Popa);
8. Hotãrârea nr. 42/2016 privind
modificarea anexei 9 la HCL nr. 200/
2015, pentru aprobarea impozitelor
ºi taxelor locale pe anul 2016 - 12

voturi pentru ºi 2 abþineri (consilierii
Lotrean ºi Oancea);
9. Hotãrârea nr. 43/2016 privind
atestarea apartenenþei la domeniul
privat al oraºului Tãlmaciu a
imobilului-teren situat în Tãlmaciu,
zona Armeni, identificat în CF
103030/Tãlmaciu, nr. top. 5321/3/1/
1/1/32, nr. cadastral 755 unanimitate de voturi;
10. Hotãrârea nr. 44/2016 privind
aprobarea dotãrii buldo-excavatorului cu un dispozitiv tip perie de
curãþare stradalã, cu bazin collector
- 12 voturi pentru ºi 2 abþineri
(consilierii Lotrean ºi Oancea);
11. Hotãrârea nr. 45/2016 privind
actualizarea Planului de Analizã ºi
Acoperirea Riscurilor ºi a
componenþei C.L.S.U. Tãlmaciu unanimitate de voturi;

12. Hotãrârea nr. 46/2016 privind
acordarea unor facilitãþi fiscale
Asociaþiei “Acasã”, cu sediul în
oraºul Tãlmaciu, str. Unirii, f.n. pe
anul 2016 - unanimitate de voturi;
13. Hotãrârea nr. 47/2016 privind
aprobarea preluãrii dreptului de
concesiune asupra imobilului teren
înscris în CF 103046/Tãlmaciu, nr.
top. 1160/3, în suprafaþã de 2200
mp, de cãtre SC TANNENBAUM
SRL de la SC TRAFIC TRANS SRL
- unanimitate de voturi;
14. Hotãrârea nr. 48/2016 privind
modificarea anexei 1 la HCL nr. 138/
2015 pentru aprobarea contractãrii
unei finanþãri rambursabile interne
în valoare de 6.000.000 lei,
modificatã prin HCL nr. 214/2015 unanimitate de voturi;
15. Hotãrârea nr. 49/2016 privind
aprobarea decontãrii sumei de
8773 lei, reprezentând contravaloarea biletelor de cãlãtorie ºi a
abonamentelor de transport pentru
cadrele didactice de la Liceul
Tehnologic “J. Lebel” Tãlmaciu ºi a
structurilor ºcolare aparþinãtoare, pe
lunile decembrie 2015 - ianuarie
2016 - unanimitate de voturi;
16. Hotãrârea nr. 50/2016 privind
alegerea preºedintelui de ºedinþã

pentru ºedinþa ordinarã a Consiliului Local Tãlmaciu din luna
martie 2016 - unanimitate de voturi.
S-au avizat:
- cererea doamnei Bejinari
Mariana, domiciliatã în Tãlmaciu, str.
Pieþii, nr. 16, pentru închiriere teren.
Se va face plan de situatie ºi se vor
da terenuri la toþi locatarii din
imobilul din str. Pieþii nr. 16;
- cererea doamnei Oiþa Elena
Nicoleta, domiciliatã în Tãlmaciu II,
nr. 12, pentru cumpãrare locuinþã.
S-au retras de pe ordinea de zi:
- PROIECTUL DE HOTÃRÂRE
privind aprobarea încheierii cu
domnul Drubaca Dragoº Gheorghe
a unui contract pentru câinii fãrã
stãpân din oraºul Tãlmaciu;
- cererea domnului Durdun
Gheorghe, domiciliat în Sibiu, str.
Anatole France, nr. 24, pentru
deschidere firmã.
Domnii consilieri ºi-au însuºit:
- Informarea privind cantitatea de
deºeuri colectatã selectiv pe anul
2015;
- Raportul privind activitatea
desfãºuratã de Serviciul de Poliþie
Localã Tãlmaciu în anul 2015.
Consilier administraþie,
Claudia Hanea

vehicul sac colector pentru
colectarea murdãriei.
(2) Nerespectarea celor prevãzute la alin. 1 constituie contravenþie
ºi se sancþioneazã cu amendã de
la 500 lei la 1000 lei.
Art.5 - (1) Constatarea ºi sancþionarea contravenþiilor revine Poliþiei
Locale ºi Poliþiei Oraºului Tãlmaciu, conform prevederilor legale.
(2) Persoanele sancþionate contravenþional pot achita jumãtate din
minimul amenzii în 48 ore, conform
prevederilor art. 28 (1) din Ordonanþa
Guvernului nr. 2/2001 privind regimul
juridic al contravenþiilor.
Art. 6 - Deþinãtorii de vehicule cu
tracþiune animalã din oraºul
Tãlmaciu ºi satul Tãlmãcel vor fi

somaþi, în scris, cã în termen de 1
lunã de la data intrãrii în vigoare a
hotãrârii sã se conformeze dispoziþiilor acesteia. Numai dupã expirarea acestei perioade, se vor aplica
sancþiunile contravenþionale.
Art. 7 - Prezenta hotãrâre intrã în
vigoare dupã obþinerea avizului de
la Inspectoratul Judeþean de Poliþie
al Judeþului Sibiu.
Art. 8 - Îndeplinirea prezentei
revine Poliþiei Locale Tãlmaciu.
Adoptatã în Tãlmaciu, la
25.02.2016.
PREªDINTE DE ªEDINÞÃ,
NICOLAE ÞUTEA
CONTRASEMNEAZÃ,
Secretar
Violeta Hanea

