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Aceastã ediþie
se distribuie gratuit

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

informatiatalmaciului@gmail.cominformatiatalmaciului@gmail.com

Vine, vine
Moº Crãciun!
Moº Crãciun nu-i va uita nici în

acest an pe copiii din oraºul
Tãlmaciu. Datoritã sprijinului oferit de
Primãria ºi Consiliului Local
Tãlmaciu, cu prilejul sãrbãtorilor de
iarnã, binecunoscutul Moº va
ajunge cu un cadou la toþi preºcolarii
ºi elevii de la instituþiile de
învãþãmânt de stat ce funcþioneazã
pe raza teritorialã a oraºului.

Cadourile vor fi distribuite fiecãrei
instituþii de învãþãmânt iar înmânarea
acestora cãtre copii va fi organizatã în
cadrul serbãrilor de sfârºit de an.

Cei ce doresc sã vadã ºi sã imortalizeze Trenul Regal al
României, vor avea aceastã ocazie joi, 1 decembrie, când
aceastã garniturã va strãbate teritoriul oraºului Tãlmaciu ºi va
trece prin Gara Tãlmaciu.

Trenul Regal va efectua cãlãtoria tradiþionalã prilejuitã de
Ziua Naþionalã a României, iar în acesta vor fi Alteþele Lor Regale
Principesa Moºtenitoare Margareta ºi Principele Radu,
membrii unor familii regale europene dar ºi alþi oaspeþi
importanþi. Traseul din acest an al cãlãtoriei de 1 Decembrie
este cuprins între Sinaia ºi Sibiu.

Ultima oprire a Trenului Regal, înainte de Sibiu, va fi în Gara
Avrig. De aici, trenul va pleca spre destinaþie în jurul orei 15,50.

Cãlãtoria Trenului Regal de 1 Decembrie – Ziua Naþionalã a
României este deja o tradiþie, iar traseul simbolic strãbãtut
este diferit de la un an la altul.

În numele Consiliului Local al oraºului Tãlmaciu, de 1 Decembrie, le doresc tuturor
românilor sã aibã parte de liniºte, bunãstare, înþelegere ºi respect.
Cu acest prilej, românii de pretutindeni îºi îndreaptã gândurile de recunoºtinþã
ºi spre cei care au luptat pentru identitatea noastrã ºi s-au sacrificat pentru pãmântul ºi
valorile þãrii. La mulþi ani, români! La mulþi ani, România!

Viceprimarul oraºului Tãlmaciu,
consilier Ion DACIAN

Cu acest prilej,
preoþii
ortodocºi

vor oficia o scurtã
slujbã religioasã,
vor fi fãcute scurte
prezentãri
despre importanþa
Zilei de 1 Decembrie –
Ziua Naþionalã a
României iar
Ansamblul Folcloric
“Datina” va pre-
zenta un scurt
program artistic.

La finalul festivitãþii,
participanþii vor avea
parte de surprize.

Sunteþi aºteptaþi în
numãr cât mai mare!

Invitaþie la festivitatea deInvitaþie la festivitatea deInvitaþie la festivitatea deInvitaþie la festivitatea deInvitaþie la festivitatea de
Ziua Naþionalã a RomânieiZiua Naþionalã a RomânieiZiua Naþionalã a RomânieiZiua Naþionalã a RomânieiZiua Naþionalã a României

Parohiile Ortodoxe Tãlmaciu I ºi Tãlmaciu II invitã toþi locuitorii oraºului la
festivitatea prilejuitã de aniversarea Zilei Naþionale a României, ce se va desfãºura
joi, 1 decembrie, în Piaþa Vitre din parcul central al oraºului, începând cu ora 9,45.

Nu plânge,
Maicã Românie!

“Nu plânge, Maicã Românie,
Cã am sã mor neîmpãrtãºit!
Un glonþ pornit spre pieptul tãu,
Cu pieptul meu eu l-am oprit…

Nu plânge, Maicã Românie!
E rândul nostrum sã luptãm
ªi din pãmântul ce ne arde
Nici o fãrâmã sã nu dãm!

Nu plânge, Maicã Românie!
Pentru dreptate noi pierim;
Copiii noºtri, peste veacuri,
Onoare ne vor da, o ºtim!

Nu plânge, Maicã Românie!
Adunã tot ce-i bun sub soare;
Ne cheamã ºi pe noi la praznic,
Când România va fi Mare!”

Versuri gãsite în raniþa unui soldat mort în toamna
anului 1918, pe muntele Sorica din Carpaþii de Curburã

De Ziua Naþionalã a
României, Trenul Regal va

trece prin Tãlmaciu

Urãri de Ziua Naþionalã a României
Cu prilejul zilei de 1 Decembrie, Ziua Naþionalã a României ºi a
tuturor românilor, vã doresc prosperitate, înþelepciune, unitate,
demnitate ºi multe bucurii alãturi de familie. În aceste momente
aniversare, sã nu uitãm sã fim mândri cã suntem români ºi
sã ne amintim cu emoþie de jertfa eroilor pentru ca noi sã putem
trãi liberi pe acest pãmânt. LA MULÞI ANI!

