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Circumscripþia Electoralã
nr. 34,

Judeþul Sibiu
Circumscripþia Electoralã

nr. 11, oraº Tãlmaciu
Proces verbal privind centra-

lizarea voturilor, constatarea
rezultatului alegerilor ºi atribuirea
mandatului de primar la alegerile
locale din data de 5 iunie 2016
(Extras)

- numãrul total al alegãtorilor
prevãzuþi în listele electorale din
circumscripþia electoralã: 6592

- numãrul total al alegãtorilor
potrivit listei electorale perma-
nente: 6535

- numãrul total al alegãtorilor
potrivit copiilor de pe listele
electorale complementare: 19

- numãrul total al alegãtorilor
potrivit listelor electorale supli-
mentare: 35

- numãrul total al alegãtorilor
în cazul cãrora s-a folosit urna
specialã: 3

- numãrul total al alegãtorilor
care s-au prezentat la urne,
înscriºi în listele electorale din
circumscripþia electoralã: 3421

- numãrul total al alegãtorilor
care s-au prezentat la urne,
înscriºi în listele electorale
permanente: 3381

- numãrul total al alegãtorilor
care s-au prezentat la urne ,
înscriºi în copiile de pe listele
electorale complementare: 2

- numãrul total al alegãtorilor
care s-au prezentat la urne,
ãînscriºi în listele electorale
suplimetare: 35

- numãrul total al alegãtorilor
care s-au prezentat la urne, în
cazul cãrora s-a folosit urna
specialã: 3

Alegeri locale 2016 – rezultateAlegeri locale 2016 – rezultateAlegeri locale 2016 – rezultateAlegeri locale 2016 – rezultateAlegeri locale 2016 – rezultate
- numãrul total al voturilor

valabil exprimate: 3275
- numãrul total al voturilor nule:

146
- numãrul buletinelor de vot

primite: 7200
- numãrul buletinelor de vot

neîntrebuinþate ºi anulate: 3779
Numãrul total al voturilor valabil

exprimate obþinute de fiecare
candidat pentru funcþia de primar:

- Oancea Ioan (Partidul
Naþional Liberal) – 1274

- Basarabã Nicolae Petru
(Partidul Social Democrat) -
1386

- ªutea Nicolae (Partidul
Alianþa Liberalilor ºi Demo-
craþilor) – 110

- Albu Adrian Ioan (Partidul
Miºcarea Popularã) – 80

- Mandea Ioan Remus
(Partidul Social Românesc) – 63

- Talpoº Ion (candidat
independent) – 311

- Bãdilã Ilie (candidat
independent) – 51.

Candidatul declarat ales cãruia
i se va atribui mandatul de primar,
conform art. 101 alin. (2) din
Legea nr. 115/2015 pentru
alegerea autoritãþilor adminis-
traþiei publice locale, pentru
modificarea Legii administraþiei
publice locale nr. 215/2001,
precum ºi pentru modificarea ºi
completarea Legii nr. 393/2004
privind Statutul aleºilor locali:

- Basarabã Nicolae Petru
(Partidul Social Democrat) –
1386 voturi obnþinute.

Circumscripþia Electoralã
nr. 34,

Judeþul Sibiu
Circumscripþia Electoralã
nr. 11, oraº Tãlmaciu

Proces verbal privind centrali-

zarea voturilor, constatarea
rezultatului alegerilor ºi atribuirea
mandatelor pentru Consiliul
Local la alegerile locale din data
de 5 iunie 2016 (Extras)

- numãrul total al alegãtorilor
prevãzuþi în listele electorale din
circumscripþia electoralã: 6592

- numãrul total al alegãtorilor
potrivit listei electorale perma-
nente: 6535

- numãrul total al alegãtorilor
potrivit copiilor de pe listele
electorale complementare: 19

- numãrul total al alegãtorilor
potrivit listelor electorale supli-
mentare: 35

- numãrul total al alegãtorilor
în cazul cãrora s-a folosit urna
specialã: 3

- numãrul total al alegãtorilor
care s-au prezentat la urne,
înscriºi în listele electorale din
circumscripþia electoral: 3421

- numãrul total al alegãtorilor
care s-au prezentat la urne,
înscriºi în listele electorale
permanente: 3381

- numãrul total al alegãtorilor
care s-au prezentat la urne ,
înscriºi în copiile de pe listele
electorale complementare: 2

- numãrul total al alegãtorilor
care s-au prezentat la urne,
ãînscriºi în listele electorale
suplimetare: 35

- numãrul total al alegãtorilor
care s-au prezentat la urne, în
cazul cãrora s-a folosit urna
specialã: 3

- numãrul total al voturilor
valabil exprimate: 3214

- numãrul total al voturilor nule:
207

- numãrul buletinelor de vot
primite: 7200

- numãrul buletinelor de vot
neîntrebuinþate ºi anulate: 3779

Numãrul total al voturilor valabil
exprimate, obþinute de fiecare listã
de candidaþi ºi de fiecare
candidat independent:

- Partidul Naþional Liberal –
1365

- Partidul Social Democrat -
1237

- Partidul Alianþa Liberalilor ºi
Democraþilor – 260

- Partidul Miºcarea Popularã
– 100

- Partidul “Blocul Unitãþii
Naþionale” - 110

- Partidul Social Românesc –
142

Numãrul de mandate ce revin
fiecãrei liste de candidaþi, precum
ºi candidaþilor independenþi:

- Partidul Naþional Liberal – 7
- Partidul Social Democrat – 7

(6 mandate atribuite în prima
etapã + un mandat atribuit în
etapa a doua)

- Partidul Alianþa Liberalilor ºi
Democraþilor – 1

Lista candidaþilor cãrora li
s-au atribuit mandate:

- Oancea Ioan – PNL
- Stroilã Gabriel – PNL
- Lotrean Constantin Mihai –

PNL
- Filip Gheorghe – PNL
- Covaci Adrian – PNL
- Voicu Adriana – PNL
- Achim Dan Alexandru - PNL
- Basarabã Nicolae Petru -

PSD
- Barbu Constantin – PSD
- Popa Constantin – PSD
- Zaharie Dorian Gheorghe –

PSD
- Rus Ioan – PSD
- Rînjeu Nicolae – PSD
- Ivan Ilie – PSD
- Potcovel Dumitru P ALDE.
Lista cu primii 3 supleanþi

pentru funcþia de consilier local:

În urmã cu doar câteva sãptãmâni, s-au încheiat lucrãrile
de modernizare a strãzii Rîului din Tãlmaciu. Pe întreaga
lungime a strãzii, s-a înlocuit reþeaua de alimentare cu apã
potabilã ºi au fost realizate lucrãri de infrastructurã rutierã,
rigole pentru scurgerea apelor pluviale, s-au montat borduri
ºi s-a aplicat pavaj cu pavele de beton.

Execuþia lucrãrii a fost aprobatã de Consiliul Local al
oraºului Tãlmaciu, prin adoptarea Hotãrârii nr. 88/2016
privind aprobarea principalilor indicatori tehnico – economici,
a documentaþiei tehnice, a finanþãrii acesteia ºi demararea
procedurii de achiziþie publicã pentru obiectivul de investiþii
„Reabilitare strada Rîului”.

Investiþia s-a efectuat exclusiv cu fonduri de la bugetul
local al oraºului.

Pentru a putea acoperi
cheltuielile organizatorice
prilejuite de desfãºurarea
Proiectului „Acasã la
români”, ce va fi derulat de
Asociaþia „Tãlmaciu – Vitre”
în  perioada 15 – 26 iulie, cu
ocazia sosirii la Tãlmaciu a
unei delegaþii din oraºul
francez Vitre, Consiliul Local

10.000 de lei pentru10.000 de lei pentru10.000 de lei pentru10.000 de lei pentru10.000 de lei pentru
„„„„„Tãlmaciu – Vitre”Tãlmaciu – Vitre”Tãlmaciu – Vitre”Tãlmaciu – Vitre”Tãlmaciu – Vitre”

a aprobat acordarea unui
sprijin financiar în cuantum
de 10.000 lei.

Alocarea financiarã cãtre
Asociaþia „Tãlmaciu – Vitre”
a fost aprobatã prin
Hotãrârea nr. 90/2016.

Oraºele Tãlmaciu ºi Vitre
sunt înfrãþite în mod oficial
din anul 1999.

Procesul de modernizare al strãzii Rîului s-a încheiatProcesul de modernizare al strãzii Rîului s-a încheiatProcesul de modernizare al strãzii Rîului s-a încheiatProcesul de modernizare al strãzii Rîului s-a încheiatProcesul de modernizare al strãzii Rîului s-a încheiat

Sosesc ajutoarele alimentareSosesc ajutoarele alimentareSosesc ajutoarele alimentareSosesc ajutoarele alimentareSosesc ajutoarele alimentare
Din data de 21 iunie,

Ministerul Fondurilor Europene
a început livrarea celei dintâi
tranºe a alimentelor din cadrul
Programul Operaþional Aju-

Produs Ambalare Numãr ambalaje Greutate (kg sau litri)
Fainã albã de grâu pungã de 1 kg. 1 1,000
Mãlai pungã de 1 kg. 2 2,000
Paste fãinoase pungã de 400 g. 1 0,400
Ulei Sticlã din plastic de 1 l. 2 2,000
Zahãr pungã de 1 kg. 1 1,000
Conservã carne de vitã Cutie metalicã de 300 g. 1 0,300
Conservã pateu de ficat de porc Cutie metalicã de 200 g. 1 0,200
Orez pungã de 1 kg. 1 1,000
Conservã de pastã de tomate Cutie metalicã de 400 g. 1 0,400
Fasole boabe pungã de 500 g. 1 0,500

torarea Persoanelor Dezavan-
tajate (POAD) finanþat din
Fondul de ajutor european
destinat celor mai defavorizate
persoane. În judeþul Sibiu vor

primi aceste ajutoare un
numãr de 67.362 de bene-
ficiari. Dintre aceºtia, 9.500
sunt din Sibiu, iar 3.600 din
Mediaº. Un numãr mare de

beneficiari se aflã ºi în
localitãþile Roºia (3.131), Jina
(2.000), Laslea (1.951),
Dumbrãveni (1.790), Brateiu
(1.697), Avrig (1.600),

Porumbacu de Jos (1.570).
Potrivit regulamentului

POAD, fiecare beneficiar va
primi câte douã cutii cu
alimente, numãrul total al
cutiilor ce vor fi repartizate
judeþului Sibiu fiind de 134.724
unitãþi. Valoarea unei cutii este
29,52 de lei, TVA inclus.

Cantitãþile de alimente pe
care le vor primi beneficiarii
înscriºi pe liste: (vezi tabel)

Ajutoarele vor fi distribuite
beneficiarilor de reprezentanþii
primãriilor din fiecare localitate.
De aceste alimente benefi-
ciazã pensionarii din sistemul

de stat sau cei care primesc
indemnizaþie socialã pentru
pensii mai mici de 450 de lei,
persoanele cu handicap
gradele I sau II, ºomerii în platã,
beneficiarii ajutorului social
conform Legii nr.416, veteranii
de rãzboi ºi vãduvele acestora,
eroii Revoluþiei sau persoanele
persecutate politic în timpul
regimului comunist, cu condiþia
sã aibã venituri sub 450 de lei.
Ca o premierã, în acest an,
ajutoarele se pot acorda ºi
persoanelor fãrã venituri.