HOTÃRÂREA NR . 41/2016
pentru stabilirea Regulilor privind circulaþia vehiculelor cu tracþiune
animalã în oraºul Tãlmaciu
completãrile ulterioare;
În temeiul art. 36 alin. 2 lit. c ºi d,
alin. 6 lit. a pct. 7, pct. 9 ºi pct. 14,
art. 45 alin. 1 ºi art. 115 alin. 1 lit. b
din Legea nr. 215/2001 privind
administraþia publicã localã,
republicatã, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare,

- DJ 105G ieºirea spre Sadu.
Art. 2 - Amplasarea de indicatoare
rutiere cu semnul ”Accesul interzis
vehiculelor cu tracþiune animalã”,
astfel:
- pe DN 7, la intrarea ºi ieºirea
din localitate (intersecþiile DN 7 cu
str. Bãii ºi str. 22 Decembrie 1989);
- intersecþie str. M. Viteazu cu: str.
HOTÃRÃªTE:
Cetãþii, str. Râului ºi aleea care face
legãtura cu str. M. Viteazu;
Art. 1 - Stabilirea Regulilor privind
- intersecþie DN 7 cu str. I.
circulaþia vehiculelor cu tracþiune Creangã;
animalã în oraºul Tãlmaciu, astfel:
- intersecþie str. C. Coposu cu str.
a) Se interzice circulaþia E. Cioran ºi D.J. 105 G;
vehiculelor cu tracþiune animalã pe
Art.3 - (1) Interzicerea conducerii
strãzile oraºului Tãlmaciu, cu vehiculelor cu tracþiune animalã pe
excepþia vehiculelor care sunt în strãzile oraºului Tãlmaciu, cu
tranzit ºi vin dinspre localitãþiile excepþia strãzilor prevãzute la art. 1
Tãlmãcel, Boiþa ºi Podul Olt.
lit. „b”.
b) Persoanele care conduc
(2) Nerespectarea celor prevãvehicule cu tracþiune animalã ºi se zute la alin. 1 constituie contravenþie
deplaseazã dinspre Tãlmãcel, ºi se sancþioneazã cu amendã de
Boiþa ºi Podul Olt, vor tranzita oraºul la 500 lei la 1000 lei.
Tãlmaciu, pe urmãtorul traseu:
Art. 4 - (1) Interzicerea conducerii
- str. Bãii – traversare pod str. M. vehiculelor cu tracþiune animalã pe
Viteazu – prin Târgul Mixt - str.Râului strãzile pe care circulaþia este
– pe sub podul CFR - zona fostului permisã, fãrã a avea montat, sau a
Poligon – Cascadã - str. C. Coposu avea montat necorespunzãtor, la

Se primesc cererile unice de platã pentru anul 2016, la APIA

Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie pentru
Agriculturã (APIA) informeazã cã, la
data de 1 martie, a început Campania
de primire a cererilor unice de platã
pentru anul 2016, în conformitate cu
prevederile legislaþiei în vigoare, respectând calendarul stabilit ºi obiectivele propuse de instituþia noastrã.
Astfel în perioada 01 martie - 16 mai,
la centrele judeþene/locale ale APIA se
depun fãrã penalizãri cererile unice
de platã. Cererile unice de platã pot fi
depuse ºi dupã data de 16 mai 2016,

în termen de 25 de zile calendaristice,
cu o reducere de 1% pentru fiecare zi
lucrãtoare a sumelor la care fermierul
ar fi avut dreptul, dacã cererea unicã
de platã ar fi fost depusã pânã la data
de 16 mai, potrivit prevederilor art.13
alin. (1) din Regulamentul delegat
(UE) nr. 640/2014 din 11 martie 2014.
Solicitãrile depuse dupã data de 10
iunie 2016 nu mai sunt admise la
calcul, iar beneficiarului nu i se acordã
niciun fel de platã sau de sprijin.
ªi în Campania 2016, completarea
declaraþiei de suprafaþã se realizeazã
electronic folosind aplicaþia IPA Online.
Finalizarea ºi închiderea cererii
unice de platã în IPA Online se face
numai în centrele APIA, în prezenþa
funcþionarului APIA responsabil cu
primirea cererii, dupã verificarea
acesteia ºi a mesajelor din controlul
parcelelor digitizate, precum ºi corec-

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!

