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Duminicã, 5 martie, cu pri-
lejul Duminicii Ortodoxiei, Bise-
rica Ortodoxã “Sf. Nicolae”
(Parohia I Tãlmaciu) a gãzduit
o expoziþie de icoane pe sticlã
intitulatã “Icoana, fereastrã
spre cer”. Expoziþia a cuprins
aproximativ 50 de lucrãri, rea-
lizate de cãtre elevii din ciclul
primar de la ªcoala Gim-
nazialã Tãlmaciu sub îndru-
marea doamnelor învãþãtoare

„Icoana, fereastrã spre cer„Icoana, fereastrã spre cer„Icoana, fereastrã spre cer„Icoana, fereastrã spre cer„Icoana, fereastrã spre cer”””””
Aura Avram, Mona Dãncãneþ,
Mãrioara Stroia, Carmen
Creþu ºi Corina ªoima, dar ºi
de elevii din ciclul gimnazial de
la ªcoala Gimnazialã Tãl-
maciu ºi Liceul Tehnologic
“Johannes Lebel” Tãlmaciu,
sub îndrumarea doamnelor
profesoare Aliana Hampu ºi
Iuliana Popa. Conºtienþi de fap-
tul cã icoanele sunt o mãrturie
a dreptei credinþe, un îndemn

la rugãciune ºi o apropiere de
sfinþii care ne sunt ocrotitori,
copiii au pictat icoanele cu
multã dãruire ºi au reuºit prin
lucrãrile realizate sã îi trimitã
pe cei prezenþi cu gândul la
frumuseþea cereascã, mai pre-
sus de cuprinderea ochilor.

Pentru dãruirea ºi efortul
depus, elevii au fost rãsplãtiþi
de cãtre pãrintele paroh Ilie
Gusan cu diplomã ºi dulciuri.

Deoarece urmãtorul numãr al publicaþiei va fi tipãrit dupã
Sfintele Paºti, transmitem încã de-acum, tuturor cetãþenilor
oraºului Tãlmaciu, gândurile noastre de bine pentru fiecare ºi
ne exprimãm speranþa cã marea sãrbãtoare a creºtinãtãþii vã
va gãsi pe toþi fericiþi ºi împliniþi.
Învierea Domnului reprezintã, pentru noi toþi, o sãrbãtoare a
bucuriei ºi a speranþei. Cu acest prilej, vã adresãm cele mai
frumoase gânduri de sãnãtate, clipe minunate împreunã cu
cei dragi, liniºte ºi pace în suflete, alãturi de creºtineasca urare

HRISTOS A ÎNVIAT!
Primãria ºi Consiliul Local al oraºului Tãlmaciu

Consiliul Local
Tãlmaciu,
împreunã cu

Primãria oraºului
Tãlmaciu, are în
vedere organizarea
evenimentului
aniversar „NUNTA
DE AUR”, pentru
cuplurile care au
împlinit 50 de ani de
cãsãtorie ºi au
domiciliul pe
raza administrativ-
teritorialã
a oraºului Tãlmaciu.

Nunta
de Aur

Pentru organizarea
evenimentului, persoanele
interesate sau aparþinãtorii
acestora sunt rugaþi sã se
prezinte la Primãria
oraºului Tãlmaciu, judeþul
Sibiu, compartimentul de
stare civilã, în perioada
3 aprilie 2017 – 28 aprilie

2017, cu urmãtoarele
documente:

- actele de identitate ale
soþilor (original ºi copie
xerox);

- certificatul de cãsãtorie
(original ºi copie xerox).

consilier,
Mariana BÃRBOSA

A venit primãvara,
anotimpul în care
natura revine la viaþã
ºi, încet dar sigur, ne
apropiem de cea mai
importantã sãrbãtoare
a creºtinãtãþii: Învierea
Domnului – Paºtile.

Pentru a întâmpina cum
se cuvine aceastã mare
sãrbãtoare, pentru a arãta
tuturor cât de buni
gospodari putem fi,
Primãria oraºului Tãlmaciu
face apel cãtre toþi

Curãþenia de primãvarã
proprietarii de imobile
(clãdiri, case de locuit sau
terenuri situate în
intravilanul localitãþilor) sã
întreprindã toate mãsurile
necesare pentru curãþarea
faþadelor, vãruirea pomilor
din faþa proprietãþilor,
decolmatarea ºanþurilor ºi
rigolelor pentru curgerea
apelor pluviale din dreptul
propriilor imobile,
amenajarea spaþiilor verzi
etc. Sunt câteva dintre
activitãþile simple (dar mai
existã ºi altele!), ce pot fi
fãcute fãrã mari eforturi de

oricare dintre noi ºi care,
luate laolaltã, pot
transforma orãºelul nostru
într-unul primenit cum se
cuvine pentru perioada
urmãtoare. Veþi contribui
astfel la eforturile pe care
administraþia localã a
oraºului, prin intermediul
serviciului de specialitate,
le face în aceastã perioadã
pentru curãþarea oraºului
de praful ºi mizeriile
adunate în timpul
anotimpului rece.

