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

Potrivit art. 1 alin. (1) – (4)
din Legea nr. 115/2015 pentru
alegerea autoritãþilor administraþiei publice locale, pentru modificarea Legii administraþiei publice locale nr.
215/2001, precum ºi pentru
modificarea ºi completarea
Legii nr. 393/2004 privind
Statutul aleºilor locali, la alegerile locale din 5 iunie 2016
vom alege urmãtoarele autoritãþi ale administraþiei publice
locale:
- consiliile locale, consiliile
judeþene ºi primarii, prin vot
universal, egal, direct, secret
ºi liber exprimat;
- în Bucureºti, alegem consiliul local ºi primarul sectorului, Consiliul General al
Municipiului Bucureºti ºi primarul general al municipiului
Bucureºti;
- consiliile locale ºi consiliile judeþene se aleg pe
circumscripþii electorale, pe
baza scrutinului de listã,
potrivit principiului repre-

zentãrii proporþionale;
- primarii comunelor, oraºelor, municipiilor, sectoarelor
municipiului Bucureºti ºi
primarul general al municipiului Bucureºti se aleg pe
circumscripþii electorale, prin
scrutin uninominal.
Acelaºi articol prevede la
alin. (5) cã ”preºedinþii consiliilor judeþene se aleg prin
vot indirect, de cãtre consiliile
judeþene”.
La alegerile locale din 5
iunie 2016 au dreptul de a
alege:
- cetãþenii români care au
împlinit vârsta de 18 ani, inclusiv cei care împlinesc aceastã
vârstã în ziua alegerilor;
(Art. 3 alin. (1) din Legea nr.
115/2015)
- cetãþenii români care nu
au fost puºi sub interdicþie
sau cãrora nu le-a fost interzisã exercitarea dreptului de
a alege, pe durata stabilitã prin
hotãrâre judecãtoreascã
definitivã;

(Art. 6 alin. 1 lit. a) ºi b) din
Legea nr. 115/2015)
- cetãþenii Uniunii Europene
care au domiciliul sau reºedinþa în România.
(Art. 5 alin. (1) din Legea nr.
115/2015)
Nu pot alege:
a) debilii sau alienaþii mintal,
puºi sub interdicþie;
b) persoanele cãrora li s-a
interzis exercitarea dreptului
de a alege, pe durata stabilitã
prin hotãrâre judecãtoreascã
definitivã.
(Art. 6 alin. (1) din Legea nr.
115/2015)
1. CADRUL JURIDIC GENERAL: Legea nr. 115/2015
pentru alegerea autoritãþilor
administraþiei publice locale,
pentru modificarea Legii administraþiei publice locale
nr.215/2001, precum ºi pentru modificarea ºi completarea Legii nr. 393/2004 privind
Statutul aleºilor locali. Prevederile legii privitoare la

consiliile locale ºi la primari,
precum ºi cele privitoare la
circumscripþiile electorale comunale, orãºeneºti, municipale ºi de sector al municipiului Bucureºti se aplicã în
mod corespunzãtor ºi Consiliului General al Municipiului
Bucureºti ºi primarului general al municipiului Bucureºti,
precum ºi circumscripþiei
electorale a municipiului

Pavaj pe strada
Mihai Eminescu
Se aflã în faza finalã de pregãtire lucrarea de pavare a strãzii Mihai Eminescu din Tãlmaciu
(în spatele Grãdiniþei). Conform prognozei efectuate de specialiºtii din cadrul Primãriei
Tãlmaciu, pânã la sfârºitul acestei luni se va încheia contractul de execuþie lucrãri ºi va fi
pornit ºantierul.

ANUNÞ IMPORT
ANT
IMPORTANT
Având în vedere prevederile Ordonanþei de Urgenþã a Guvernului României nr. 8/2016, pentru anul
2016 termenul de platã a impozitului pe clãdiri, impozitului pe teren, respectiv a impozitului pe
mijloacele de transport, s-a prorogat de la 31 martie 2016 la 30 iunie 2016.
Pentru anul 2016, contribuabilii care achitã integral, pânã la data de 30 iunie 2016, impozitul pe
clãdiri, impozitul pe teren ºi impozitul pe mijloacele de transport, beneficiazã de bonificaþie de 10 %.

Bucureºti, dacã nu se dispune
altfel.
2. SISTEM ELECTORAL:
Majoritar – majoritate relativã.
3. TIP DE SCRUTIN: Pentru alegerea primarilor –
scrutin uninominal, într-un
singur tur; pentru alegerea
consiliilor locale ºi a consiliilor judeþene – scrutin de
listã ºi candidaturi independente; preºedinþii ºi vice-

preºedinþii consiliilor judeþene, precum ºi viceprimarii
se aleg prin vot indirect, de
cãtre consiliile judeþene,
respectiv consiliile locale.
4. DURATA MANDATULUI:
Mandatul primarilor, consilierilor judeþeni, consilierilor
locali ºi ai Consiliului General al Municipiului Bucureºti
este de 4 ani.
www.roaep.ro

