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Duminicã,
11 februarie, când
în Biserica Ortodoxã
Românã a
fost Duminica
Înfricoºãtoarei
Judecãþi (denumitã
în popor ºi „duminica
lãsatului sec de
carne”), credincioºii
ortodocºi din
Tãlmaciu au avut
parte de marea
bucurie de a-l avea
în mijlocul lor pe
episcopul vicar
al Arhiepiscopiei
Sibiului, P.S. Ilarion
Fãgãrãºanu.

 Ierarhul a fost oaspe-
tele Bisericii „Sfinþii Arhan-
gheli Mihail ºi Gavriil” (Pa-
rohia Tãlmaciu II) ºi al
noului preot paroh de aici,
pr. Ilie Ardelean, alãturi de
care a sãvârºit Liturghia
Arhiereascã.

Credincioºii prezenþi
duminicã la bisericã, mulþi
îmbrãcaþi în costume tradi-
þionale specifice locului,
s-a arãtat foarte încântaþi de
întregul parcurs al slujbei,
importantul oaspete, pre-
zent pentru întâia oarã la
acest lãcaº de cult din
Tãlmaciu, impresionând
asistenþa prin prestanþa
deosebitã.

La finalul Sfintei Liturghii,
în cuvântul de învãþãturã,
episcopul vicar a tâlcuit
Sfânta Evanghelie, îndem-
nând oamenii sã se pre-
gãtescã aºa cum se cuvine
pentru intrarea în Postul
Mare al Învieriii Domnului.
Ierarhul i-a sfãtuit pe cre-
dincioºi sã þinã post, „nu
doar de bucate, ci ºi de
pãcate” ºi i-a îndemnat sã
fie mai buni, mai iertãtori,
mai iubitori ºi îngãduitori cu
ceilalþi.
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P.S. Ilarion Fãgãrãºanul a oficiat
Liturghia Arhiereascã pentru

credincioºii Parohiei Tãlmaciu II

În semn de mulþumire ºi
apreciere pentru cinstea
care le-a fost fãcutã, preotul
paroh Ilie Ardelean a oferit
P.S. Ilarion Fãgãrãºanul o
traistã autenticã tradiþionalã
din Tãlmãcel, precum ºi
volumul „Amintiri din pri-
begie”, al istoricului
Neagu Djuvara.

Program
audienþe
PRIMÃRIA
ORAªULUI
TÃLMACIU

Primar
Marþi, 10 – 12
Viceprimar
Miercuri, 10 – 12
Secretar
Joi, 10 - 12

Primãvara este anotimpul renaºterii, al învierii la
viaþã. Cu prilejul zilelor de 1 ºi 8 martie, urãm
tuturor doamnelor ºi domniºoarelor sã aibã parte
de o primãvarã minunatã, plinã de dragoste ºi
realizãri. La mulþi ani!

Primãria ºi Consiliul Local al oraºului Tãlmaciu

Urare pentru doamne ºi domniºoare

Reamintim tuturor persoa-
nelor fizice ºi juridice ce au
obligaþii financiare cãtre ora-
ºul Tãlmaciu cã îºi pot plãti
impozitele ºi taxele locale
aferente anului fiscal 2018,
fãrã majorãri ºi cu o bonifi-
caþie de 10 % din suma totalã
de platã (pentru impozite),
dacã achitã întreaga sumã
pânã la data de 30 martie.

La Primãria oraºului Tãl-
maciu, casieria unde se pot
face aceste plãþi are program
cu publicul în fiecare zi lu-
crãtoare a sãptãmânii, dupã
cum urmeazã: luni, marþi  ºi
joi – între orele 7,30 ºi 15,30,

Bonificaþia se acordã
doar pânã la 30 martie!

miercuri între orele 7,30 ºi
18, vineri – între orele 7,30 ºi
13. Plata obligaþiilor fiscale
cãtre oraºul Tãlmaciu poate
fi fãcutã cu numerar sau cu
ajutorul cardului bancar.

Meritã menþionat faptul cã
existã posibilitatea ca aceste
obligaþii fiscale sã fie achitate
ºi în douã rate (primul ter-
men de platã fiind 30 martie,
iar cel de-al doilea, 30 sep-
tembrie), fãrã a fi percepute
majorãri de întârziere.

La Tãlmaciu, nivelul im-
pozitelor ºi taxelor locale
pentru anul 2018 a rãmas
acelaºi cu cel din anul 2017.