Mulþumim pentru
înþelegere!
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Veniturile bugetelor locale
sunt formate din impozite ºi
taxe, venituri din sume defal-
cate 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 com-
pletãrile ulterioare, fundamen-
tarea 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 – 8359,80
mii lei;

- Sume defalcate din TVA –
5395,00 mii lei;

- Subvenþii  – 86,20 mii lei;
TOTAL – 13.841,00mii lei –

din care:
- Impozit pe venit, profit ºi

câºtiguri din capital – 5059,13
mii lei;

- Impozite ºi taxe pe
proprietate – 1626.88 mii lei;

- Impozite ºi taxe pe bunuri
ºi servicii – 5943.30 mii lei;

- Venituri din proprietate –
730.59 mii lei;

- Venituri din bunuri si servicii
– 359.79 mii lei;

- Alte impozite ?i taxe – 35.11
mii lei;

- Subvenþii de la bugetul de
stat – 86.20 mii lei.

2. Veniturile Secþiunii de
Dezvoltare, în sumã de
4005.71 mii lei, cuprind:

- Excedentul Secþiunii de
Funcþionare – 2450.00 mii lei;

- Excedentul anului 2016, în
sumã de 1555.71mii lei.

Cheltuielile din bugetele
locale exprimã eforturile finan-
ciare realizate de Primãria
oraºului Tãlmaciu, pentru
acoperirea cerinþelor sociale,
culturale, economice, a servi-
ciilor de dezvoltare publicã ºi
a altor cerinþe ale locuitorilor
din localitate.

Cheltuielile Bugetului Local
se împart pe douã secþiuni:

1. Cheltuielile Secþiunii de
Funcþionare;

2. Cheltuielile Secþiunii de
Dezvoltare

1. Cheltuielile Secþiunii de
Funcþionare, în sumã de
11291.00 mii lei, cuprind:

-  Cheltuielile de personal –
7114,00 mii lei, din care:

• Aparatul propriu – 2872,00
mii lei;

• Învãþãmânt – 3575,00 mii
lei;

• Asistenþi personali ai per-
soanelor cu handicap –
562,00 mii lei;

• Sãnãtate – 105.00 mii lei.
- Cheltuielile materiale ºi de

servicii – 3069.10 mii lei -  sunt

NOTÃ DE FUNDAMENTARE
A BUGETULUI LOCAL

PE ANUL 2017
în principal cheltuieli de între-
þinere ºi gospodãrire a se-
diilor ºi spaþiilor unde îºi
desfãºoarã activitatea primã-
ria 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, mate-
riale de curãþenie, diverse
prestãri de servicii, obiecte de
inventar, reparaþii curente,
cãrþi, publicaþii, dar ºi alte chel-
tuieli specifice, cum ar fi: califi-
care - specializare personal,
protecþia muncii, alte cheltuieli
autorizate de lege,  reparaþii
strãzi, drumuri, poduri. Preci-
zez cã aceste cheltuieli se
realizeazã din venituri proprii.
Din suma totalã de 11291.00
mii lei se mai realizeazã:

- Tranzacþii privind datoria
publicã ºi împrumuturi –
580,00 mii lei – sunt cheltuieli
cu dobânzi, comisioane ºi rate
la creditul contractat cu BRD
GSG;

- Subvenþii ºi transferuri –
290,00 mii lei – cuprind chel-
tuielile cu indemnizaþii pentru
persoane cu handicap, ajutor
încãlzire lemne, ajutor de
urgenþã ºi burse elevi;

- Fondul de rezervã – 146.40
mii lei.

2. Cheltuielile Secþiunii de
Dezvoltare sunt în sumã de
4105,71 mii lei, dupã cum
urmeazã:

- Colector menajer, ape
pluviale ºi trotuare strada Unirii
(Fam Diaconescu – Fam Coca
– subtraversare DN7), reabilitare
carosabil Zona Complex pod
CFR str St. L. Roth;

- Înlocuire reþele de apa Car-
tier 1 Mai (strada G. Coºbuc,
Liliacului, O. Goga , Lucian
Blaga),  Reabilitare strada
Râului – Proiectare ºi execuþie;

- Staþie de epurare Tãlmaciu
(Revizie echipamente ºi
instalaþii electrice);

- Proiectare subtraversare
reþea de apã ºi canalizare
strada Unirii – strada Arinilor
ºi înlocuit conducta de alimen-
tare cu apã strada Unirii –
strada Dealului;

- Canalizare pluvialã blocuri
ANL ºi str. Emil Cioran;

- Canalizare menajerã zona
PINI;

- Proiectare trotuar, rigole ºi
podeþe strãzile Gãrii ºi Nicolae
Bãlcescu;

- Extindere reþea de iluminat
(strada Gheorghe Lazãr);

- Reglementãri juridice,
studii, evaluãri, scenarii la
incendii, PUZ;

- Branºamente apã ºi cana-
lizare – completãri Tãlmaciu
(strada 22 Decembrie);

- Proiectare strãzi Tãlmacel
(Râuºor ºi Râu);

- Studii (amenajament pas-
toral, studiu geo, titluri pãºuni,
titluri proprietate Patrie, altele;

- Documentaþii tehnice pro-

Doar pânã la 31 martie,
persoanele fizice ºi juridice
care au ºi calitatea de con-
tribuabili la bugetul local al
oraºului Tãlmaciu, pot bene-
ficia de bonificaþia de 10 %
aplicatã valorii totale a
impozitelor aferente anului
2017, pentru plata cu antici-
paþie.De asemenea, cei
interesaþi îºi pot achita fãrã
majorãri impozitele ºi taxele
locale dacã se încadreazã în

Bonificaþia pentru plata cu anticipaþie a
impozitelor se acordã doar pânã la 31 martie

cele douã termene de platã
stabilite de legislaþia în
vigoare: 31 martie 2017 ºi 30
septembrie 2017. Dacã, pânã
la data de 31 martie, obligaþiile
fiscale cãtre bugetul local nu
vor fi achitate (total sau parþial
– prima tranºã), vor fi
percepute majorãri calculate
la fiecare zi de întârziere.