Vom reveni cu amãnunte
despre distribuirea alimentelor
la nivelul comunei Racoviþa.

- Creþu Mircea Cãlin – PNL
- Câmpean Anca Paraschiva

– PNL
- Dinica Alexandru – PNL
- Ion Dacian – PSD

- Cârpãtorea Dumitru – PSD
- Moroianu Radu Mihail – PSD
- ªutea Nicolae – P ALDE
- Popa Ioan – P ALDE
- Drãghiþã Marcela – P ALDE.
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InformareInformareInformareInformareInformare
privind ºedinþa ordinarã a Consiliului Local al
oraºului Tãlmaciu din 21 iunie 2016

Au fost adoptate urmã-
toarele hotãrâri:

1. Hotãrârea nr. 106/2016
privind alegerea preºedin-
telui de ºedinþã pentru
ºedinþa ordinarã a Consiliului
Local Tãlmaciu din
21.06.2016 - unanimitate de
voturi;

2. Hotãrârea nr. 107/2016
privind rectificarea bugetului
local pe trimestrul II 2016 -

unanimitate de voturi;
3. Hotãrârea nr. 108/2016

privind aprobarea documen-
taþiei, finanþarea acesteia, a
principalilor indicatori tehnico-
economici ºi demararea
procedurii de achiziþie pentru
obiectivul de investiþii “Ca-
nalizarea pluvialã strãzi
Cartier 1 Mai, oraº Tãlmaciu,
jud. Sibiu (strada 1 Mai, strada
1 Decembrie 1918, strada 22

Decembrie 1989”- unani-
mitate de voturi;

4. Hotãrârea nr. 109/2016
privind aprobarea docu-
mentaþiei, a principalilor
indicatori tehnico-economici
ºi demararea procedurii de
achiziþie pentru obiectivele de
investiþii “Conductã ºi
branºamente apã -  strada 1
Decembrie 1918 ºi bran-
ºamente de apã pe strada

Dealului din oraºul Tãlmaciu”
- unanimitate de voturi;

5. Hotãrârea nr. 110/2016
privind aprobarea docu-
mentaþiei ºi a finanþãrii aces-
teia, a principalilor indicatori
tehnico-economici ºi demara-
rea procedurii de achiziþie
pentru obiectivul de investiþii
”Conductã de apã ºi branºa-
mente de apã pe strada 1 Mai
din oraºul Tãlmaciu” -
unanimitate de voturi;

6. Hotãrârea nr. 111/2016
privind aprobarea preþurilor de
pornire  la licitaþia din luna iulie
2016 a  partizilor de masã
lemnoasã pe picior din fondul
forestier  proprietatea ora-
ºului Tãlmaciu - unanimitate
de voturi;

7. Hotãrârea nr. 112/2016
privind aprobarea documen-

tatiei PUD -”Amenajare ma-
gazin Profi în Clãdire Exis-
tentã” - 13 voturi pentru ºi 1
abþinere (consilierul Covaci).

Nu s-au aprobat:
- PROIECTUL DE HOTÃ-

RÂRE privind concesionarea
directã a unei parcele de teren
domnului Rotar Cornel, în
vederea extinderii spaþiului
comercial proprietate perso-
nalã situat în Tãlmaciu, Piaþa
Textiliºtilor, bl. 2,  prin reali-
zarea unor cãi de acces în
spaþiul deþinut;

- PROIECTUL DE HOTÃ-
RÂRE privind concesionarea
directã a unei parcele de teren
cãtre S.C. STONE WHITE
S.R.L., în vederea extinderii
spaþiului comercial proprie-
tate personalã situat în

Tãlmaciu, Piaþa Textiliºtilor, bl.
2,  prin realizarea unor cãi de
acces în spaþiul deþinut;

- PROIECTUL DE HOTÃ-
RÂRE privind concesionarea
directã a unei parcele de
teren domnului Þuþulescu
Daniel, în vederea extinderii
spaþiului comercial pro-
prietate personalã situat în
Tãlmaciu, Piaþa Textiliºtilor, bl.
2,  prin realizarea unor cãi de
acces în spaþiul deþinut.

S-a avizat favorabil cererea
d-lui Bârzã Adrian, pentru
inchiriere teren  pentru
amplasare stupi albine.

S-a amânat analizarea
cererii domnului Stoica
Vasile, domiciliat în Tãlmaciu,
str. Unirii.

Consilier administraþie,
Claudia Hanea

Consiliul Local al oraºului
Tãlmaciu, întrunit în ºedinþã de
constituire, la data de 24 iunie
2016,

Analizând propunerile privind
numãrul  ºi componenþa Comi-
siei de validare a mandatelor
consilierilor aleºi,

În conformitate cu prevederile
art.  4 din Ordonanþa Guvernului
nr. 35/2002 pentru aprobarea
Regulamentului  – cadru de
organizare ºi funcþionare a
consiliilor locale, cu modi-
ficãrile ºi completãrile ulte-
rioare, aprobatã prin  Legea nr.