Cu prilejul primei ºedinþe ordinare din acest an, Consiliul
Local Tãlmaciu a adoptat Hotãrârea nr. 12/2018, prin care a
aprobat volumul masei lemnoase ce va fi recoltat în acest an
din fondul forestier proprietatea oraºului, precum ºi modul de
valorificare. Astfel, în urma evaluãrilor fãcute de specialiºtii silvici
ºi a prevederilor legislaþiei în vigoare, consilierii locali tãlmãceni
au fost de acord ca în anul 2018, din pãdurea ºi pãºunea
împãduritã a Tãlmaciului, sã fie recoltatã o cantitate de 18.000
mc material lemnos.

Tot prin aceastã hotãrâre a legislativului local tãlmãcean,
s-a aprobat ca 60 % din cantitatea totalã de masã lemnoasã
ce va fi recoltatã sã fie “masã lemnoasã pe picior”, restul de 40
% urmând a fi valorificatã ca ºi “lemn fasonat”.

Hotãrârea Consiliului Local al oraºului Tãlmaciu va fi dusã
la îndeplinire de Regia Publicã Localã Ocolul Silvic Tãlmaciu
RA, structura silvicã privatã proprie.

Cât ºi ce material lemnos
poate fi recoltat în acest an
din pãdurea Tãlmaciului

De asemenea, în
numele sãu ºi al cre-
dincioºilor pe care îi
reprezintã ºi îi pãsto-
reºte, preotul Ilie
Ardelean a þinut sã
exprime mulþumirea
tuturor pentru vizita
primitã ºi a adresat
episcopului vicar invi-
taþia de a reveni la
aceastã bisericã ºi
atunci când lucrãrile
la pictura interioarã
vor fi finalizate.
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Au fost adoptate urmãtoarele hotãrâri:
1. Hotãrârea nr. 17/2018 privind aprobarea

bugetului local al oraºului Tãlmaciu ºi a Listei
de Investitii pe anul 2018;

2. Hotãrârea nr. 18/2018 privind aprobarea
numãrului de asistenþi personali ºi a numã-
rului de indemnizaþii acordate pãrinþilor sau
reprezentanþilor legali ai copilului cu handicap
grav ºi adultului cu handicap grav sau
reprezentantului sãu legal, pentru anul 2018;

3. Hotãrârea nr. 19/2018 privind aprobarea
bugetului de venituri ºi cheltuieli ºi a Planului
de Investiþii pe anul 2018 pentru S.C Apã-Canal
Tãlmaciu S.R.L. ;

4. Hotãrârea nr. 20/2018 privind aprobarea
Bugetului de venituri ºi cheltuieli al Regiei
Publice Locale Ocolul Silvic Tãlmaciu R.A pe
anul 2018, a Devizelor de lucrãri silvice li a
investiþiilor ce se realizeazã în 2018;

5. Hotãrârea nr. 21/2018 privind aprobarea
preþurilor de pornire ºi a garanþiilor de
contractare ale loturilor oferite la licitaþia de
materiale lemnoase fasonate din luna
februarie 2018, pentru anul de producþie 2018;

6. Hotãrârea nr. 22/2018 privind aprobarea
prelungirii Contractului de închiriere nr. 790/
2004, încheiat cu „Bârzã Gheorghe Întreprin-
dere Individuala”;

7. Hotãrârea nr. 23/2018 privind aprobarea
îndreptãrii erorii materiale strecurate în cuprin-
sul art. 1 din HCL nr. 230/2016 ºi aprobarea
prelungirii Contractului de închiriere nr. 11116/
2003, încheiat cu ”Oancea Întreprindere
Individualã”;

8. Hotãrârea nr. 24/2018 privind aprobarea

Informare privind ºedinþa ordinarã a Consiliului Local
Tãlmaciu din data de 8 februarie 2018

documentaþiei tehnice ºi a indicatorilor tehnico
- economici pentru obiectivul de investiþii
„Proiectare Podeþ Canalul Morii - strada Cetãþii,
oraº Tãlmaciu”;

9. Hotãrârea nr. 25/2018 privind aprobarea
documentaþiei tehnice, a principalilor indicatori
tehnico – economici ºi demararea procedurilor
de achiziþie publicã pentru obiectivul de investiþii
”Proiectare trotuare ºi rigole strada Nicolae
Bãlcescu, oraº Tãlmaciu”;

10. Hotãrârea nr. 26/2018 privind aprobarea
Planului de ordine ºi siguranþã publicã pentru
anul 2018;

11. Hotãrârea nr. 27/2018 privind modificarea
art. 2 ºi completarea HCL nr. 3/2018 pentru
desemnarea reprezentanþilor Consiliului Local
Tãlmaciu în Comisia de evaluare ºi selec-
þionare a proiectelor depuse pentru atribuirea
unui contract de finanþare nerambursabilã de
la bugetul local al oraºului Tãlmaciu;

12. Hotãrârea nr. 28/2018 privind alegerea
preºedintelui de ºedinþã pentru ºedinþa
urmãtoare a Consiliului Local Tãlmaciu.

