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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

Folclorul de calitate va fi
prezent pe scena special
amenajatã a „Zilelor Tãl-
maciului”, ediþia 2016, în
ziua de duminicã, 28
august. Nu vor l ipsi an-
samblurile folclorice locale
sau din localitãþile înve-
cinate, grupurile vocale ori

La Tãlmaciu, au fost con-
statate revãrsãri de aluviuni pe
strada Tãlmãcelului, s-au
inundat mai multe curþi,
gospodãrii ºi pivniþe situate pe

Conducerea Primãriei oraºului Tãlmaciu mulþumeºte ºi pe aceastã cale Asociaþiei „Tãlmaciu –
Vitre” ºi tuturor colaboratorilor ce i-au fost alãturi la organizarea ºi gestionarea programului prilejuit
de vizita delegaþiei oraºului Vitre în Tãlmaciu, în perioada 15 – 19 iulie 2016.

Oraºele Tãlmaciu ºi Vitre sunt înfrãþite, în mod oficial, din anul 1999.MulþumiriMulþumiriMulþumiriMulþumiriMulþumiri
Probleme cauzate de ploile abundenteProbleme cauzate de ploile abundenteProbleme cauzate de ploile abundenteProbleme cauzate de ploile abundenteProbleme cauzate de ploile abundente

strãzile Gheorghe Lazãr, 22
Decembrie 1989, 1 Mai, 1
Decembrie 1918, Mihai Emi-
nescu, Unirii, Nicolae Bãl-
cescu ºi din cartierul Armeni.

De asemenea, s-a produs o
alunecare de teren pe DJ
105G Tãlmaciu – Sadu.

Râul Sadu a ieºit din matcã
pe unele porþiuni, provocând
inundarea zonei „Între iazuri”
(Grãdini, terenuri arabile,
anexe gospodãreºti).

La Tãlmãcel, în câteva zone
carosabilul a fost acoperit de
aluviuni, iar râul a sãpat malul
provocând surparea asfaltului
(pe o porþiune de 8 – 10 mp) ºi
a malului (6 metri).

În perioada 16 – 17 iulie 2016, ploaia a cauzat,
din nou, mari probleme în oraºul Tãlmaciu.
Cantitaþile deosebit de mari de precipitaþii
înregistrate într-o perioadã de timp foarte scurtã
(peste 70 de litri/m2), au provocat inundaþii în
unele zone, la apariþia acestei situaþii contribuind
ºi scurgerea apelor de pe anumiþi versanþi.

Pentru îndepãrtarea pro-
blemelor apãrute sau di-
minuarea pagubelor, au
acþionat echipe ale Serviciului
Voluntar pentru Situaþii de
Urgenþã din cadrul Primãriei
Tãlmaciu, precum ºi echipe de
la Inspectoratul pentru Situaþii
de Urgenþã „Cpt. Dumitru
Croitoru” al judeþului Sibiu.

Au fost folosite maºini de
intervenþie, unelte specifice,
motopompe, buldoexcavator
etc.

Primarul oraºului Tãlmaciu,
Nicolae Petru Basarabã,
prezent la multe dintre inter-
venþiile pompierilor voluntari, îºi
exprimã ºi pe aceastã cale,
compasiunea faþã de familiile
ce au avut de suferit pagube
diverse în urma producerii
inundaþiilor din aceastã varã.

Pentru ca în viitor asemenea
situaþii sã nu mai aparã sau sã
nu mai fie de aceeaºi
amploare, conducerea Primã-
riei Tãlmaciu cautã soluþii

tehnice adecvate, astfel încât
reþeaua de canalizare pluvialã
din mai multe zone ale oraºului
sã fie împãrþitã în mai multe
trasee de preluare ºi colectare
finalã. De asemenea, pentru
unele porþiuni, proiectul tehnic
pentru canalizarea pluvialã a
fost dat spre revizuire, astfel încât
dimensiunea colectoarelor sã
fie mai mare.