Consiliul Local al oraºului Tãlmaciu,
întrunit în ºedinþã ordinarã, la data de 24
iunie 2016,

Având în vedere propunerile pentru
funcþia de viceprimar ºi procedând prin vot
secret la alegerea acestuia,

În conformitate cu prevederile cu art. 11 -
14 din Ordonanþa Guvernului nr. 35/2002
pentru aprobarea Regulamentului – cadru
de organizare ºi funcþionare a consiliilor
locale, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare, Legea nr. 673/2002 privind
aprobarea O.G. nr. 35/2002,

În temeiul art. 45 alin. 1, art. 57 alin. 3,
art. 115 alin. 1 lit. „b” din Legea nr. 215/

HOTÃRÂREA NRHOTÃRÂREA NRHOTÃRÂREA NRHOTÃRÂREA NRHOTÃRÂREA NR. 113/1/2016. 113/1/2016. 113/1/2016. 113/1/2016. 113/1/2016
privind alegerea comisiei de validare

HOTÃRÂREA NRHOTÃRÂREA NRHOTÃRÂREA NRHOTÃRÂREA NRHOTÃRÂREA NR. 117/5/2016. 117/5/2016. 117/5/2016. 117/5/2016. 117/5/2016
privind alegerea viceprimarului oraºului Tãlmaciu

673/2002;
În temeiul dispoziþiilor art. 31

alin. 2, art. 45 alin. 1, art. 115 alin.
1 lit. „b”  din Legea  nr. 215/2001
privind  administraþia publicã
localã, republicatã, cu modifi-
cãrile ºi completãrile ulterioare,

HOTÃRÃªTE:
Art. 1 Se alege comisia de

validare a Consiliului Local al
oraºului Tãlmaciu, în urmã-
toarea componenþã:

1. POTCOVEL DUMITRU –
ALDE – PRE:EDINTE;

2. POPA CONSTANTIN –
PSD - SECRETAR;

3. COVACI ADRIAN -  PNL -
MEMBRU;

Art. 2 Comisia de validare va
funcþiona pe întreaga duratã a
mandatului consiliului local.

Adoptatã în Talmaciu, la data
de 24 iunie 2016.

PREªEDINTE DE VÂRSTÃ,
BARBU CONSTANTIN

ASISTENÞI:
CONSILIER, ACHIM DAN -
                    ALEXANDRU

CONSILIER,  OANCEA IOAN
CONTRASEMNEAZÃ:

SECRETAR,
HANEA VIOLETA

2001 privind administraþia publicã localã,
republicatã, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare;

HOTÃRÃªTE:
Articol unic: Se alege domnul ION

DACIAN  în calitate de viceprimar al
oraºului Tãlmaciu.

Adoptatã în Talmaciu, la data de 24 iunie
2016.

PREªEDINTE DE ªEDINÞÃ,
BARBU CONSTANTIN
CONTRASEMNEAZÃ

SECRETAR,
HANEA VIOLETA

Consiliul Local al oraºului Tãlmaciu,
întrunit în ºedinþã ordinarã, la data de 24 iunie
2016;

Având în vedere propunerile privind
constituirea comisiilor de specialitate, þinând
cont de pregãtirea profesionalã, aptitudinile
ºi opþiunile consilierilor,

În conformitate cu prevederile art. 15-27 ºi
29-30 din Ordonanþa Guvernului nr. 35/2002
pentru aprobarea Regulamentului – cadru
de organizare ºi funcþionare a consiliilor
locale, cu modificãrile ºi completãrile

Consiliul Local al oraºului Tãlmaciu,
întrunit în ºedinþã de constituire, la data de
24 iunie 2016,

Luând act de depunerea ºi semnarea de
cãtre consilierii aleºi la 6 iunie 2016, ale cãror
mandate au fost validate, jurãmântul pentru
respectarea Constituþiei României ºi a legilor
þãrii, precum ºi pentru desfãºurarea cu bunã
credinþã ºi potrivit puterilor ºi priceperii tuturor
activitãþilor ºi acþiunilor ce le revin pentru
binele locuitorilor,

În baza H.C.L. nr. 2/2016 privind validarea

HOTÃRÂREA NRHOTÃRÂREA NRHOTÃRÂREA NRHOTÃRÂREA NRHOTÃRÂREA NR. 118/6/2016. 118/6/2016. 118/6/2016. 118/6/2016. 118/6/2016
privind constituirea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate

ulterioare, Legea nr. 673/2002 privind
aprobarea O.G. nr. 35/2002,

În temeiul art. 31 alin. 2, art. 45 alin. 1, art.
115 alin. 1 lit. „b”  din Legea nr. 215/2001
privind administraþia publicã localã,
republicatã, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare,

HOTÃRÃªTE:

Articol unic. Se aleg comisiile de
specialitate ale Consiliului Local al oraºului
Tãlmaciu, astfel:

A. Comisia pentru activitãþi economico -
financiare, amenajarea teritoriului ºi
urbansim ºi agriculturã:

În urmãtoarea componenþã:
1. POPA CONSTANTIN - PSD;
2. RUS IOAN - PSD;
3. STROILÃ GABRIEL - PNL;
4. COVACI ADRIAN - PNL;
5. VOICU ADRIANA - PNL;
B. Comisia  juridicã ºi de disciplinã,

protecþia mediului ºi turism:
În urmãtoarea componenþã:
1. BARBU CONSTANTIN - PSD;
2. POTCOVEL DUMITRU - ALDE;
3. FILIP GHEORGHE - PNL;
4. ACHIM DAN ALEXANDRU - PNL;
5. IVAN ILIE - PSD;

C. Comisia pentru activitãþi social-
culturale, culte, învãþãmânt, sãnãtate ºi
familie, muncã ºi protecþie socialã,
protecþie copii, tineret ºi sport:

În urmãtoarea componenþã:
1. ION DACIAN - PSD;
2. ZAHARIE DORIAN GHEORGHE - PSD;
3. RÎNJEU NICOLAE - PSD;
4. OANCEA IOAN - PNL;
5. LOTREAN CONSTANTIN MIHAI - PNL;
Adoptatã în Talmaciu, la data de 24 iunie