Paºte FFericit!
ericit!
- Fie ca sãrbãtoarea Paºtelui sã vã umple casele cu
bucurie ºi sufletul cu luminã! Sã purtaþi cu voi speranþa
reînoirii ºi dragostea pentru tot ceea ce este frumos ºi
adevãrat în viaþã! Fie ca bucuria Învierii Mântuitorului
sã vã aducã multe clipe minunate alãturi de cei dragi!
Sãrbãtori fericite, cu sãnãtate, dragoste, cãldurã ºi
armonie!
Hristos a Înviat!
Primarul oraºului Tãlmaciu,
Constantin Barbu
- Sã vã bucure Dumnezeu, sã vã dea sãnãtate, sã aveþi
putere, iar bucuriile sã þinã la distanþã toate necazurile!
Paºte Fericit!
Viceprimarul oraºului Tãlmaciu,
Radu Mihail Moroianu

rosu galben albastru negru

ALEGERI LOCALE 2016 – CE ALEGEM?
CINE POATE ALEGE?
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Joi, 28 aprilie 2016, ora 14,00, va
avea loc ºedinþa ordinarã a Consiliului
Local Tãlmaciu, în Sala de ºedinþe a
Primãriei Oraºului Tãlmaciu, convocatã prin Dispoziþia nr. 87/2016, cu
urmãtoarea ordine de zi:
1. PROIECT DE HOTÃRÂRE privind
rectificarea bugetului local pe
trimestrul II 2016 - iniþiator primarul
oraºului Tãlmaciu;
2. PROIECT DE HOTÃRÂRE privind
aprobarea întocmirii documentaþiei
de proiectare pentru ”Reabilitare reþea
de apã ºi execuþie de reþea de canalizare pluvialã cartier 1 Mai Tãlmaciu”,
finanþarea acesteia ºi demararea
procedurii de achiziþie publicã - iniþiator
primarul oraºului Tãlmaciu;
3. PROIECT DE HOTÃRÂRE privind
aprobarea rectificãrii bugetare a anexei 4 - Programul de investiþii, dotãri ºi
surse de finanþare pentru anul 2016 S.C. Apã-Canal Tãlmaciu S.R.L. iniþiator primarul oraºului Tãlmaciu;
4. PROIECT DE HOTÃRÂRE privind
aprobarea raportului administratorului ºi a situaþiilor financiare anuale
(bilanþul) la data de 31.12.2015 al
S.C. Apã-Canal Tãlmaciu S.R.L. iniþiator primarul oraºului Tãlmaciu;
5. PROIECT DE HOTÃRÂRE privind
atribuirea gratuitã a 30 mc buºtean
din proprietatea oraºului Tãlmaciu

cãtre Parohia Ortodoxã Tãlmaciu II iniþiator primarul oraºului Tãlmaciu;
6. PROIECT DE HOTÃRÂRE privind
preluarea dreptului de concesiune
asupra imobilului-teren înscris în CF
103046/Tãlmaciu, nr. top. 110/3, în
suprafaþa de 2200 mp, de cãtre domnii Lixandru Marius, Cernea Nicolae
ºi Opriºcan Mircea, de la S.C. Tannenbaum S.R.L. - iniþiator primarul
oraºului Tãlmaciu;
7. PROIECT DE HOTÃRÂRE privind
aprobarea Planului de amplasament
ºi delimitare cu propunere de diminuare a suprafeþei imobilului-teren
situat în Tãlmaciu-Valea LotrioareiGura Mogoºului, teren aferent PUZValea Lotrioarei, pentru construire
case de vacanþã” - iniþiator primarul
oraºului Tãlmaciu;
8. PROIECT DE HOTÃRÂRE privind
actualizarea componenþei Comisiei
Tehnice de Urbanism ºi Amenajarea
Teritoriului a Oraºului Tãlmaciu iniþiator primarul oraºului Tãlmaciu;
9. PROIECT DE HOTÃRÂRE privind
aprobarea Planului de amplasament
ºi delimitare cu propunere de diminuare a suprafeþei imobilului-teren
situat în Tãlmãcel, înscris în CF
102116/Tãlmaciu, nr. top. 2802/1,
2803, 2804 - iniþiator primarul oraºului
Tãlmaciu;

Informare
privind ºedinþa ordinarã a Consiliul Local al oraºului
Tãlmaciu din data de 31 martie 2016
Au fost adoptate urmãtoarele
hotãrâri:
1. Hotãrârea nr. 51/206 pentru aprobarea Regulamentului local privind
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 -unanimitate de voturi;
2. Hotãrârea nr. 52/2016 privind
modificarea anexei nr. 8 la HCL nr.
200/2015 pentru aprobarea impozitelor ºi taxelor locale pe anul 2016 unanimitate de voturi;
3. Hotãrârea nr. 53/2016 privind
aprobarea Planului de Ordine ºi Siguranþã Publicã pentru oraºul Tãlmaciu
în anul 2016 - unanimitate de voturi;
4. Hotãrârea nr. 54/2016 privind stabilirea unor mãsuri pentru promovarea
acþiunilor de înlocuire a amenzilor
contravenþionale cu sancþiunea
prestãrii unei munci în folosul comunitãþii - unanimitate de voturi;
5. Hotãrârea nr. 55/2016 privind
aprobarea prelungirii contractului de
închiriere locuinþã ANL nr. 5195/69/
2014, încheiat cu domnul Garoafã
Adrian - unanimitate de voturi;
6. Hotãrârea nr. 56/2016 privind
aprobarea situaþiei financiare anuale
aferente anului 2015 a R.P.L. Ocolul
Silvic Tãlmaciu R.A, raportului administratorului, precum ºi repartizarea
profitului R.P.L. Ocolul Silvic Tãlmaciu
R.A. - unanimitate de voturi;
7. Hotãrârea nr. 57/2016 privind
repartizarea unor locuinþe pentru tineri
construite prin Agenþia Naþionalã

