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Tãlmaciu: „La izvorul dorului”
a devenit festival – concurs pentru copii ºi tineri

Aproximativ 300 de copii ºi
cadre didactice coordonatoare,
membri ai unor ansambluri ºi
grupuri folclorice, soliºti vocali
ºi instrumentiºti din mai multe
judeþe ale þãrii, au participat
sâmbãtã, 26 mai, la cea de-a
XIII-a ediþie a Festivalului
Folcloric „La izvorul dorului”,
gãzduit de oraºul Tãlmaciu.
Manifestarea a fost organizatã de Liceul
Tehnologic „Johannes Lebel” Tãlmaciu,
Inspectoratul ªcolar al Judeþului Sibiu,
Primãria ºi Consiliul Local al oraºului
Tãlmaciu, cu sprijinul unor sponsori
locali.
Rodul unui efort financiar, material,
logistic ºi nu în ultimul rând, uman, cu
adevãrat impresionant, festivalul de la
Tãlmaciu a reuºit, ºi de aceastã datã, sã
aducã în micul oraº o atmosferã
sãrbãtoreascã, plinã de culoare, bucurie,
muzicã, dans ºi bunã dispoziþie. Pentru
câteva ore bune, locuitorii ºi oaspeþii

aºezãrii s-au putut bucura de un
spectacol folcloric complex, unele
momente fiind cu adevãrat excepþionale.
„La izvorul dorului” a început cu parada
portului, la care au participat toate
grupurile invitate. Alaiul participanþilor a
fost condus de primarul ºi viceprimarul
oraºului Tãlmaciu, Nicolae Petru
Basarabã, respectiv Ion Dacian,
directorul Liceului Tehnologic „Johannes
Lebel” Tãlmaciu, prof. Maria Livia
Dãncãneþ, directorul adjunct al instituþiei,
Cristina Simona Lupea ºi de consilierii
locali Ilie Ivan ºi Gabriel Stroilã. Dupã ce
a parcurs prima parte a traseului (Liceul
Tehnologic „Johannes Lebel” – zona de
blocuri), parada s-a oprit pentru câteva
minute în parcul central al oraºului (Piaþa
Vitre), unde toate ansamblurile, alãturi de
oficialitãþi, au susþinut un scurt moment
de joc tradiþional, aplaudat cãlduros de
oamenii aflaþi în zonã. Apoi, procesiunea
a continuat pânã la Casa de Culturã a
oraºului, aici fiind gãzduit spectacolul
folcloric.
Pe scena instituþiei au urcat, pentru
început, primarul oraºului Tãlmaciu,
Nicolae Petru Basarabã, alãturi de
inspectorul ºcolar general adjunct, prof.

Gheorghe Bârzã ºi directorul liceului din
Tãlmaciu, prof. Maria Livia Dãncãneþ, care
au þinut sã salute mulþimea prezentã, sã
ureze succes tuturor participanþilor ºi sã
ofere câteva detalii despre istoricul
festivalului.
Câteva ore bune, spectatorii prezenþi au
asistat la momente artistice din mai multe
zone etno – folclorice ale þãrii, bucurânduse de evoluþii deosebite, pe care le-au
rãsplãtit cu aplauze cãlduroase. Pentru
prima datã de când se organizeazã acest
festival, organizatorii au modificat
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regulamentul ºi structura manifestãrii ºi
au decis ca acesta sã aibã caracter de
concurs. Astfel, un juriu format din
specialiºti în domeniu dar ºi din
reprezentanþi ai organizatorilor, a urmãrit
cu atenþie fiecare evoluþie de pe scenã ºi
la finalul „maratonului” folcloric, cu destul
de mare greutate (având în vedere
calitatea deosebitã a multora dintre
evoluþii), a realizat o ierarhie a celor mai
buni participanþi. Toþi participanþii au primit
diplome, iar laureaþii au fost rãsplãtiþi cu
medalii, plachete ºi trofee.

Suntem ºi pe FFacebook!
acebook!
Informaþia Tãlmaciului, publicaþia tuturor celor ce locuiesc
sau iubesc Tãlmaciu ºi Tãlmãcelul, este ºi pe Facebook.
Utilizatorii internetului, ce doresc sã ne devinã prieteni în
aceastã reþea de socializare, trebuie sã ne caute dupã numele
Informaþia Talmaciului. Contul nostru poate fi accesat la adresa
www
.facebook.com/ziar
.talmaciu. Ne dorim sã fim cât mai
www.facebook.com/ziar
.facebook.com/ziar.talmaciu.
mulþi, sã ne putem împãrtãºi unii altora bucuriile ºi necazurile.