2016.
PREªEDINTE DE ªEDINÞÃ,

BARBU CONSTANTIN
CONTRASEMNEAZÃ:

SECRETAR,
HANEA VIOLETA

HOTÃRÂREA NRHOTÃRÂREA NRHOTÃRÂREA NRHOTÃRÂREA NRHOTÃRÂREA NR. 115/3/2016. 115/3/2016. 115/3/2016. 115/3/2016. 115/3/2016
privind constituirea Consiliului Local al oraºului Tãlmaciu

mandatelor consilierilor locali aleºi la data
de 5 iunie 2016,

În conformitate cu prevederile art. 8 alin. 6
din Ordonanþa Guvernului nr. 35/2002 pentru
aprobarea Regulamentului - cadru de
organizare ºi funcþionare a consiliilor locale,
cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
Legea nr. 673/2002 privind aprobarea O.G.
nr. 35/2002,

În temeiul dispoziþiilor art. 34 alin. 2, art. 45
alin. 1, art. 115 alin. 1 lit. „b”  din Legea nr.
215/2001 privind administraþia publicã

localã, republicatã, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare,

HOTÃRÃªTE:

Articol unic. Se constituie Consiliului Local
al oraºului Tãlmaciu, în urmãtoarea
componenþã:

1. ACHIM DAN ALEXANDRU - PNL;
2. BARBU CONSTANTIN - PSD;
3. COVACI ADRIAN - PNL;
4. FILIP GHEORGHE - PNL;
5. ION DACIAN - PSD;
6. IVAN ILIE - PSD;
7. LOTREAN CONSTANTIN-MIHAI - PNL;
8. OANCEA IOAN - PNL;
9. POPA CONSTANTIN - PSD;
10. POTCOVEL DUMITRU - ALDE;

11. RÎNJEU NICOLAE - PSD;
12. RUS IOAN - PSD;
13. STROILÃ GABRIEL - PNL;
14. VOICU ADRIANA - PNL;
15. ZAHARIE DORIAN-GHEORGHE –

PSD.
Adoptatã în Talmaciu, la data de 24 iunie

2016.

PREªEDINTE DE VÂRSTÃ,
BARBU CONSTANTIN

ASISTENÞI:
CONSILIER - ACHIM DAN ALEXANDRU

CONSILIER - OANCEA IOAN
CONTRASEMNEAZÃ:

SECRETAR,
HANEA VIOLETA

Lucrãrile de modernizare a sistemului rutier de
pe strada Mihai Eminescu (ax 2) din oraºul
Tãlmaciu sunt în plinã desfãºurare.

Se executã lucrãri de infrastructurã, vor fi
amenajate trotuare ºi va fi aplicat pavaj cu dale
de beton.

Pânã cel mai târziu în luna august, lucrarea
trebuie sã fie finalizatã.

Adresã de internet pentru Informaþia
Tãlmaciului

Utilizatorii internetului ne pot scrie ºi pe adresa de email:
informatiatalmaciului@talmaciu.ro. De asemenea, a
rãmas valabilã ºi vechea adresã de email:
informatiatalmaciului@gmail.com.

Aºteptãm cu interes mesajele voastre!

Modernizare pe strada Mihai EminescuModernizare pe strada Mihai EminescuModernizare pe strada Mihai EminescuModernizare pe strada Mihai EminescuModernizare pe strada Mihai Eminescu
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SerSerSerSerServiciul Pviciul Pviciul Pviciul Pviciul Public Comunitar Local de Evidenþã aublic Comunitar Local de Evidenþã aublic Comunitar Local de Evidenþã aublic Comunitar Local de Evidenþã aublic Comunitar Local de Evidenþã a
PPPPPersoanelor Tãlmaciu vã informeazãersoanelor Tãlmaciu vã informeazãersoanelor Tãlmaciu vã informeazãersoanelor Tãlmaciu vã informeazãersoanelor Tãlmaciu vã informeazã

În atenþia locuitorilor oraºului
Tãlmaciu ºi a comunelor
arondate Serviciului Public
Comunitar Local pentru Evi-
denþa Persoanelor Tãlmaciu
(Boiþa, Racoviþa, Turnu Roºu):

Cu cel mult 180 de zile
înainte de expirarea termenului
de valabilitate a actului de
identitate, dar nu mai puþin de
15 zile, titularul acestuia are
obligaþia sã solicite serviciului
public comunitar de evidenþã
a persoanelor eliberarea unei
noi cãrþi de identitate, pre-
zentând 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 iden-

titate 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

PPPPPompierii voluntari au fost la datorieompierii voluntari au fost la datorieompierii voluntari au fost la datorieompierii voluntari au fost la datorieompierii voluntari au fost la datorie

În data de 11 iunie, la Baza Sportivã „Pompierul” din Sibiu s-a
desfãºurat concursul profesional dedicat serviciilor voluntare
pentru situaþii de urgenþã din judeþul Sibiu.

În acest an, la competiþie au participat 7 echipaje, printre

PPPPPompierii SVSU Tãlmaciu –  locul 3 pe judeþul Sibiuompierii SVSU Tãlmaciu –  locul 3 pe judeþul Sibiuompierii SVSU Tãlmaciu –  locul 3 pe judeþul Sibiuompierii SVSU Tãlmaciu –  locul 3 pe judeþul Sibiuompierii SVSU Tãlmaciu –  locul 3 pe judeþul Sibiu

ªi în acest an competiþional, echipa de popice a
Clubului Sportiv al oraºului Tãlmaciu, una dintre cele mai
cunoscute din România, va fi sprijinitã financiar de
Consiliul Local Tãlmaciu.

