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De câteva zile s-au încheiat lucrãrile de modernizare a strãzii Stephan Ludwig Roth.
Aici au fost schimbate reþelele de utilitãþi, s-a realizat reþeaua de canalizare a apelor pluviale, au fost realizate trotuare, s-a
turnat asfalt, s-a aplicat marcaj rutier ºi au fost amplasate semne de circulaþie.
Dacã, în urmã cu doar câteva luni, strada Stephan Ludwig Roth era o stradã pietruitã, pe care circulaþia se desfãºura în
condiþii destul de incomode, acum aceasta este una dinte cele mai moderne strãzi ale oraºului, iar disconfortul creat
locuitorilor de circulaþia autovehiculelor s-a diminuat considerabil.

Se lucreazã la modernizarea
strãzii Rîului
De câteva zile, au
început lucrãrile de modernizare a strãzii Rîului din
Tãlmaciu. Aici vor fi
realizate lucrãri de infrastructurã rutierã, rigole
pentru scurgerea apelor
pluviale, vor fi montate

borduri ºi pavaj cu pavele.
Indicatorii tehnici (lungime – 165 metri, suprafaþã
carosabil – 887 metri,
accese rutiere – 130 metri,
suprafaþã trotuare – 331
mp, durata de execuþie – 4
luni)
ºi
indicatorii

Strãzile din car
tierul 1 Mai vor avea o nouã
cartierul
reþea de apã ºi canalizare pluvialã
Având în vedere planificarea lucrãrilor de reabilitare ºi
modernizare a strãzilor din cartierul 1 Mai din Tãlmaciu, actuala
conducere administrativã a oraºului a considerat cã este
necesar ca, în prealabil, în zonã sã fie înlocuitã reþeaua de
alimentare cu apã potabilã ºi sã fie executatã reþeaua de
canalizare pluvialã, astfel încât, pentru o bunã bucatã de timp,
pe aceste artere sã nu mai fie nevoie de niciun fel de intervenþii,
cu excepþia celor accidentale.
Recent, legislativul local a adoptat Hotãrârea nr. 77/2016,
prin care a aprobat întocmirea documentaþiei de proiectare
pentru acest obiectiv de investiþii, finanþarea acestuia ºi
demararea procedurii de achiziþie publicã. Strãzile pe care va fi
înlocuitã reþeaua de apã ºi va fi executatã reþea de canalizare

pluvialã sunt: 1 mai, 1 Decembrie 1918, Octavian Goga,
Liliacului, Lucian Blaga, George Coºbuc, 22 Decembrie 1989
– cu strãzile adiacente.
În ceea ce priveºte reabilitarea reþelei de alimentare cu apã
potabilã, tema de proiectare va cuprinde înlocuirea conductei
de apã, execuþia branºamentelor la apã, execuþia cãminelor
(inclusive capac de vizitare metalic), dotare cu apometre,
montare hidranþi ºi cãmine de intersecþie.
În urma discuþiilor purtate cu reprezentanþii societãþii de
distribuþie a gazului metan, s-a stabilit ca pe strãzile menþionate
sã fie înlocuitã ºi reþeaua de alimentare cu gaz, lucrare ce va fi
efectuatã prin grija ºi pe cheltuiala acestei societãþi.
Vom reveni cu amãnunte.

economici ai obiectivului
(valoare – 227.378 lei cu
TVA, finanþarea obiectivului
– bugetul local al oraºului),
au fost aprobaþi de
Consiliul Local al oraºului
Tãlmaciu, prin adoptarea
Hotãrârii nr. 88/2016

privind aprobarea principalilor indicatori tehnico –
e conomici, a docu mentaþiei tehnice, a finanþãrii
acesteia ºi demararea procedurii de achiziþie publicã
pentru obiectivul de investiþii
„Reabilitare strada Rîului”).

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 %.
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Modernizarea strãzii Stephan Ludwig
Roth - pe ultima sutã de metri
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Informare

2016 - unanimitate de voturi.
S-a retras de pe ordinea de zi
PROIECTUL DE HOTÃRÂRE
privind aprobarea actualizãrii proiectului tehnic ”Reabilitare strãzi în
oraºul Tãlmaciu - Cartier 1 Mai ºi
Armeni II” - pentru strãzile finanþate
din împrumutul bancar.
S-au avizat favorabil:
- cererea domnului Andreiu
Toma, domiciliat în Tãlmãcel,
pentru concesionare teren;
- cererea domnului Ciolpan Ion,
domiciliat în Tãlmaciu, Aleea
Castanilor, pentru concesionare
teren.
Cererile 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 - s-a avizat un
acord de pricipiu, urmând ca
fiecare proprietar sa suplimenteze
suprafata donatã cu încã 1,5 m la
lãþimea drumului.
S-au amânat:
- cererea domnilor Ghebaurã
Spiridon, Þivrea Daniel ºi Istrate
Iulian, pentru închiriere teren în zona
"La Poligon";
- cererea doamnei Dan Maricica,
domiciliatã în Tãlmaciu, str.
Gheorghe Lazãr, nr. 2, pentru
concesionare teren;
- cererea doamnei Bucur Rodica,
domiciliatã în Tãlmaciu, str. Octavian
Goga, pentru concesionare teren;
- cererea domnului Bindea Mihai,
domiciliat în Tãlmaciu, str. Bãii, nr.
2, pentru cumpãrare teren.
Consilier administraþie,
Claudia Hanea