Primarul oraºului Tãlmaciu,
Nicolae Petru BASARABÃ
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ªedinþa ordinarã a Consiliului Local alªedinþa ordinarã a Consiliului Local alªedinþa ordinarã a Consiliului Local alªedinþa ordinarã a Consiliului Local alªedinþa ordinarã a Consiliului Local al
oraºului Tãlmaciuoraºului Tãlmaciuoraºului Tãlmaciuoraºului Tãlmaciuoraºului Tãlmaciu Tãlmaciu, convocatã prin Dispoziþia

nr. 368 /2016, cu urmãtoarea ordine
de zi:

1. PROIECT DE HOTÃRÂRE
privind rectificarea bugetului de venituri
ºi cheltuieli pe anul 2016 la SC Apã -
Canal Tãlmaciu SRL pe anul 2016 -
iniþiator primarul oraºului Tãlmaciu;

2. PROIECT DE HOTÃRÂRE
privind prelungirea contractului de
prestãri – servicii nr. 205/2015, încheiat
cu SC Apã - Canal Tãlmaciu SRL -
iniþiator primarul oraºului Tãlmaciu;

3. PROIECT DE HOTÃRÂRE
privind aprobarea folosirii unei sume
din cota de dezvoltare de cãtre SC
Apã - Canal Tãlmaciu SRL pentru
achizitionarea unei suflante de aer tip
DLT15 Gardner Denver - iniþiator
primarul oraºului Tãlmaciu;

4. PROIECT DE HOTÃRÂRE
privind demararea procedurilor pentru
constituirea Consiliului de Administratie

la RPL Ocolul Silvic Tãlmaciu RA,
respectiv SC Apã - Canal Tãlmaciu
SRL - iniþiator primarul oraºului
Tãlmaciu;

5. PROIECT DE HOTÃRÂRE
privind rectificarea bugetului local pe
trimestrul IV 2016 - iniþiator primarul
oraºului Tãlmaciu;

6. PROIECT DE HOTÃRÂRE
privind aprobarea unui sprijin financiar
pentru Parohia Ortodoxã Românã
Tãlmãcel - iniþiator primarul oraºului
Tãlmaciu;

7. PROIECT DE HOTÃRÂRE
privind însuºirea raportului de expertizã
judiciarã ºi a raportului de expertizã
topo din dosar civil nr. 180/787/2015,
reclamant Vãcãruº Vasile - iniþiator
primarul oraºului Tãlmaciu;

8. PROIECT DE HOTÃRÂRE
privind prelungirea contractului de
închiriere locuinþã nr. 5195/69/
30.05.2014, pentru domnul Garoafã

Adrian - iniþiator primarul oraºului
Tãlmaciu;

9. PROIECT DE HOTÃRÂRE
privind aprobarea schimbului de
locuinþã ANL pentru doamna Voica
Georgeta Eudochia - iniþiator primarul
oraºului Tãlmaciu;

10. PROIECT DE HOTÃRÂRE
privind rezilierea contractului de
închiriere nr. 2575/72/2013, încheiat
cu doamna Oancea Ileana – Ramona
- iniþiator primarul oraºului Tãlmaciu;

11. PROIECT DE HOTÃRÂRE
privind înfiinþarea Centrului de Îngrijire
a Persoanelor Vârstnice la domiciliu -
iniþiator primarul oraºului Tãlmaciu;

12. PROIECT DE HOTÃRÂRE
privind revocarea Hotãrârii Consiliului
Local Tãlmaciu nr. 152/2009 - iniþiator
primarul oraºului Tãlmaciu;

13. PROIECT DE HOTÃRÂRE
privind modificarea comisiei de licitaþie
pentru vânzarea, concesionarea sau
închirierea bunurilor proprietatea
oraºului Tãlmaciu - iniþiator primarul
oraºului Tãlmaciu;

14. PROIECT DE HOTÃRÂRE
privind aprobarea preluãrii dreptului de
concesiune asupra terenului din CF

101754/Tãlmaciu, nr. top. 2798/3/1/1/
1/1/1/1/1/8, de cãtre numiþii Filip
Daniel ºi Filip Ana de la Delinius
Denisa - iniþiator primarul oraºului
Tãlmaciu;

15. Avizãri:
a.1.  cererea nr. 10570/2016 a dom-

nului Ciorogariu Ioan, domiciliat în
Tãlmaciu, str. Nicolae Bãlcescu, nr. 20,
pentru vânzare imobil;

a.2. cererea nr. 10434/2016 a
numiþilor Dragomir Ilie ºi Elena,
domiciliaþi în Tãlmaciu, pentru
repartizare locuinþã;

a.3. cererea nr. 10487/2016 a
doamnei Dobriþan Lucia, domiciliatã
în Tãlmaciu, str. Mihai Viteazu, nr.
18,  privind litigiu imobil;

a.4. cererea nr. 10197/2016 a
doamnei Oancea Mariana, domiciliatã
în Tãlmaciu, str. Mihai Viteazu, pentru
închiriere teren;

a.5. adresa nr. 434/2016 formulatã
de SC Apã - Canal Tãlmaciu SRL,
pentru majorare salarii angajaþi;

a.6. cerere Stroilã Gabriel privind
atribuire în folosinþã spaþiu pentru
Ceata din Tãlmãcel;

16. Diverse.

Au fost adoptate urmãtoarele hotãrâri:
1. Hotãrârea nr. 194/2016 privind

rectificarea bugetului local pe trimestrul
IV 2016;

2. Hotãrârea nr. 195/2016 privind
aprobarea tipului de licitaþie, a preturilor
de pornire ºi a garanþiilor de contractare
ale partizilor oferite la licitaþia de masã
lemnoasã pe picior din luna noiembrie
2016, pentru anul de producþie 2017;

3. Hotãrârea nr. 196/2016 prin care
se ia act de încetarea de drept a
mandatului de consilier local al d-lui
Potcovel Dumitru ºi declararea locului
de consilier local vacant;

4. Hotãrârea nr. 197/2016 privind
aprobarea încheierii unei tranzancþii
judiciare cu Tomescu Dorel Aurel ºi
Tomescu Silvia, în vederea stingerii
litigiului ce formeazã obiectul dosarului
nr. 671/787/2015 aflat pe rolul
Judecãtoriei Avrig;

5. Hotãrârea nr. 198/2016 privind
rezilierea contractului de închiriere
pãºunat nr. 4193/39/2014, încheiat cu
domnul Bota Nicolae, domiciliat în
Tãlmãcel, nr. 245;