La Tãlmaciu, casieria
primãriei este deschisã în
zilele de luni pânã joi, între

orele 8 ºi 15,30, iar vinerea
între orele 8 ºi 13. Programul
de lucru cu publicul al
Compartimentului Impozite ºi
Taxe Locale din cadrul
Primãriei oraºului Tãlmaciu
este de luni pânã vineri, între
orele 8 ºi 12.

Am mai aflat cã, la Primãria
Tãlmaciu, doritorii îºi pot
achita impozitele ºi taxele
locale ºi cu ajutorul cardului
bancar.

iecte cu finanþare neram-
bursabilã;

- Dotãri Casa de Culturã Tal-
maciu (maºinã de spãlat va-
se, camerã frigorificã alimen-
te ºi agregat frigorific bãuturi);

- Sistem de supraveghere ºi
monitorizare oraº Tãlmaciu;

- Achiziþie autoturism ser-
viciul de întreþinere infrastruc-
turã;

- Proiectare ºi execuþie “Con-
solidare ºi zid de sprijin în
localitatea Tãlmãcel, strada
Râului - zona Dispensar”.

BUGET 2017 (secþiunea dezvoltare) -cheltuieli-
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Serviciul Public Comunitar Local de Evidenþã
a Persoanelor Tãlmaciu vã informeazã

În atenþia locuitorilor oraºului
Tãlmaciu ºi a comunelor aron-
date Serviciului Public Comu-
nitar 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 comu-
nitar de evidenþã a persoanelor
eliberarea unei noi cãrþi de iden-
titate, prezentând urmãtoarele
documente:

- cerere tip pentru eliberarea
actului de identitate (se primeºte
de la ghiºeu);

- actul de identitate ºi cartea
de alegãtor expirate;

- certificatul de naºtere,
original ºi copie;

- certificatul de cãsãtorie sau
hotãrârea de divorþ, definitivã ºi
irevocabilã, dacã este cazul,
original ºi copie;

- certificatul de deces al
soþului/soþiei decedat/ã, dacã
este cazul, original ºi copie;

- certificatele de naºtere ale
copiilor minori cu vârsta mai
micã de 14 ani, dacã este cazul,
original ºi copie;

- documentul cu care se face

dovada adresei de domiciliu,
original ºi copie;

- chitanþa reprezentând 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 reprezen-
tantului 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, hotã-
rârea de divorþ, definitivã ºi irevo-
cabilã, 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.

PROGRAMUL CU PUBLICUL
LUNI 7.30-16.00
MARÞI 7.30-16.00
MIERCURI 8.30-18.30
JOI 7.30-16.00
VINERI 7.30-12.00

SPCLEP Tãlmaciu
- compartiment evidenþa persoanelor-

Consilier Elena- Delia Stancu

Primãria oraºului Tãlmaciu, cu
sediul în Tãlmaciu, str. Nicolae
Bãlcescu, nr. 24, organizeazã
concurs de  recrutare  pentru
ocuparea  funcþiei  publice de
execuþie

vacant de poliþist local,
clasa III, grad profesional su-

perior, în cadrul Serviciului Poliþia
Localã, Compartimentul ordine ºi
liniºte, pazã obiective, în data de
11.04., ora 10, proba scrisã ºi în
data de 13.04.2017, ora 12,00,
interviul.

Condiþii de participare:
- candidaþii trebuie sã înde-

plineascã condiþiile prevãzute
de art. 54 din Legea nr. 188/1999
privind Statutul funcþionarilor pu-
blici (r2), cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare

- studii medii liceale finalizate,
cu diplomã de bacalaureat;

- vechime în specialitate a
studiilor necesare exercitãrii

ANUNÞ
funcþiei publice minim 9 ani;

- permis de conducere cate-
goria B.

Dosarul de înscriere la concurs
va conþine urmãtoarele acte:

a) formularul de înscriere, care
se ridicã de la instituþie;

b) copia actului de identitate;
c) copiile diplomelor de studii ºi

ale altor acte care atestã
efectuarea unor specializãri;

d) copia carnetului de muncã
sau, dupã caz, o adeverinþã care
sã ateste vechimea în muncã ºi
dupã caz, în specialitatea studiilor
necesare ocupãrii funcþiei publice;

e) cazierul judiciar;
f) adeverinþa care sã ateste

starea de sãnãtate corespun-
zãtoare;

g) declaraþia pe propria rãs-
pundere sau adeverinþa care sã
ateste cã nu a desfãºurat activitãþi
de poliþie politicã;

e) copie permis.
Copiile de pe actele prevãzute

mai sus se prezintã în copii
legalizate sau însoþite de
documentele originale, care se
certific pentru conformitate cu
originalul de cãtre secretarul
comisiei de concurs.

Dosarele de înscriere pentru
concurs se vor depune la sediul
Primãriei oraºului  Tãlmaciu,
biroul resurse umane, pânã la
data de 28.03.2017, ora 16.00.