ªedinþa ordinarã a Consiliului Local al
oraºului Tãlmaciu
Joi, 26 mai 2016, începând cu
ora 14, a avut loc ºedinþa ordinarã
a Consiliului Local Tãlmaciu, în
Sala de ºedinte a Primãriei
oraºului Tãlmaciu, convocatã prin
Dispoziþia nr. 125/2016, 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 rezilierea contractului de
închiriere locuinþa ANL nr. 12190/
41/2015, încheiat cu doamna
Basarabã Cornelia - iniþiator,
primarul oraºului Tãlmaciu;
3. PROIECT DE HOTÃRÂRE
privind aprobarea unui schimb de
locuinþe ANL pentru doamna Stroi
Georgeana Alina - iniþiator, primarul
oraºului Tãlmaciu;
4. PROIECT DE HOTÃRÂRE
privind rezilierea contractului de
închiriere locuinþã ANL nr. 6978/
144/2009, încheiat cu doamna
Stãnilã Cornelia-Loredana iniþiator,
primarul
oraºului

Tãlmaciu;
5. PROIECT DE HOTÃRÂRE
privind aprobarea unui schimb de
locuinþã ANL pentru doamna
Cordoº Claudia - iniþiator, primarul
oraºului Tãlmaciu;
6. PROIECT DE HOTÃRÂRE
privind rezilierea contractului de
închiriere nr. 7862/207/2012,
încheiat cu domnul Bara Nicolae
Constantin - iniþiator, primarul
oraºului Tãlmaciu;
7. PROIECT DE HOTÃRÂRE
privind repartizarea unei locuinþe
ANL doamnei Otelita Mirela
Georgiana - iniþiator, primarul
oraºului Tãlmaciu;
8. PROIECT DE HOTÃRÂRE
privind aprobarea aderãrii oraºului
Tãlmaciu la FLAG (Fishing Local
Action Grup – Grup de acþiune
localã pentru pescuit) din Bazinul
Oltului, Cibinului ºi a afluenþilor
acestora, în vederea participãrii la
Programul Operaþional Pentru
Pescuit si Afaceri Maritime 20142020, Mãsura III.1 si III. 2, Sprijin
Pregãtitor pentru înfiinþarea

Modernizãri la Casa
de Culturã Tãlmaciu
În cursul acestei luni, Casa de Culturã a oraºului
Tãlmaciu a beneficiat de ample lucrãri de renovare
ºi modernizare.
S-au efectuat reparaþii la tencuiala interioarã,
s-au înlocuit lambriurile, s-a aplicat tapet, s-a
zugrãvit, au fost montate draperii ºi perdele noi etc.
Lucrãrile efectuate au fost finanþate de la bugetul
local al oraºului ºi au avut ca scop creºterea
gradului de confort pentru toate persoanele ce
participã la diverse evenimente gãzduite aici ºi
îmbunãtãþirea calitãþii serviciilor oferite de aceastã
instituþie.

parteneriatelor public - private ºi
elaborarea
strategiilor
de
dezvoltare localã integratã a
zonelor pescãreºti - iniþiator,
primarul oraºului Tãlmaciu;
9. PROIECT DE HOTÃRÂRE
privind aprobarea întocmirii
documentaþiei de proiectare
pentru obiectivul de investiþii
”Amenajãri exterioare Dispensar
Medical Uman Tãlmaciu” - iniþiator,
primarul oraºului Tãlmaciu;
10. PROIECT DE HOTÃTÂRE
privind aprobarea întocmirii documentaþiei de proiectare pentru
obiectivul de investiþii ”Execuþie
trotuar, rigole ºi podeþe pe strada
Gãrii” (porþiunea cuprinsã între
strada Nicolae Bãlcescu ºi strada
Negoiu) - iniþiator, primarul
oraºului Tãlmaciu;
11. PROIECT DE HOTÃRÂRE
privind aprobarea întocmirii documentaþiei de proiectare pentru
obiectivul de investiþii ”Execuþie
trotuar ºi podeþe strada Nicolae
Bãlcescu” ( porþiunea cuprinsã
între bariera CFR ºi DN7) - iniþiator,

primarul oraºului Tãlmaciu;
12. PROIECT DE HOTÃRÂRE
privind aprobarea întocmirii documentaþiei de proiectare pentru
obiectivul de investiþii ”Execuþie
canalizare menajerã strada Bãii”
(zona Pini) - iniþiator, primarul
oraºului Tãlmaciu;
13. PROIECT DE HOTÃRÂRE
privind aprobarea întocmirii documentaþiei de proiectare pentru
obiectivul de investiþii ”Alimentare
cu apã zona SEIL” - iniþiator,
primarul oraºului Tãlmaciu;
14. PROIECT DE HOTÃRÂRE
privind acordarea unui acord de
principiu pentru un parteneriat în
vederea accesãrii fondurilor
europene nerambursabile POR
2014-2020, prioritate de investiþie
5.1. Conservarea, protejarea, promovarea ºi dezvoltarea patrimoniului natural ºi cultural, casa
parohialã Tãlmaciu, st. Nicolae
Bãlcescu, nr. 113, cu Consistoriul
Districtual Evanghelic CA Sibiu iniþiator,
primarul
oraºului
Tãlmaciu;