6. Hotãrârea nr. 199/2016 privind
modificarea ºi completarea Hotãrârii
Consiliului Local Tãlmaciu nr. 118/6/2016;

Informare privind ºedinþa ordinarã a
Consiliului Local al oraºului Tãlmaciu din data de 27 octombrie 2016
7. Hotãrârea nr. 200/2016 privind

aprobarea modelului contractului de
închiriere pentru locuinþele ANL aflate în
proprietatea privatã a statului ºi în
administrarea Consiliului Local Tãlmaciu
ºi stabilirea chiriei pentru anul 2017;

8. Hotãrârea nr. 201/2016 privind
aprobarea modificãrii organigramei ºi
statului de funcþii al aparatului de
specialitate al primarului oraºului
Tãlmaciu ºi al serviciilor subordonate
Consiliului Local Tãlmaciu;

9. Hotãrârea nr. 202/2016 privind
aprobarea recoltãrii ºi distribuirii unor
pomi de Crãciun cu ocazia sãrbãtorilor
de iarnã;

10. Hotãrârea nr. 203/2016 privind
concesionarea prin licitaþie publicã a
unui teren  situat în Tãlmaciu, sat
Tãlmãcel, identificat în CF 103186/
Tãlmaciu, în suprafaþã de 800 mp, în
vederea construirii unei anexe

de exploatare agricolã;
11. Hotãrârea nr. 204/2016 privind

aprobarea documentaþiei PUZ
Reparcelare Terenuri, situate în
Tãlmaciu, str. 22 Decembrie 1989, FN,
înscrise în CF 102920/Tãlmaciu, CF
102921/Tãlmaciu, CF 102922/Tãlmaciu
ºi CF 102923/Tãlmaciu;

12. Hotãrârea nr. 205/2016 privind
aprobarea documentaþiei PUD
“Construire locuinþã P+1E pe str. Aleea
Soarelui din oraºul Tãlmaciu”;

13. Hotãrârea nr. 206/2016 privind
atestarea le domeniul public al oraºului
Tãlmaciu a unor imobile;

14. Hotãrârea nr. 207/2016 pentru
aprobarea Planului de amplasament ºi
delimitare a imobilului teren cu
propu+nere de rectificare a suprafeþei
din CF 100133/Tãlmaciu, nr. top 7395/
5, de la suprafaþa de 239 mp, cât rezultã
din acte, la suprafaþa de 169 mp, cât

rezultã din mãsurãtori;
15. Hotãrârea nr. 208/2016 privind

desemnarea d-nei Florescu Mariana -
consilier juridic al Consiliului Local
Tãlmaciu, ca membru în grupul de lucru
pentru realizarea Statutului ºi a Actului
Constitutiv pentru Zona Metro-
politanã Sibiu;

16. Hotãrârea nr. 209/2016 privind
aprobarea încheierii unei tranzacþii
judiciare, în vederea stingerii litigiilor dintre
pãrþi ce fac obiectul Dosar nr. 595/787/
2012, aflat pe rolul Judectoriei Avrig,
respectiv dosar nr. 1247/787/2009, aflat
pe rolul Tribunalului Sibiu;

17. Hotãrârea nr. 210/2016 privind
alegerea preºedintelui de ºedinþã din
ºedinþa ordinarã a Consiliului Local
Tãlmaciu din luna noiembrie 2016.

Nu s-a aprobat PROIECTUL DE
HOTÃRÂRE privind modificarea
Hotãrârii Consiliului Local Tãlmaciu nr.

DISPOZIÞIA
NR. 349/2016

privind stabilirea locurilor spe-
ciale pentru afiºaj electoral în
vederea  desfãºurãrii alegerilor
parlamentare din anul 2016

PRIMARUL ORAªULUI TÃLMACIU;
Având în vedere prevederile art. 79

alin. 1 din Legea nr. 208/2015 privind
alegerea Senatului ºi Camerei
Deputaþilor precum ºi pentru orga-
nizarea ºi funcþionarea Autoritãþii
Electorale Permanente;

În temeiul art. 63 alin. 1 litera a, art.
64 alin. 1,  art. 68 alin. 1 ºi art. 115
alin. 1 litera a din Legea nr. 215/2001
privind administraþia publicã localã,
republicatã, cu modificãrile ºi com-
pletãrile ulterioare,
DISPUN
Art.1- Se stabilesc urmãtoarele

locaþii speciale pentru afisajul
electoral în vederea desfãºurãrii
alegerilor pentru Senat ºi Camera
Deputaþilor  din data de 11 decembrie
2016, astfel:

- în oraºul Tãlmaciu:
- în spatele Gãrii CFR;
- în faþa Pieþii Agroalimentare

Tãlmaciu din str. Piaþa Textiliºtilor;
- la intrarea în Tâgul Mixt din

Tãlmaciu;
- pe strada Gheorghe Lazãr, între

bl. 1 ºi bl. 4;
- în Colonia Tãlmaciu II (staþia de

microbuz);
- în satul Tãlmãcel (la Biserica

satului Tãlmãcel).
Art. 2- Urmãrirea îndeplinirii

prezentei revine viceprimarului
oraºului Tãlmaciu.

primar, NICOLAE-PETRU
BASARABÃ

contrasemneazã,
secretar, VIOLETA  HANEA

DISPOZIÞIE
privind delimitarea secþiilor de

votare din Oraºul Tãlmaciu în
vederea desfãºurãrii alegerilor
parlamentare din data de 11
decembrie 2016.