Bibliografia:
1. Legea nr.188/1999 privind

Statutul funcþionarilor publici,
republicatã, cu modificarile ºi
completãrile ulterioare;

2. Legea nr. 7/2004 privind
Codul de conduitã a funcþio-
narilor publici, republicatã, cu
modificãrile ºi completãrile
ulterioare;

3. Legea nr. 215/2001, a
administraþiei publice locale,
republicatã, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare;

4. Legea nr. 155/2010, legea
poliþiei locale;

5. H.G. nr. 1332/2010 privind
aprobarea Regulamentului
cadru de organizare ºi
funcþionare a poliþiei locale;

6. OG nr. 2/2001, republicatã,
privind regimul juridic al
contravenþiilor.

Relaþii suplimentare se pot
obþine la sediul Primãriei oraºului
Tãlmaciu ºi la numãrul de telefon
0269555401.

Consiliul Local Tãlmaciu, cu
sediul în strada Nicolae Bãlcescu
24, Tãlmaciu, judeþul Sibiu, anunþã
începerea procesului de selecþie
pentru membrii Consiliului de
Administraþie al Regiei Publice
Locale Ocolul Silvic Tãlmaciu R.A..
Selecþia se va organiza cu res-
pectarea prevederilor Ordonanþei
de Urgenþã a Guvernului nr.109/
2011, privind guvernanþa corpo-
rativã a întreprinderilor publice,
modificatã ºi aprobatã prin Legea
nr.111/2016, la sediul primãriei
Tãlmaciu, din strada Nicolae
Bãlcescu, nr. 24, ºi va consta în
depunerea de cãtre persoanele
interesate a unui dosar de
candidaturã, întocmirea listei lungi
de candidaþi, analiza dosarelor
depuse ºi întocmirea listei scurte
de candidaþi, informarea can-
didaþilor de pe lista scurtã ºi de-
punerea de cãtre aceºtia în termen
de 15 zile a declaraþiei de intenþie,
analiza declaraþiei, derularea
interviurilor ºi selecþia finalã a
candidatului propus.

Cerinþe minime:
• studii universitare de licenþã

absolvite cu diplomã diplomã de
licenþã sau echivalentã în domeniul
economic, silvic sau al ºtiinþelor
juridice;

• vechime în specialitatea
studiilor minimum 5 ani;

• experienþã în îmbunãtãþirea
performanþei societãþilor sau
regiilor autonome pe care le-au
administrat sau condus, inclusiv
societãþi din sectorul privat;

• cunoaºterea legislaþiei
specifice societãþii, conform
bibliografiei menþionate mai jos;

• cetãþenia românã, cetãþenie a
altor state membre ale Uniunii
Europene sau a statelor apar-
þinând Spaþiului Economic Euro-
pean ºi domiciliul în România;

• sã nu aibã antecedente penale
care sã-l facã incompatibil cu
funcþia pentru care candideazã;

• sã nu fi desfãºurat activitate
de poliþie politicã, astfel cum este
definitã prin lege;

• sã nu facã parte din organele
de conducere/coordonare/control
ale unei alte societãþi cu acelaºi
profil;

• sã nu facã parte concomitent,
din mai mult de 3 (trei) consilii de
administraþie ale unor regii auto-
nome sau societãþi comerciale.

Cerinte specifice care constituie
avantaj :

1. Absolvent(ã) al(a) unei spe-
cializãri/master/doctorat în
domeniile: management/juridic/
economic/silvic;

2. Studii in domeniul silvic;
3. Experienþã de cel puþin 5 ani

în domeniul de activitate al regiei
autonome ºi/sau în activitatea de
administrare de societãþi ori regii
autonome

Competenþe specifice:
- Competenþe specifice sec-

torului silvic;
- Competenþe de guvernanþã

corporativã;
- Management: gândire

strategicã, planificare, organizare
ºi capacitate de a lua decizii,
analizã ºi comunicare;

- Finanþe ºi contabilitate: Can-
didatul este familiarizat cu cerinþele
guvernanþei financiare ºi cu prac-

ANUNÞ
ticile contemporane de mana-
gement financiar, inclusiv principiile
de contabilitate financiarã, audit
financiar ºi raportare financiarã;

- Managementul riscului: Înþe-
lege importanþa evaluãrii ºi medierii
riscurilor organizaþionale ºi este
familiarizat cu metodologiile ºi
procesele de management al
riscului.

- Eticã ºi integritate: Se com-
portã cu integritate, onestitate ºi
transparenþã în relaþiile cu ceilalþi
ºi cu întreprinderea/instituþia la
care este încadrat.

Criterii de evaluare:
Etapa 1 - Selecþia candidaþilor

pentru lista scurtã
1. îndeplinirea cerinþelor minime;
2. competenþe specifice

sectorului;
3. competenþe de guvernanþã

corporativã;
4. cerinþele specifice care

constituie un avantaj.
Etapa 2 – Interviu si selecþia

finalã
1. Alinierea Declaratiei de

intentie la Scrisoarea de asteptãri
ºi viziunea candidatului privind
dezvoltarea societãþii;

2. Cunoºtinþe aferente legislaþiei
din domeniul de activitate al
companiei;

3. Abilitãþi de comunicare
interpersonalã;

4. Capacitatea de a lua decizii
ºi de a evalua impactul acestora;

5. Competenþele specifice
menþionate în anunþ;

6. Integritatea ºi independenþa
candidatului.

Documente necesare pentru
depunerea candidaturii:

1. Cererea de înscriere, ce
cuprinde în mod obligatoriu un OPIS
al documentelor dosarului;

2. Curriculum Vitae în format
Europass;

3. Oferta tehnicã - în cadrul
cãreia candidatul va detalia modul
în care îndeplineºte pentru etapa
1, fiecare dintre criteriile cuprinse
în Anunþul de selecþie ºi modul în
care rãspunde cerinþelor postului
(formular F1);

4. Cel puþin douã scrisori de
recomandare, care sã conþinã
numele ºi datele de contact ale
persoanelor care oferã refe-
rinþele;

5. Declaraþie pe propria rãspun-
dere privind conformitatea infor-
maþiilor prezentate în dosarul de
aplicaþie, lipsa conflictului de inte-
rese ºi a situaþiilor de incompa-
tibilitate, lipsa antecedentelor
penale (formular F2);

6. Copie dupã actul de identitate.
7. Copie dupã diploma(e) de

studii
8. Copie documente dovedi-

toare a experienþei solicitate (ex.
carte de muncã, contracte etc.)