ATENÞIE! Orice utilizator ce va posta mesaje
folosind un limbaj neadecvat, licenþios, va fi eliminat
imediat din lista de prieteni! Ne puteþi scrie pe adresa
de e mail informatiatalmaciului
gmail.com.
informatiatalmaciului@gmail.com.
Nu uitaþi sã vã semnaþi cu numele ºi adresa corectã!
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Finalizarea lucrãrilor de modernizare a strãzilor din Cartierul 1 Mai depinde ºi de
operativitatea branºãrilor individuale la reþelele publice de apã ºi canalizare

proprietãþilor la apã ºi canalizare.
Ne cerem scuze locuitorilor din zonã pentru disconfortul
creat de execuþia acestor lucrãri, contãm pe înþelegerea ºi
colaborarea lor ºi îi asigurãm cã facem toate eforturile
posibile pentru ca acest ºantier sã se închidã cât mai repede

Azi, adolescenþi cu capul în nori,
mâine, adulþi responsabili
Ziua de marþi, 5 iunie, a marcat întâlnirea poliþiºtilor din cadrul Poliþiei
Oraºului Tãlmaciu ºi Compartimentului de Analizã ºi Prevenire a
Criminalitãþii Sibiu cu elevii claselor a X-a ºi a XI-a care învaþã la Liceul
Tehnologic ”Johannes Lebel” din localitate.

Activitatea a fost una de prevenire a criminalitãþii în rândul
adolescenþilor, dialogul atingând puncte sensibile din viaþa
de zi cu zi a tinerilor aflaþi la
rãscruce de drumuri, obiectivul
poliþiºtilor fiind acela de a-i ajuta în a lua cea mai bunã decizie, aceea de a respecta legea,
de a se comporta civilizat, de a
se feri de pericole ºi, nu în
ultimul rând, de a se orienta
cãtre o carierã de poliþist.
Aºa cum era de aºteptat,
prevenirea implicãrii tinerilor în
evenimente rutiere a captat

atenþia celor aproximativ 50 de
elevi prezenþi, aceºtia fiind
interesaþi îndeosebi de
prevederile legale referitoare
la conducerea mopedelor pe
drumurile publice.
Agentul de poliþie rutierã a
explicat pe înþelesul tuturor ce
este mopedul, care sunt
condiþiile pe care trebuie sã le
îndeplineascã o persoanã
pentru a putea conduce un
astfel de autovehicul, dar ºi
care sunt riscurile implicãrii în
accidente rutiere. ªi cum sezonul cald a fost întotdeauna

unul al plimbãrilor pe douã roþi,
pentru cã cei prezenþi nu au
încã vârsta necesarã conducerii unei motociclete, tinerii au
fost instruiþi cu privire la
disciplina pe care bicicliºtii
trebuie sã o manifeste în trafic
pentru a se feri de pericole.
Toate aspectele privind
siguranþa rutierã au fost
discutate ºi în contextul în care
oraºul Tãlmaciu este localitate
de tranzit pentru unul dintre
cele mai intens circulate
drumuri naþionale, DN 7, minorii fiind implicaþi în accidente
rutiere produse fie pe fondul
neacordãrii de prioritate pietonilor, fie pe fondul traversãrii
neregulamentare.
La fel de important s-a
dovedit dialogul pe tema
prevenirii delincvenþei juvenile
ºi victimizãrii minorilor.
Noþiunile de ”dosar penal”,
”rãspundere penalã”, ”infracþiune”, ”contravenþie” au fost
elemente de noutate pentru
elevi, care au conºtientizat încã
o datã cã respectul faþã de
lege ºi respectul faþã de semeni se întrepãtrund, generând o societate civilizatã.

Primãria oraºului Tãlmaciu ºi Consiliul Local Tãlmaciu
Colegiul de redacþie:
Redactor: Dan FRÂNCU
Editor: Dan FRÂNCU

Tehnoredactare ºi tipar:
e-mail: informatiatalmaciului@gmail.com

ºi lucrurile sã reintre în normal. De asemenea, ne exprimãm
speranþa cã fiecare locuitor din zonã înþelege complexitatea
ºi necesitatea acestor lucrãri ºi suntem convinºi cã rezultatul
va fi unul ce va mulþumi cele mai multe dintre aºteptãri.
Primãria oraºului Tãlmaciu

Pastila de înþelepciune

O inimã veselã este un leac minunat, pe
când un duh fãrã curaj usucã oasele"
Proverbele 17,22