PROIECTUL DE HOTÃRÂRE privind
închirierea, prin licitaþie publicã, a unor trupuri
de pãºune alpinã - iniþiator, primarul oraºului
Tãlmaciu, a fost retras de pe ordinea de zi.

Consiliul Local Tãlmaciu ºi-a însuºit urmã-
toarele informãri:

- Procesul - verbal încheiat între Primãria
oraºului Tãlmaciu ºi mandatarul familiei Curta
Mihai;

- Informarea  cu beneficiarii de lemn de foc
pe anul 2017.

Consilier administraþie, Claudia Hanea

Au fost adoptate urmãtoarele hotãrâri:
1. Hotãrârea nr. 1/2018 privind alegerea

preºedintelui de ºedinþã în ºedinþa ordinarã
din data de 25 ianuarie 2018;

2. Hotãrârea nr. 2/2018 privind aprobarea
Regulamentului privind regimul finanþãrilor
nerambursabile alocate de la bugetul local al
oraºului Tãlmaciu pentru activitãþi nonprofit de
interes local;

3. Hotãrârea nr. 3/2018 privind desemnarea
reprezentanþilor Consiliului Local Tãlmaciu în
Comisia de evaluare ºi selecþionare a proiecte-
lor depuse pentru atribuirea unui contract de
finanþare nerambursabilã de la bugetul local
al oraºului Tãlmaciu pentru activitãþi de interes
local;

4. Hotãrârea nr. 4/2018  privind modificarea
art. 2 din HCL nr. 17/2017 pentru constituirea
Comisiei de Ordine Publicã;

5. Hotãrârea nr. 5/2018  privind aprobarea
Calendarului evenimentelor culturale pe anul
2018 care se vor desfãºura la Biblioteca
Orãºeneascã Tãlmaciu;

6. Hotãrârea nr. 6/2018 privind desemnarea
primarului pentru evaluarea anualã a perfor-
manþelor profesionale individuale ale
secretarului oraºului Tãlmaciu pe anul 2017;
7. Hotãrârea nr. 7/2018 privind împuternicirea
reprezentantului oraºul Tãlmaciu în Adunarea
Generalã a Asociaþiei de Dezvoltare
Intercomunitarã „ECO” Sibiu sã voteze împotriva
majorãrii tarifului propus de SC Tracon SRL;

8. Hotãrârea nr. 8/2018 privind aprobarea
Planului de lucrãri de interes local pentru anul
2018;

9. Hotãrârea nr. 9/2018  privind completarea
anexei nr. 6 la HCL nr. 195/2017, de aprobare
a impozitelor ºi taxelor locale pe anul 2018;

10. Hotãrârea nr. 10/2018 privind atestarea
la domeniul privat al oraºului Tãlmaciu a
imobilelor - clãdiri situate în Tãlmaciu, str. Pieþii,
înscrise în CF 100944/Tãlmaciu, nr. cadastral
100944-C1, 100944-C2, nr. top. 296/1/2;

11. Hotãrârea nr. 11/2018 privind cesionarea
(preluarea) dreptului de concesiune asupra
terenului în suprafaþã de 124 mp, înscris în CF
103179 Tãlmaciu, nr. cadastral 103179, de
cãtre Petra Ioan ºi Petra Victoria, de la Petra
Ioana;

12. Hotãrârea nr. 12/2018 privind aprobarea
modului de valorificare a masei lemnoase care
se va recolta în anul 2018 din fondul forestier
proprietatea oraºului Tãlmaciu;

13. Hotãrârea nr. 13/2018 privind aprobarea
preþurilor de vânzare pentru lemnul fasonat la
drum auto ºi la cioatã cãtre persoanele fizice,
instituþiile publice ºi unitãþile de interes local
de pe raza oraºului Tãlmaciu;

14. Hotãrârea nr. 14/2018 privind aprobarea
preþurilor ºi a garanþiilor de contractare ale
partizilor oferite la licitaþia de masã lemnoasã

Primãria oraºului Tãlmaciu ºi Consiliul Local Tãlmaciu

Tehnoredactare ºi tipar:

e-mail: informatiatalmaciului@gmail.com

Colegiul de redacþie:
Redactor: Dan FRÂNCU
Editor: Dan FRÂNCU

Informare privind ºedinþa ordinarã a Consiliului Local
Tãlmaciu din data de 25 ianuarie 2018

pe picior din luna februarie 2018;
15. Hotãrârea nr. 15/2018 privind aprobarea

preþului maxim de prestare a serviciilor de
exploatare forestierã în anul 2018;

16. Hotararea nr. 16/2018 privind alegerea
preºedintelui de ºedinþã pentru sedinþa
ordinarã din luna februarie 2018.

Nu s-a aprobat PROIECTUL DE HOTÃRÂRE
privind anularea HCL nr. 174/2013 pentru
predarea în administrarea cãtre RPL Ocolul
Silvic Tãlmaciu SRL a fondului forestier în
suprafaþã de 1198,5 ha din amenajamentul
silvic UP II Sterpu – Clãbucet - iniþiator, consilier
Stroilã Gabriel.