PRIMARUL ORAªULUI TÃLMACIU;

Având în vedere adresa cu
nr.15863/2016  a Instituþiei Prefectului
-Judeþul Sibiu privind organizarea ºi
desfãºurarea alegerilor pentru Se-
nat ºi Camerei Deputaþilor din data
de 11.12.2016;

În conformitate cu prevederile
pct.59 din Anexa la HG 52/2016 pentru
aprobarea calendarului acþiunilor din
cuprinsul perioadei electorale a
alegerilor locale din anul 2016 coro-
borate cu prevederile art. 20 alin.5
din Legea nr.208/2015 pentru ale-
gerea Senatului ºi Camerei Deput-
aþilor precum ºi pentru organizarea
ºi funcþionarea Autoritãþii Electorale
Permanente, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare, pct.95 din
Anexa la HG 635/2016 pentru apro-
barea Calendarului acþiunilor din
cuprinsul perioadei electorale a
alegerilor pentru Senat ºi Camera
Deputaþilor din anul 2016 ºi pre-
vederile Hotãrârii Autoritãþii Electorale
Permanente nr.16/2016 privind
condiþiile de aducere la cunoºtinþa
publicã a delimitãrii ºi numerotãrii
secþiilor de votare din þarã, precum ºi
sediile acestora;

În temeiul art.63 alin.1 litera a, art.64
alin.1, art.115 alin.1 litera a din Legea
nr.215/2001 privind administraþia
publicã localã, republicatã, cu modifi-
cãrile ºi completãrile ulterioare,
DISPUN:
Art.1 - Se stabilesc pe raza oraºului

Talmaciu ºase secþii de votare ºi
anume:

- Secþia de votare nr. 208 - cu sediul
la Primaria Oraºului Tãlmaciu, str. N.
Bãlcescu, nr.24;

- Secþia de votare nr. 209 - cu sediul
la Liceul Tehnologic “J.Lebel “
Tãlmaciu/ ªcoala Gimnazialã Tãl-
maciu, str. N. Bãlcescu, nr. 6.

- Secþia de votare nr. 210 - cu
sediul  la Liceul Tehnologic  “J.Lebel”
Talmaciu, str. M. Eminescu, nr. 30-
corp A.

- Secþia de votare nr.211-cu sediul
la Liceul Tehnologic“ J.Lebel” Tãl-
maciu, str. M. Eminescu, nr.30 -  corp
B.

- Secþia de votare nr.212-cu sediul
la Liceul Tehnologic  “J.Lebel”
Tãlmaciu/ ªcoala Colonia Tãlmaciu
II nr.18. -Secþia de votare nr. 213 - cu
sediul  la Liceul Tehnologic “J.Lebel“
Tãlmaciu/ªcoala Gimnazialã Tãl-
mãcel, nr.10.

Art.2 - Se stabilesc delimitãrile  sec-
þiilor de votare din Oraºul Tãlmaciu,
conform anexei 1 care face parte inte-
grantã din prezenta dispoziþie.

Art.3 - Îndeplinirea prezentei revine
secretarului ºi viceprimarului
oraºului Tãlmaciu.

primar, NICOLAE-PETRU
BASARABÃ

contrasemneazã,
secretar, VIOLETA HANEA

Joi, 24 noiembrie 2016, începând
cu ora 14, va avea loc ºedinþa ordinarã

a Consiliului Local al oraºului Tãlmaciu
în sala de ºedinþe a Primãriei oraºului

95/2011 - iniþiator primarul oraºului
Tãlmaciu.

Retrase de pe ordinea de zi:
- PROIECTUL DE HOTÃRÂRE

privind aprobarea tarifului la servicii
salubrizare pentru persoane juridice ºi
instituþii publice - iniþiator primarul oraºului
Tãlmaciu;

- PROIECTUL DE HOTÃRÂRE
privind constituirea Comisiei centrale
pentru inventarierea elementelor de
natura activelor, datoriilor ºi capitalurilor
proprii - iniþiator consilierul Stroilã Gabriel.

S-au amânat:
- PROIECT DE HOTÃRÂRE

privind demararea procedurilor de numire
a Consiliului de Administraþie la R.P.L.
Ocolul Silvic Tãlmaciu - iniþiator consilierul
Stroilã Gabriel;

- Raportul întocmit de SC Apã - Canal
Tãlmaciu;

- cererea domnului Rotar Cornel,

domiciliat în Sibiu, pentru concesionare
teren;

- cererea d-lui Þuþuianu Daniel, pentru
concesionare teren;

- cerere S.C Stone White SRL, pentru
concesionare teren.

Au fost avizate favorabil:
- Raport întocmit de  arhitect-ºef

privind necesitatea elaborãrii PAED;
- Raport întocmit de arhitect-ºef privind

aprobarea dezemembrãrii terenului din
CF 100599/Tãlmaciu în vederea
concesionãrii unei parcele domnului
Ciolpan Ion;

- Cererea domnului Þivrea Gheorghe,
pentru aprobare comasare teren;

- Cererea domnului Rãdoiu Gavril,
pentru aprobare comasare teren;

- Cererea d-nei  Dobriþan Lucia, pentru
aprobare montare scocuri.

Consilier administraþie,Consilier administraþie,Consilier administraþie,Consilier administraþie,Consilier administraþie,
Claudia HaneaClaudia HaneaClaudia HaneaClaudia HaneaClaudia Hanea

Continuãm ºi în acest numãr al publicaþiei "Informaþia Tãlmaciului", provocarea
lansatã în urmã cu câteva numere: Care este principala dumneavoastrã propunere
pentru dezvoltarea oraºului? Vã aºteptãm, dragi locuitori din Tãlmaciu ºi Tãlmãcel
sã veniþi cu propuneri concrete, de care Primãria ºi Consiliul Local Tãlmaciu vor
þine cont, atunci când va veni vorba despre stabilirea prioritãþilor. Doriþi ca o stradã
sã fie asfaltatã sau reparatã, reþelele de canalizare ºi alimentare cu apã sã fie
schimbate sau parcurile de joacã pentru copii sã fie mai bine îngrijite? Ne puteþi
spune care ar trebui sã fie principala investiþie pentru oraº, prin intermediul acestui
talon. Taloanele se vor depune la cãsuþa “INFORMAÞIA TÃLMACIULUI”, situatã la
intrarea principalã în Primãria Tãlmaciu.
N u m e :N u m e :N u m e :N u m e :N u m e : P r e n u m e :P r e n u m e :P r e n u m e :P r e n u m e :P r e n u m e :       Str      Str      Str      Str      Str.:.:.:.:.:
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
. .. .. .. .. .