tarea eventualelor probleme semnalate de cãtre sistemul informatic.
Cererile unice de platã se depun la
centrele judeþene APIA în cazul
fermierilor care solicitã o suprafaþã
mai mare de 50 hectare teren agricol
ºi la centrele locale în cazul fermierilor
care solicitã o suprafaþã mai micã sau



egalã cu 50 hectare teren agricol.
Fermierii vor depune o singurã
cerere, chiar dacã deþin suprafeþe de
teren în diferite localitãþi sau judeþe.
Pentru a utiliza timpul pe care APIA
l-a rezervat pentru primirea cererii,
este necesar ca fermierii sã se
prezinte la data ººi ora la care sunt

programaþi.
Materialele de informare referitoare
la Campania de primire a cererilor
unice de platã pentru anul 2016 sunt
disponibile pe site-ul APIA:
www.apia.org.ro .
SERVICIUL RELAÞII CU PUBLICUL
ªI COMUNICARE

Propunerea
Propunerea dumneavoastrã
dumneavoastrã pentru
pentru
dezvoltarea
dezvoltarea oraºului
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.

Nume:
Prenume:
Str
.:
Str.:
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
...................................................................................................................................

rosu galben albastru negru

CONSILIUL LOCAL TÃLMACIU,
întrunit în ºedinþa ordinarã din data
de 25.02.2016;
Examinând:
- proiectul de hotãrâre iniþiat de
primarul oraºului Tãlmaciu;
- raportul nr. 1362/2016, întocmit
de ºef serviciu ”Poliþia Localã
Tãlmaciu” din cadrul aparatului de
specialitate al primarului orasului
Tãlmaciu;
- expunerea de motive nr. 1588/
2016 a primarului oraºului Tãlmaciu;
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tãlmaciu;
În baza HCL nr.194/2013 privind
circulaþia animalelor pe raza
oraºului Tãlmaciu, a OG nr. 21/
2002 privind gospodãrirea localitãþilor urbane ºi rurale, OG nr. 2/
2001 privind regimul juridic al
contravenþiilor, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare;
În conformitate cu art. 71 alin. 1
ºi 2 din OUG nr. 195/2002 privind
circulaþia pe drumurile publice,
republicatã, cu modificãrile ºi
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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

În anul 2015, poliþiºtii locali
care asigurã ordinea ºi liniºtea publicã, precum ºi paza
patrimoniului oraºului Tãlmaciu, ºi-au desfãºurat activitatea în baza Legii 155/
2010 – Legea Poliþiei Locale,
a HG nr. 1332/2010 privind
aprobarea Regulamentului
– cadru de organizare ºi
funcþionare a poliþiei locale
ºi a H.C.L. nr. 193/2010 privind înfiinþarea Poliþiei
Locale Tãlmaciu.
Activitatea desfãºuratã în
cursul anului 2015 a fost
orientatã în vederea asigurãrii unui climat civilizat de
ordine ºi liniºte publicã locuitorilor oraºului, desfãºurãrii
în mod corespunzãtor a
activitãþilor de comerþ în piaþa
agroalimentarã, protecþia
mediului, curãþenia oraºului
ºi a localitãþilor aparþinãtoare, combaterea fenomenelor de cerºetorie ºi vagabondaj precum ºi asigurarea integritãþii bunurilor
atât pe domeniul public cât
ºi privat.
Serviciul Poliþiei Locale
Tãlmaciu este compus din
5 funcþionarii publici, în
urmãtoarea structurã:
• 1 ºef serviciu
• 4 poliþiºti locali
La nivelul Poliþiei Locale
Tãlmaciu existã în acest
moment o lipsã acutã de
personal, motiv pentru care
se impune angajarea de
urgenþã a cel puþin unui
poliþist local, din urmãtoarele
considerente:
- la ultimul recensãmânt
oficial realizat în anul 2011,
populaþia oraºului Tãlmaciu
era de peste 6.500 de
cetãþeni iar cei 4 poliþiºti cu
atribuþii pe domeniile de
activitate prevãzute în legea
poliþiei locale sunt insuficienþi pentru a asigura o
patrulã care sã fie prezentã
în teren 24/24 ore pe raza

oraºului Tãlmaciu ºi a celor
2 sate aparþinãtoare;
- cu actualul personal se
asigurã cu dificultate concediile de odihnã legale,
concediile medicale, zilele
libere legale, precum ºi
celelalte competenþe.
- din cauza lipsei de
personal, serviciul de patrulare pe schimburile 1 ºi 2 se
executã de cele mai multe ori
doar de câte 1 poliþist pe
schimb;
- atunci când sunt concedii
de odihnã, concedii medicale sau alte evenimente
neprevãzute, schimbul 1
este asigurat doar de ºeful
serviciului poliþiei locale, care,
pe lângã atribuþiile sale,
desfãºoarã ºi activitãþiile care
sunt în competenþa exclusivã
a poliþiºtilor locali.
Cu toate aceste lipsuri,
consider cã activitatea
serviciului de poliþie localã în
anul 2015 a fost una bunã,
poliþiºti locali îndeplinindu-ºi
la timp sarcinile care le-au
fost încredinþate.
Poliþiºtii locali au desfãºurat, de-a lungul anului
2015, acþiuni ºi activitãþi cu
caracter preponderent preventiv, identificând ºi avertizând verbal sau în scris
cetãþenii de a nu sãvârºii
anumite fapte, care, potrivit
legii, pot fi considerate
contravenþii, colaborând ºi cu
alte forþe care compun sistemul integrat de asigurare a
ordinii ºi liniºtii publice.
În cursul anului 2015, au
fost desfãºurate urmãtoarele activitãþi:
1 – În domeniul elaborãrii
documentelor specifice
activitãþii poliþiei locale, au
fost întocmite urmãtoarele:
• Planul de ordine ºi
siguranþã publicã al oraºului
Tãlmaciu
• Fiºele posturilor
• Planul de pregãtire pro-