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

“Zilele Tãlmaciului” -“Zilele Tãlmaciului” -“Zilele Tãlmaciului” -“Zilele Tãlmaciului” -“Zilele Tãlmaciului” -
la finalul lunii augustla finalul lunii augustla finalul lunii augustla finalul lunii augustla finalul lunii august

Ediþia din acest an a “Zilelor Tãlmaciului”, cea mai importantã
ºi iubitã sãrbãtoare a tuturor cetãþenilor oraºului Tãlmaciu, se
va desfãºura în ultimul sfârºit de sãptãmânã din luna august (27
– 28 august). La fel ca ºi în anii precedenþi, sãrbãtoarea se va
desfãºura în zona Târgului Mixt din Tãlmaciu ºi va fi structuratã
în douã pãrþi. Astfel, sâmbãtã, 27 august, programul artistic
prevãzut va fi dedicat, în mod deosebit, celor mai tineri cetãþeni
ai oraºului ºi va cuprinde recitaluri de muzicã uºoarã (dance -
pop), momente de dans modern ºi invitaþi surprizã.

soliºtii, dar nici invitaþii de
marcã, vedete ale
folclorului din mai multe
regiuni ale þãrii.

Finalul festivalului va fi
marcat de un foc de artificii.

Tot în cadrul acestei ediþii
a sãrbãtorii, va fi organizat
ºi un turneu de mini fotbal

pentru echipe de  amatori.
Cei interesaþi, sunt invitaþi
sã se adreseze secre-
tariatului Primãriei oraºului
Tãlmaciu, pentru a af la
informaþii suplimentare ºi
pentru înscriere.

De asemenea, comer-
cianþii ºi întreprinzãtorii ce

doresc sã-ºi amplaseze
tonete, terase pentru
comercializarea diferitelor
produse, ori echipamente
de joacã sau divertisment
pentru copii ºi tineret, sunt
aºteptaþi  la Primãria
oraºului Tãlmaciu pentru a
lua la cunoºtinþã toate
condiþiile ºi obligaþiile ce le
revin ºi pentru încheierea
contractelor.

„Zilele Tãlmaciului” este
o sãrbãtoare organizatã de
Primãria ºi Consiliul Local
al oraºului Tãlmaciu. Anul
acesta, se va desfãºura
ce-a de-a XIII-a ediþie.

Vom reveni cu detalii
organizatorice ºi cu pro-
gramul manifestãrii în numã-
rul urmãtor al publicaþiei.
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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!

Soluþii
,,ANTICONFLICT”

 • Orice neînþelegere cu
privire la parcare, camera de
hotel, locul de plajã trebuie
abordatã cu calm, prin
discuþii amiabile, fãrã a ridica
vocea sau a jigni.

• ,,Nu-i frumos ce e frumos,
e frumos ce-mi place mie”.
Þineþi cont, însã, cã plãcerile
dumneavoastrã nu coincid
neapãrat cu ale celorlalþi, aºa
cã pãstraþi volumul radioului
în limite rezonabile sau
folosiþi cãºti.

• Oricât de mult dorim sã
ne distrãm, mai avem nevoie
ºi de odihnã.  Pãstraþi liniºtea
în camere ºi pe holurile
hotelului pe perioada
programului de odihnã ºi în
timpul nopþii!

• Consumat cu moderaþie,
alcoolul poate fi un ingredient
al distracþiei ºi al stãrii de
bine. Numai cã, dacã
depãºiþi mãsura, vã poate
transforma fie într-o victimã,
fie într-un agresor. Opriþi-vã la
timp, pentru a nu vã strica
vacanþa!

 Varã...soare...relaxare...Pe
asta mizeazã ºi cei care vã
vizeazã bunurile! Aºa cã
relaxaþi-vã, dar nu uitaþi sã vã
protejaþi de pericole!
 Soluþii ”ANTIHOÞ”

 • Când mergeþi la plajã sau

SOLSOLSOLSOLSOLUÞII  PENTRUUÞII  PENTRUUÞII  PENTRUUÞII  PENTRUUÞII  PENTRU
PROTECÞIE…  ESTIVPROTECÞIE…  ESTIVPROTECÞIE…  ESTIVPROTECÞIE…  ESTIVPROTECÞIE…  ESTIVALÃALÃALÃALÃALÃ

Primãria oraºului Tãlmaciu

Tel: 0269 555359
Tel: 0269 555401
Tel: 0269 550101 (fax)

ªcoala Gimnazialã Tãlmaciu
Tel: 0269 555327

Liceul Tehnologic “Johannes Lebel” Tãlmaciu
Tel: 0269 555352

ªcoala Gimnazialã Tãlmãcel
Tel: 0269 556800

TTTTTelefoane utileelefoane utileelefoane utileelefoane utileelefoane utile Poºta Tãlmaciu
Tel: 0269 555496