Bibliografie:
- Legea nr. 31/1990 privind

societãþile, republicatã, cu modi-
ficãrile ºi completãrile ulterioare;

- Ordonanþa de Urgenþã a
Guvernului nr. 109/2011 privind
guvernanþa corporativã a între-
prinderilor publice, cu modificãrile
ºi completãrile ulterioare;

- Legea nr. 111 din 27 mai 2016
pentru aprobarea Ordonanþei de
Urgenþã a Guvernului nr. 109/2011
privind guvernanþa corporativã a
întreprinderilor publice;

- Legea nr. 46/2008 - Codul
Silvic, cu modificãrile ºi com-

pletãrile ulterioare.
Modul de transmitere a

dosarului de aplicaþie:
Candidaturile ºi documentele

solicitate prin prezentul anunþ vor
fi depuse/trimise cu confirmare de
primire pe suport hârtie, în plic
închis ºi sigilat, pe care se va
menþiona: „Procedura de recru-
tare Regia Publicã Localã Ocolul
Silvic Tãlmaciu R.A./Poziþia pentru
care se aplicã/Nume ºi prenume
candidat”, pânã cel târziu în data
de 07.04.2017, orele 16.00, la
sediul Primãriei Tãlmaciu din str.
Nicolae Bãlcescu, nr. 24, oraº
Tãlmaciu, jud. Sibiu, precum ºi în
format electronic, pe adresa de
e-mail: juridic@talmaciu.ro.

Netransmiterea, în termenul
indicat, a tuturor documentelor în
forma ºi modurile solicitate, va
atrage dupã sine excluderea din
procedura de recrutare ºi
selecþie. Prin transmiterea aplica-
þiei, candidaþii îºi dau acordul implicit
ca datele lor personale sã fie
procesate în scopul procedurii de
recrutare ºi selecþie, conform
dispoziþiilor legale. Comisia de
selecþie îºi rezervã dreptul de a
intervieva numai candidaþii
selectaþi. Dosarele de candidaturã
depuse în termen formeazã
împreunã lista lungã, care are
caracter confidenþial ºi nu va fi
publicatã. Candidaþii sunt eliminaþi
de pe lista lungã în ordinea
descrescãtoare a punctajului
obþinut, conform matricei profilului,
pânã la limita a maximum 5
candidaþi pentru fiecare post,
rezultând astfel lista scurtã.
Candidaþilor aflaþi în lista scurtã li
se comunicã de cãtre comisia de
selecþie, faptul cã în termen de 15
zile de la data emiterii sau stabilirii
listei scurte trebuie sã depunã în
scris declaraþia de intenþie
(întocmitã în baza elementelor din
Scrisoarea de aºteptãri ºi a infor-
maþiilor publice legate de activi-
tatea societãþii, prin care candidaþii
îºi prezintã viziunea sau progra-
mul privind dezvoltarea Regiei
Publice Locale Ocolul Silvic Tãlma-
ciu R.A.), conform prevederilor din
Hotãrârea nr. 722/2016 pentru
aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a unor prevederi din
Ordonanþa de Urgenþã a Guver-
nului nr. 109/2011 privind guver-
nanþa corporativã a întreprinderilor
publice. Selecþia finalã a
candidaþilor aflaþi în lista scurtã se
face pe baza de interviu, organizat
de cãtre comisia de selecþie, în
baza planului de interviu.

Selecþia candidaþilor se va
efectua cu respectarea principiilor
nediscriminãrii, tratamentului egal
ºi transparenþei ºi cu luarea în
considerare a specificului
domeniului de activitate al societãþii,
asigurându-se totodatã o diversi-
ficare a competenþelor la nivelul
conducerii societatii. Formularele
sunt disponibile pentru descarare
pe pagina http://www.talmaciu.ro/
ocolul-silvic/. Procedura de
selecþie se defãºoarã cu sprijinul
SC DAD Expertise SRL din Alba
Iulia, societate specializatã în
managementul ºi administrarea
forþei de muncã.

Relaþii suplimentare cu privire la
desfãºurarea selecþiei ºi con-
þinutul dosarului pentru înscriere
se obþin la telefon 0744 790 322,
persoanã de contact Alin Dumitru.

Primãria oraºului Tãlmaciu, cu
sediul în Tãlmaciu, str. Nicolae
Bãlcescu, nr. 24, organizeazã
concurs de recrutare pentru ocu-
parea funcþiilor publice de exe-
cuþie vacante de consilier, grad
profesional asistent ºi consilier,
grad profesional superior, din
cadrul Biroului impozite ºi taxe,
în data de 25.04.2017, ora 10,00,
proba scrisã ºi în data de
27.04.2017, ora 12,00, interviul.