fesionalã, care cuprinde
teme de instruire specifice
activitãþii poliþiºtilor locali
• Documente tipizate necesare desfãºurãrii activitãþii.
2 - Sancþiuni contravenþionale depistate ºi aplicate
• Pentru comiterea de
fapte antisociale sau încãlcarea legislaþiei în vigoare,
s-au aplicat un numãr de 53
sancþiuni contravenþionale ,
din care 44 amenzi în
valoare de 19.700 lei, dupã
cum urmeazã:
• H.C.L. nr. 194/2013
privind circulaþia animalelor
ºi a vehiculelor cu tracþiune
animalã pe arterele de
circulaþie din oraºul Tãlmaciu - au fost sancþionate 3
persoane, cu amenzi în
valoare de 1.500 lei;
• H.C.L. nr. 12/2015 privind
organizarea pãºunatului pe
anul 2015 - au fost sancþionate 6 persoane, cu amenzi
în valoare de 4.900 lei;
• H.C.L. nr. 101/2011
privind activitatea de gospodãrire, curãþenie, ordine ºi
liniºte publicã ºi comerþ în
oraºul Tãlmaciu - au fost
sancþionate 31 persoane, cu
amenzi în valoare de 12.200
lei;
• Legea nr. 61/1991 privind
asigurarea ordinii ºi liniºtii
publice - au fost sancþionate
4 persoane, cu amenzi în
valoare de 1.100 lei.
Pentru fapte mai puþin
grave, au fost aplicate un
numãr de 9 avertismente în
scris, dintre care:
- H.C.L. nr. 101/2011 – 3
- H.C.L. nr. 12/2015 – 4
- Legea. nr. 61/1991 – 2.
Din suma totalã a amenzilor aplicate, respectiv
19.700 lei, sumã care constituie venit la bugetul local,
au fost încasate amenzi în
valoare de 1.150 lei.
Activitãþile poliþiºtilor locali
în anul 2015 au fost

urmãtoarele:
- activitãþi desfãºurate în
cadrul Serviciului de Poliþie
Localã Tãlmaciu:
• PERSOANE LEGITIMATE
- 546
• PERSOANE AVERTIZATE
VERBAL - 512
• SOMAÞII ÎNMÂNATE 77
• INVITAÞII SCRISE - 33
• NOTE DE CONSTATARE
APLICATE - 6
• SESIZÃRI TELEFONICE
- 55
• COLABORARE CU
POLIÞIA RO TÃLMACIU - 11
• COLABORARE CU
POLIÞIA LOCALÃ SIBIU - 5
• COLABORARE CU SVSU
TÃLMACIU - 11
• AFIªARE PV LA
DOMICILIU - 18
• PÂNDE EFECTUATE – 28
(13 - Lunca Cibin ºi 15 - Între
Iazuri)
- activitãþi desfãºurate în
colaborare cu Serviciile/
Compartimentele Primãriei
Oraºului Tãlmaciu:
1) Însoþirea personalului
din compartimentul/serviciile Primãriei – 198
(SPCLEP+STARE CIVILÃ –
36, CONS. JURIDIC – 25,
SVSU – 16, SPAS – 53,
REGISTRUL AGRICOL – 4,
INVESTIÞII – 6, CONTABIL –
10, SECRETAR – 9,
URBANISM+IMPOZITE – 39)
2) Înmânarea de adrese
pe bazã de semnãturã, de la
compartimentul/serviciul
Primãriei – 983 (URBANISM
– 5, CONSILIER JURIDIC –
5, REGISTRUL AGRICOL –
75, SPAS – 10, SPCLEP –
122, COMERCIAL – 38, TAXE
ªI IMPOZITE – 226,
REGISTRATURÃ – 462,
SECRETAR – 23, STARE
CIVILÃ – 17)
3) Alte activitãþi desfãºurate:
• Patrulãri zilnice în sectoarele prevãzute în Planul de