Suntem conºtienþi cã noi oamenii avem
nevoie de dovezi ºtiinþifice pentru a crede în
existenþa lumii spirituale. Deºi sufletul este
ascuns ºi de nepipãit, el este cel care ne face
sã fim plini de viaþã, sau din contrã, neîmpliniþi
ºi triºti. Toate stãrile noastre sunt de naturã
afectivã, ele se petrec la nivel sufletesc ºi
mental, ºi apoi produc reacþii în corpul fizic.
În cãutarea mea dupã adevãruri am gãsit
un articol interesant realizat de doctorul
neurolog Dumitru Constantin Dulcan, articol
ale cãrui idei sunt la interferenþa dintre viaþa
spiritualã ºi lumea ºtiinþificã, medicalã, idei pe
care îmi doresc sã le aduc prin aceste rânduri
mai aproape de comunitatea noastrã.
Doctorul neurolog Dumitru Constantin
Dulcan vorbeºte despre efectele gândurilor ºi
emoþiilor negative asupra stãrii noastre de
sãnãtate fizicã. Ura, invidia ºi þinerea de minte
a rãului sunt sentimente cu un potenþial
distructiv asupra fiinþei noastre: “Ne putem
prelungi viaþa în funcþie de modul benefic în
care gândim".
Atunci când permitem gândurilor rele sã
pãtrundã în mintea ºi în inima noastrã, în organismul nostru se întâmplã un lucru interesant,
deloc surprinzãtor: pH-ul nostru, care în mod
normal este unul bazic, devine acid ºi creeazã
un mediu care permite dezvoltarea bolilor.
Astfel, profesorul face referire la marele
savant al antichitãþii, Avicenna, care preocupat
de cauzele care provocau boala oamenilor din
vremea lui a avut inspiraþia unui experiment în
care a lãsat împreunã în aceeaºi curte, într-un
perimetru restrâns, un miel ºi un lup ºi le-a
observat comportamentul timp de mai multe
zile. Tot ceea ce despãrþea mielul de lup era
un gard din lemn, cu ochiuri potrivit de mari,
care permitea vizibilitatea în ambele sensuri,
suficient de înalt ºi de solid ca sã nu poatã fi
escaladat sau distrus de cãtre lup. Cu toate cã
nu putea ajunge în imediata apropiere a
mielului, lupul a mârâit, a urlat, a pândit, s-a
ascuns, a scormonit pãmântul de sub gard, a
încercat sã se caþere, a tras cu dinþii de gard.
Niciuna dintre acþiunile lupului nu ºi-a atins
þinta. Cu toate acestea, dupã o sãptãmânã,
mielul a murit în ciuda faptului cã, la debutul
experimentului, era sãnãtos. Teama justificatã
sau nu, cã la un moment dat lupul va trece
dincoace de gard l-a pus în imposibilitate pe
miel sã mãnânce, sã bea apã, sã se
odihneascã. Pe acest fond s-a produs o