S-au avizat favorabil:
- Raportul întocmit de director S.C Apã-Canal

Tãlmaciu S.R.L privind stabilirea unor tarife
pentru prestarea de servicii conexe serviciului
public de canalizare, de la data de 1 martie
2018;

- Raportul întocmit de director S.C Apã-Canal
Tãlmaciu S.R.L privind aprobarea majorãrii
tarifului pentru serviciul public de canalizare
din oraºul Tãlmaciu;

- Adresa Consiliului Judetean Sibiu privind
asocierea Judeþului Sibiu cu unitãþile
administrativ - teritoriale din judeþul Sibiu, în
cadrul asociaþiei de dezvoltare intercomunitarã,
în scopul furnizãrii serviciului public de ecarisaj
ºi informãrii privind costurile estimative pentru
un adãpost pentru câinii fãrã stãpân;

- Raportul întocmit de consilier urbanism
privind avizarea rectificãrii suprafeþei terenului
înscris în CF 103067, nr. top. 7688/65 de la
796 mp la 785 mp, teren concesionat
domnului Ciolacu Sorin;

- Raportul întocmit de consilier urbanism
pentru emitere acord Consiliul Local Tãlmaciu
pentru branºament electric subteran solicitat
de doamna Stanciu Simona;

- Raportul întocmit de consilier urbanism
pentru emitere acord Consiliul Local Tãlmaciu
pentru branºament electric subteran solicitat
de domnul Bãrtuº Marius Gheorghe.

Consiliul Local ºi-a însuºit urmãtoarele
informãri:

I.1. Adresã Consiliul Judeþean Sibiu privind
HG nr. 797/2017 pentru aprobarea Regu-
lamentului - cadru de organizare ºi funcþionare
ale Direcþiilor pentru Asistenþã Socialã;

I.2. Raport de informare privind activitatea
S.V.S.U.Tãlmaciu ºi evaluarea capacitãþii de
apãrare împotriva incendiilor;

I.3. Raport de activitate al bibliotecarului
oraºului Tãlmaciu pe anul 2017;

I.4. Informare privind sesizãrile înregistrate
în trimestrul II 2017;

I.5. Interpelarea d-lui consilier Stroilã Gabriel;
I.6. Raport Legea nr. 52/2003 privind

transparenþa decizionalã.
Consilier administraþie, Claudia Hanea

Veniturile bugetelor locale sunt formate din
impozite ºi taxe, venituri din sume defalcate
din unele venituri ale bugetului de stat,
subvenþii primite de la bugetul de stat ºi de la
alte bugete. Având în vedere faptul cã gradul
de realizare a veniturilor proprii in ultimii 2 ani
este mai mic de 97 % pe fiecare an, conform
prevederilor Legii nr. 273/2006, cu modificãrile
ºi completãrile ulterioare, fundamentarea
veniturilor proprii pentru anul curent s-a fãcut
la nivelul realizãrilor din anul precedent.

Veniturile bugetului local se împart pe douã
secþiuni:

1. Veniturile Secþiunii de Funcþionare;
2. Veniturile Secþiunii de Dezvoltare.
1. Veniturile Secþiunii de Funcþionare cuprind:
- Venituri proprii – 6.271.700lei;
- Sume defalcate din TVA – 2.783.000  lei;
- Subvenþii – 140.000 lei.
TOTAL – 9.194.700 lei – din care:
- Impozit pe venit, profit ºi câºtiguri din capital

– 2.875.071 lei;
- Impozite ºi taxe pe proprietate – 1.797.361 lei;
- Impozite ºi taxe pe bunuri ºi servicii –

3.400.775 lei;
- Venituri din proprietate – 625.311 lei;
- Venituri din bunuri si servicii – 349.862 mii lei;
- Alte impozite ºi taxe fiscale – 6.320 lei;
- Subvenþii de la bugetul de stat – 140.000 mii lei.
2. Veniturile Secþiunii de Dezvoltare, în sumã

de 3.513.100 lei, cuprind:
- Excedentul anilor 2016 ºi 2017, în sumã

totala de 3.513.100 lei.
Cheltuielile din bugetele locale exprimã efor-

turile financiare realizate de Primãria oraºului
Tãlmaciu pentru acoperirea cerinþelor sociale,
culturale, economice, a serviciilor de dezvoltare
publicã ºi a altor cerinþe ale locuitorilor din
localitate. Cheltuielile Bugetului Local se împart
pe douã secþiuni:

1. CheltuielileSecþiunii de Funcþionare;
2. Cheltuielile Secþiunii de Dezvoltare
1. Cheltuielile Secþiunii de Funcþionare, în

sumã de 9.194.700 lei, cuprind:
- Cheltuielile de personal – 4.359.900lei, din care:
• Aparatul propriu – 3.699.900 lei;
• Asistenþi personali ai persoanelor cu

handicap – 540.000 lei;
• Sãnãtate – 120.000 lei.
- Cheltuielile materiale ºi de servicii –

2.237.000 lei -  sunt în principal cheltuieli de
întreþinere ºi gospodãrire a sediilor ºi spaþiilor
unde îºi desfãºoarã activitatea primãria ºi
instituþiile publice subordonate ºi alte instituþii
ale cãror cheltuieli de acest tip se finanþeazã
din bugetul local, precum ºi cheltuielile cu
iluminat, încãlzire, apã - canal, salubritate,
poºtã, telefon, telex, furnituri de birou, materiale
de curãþenie, diverse prestãri de servicii,
obiecte de inventar, reparaþii curente, cãrþi,
publicaþii, dar ºi alte cheltuieli specifice, cum
ar fi: calificare - specializare personal,  protecþia
muncii, alte cheltuieli autorizate de lege,
reparaþii strãzi, drumuri, poduri. Precizez cã
aceste cheltuieli se realizeazã din venituri
proprii. Din suma totalã de 9.194.700 lei, se
mai realizeazã:

- Tranzacþii privind datoria publicã ºi împru-
muturi – 100.000 lei – sunt cheltuieli cu dobânzi
si comisioane la creditul contractat cu BRD
GSG;

-  Alte cheltuieli – burse ºi despãgubiri civile
– 160.000 lei;

- Subvenþii ºi transferuri – 514.000 lei – cu-
prind cheltuielile cu indemnizaþii pentru
persoane cu handicap, ajutor încãlzire lemne,
ajutor de urgenþã ºi burse elevi;

- Rambursãri de credite – 460.000 lei;
- Fodul de rezervã – 1.363.800 lei.
2. Cheltuielile Secþiunii de Dezvoltare sunt în

sumã de 3.513.100 lei, dupã cum urmeazã:
- Canalizare strãzile Emil Cioran, Stadionului

ºi blocuri ANL, oraº Talmaciu, jud. Sibiu –
250.000 lei;

- Canalizare pluvial strada C. Coposu –
250.000 lei;

NOTÃ DE FUNDAMENTARE A
BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2017

- Subtraversare CF km 373+431 ºi DN 7 la
întâlnirea cu strada Unirii – 150.000 lei;

- Canalizare menajerã ºi branºamente strãzi
Iuliu Maniu; George Bariþiu; Andrei ªaguna;
Petre Þutea; Constantin Noica – 150.000 lei;

- Trotuare ºi rigole strada Nicolae Bãlcescu
ºi strada Gãrii – 700.000 lei;

- Reglementãri juridice – 203.100 lei;
- Proiecte cu finanþare nerambursabilã –

100.000 lei;
- Reabilitare carosabil Zona Complex - pod

CFR – str. ST. L. Roth (Unirii), Relocare utilitãþi
cu subtraversare pod CFR – 400.000 lei;

- Reþele exterioare Decantor staþie de tratare
apã Tãlmacel – 100.000 lei;

- Lucrãri la reþeaua de apã ºi canalizare
Tãlmãcel – 60.000 lei;

- Reabilitare strãzi ºi podeþe sat Tãlmãcel,
strada Râuºor (nr. 426 – 431) Zona Cimitir,
Reabilitare strãzi ºi podeþe sat Tãlmãcel, strada
Râuºor, Reabilitare strãzi ºi podeþe sat
Tãlmãcel, strada Râului – 1.080.000 lei;

- Canalizare Zona Pini – 15.000 lei;
- Autorizare ISU Grãdiniþã ºi Sala de Sport –

40.000 lei;
- Sistem antiefracþie ºi alarmare incendiu

arhive Primãrie – 15.000 lei.
Veniturile ºi cheltuielile bugetului local sunt

prezentate în Anexele I ºi II.
ªEF SERVICIU, Adrian Istrate
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În atenþia locuitorilor oraºului
Tãlmaciu ºi a comunelor arondate
Serviciului Public Comunitar Local
pentru Evidenþa Persoanelor
Tãlmaciu (Boiþa, Racoviþa):

Cu cel mult 180 de zile înainte
de expirarea termenului de vala-
bilitate 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, pre-
zentând 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/e, 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;

Serviciul Public Comunitar Local de Evidenþã
a Persoanelor Tãlmaciu vã informeazã

- documentul cu care se face
dovada adresei de domiciliu,
original ºi copie;

- chitanþa reprezentând contra-
valoarea cãrþii de identitate de 7
lei, achitatã 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/repre-
zentant 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 con-
travaloarea cãrþii de identitate de
7 lei, achitatã 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 per-
soana cãreia i-a fost încredinþat în
plasament, pentru a solicita
eliberarea actului de identitate.