ordine ºi siguranþã public,
atât pe raza oraºului Tãlmaciu, cât ºi pe raza celor
douã localitãþi aparþinãtoare,
respectiv Tãlmãcel ºi
Colonia Tãlmaciu.
• Asigurarea ordinii ºi liniºtii publice precum ºi fluidizarea traficului în Târgul
Mixt, în fiecare zi de
duminicã.
• Supravegherea persoanelor beneficiare de ajutor
social sã-ºi efectueze orele de
muncã, conform prevederilor
Legii 416/2001.
• Asigurat buna desfãºurare
a sãrbãtorii „Boboteaza” la
Biserica Ortodoxã Tãlmaciu.
• Asigurat ordinea ºi
fluidizarea circulaþiei cu ocazia
sãrbãtorii „Udatul Ionilor” în
satul Tãlmãcel, în data de
07.01.2015, între orele 09:00
– 13:00.
• Asigurat ordinea publicã
la Cãminul Cultural Tãlmãcel la Balul Ionilor, în data de
07/08.01.2015, între orele
20:00 – 02:00.
• Asigurat ordinea publicã
la Casa de Culturã Tãlmaciu
cu ocazia festivalului „La
Izvorul Dorului”, în data de
23.05.2015, între orele 12:00
– 18:00.
• Verificat vehiculele cu
tracþiune animalã de pe raza
oraºului, conform H.C.L. nr.
194/2013.
• Patrulat în fiecare zi de
duminicã a lunii pentru prevenirea ºi combaterea cerºetoriei la bisericile ortodoxe.
• Asigurarea ordinii publice
la Casa de Culturã Tãlmaciu,
la Balul Bobocilor, organizat
de Liceul Economic Johannes
Lebel în data de 28.10.2015,
între orele 16 -19.
• Asigurarea ordinii publice
la Casa de Culturã Tãlmaciu,
cu ocazia serbãrii festivalului
intitulat „SÃRBÃTORI DE
IARNÃ”, organizat de Liceul

Johannes Lebel, în data de
17.12.2015.
• Asigurarea buna desfãºurare a spectacolului folcloric, organizat de Ansamblul folcloric ”Datina” al
oraºului Tãlmaciu, în data de
22.12.2015.
• Asigurat ordinea ºi
fluenþa circulaþiei cu ocazia
montãrii bradului de Crãciun
în centrul oraºului.
• Asigurarea ordinii publice
în data de 31.12.2015, la
focul de artificii.
4) Pregãtirea profesionalã
a poliþiºtilor locali
În anul 2015, conform
prevederilor Legii nr. 155/
2010 – Legea Poliþiei Locale
– poliþiºtii locali care au fost
înscriºi la cursul de formare
iniþialã, organizat de M.A.I. la
Centrul Chinologic „Dr.Aurel
Greblea„ Sibiu, au absolvit
aceastã formã de învãþãmânt cu rezultate foarte bune.
Tot în anul 2015, poliþiºtii
locali care au efectuat serviciul, au fost instruiþi pentru
cunoaºterea ºi aplicarea corectã a legislaþiei, a prevederilor de lucru, precum ºi
pentru asigurarea unui cadru
de disciplinã ºi comportament al agenþilor în relaþia
de serviciu ºi cu cetãþenii,
efectuându-se zilnic instruirea personalului înainte de
intrarea în serviciu.
Poliþia Localã Tãlmaciu va
lua ºi în continuare mãsurile
legale care sã ducã la asigurarea unui climat de
ordine ºi siguranþã, desfãºurãrii în mod corespunzãtor
a activitãþilor de comerþ,
protecþia mediului, curãþenia
oraºului ºi a localitãþilor
aparþinãtoare, combaterea
fenomenelor de cerºetorie ºi
vagabondaj, potrivit competenþelor stabilite prin lege.
ªef Serviciu Poliþie
Localã,
IOAN CÎNDEA

APIA plãteºte acciza la motorinã
Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie pentru Agriculturã
(APIA) informeazã cã începând cu data de 16.03.2016
efectueazã plata pentru
acciza la motorina utilizatã
în agriculturã în conturile
solicitanþilor înscrise în
cererile de platã, conform
Ordinului comun al MADR ºi
MF nr.286/08.03.2016 care
a aprobat cantitãþile de
motorinã
utilizate
în
trimestrul IV al anului 2015,
publicat în Monitorul Oficial
nr.183 din 11.03.2016 .
Plata se efectueazã

pentru un numãr de 10.795
beneficiari, cu o valoare de
100 milioane lei, pentru o
cantitate totalã de 56,3 mii
tone motorinã. Ajutorul de
stat
sub
formã
de
rambursare se acordã ca
diferenþã dintre rata accizei
standard de la titlul VII Accize ºi alte taxe speciale
din Legea nr. 571/2003
privind Codul fiscal, cu
modificãrile ºi completãrile
ulterioare, ºi rata accizei
reduse prevãzutã la art.2
alin(2) din Hotãrârea Guvernului nr.1174/2014 pentru

motorina utilizatã la efectuarea lucrãrilor mecanizate
în agriculturã . Valoarea
accizei a fost de 1,7975 lei /
litru pentru anul 2015, ºi
pentru anul 2016 rãmâne
identicã.
Plata se efectueazã în
conformitate cu prevederile
art.9, alin.(3) ºi (4) din H.G
nr. 1174/2014 cu modificãrile ºi completãrile ulterioare ºi art.9 alin.(4) din
OMADR
nr.1727/2015
privind instituirea unei
scheme de ajutor de stat
pentru reducerea accizei la