creºtere a nivelului de stres, greu de suportat,
iar stresul ridicat a cauzat în cele din urmã
decesul mielului.
Rezultatul acestui experiment este confirmat
astãzi de studii de cercetare medicalã care
dovedesc faptul cã dezechilibrele emoþionale,
stãrile negative precum frica ºi stresul ne pot
îmbolnãvi ºi chiar scurta durata vieþii. “Stresul –
care astãzi a luat proporþii gigantice, ura, mânia,
îndoiala, neîncrederea în ceilalþi, invidia, gelozia,
provoacã în corp un pH acid, favorabil bolii.
Depresia are ºi ea un efect nociv asupra organismului. Nu doar cã împiedicã vindecarea, dar
poate favoriza debutul altor boli.”
Majoritatea dintre noi refuzãm atitudinea de
toleranþã; fãrã sã ne dãm seama suferim din
cauzã cã nu-i iertãm pe cei din jurul nostru, ci
þinem minte rãul ºi astfel alimentãm în noi o
stare de urã ºi de ranchiunã care ne
îmbolnãveºte; suntem orgolioºi, ºi de aceea
ne este greu sã ne purtãm cu îngãduinþã, cu
bunãtate ºi cu dragoste faþã de aproapele
nostru.
ªi aº dori sã mai adaug un alt verset (4,26
din Epistola cãtre Efeseni a Sfântului Apostol
Pavel) „Soarele sã n-apunã peste mânia
voastrã", a cãrui înþelepciune o putem pãtrunde
ºi singuri dacã ne gândim mai profund ºi
analizãm experienþe proprii: orice stare de
tensiune sufleteascã genereazã nesomn ceea
ce duce la instalarea oboselii, dereglãri în
modul de alimentaþie, în metabolism ºi toate
duc mai devreme sau mai târziu la erori în
activitãþile pe care le desfãºurãm care
genereazã în continuare dezamãgire,
nemulþumire ºi chiar frustrare fãcând loc altor
tensiuni, creându-se astfel un cerc vicios din
care cu greu putem ieºi.
Eu am o mare satisfacþie când vãd cã ceea
ce reuºeºte acum medicina ºi alte ºtiinþe sã
descopere ºi sã explice legat în primul rând de
viaþa ºi sãnãtatea omului, moºii ºi strãmoºii
noºtri le ºtiau deja, la nivelul lor de înþelegere
este adevãrat, din cãrþile sfinte...
Sã fiu sincerã, când am nevoie de un dram
de înþelepciune merg în primul rând la Biblie.
Este ca atunci când eºti pe munte, eºti conºtient
cã ai sticla cu apã în rucsac dar totuºi ai vrea sã
bei apã de izvor - este acea cãutare dupã
original, dupã autentic.
Va urma
Sursã: http://www.doctorulzilei.ro/prof-d-cdulcan-stresul-ura-invidia-provoaca-corp-unph-acid-favorabil-bolii/
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Aducem la cunoºtinþa tuturor proprietarilor de imobile din
Cartierul 1 Mai – Tãlmaciu, cã este imperios necesar ca, în
cel mai scurt timp posibil, sã finalizeze demersurile ºi
lucrãrile de execuþie a branºamentelor la reþelele publice de
alimentare cu apã potabilã, canalizare a apelor menajere ºi
canalizare pluvialã. Facem aceastã menþiune deoarece s-a
constatat cã, chiar dacã reþelele de apã ºi canal sunt puse
în funcþiune de câþiva ani, existã încã multe proprietãþi
neracordate, solicitãrile proprietarilor de imobile privind
cuplarea la aceste utilitãþi fiind fãcute haotic, cu grave
influenþe asupra bunului mers al lucrãrilor de modernizare
a reþelei stradale din zonã, ce se aflã în plinã desfãºurare.
În scopul unei cât mai eficiente gospodãriri a zonei, Primãria
oraºului Tãlmaciu informeazã toþi proprietarii de imobile din
Cartierul 1 Mai cã, dupã efectuarea lucrãrilor de modernizare
ale strãzilor, nu va mai accepta ºi aviza efectuarea niciunei
lucrãri de branºare la reþelele publice de utilitãþi.
Dupã cum se poate observa ºi din fotografiile alãturate,
lucrãrile de modernizare efectuate pe strazile din Cartierul 1
Mai sunt în plinã desfãºurare ºi se aflã în stadii diferite de
execuþie, în funcþie ºi de situaþia referitoare la branºarea
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În data de 9 iunie, la
poligonul de pregãtire al
Inspectoratului pentru
Situaþii de Urgenþã “Cpt.
Dimitru Croitoru” Sibiu,
serviciile voluntare pentru
situaþii de urgenþã din
cadrul localitãþilor Arpaºu
de Jos, Avrig, Cisnãdie,
Tãlmaciu, Jina ºi Cristian
ºi-au demonstrat
abilitãþile, rapiditatea ºi
profesionalismul în
folosirea tehnicii de
intervenþie, în cadrul
etapei judeþene a Concursurilor profesionale ale
Serviciilor Voluntare
pentru Situaþii de Urgenþã.
Competiþia a constat în trei
probe practice.
Echipa SVSU Tãlmaciu a
avut o comportare merituoasã ºi a obþinut locul 2 la
proba “pista cu obstacole”,
precum ºi o menþiune.
Felicitãri tuturor concurenþilor!