pentru Locuinþe - unanimitate de voturi;
8. Hotãrârea nr. 58/2016 privind
aprobarea preþurilor de pornire a
licitaþiilor pentru vânzare masã lemnoasã din fondul forestier proprietatea
oraºului Tãlmaciu - 13 voturi pentru ºi
o abþinere (consilierul Oancea);
9. Hotãrârea nr. 59/2016 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 - unanimitate de voturi;
10. Hotãrârea nr. 60/2016 privind
aprobarea rezultatelor inventarierii
generale a elementelor de natura activelor, datoriilor ºi capitalurilor proprii
aflate în patrimoniul Oraºului Tãlmaciu pe anul 2015 ºi aprobarea casãrii
- declasãrii bunurilor degradate, uzate
fizic ºi moral - unanimitate de voturi;
11. Hotãrârea nr. 61/2016 privind
aprobarea rectificãrii bugetului local
pe trimestrul I 2016 - unanimitate de
voturi;
12. Hotãrârea nr. 62/2016 privind
constituirea Grupului de lucru în vederea elaborãrii Regulamentului Local
de Publicitate - unanimitate de voturi;
13. Hotãrârea nr. 63/2016 privind
aprobarea contului de încheiere a exerciþiului bugetar al oraºului Tãlmaciu
pe anul 2015 - unanimitate de voturi;
14. Hotãrârea nr. 64/2016 privind
închirierea prin licitaþie publicã a unor
suprafeþe de pãºune din proprietatea
publicã a oraºului Tãlmaciu unanimitate de voturi;
15. Hotãrârea nr. 65/2016 privind

10. PROIECT DE HOTÃRÂRE
privind aprobarea prelungirii contractului
de închiriere nr. 2568/101/2011, încheiat
cu S.C. FLORISTAR Com S.R.L. iniþiator primarul oraºului Tãlmaciu;
11. PROIECT DE HOTÃRÂRE
privind aprobarea Programului de
colectare selectivã a deºeurilor
menajere de la populaþie de cãtre S.C.
Acstal S.A. Tãlmaciu - iniþiator primarul
oraºului Tãlmaciu;
12. PROIECT DE HOTÃRÂRE
privind aprobarea susþinerii financiare
a Asociaþiei CLUBUL SPORTIV AL
ORAªULUI TÃLMACIU în anul 2016 iniþiator primarul oraºului Tãlmaciu;
13. PROIECT DE HOTÃRÂRE privind aprobarea principalilor indicatori
tehnico-economici, a documentaþiei
tehnice, a finanþãrii acesteia ºi
demararea procedurii de achiziþie
pentru obiectivul de investiþii
”Reabilitare strada Râului ” - iniþiator
primarul oraºului Tãlmaciu;
14. PROIECT DE HOTÃRÂRE privind aprobarea principalilor
indicatori tehnico-economici, a
documentaþiei tehnice, a finanþãrii
acesteia ºi demararea pocedurii de
achiziþie pentru obiectivul de investiþii
”Reabilitare strada Dealului ” iniþiator primarul oraºului Tãlmaciu;
15. PROIECT DE HOTÃRÂRE

privind aprobarea actualizãrii proiectului tehnic ”Reabilitare strãzi în
Oraºul Tãlmaciu- cartier 1 Mai ºi
Armeni II”, pentru strãzile finanþate
din împrumutul bancar - iniþiator
primarul oraºului Tãlmaciu;
16. PROIECT DE HOTÃRÂRE
privind aprobarea unui sprijin
financiar pentru Asociaþia ”Vitre” iniþiator primarul Oraºului Tãlmaciu;
17. PROIECT DE HOTÃRÂRE
privind majorarea preþurilor la
gunoiul menajer pentru populaþie ºi
agenþi economici din Oraºul
Tãlmaciu - iniþiator primarul oraºului
Tãlmaciu;
18. PROIECT DE HOTÃRÂRE
privind prelungirea contractului de
închiriere nr. 3757/123/2010
încheiat cu S.C. Turomed S.R.L. iniþiator primarul oraºului Tãlmaciu;
19. Avizãri:
- cererea domnului Andreiu Toma,
domiciliat în Tãlmãcel, pentru
concesionare teren;
- cererea Bisericii Creºtine dupã
Evanghelie, a domnului Palagniuc
Ion, a domnului Ciocârlan Daniel,
domnul Virag Tiberiu, domnul Conþiu
Iacob, Licã Ioan Alin, Mihai Constantin,
Ciornea Adrian Ovidiu, Sumedrea
Alin Gilbert ºi Iach Bela, pentru
predarea unor terenuri cu folosinþã

de drum;
- cererea domnilor Ghebaurã
Spiridon, Tivrea Daniel ºi Istrate
Iulian pentru închiriere teren în zona
"La Poligon";
- cererea doamnei Dan Maricica,
domiciliatã în Tãlmaciu, str. Gh. Lazãr,
nr. 2, pentru concesionare teren;
- cererea doamnei Bucur Rodica,
domiciliatã în Tãlmaciu, str. O. Goga,
pentru, concesionare teren;
- cererea domnului Ciolpan Ion,
domiciliat în Tãlmaciu, pentru
concesionare teren;
- raport arhitect-ºef pentru reziliere
contracte locuinþe din Tãlmaciu II;
- cererea nr. 3904/2016 formulatã
de cãtre S.C. Acstal S.A. Tãlmaciu,
pentru achiziþionare staþie de
clorinare pentru Oraºul Tãlmaciu;
- cererea nr. 3905/2016 formulatã
de cãtre S.C. Acstal S.A. Tãlmaciu,
pentru stabilire locuri de depozitare
deºeuri
neasimilabile
celor
menajere de la populaþie, instituþii
publice ºi operatori economici;
- cererea domnului Bindea Mihai,
domiciliat în Tãlmaciu, str. Bãii, nr. 2,
pentru cumpãrare teren;
- cererea locuitorilor de pe strada
Aleea Soarelui - Câmpul Cibinului,
privind taxa de racordare canalizare;
20. Diverse.