Condiþii de participare la con-
curs pentru funcþia de

consilier, grad
profesional asistent:

- candidaþii trebuie sã înde-
plineascã condiþiile prevãzute de
art. 54 din Legea nr. 188/1999
privind Statutul funcþionarilor
publici (r2), cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare;

- studii universitare de licenþã,
absolvite cu diplomã, respectiv
studii superioare de lungã duratã,
absolvite cu diplomã de licenþã;

- vechime in specialitatea
studiilor necesare exercitãrii
funcþiei publice, minimum 1 an.

Condiþii de participare la con-
curs pentru funcþia de consilier,
grad profesional superior:

- candidaþii trebuie sã înde-
plineascã condiþiile prevãzute de
art. 54 din Legea nr. 188/1999
privind Statutul funcþionarilor
publici (r2), cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare;

- studii universitare de licenþã,
absolvite cu diplomã, respectiv
studii superioare de lungã duratã,
absolvite cu diplomã de licenþã;

- vechime în specialitatea

ANUNÞ studiilor necesare exercitãrii
funcþiei publice, minimum 9 ani.

Dosarul de înscriere la con-
curs va conþine urmãtoarele
acte:

a) formularul de înscriere,
care se ridicã de la instituþie;

b) copia actului de identitate;
c) copiile diplomelor de studii

ºi ale altor acte care atestã
efectuarea unor specializãri;

d) copia carnetului de muncã
sau, dupã caz, o adeverinþã care
sã ateste vechimea în muncã ºi
dupã caz, în specialitatea studii-
lor necesare ocupãrii funcþiei
publice;

e) cazierul judiciar;
f) adeverinþa care sã ateste

starea de sãnãtate corespun-
zãtoare;

g) declaraþia pe propria rãs-
pundere sau adeverinþa care sã
ateste cã nu a desfãºurat acti-
vitãþi de poliþie politicã.

Copiile de pe actele prevãzute
mai sus se prezintã în copii
legalizate sau însoþite de docu-
mentele originale, care se certi-
ficã pentru conformitate cu origi-
nalul de cãtre secretarul comisiei
de concurs.

Dosarele de înscriere pentru
concurs se vor depune la sediul
Primãriei oraºului Tãlmaciu, biroul
resurse umane, pânã la data de
11.04.2017, ora 16.00.

Bibliografia pentru funcþia
publicã de consilier, clasa I, grad
professional superior:

1. Legea nr. 188/1999 privind
Statutul funcþionarilor publici,
republicatã, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare;

2. Legea nr. 7/2004 privind
Codul de conduitã a funcþionarilor
publici, republicatã, cu modi-
ficãrile ºi completãrile ulterioare;

3. Legea nr. 284/2010 privind
salarizarea unitarã a perso-
nalului plãtit din fonduri publice,

cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare;

4. Legea nr. 53/2003 repu-
blicatã, Codul muncii, cu modi-
ficãrile ºi completãrile ulterioare;

5. H.G. nr. 611/2008 pentru
aprobarea normelor privind or-
ganizarea ºi dezvoltarea carierei
funcþionarilor publici, cu modi-
ficãrile ºi completãrile ulterioare;

6. H.G. nr. 286/2011 pentru
aprobarea Regulamentului cadru
privind stabilirea principiilor
generale de ocupare a unui post
vacant sau temporar vacant
corespunzãtor funcþiilor contrac-
tuale ºi a criteriilor de promovare
în grade sau trepte profesionale
imediat superioare a personalului
contractual din sectorul bugetar
plãtit din fonduri publice cu modi-
ficãrile ºi completãrile ulterioare.

Bibliografia pentru funcþia
publicã de consilier, clasa I, grad
profesional asistent:

1. Legea nr. 188/1999 privind
Statutul funcþionarilor publici,
republicatã, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare;

2. Legea nr. 7/2004 privind
Codul de conduitã a funcþionarilor
publici, republicatã, cu modifi-
cãrile ºi completãrile ulterioare;

3. Legea nr. 393/2004 privind
Statutul aleºilor locali, cu modi-
ficãrile ºi completãrile ulterioare;

4. Legea nr. 227/2015 privind
Codul fiscal, cu modificãrile si
completãrile ulterioare;

5. Legea nr. 207/2015 privind
Codul de procedurã fiscal, cu
modificãrile ºi completãrile
ulterioare;

6. Legea nr. 273/2006 privind
finanþele publice locale, cu mo-
dificãrile ºi completãrile ulte-
rioare.

Relaþii suplimentare se pot
obþine la sediul Primãriei oraºului
Tãlmaciu ºi la numãrul de telefon
0269555401.

În cele douã etape
disputate, echipa localã a
obþinut urmãtoarele rezultate:

 - etapa a XIV-a, 11 martie
2017, F.C. Tãlmaciu - Pãltiniº
Rãºinari (1 – 4);

- etapa a XV-a, 19 martie

Un eºec ºi o victorie pentru
F.C. Tãlmaciu

De puþin timp, a început returul Ligii a IV-a, Sibiu, sezonul 2016 –
2017, competiþie în care este angrenatã ºi echipa F.C. Tãlmaciu.

2017, Athletic ªura Mare - F.C.
Tãlmaciu (1 – 3).

În acest moment, echipa
F.C. Tãlmaciu se aflã pe locul
10 al clasamentului, cu
12 puncte.