15. Raport ºef serviciu tehnic
privind solicitarea domnului
consilier Lotrean Constantin Mihai;
16. Raport privind starea economicã, socialã ºi de mediu a
oraºului Tãlmaciu pe anul 2015.
17. Avizãri:
- cererea doamnei Neagu Elena,
domiciliatã în Tãlmaciu, Aleea
Castanilor, nr. 9, pentru închiriere
teren;
- cererea doamnei Razaila
Bianca, domiciliatã în Tãlmãcel, nr.
109E, pentru atribuire teren pentru
locuinþã.
- cererea S.C. Trans Neghina
Company S.R.L., cu sediul în
Tãlmaciu, str. Mihai Viteazu, nr. 58,
pentru concesionare teren;
- cererea domnului Tutuianu
Daniel, domnului Petru Ilie ºi
domnului Rotar Cornel, pentru
acces spaþiu comercial blocul 2,
Piaþa Textiliºtilor;
- cererea domnului Popa
Nicolae, domiciliat în Tãlmãcel, nr.
130, pentru concesionare teren.
18. Diverse.
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tare selectivã a deºeurilor menajere de la populaþie de cãtre S.C.
Acstal S.A. Tãlmaciu - 13 voturi
pentru ºi 1 abþinere (consilierul
ªutea);
12. Hotãrârea nr. 87/2016 privind
aprobarea susþinerii financiare a
privind ºedinþa ordinarã a Consiliului
Asociaþiei CLUBUL SPORTIV AL
TÃLMACIU în anul 2016
Local Talmaciu din data de 28 aprilie 2016 ORAªULUI
- unanimitate de voturi;
13. Hotãrârea nr. 88/2016 privind
Au fost adoptate urmãtoarele preluarea dreptului de concesiune
aprobarea
principalilor indicatori
asupra imobilului-teren înscris în
hotãrâri:
1. Hotãrârea nr.76/2016 privind CF 103046/Tãlmaciu, nr. top. 110/ tehnico-economici, a documenrectificarea bugetului local pe 3, în suprafaþã de 2200 mp, de cãtre taþiei tehnice, a finanþãrii acesteia
trimestrul II 2016 - 12 voturi pentru domnii Lixandru Marius, Cernea ºi demararea pocedurii de achiziþie
ºi 2 abþineri (consilierii Oancea ºi Nicolae ºi Opriºcan Mircea, de la pentru obiectivul de investiþii
S.C. Tannenbaum S.R.L. - ”Reabilitare strada Rîului” - unaniLotrean);
mitate de voturi;
2. Hotãrârea nr. 77/2016 privind unanimitate de voturi;
14. Hotãrârea nr. 89/2016 privind
7. Hotãrârea nr. 82/2016 privind
aprobarea întocmirii documentaþiei
de proiectare pentru ”Reabilitare aprobarea Planului de ampla- aprobarea principalilor indicatori
reþea de apã ºi execuþie de reþea sament ºi delimitare a imobilului- tehnico-economici, a documentade canalizare pluvial, cartier 1 Mai teren înscris în CF 102835/Tãlma- þiei tehnice, a finanþãrii acesteia ºi
Tãlmaciu”, finanþarea acesteia ºi ciu, nr. top 3/1, cu propunere de demararea pocedurii de achiziþie
demararea procedurii de achiziþie diminuare a suprafeþei - unani- pentru obiectivul de investiþii
”Reabilitare strada Dealului” mitate de voturi;
public - unanimitate de voturi;
8. Hotãrârea nr. 83/2016 privind unanimitate de voturi;
3. Hotãrârea nr. 78/2016 privind
15. Hotãrârea nr. 90/2016 privind
aprobarea rectificãrii bugetare a actualizarea componenþei Comisiei
anexei 4 - Programul de investiþii, Tehnice de Urbanism ºi Amena- aprobarea unui sprijin financiar
dotãri ºi surse de finanþare pentru jarea Teritoriului a oraºului Tãlma- pentru Asociaþia ”Vitre” - unanimitate de voturi;
anul 2016 - S.C. Apã-Canal ciu - unanimitate de voturi;
16. Hotãrârea nr. 91/2016 privind
9. Hotãrârea nr. 84/2016 privind
Tãlmaciu S.R.L. - unanimitate de
aprobarea Planului de amplasa- majorarea preþurilor la gunoiul
voturi;
4. Hotãrârea nr. 79/2016 privind ment ºi delimitare a imobilului menajer pentru populaþie ºi agenþii
aprobarea Situaþiilor financiare situat în Tãlmãcel, teren înscris în economici din oraºul Tãlmaciu - 13
anuale (bilanþului contabil) la data CF 102116/Tãlmaciu, nr. top. 2802/ voturi pentru ºi 1 abþinere (conde 31.12.2015, pentru S.C. Apã- 1, 2803, 2804, cu propunere de silierul ªutea);
17. Hotãrârea nr. 92/2016 privind
Canal Tãlmaciu S.R.L. ºi raportul diminuare a suprafeþei - unaniprelungirea contractului de închiadministratorului societãþii - mitate de voturi;
10. Hotãrârea nr. 85/2016 privind riere nr. 3757/123/2010, încheiat cu
unanimitate de voturi;
5. Hotãrârea nr. 80/2016 privind aprobarea prelungirii contractului S.C. Turomed S.R.L. - unanimitate
atribuirea gratuitã a 30 mc buºtean de închiriere nr. 2568/101/2011, de voturi;
18. Hotãrârea nr. 93/2016 privind
din proprietatea oraºului Tãlmaciu, încheiat cu S.C FLORISTAR Com
alegerea preºedintelui de ºedinþã
cãtre Parohia Ortodoxã Tãlmaciu II SRL - unanimitate de voturi;
11. Hotãrârea nr. 86/2016 privind pentru ºedinþa ordinarã a Con- unanimitate de voturi;
6. Hotãrârea nr. 81/2016 privind aprobarea Programului de colec- siliului Local Tãlmaciu din luna mai
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Ser
viciul P
ublic Comunitar Local de Evidenþã a
Serviciul
Public
Persoanelor Tãlmaciu vã informeazã

PROGRAMUL CU PUBLICUL

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

Alegeri locale 2016 – informaþii utile
În ziua alegerilor, ca sã putem
vota candidatul preferat, avem
nevoie de cartea de identitate
sau:
- cartea electronicã de
identitate
- cartea de identitate provizorie
- buletinul de identitate sau
paºaportul diplomatic
- paºaportul diplomatic
electronic
- paºaportul de serviciu
- în cazul elevilor din ºcolile
militare, carnetul de serviciu
militar.
Toate actele trebuie sã fie
valabile în ziua votãrii.
În cazul expirãrii ori în situaþia
în care termenul urmeazã sã
expire în perioada de dinaintea
alegerilor locale, trebuie solicitat
un nou document.