PROGRAMUL CU PUBLICUL

LUNI 7,30 – 16
MARÞI 7,30 - 16
MIERCURI 7,30 – 18,30
JOI 7,30 - 16
VINERI 7,30 – 13,30

SPCLEP Tãlmaciu - com-
partiment Evidenþa Persoanelor-

Consilier,
Elena- Delia Stancu

Izbucnirea incendiilor la
gospodãriile cetãþeneºti poate
fi preîntâmpinatã dacã sunt
respectate regulile ºi mãsurile
de prevenire a incendiilor.
Orice foc, fie cã este în
interiorul  locuinþei sau  în
exteriorul  ei,  trebuie supra-
vegheat. Se interzice folosirea
chibriturilor, lumânãrilor, lãm-
pilor de iluminat cu  petrol, în
spaþii cu pericol de incendiu
(depozite de furaje, grajduri,
magazii, alte anexe, poduri) ºi
explozie (în apropierea bute-
liilor de aragaz,  instalaþiilor de
gaze naturale, încãperi în care
depozitaþi produse petroliere),
cât ºi la executarea lucrãrilor
agricole – (în lanuri de cereale,
pajiºti etc), în pãduri ºi  în
apropierea acestora. Este
interzisã folosirea flãcãrii
pentru verificarea etanºeitãþii
buteliei. În cazul în care butelia
este defectã, flacãra, în
prezenþa gazului scurs de la
butelie, va produce o explozie.

INSTALAÞII ELECTRICE
Aparatele electrice, cablu-

rile electrice, prizele ºi între-
rupãtoarele cu defecþiuni sunt
surse frecvente de incendiu.
Pentru remedierea aparatelor
ºi instalaþiilor electrice defec-
te, se apeleazã la specialiºti.
Nu utilizaþi aparatele electrice
cu mâinile ude. Riscaþi sã vã
electrocutaþi ºi sã suferiþi
arsuri. Nu trageþi de cablul
pentru debranºarea unui
aparat electric. Acesta se
poate deteriora, devenind o
sursã de incendiu. Nu  folosiþi
prize multiple: adeseori supra-
solicitate, acestea se încal-
zesc ºi exista riscul producerii
unui incendiu. Nu cumpãraþi
jucãrii electrice care se
conecteaza direct la prizã: o
jucãrie prin care trece o
tensiune de 220 V poate fi
periculoasa pentru un copil.
Vã recomandãm jucãriile
echipate cu un  transformator
de protecþie, care reduce ten-
siunea la o valoare inofensiva,
de regulã de 12V. Nu  am-
plasaþi un obiect metalic de
lungime mare (scara, þeava,
antenna etc) în apropierea
unei linii electrice   aeriene:
aceasta conduce adesea la
accidente mortale. În  cazul
unui scurtcircuit, se interzice
folosirea, la  înlocuirea sigu-
ranþei, a unui fuzibil cu
diametrul mai mare decât cel
corect: prin utilizarea unui
fuzibil mai gros, a liþelor, cuielor,

Reguli ºi mãsuri de prevenire a
izbucnirii incendiilor la gospodãrii

monezilor etc. în cazul supra-
solicitãrii reþelei electrice sau
a unui scurtcircuit,  acesta nu
se mai poate topi, conducând
la încãlzirea puternicã a
cablului de alimentare sau a
prizei, în aceste condiþii putân-
du-se declanºa un incendiu.

FUMATUL
Se interzice fumatul în locuri

cu pericol de explozie ºi
incendiu. Nu fumaþi în pat:
riscaþi sã adormiþi cu þigara
aprinsã ºi sã produceþi un
incendiu.

COª DE FUM
Coºurile de fum vor fi perio-

dic verificate, curãþate ºi repa-
rate de cãtre personal spe-
cializat ºi autorizat.

JOCUL COPIILOR
CU FOCUL

Pastraþi chibriturile, briche-
tele ºi alte surse de foc în
locuri în care copii nu au ac-
ces. Înlãturaþi orice curiozitate
a copiilor în legãturã cu focul,
explicându-le cu rãbdare
pericolul pe care acesta îl
reprezintã  pentru viaþa lor. Nu
lãsaþi copiii singuri în casa cu
sobe, plite, radiatoare ºi/sau
aparate electrice aflate în
funcþiune. Exemplul celor mari
cu privire la folosirea focului
în prezenþa copiilor conteazã
mult în educarea lor. O data
cu creºterea, copii trebuie
învãþaþi cum sã utilizeze
sursele de foc ºi cum sã se
comporte în situaþii de pericol.