motorina utilizatã în agriculturã, care prevede urmãtoarele: (4)“Dupã aprobarea
de cãtre Ministerul Finanþelor Publice a deschiderii
creditelor bugetare, din bugetul Ministerului Agriculturii
ºi Dezvoltãrii Rurale se
alimenteazã contul Agenþiei
de Plãþi ºi Intervenþie pentru
Agriculturã, care vireazã
sumele cuvenite în conturile
beneficiarilor, conform legislaþiei în vigoare.”
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COMUNICARE
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Laptele de vacã, este unul din
alimentele cele mai complete ºi mai
uºor asimilat de organism,
constituind un produs alimentar de
bazã în nutriþia omului. Este bogat în
substanþe nutritive necesare vieþii
(aminoacizi, acizi graºi, lactoze,
vitamine, elemente minerale,
proteine ºi grãsimi).
Laptele consumat atât în stare
proaspatã cât ºi sub formã de diferite
produse lactate, mãreºte rezistenþa
organismului faþã de infecþii ºi
intoxicaþii, ridicând totodatã nivelul de
sãnãtate a populaþiei.
Cantitatea ºi calitatea laptelui de
vacã este influienþatã de o serie de
factori interni sau de mediu, respectiv:
• rasa, familia sau linia animalelor;
• individualitatea - producþia fiind
influenþatã de metabolismul fiecãrui
animal;
• cofiguraþia, forma ºi dezvoltarea
ugerului;
• vârsta vacii corelatã cu perioada
de lactaþie;
• factori de mediu (temperaturile
ridicate, ploile ºi umiditate excesivã);
• calitatea nutritivã a furajelor ºi
modul lor de administrare;
• asigurarea permanentã a apei
potabile;
• condiþiile de zooigienã ºi
microclimate;
• igiena ºi sistemul de muls;
• calitatea personalului îngrijitor.
Producerea ºi valorificarea acestui
important aliment, este atent
monitorizatã de serviciile sanitare
veterinare, de la procesul de
obþinere în exploataþie, la colectare,
transport la procesare, pânã la
consumator, având la bazã
Regulamentul C.E nr. 853/2004,
care stabileºte norme specifice de
igienã ºi calitate pentru laptele crud
destinat prelucrãrii, cu prioritate în
unitãþile de procesare a laptelui,
obligate sã recepþioneze ºi sã
proceseze doar lapte crud provenit
de la exploataþii cu vaci, care
îndeplinesc criterile de calitate
impuse prin legislaþia europeanã din
acest domeniu.
Reamintim crescãtorilor de vaci cu

lapte, cât ºi operatorilor din domeniul
procesãrii ºi comercializãrii laptelui
crud, cã cerinþele de calitate impun
ca:
- laptele sã provinã din centre de
colectare lapte care sunt autorizate
sanitar veterinar;
- sã nu depãºeascã 100.000,
numãrul total de germeni / ml la 30°C,
media geometricã, constatatã pe o
perioadã de douã luni, cu cel puþin
douã analize pe lunã;
- numãrul de celule somatice (care
reprezintã sãnãtatea ugerului) sub
400.000,
media
geometricã
constatatã pe o perioadã de 3 luni,
cu cel puþin o analiza pe lunã.
Având în vedere cã, începând cu 1
ianuarie 2014, este interzisã livrarea
la centrele de colectare, la unitãþile
de procesare, precum ºi punerea pe
piaþã a laptelui crud care nu respectã
cerinþele legislaþiei U. E. cu referire
la numãrul total de germeni ºi la
numãrul de celule somatice,
A.N.S.V.S.A. a atenþionat permanent
factorii responsabili sã respecte
mãsurile menite sã ducã la
îmbunãtãþirea ºi menþinerea
parametrilor de calitate a laptelui
crud, a sistemului de colectare a
laptelui ºi de modernizare ºi
dezvoltare a exploataþiilor agricole, în
acord cu cerinþele ºi reglementãrile
europene, pentru ca acest produs
ºi derivatele obþinute prin procesare
sã fie solicitate pe piaþa europeanã
în cantitãþi cât mai mari. În contextul
respectãrii legislaþiei specifice cu
referire la producerea, transportul,
procesarea ºi valorificarea laptelui
de vacã ºi a derivatelor, cresc[torii
de vaci cu lapte au obligaþia:
- sã asigure mãsurile administrative din exploataþii, cu referire la,
evidenþa strictã a efectivelor,
înregistrarea exploataþiei, identificarea ºi înregistrarea animalelor,
þinerea registrului de exploataþie,
contract cu un medic veterinar de
liberã practicã, comform normelor
legislative în vigoare;
- sã asigurare condiþiilor de
biosecuritate în exploataþiile de vaci
cu lapte prin: restricþionarea circulaþiei