Fãrã bannere!
Deoarece legea nu permite,
în aceastã campanie electoralã, spre deosebire de anii

precedenþi, în localitãþi nu mai
pot fi folosite bannere, meshuri, panouri publicitare mobile,
steaguri publicitare, ecrane
publicitare, publicitate luminoasã, pe vehicule, vehicule
inscripþionate cu sloganuri de
campanie, vehicule care difuzeazã materiale audio. De
asemenea, candidaþii nu au
voie sã mai organizeze nici
spectacole, serbãri sau focuri
de artificii. Singurele materiale
de propagandã electoralã
permise sunt afiºele, dar ºi
acestea trebuie sã respecte
anumite dimensiuni.
De asemenea, aspiranþii la
fotoliile de primari sau cei care
vâneazã locuri de consilieri pot
sã-ºi facã campanie la radio,
la televizor sau în presa scrisã.
Candidaþii le mai pot împãrþi
alegãtorilor broºuri ºi pliante.

Unde sunãm?
Pentru informaþii legate de
legislaþia electoralã, puteþi sã

DISPOZIÞIA NR
NR.. 83/2016
privind delimitarea secþiilor de votare din oraºul
Tãlmaciu în vederea desfãºurãrii alegerii
autoritãþilor administraþiei publice locale din data
de 5 iunie 2016
PRIMARUL ORAªULUI TÃLMACIU;
Având în vedere adresa cu nr. 5961/2016 a Instituþiei
Prefectului - Judeþul Sibiu privind organizarea ºi desfãºurarea alegerilor pentru alegerea autoritãþilor administraþiei
publice locale din data de 5.06.2016;
În baza Dispoziþiei nr. 73/2016 privind actualizarea
delimitãrii secþiilor de votare din oraºul Tãlmaciu;
În conformitate cu prevederile pct. 59 din Anexa la HG nr.
52/2016 pentru aprobarea calendarului acþiunilor din
cuprinsul perioadei electorale a alegerilor locale din anul
2016, coroborate cu prevederile art. 20 alin. 5, art. 120 din
Legea nr. 208/2015, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare
ºi ale art. 1 alin. 1 din Hotãrârea Autoritãþii Electorale
Permanente nr. 16/2016;
În temeiul art. 63 alin. 1 litera a, art. 64 alin. 1, art. 115 alin.
1 litera a din Legea nr. 215/2001 privind administraþia publicã
localã, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
DISPUNE:
Art. 1 - Se stabilesc, pe raza oraºului Tãlmaciu, ºase secþii
de votare, ºi anume:
- Secþia de votare nr. 208 - cu sediul la Primãria oraºului
Tãlmaciu, str. Nicolae Bãlcescu, nr. 24;
- Secþia de votare nr. 209 - cu sediul la Liceul Tehnologic
“Johannes Lebel“ Tãlmaciu/ªcoala Gimnazialã Tãlmaciu,
str. Nicolae Bãlcescu, nr. 6;
- Secþia de votare nr. 210 - cu sediul la Liceul Tehnologic
“Johannes Lebel” Tãlmaciu, str. Mihai Eminescu, nr. 30 corp A;
- Secþia de votare nr. 211 - cu sediul la Liceul Tehnologic
“Johannes Lebel” Tãlmaciu, str. Mihai Eminescu, nr. 30 corp B;
- Secþia de votare nr. 212 - cu sediul la Liceul Tehnologic
“Johannes Lebel” Tãlmaciu/ªcoala Colonia Tãlmaciu II,
Colonia Tãlmaciu II, nr. 18;
- Secþia de votare nr. 213 - cu sediul la Liceul Tehnologic

sunaþi la Autoritatea Electoralã
Permanentã (AEP), la numãrul
de telefon: (021)310.08.24
Informaþii despre secþiile de
votare, candidaþi ºi eventuale
contestaþii, le puteþi solicita la
Biroul Electoral Central (BEC),
la numerele de telefon
(02 1)313.67.66;
(021)313.66.76;
(021)313.74.79
Dacã sunteþi martori sau
victime ale unor acte de violenþã
în timpul procesului electoral,
sau aveþi de raportat acte
flagrante, sunaþi la numãrul 112.
Încãlcãri ale legii le puteþi
semnala ºi poliþiei locale.

Contravenþii electorale
Contravenþiile legate de
procesul alegerilor locale sunt
prevazute la Capitolul V din
Legea nr. 115/2015 pentru
alegerea autoritãþilor administraþiei publice. Printre aceste
contravenþii se numãrã:
- prezenþa mai multor
persoane în cabina de vot (cu

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.
excepþia situaþiilor prevãzute de
lege) precum ºi fotografierea
sau filmarea prin orice mijloace a buletinului de vot de cãtre
alegãtori în timpul exercitãrii
dreptului de vot – se sancþioneazã cu amendã de la 600 lei
la 1.000 lei;
- distrugerea, deteriorarea,
murdãrirea, acoperirea prin
scriere sau în orice alt mod a
listelor electorale, a platformelor-program afiºate sau a
oricãror altor afiºe ori anunþuri
de propaganda electoralã – se
sancþioneazã cu amendã de la
600 lei la 1.000 lei;
- comercializarea sau consumul de bãuturi alcoolice pe o
distanþã de 500 de metri în jurul
localului secþiei de votare - se
sancþioneazã cu amendã de la
2.200 lei la 3.000 lei.