Propunerea dumneavoastrã pentruPropunerea dumneavoastrã pentruPropunerea dumneavoastrã pentruPropunerea dumneavoastrã pentruPropunerea dumneavoastrã pentru
dezvoltarea oraºuluidezvoltarea oraºuluidezvoltarea oraºuluidezvoltarea oraºuluidezvoltarea oraºului
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În atenþia locuitorilor oraºului
Tãlmaciu ºi a comunelor
arondate Serviciului Public
Comunitar Local pentru Evidenþa
Persoanelor Tãlmaciu (Boiþa,
Racoviþa, Turnu Roºu):

Cu cel mult 180 de zile înainte
de expirarea termenului de
valabilitate a actului de identitate,
dar nu mai puþin de 15 zile, titularul
acestuia are obligaþia sã solicite
serviciului public comunitar de
evidenþã a persoanelor elibe-
rarea unei noi cãrþi de identitate,
prezentând urmãtoarele docu-
mente:

- cerere tip pentru eliberarea
actului de identitate (se primeºte

de la ghiºeu);
- actul de identitate ºi cartea

de alegãtor expirate;
- certificatul de naºtere, original

ºi copie;
- certificatul de cãsãtorie sau

hotãrârea de divorþ, definitivã ºi
irevocabilã, dacã este cazul,
original ºi copie;

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

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

- documentul cu care se face
dovada adresei de domiciliu,

original ºi copie;
- chitanþa reprezentând

contravaloarea cãrþii de identitate
de 7 lei ºi a taxei de timbru de 4
lei, achitate la casieria Primãriei
oraºului Tãlmaciu.

Tinerii care împlinesc vârsta
de 14 ani trebuie sã se prezinte
la S. P.C. L. E. P. Tãlmaciu, în
termen de 15 zile dupã împlinirea
vârstei de 14 ani, în vederea
eliberãrii unui act de identitate, cu
urmãtoarele documente:

- cererea pentru eliberarea
actului de identitate, semnatã atât
de minor, cât ºi de pãrinte/
reprezentant legal (se primeºte
de la ghiºeu);

- certificatul de naºtere, original
ºi copie;

- actul de identitate al unuia
dintre pãrinþi sau al 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,
hotãrârea de divorþ, definitivã ºi
irevocabilã, în cazul în care pãrinþii
sunt divorþaþi, original ºi copie;

- chitanþa reprezentând
contravaloarea cãrþii de identitate
de 7 lei ºi a taxei de timbru de 5
lei, achitate la casieria Primãriei

oraºului Tãlmaciu.
La împlinirea vârstei de 14 ani, minorul se prezintã la ghiºeul

Serviciului Public Comunitar Local de Evidenþã a Persoanelor, însoþit
de unul dintre pãrinþi sau, dupã caz, de reprezentantul sãu legal, de
persoana desemnatã din cadrul centrului specializat aflat sub
autoritatea serviciului public de asistenþã socialã sau de persoana
cãreia i-a fost încredinþat în plasament, pentru a solicita eliberarea
actului de identitate.

PROGRAMUL CU PUBLICUL
LUNI 8-12 - primiri documente

15-16 - eliberãri documente
MARÞI 8-12 - primiri documente

15- 16 - eliberãri documente
MIERCURI 12-18 - primiri documente ºi eliberãri

documente
JOI 8-12 - primiri documente

15- 16 - eliberãri documente
VINERI 8-12 - primiri documente ºi eliberãri

documente
SPCLEP Tãlmaciu

- compartiment evidenþa persoanelor-
Consilier Elena- Delia Stancu

Serviciul Public de Asistenþã Socialã din cadrul
 Primãriei oraºului Tãlmaciu primeºte cererile pentru
acordarea ajutorului pentru încãlzirea locuinþei,

aferent sezonului rece noiembrie 2016 – martie 2017.
Ajutorul pentru încãlzirea locuinþei se acordã familiilor ºi

persoanelor singure, cetãþeni români dar ºi cetãþeni strãini,
care au domiciliul sau reºedinþa pe teritoriul administrativ al
oraºului Tãlmaciu. Cuantumul ajutorului va fi diferit,  în funcþie
de venitul net mediu lunar pe membru de familie, dar ºi în
funcþie de sistemul utilizat pentru încãlzirea locuinþei: gaze
naturale, energie termicã, energie electricã, lemne, cãrbuni
sau combustibili petrolieri. Acest sprijin financiar se acordã
celor în drept numai pentru locuinþa de domiciliu/de reºedinþã
a acestora.

Pentru a obþine ajutorul pentru încãlzirea locuinþei, repre-
zentantul familiei care îndeplineºte criteriile va depune o cerere
– declaraþie pe propria rãspundere, un formular tipizat aprobat
prin HG 778/2013. Aceastã cerere poate fi procuratã în formatul
tipãrit de la sediul Serviciul Public de Asistenþã Socialã din
cadrul Primãriei oraºului Tãlmaciu.

Împreunã cu cererea tip, solicitanþii vor depune ºi acte
doveditoare privind componenþa familiei, veniturile membrilor
acesteia, precum ºi bunurile mobile ºi imobile deþinute.