Centrul Pilot pentru Recuperarea
Persoanelor cu Handicap Mintal

Tel:0269 555462

Distrigaz Tãlmaciu
Tel: 0269 555609

Poliþia Tãlmaciu
Tel: 0269 555405

Gara Tãlmaciu
Tel: 0269 555452

S.C. ACSTAL S.A. Tãlmaciu
Tel: 0269 555429

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 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,

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

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 - preºedinte;
2. RUS IOAN - PSD - secretar;
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 - preºedinte;
2. POTCOVEL DUMITRU - ALDE;
3. FILIP GHEORGHE - PNL - secretar;
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 - preºedinte;
2. ZAHARIE DORIAN GHEORGHE - PSD;
3. RÎNJEU NICOLAE - PSD;
4. OANCEA IOAN - PNL - secretar;
5. LOTREAN CONSTANTIN MIHAI - PNL;
Adoptatã în Talmaciu, la data de 24 iunie 2016.

PREªEDINTE DE ªEDINÞÃ, BARBU CONSTANTIN
CONTRASEMNEAZÃ: SECRETAR, HANEA VIOLETA

În concediu, toatã lumea vrea sã se relaxeze ºi...de ce nu, sã se
distreze! Numai cã distracþia unora poate însemna sfârºitul
relaxãrii altora, dacã se depãºesc regulile bunului-simþ, iar de
aici pot apãrea situaþii conflictuale, cu urmãri grave.

la o plimbare prin staþiune,
nu luaþi sume mari de bani
cu dumneavoastrã, ci doar
strictul necesar. O borsetã
sau o gentuþã ”turisticã”,
þinutã în faþã ºi protejatã cu
mâna, constituie o mo-
dalitate foarte bunã de
pãstrare a valorilor !

• În satele de vacanþã sau
în zonele aglomerate, nu
puneþi bani ºi acte în
rucsacuri purtate în spate!

Hoþii se pot servi cu
uºurinþã. Dacã vã opriþi sã
cumpãraþi ceva, nu scoateþi
din geantã toþi banii, ci doar
suma necesarã achiziþionãrii
produsului! Nu vã lãsaþi inti-
midaþi de cei care vã grãbesc
sau vã împing, puneþi
portofelul la locul lui, ºi nu în
sacoºã ori în buzunar!

• În vacanþã se leagã
repede prieteniile: pe plajã,
la piscinã, în cluburi dar…fiþi
precauþi ºi nu vã lãudaþi oricui
cu sumele de bani pe care le
deþineþi.

• Aþi fost cazaþi la parter sau
la etajul 1? Chiar dacã este
caniculã, nu lãsaþi geamurile
sau uºile de la balcon
deschise!  Riscaþi sã aveþi
musafiri nepoftiþi, care vã vor
face ,,curãþenie” în camerã!

• Cheile de la camera de
hotel pot fi pierdute cu
uºurinþã atunci când mergeþi
la plajã. Iar dacã pe cheie

mai este trecut ºi numele
hotelului ºi numãrul came-
rei, hoþii vor merge direct la
þintã! Aºa cã, ar fi mai bine sã
lãsaþi cheia la recepþie, unde
este în siguranþã.

• Staþi pe plajã ºi încercaþi
sã vã relaxaþi, dar vã tot
gândiþi la banii ºi bijuteriile
lãsate în camerã? Mai bine
plasaþi sumele mari de bani
ºi bunurile de valoare în
seiful hotelului, ºi scãpaþi de
gândurile negre!

 ,,Nu mi se poate întâmpla
mie” gândesc unii.. ,,Tocmai
în vacanþã?”, se întreabã
alþii..Cu toate astea, tâlhãriile
se întâmplã ºi victime devin
tocmai cei care nu þin cont de
zicala ,,paza bunã trece
primejdia rea”
 Soluþii ,,ANTITÂLHAR”

 • Dacã abia aþi cunoscut
pe cineva, nu e bine sã
rãmâneþi singur cu acea
persoanã dupã lãsarea serii
sau sã consumaþi bãuturi
alcoolice: puteþi fi  jefuiþi sau
chiar agresaþi fizic!

• Pe timpul vacanþei ne mai
permitem sã petrecem pânã
noaptea târziu. Þineþi însã
cont sã nu vã deplasaþi dupã
lãsarea serii, singuri, prin
zone puþin circulate. Tâlhãriile
nu li se întâmplã doar altora!