MIJLOACE DE ÎNCÃLZIRE
Se interzice utilizarea

instalaþiilor de încãlzire cu
improvizaþii sau defecþiuni ºi
lãsarea lor în funcþiune
nesupravegheate. Respectaþi
distanþele de protecþie dintre
sobe ºi materialele combus-
tibile. Amplasaþi în faþa sobelor
cu lemne o cutie metalica:
aceasta va asigura protecþia
faþã de cãderea accidentalã,
direct pe podea, a lemnelor
aprise, care ar putea deter-
mina incendierea materia-
lelor combustibile cu care
acestea ar veni în contact.
Eventuala  încãlzire a adãpos-
turilor de animale sau a graj-
durilor este admisã numai
dacã sunt folosite sobe fixe
din cãrãmida sau mijloace cu
acumulare de cãldurã care
se alimenteazã din exteriorul
acestor încãperi ori prin
instalaþii de încãlzire centrale.
Se interzice folosirea sobelor
cu uºiþele sau cenuºarele
defecte ori care nu se închid.

Cenuºa ºi jãratecul vor fi
depozitate în gropi speciale,
iar în condiþii de vânt, se vor
stinge cu apã.

BUTELII DE GAZE LICHE-
FIATE (ARAGAZ)

Se interzice folosirea bute-
liilor de gaze lichefiate fara
regulatori (ceasuri) de pre-
siune cu  garnituri  deteriorate
ori cu furtunuri de cauciuc
fisurate sau largite la capete.
Se interzice cu desavârºire
încercarea cu flacara a etan-
ºeitaþii buteliei, garniturilor
regulatorilor de presiune sau
a furtunului:  verificarea se va
face numai cu emulsie de apa
cu sapun. Se interzice aºe-
zarea sau pastrarea buteliilor
de gaze în apropierea oricaror
surse de caldura ori sub
acþiunea directa a razelor
solare. Se interzice încalzirea
buteliilor ori folosirea acestora
în poziþie culcata, rasturnata
sau înclinata. Este interzisa
trecerea (transvazarea) gazu-
lui din butelie în orice alte
recipiente sau folosirea de
butelii improvizate. La  aprin-
derea focului la aragaze sau
sobe alimentate cu gaze
naturale, folosiþi  principiul gaz
pe flacara (întotdeauna  aprin-
deþi întâi chibritul ºi apoi man-
veraþi robinetul de alimentare
cu gaz). Recomandam  utili-
zarea aprinzatorului electric.

POD
Este  interzisa depozitarea

de materiale lemnoase, furaje
sau alte material combustibile
sau inflamabile  (butelii,
bidoane cu produse petroliere
etc.) în podurile cladirilor. Este
interzisa folosirea afumato-
rilor improvizate în podurile
cladirilor prin scoaterea unor
caramizi din coº sau neridi-
carea zidariei coºurilor deasu-
pra acoperiºului ori lasarea
deschisa a uºiþelor de
curaþare.

AFUMÃTOARE
Se interzice folosirea

afumatoarelor improvizate ori
amplasarea acestora în
magazii, ºuri, remize, sub
ºoproane sau lânga mate-
riale combustibile: afuma-
torile se confecþioneaza din
zidarii de caramida ºi material
incombustibile ºi se vor
amplasa independent de
celelalte construcþii din
gospodãrie.

Serviciul Voluntar
pentru Situaþii de

Urgenþã Tãlmaciu

PROPUNERI BUGET  2018
Secþiunea funcþionare (cheltuieli)
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De câteva luni, utilizatorii
internetului ne pot scrie ºi
pe o nouã adresã de email:
informatiatalmaciului@talmaciu.ro.

De asemenea, a rãmas va-
labilã ºi vechea adresã de email:
informatiatalmaciului@gmail.com.
Aºteptãm cu interes mesajele
voastre!