În scopul completãrii corecte a formularului:
· Prin “familie” se înþelege soþul, soþia, precum ºi alte

persoane, indiferent dacã între acestea existã sau nu relaþii de
rudenie, care au acelaºi domiciliu sau reºedinþã ºi/sau care
locuiesc ºi se gospodãresc împreunã, sunt înscrise în cartea
de imobil ºi sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de
întreþinere a locuinþei.

· Prin “persoanã singurã” se înþelege persoana care a împlinit
vârsta de 18 ani, care locuieºte singurã ºi nu se mai aflã în
întreþinerea pãrinþilor, precum ºi persoana cu vârsta cuprinsã
între 16 ºi 18 ani, care locuieºte ºi se gospodãreºte singurã ºi
are capacitatea de exerciþiu anticipatã.

· Prin „locuinþa de domiciliu sau reºedinþa” se înþelege
locuinþa aflatã în proprietatea titularului ajutorului sau închiriatã
sau asupra cãreia exercitã un drept de folosinþã în condiþiile
legii, situatã la adresa înscrisã în actele de identitate ale
membrilor de familie sau, dupã caz, adresa la care persoanele
sunt înscrise în cartea de imobil ºi sunt luate în calcul la

Deºi la prima vedere
colectarea separatã a deºeu-
rilor poate pãrea ceva simplu,
în realitate însã în viaþa de zi
cu zi pot apãrea ºi unele
situaþii ceva mai complicate.

Mai jos gãsiþi rãspunsurile
la unele dintre cele mai frec-
vente situaþii care v-ar putea
ridica semne de întrebare.

Cum se colecteazã deºeu-
rile care conþin mai multe tipuri
de material reciclabil (spre
exemplu, un ambalaj care
conþine atât hârtie cât ºi
plastic)?

Aceste deºeuri se colec-
teazã în funcþie de materialul
predominant (în exemplul de
mai sus, dacã acesta este
hârtia, atunci se vor colecta ca
hârtie, iar dacã este plasticul,
se vor colecta ca plastic).

Pot arunca deºeurile de
ambalaje cu resturi alimen-
tare în ele?

Nu. Ambalajele trebuie go-
lite de toate resturile alimen-
tare. Dacã sunt prea murdare,
se aruncã în recipientul gri
pentru deºeuri amestecate.

Trebuie sã spãl deºeurile
(de ex. cutiile de conserve)
înainte de a le colecta

Ajutorul de încãlzire pentru sezonul rece
stabilirea cheltuielilor de întreþinere a locuinþei. Locuinþa socialã
este inclusã în aceastã categorie.

· Persoana care depune cererea poate avea una dintre
urmãtoarele calitãþi:

- proprietarul locuinþei pentru care se solicitã ajutorul,
- succesorul de drept al proprietarului,
- persoana care a înstrãinat locuinþa în baza unui contract de

vânzare-cumpãrare cu clauzã de întreþinere sau cu drept de
habitaþie,

- titularul contractului de închiriere, comodat, concesiune al
locuinþei

- alt membru de familie major ºi împuternicit de proprietarul
locuinþei sau de titularul contractului de închiriere

- reprezentantul legal al persoanei singure care nu a împlinit
vârsta de 16 ani sau al persoanelor prevãzute la art. 43 alin. (1)
lit. b) ºi  art. 178 lit. a) ºi b) din Legea nr. 287/2009, republicatã,
cu modificãrile ulterioare.

· Persoanele care solicitã ajutorul pentru încãlzirea cu energie
termicã au obligaþia de a completa numãrul de camere ale
locuinþei.

· La stabilirea venitului net mediu lunar pe membru de familie
ºi, dupã caz, al persoanei singure se iau în calcul toate veniturile
realizate de membrii acesteia în luna anterioarã depunerii
cererii.

Cererile de acordare a ajutorului de încãlzire a locuinþei
însoþite de actele doveditoare, se depun la sediul Serviciul
Public de Asistenþã Socialã Tãlmaciu (Primãria oraºului
Tãlmaciu), pentru constituirea dreptului la încãlzire pe toatã
perioada sezonului rece 2016-2017.

Cetãþenii care îndeplinesc condiþiile pentru a primi acest
ajutor pe parcursul sezonului rece, stabilirea dreptului la
ajutorul pentru încãlzirea locuinþei se face începând cu luna
depunerii cererii, pentru cei care au depus documentele pânã
la data de 20 a lunii respective. Dacã cererea a fost depusã
dupã data de 20 a lunii, beneficiarul va avea dreptul la ajutor
din urmãtoarea lunã.

Nu au dreptul la ajutor pentru încãlzirea locuinþei familiile
sau persoanele singure care deþin în proprietate unul dintre
bunurile cuprinse în Lista bunurilor care conduc la excluderea
acordãrii ajutorului pentru încãlzirea locuinþei, aºa cum sunt
stabilite în H.G. nr.920/2011:

- Clãdiri sau alte spaþii locative în afara locuinþei de domiciliu

ºi a anexelor gospodãreºti
- Terenuri de împrejmuire a locuinþei ºi curtea aferentã ºi

alte terenuri intravilane care depãºesc 1000 mp în zona urbanã
ºi 2000 mp în zona ruralã

- Autoturism/autoturisme ºi/sau motocicletã/motociclete cu
o vechime mai micã de 10 ani cu excepþia celor adaptate pentru
persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora
sau persoanelor dependente precum ºi pentru uzul
persoanelor aflate în zone greu accesibile

- Mai mult de un autoturism/motocicletã cu o vechime mai
mare de 10 ani

- Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu
sau fãrã remorci, rulote, autobuze, microbuze

- ºalupe, bãrci cu motor, scutere de apã, iahturi
- Utilaje agricole (tractor, combinã autopropulsatã ºi de

prelucrare agricolã (presã de ulei, moarã de cereale)
- Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat

lemnul acþionate hidraulic, mecanic sau electric)
- Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei
- Suprafeþe de teren, animale ºi pãsãri a cãror valoare netã

de producþie anualã depãºeºte suma de 1000 euro pentru
persoana singurã, respectiv suma de 2.500 Euro pentru familie.
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Redactor: Dan FRÂNCU
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primarul oraºului Tãlmaciu, ºi
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Consiliul Local Tãlmaciu

Informaþii utile despre
colectarea deºeurilor

separat?
Spãlarea cutiilor/sticlelor

goale nu este necesarã.
Acestea trebuie golite cât mai
bine de conþinut. Spãlarea lor
ar duce la un consum de apã
nejustificat.