Infracþiuni electorale
Acestea sunt prevãzute în
Codul Penal, Titlul IX. Infracþiuni
electorale, la art. 385 – 393.
Printre aceste infracþiuni,
enumerãm:
- oferirea sau darea de bani,

“Johannes Lebel“ Tãlmaciu/ªcoala Gimnazialã Tãlmãcel,
Tãlmãcel, nr. 10.
Art. 2 - Se stabilesc delimitãrile secþiilor de votare din oraºul
Tãlmaciu, conform anexei 1, care face parte integrantã din
prezenta dispoziþie.
Art. 3 - Îndeplinirea prezentei revine secretarului ºi
viceprimarului oraºului Tãlmaciu.
Emisã în Tãlmaciu, la 19.04.2016
PRIMAR, CONSTANTIN BARBU
CONTRASEMNEAZÃ, SECRETAR,VIOLETA HANEA

Anexa 1 la Dispoziþia nr. 83
(2016-04-19)
Secþia de votare nr. 208 - Primãria oraºului Tãlmaciu,
loc. TÃLMACIU, strada Nicolae Bãlcescu, nr. 24 – strãzi
arondate: Arinilor – integral; Bãii - integral, Aleea Cetãþii –
integral, Cetãþii – integral, Cindrelului – integral, Dealului –
integral, Dr. Eugen Târºia – integral, Fagului – integral,
Înfrãþirii – integral, Ion Creangã – integral, Ion Lebel – integral,
Lotrului – integral, Mihai Viteazu – integral, bl. 16, Paltinului
– integral, Prejba – integral, Rîului – integral, Stejarului –
integral, Suru – integral, Tãlmãcelului – integral, Unirii numere impare (nr. 23 – 53), Unirii - numere pare (nr. 68 –
148).
Secþia de votare nr. 209 - LICEUL TEHNOLOGIC
“JOHANNES LEBEL”/ªCOALA GIMNAZIALÃ TÃLMACIU, loc.
TÃLMACIU, strada Nicolae Bãlcescu, nr. 6 – strãzi arondate:
Aleea Soarelui – integral, Bîlea – integral, Cibinului – integral,
Dr. Victor Babeº – integral, Gãrii – integral, Lunca Cibinului
– integral, Malul Cibinului – integral, Negoiu – integral,
Nicolae Bãlcescu – integral, Pieþii – integral, Samuel Micu
Klein – integral, Stephan Ludwig Roth – integral.
Secþia de votare nr. 210 - LICEUL TEHNOLOGIC
“JOHANNES LEBEL” TÃLMACIU, loc. TÃLMACIU, strada
Mihail Eminescu, nr. 30 – strãzi arondate: Aleea Cascadei –
integral, Aleea Castanilor – integral, Corneliu Coposu –
integral, Emil Cioran – integral, Aleea Stadionului – integral,
Unirii - numere impare (nr. 1 – 21), Unirii - numere pare (nr.
2 – 66).

ATENÞIE!
În ziua de sâmbãtã, 4 iunie 2016, programul de lucru cu
publicul al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenþã a
Persoanelor Tãlmaciu este între orele 8 ºi 16, iar duminicã, 5
iunie 2016, programul este între orele 7 ºi 21.
SPCLEP Tãlmaciu
- compartiment evidenþa persoanelorConsilier Elena- Delia Stancu
bunuri sau de alte foloase
(excepþie fac bunurile cu valoare simbolicã, inscripþionate cu
însemnele unei formaþiuni
politice) în scopul determinãrii
alegãtorului sã voteze sau sã nu
voteze o anumitã listã de candidaþi
ori un anumit candidat - se
pedepseºte cu închisoare de la
6 luni la 3 ani ºi cu interzicerea
exercitãrii unor drepturi;
- împiedicarea, prin orice
mijloace, a liberului exerciþiu al
dreptului de a alege sau de a fi
ales - se pedepseºte cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani;
- utilizarea unei cãrþi de alegãtor
sau a unui act de identitate nul ori
fals sau a unui buletin de vot fals se pedepseºte cu închisoarea de
la 6 luni la 3 ani;
- fapta persoanei care voteazã
prin introducerea în urnã a mai
multor buletine de vot decât are
dreptul un alegãtor - se
pedepseºte cu închisoare de la
6 luni la 3 ani.

Cifrele alegerilor
- Votãm pe 5 iunie.

- Secþiile de votare sunt
deschise de la ora 7.00 la 21.00.
- Pot vota cetãþenii români care
au împlinit 18 ani, inclusiv cei care
împlinesc aceastã vârstã în ziua
alegerilor.
- Vor fi 18.616 de secþii de
votare.
- Sunt aºteptaþi la urne
18.264.835 de alegãtori.
- 23.637 de operatori de
calculator au fost angajaþi pentru
toatã þara. Ei vã vor aºtepta în
secþiile de votare ºi vã vor verifica
dupã CNP.
- Pentru tipãrirea buletinelor de
vot se va folosi o cantitate de 655
de tone de hârtie. >
- La votare vor fi folosite 93.000
de ºtampile cu menþiunea „votat”.
- Vor fi confecþionate 18.088.116
timbre autocolante.
- Autoritatea Electoralã Permanentã va cheltui 11.218.000
de lei.
- Peste 50.000 de jandarmi ºi
poliþiºti ºi pompieri vor asigura
buna desfãºurare a alegerilor.
- Bugetul alocat Ministerului
de Interne pentru organizarea
alegerilor locale este de 350.663
mii lei.