INFORMARE privind ºedinþa ordinarã a Consiliului
Local Tãlmaciu din data de 24 mai 2018
Au fost adoptate urmãtoarele hotãrâri:
1. Hotãrârea nr. 65/2018 privind aprobarea
Regulamentului de Organizare ºi Funcþionare al
Bibliotecii Oraºului Tãlmaciu;
2. Hotãrârea nr. 66/2018 privind atribuirea
gratuitã pentru Parohia Ortodoxã Românã
Tãlmaciu I a 120 mc lemn buºtean gater pentru
debitare, proprietatea oraºului Tãlmaciu;
3. Hotãrârea nr. 67/2018 privind aprobarea
preþurilor de pornire licitaþie ºi a garanþiilor de
contractare ale partizilor oferite la licitaþia de masã
lemnoasã pe picior din luna iunie 2018, pentru
anul de producþie 2018 ºi a preþurilor de pornire
ºi a garanþiilor de contractare ale loturilor oferite
la licitaþia de materiale fasonate din luna iunie
2018, pentru anul de producþie 2018;
4. Hotãrârea nr. 68/2018 privind aprobarea
grilei de salarizare pentru angajaþii SC Apã - Canal
Tãlmaciu SRL.;
5. Hotãrârea nr. 69/2018 privind aprobarea
încheierii unui contract de comodat cu doamna
Ciobanu Alina – Elena, pentru spaþiu cu destinaþia
”locuinþã convenabilã” din Tãlmaciu, str. Nicolae
Bãlcescu, nr. 2;
6. Hotãrârea nr. 70/2018 privind preluarea
contractului de comodat nr. 2321/2/14.03.214 de
cãtre doamna Tonoiu Marioara;
7. Hotãrârea nr. 71/2018 privind evaluarea
performanþelor profesionale individuale realizate
în anul 2017 de cãtre d-na Florescu Mariana Liliana, consilier juridic in cadrul aparatului
permanent de lucru al Consiliului Local Tãlmaciu;
8. Hotãrârea nr. 72/2018 privind aprobarea
Planului de amplasament ºi delimitare a imobilului,
cu propunere de alipire, pentru terenurile situate
în Tãlmaciu, str. Aleea Cascadei, identificate in
CF 101792/Tãlmaciu, în suprafaþã de 9 mp ºi CF
103306/Tãlmaciu, în suprafaþã de 19 mp;
9. Hotãrârea nr. 73/2018 privind rectificarea
bugetului local pe trimestrul II 2018;
10. Hotãrârea nr. 74/2018 privind revocarea
HCL nr. 58/2018 ºi darea în administrare cãtre
RPL Ocolul Silvic Tãlmaciu RA a terenului in
suprafaþã de 5.000 mp, situat in Tãlmaciu, str.
Mihai Viteazu, înscris în CF100251/Tãlmaciu, nr.
top. 100251, proprietatea privatã a oraºlului

Tãlmaciu, în vederea amenajãrii unui spaþiu pentru
depozitare materiale lemnoase ce urmeazã a fi
comercializate populaþiei ºi persoanelor juridice ºi
pentru depozitarea materialelor lemnoase
confiscate;
11. Hotãrârea nr. 75/2018 privind însuºirea
Raportului informãrii ºi consultãrii publicului pentru
elaborarea documentaþiei de urbanism P.U.Z. –
“Lotizare teren - dezvoltare rezidentiala, extindere
reþele edilitare” în oraºul Tãlmaciu, str. 22 Decembrie
1989, FN., jud. Sibiu;
12. Hotãrârea nr. 76/2018 privind aprobarea
documentaþiei de urbanism P.U.Z. – „Lotizare teren
- dezvoltare rezidenþialã, extindere reþele edilitare”
Tãlmaciu, str. 22 Decembrie 1989, FN.;
13. Hotãrârea nr. 77/2018 privind alegerea
preºedintelui de ºedinþã pentru ºedinþa urmãtoare
a Consiliului Local Tãlmaciu.
Nu s-au aprobat:
- PROIECTUL DE HOTÃRÂRE privind aprobarea
întocmirii documentaþiei tehnice pentru lãrgire pod
râul Sadu, strada Arinilor – iniþiator, primarul oraºului
Tãlmaciu;
- cererea d-lui Rusu Ilie, pentru cumpãrare lemn
stejar.
Au fost retrase de pe ordinea de zi:
- PROIECTUL DE HOTÃRÂRE privind revocarea
HCL nr. 63/2018 ºi mandatarea reprezentantului
oraºului Tãlmaciu în Adunarea Generalã a ADI ECO
Sibiu sã voteze împotriva modificãrii tarifului solicitat
de operatorul de colectare ºi transport din zona 1
Sibiu SC Soma SRL.- iniþiator, primarul oraºului
Tãlmaciu;
- PROIECTUL DE HOTÃRÂRE privind
contorizarea canalizãrii din satul Tãlmãcel sistem
pausal – iniþiator, primarul oraºului Tãlmaciu.
S-au amânat:
- cererea d-nei Neamu Victoria, pentru
cumpãrare teren;
- cererea d-nei Rãdoiu Paraschiva, pentru
închiriere teren.
D-nii consilieri ºi-au însuºit urmãtoarele informãri:
- Informare privind studiu trafic zona centru;
- Raport SC Apã - Canal Tãlmaciu SRL privind
taxa de branºare la Tãlmãcel.
Consilier administraþie, Claudia Hanea

Poftiþi la stadion ºi susþineþi echipa oraºului!
De la apariþia numãrului anterior al publicaþiei Informaþia Tãlmaciului, echipa F.C.Tãlmaciu,
înscrisã în campionatul Ligii a IV-a, Sibiu, sezon 2017 – 2018, a obþinut urmãtoarele rezultate:
- etapa 24, 26 mai 2018, A.S. Copºa Micã - F.C. Tãlmaciu (meci amânat iniþial, reprogramat
pentru data de 17 iunie, echipa oaspete nu s-a prezentat);
- etapa 25, 2 iunie 2018, F.C. Tãlmaciu - Spicul ªeica Mare (3 – 3);
- etapa 26, 9 iunie 2018, ora 11, A.S. Bradu - F.C. Tãlmaciu (1 – 2).
Dupã etapa 26, echipa F.C. Tãlmaciu se situeazã pe locul 12 al clasamentului, cu 17 puncte.
sursa: http://www.frf-ajf.ro/sibiu