de animale ºi personal, asigurarea
unui flux tehnologic la nivelul
cerinþelor actuale, igiena adãposturilor ºi a animalelor, monitorizarea stãrii de sãnãtate a
animalelor ºi a personalului angajat;
- sã comunice medicului veterinar
responsabil cu supravegherea
exploataþiei respective, cazurile de
îmbolnãvire sau suspiciuni de
îmbolnãvire a animalelor producãtoare de lapte;
- sã se asigure cã laptele provenit
de la animale bolnave sau
suspicionate de a fi bolnave, aflate
sub tratament medicamentos, nu
este livrat la centrul de colectare, sau
prelucrat, decât cu acceptul scris al
medicului veterinar;
- sã asigure condiþiile de
adãpostire, sãnãtate, igienã ºi
bunãstare animalã, astfel încât sã se
evite contaminarea fizicã, chimicã sau
microbiologicã a laptelui crud;
- sã se asigure cã mulsul se
desfãºoarã în condiþii igienice, prin
spãlarea ºi dezinfectarea ugerului, a
aparatelor de muls ºi a ustensilelor
folosite în acest scop;
- sã fie dotat cu echipamente (tanc
de rãcire) care sã asigure o rãcire
imediatã a laptelui dupã muls la
maxim 8 grade Celsius;
- sã asigurare echipamente de
protecþie pentru personalul responsabil cu mulsul animalelor,
precum ºi manipularea corespunzãtoare a echipamentelor de
muls ºi a celor de depozitare a
laptelui crud;
- sã transporte imediat dupã muls
laptele crud la centrul de colectare,
sau prelucrare ºi sã evite
contaminarea acestuia pe timpul
transportului;
- sã respecte graficul de afluire a
probelor de lapte crud la laboratorul
D.S.V.S.A
judeþean,
pentru
determinarea parametrilor de calitate
( N.T.G. ºi N.C.S );
- sã participle la acþiuniile de
informare, organizate de autoritãþiile
de specialitate, cu privire la mãsurile
ce trebuie întreprinse pentru
asigurarea conformitãþii laptelui crud

cu standardele Uniunii Europene.
În situaþia în care se va depista lapte
neconform, unitãþile de procesare
lapte au posibilitatea sã proceseze
laptele neconform în brânzeturi cu
perioadã de maturare de cel puþin 60
zile, în conformitate cu legislaþia în
vigoare.
Producãtorii care deþin exploataþii
mici (gospodãrii ale populaþiei), sau
exploataþii comerciale de vaci
producãtoare de lapte, pot livra laptele
crud cãtre centrele de colectare lapte
sau direct cãtre unitãþile de procesare
lapte.
De
asemenea,
pot
comercializa laptele crud direct cãtre
consumatorul final, în conformitate cu
prevederile legislaþiei sanitare
veterinare în vigoare, respectiv Ordinul
A.N.S.V.S.A. nr. 111 din 2008
(înregistrarea activitãþii de vânzare
directã ºi vânzare cu amãnuntul) ºi
Ord. nr. 55/2010 (condiþiile sanitare
veterinare în care poate fi efectuatã
vânzarea directã a laptelui crud prin
intermediul automatelor), dar numai
în spaþii autorizate sanitar veterinar,
prin asumarea responsabilitãþii,
pentru ca produsele lactate pe care
le comercializeazã sã nu punã în
pericol sãnãtatea consumatorilor.
În acest sens producãtorii de lapte
au urmãtoarele obligaþii:
- produsele sã fie obþinute din
lapte crud, în condiþiile respectãrii

normelor de sãnãtate ºi igienã;
- producãtorul sã deþinã document
de înregistrare sanitarã veterinarã
pentru vânzare directã ºi sau, vânzare
cu amãnuntul, eliberat de D.S.V.S.A
judeþeanã, atestatul de producãtor
ºi carnetul de comercializare a
produselor agricole, fiºa de sãnãtate
a animalelor, vizatã de medicul
veterinar din localitate, carnet de
sãnãtate al producãtorului, cu viza
medicului uman, buletin de analizã
emis de laboratorul D.S.V.S.A. care
sã ateste cã laptele se încadreazã
în parametrii de calitate legali;
- produsele sã nu fie falsificate sau
sã prezinte modificãri anormale ale
aspectului /culorii, mirosului,
gustului ori consistenþei;
- produsele sã nu fie contaminate
cu diferite impuritãþi, sã nu fie
transportate sau prezentate în
ambalaje murdare, ruginite ori
improprii pentru produsele respective;
- sã ofere consumatorului date
privind identitatea producãtorului,
sortimentul de produs, data obþinerii,
valabilitatea, înscrise pe o etichetã
ataºatã pe ambalaj‚ sticla pentru
lapte, cutia de plastic sau putina
pentru brânzeturi.
Dr. Penþea Ioan,
Secretar Executiv al Colegiului
Medicilor Veterinari din Judeþul
Sibiu