Secþia de votare nr. 211 - LICEUL TEHNOLOGIC
“JOHANNEL LEBEL” TÃLMACIU, loc. TÃLMACIU, strada
Mihai Eminescu, nr. 30 – strãzi arondate: 1 Decembrie (23
August) – integral, 1 Mai – integral, 22 Decembrie 1989 –
integral, 1 Decembrie (23 August) (D) – integral, Andrei
ªaguna – integral, Constantin Noica – integral, George
Coºbuc – integral, Gheorghe Bariþiu – integral, Iuliu Maniu –
integral, Lazãr Gheorghe – integral, Liliacului – integral,
Lucian Blaga (Strada Frimu C. I.) – integral, Mihail Eminescu
– integral, Octavian Goga (Strada Vasile Roaitã) – integral,
Petre Þuþea – integral, Petru Maior – integral, Aleea Primãverii
– integral, Speranþei – integral, Piaþa Textiliºtilor (Piaþa 6
Martie) – integral, Tineretului – integral, Octavian Goga
(Vasile Roaitã) (D) - integral.
Secþia de votare nr. 212 - LICEUL TEHNOLOGIC
“JOHANNES LEBEL” TÃLMACIU/ªCOALA COLONIE
TÃLMACIU II, loc. COLONIA TÃLMACIU, nr. 18 – colonia
Tãlmaciu II – integral.
Secþia de votare nr. 213 - LICEUL TEHNOLOGIC
“JOHANNES LEBEL” TÃLMACIU/ªCOALA GIMNAZIALÃ
TÃLMÃCEL, loc. TÃLMÃCEL, nr. 10 – satul Tãlmãcel –
integral.

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

rosu galben albastru negru

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,

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
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În conformitate cu prevederile
art. 63, alin. (3), lit. a, din Legea
administraþiei publice locale nr.
215/2001 – republicatã, în
calitate de primar al oraºului
Tãlmaciu, am obligativitatea
de a vã prezenta “Raportul
privind starea economicosocialã a oraºului Tãlmaciu
pentru anul 2015”.
Acest raport privind starea
economicã ºi socialã se
referã la capacitatea efectivã
a administraþiei locale de a
gestiona ºi rezolva cu responsabilitate treburile publice ºi
patrimoniul localitãþii, în
interesul locuitorilor ºi pe
principiul autonomiei locale.
Respectând principiul transparenþei decizionale, dar ºi în
baza obligaþiilor legale caremi revin în calitate de primar,
voi încerca sã sintetizez
principalele aspecte ale
administraþiei publice locale
pe parcursul anului 2015.
Întreaga activitate desfãºuratã de aparatul de specialitate al primarului ºi de
serviciile publice aflate în
subordinea consiliului local a
avut la bazã aplicarea
hotãrârilor consiliului local, a
dispoziþiilor primarului cu
respectarea obligaþiilor ºi
atribuþiilor stabilite de actele
normative în vigoare.
În spiritul transparenþei ºi
respectului faþã de cetãþeni,
principii care trebuie sã guverneze administraþia publicã
localã, redau mai jos sintetic
activitatea desfãºuratã în anul
2015 pe domenii de activitate.
Rezultatele consemnate în
raport, ca ºi programele în
derulare prezentate, nu
înseamnã abordarea exhaustivã a activitãþii complexe pe
care o reprezintã administrarea
unui teritoriu de 584 ha
intravilan, respectiv 17.869 ha
teren extravilan ºi a unei
populaþii de 6.905 locuitori ºi
de aceea orice observaþie,
sugestie sau propunere, dar
ºi eventualele critici, vor fi
binevenite.
În acest context, am întocmit prezenta informare în care
am încercat sã cuprind succint
principalele realizãri ale anului
2015, desprinse atât din
programul electoral, din Legea
nr. 215/2001, din alte acte
normative în domeniu, cât ºi din
propunerile
cetãþenilor,
materializate în hotãrâri ale
Consiliului Local.
Starea economicã ºi socialã
a unei localitãþi este
determinatã, în primul rând de
activitatea agenþilor economici
care îºi desfãºoarã activitatea
pe teritoriul sãu.
Printre principalii agenþi
economici, enumerãm:
S.C. FAURECIA SEATING
S.A. - producþie huse – 1.000
angajaþi;
S.C. ROMANOFIR S.A. producþie aþã – 134 angajaþi;
S.C. ZIAN LOGISTIC S.R.L.