INFORMAÞIE
IMPORTANTÃ

În urma informaþiilor eronate apãrute în unele publicaþii online
locale sibiene, referitoare la incendiul din data de 28 iunie, de
la anexa gospodãreascã din satul Tãlmãcel, ne vedem nevoiþi
sã menþionãm cã echipa Serviciului Voluntar pentru Situaþii de
Urgenþã din cadrul Primãriei oraºului Tãlmaciu a acþionat pentru
izolarea ºi lichidarea focului, nu pompierii de la ISU Sibiu.
SVSU Tãlmaciu

Ser
viciul P
ublic Comunitar Local
Serviciul
Public
de Evidenþã a P
ersoanelor
Persoanelor
Tãlmaciu vã informeazã
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 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/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;
- documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original ºi copie;
- chitanþa reprezentând contravaloarea 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/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, 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 persoana cãreia i-a
fost încredinþat în plasament, pentru a solicita eliberarea actului de identitate.
SPCLEP Tãlmaciu - compartiment Evidenþa PersoanelorConsilier, Elena- Delia Stancu
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

Gânduri la final de an ºcolar
Doresc sã transmit ºi pe aceastã cale,
felicitãrile mele sincere pentru rezultatele bune
ºi foarte bune obþinute la învãþãturã în anul
ºcolar 2017 – 2018, tuturor elevilor de la
instituþiile de învãþãmânt ce funcþioneazã pe
teritoriul administrativ al oraºului Tãlmaciu.
Am fost informat cã tocmai s-a încheiat un
an ºcolar cu rezultate excepþionale, cã mulþi
dintre elevii de aici au obþinut medii generale
foarte bune, fapt care mã bucurã nespus ºi
pentru care þin sã-i felicit.

Doresc vacanþã plãcutã tuturor copiilor, succes absolvenþilor din clasele a VIII-a ºi a XII-a
la examenele ce urmeazã, ºi adresez mulþumiri cadrelor didactice pentru devotamentul
de care au dat dovadã faþã de misiunea pe
care ºi-au ales-o în viaþã ºi pentru cã au depus
eforturi astfel încât elevii din Tãlmaciu ºi
Tãlmãcel sã facã cinste, prin rezultatele la
învãþãturã, familiilor ºi locului de unde provin.
Primarul oraºului Tãlmaciu,
Nicolae Petru Basarabã

rosu galben albastru negru

Pompierii voluntari din Tãlmaciu –
participare merituoasã la concursul judeþean
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opiii cu vârste cuprinse între ºapte ºi 13
ani sunt aºteptaþi, în perioada 2- 13 iulie ºi
16 - 27 iulie la Centrul de Vacanþã "Arlechino", organizat de Asociaþia "Tãlmaciu - Vitre".

Programul va începe în fiecare zi, exceptând weekendurile,
la ora 9, când cei mici vor fi aºteptaþi cu ceai ºi biscuiþi. De la
ora 10, vor debuta atelierele de circ, lumea satului, obiceiuri
ale locului, privitoare la lumea subacvaticã, piraþi,
gastronomie, universul fanteziei, al Parisului, Londrei sau
alte culturi ori vor participa la diverse drumeþii.
"Scopul este ca participanþii sã îºi dezvolte deprinderi
practice, sensibilitatea cromaticã, spiritul de observaþie ºi nu
numai", spune prof. Rodica Bobeº, preºedintele Asociaþiei
"Tãlmaciu - Vitre".
Masa de prânz va fi servitã într-un cadru rustic ºi se va

compune dintr-o supã/ ciorbã, felul principal, desert (toate
preparate în casã).
"Continuãm fie cu o poveste, un video sau un experiment
- activitãþi liniºtite. Ne relaxãm ca sã ne pregãtim pentru ora
de francezã! Încheiem ziua cu activitãþi ce ne ajutã sã fim cu
toþii un grup de prieteni (ateliere de lucru, concursuri, întreceri
sportive, spectacole, jocuri, drumeþii, excursii, activitãþi
specializate - arte plastice, olãrit, muzicã, dans, informaticã,
limbi strãine -, activitãþi complexe - ºezãtori, spectacole,
carnavaluri, concursuri de miss ºi mister etc). ªi nu uitãm
de gustarea de la ora 16.30", mai anunþã organizatorii.
La final, se va organiza o serbare împreunã cu animatorii
ºi pãrinþii ºi se vor înmâna diplome participanþilor. Marea
surprizã va consta în întâlnirea cu însuºi Arlechino.
Cei care vor sã se înscrie la Centrul de Vacanþã "Arlechino"
o pot face, pânã pe 20 iunie, la numerele de telefon
0748100951, 0733023354 , 0727774787 sau 0721248093.