Trebuie sã presez deºeurile
înainte de a le colecta?

Da. În acest fel, deºeurile
(de ex. buteliile de PET, dozele
de aluminiu) vor ocupa mult
mai puþin loc ºi vor fi mult mai
uºor de transportat.

Trebuie sã scot dopul
recipienþilor de plastic înainte
de colectare?

Nu este obligatoriu, dar
acest lucru este folositor,
deoarece uºureazã activitatea
de reciclare. Recipienþii sunt
produºi dintr-un material
diferit de cel din care sunt
produse dopurile. Cele douã
se recicleazã în fluxuri diferite.
Mai mult, ca sã puteþi presa
recipienþii, este necesar sã le
scoateþi dopurile.

Trebuie sã scot etichetele de
pe sticle, PET-uri, conserve?

Nu este necesarã scoa-
terea etichetelor.

Pot colecta polistiren utilizat
la ambalarea alimentelor (de

ex. tãviþele pe care este
ambalatã carnea)?

Polistirenul utilizat la amba-
larea alimentelor poate fi co-
lectat separat în vederea reci-
clãrii dupã ce vasul, tava etc.
sunt golite de conþinut. Acestea
se colecteazã în recipientul
galben pentru colectarea
plasticului ºi a metalului.

Pot colecta folii de
aluminiu?

Folia de aluminiu utilizatã la
împachetarea alimentelor
poate fi colectatã separat doar
în cazul în care este curatã.
Dacã folia de aluminiu este
murdarã, trebuie aruncatã în
recipientul pentru deºeuri
amestecate.

De ce se colecteazã doar
ambalajele (sticle ºi borcane)
din sticlã, nu ºi geamurile sau
vesela spartã?

Sticla de la geamuri, oglinzi,
veselã etc. conþine substanþe
chimice care nu se regãsesc
ºi în sticla utilizatã la produ-
cerea ambalajelor, substanþe
care intervin în mod negativ în
procesul de reciclare.

În recipientul albastru pot
colecta orice fel de deºeu de
hârtie ºi carton?

Da, cu condiþia ca deºeul
respectiv sã fie curat sau nu
foarte murdar. De exemplu, nu
puteþi colecta în acest recipient
hârtia de la pachetul de unt,
ºerveþelele de hârtie folosite,

scutecele de unicã folosinþã,
ºi tampoanele utilizate, vesela
de unicã folosinþã (din hârtie)
utilizatã. Aceste deºeuri trebuie
colectate în recipientul gri
pentru deºeurile amestecate.

Trebuie sã cumpãr reci-
pienþii pentru colectarea
separatã a deºeurile reci-
clabile ºi a deºeurilor bio-
degradabile?

Nu trebuie sã cumpãraþi
aceºti recipienþi, ei sunt
asiguraþi cu titlu gratuit de
cãtre primãrie.

Ce se întâmplã cu deºeurile
reciclabile dupã ce le colectez
separat?

Sunt transportate cãtre
operatorul de salubrizare la
staþiile de sortare. Dupã ce
sunt sortate, iar eventualele
greºeli de colectare corectate,
materialele obþinute sunt
transmise operatorilor econo-
mici în vederea reciclãrii.

Ce se întâmplã cu deºeu-
rile biodegradabile dupã ce
le colectez separat?

Sunt transportate de cãtre
operatorul de salubrizare la
staþiile de compostare. Aici, în
urma unor procese specifice,
sunt transformate în compost,
material ce poate fi utilizat ca
îngrãºãmânt. În cazul
locuinþelor individuale unde
existã suficient spaþiu, aceste
deºeuri pot fi compostate în
curte.

Ce fac cu deºeurile volu-
minoase care nu încap în
recipienþii de colectare?

Deºeurile voluminoase (ex.
mobilã veche, saltele) necesitã
o colectare separatã în
vederea valorificãrii. Verificaþi la
operatorul de salubrizare cu
care aveþi contract ce modalitãþi
de colectare separatã vã pune
la dispoziþie ºi care sunt
costurile.

Ce fac cu echipamentele
electrice ºi electronice stricate
pe care vreau sã le arunc?

Deºeurile de echipamente
electrice ºi electronice sunt
colectate în puncte special

amenajate de primãrie.
Verificaþi la operatorul de
salubrizare unde este cel mai
apropiat punct de colectare.

Unde pot arunca bateriile
pe care nu le mai pot folosi?

Bateriile ºi acumulatorii
portabili (nu auto) uzate pot fi
colectaþi acasã, într-o pungã
sau cutie. Majoritatea super-
marketurilor ºi hypermarketu-
rilor au un punct special ame-
najat de colectare a acestora,
situat de obicei la intrarea
clienþilor. Când vã duceþi la
cumpãrãturi, luaþi ºi bateriile
uzate cu dumneavoastrã ºi
lãsaþi-le la punctul respectiv.
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Efectivele MAI asigurã paza
sediului Biroului Electoral
Central, Biroului Electoral
al Municipiului Bucureºti, a
sediilor Birourilor Electorale
Judeþene ºi ale celor
18.626 secþii de votare
organizate în þarã.