ºi S.C Nicola Spediþion S.R.L. prestãri servicii transport
persoane marfã – 120 angajaþi;
S.C. LANCO S.R.L. confecþionare corturi – 90
angajaþi;
S.C. PRODIAL S.R.L. constructii – 69 angajaþi;
S.C. VITOªA S.R.L. - producþie
panificaþie – 68 angajaþi;
S.C. LA FÂNTÂNA S.R.L. îmbuteliere apã – 50 angajaþi;
S.C. BASARAB S.R.L. comerþ materiale construcþii –
28 angajaþi;
S.C. PECOM LOGISTIC
S.R.L. - prestãri servicii transport
marfã – 23 angajaþi;
S.C. HLV TRANSILVANIAS.A.
- producþie lemn – 15 angajaþi;
S.C. SILVA GRUP S.R.L. producþie lemn – 14 angajaþi;
S.C. ACSTAL S.A. - prestãri
servicii utilitãþi – 13 angajaþi;
S.C. DOINA PROD S.R.L. producþie panificaþie – 12
angajaþi;
S.C. STONE COMPANY
S.R.L. - constructii – 12 angajaþi;
S.C. SCANIA ROMANIA S.R.L.
– reparaþii auto – 11 angajaþi;
S.C. SCAN SERVICE S.R.L.
- reparaþii auto – 10 angajaþi;
S.C. TRANSFÃGÃRÃªAN
S.R.L. - servicii hoteliere – 9
angajaþi;
.C. APA CANAL TÃLMACIU
S.R.L.- prestãri servicii utilitãþi –
7 angajaþi
R.A. OCOLUL SILVIC
TÃLMACIU – 21 angajaþi;
alte societãþi – 218 angajaþi
Din informaþiile pe care le
deþinem, pe raza oraºului Tãlmaciu au fost înregistrate, în
perioada 2002 – 2015, un
numãr de 614 societãþi comerciale, întreprinderi individuale,
PFA, din care sunt active 211,
cu un numãr aproximativ de
1.930 de angajaþi.
Din totalul de 3.113 persoane active înregistrate pe
raza oraºului Tãlmaciu, 2.767
lucreazã.
În sectorul public sunt angaate aproximativ 340 de
persoane:
Primãria Tãlmaciu- 84 angajaþi (2 demnitari; 33 funcþionari publici, 49 personal contractual, din care 22 asistenþi
personali ºi 26 personal de
specialitate, muncitori, ºoferi).
Grup ªcolar Economic J.
Lebel- 94 angajaþi;
CRRPH I. Tãlmaciu- 52
angajaþi;
CRRPH II Tãlmaciu- 37
angajaþi;
Ocolul Silvic- 21 persoane;
Altele (Poliþie, CFR, CEC,
Dispensar, etc.)- 52 persoane.
Tot la data de 31.12.2015
existau 86 ºomeri indemnizaþi
în evidenþa AJOFM Sibiu, din
care 37 femei.
Un punct important în activitatea administraþiei publice
locale îl constituie aprobarea,
de cãtre Consiliul local, a
bugetului de venituri ºi cheltuieli
pe anul 2015. (tabel 1)
Structura bugetului de veni-

turi ºi cheltuieli, precum ºi
modul de utilizare al acestuia
vor fi expuse pe larg în raportul
Serviciului contabilitate, la
Contul de încheiere a exerciþiului bugetar pe anul 2015.
Activitatea Serviciului Public
de Asistenþã Socialã este
prezentatã mai jos, prin prisma
numãrului de persoane care
au beneficiat de aceste servicii
ºi a cuantumului financiar al
acestora. (tabel 2)
Activitatea compartimentului
de urbanism din cadrul Aparatului de specialitate în probleme
de urbanism, s-a concretizat în
anul 2015 în:
- eliberarea a 147 certificate
de urbanism;
- eliberarea a 84 autorizaþii
de construire.
În domeniul investiþiilor ºi
reparaþiilor, în anul 2015 au fost
realizate sau finalizate lucrãri de
reabilitare strãzi, ºi anume:
Strada S. Micu, Bîlea, Pieþii, Gãrii
ºi Ion Creangã. S-a realizat
pavarea pe o suprafaþã de
3900 mp, a Târgului Mixt, dar ºi
accesul din strada Rîului. S-a
reabilitat ºi trotuarul de pe strada Nicolae Bãlcescu de la
intersectia cu V. Babes pânã la
intersecþia cu strada Gãrii, dar
ºi trotuarul Gãrii.
Tot în anul 2015, în colonia
Tãlmaciu s-a introdus reþeaua
de canalizare, dar a fost reabilitat
ºi trotuarul paralel cu DN 7.
În anul 2015, au început ºi
au fost finalizate lucrãrile la
Centrul de Informare ºi Promovare Turisticã Tãlmaciu.
Obiectivul a fost finanþat din
fonduri europene, cu suma de
363.721,20 lei.
În satul Tãlmãcel au continuat lucrãrile de realizare a
branºamentelor de apã ºi a
racordurilor de canalizare. Tot
în localitatea Tãlmãcel a fost
reabilitat integral iluminatul
public, prin montarea a 171
corpuri de iluminat cu LED.
Serviciul de întreþinere a
infrastructurii oraºului ºi de
ecologizare a funcþionat în anul
2015 cu 11 persoane, din care
7 persoane calificate ºi 4
necalificate.
Prin implicarea personalului
de specialitate au fost realizate
urmãtoarele:
- lucrãri de întreþinere ºi
igienizare în imobilele aflate în
folosinþa instituþiei;
- lucrãri de întreþinere ale
sistemului de iluminat public.
În anul 2015 a fost înregistrat
un numãr de aproximativ 35
sesizãri de la cetãþeni care au
fost soluþionate prin schimbarea lãmpilor de iluminat public
ºi lucrãri în punctele de
aprindere.
- iluminatul ornamental în
perioada sãrbãtorilor de iarnã;
- lucrãri de întreþinere a
spaþiilor verzi, a zonelor de
acces ºi din parcuri;
- lucrãri de întreþinere al
mobilierului stradal;
- lucrãri de reparaþii ºi