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, a doamnei
Cosma Ana, domiciliatã în oraºul
Tãlmaciu - unanimitate de voturi;
16. Hotãrârea nr. 66/2016 privind
aprobarea Reþelelor unitãþilor de învãþãmânt preunivesitar de stat ºi particulare autorizate/acreditate din oraºul
Tãlmaciu pentru anul ºcolar 20162017 - unanimitate de voturi;
17. Hotãrârea nr. 67/2016 privind
prelungirea contractului de închiriere
pãºune nr. 4376/122/2011, încheiat
cu PFA Sinea Marius - unanimitate de
voturi;
18. Hotãrârea nr. 68/2016 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 - unanimitate de
voturi;
19. Hotãrârea nr. 69/2016 privind
aprobarea principalilor indicatori
tehnico - economici, a documentaþiei
tehnice ºi demararea procedurii de
achiziþie publicã pentru obiectivul de
investiþii ”Reabilitarea strãzilor din
cartierele 1 Mai ºi Armeni II (strada
Mihai Eminescu ax.2 - parþial)” - 11
voturi pentru ºi 3 abþineri (consilierii
Oancea, Lotrean ºi Filip);
20. Hotãrârea nr. 70/2016 privind
aprobarea principalilor indicatori tehnico - economici, a documentaþiei tehnice ºi demararea procedurii de achiziþie publicã pentru obiectivul de investiþii ”Reabilitare strada Rîului” unanimitate de voturi;
21. Hotãrârea nr. 71/2016 privind
aprobarea principalilor indicatori
tehnico - economici, a documentaþiei
tehnice si demararea procedurii de
achizitie publicã pentru obiectivul de
investiþii ”Reabilitare strada Dealului”
- 13 voturi pentru ºi 1 abþinere (cs.
Lotrean);

22. Hotãrârea nr. 72/2016 privind
aprobarea principalilor indicatori tehnico - economici, a documentaþiei tehnice ºi demararea procedurii de achiziþie publicã pentru obiectivul de
investiþii ”Reabilitare carosabil Zona
Complex pod CFR, strada St. L. Roth”
- 12voturi pentru ºi 2 abþineri (consilierii. Oancea, Lotrean);
23. Hotãrârea nr. 73/2016 privind
aprobarea completãrii art. 11 din
Capitolul II - Drepturile cetãþeanului
de onoare al oraºului Talmaciu al
Regulamentului pentru acordarea
titlului de ”Cetãþean de Onoare al
Oraºului Tãlmaciu”, aprobat prin HCL
nr. 92/2013 - unanimitate de voturi;
24. Hotãrârea nr. 74/2016 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 - 11 voturi pentru ºi 3
abþineri (consilierii Lotrean, Oancea ºi
Filip);
25. Hotãrârea nr. 75/2016 privind
alegerea preºedintelui de ºedinþã
pentru ºedinþa ordinarã a Consiliului
Local Tãlmaciu din luna aprilie 2016 unanimitate de voturi;
Nu s-au aprobat:
- PROIECTUL 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;
- PROIECTUL 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.
S-au retras de pe ordinea de zi:
- PROIECTUL DE HOTÃRÂRE privind aprobarea actualizãrii Programului
de mãsuri pentru îmbunãtãþirea
activitãþilor de gospodãrire, curãþenie,
întreþinere, pãstrarea liniºtii ºi ordinii
publice, activitãþi comerciale ºi conservarea mediului în oraºul Tãlmaciu;
- PROIECTUL 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.
S-au avizat favorabil:
- solicitarea formulatã de Platforma
Unionistã Acþiunea 2012 pentru înfrãþire cu o localitate din Republica
Moldova;
- raportul întocmit de 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 d-lui Opincariu Ioan pentru
concesionare teren pãstrãvãrie.
Nu s-au aprobat:
- 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;
- cererea doamnei Mihalcea Elena,
domiciliatã în Colonia Tãlmaciu,
pentru cumpãrare locuinþã.
Consilier administraþie,
Claudia Hanea

Lucrãri impor
tante prevãzute pentru strãzile din Planuri frumoase pentru strada
importante
car
tierele 1 Mai ºi Armeni II
Dealului
cartierele
Propunerea de actualizare a proiectului tehnic ”Reabilitare strãzi în Oraºul Tãlmaciu- cartier 1 Mai ºi Armeni II”,
pentru strãzile finanþate din împrumutul bancar, face obiectul unui proiect de hotãrâre iniþiat de primarul oraºului
Tãlmaciu, Constantin Barbu ºi va fi supusã aprobãrii Consiliului Local Tãlmaciu.
Dupã obþinerea aprobãrii legislativului local, vor fi demarate procedurile de licitaþie pntru lucrãrile de modernizare
a reþelelor de alimentare cu apã potabilã de pe strãzile 1 Mai ºi 1 Decembrie 1918, ºi realizarea reþelelor de
canalizare pluvialã pe strãzile 1 Mai, 1 Decembrie 1918 ºi 22 Decembrie 1989. În continuare, din împrumutul
bancar accesat de oraº, în cursul acestui an vor fi finanþate lucrãrile de modernizare a infrastucturilor rutiere de pe
toate cele trei strãzi (1 Mai, 1 Decembrie 1918, 22 Decembrie 1989), urmând ca, din aceeaºi sursã de finanþare,
celelalte 10 strãzi din cartierul 1 Mai (George Coºbuc, Octavian Goga, Liliacului, Lucian Blaga, Iuliu Maniu, C.I.
Brãtianu, Petru Maior, Andrei ªaguna, Petre Þutea, Constantin Noica) sã fie modernizate în cursul anului viitor.