Suma ce va fi alocatã de conducerea administrativã a
oraºului pentru activitatea sportivã desfãºuratã în anul
2016 se ridicã la 32.000 lei, aceasta fiind prevãzutã deja
în bugetul local – Cap. 67.02. „Culturã, recreere, religie”.

Acordarea sprijinului financiar pentru popicari a fost
aprobatã recent de legislativul local tãlmãcean, cu prilejul
unei ºedinþe ordinare, prin adoptarea Hotãrârii nr. 87/2016.

Conform solicitãrii adresate Consiliului Local Tãlmaciu
de Gheorghe Þivrea, preºedintele Clubului Sportiv al
oraºului Tãlmaciu, suma de 32.000 lei este necesarã
popicarilor pentru acoperirea cheltuielilor de transport,
taxele cãtre federaþia de resort, taxele pentru vizitele
medicale, taxele pentru vizele anuale de legitimaþii, costuri
arbitraje, cazarea ºi masa sportivilor, echipament sportiv
ºi achitarea chiriei pentru sala de joc.

În schimbul acestui sprijin, echipa de popice a clubului
din Tãlmaciu va asigura dezvoltarea miºcãrii sportive de
performanþã pe raza oraºului, respectând angajamentele
asumate în contractul de susþinere financiarã. Decontarea
cheltuiel i lor se va face conform obiectivelor ºi
metodologiei de decontare, anexate la contractul de
finanþare.

Echipa de popice a C.S. Tãlmaciu activeazã în cadrul
Superligii Campionatului Naþional de Popice al României.

acestea numãrându-se ºi Serviciul Voluntar pentru Situaþii de
Urgenþã Tãlmaciu.

În ciuda condiþiilor meteorologice dificile (timp ploios),
competiþia a fost una deosebit de disputatã ºi spectaculoasã.

Pompierii civili din Tãlmaciu au reuºit sã se claseze pe locul
patru la proba „Pista de îndemânare ºi vitezã”, iar la probele
„ªtafetã 4 X 100” ºi „Dispozitivul de intervenþie” au reuºit clasarea
pe podium, locul 3.

Tãlmãcenii au reuºit sã parcurgã fãrã greºeli ºi penalitãþi
toate probele din concurs iar, în baza punctajului obþinut, s-au
clasat pe locul 3 al clasamentului general.

Felicitãm ºi noi pe aceastã cale echipa SVSU Tãlmaciu ºi îi
asigurãm de tot respectul ºi consideraþia noastrã, fiind convinºi
cã rezultatul obþinut la acest concurs este rodul unei pregãtiri
temeinice, al devotamentului deosebit ºi al unei seriozitãþi
exemplare.

Mult succes în continuare!

Sprijin financiar pentruSprijin financiar pentruSprijin financiar pentruSprijin financiar pentruSprijin financiar pentru
popicarii tãlmãcenipopicarii tãlmãcenipopicarii tãlmãcenipopicarii tãlmãcenipopicarii tãlmãceniCantitãþile deosebit de mari

de precipitaþii înregistrate în
cursul zilei de 28 iunie (peste
70 de litri/m2) au provocat
apariþia unor probleme ºi în
oraºul Tãlmaciu.

Astfel, în câteva zone,
canalizarea pluvialã nu a
reuºit sã preia la timp
întreaga cantitate de apã,
ºanþurile ºi rigolele au devenit

supraîncãrcate, iar apa
scursã din zonele mai înalte
ale localitãþii a ajuns, parþial,
în unele curþi, grãdini sau
subsoluri (pivniþe).

Situaþiile cele mai grave
s-au înregistrat pe strãzile Tãl-
mãcelului, 1 Mai, 22 Decem-
brie 1989, Gheorghe Lazãr, 1
Decembrie 1918, Mihai
Eminescu, dar ºi pe strãzile

de legãturã cu acestea.
Pentru îndepãrtarea efec-

telor acestor revãrsãri de ape,
SVSU Tãlmaciu a primit peste
40 de solicitãri de intervenþie,
9 dintre cazurile înregistrate
fiind considerate mai grave. Au
fost efectuate unele devieri de
canale (în cinci locuri), s-a
acþionat pentru evacuarea
apei din curþi ºi subsoluri.

Intervenþiile au fost
efectuate cu motopompele
din dotarea serviciului,
buldoexcavator ºi membrii
echipei de pompieri.

S-a acþionat în mod
continuu timp de aproximativ
12 ore (de la ora 16,30 pânã
la ora 5), dar ºi ulterior, pentru
activitãþi de mai micã
anvergurã.

Informaþiile ne-au fost
oferite de Petre Drãghescu,
responsabil SVSU Tãlmaciu.

CANICULA
(TEMPERATURI
RIDICATE)

ÎNAINTE DE CANICULÃ:
- Verificaþi funcþionarea

corectã a sistemului de aer
condiþionat. Izolaþi ferestrele.

- Montaþi temporar, între
ferestre ºi perdele, un
sistem de reflectare a
cãldurii (exemplu: folie de
aluminiu).

- Acoperiþi ferestrele în care
bate soarele dimineaþa sau
dupã amiaza cu draperii,
jaluzele, obloane. Acestea
pot reduce cãldura în casã
cu pânã la 80%.

ÎN TIMPUL CANICULEI:
- Rãmâneþi în casã ºi

limitaþi expunerea la soare.
Ideal ar fi sã locuiþi la etaje
inferioare în cazul în care nu
aveþi sistem de aer con-
diþionat.

- Petreceþi-vã cea mai
mare parte a zilelor cãldu-
roase în clãdiri publice
precum biblioteci, ºcoli,
teatre, centre comerciale etc.