UNIÞI PENTRU SONIA!

Alãturi de Sonia

Mulþumim frumos LSS Sibiu ºi Adrian Brãtoiu. Mulþumim frumos
Marian Bordean, preºedintele arbitrilor din judeþul Sibiu.
Mulþumim frumos Gicã Hagi. Mulþumim frumos Nicolae Dicã.
Mulþumim frumos Laura Belaºcu, preºedinta CSE Sibiu.
Mulþumim frumos preotului Ovidiu Ioan, Parohia Kassel, landul
Hessen – Germania. În mod special, mulþumesc colegilor
mei de la F.C. TÃLMACIU, pentru implicare ºi dãruire. Împreunã
suntem o familie frumoasã. Mulþumim frumos tuturor ºi vã
aºteptãm sã fim alãturi de SONIA. Sperãm sã o vedem curând
pe SONIA, alãturi de noi, pe stadion, alergând cu bãieþii de la
F.C. Tãlmaciu. UNIÞI am arãtat cã suntem puternici ºi contãm
cu adevarat. În timpul activitãþilor, multe persoane îmi mulþumeau pentru organizare, iar eu le-am spus cã mulþumirile
trebuie aduse celor care au rãspuns prezent ºi au donat. Vã
mulþumesc din suflet, cu respect deosebit, oameni speciali.
UNIÞI PENTRU SONIA. Pentru donaþii, mã puteþi contacta la
0744390563. RESPECT. RESPECT. RESPECT”.

Primãria oraºului Tãlmaciu s-a alãturat campaniei umanitare “Uniþi pentru Sonia!” ºi a decis
acordarea unui ajutor de urgenþã, în sumã de 3.000 lei, pentru familia micuþei.
Suntem alãturi de Sonia ºi familia ei, sperãm sã aibã puterea de a trece peste suferinþã, de a
învinge crunta boalã ºi îi rugãm pe toi cei ce pot, sã contribuie la ajutorarea acestui suflet
deosebit de greu încercat.
Primãria oraºului Tãlmaciu

DGASPC cautã asistenþi maternali profesioniºti

Taxa pentru eliberarea paºapoartelor
nu se mai achitã la Prefecturã

Cine NU poate fi asistent
maternal profesionist

Direcþia Generalã de Asistenþã Socialã ºi Protecþia Copilului Sibiu recruteazã asistenþi maternali profesioniºti.
Salariul este 1.900 lei/lunã.
Persoanele interesate pentru
posturile de asistenþi maternali
profesioniºti trebuie sã se prezinte
la sediul DGASPC de pe strada
Mitropoliei nr. 2, la Serviciul Management de Caz pentru Asistenþã
Maternalã, sau sã sune la 0269/
232.066, interior 42, 43, pentru a
primi toate informaþiile necesare ºi
a fi consiliate de specialiºti.
Cine poate fi asistent maternal
profesionist
Pentru a deveni asistent maternal
profesionist, candidaþii trebuie þinut

cont de câteva condiþii: sã aibã capacitate deplinã de exerciþiu; sã aibã
domiciliul în judeþul Sibiu ºi sã aibã
acces la servicii medicale ºi servicii
educative; prin comportamentul sãu
în societate, starea sãnãtãþii ºi profilul
psihologic, sã prezinte garanþii pentru
îndeplinirea corectã a obligaþiilor care
revin unui pãrinte, referitoare la
creºterea, îngrijirea ºi educarea
copiilor sãi; sã aibã în folosinþã o
locuinþã care acoperã necesitãþile de
preparare a hranei, igienã, educaþie
ºi odihnã ale utlizatorilor sãi; sã aibã
minimum 10 clase absolvite; sã
manifeste o atitudine non-discriminatorie indiferent de vârsta copilului,
apartenenþa etnicã, religie, stare de
sãnãtate; sã fie dispusã ºi sã aibã
capacitatea sã primeascã copil/copii
în plasament în regim de urgenþã, cu
vârste cuprinse între 0 ºi 3 ani, având
in vedere situaþia de risc.