În cadrul ºedinþei ordinare din luna aprilie, Consiliul Local Tãlmaciu va
dezbate proiectul de hotãrâre referitor la reabilitarea strãzii Dealului din
Tãlmaciu. Dacã legislativul local va aproba acest proiect, urmeazã
parcurgerea etapelor necesare pentru efectuarea lucrãrii (întocmirea
documentaþiei de licitaþie, scoaterea la licitaþie, semnarea contractului
de execuþie etc). Strada Dealului va fi modernizatã prin efectuarea tuturor
branºamentelor necesare la reþeaua de alimentare cu apã potabilã,
executarea reþelei de canalizare pluvialã, aplicarea de pavaj în zona
trotuarelor ºi de asfalt pe zona destinatã vehiculelor.
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ªedinþa ordinarã a Consiliului Local al oraºului
Tãlmaciu din data de 28 aprilie 2016
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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

Agenþia de Plati ºi Intervenþie pentru Agriculturã
(APIA) informeazã cu privire
la masura de intervenþie
pentru lapte praf degresat ce
presupune cumpararea de
catre CE a cantitãþilor de
produse eligibile din piaþã în
vederea sprijinirii producãtorilor/procesatorilor în
perioadele în care preþul pe
piaþa comunã scade sub
anumite limite.
În
conformitate
cu
prevederile Reg. (CE) nr.
1308/2013 respectiv Reg.
(CE) nr. 1272/2009, perioada
de intervenþie pentru
produsul lapte praf degresat
este cuprinsã între data de 1
martie ºi 30 septembrie ale
fiecãrui an. În anul 2016, prin
derogarea stabilitã de Reg.
(UE) nr. 1549/2015, perioada
de intervenþie este între 1
ianuarie ºi 30 septembrie.
Preþul de referinþã stabilit
de CE pentru cumpãrarea la
intervenþie a laptelui praf
degresat este de 169,80

euro/100 kg.
Cumpãrarea la Intervenþie
a laptelui praf degresat se
poate face la preþ fix sau ca
urmare a unei proceduri de
licitaþie deschise de CE.
Având în vedere faptul ca
potrivit notificãrilor transmise
de statele membre la 1
aprilie 2016 în conformitate
cu articolul 13 alineatele (1)
ºi (3) din Reg. (UE) nr. 1272/
2009, cantitatea totalã de
lapte praf degresat oferitã
spre intervenþie la preþ fix
începând cu 1 ianuarie 2016
pare a fi depaºit limita de 109
000 de tone fixatã la art. 3
alin. (1) lit. (c) din Reg. (UE)
nr. 1370/2013, Comisia
adoptã „Regulamentul de
punere în aplicare (UE)
2016/482 al Comisiei din 1
aprilie 2016 de suspendare
a achiziþiei pentru intervenþie
la preþ fix a laptelui praf
degresat pentru perioada de
intervenþie care se încheie la
30 septembrie 2016 ºi de
deschidere a procedurii de

licitaþie pentru achiziþionare”.
Astfel, începând cu data de
01 aprilie 2016, toate ofertele
de vânzare la preþ fix a laptelui
praf degresat se resping.
Procedura de cumpãrare
la intervenþie prin licitaþie a
laptelui praf degresat peste
limita prevãzutã la art. 3 alin.
(1) lit. (c) din Reg. (UE) nr.
1370/2013 este deschisã
pânã la 30 septembrie 2016.
Data limitã de depunere
a ofertelor de participare la
urmatoarele licitaþii individuale este prima ºi a treia zi
de marþi a fiecãrei luni, ora
12.00 (ora Bruxelles-ului).
În cazul în care respectiva
zi de marþi coincide cu o zi
nelucrãtoare,
termenul
expirã în ziua lucrãtoare
precedentã, la ora 12.00 (ora
Bruxelles-ului).
Pentru a fi eligibile, ofertele
de participare la licitaþie
trebuie sã se refere la produse eligibile din punct de
vedere calitativ. Cantitatea
minimã a ofertei este de 20

tone lapte praf degresat, iar
solicitarea va fi însoþita de
dovada constituirii unei
garanþii de 50 euro/tone.
În cazul vânzarii la intervenþie prin licitaþie, preþul
solicitat în oferta nu poate
depaºi valoarea de 169,80
euro/100 kg produs.
În cazul cumpãrãrii la
intervenþie prin licitaþie, CE

stabileºte un preþ maxim de
achiziþie iar APIA acceptã
ofertele de participare la
licitaþie care sunt egale cu
valoarea maximã sau mai
mici decât aceasta. Toate
celelalte oferte de participare la licitaþie se resping.
În cazul în care nu s-a stabilit
niciun preþ maxim de
achiziþie, toate ofertele de

participare la licitaþie se
resping.
Pentru detalii, operatorii
interesaþi se pot adresa
APIA, Direcþia Mãsuri de
Piaþa Comerþ Exterior, la
adresa
de
e-mail:
zootehnie.apia@apia.org.ro
sau la tel. 021.200.50.126.
SERVICIUL RELAÞII CU
PUBLICUL ªI COMUNICARE

Acte necesare privind acordarea tichetelor sociale pentru grãdiniþã
1. Livret de Familie
2. Copie certificat dupã Certificatele de Naºtere 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

Strada
Rîului va fi
modernizatã
În prima jumãtate a lunii mai,
va fi scoasã la licitaþie lucrarea
de modernizare a strãzii Rîului
din Tãlmaciu. Dacã nu vor
interveni probleme deosebite,
dupã desemnarea câºtigãtoarei licitaþiei, va fi semnat
contractul de execuþie, iar pânã
la sfârºitul lunii viitoare, vor fi
demarate lucrãrile.
Pe strada Rîului vor fi aplicate pavaje, borduri, rigole pentru scurgerea apelor pluviale.
Modernizarea strãzii Rîului va
fi supusã aprobãrii Consiliului
Local Tãlmaciu în cadrul
ºedinþei ordinare din aceastã
lunã.