Imaginile alãturate nu fac
cinste oamenilor ce au
contribuit la „reuºita” lor (care
încã preferã sã se debaraseze
de gunoiul de orice fel prin
depozitarea acestuia în locuri
diverse, neautorizate) ºi afec-
teazã grav imaginea oraºului
nostru. În ciuda eforturilor
fãcute de autoritãþile locale,
pentru stoparea obiceiurilor ºi
metehnelor vechi, de a depo-
zita gunoiul în locuri neper-
mise, ºi de dezafectare cât

Apel la respect ºi civilizaþie

mai rapidã a acestor depozite
de deºeuri ilegale, existã încã
destul de mulþi cetãþeni care
preferã aceastã modalitate
pentru a arunca lucrurile care
nu le mai sunt de trebuinþã
prin gospodãrii, pricopsind
Mama Naturã cu „podoabe”
diverse, din cele mai nedorite.
Meritã menþionat faptul cã, din
cauza acestor depozite ilegale
de gunoi, Primãria Tãlmaciu
riscã primirea unor amenzi
usturãtoare din partea auto-

ritãþilor responsabile cu pro-
tecþia mediului, bani plãtiþi din
bugetul local ºi care, altfel,
puteau fi folosiþi pentru diverse
lucrãri, reparaþii ori achiziþii pe
domeniul public, menite sã
ne facã tuturor viaþa mai fru-
moasã ºi mai uºoarã. Aºadar,
cei ce ºtiu cã sunt printre
iresponsabilii ce scapã de
gunoiul din gospodãrie prin
depozitarea pe malurile
cursurilor de apã ori pe diverse
terenuri, ar fi bine sã se gân-
deascã de douã ori înainte de
a acþiona în acest fel; atunci
când pe strada ta nu arde un
bec sau acesta lipseºte, când
nu ai destule bãnci în parc,
sau când nu toate strãzile sau
trotuarele pe care circuli sunt
reabilitate ºi modernizate,
este posibil ca lipsa surselor
de finanþare necesare reme-
dierii acestor situaþii sã fie
cauzatã chiar de lipsa ta de
respect pentru naturã, con-
citadini ºi oraº. Mai amintim
faptul cã persoanele identi-
ficate cã au aceste obiceiuri
nesãnãtoase, sunt amendate
necondiþionat.

Vine primãvara ºi începe
campania de curãþenie spe-
cificã acestui anotimp. De noi
toþi depinde ca oraºul sã arate
mai frumos în aceastã pe-
rioadã, sã întâmpine aºa cum
se cuvine anotimpul renaºterii
la viaþã. Un trotuar mãturat în
faþa imobilelor proprietate
personalã, o rigolã curãþatã,
un pom vãruit, un rond de flori
proaspãt sãpat sau un spaþiu
verde curãþat de uscãturi, sunt
lucruri ce conteazã foarte mult
pentru fiecare... ATENÞIE! Nu
aruncaþi gunoaiele în locuri
nepermise!

Protocolul de colaborare în-
cheiat, în urmã cu mai bine
de un an, de Primãria oraºului
Tãlmaciu ºi Primãria oraºului
Avrig, ce are ca obiect ges-
tionarea situaþiei câinilor fãrã
stãpân de pe teritoriul ora-
ºului, a fost prelungit. Prin
aceste protocol,  activitatea
menþionatã a fost lãsatã în grija
Serviciului Public de Admi-
nistrare a Domeniului Public
din cadrul Primãriei oraºului
Avrig, singura structurã auto-
rizatã ºi specializatã pentru
gestionarea câinilor fãrã stãpân
din zona de sud a judeþului.

Iniþial, protocolul de cola-
borare a fost încheiat pentru o
perioadã de un an, dar la în-
ceputul lui 2018, conducerea
oraºului ºi-a manifestat inte-
resul de a prelungi înþele-
gerea. Cu prilejul ºedinþei
ordinare din luna ianuarie,
Consiliul Local al oraºului
Avrig a luat act de solicitarea
Primãriei Tãlmaciu, dar ºi de
alte cereri similare înaintate de
primãriile din Racoviþa, Turnu

S-a prelungit valabilitatea protocolului
pentru gestionarea câinilor fãrã

stãpân aflaþi pe teritoriul oraºului
Roºu ºi Porumbacu de Jos,
ºi a adoptat o hotãrâre prin
care a aprobat menþinerea
respectivelor protocoale de
colaborare pentru gestionarea
câinilor fãrã stãpân. În acest
scop, a fost aprobatã înche-
ierea unor acte adiþionale la
contractele de prestãri servicii
încheiate între unitãþile
administrativ – teritoriale.

Pentru efectuarea acestui
serviciu, fiecare unitate admi-
nistrativ - teritoarialã plãteºte
oraºului Avrig niºte taxe (sta-

bilite în funcþie de numãrul
animalelor fãrã stãpân adu-
nate de pe domeniul public,
tratamentele efectuate, cos-
turi întreþinere ºi hranã ani-
male, kilometri parcurºi de
maºina de ecarisaj, numãrul
orelor de intervenþie, costuri
tranchilizant etc).

Oraºul Avrig deþine singurul
serviciu specializat ºi un
adãpost autorizat pentru
gestionarea câinilor fãrã
stãpân din zona de sud a
judeþului Sibiu.
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