Dupã încheierea votãrii,
ºtampilele de vot vor fi secu-
rizate în plicuri sigilate ºi
înseriate

Pentru acest proces elec-
toral, Ministerul Afacerilor
Interne asigurã achiziþionarea
unor plicuri din plastic trans-
parent, înseriate, prevãzute cu
sistem de sigilare, în care vor
fi introduse ºtampilele cu
menþiunea VOTAT dupã
încheierea votãrii.

Întregul proces de numã-
rare a voturilor va fi înregistrat
audio-video

Operatorul de calculator al
biroului electoral al secþiei de
vot asigurã înregistrarea
video-audio neîntreruptã a pro-
cedurilor realizate de la înche-
ierea votãrii ºi pânã la
pãrãsirea localului secþiei de

INFORMAÞII UTILE DESPRE ALEGERILE PARLAMENTARE

vot de cãtre membrii biroului
electoral al secþiei de votare,
în scopul asigurãrii posibi-
litãþii organismelor electorale
de a verifica respectarea
dispoziþiilor privind numã-
rarea voturilor ºi constatarea
rezultatelor.

Alegãtorii vor primi
2 buletine de vot

La alegerile parlamentare,
alegãtorii vor primi 2 buletine
de vot - unul pentru alegerea
membrilor Camerei Depu-
taþilor ºi unul pentru alegerea
membrilor Senatului.

Sistemul informatic de
monitorizare a prezenþei la vot
ºi de prevenire a votului ilegal
ºi la acest proces electoral va
fi folosit Sistemul informatic de
monitorizare a prezenþei la vot
ºi de prevenire a votului ilegal
implementat de Autoritatea
Electoralã Permanentã ºi
dezvoltat de Serviciul de
Telecomunicaþii Speciale.

Programul semnaleazã
dacã un alegãtor a votat deja

sau daca un alegãtor nu are
drept de vot ºi agregã datele
statistice privind prezenþa la
urne.

Acest sistem a fost utilizat
pentru prima datã la alegerile
locale din acest an.

Pagina oficialã
a Biroului Electoral

Central

A fost creatã pagina oficialã
a Biroului Electoral Central
dedicatã alegerilor Alege-
rilor Parlamentare 2016
(parlamentare2016.bec.ro).

Pe aceastã paginã puteþi
gãsi informaþii despre proce-
sul alegerilor, statistici ºi
rezulate oficiale.

De ºtiut

Am drept de vot?
Da, dacã ai 18 ani împliniþi

ºi nu þi-a fost interzisã
exercitarea acestui drept prin
hotãrâre judecãtoreascã
definitivã.

Ministerul Afacerilor Interne va asigura pazaMinisterul Afacerilor Interne va asigura pazaMinisterul Afacerilor Interne va asigura pazaMinisterul Afacerilor Interne va asigura pazaMinisterul Afacerilor Interne va asigura paza
birourilor electorale ºi a secþiilor de votarebirourilor electorale ºi a secþiilor de votarebirourilor electorale ºi a secþiilor de votarebirourilor electorale ºi a secþiilor de votarebirourilor electorale ºi a secþiilor de votare

Din pãcate, acest efort
al administraþiei publice
locale de a înfrumuseþa
ºi dota oraºul cu
elemente civilizate, ce
trebuie sã contribuie la
curãþenia ºi ordinea în
localitate, nu s-a bucurat,
în unele zone, de
respectul cuvenit din
partea unora dintre
cetãþeni. Deja, câteva

Respectaþi domeniul public

Unde votez?
La secþia de votare la care

eºti arondat sau, dacã te afli
în altã localitate din judeþul de

domiciliu, la orice secþie de
votare, pe listã suplimentarã.

Cum pot vota?
Cu cartea de identitate,

cu buletinul de identitate
sau cu paºaportul diplomatic
ori de serviciu.

În cursul lunii noiembrie, în mai multe zone din oraºul
Tãlmaciu au fost amplasate coºuri de gunoi stradale.

coºuri de gunoi au
fost rupte sau demontate
din suportul lor, astfel
cã nu-ºi mai pot
îndeplini menirea.

Rugãm cetãþenii
oraºului sã trateze
cu respectul ºi
înþelepciunea cuvenite
orice lucrare, investiþie
sau dotare a domeniului
public cu diverse achiziþii,

deoarece în fiecare
dintre acestea se
regãsesc banii noºtri,
ai tuturor, bani din
bugetul local al
oraºului Tãlmaciu.

Doar împreunã
putem contribui la
creºterea nivelului
general de confort ºi
civilizaþie al
oraºului nostru.

Zilele trecute, la Tãlmaciu s-a desfãºurat
ediþia 2016 a tradiþionalului concurs de ºah
Cupa „1 DECEMBRIE”.

La competiþie au participat iubitori ai
sportului minþii (juniori ºi seniori) din oraºul
Tãlmaciu ºi din localitãþile învecinate.

Partidele s-au desfãºurat la ªcoala
Gimnazialã Tãlmaciu. La finalul competiþiei,
clasamentul fiecãrei categorii a fost
urmãtorul:

Juniori
1. Laurenþiu Florea
2. Paul Cioacã
3. Alin Botãrel

Cupa „1 DECEMBRIE” la ºah
Seniori
1. Nicolae Sãrac
2. Vasile Sfîrciog
3. Dorel Mircea
4. Werner Kaunz
5. Codruþ Cioacã
6. Gabriel Zala.
Festivitatea de premiere s-a desfãºurat

sâmbãtã, 19 noiembrie, în prezenþa vice-
primarului oraºului Tãlmaciu, Ion Dacian, ce
a oferit câºtigãtorilor premii în bani ºi diplome.
Cupa „1 DECEMBRIE” la ºah a fost organizatã
de Primãria ºi Consiliul Local al oraºului Tãl-
maciu, cu sprijinul localnicului Vasile Sfîrciog.
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