- Mâncaþi regulat, echili-
brat ºi uºor. Evitaþi utilizarea
sãrii. Beþi multã apã.
Persoanele care au epilep-

Mãsuri de prevenire a apariþiei situaþiilorMãsuri de prevenire a apariþiei situaþiilorMãsuri de prevenire a apariþiei situaþiilorMãsuri de prevenire a apariþiei situaþiilorMãsuri de prevenire a apariþiei situaþiilor
de urgenþã pe timp de caniculãde urgenþã pe timp de caniculãde urgenþã pe timp de caniculãde urgenþã pe timp de caniculãde urgenþã pe timp de caniculã

sie, suferã de inimã, rinichi
sau ficat, au restricþionare
privind utilizarea lichidelor ori
au probleme de reþinere a
lichidelor, trebuie sã
consulte un medic înainte de
a creºte aportul acestora.

- Limitaþi consumul de
bãuturi alcoolice.

- Purtaþi haine uºoare,
rãcoroase, colorate deschis
care acoperã cat mai mult
pielea.

- Protejaþi-vã faþa ºi capul
purtând o pãlãrie cu boruri
largi.

- Nu lãsaþi niciodatã copiii
sau animalele singure în
autovehicule închise.

- Evitaþi muncile exte-
nuante în partea cea mai
cãlduroasã a zilei. Utilizaþi un
sistem de contact perma-
nent cu o altã persoanã ºi
luaþi pauze frecvente.

În condiþii de caniculã, se
pot declanºa diferite afec-
þiuni. Iatã câteva dintre
acestea, simptomele lor ºi
cum puteþi acorda primul
ajutor:

- ARSURI - Înroºirea pielii
ºi dureri, posibil bãºici, febrã,
durere de cap.

Faceþi un duº, folosind

sãpun pentru curãþarea
porilor. Folosiþi îmbrãcãminte
uscatã, curatã ºi consultaþi
un medic.

- CRAMPE - Spasme dure-
roase, de obicei în muºchii
de la picioare ºi cei abdo-
minali, transpiraþie greoaie.

Duceþi victima într-o încã-
pere rãcoroasã. Masaþi uºor
muºchii afectaþi pentru a
dispãrea spasmele. Daþi-i
sã bea câte o jumãtate de
pahar de apã rece la fiecare
15 minute (fãrã cafeinã sau
alcool). Întrerupeþi adminis-
trarea lichidelor dacã victima
are stare de vomã

- EPUIZARE - Transpiraþie
greoaie dar pielea poate
rãmâne rece, palidã sau
roºiaticã. Puls slab. Este
posibil ca temperatura cor-
pului sã fie normalã, dar sã
înceapã sã creascã. Sunt
posibile stãri de leºin,
ameþealã, vomã, obosealã
sau dureri de cap.

Aºezaþi victima culcatã
într-un spaþiu rãcoros.
Scoateþi-i hainele. Puneþi-i
haine rãcoroase ºi umede.
Duceþi victima într-un spaþiu
cu aer condiþionat. Dacã
victima   este conºtientã,

daþi-i sã bea apã. Asiguraþi-
vã cã o bea în înghiþituri mici.
Daþi-i sã bea câte o jumãtate
de pahar cu apã rece la
fiecare 15 minute. Întrerupeþi
administrarea lichidelor
dacã victima are stare de
vomã. Dacã victima începe
sã vomite, solicitaþi imediat
ajutor medical.

- ACCIDENT VASCULAR
CEREBRAL (SITUAÞIE
MEDICALÃ DE URGENÞÃ
SEVERÃ) – Temperatura
corpului foarte mare; piele
fierbinte, roºie ºi uscatã;
puls rapid ºi slab; respiraþie
rapidã. Posibil, în stare de
inconºtienþã.

Sunaþi la 112 sau duceþi
victim de urgenþã la spital.
Întârzierea poate fi fatalã.
Mutaþi  victima  într-un spaþiu
rãcoros. Scoateþi-i hainele.
Introduceþi-o într-o cadã cu
apã rece sau udaþi-i corpul
cu cârpe reci. Urmãriþi dacã
sunt probleme de respiraþie.
Folosiþi aerul condiþionat.
Prudenþã maximã.
DUPÃ CANICULÃ:

Canicula asociatã cu
seceta (lipsa de precipitaþii)
poate afecta regiuni foarte
mari ºi un numãr ridicat de
oameni. Ea creeazã condiþii
pentru manifestarea altor
pericole precum incendii,
viituri ºi alunecãri de teren.
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Recent, a fost semnat
contractul de execuþie pentru
realizarea obiectivului de
investiþii „Reabilitare strada
Dealului”.

În câteva zile, aici vor
începe lucrãri de execuþie a
reþelei de canalizare pluvialã,
vor fi amenajate trotuare ºi
vor fi modernizate carosa-
bilul ºi accesele rutiere.

Investiþia este finaþatã din
bugetul local al oraºului
Tãlmaciu ºi efectuarea aces-
teia a fost aprobatã de Consiliul
Local Tãlmaciu prin adoptarea
Hotãrârii nr. 89/2016.

Durata maximã de execuþie
a lucrãrilor este de cinci luni.

Se modernizeazã strada DealuluiSe modernizeazã strada DealuluiSe modernizeazã strada DealuluiSe modernizeazã strada DealuluiSe modernizeazã strada Dealului

Ministerul Agriculturii ºi Dezvoltãrii Rurale anunþã cã România se alãturã celorlalte
state  membre  ale  Uniunii  Europene  ºi  a  solicitat  prelungirea  termenului  de
platã  a subvenþiilor europene din campania aferentã anului 2015, fãrã penalitãþi.
„Am solicitat prelungirea, nu pentru a încetini ritmul în care se realizeazã plãþile, ci
pentru a ne asigura cã nu vor exista penalizãri pentru fermierii români. Plãþile se
realizeazã întru-un ritm alert, ºtim cât este de important pentru toþi fermierii sã
primeascã banii cât mai repede”, a afirmat ministrul Achim Irimescu.