de Încuvintare a adopþiei
6. Copie autentificatã dupã Dispoziþia conducãtorului
Direcþiei Generale de Asistenþã Socialã ºi 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

Douã ºi douã
Douã victorii ºi douã înfrângeri au înregistrat fotbaliºtii din echipa de seniori a clubului
F..C Tãlmaciu în ultimele etape disputate în cadrul returului ediþiei 2015 – 2016 a Ligii a IV-a.
Au fost obþinute urmãtoarele rezultate:
- Etapa XV, 2 aprilie 2016, Sparta Madiaº - F.C. Tãlmaciu
(8 – 2);
- Etapa XVI, 9 aprilie 2016, F.C. Tãlmaciu – C.S. Agnita
(4 – 1);
- Etapa XVII, 16 aprilie 2016, F.C. HERMANNSTADT Sibiu – F.C. Tãlmaciu
(2 – 0);
- Etapa XVIII, 23 aprilie 2016, F.C. Tãlmaciu - Continental Sibiu
(4 – 0).
Dupã etapa a XVIII, echipa de seniori a F.C. Tãlmaciu se situeazã pe locul 7 al
clasamentului seriei, cu 19 puncte.
Juniorii de la F.C. Tãlmaciu au obþinut urmãtoarele rezultate:
- Etapa XV, 2 aprilie 2016, Sparta Madiaº - F.C. Tãlmaciu
(11– 0);
- Etapa XVI, 9 aprilie 2016, F.C. Tãlmaciu – C.S. Agnita
(3 – 0);
- Etapa XVII, 16 aprilie 2016, F.C. HERMANNSTADT Sibiu – F.C. Tãlmaciu
(5 – 0);
- Etapa XVIII, 23 aprilie 2016, F.C. Tãlmaciu - Continental Sibiu
(0 – 2).
Urmare a acestor rezultate, dupã etapa a XVIII a echipa de juniori F.C. Tãlmaciu se aflã pe
locul 9 al clasamentului.
Etapele urmãtoare:
- Etapa XIX, 7 mai 2016, ora 11, ASA Sibiu - F.C. Tãlmaciu;
- Etapa XX, 14 mai 2016, ora 11, F.C. Tãlmaciu - F.C. Avrig;
- Etapa XXI, 21 mai 2016, ora 11, LSS Voinþa Sibiu - F.C. Tãlmaciu.
Meciurile echipei de juniori se disputã cu douã ore mai devreme decât partidele seniorilor.

8. Copie autentificatã dupã Hotãrârea Judecãtoreascã prin
care soþul/soþia este declarat/declaratã dispãrut/dispãrutã
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 ºi nu participã la întreþinerea copiilor
10. Alte acte doveditoare privind componenþa familiei
11. Orice venit impozabil ºi neimpozabil, aºa cum este
stipulat în cererea - declaraþie pe propria rãspundere ANEXA 1 din normele metodologice
Având în vedere prevederile Legii nr. 248/2015, pot
beneficia de acordarea tichetelor sociale pentru grãdiniþã
familiile defavorizate ale cãror venituri nu depãºesc 284 lei/
membru de familie.

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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De Ziua Pãmântului, “Patrula de Reciclare”
Tãlmãcel a colectat 3,5 tone de deºeuri electrice
Vineri, 22 aprilie, cu prilejul
Zilei Mondiale a Pãmântului,
copiii de la ªcoala Gimnazialã
din Tãlmãcel (structurã aparþinãtoare de Liceul Tehnologic
“Johannes Lebel “ Tãlmaciu),
grupaþi în binecunoscuta “Patrulã de Reciclare”, au desfãºurat o nouã activitate specificã, prin care ºi-au adus
aportul la efortul general de
protejare a mediului.
Membrii ºi susþinãtorii
“Patrulei de Reciclare”, alãturi
de câteva cadre didactice,
coordonaþi de prof. Ana Stroia,
ºi-au stabilit “Cartierul General” în parcarea din faþa Primãriei oraºului Tãlmaciu, unde au organizat un loc special
de colectare al deºeurilor
electrice. În cele câteva ore de
staþionare la Tãlmaciu, copiii
au reuºit sã-ºi promoveze
acþiunea, au informat cetãþenii
despre scopul ºi obiectivele lor
(au fost împãrþiþi fluturaºi cu
aceste informaþii) ºi au colectat
o cantitate impresionantã de
aparate electrocasnice defecte, ce urmeazã a fi recilate
corespunzãtor.
Pentru a-ºi arãta aprecierea
ºi mulþumirea faþã de cei ce le-

au împãrtãºit ideile ecologiste
ºi au venit cu diverse deºeuri
la reciclat, copiii au oferit
diverse decoraþiuni de Paºte,
fabricate chiar de ei la faþa
locului, în cadrul unor miniateliere de creaþie.
“Agenþii patrulei Tãlmãcel,
membrii ai proiectului de
mediu Patrula de Reciclare, au
reuºit, prin puterea exemplului,
sã responsabilizeze comunitatea, reuºind sã colecteze în
cadrul acestei actiuni ecologice desfãºuratã în oraºul
Tãlmaciu, aproximativ 3,5 tone
de deºeuri electrice. Misiunea
lor este de a proteja natura ºi
de a educa comunitatea, din
care ºi ei fac parte, sã colecteze
deºeurile selectiv. Pe aceastã
cale, agenþii ºi eu personal
dorim sã mulþumim tuturor
pentru sprijinul acordat în
desfãºurarea acestei campanii, dar în mod special domnului Marius Ungurean,
reprezentant zonal RoRec",
ne-a declarat coordonatoarea
copiilor, prof. Ana Stroia.
Prin programul “Patrula de
Reciclare”, Asociaþia RoRec
sprijinã ºcoala în misiunea de
a forma o generaþie de tineri