Urmãtoarele etape:

- etapa a XVI-a, 25 martie
2017, Continental Sibiu - F.C.
Tãlmaciu;

- etapa a XVII-a, echipa stã;
- etapa a XVIII-a, 8 aprilie

2017, F.C. Tãlmaciu - Sparta
Mediaº.
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Odatã cu sosirea primãverii, parcurile ºi locurile de joacã
din oraº au început sã fie tot mai populate. Din pãcate, în unele
dintre aceste locuri de petrecere a timpului liber, trecerea iernii
a lãsat ºi unele urme nefericite, ce þin strict de lipsa unei educaþii
normale primite în familie ºi a celor ºapte ani de acasã. Din
lipsã de preocupãri normale, potrivite vârstelor, persoane încã
neidentificate, cel mai probabil copii ºi tineri fãrã respect pentru

Copilul tãu unde este ºi ce face acum?Copilul tãu unde este ºi ce face acum?Copilul tãu unde este ºi ce face acum?Copilul tãu unde este ºi ce face acum?Copilul tãu unde este ºi ce face acum?
sine ºi ceilalþi ºi fãrã cea mai elementarã dovadã de bun simþ,
au gãsit de cuviinþã sã facã diverse stricãciuni în parcurile
oraºului (parcul de la ieºirea înpre Sadu ºi cel din spatele
blocului ANL). Astfel, în ultima perioadã aici au fost rupte bãnci,
s-au spart globurile corpurilor de iluminat, s-au îndoit ori au
fost incendiate coºuri de gunoi, au fost avariate grav sau
distruse instalaþii de joacã pentru cei mici etc. Minþile bolnave

au fãcut toate aceste „fapte de vitejie” fãrã sã se gândeascã
mãcar o clipã la faptul cã acþionând aºa fac rãu multora dintre
concetãþeni ºi îºi fac rãu propriei persoane, toate aceste
investiþii distruse sau avariate fiind plãtite din banii noºtri, ai
tuturor. Ruºine sã le fie celor ce au apucãturi de sãlbatici ºi le
garantãm tuturor cã va veni vremea sã ºi plãteascã pentru
fapte de acest fel.

La Sibiu, expoziþia va debuta
la ora 10, în Piaþa Micã ºi se va
încheia la ora 13, dupã care
proprietarii de vehicule istorice
vor pleca spre Tãlmaciu, unde
de la ora 14, maºinile vor fi

RETROMOBIL CLUB ROMANIA organizeazã sâmbãtã, 22 aprilie 2017, în 28
de oraºe din þarã, “Retroparada Primãverii”, eveniment ce include
expoziþii ºi parade cu vehicule istorice.

expuse în piaþa din faþa
Primãriei, pânã la ora 16.

ªi-au anunþat participa-
rea aproximativ 30 de
proprietari de maºini ºi
motociclete de epocã sau

cu potenþial istoric.
RETROMOBIL CLUB

ROMANIA
Reprezentantul

filialei Sibiu,
Octavian GIURGIU

Fondator: Constantin Barbu, primarul
oraºului Tãlmaciu, ºi Consiliul Local Tãlmaciu

Tehnoredactare ºi tipar:

e-mail: informatiatalmaciului@gmail.com

Colegiul de redacþie:
Redactor: Dan FRÂNCU
Editori: Dan FRÂNCU

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 Informatia Talmaciului. Contul nostru poate fi accesat la adresa
www.facebook.com/ziar.talmaciu.  Ne dorim sã fim cât mai mulþi, sã ne putem împãrtãºi unii altora
bucuriile ºi necazurile.

AAAAATENÞIE!TENÞIE!TENÞIE!TENÞIE!TENÞIE! 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. Nu uitaþi sã vã semnaþi cu
numele ºi adresa corectã!

Suntem ºi pe FSuntem ºi pe FSuntem ºi pe FSuntem ºi pe FSuntem ºi pe Facebook!acebook!acebook!acebook!acebook!

Autoturismele de epocã
ies la paradã

În zilele de 18 ºi 19 martie,
douã femei din localitãþile
Micãsasa (76 de ani) ºi Turnu
Roºu (68 de ani) au devenit
victime ale înºelãciunilor prin
metoda ACCIDENTUL.

Victimele au relatat faptul cã
au fost apelate telefonic de
cãtre persoane necunoscute
care au pretins cã o rudã
apropiatã lor a provocat un
accident rutier pentru a cãrui
soluþionare este necesarã
achitarea unei sume de bani.
Prejudiciile create se ridicã la
suma de 10.000 de lei.

Pentru a preveni victimi-
zarea prin aceastã metodã,
poliþiºtii tãlmãceni recomandã
cetãþenilor sã aibã în vedere
urmãtoarele aspecte:

- Sunt vizate persoanele
mai în vârstã, ai cãror copii
sau rude apropiate sunt ple-
cate în strãinãtate ori mutate
în alte localitãþi din þarã, care
nu mai locuiesc cu ei.

- Aceastã metodã presu-
pune, în principal, utilizarea
sau apelul la un numãr de
telefon fix. 

- Metoda utilizatã este sim-
plã ºi implicã, de regulã, douã
persoane. Astfel, o persoanã
telefoneazã pãrinþilor ºi
susþine cã este avocatul fiului
familiei respective. Uneori,
pentru credibilitate, o altã
persoanã se dã drept fiul, care
vorbeºte, plângând sau
neclar, apoi îl paseazã la tele-

Metoda „ACCIDENTUL” revine,
poliþiºtii recomandã atenþie

fon pe avocat.
Înºelãciunea poate avea

urmãtorul scenariu: o rudã
apropiatã a fost implicatã într-
un accident rutier grav ºi
trebuie sã plãteascã bani
victimei, pentru a scãpa de
întocmirea unui dosar penal
ºi de pedeapsa cu închi-
soarea. 