Reamintim  cã  în  cursul  lunii  iunie  2016  Comisia Europeanã a  anunþat  cã
statele membre pot solicita o prelungire pentru plata subvenþiilor europene din
campania 2015 cãtre fermieri pânã la 15 octombrie 2016, fãrã ca acestea sã suporte
penalitãþi. Mãsura a fost luatã ca urmare a dificultãþilor experimentate de mai multe
Agenþii de Plãþi din statele membre în cadrul primului an de plãþi, din Noua Politicã
Agricolã Comunã.

Totodatã, pânã la 29 iunie 2016, Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie pentru Agriculturã
(APIA) a asigurat la platã ajutorul excepþional, cu caracter temporar, acordat fermierilor
din sectorul laptelui ºi al produselor lactate, ajutor reglementat de HG nr. 160/
16.03.2016, în sumã totalã de 8.773.154 euro pentru un numãr de 17.014 cereri,
precum ºi ajutorul excepþional în sectorul de creºtere porcine în suma de 2.372.804
euro pentru un numãr de 241 de cereri.

Pânã la 30 iunie 2016, APIA a emis ordinele de platã pentru fermierii ale cãror
cereri unice de platã depuse în cadrul Campaniei 2015 au fãcut obiectul controalelor
pe teren.

COMUNICACOMUNICACOMUNICACOMUNICACOMUNICAT DE PRESÃT DE PRESÃT DE PRESÃT DE PRESÃT DE PRESÃ

În urmã cu puþin timp au
fost încheiate (parþial) lucrãrile
de modernizare a drumului
ce face legãtura între zona
centralã a oraºului Tãlmaciu
(DN7-zona Complex) ºi
strada Stephan Ludwig Roth.
Pânã în acest moment,

Modernizare în zona ComplexModernizare în zona ComplexModernizare în zona ComplexModernizare în zona ComplexModernizare în zona Complex
lucrarea a fost executatã pânã
în apropierea podului de cale
feratã. Pentru continuarea
lucrãrilor, este nevoie de
întocmirea unui nou proiect,
avizarea acestuia ºi obþinerea
unei autorizaþii de construire
din partea Societãþii

Naþionale de Cãi Ferate
Române, aici fiind o zonã cu
caracter special, ce este
supusã unor norme stricte.

Pe tronsonul deja executat,
a fost realizatã reþea de
canalizare pluvialã ºi s-au
aplicat straturi asfaltice.

Tineri iubitori ai folclorului
românesc autentic din ºapte
judeþe ale þãrii (Galaþi, Vrancea,
Suceava, Braºov, Teleorman,
Harghita ºi Sibiu), dansatori,
soliºti vocali ºi instrumentiºti,
au participat sâmbãtã, 28 mai,
la cea de-a XI-a ediþie a
Festivalului Folcloric „La izvorul
dorului”, desfãºurat la
Tãlmaciu.

Festivalul din Tãlmaciu a
debutat cu parada portului
popular, la care au participat o
parte dintre grupurile înscrise.
Punctul de plecare a paradei
a fost Liceul Tehnologic
„Johannes Lebel”, de aici micii
folcloriºti defilând cãtre zona
centralã a oraºului, pânã în
Piaþa „Vitre” (parcul central).

Spectatorii s-au bucurat de
defilarea grupurilor din atâtea
zone folclorice ale þãrii,

Sãrbãtoare folcloricã la TãlmaciuSãrbãtoare folcloricã la TãlmaciuSãrbãtoare folcloricã la TãlmaciuSãrbãtoare folcloricã la TãlmaciuSãrbãtoare folcloricã la Tãlmaciu
de frumuseþea costumelor
populare îmbrãcate de copii,
precum ºi de scurtele suite
prezentate de unele an-
sambluri în câteva opriri avute
pe traseul paradei.

Cocheta Casã de Culturã
din Tãlmaciu, recent renovatã
ºi modernizatã, a gãzduit
spectacolul folcloric din cadrul
festivalului, cei interesaþi având
posibilitatea de a asista,
câteva ore bune, la o adevãratã
sãrbãtoare a cântecului ºi
dansului. Pe scena acestei
ediþii a manifestãrii au evoluat
peste 500 de copii ºi tineri
(membri ai unor ansambluri
sau grupuri folclorice, soliºti
vocali ºi instrumentiºti), ce au
oferit publicului spectator 33 de
momente folclorice diferite,
diversitatea genurilor abordate
ºi a zonelor folclorice

reprezentate fiind deosebit de
mare.

Chiar dacã nu a fost un
concurs între participanþi, la
multe dintre reprezentaþiile de
pe scenã s-a observat o
calitate artisticã deosebitã,
precum ºi dorinþa prota-
goniºtilor de a se prezenta cât
mai bine cu putinþã, uneori
impecabil, în faþa publicului
spectator.

Dupã fiecare moment
artistic, reprezentanþii organi-
zatorilor au oferit micilor artiºti
trofeul acestei ediþii a
festivalului ºi o diplomã de
participare.

Festivalul Folcloric „La izvorul
dorului” a fost organizat de
Liceul Tehnologic „Johannes
Lebel” Tãlmaciu, cu sprijinul
Primãriei ºi Consiliului Local
al oraºului Tãlmaciu.
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