caracterizatã de simþul responsabilitãþii, grija faþã de mediul
înconjurãtor, implicare în comunitate ºi încredere în propria putere de a aduce schimbãri benefice în societate.
“Patrula de Reciclare” este
programul naþional de educaþie de mediu al Asociaþiei
Române pentru Reciclare –
RoRec, derulat în unitãþile de
învãþãmânt preuniversitar din
Bucureºti ºi din þarã, cu sprijinul inspectoratelor ºcolare
locale, cu avizul Ministerului
Educaþiei Naþionale ºi sub
Înaltul Patronaj al Alteþei Sale
Regale Principesa Maria a
României.

Deºi în mod forþat se încearcã de cãtre unii implementarea în
conºtiinþele noastre a ideii cã, tinereþea ºi Ortodoxia nu numai
cã ar fi incongruente, dar sunt ºi total incompatibile ºi în
contradicþie. Însã, cu puþin efort – nu foarte mult – vom putea
observa cã, în realitate lucrurile sunt departe de a fi aºa.
Omul este o fiinþã caracterizatã de o oscilare perpetuã între
propriile dorinþe ºi sentimente contradictorii. O fiinþã nehotãrâtã
care îºi trãieºte viaþa între diferitele sale vîrste, dar niciodatã la
vârsta conformã anilor pe care îi are. Iar, dintre toate vârstele
tinereþea este, oricum, cea mai greu de asumat ºi, uneori,
solicitantã în unele chestiuni deranjant de împovãrãtoare. Este
vârsta la care nu te poþi decide dacã vrei sã fi în continuare un
copil cãruia nu-i pasã de nimic sau, dimpotrivã, un om matur,
important, luat în seamã, respectat. Este vârsta la care ºi se
pare cã ai mereu ceva de spus, dar ºi cã tot ce ai tu de spus este
greþit sau în orice caz lipsit de importanþã, aºa cã, poate ar fi mai
bine sã taci. De aceea, tinereþea poate fi definitã prin excelenþã
drept vârsta provocãrilor. O vârstã la care omul nu-ºi gãseºte
locul ºi este în permanenþã provocat de limitãrile cu care se
întâlneºte în calea sa, într-o lume ale cãrei taine îi opun de multe
ori o rezistenþã îndârjitã. O vârstã la care orice moment sau
întâlnire poate deveni o provocare a sensurilor care, uneori par
sã se întretaie încâlcindu-se iremediabil sau alteori par sã se
poziþioneze ca o perpendicularã ameninþãtoare aflatã în opoziþie
cu propria existenþã.
Îndreptându-ne atenþia spre Ortodoxie, observãm cã ºi ea
iscã contradicþii oarecum asemãnãtoare. De ce? Pentru cã ea
este vârsta spiritualã a omenirii, o vârstã care, fiind cu totul altfel
decât toate celelalte vârste ale existenþei umane iscã, aºa cum
spunea pãrintele Placide Deseille, nostalgie. O vârstã deopotrivã
acceptatã ºi respinsã de toþi, o vârstã care, de câte ori se exprimã

dã impresia cã ceea ce are ea de spus nu este potrivit cu lucrurile
aflate ”în trend”, nu este actual. Însã, paradoxal, atunci când tace,
tãcerea sa este judecatã în fel ºi chip, rezultatul fiind acela cã
existenþa Ortodoxiei în lume este o permanentã provocare, atât
la adresa lumii, cât ºi a propriilor adepþi. De ce? Pentru cã
Ortodoxia este o religie care, pe de o parte, la fel ca ºi omul tânãr,
pare sã nu-ºi poatã gãsi locul în lume.
Pe de altã parte, observãm cã, Ortodoxia pare sã permitã totul,
însã, face acest lucru exprimându-se împotriva tuturor ofertantelor
tentaþii ale lumii. Din acest motiv, provocarea ei pentru tineri (ºi
nu numai) este aceea a lucidului discernãmânt paulin: ”Toate
îmi sunt îngãduite, dar nu toate îmi sunt de folos. Toate îmi sunt
îngãduite, dar nu mã voi lãsa biruit de ceva” (I Cor. 6,12). A nu
ceda chiar oricãrei provocãri pe care le-o lanseazã lumea ar
deveni, credem, pentru conºtiinþa tinerilor o mult mai tentantã
provocare. Selecþia oportunitãþilor ºi a tentaþiilor lumii sau, întrun limbaj ascetic, discernerea duhurilor, poate avea pentru tineri
o ºi mai sigurã prizã la luciditate, dacã privim lucrurile prin prisma
cuvintelor Eclesiastului: ”Bucurã-te, omule, cât eºti tânãr ºi inima
ta sã fie veselã în zilele tinereþii tale ºi mergi în cãile inimii tale ºi
dupã ce-ºi aratã ochii tãi, dar sã ºtii cã, pentru toate acestea,
Dumnezeu te va aduce la judecata Sa” (Ecl. 11,9)
Astfel, Ortodoxia însãºi este o provocare. Este provocarea de
a te vedea, simþi, recunoaºte parte ºi martor al unei experienþe,
al unui fapt care se actualizeazã în permanenþã: ”revãrsarea în
lumea marcatã de pãcat ºi destinatã, din aceastã cauzã, morþii,
a energiilor necreate ºi transcendente ale Duhului lui Hristos
Cel înviat” (Placide Deseille, Nostalgia Ortodoxiei, Anastasia,
Bucureºti, 1995, p. 52). A încerca sã vorbeºti despre Ortodoxie
presupune conºtientizarea faptului cã trebuie sã vorbeºti despre
o tinereþe perpetuã. Tinerii de azi se poartã ca ºi când totul le
este permis, totul le este accesibil, iar, Ortodoxia, pare cã permite
totul. Dar tinereþea Ortodoxiei nu þine de administrarea vreunei
reþete secrete sau a unui elixir misterios la care nu pot avea
acces decât un grup restrâns de iniþiaþi. Nu. Tinereþea Ortodoxiei
rezultã sau îþi primeºte fiinþa de la Hristos, Fiul lui Dumnezeu –
”imagine a tuturor desãvârºirilor” cum Îl numeºte Paul Evdokimov
(În Vârstele vieþii spirituale, Humanitas, Bucureºti, 2006, p. 231)
– Care, la vârsta tinereþii depline (Efes. 4,13), la treizeci ºi trei de
ani, a avut de traversat o provocare unicã în toatã istoria neamului
omenesc: Jertfa pe Cruce pentru pãcatele lumii întregi. Nimic
din ceea ce a fost pânã atunci sau de atunci încoace nu poate fi
comparat cu acel momentul, al unei provocãri unice care a
împãrtãºit istoria în douã.