Pentru prevenirea unor ast-
fel de situaþii, Poliþia Oraºului
Tãlmaciu vã recomandã sã
manifestaþi prudenþã în cazul
în care sunteþi contactaþi tele-
fonic ºi sã nu daþi curs solici-
tãrii de a trimite bani. De
asemenea:

1. Verificaþi dacã ruda în
cauzã a fost implicatã într-un
eveniment rutier, dându-I un
telefon! Solicitaþi cât mai multe
detalii despre unitatea medi-
calã, de poliþie sau parchet
unde s-ar afla aceasta ºi su-
naþi pentru confirmare! În ace-
laºi timp, apelaþi 112 pentru a
cere asistenþã!  Trebuie reþinut
cã nici Poliþia, nici Parchetul,
nu reþin telefoanele mobile ale
celor implicaþi într-un accident
rutier.

2. În cazul unui accident, nu
existã noþiunea de platã a unor
despãgubiri, decât în urma
unei hotãrâri judecãtoreºti în
acest sens sau dacã este
fãcutã prin intermediul unor
societãþi de asigurãri.

3. Fiþi atenþi la persoanele
cu care intraþi în contact, pe

stradã, în jurul blocului, apa-
rent întâmplãtor. Este posibil
ca acestea sã vã urmãreascã,
sã încerce sã se împriete-
neascã cu dumneavoastrã ºi
sã afle detalii despre familie
sau vecini.

4. Nu primiþi în locuinþã per-
soane care pretend cã sunt
de la diverse societãþi comer-
ciale (de furnizare a unor ser-
vicii, firme de curierat, comis
voiajori etc.), decât dupã ce aþi
verificat actul de identitate ºi
legitimaþia de serviciu.“Nu le
furnizaþi acestora informaþii
despre membrii familiei dum-
neavoastrã sau despre vecini.

Atenþie! Persoanele vizate
sunt cele de vârsta a doua ºi
a treia, care se presupune cã
au bani ºi rude care nu se aflã
în proximitatea lor.

Pe ce se mizeazã?
- incapacitatea de a evalua

veridicitatea situaþiei în stare
de anxietate ºi condiþii pre-
sante;

- incapacitatea de evalua
raþional situaþia în stare de
urgenþã;

- empatia ºi compasiunea
ridicate ale victimei, precum ºi
predispoziþia acesteia de a se
încrede uºor în oameni.

Poliþiºtii  tãlmãceni efec-
tueazã cercetãri în vederea
identificãrii autorilor ºi fac un
apel cãtre cetãþeni pentru a nu
da curs solicitãrilor de a trimite
bani.

În cadrul ºedinþei ordinare
de consiliu judeþean din luna
februarie, a fost stabilit Pro-
gramul audienþelor pe care le
acordã în cursul anului 2017
conducerea instituþiei ºi cei-
lalþi 30 de consilieri judeþeni.

Astfel, preºedinta Daniela
Cîmpean este la dispoziþia
cetãþenilor în fiecare zi de
miercuri, începând cu ora 10,
în biroul în care îºi desfãºoarã
activitatea la Consiliul Jude-
þean Sibiu.

Vicepreºedintele Marcel
Constantin Luca acordã
audienþe în fiecare joi, de la ora
10, în timp ce vicepreºedintele
Wiegand Helmut Fleischer
primeºte cetãþenii în audienþã
marþea, între orele 9 -10.

O parte dintre consilierii
judeþeni au ales ca loc de
întâlnire cu cetãþenii sediul
Consiliului Judeþean sau

Unde ºi când pot veni cetãþenii în
audienþã la conducerea Consiliului

Judeþean Sibiu ºi la consilierii judeþeni
sediile partidelor sau a
formaþiunilor din care fac
parte, fie cele din municipiul
Sibiu (PNL, PSD, FDGR), fie
din municipiul Mediaº (PNL ºi
FDGR) sau din oraºul
Cisnãdie (PNL). Doar
consilierul judeþean Mihai
Sãmãrghiþan a ales sã
acorde audienþe la sediul
bisericii ortodoxe “dintre brazi”
de pe str. Reconstrucþiei, al
cãrei preot paroh a fost.

Toþi cei interesaþi sã afle
care sunt zilele în care se pot
înscrie în audienþã la aleºii
judeþeni ºi locul unde

http://www.cjsibiu.ro/wp-
content/uploads/2017/02/
A n e x a - p r o g r a m u l -
audientelor.pdf

Totodatã, pentru eficienþa
audienþelor, cetãþenii pot
consulta pe site-ul CJ din ce
comisie de specialitate face

parte consilierul judeþean
cãruia vrea sã i se adreseze:
h t t p : / / w w w. c j s i b i u . r o /
componenta/comisi i -de-
specialitate/

Consilierii judeþeni activea-
zã în urmãtoarele comisii:

1. Comisia de buget-fi-
nanþe, strategii, dezvoltare
economicã ºi cooperare cu
mediul de afaceri

2. Comisia pentru urba-
nism, amenajarea teritoriului,
protecþia mediului ºi turism

3. Comisia pentru asistenþã
socialã, sãnãtate ºi relaþia cu
ONG-uri

4. Comisia pentru culturã,
învãþãmânt, culte, tineret ºi
sport

5. Comisia juridicã, admi-
nistraþiei publicã localã ºi
ordine publicã

Ioana Cãpãþînã,
purtãtor de cuvânt
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