Nu poate fi asistent maternal
profesionist: persoana care a suferit
o condamnare prin hotãrâre
judecãtoreascã, rãmasã definitivã
pentru sãvârºirea unei infracþiuni
care ar face-o incompatibilã cu
profesia de asistent maternal
profesionist; pãrintele decãzut din
drepturile pãrinteºti sau cãruia i-au
fost interzise sau limitate drepturile
pãrinteºti prin hotãrâre judecãtoreascã rãmasã definitivã ºi
irevocabilã; persoana care suferã de
boli cronice psihice sau boli cronice
transmisibile; persoana care are
proprii copii daþi în plasament.
Mai multe informaþii referitoare la
condiþiile de atestare ca asistent
maternal profesionist (AMP) pot fi
gãsite ºi pe site-ul DGASPC Sibiu,
www.dasib.ro .
Facilitãþi financiare
Facilitãþile financiare acordate
pentru creºterea ºi îngrijirea copilului
în asistenþã maternalã sunt: salariul
asistentului maternal (minim pe
economie - 1900 lei/lunã); spor de
15% pentru al II- lea copil dat în
plasament; alocaþia lunarã de
plasament în cuantum de 600 lei/
copil, iar dacã copilul este încadrat
în grad de handicap, beneficiazã de
alocaþie lunarã de plasament
majoratã cu 50%, respectiv 900 lei;
alocaþia de stat pentru copil: - pentru
copilul cu vârsta pânã la 2 ani sau
pana la 3 ani in cazul copilului cu
handicap - 200 lei/luna; pentru copilul
de peste doi ani - 84 lei/lunã; pentru
copilul peste 3 ani încadrat în grad
de handicap - 168 lei/lunã.

Începând cu data de 1 iunie 2018, taxele pentru eliberarea paºapoartelor
nu se mai pot achita la casieria Instituþiei Prefectului – Judeþul Sibiu.
Cetãþenii au la dispoziþie urmãtoarele modalitãþi de platã a acestor taxe:
- la casieriile Trezoreriei Municipiului Sibiu, Calea Dumbrãvii nr. 17;
- la oficiile poºtale, prin mandat poºtal;
- prin virament bancar;
- prin mijloace de platã online.
Pentru viramentul bancar ºi plata online, contul IBAN este
RO39TREZ576502602X019876, Beneficiar: Instituþia Prefectului Judeþul
Sibiu, Cod fiscal 4556255.
Cetãþenii care fac plata online vor prezenta, la momentul depunerii cererii
de eliberare a paºaportului, dovada plãþii generatã la momentul efectuãrii
tranzacþiei, fãrã certificarea acesteia de cãtre bancã. Obligatoriu, însã, trebuie
sã fie menþionate, la detalii de platã: numele, prenumele ºi CNP-ul titularului.
Având în vedere faptul cã, pentru confirmarea tranzacþiei efectuate prin
internet banking este nevoie de mai mult de 24 de ore, pentru paºapoartele
care se elibereazã în aceeaºi zi (paºaportul simplu temporar),
recomandarea este sã se utilizeze modalitãþi de platã a taxelor care permit
prezentarea dovezii plãþii la momentul depunerii cererii.
Taxele pentru eliberarea paºaportului sunt urmãtoarele:
– paºaport simplu electronic cu valabilitate 5 ani (persoane peste 12
ani): 258 lei;
– paºaport simplu electronic cu valabilitate 3 ani (minori sub 12 ani): 234 lei;
– paºaport simplu temporar cu valabilitate 12 luni: 96 lei;
Biroul de presã
Instituþia Prefectului – Judeþul Sibiu

rosu galben albastru negru

Duminicã, 17 iunie, la stadionul din Tãlmaciu, sub genericul
“Uniþi pentru Sonia”, s-a desfãºurat o acþiune umanitarã. Dupã
întreaga activitate, antrenorul echipei oraºului, Adrian Bârzã, a
postat urmãtorul mesaj pe pagina sa de socializare: “În numele
SONIEI, al pãrinþilor ºi al meu personal, vreau sã vã multumesc
oameni cu suflet mare, care aþi fãcut eforturi pentru ca micuþa
SONIA sã zâmbeascã din nou. În urma donaþiilor
dumneavoastrã, s-a strâns o sumã importantã pentru acest
suflet pur, care plângând, de pe patul Spitalului Oncologic Cluj,
m-a rugat sã vã mulþumesc tuturor pentru eforturile fãcute. Vã
mulþumesc prieteni, sunteti extraordinari ºi am arãtat cã,
împreunã, putem conta pentru salvarea acestui înger. Am fost,
cu mic cu mare, aproximativ 1.000 persoane care au donat, cu
vârste cuprinse între 4 ºi 74 ani. Donaþiile continuã, pentru cã
este necesar sã ajutãm în continuare acest înger. Multumim
frumos preotului Ilie Gusan ºi Parohiei Ortodoxe nr. 1 Tãlmaciu.
Mulþumim frumos F.C. SION Sãliºte ºi preºedintelui Bitu Andrei.