întreþinere ale sistemului de
semnalizare rutierã.
Compartimentul achiziþii publice din cadrul serviciului
tehnic organizeazã procedurile
de achiziþii publice ºi raspunde
de dotarea structurilor funcþionale din cadrul Primãriei oraºului Tãlmaciu cu obiecte de
inventar ºi consumabile, în
vederea desfãºurãrii activitãþii
acestora în bune condiþii.
În anul 2015 a fost realizatã
prin Sistemul Electronic de
Achiziþii Publice o licitaþie
Tabel 2
- VENITUL MINIM GARANTAT:
Nr. persoane
Suma (lei)
235
48.879
- Media lunarã de 20 dosare, cu un numãr de 45 persoane
- AJUTOR DE URGENÞÃ
Nr. persoane
Suma (lei)
18
12.950
– AJUTOR ÎNCÃLZIRE LEMNE V.M.G
Nr. persoane
Suma (lei)
Ian
19 * 58 lei/pers
1102
Feb
21
1218
Mart 21
1218
Nov
21
1218
Dec
21
1218
- AJUTOR ÎNCÃLZIRE LEMNE
Nr. persoane
Suma (lei)
Ian
91
2898/luna
Feb 91
2898/luna
Mart 91
2898/luna
Nov 71
2696/luna
Dec
6
255/luna
-- AJUTOR ÎNCÃLZIRE GAZE
Nr. persoane
Suma (lei)
Ian
94
11230/luna
Feb 94
11230/luna
Mart 94
11300/luna
Nov 61
6540/luna
Dec 64
6373/luna
- AJUTOR ÎNCÃLZIRE ENERGIE ELECTRICÃ
Nr. persoane
Suma (lei)
Ian
1
240/luna
Feb
1
240/luna
Mart 1
240/luna
Nov
3
504/luna
Dec
3
504/luna

pentru achiziþia unui împrumut
bancar în valoare de 6.000.000
lei, lucrãri ºi servicii, în valoare
de 3.054.162,10 lei cu TVA.
Starea economico-socialã
la nivelul localitãþii a fost întotdeauna influenþatã ºi de activitãþile locuitorilor în agriculturã.
O parte a cetãþenilor s-au ocupat, în anul 2015, cu creºterea
animalelor ºi cultivarea terenurilor. În general, s-a
înregistrat o stabilitate în anul
2015, comparativ cu anul
2014, astfel:
Efective de animale:(tabel 3)
Suprafeþe însãmânþate:
(tabel 4)
Cu toþii ne dorim ca oraºul
nostru, în care trãim, sã se
dezvolte din toate punctele de
vedere. De aceea, proiectele
în care am investit toate
eforturile au fost centrate în jurul
celor stabilite în “Strategia de
dezvoltare a oraºului Tãlmaciu”. Datele prezentate în
raport pot oferi cetãþenilor
oraºului o imagine generalã
asupra activitãþii noastre în
anul 2015, asupra modului ºi
eficienþei rezolvãrii problemelor
comunitãþii locale.
Primar
ing. Constantin BARBU

Tabel 1
Nr. crt. Denumire indicator

Prevederi

Realizãri efective

Influenþe

1
2
3
4
5
6

10.460.550,00
6.510.250,00
3.906.300,00
44.000,00
-

15.225.881,00
8.887.492,00
5.709.653,00
40.175,00
25.450,00
563.111,00

+45,55%
+36,51%
+46,16%
-8,87%

Venituri totale
Venituri proprii
Alocaþii din TVA
Subvenþii
Donaþii, sponsorizãri
Prefinanþãri

Tabel 3
Nr. crt.

ANIMALE

2014

2015

Influenþe

1
2
3
4
5

Bovine adulte
Porcine
Ovine
Caprine
Pãsãri

510
350
5460
160
4100

540
320
5480
140
3900

5,88%
-8.57%
0.00%
-12,5%
-4,88%

Tabel 4
Nr. crt.

Suprafaþa agricolã

2014

2015

Influenþe

1
2
3
4
5

Grâu
Triticale
Porumb
Cartofi
Legume

7
21
205
81
31

6
20
214
76
29

-14,28%
-4,76%
4,4%
-6,17%
-6,45%

Biblioteca, Asistenþa Socialã ºi P
oliþia localã
Poliþia
au fosat mutate în alte locaþii
De câteva zile, trei
compartimente din cadrul
Primãriei oraºului Tãlmaciu funcþioneazã în alte
corpuri de clãdire. Dupã
mutarea Bibliotecii Orãºeneºti Tãlmaciu în spaþiul frumos ºi generos din
clãdirea ce a adãpostit
ªcoala Germanã, în
birourile rãmase libere,
dar ºi în alte încãperi din imobilul de pe strada Nicolae Bãlcescu, au fost
mutate Serviciul Public de Asistenþã Socialã Tãlmaciu ºi Poliþia Localã
Tãlmaciu. Noile birouri sunt frumos amenajate, mai generoase ca spaþiu
disponibil iar mutarea efectuatã este, cu siguranþã, beneficã.
Imaginile alãturate nu mai au nevoie de alte comentarii.

Strada Dealului
va fi reabilitatã
Consiliul Local al oraºului Tãlmaciu a adoptat
Hotãrârea nr. 89/2016, prin care a aprobat
indicatorii tehnico- economici, documentaþia
tehnicã, finanþarea ºi demararea procedurii de
achiziþie pentru obiectivul de investiþii „Reabilitare
strada Dealului”.
Astfel, conform hotãrârii menþionate, suprafaþa
totalã a carosabilului ca va fi reabilitatã este de
2.230 mp, iar suprafaþa trotuarelor este de 513 mp.
De asemenea, vor fi reabilitate accese rutiere în
suprafaþã de 240 mp.
Valoarea estimatã a lucrãrilor este de 568.298
lei (TVA inclus), acest obiectiv de investiþii urmând
a fi finanþat din bugetul local al oraºului. Durata
maximã de execuþie a lucrãrilor este de cinci luni.

rosu galben albastru negru
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