Consiliul Local Tãlmaciu susþine, în continuare, AS FC Tãlmaciu
Aºa cum s-a întâmplat ºi în
ultimii ani, Consiliul Local al
oraºului Tãlmaciu va susþine
financiar Asociaþia Sportivã Fotbal
Club Tãlmaciu ºi în 2016.
Recent, cu prilejul ºedinþei
ordinare din luna februarie, a fost
adoptatã Hotãrârea nr. 40/

2016,prin care s-a aprobat
acordatea
unei
susþineri
financiare a AS FC Tãlmaciu,
pentru activitatea sportivã
desfãºuratã de echipa de fobal,
pentru anul competiþional 2016, în
valoare de 70.000 lei.
În schimbul acestei susþineri

financiare, structura sportivã va
asigura dezvoltarea miºcãrii
sportive de performanþã pe raza
oraºului Tãlmaciu, respectând
angajamentele asumate în
contractul de susþinere financiarã.
Din suma alocatã de legislativul
local din Tãlmaciu, vor fi acoperite

S-a reluat campionatul
La jumãtatea acestei luni, s-a dat startul returului ediþiei 2015 – 2016 a Ligii a IV-a. În cele
trei etape disputate pânã acum, echipa de fotbal F.C. Tãlmaciu (seniori) a obþinut urmãtoarele
rezultate:
- etapa a XII-a, 13 martie 2016, ora 11 – Unirea Miercurea Sibiului – F.C. Tãlmaciu (2 – 1);
- etapa a XIII-a, 19 martie 2016, ora 11 - F.C. Tãlmaciu – Progresul Terezian
(3 – 1);
- etapa a XIV-a, 26 martie 2016, ora 11 - F.C. Tãlmaciu - Mãgura Cisnãdie (joc amânat).
Dupã aceste etape, echipa F.C. Tãlmaciu se situeazã pe locul 8 al clasamentului provizoriu,
cu 13 puncte.
Juniorii de la F.C. Tãlmaciu au obþinut urmãtoarele rezultate:
- etapa a XII-a, 13 martie 2016, ora 9 – Unirea Miercurea Sibiului – F.C. Tãlmaciu (4 – 3);
- etapa a XIII-a, 19 martie 2016, ora 9 - F.C. Tãlmaciu - CSS ªoimii Sibiu
(0 – 6);
- etapa a XIV-a, 26 martie 2016, ora 11 - F.C. Tãlmaciu - Mãgura Cisnãdie (joc anulat).
Echipa de juniori se situeazã pe locul 8 al clasamentului, cu 12 puncte.
Urmãtoarele etape:
- Etapa XV, 2 aprilie 2016, ora 11 - Sparta Madiaº - F.C. Tãlmaciu;
- Etapa XVI, 9 aprilie 2016, ora 11 – F.C. Tãlmaciu – C.S. Agnita;
- Etapa XVII, 16 aprilie 2016, ora 11 - F.C. HERMANSTADT Sibiu – F.C. Tãlmaciu.

cheltuielile asociaþiei pentru
alocaþia de hranã (13.500 lei),
transport (11.000 lei), închirieri de
bunuri ºi servicii (6.500 lei), taxe
de participare la diverse acþiuni
sportive (8.000 lei), alte cheltuieli.
Conform
estimãrilor
reprezentanþilor asociaþiei, pentru

atingerea obiectivelor propuse
pentru acest an competiþional,
totalul necesar ar fi de 77.778 lei.
Pentru a strânge aceastã sumã,
în afara alocãrii financiare primite
de la Consiliul Local Tãlmaciu, AS
FC Tãlmaciu va apela la donaþii,
sponsorizãri ºi alte surse.

O firmã din Turda va furniza
mere în ºcolile din judeþul Sibiu
Consiliul Judeþean Sibiu
a finalizat licitaþia privind
furnizarea de mere în cadrul
Programului de încurajare a
consumului de fructe
proaspete în ºcoli. Astfel, la
începutul lunii aprilie, cei
aproximativ 36.000 de elevii
din clasele 0-VIII din judeþul
Sibiu vor primi la ºcoalã câte
un mãr pânã la sfârºitul
anului ºcolar.
“Din cele patru firme care
ºi-au depus ofertele, în
urma desfãºurãrii licitaþiei
eletronice ºi a reofertãrii în
plic dschis, întrucât douã
firme au oferit acelaºi preþ,
a fost desemnat câºtigãtor
un operator economic din
judeþul Cluj, respectiv din
Turda, cu preþul de 0,23 lei/
mãr, fãrã TVA, faþã de 0,33
lei cât era valoarea
estimatã”, a precizat

Constantin ªovãialã, vicepreºedintele cu atribuþii de
preºedinte al Consiliului
Judeþean Sibiu.
Semnarea contractului cu
firma SC LogisticMedia Pop
Art SRL din Turda va avea

loc în data de 30 martie, iar
furnizarea merelor în ºcoli
se va face începând cu data
de 4 aprilie 2016
Ioana Cãpãþînã
Purtãtor de cuvânt
Consiliul Judeþean Sibiu
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În atenþia crescãtorilor de vaci cu lapte