Ortodoxia ºi tinereþea sunt douã provocãri pe care doar lumea
în care trãim îºi doreºte sã ni le prezinte în opoziþie, ca ºi cum sar exclude reciproc. De fapt, aºa cum am mai afirmat, ele nu se
exclud, ci, dimpotrivã, se presupun una pe cealaltã. De altfel,
aceasta ar fi, poate ºi una dintre cele mai tentante provocãri
cãreia lumea ar trebui sã-i facã faþã ºi sã ºi-o asume pânã la
capãt: sã considere Ortodoxia în dimensiunea sa autenticã,
anume în dimensiunea sa tinereascã. De ce trebuie sã existe în
permanenþã o opoziþie sau chiar o luptã acerbã împotriva
Ortodoxiei? De ce trebuie sã avem impresia greºitã cã, tinerii
(sau tinereþea) sunt sau trebuie sã fie mereu marginalizaþi, mereu
daþi deoparte, mereu siliþi sã tacã sau, mai grav, siliþi de te miri
cine sã clameze lucruri ºi slogane cu care nu au nimic în comun,
nu sunt ale lor, nu li se potrivesc ºi nici mãcar nu cadreazã cu
realitatea. Ne punem întrebarea, tinerii, dacã se complac în a fi
aºa cum îi vrea lumea, mai sunt oare tineri? Sã-ºi punã ºi ei
întrebarea dacã îi mai lasã lumea sã fie tineri în adevãratul sens
al cuvântului? Mai putem spune, oare, cã este nevoie de tineri,
într-o lume întreagã ”îmbãtrânitã în zile rele” care duhneºte a
lehamite?
Din acest punct de vedere, o altã provocare pentru lume pare
a fi aceea de a recunoaºte în Ortodoxie ºi în ”tinereþe” singurele
(sau singura, n.b.) provocãri cu adevãrat demne de luat în seamã
în comparaþie cu toate celelalte pseudo-provocãri cãrora se
înhamã sã le facã faþã ºi care nu sunt decât niºte lamentaþii
uneori de-a dreptul stupide. Provocarea Ortodoxiei pentru lume
este provocarea vârstei tinereþii, a dinamismului, a sinceritãþii ºi
rectitudinii sentimentelor. Provocarea este aceea de a fi autentic,
de a deveni om, cum spunea Sfântul Ioan Gurã de Aur sau de a
descoperi cã fondul intim ºi spiritual al omenescului, vârsta
deplinãtãþii umane este Creºtinismul/Ortodoxia, aºa cum
spunea Tertulian: ”anima naturaliter christiana”.
Ortodoxia provoacã în fiecare dintre noi o neliniºte ºi o tensiune
pe care am putea-o exprima foarte bine în cuvintele: Învãþaþi-vã
sã fiþi tineri acum ºi aici, cãci, în Împãrãþia lui Dumnezeu toþi vom
fi tineri! De ce sã lãsãm sã se creadã atâta timp cât suntem în
lume cã am fi împovãraþi de ani, bãtrâni? Tinereþe nu înseamnã
sã faci ce vrei, ci, sã ai curajul sã vrei ceea ce trebuie ºi anume,
prin credinþa în Evanghelie, sã îngãdui mântuirii sã lucreze în tine
(Placide Deseille, op. cit., p.53). Mai concret, aºa cum ne învaþã
Sfânta Scripturã, provocarea este aceasta: ”îndepãrteazã-te de
rãu ºi fã binele, cautã pacea ºi o urmeazã pe ea” (Ps. 33,13).
Protopopul Avrigului,
Pr. Vasile GAFTON

Modernizarea strãzii Stephan Ludwig Roth - pe ultima sutã de metri
Lucrãrile de modernizare a strãzii Stephan
Ludwig Roth din Tãlmaciu se apropie de final.
Chiar dacã a fost puþin încetinite de
complexitatea intervenþiilor necesare ºi de
condiþiile meteorologice, uneori nefavorabile,
existã speranþe certe cã întreaga lucrare va fi
finalizatã pânã la jumãtatea lunii viitoare.
La momentul efectuãrii documentãrii pentru
acest articol, erau deja realizate aproape toate
lucrãrile de schimbare a reþelelor de utilitãþi ºi
canalizare pluvialã, trotuarele ºi infrastructura
sistemului rutier, urmând a fi aplicat stratul
asfaltic.

rosu galben albastru negru

Or
todoxia, ”vârsta” care ne provoacã sã fim tineri
Ortodoxia,