• Dacã observaþi cã sunteþi
urmãrit/ã de unul sau mai

mulþi indivizi, deplasaþi-vã
prin zone intens circulate,
chiar dacã asta presupune
schimbarea traseului iniþial;
anunþaþi prietenii sau familia
cu privire la suspiciunea
dumneavoastrã sau cereþi
sprijinul unui poliþist; dacã
sunteþi agresat, sunaþi de
urgenþã la 112.

• Vã tenteazã sã cumpãraþi
niºte cadouri mai conve-
nabile pentru cei de acasã?
Nu vã lãsaþi atraºi în locuri
dosnice, izolate, de cãtre aºa-
ziºii vânzãtori ambulanþi care
vã promit lucruri ieftine! Nu
numai cã nu veþi câºtiga
nimic, dar veþi fi ºi tâlhãriþi!

• Bijuteriile ºi telefoanele
mobile de ultimã generaþie,
afiºate ostentativ, sunt
,,magneþi” pentru tâlhari.
Evitaþi sã etalaþi astfel de
accesorii pe stradã, în

special când sunteþi singuri,
la ore târzii, în locuri izolate.

 Aþi venit cu maºina pe
litoral? Cu siguranþã nu vreþi
sã vã întoarceþi  fãrã o parte
din bagaje sau cu trenul! Mai
micã sau mai mare, luxoasã
sau doar practicã, maºina ºi
bunurile aflate în ea vã aparþin
ºi nu trebuie lãsate la
îndemâna infractorilor.
 Soluþii ,,AUTO-
PROTECTIVE”

 • Pe drumul spre litoral
opriþi la benzinãrii sau în alte
locaþii. Chiar dacã pauza este
scurtã, acþionaþi sistemul de
închidere a uºilor ºi rãmâneþi
în zona autoturismului dacã
aveþi bunuri plasate la vedere.

• Este de preferat sã
alegeþi un hotel/o vilã care sã
aibã parcare proprie,
eventual pãzitã, pentru a vã

ºti maºina în siguranþã în
orice moment al zilei. Dacã
parcaþi în altã parte, alegeþi o
zonã bine iluminatã ºi
circulatã.

• Aþi coborât din maºinã
pentru a cumpãra ceva de la
o tarabã sau pentru cã aþi
uitat ceva în camerã? Scoateþi
cheia din contact, chiar dacã
lipsiþi pentru un timp foarte
scurt. Furtul unui autoturism
cu cheile lãsate în contact
dureazã câteva secunde!

• Sistemul de alarmã con-
stituie o modalitate eficientã
de protejare a autoturismului.
Acþionaþi-l permanent!

• Genþile, bagajele,
telefoanele mobile, GPS-
urile, aparatura electronicã
sunt bunuri care nu trebuie
lãsate la vedere în interiorul
maºinii.

www.politiasibiu.ro
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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

08 iulie 2016

COMUNICAT DE PRESÃ

Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie pentru Agriculturã (APIA) informeazã cã suma totalã
autorizatã la platã pentru Campania 2015 este de 1,533 miliarde euro, pe toate tipurile
de fonduri (Fondul European  de Garantare  Agricola (FEGA),  Fondul  European  pentru
Agriculturã ºi  Dezvoltare Ruralã (FEADR) ºi Buget Naþional), astfel:

   FEGA - 1,198 miliarde euro, din care:
     -  255,44 milioane euro plãþi în avans (în anul 2015);
     -  942,70 milioane euro plãþi regulare, detaliate pe scheme de platã, astfel:

·  plãþile aferente SAPS, în valoare de 312,01 mil. euro;
·  schema de platã pentru practici agricole benefice pentru climã ºi mediu (plata

pentru înverzire), în valoare de 331,73 mil. euro;
·  schema de platã pentru micii fermieri, în valoare de 190,47 mil. euro;
·  schema de platã redistributivã, în valoare de 71,63 mil. euro;
·  plata pentru tinerii fermieri, în valoare de 6,80 mil. euro;
·  sprijinul cuplat în sectorul vegetal (hamei, orez, sfeclã de zahãr, soia), în valoare de
30,05 mil. euro.

   FEADR + cofinanþare de la bugetul naþional – 213,36 milioane euro, din care:
-   197,86  milioane  euro  pentru  Mãsura  13  –  “Plãþi  pentru  zone  care  se  confruntã

cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice” - din PNDR 2014-2020;
-   15,5 milioane euro pentru Mãsura 214 – “ Plãþi privind agromediu”.

   BUGET NAÞIONAL - 121,85 milioane euro, din care:
-  110,36 milioane euro pentru Ajutor Naþional Tranzitoriu în sector vegetal (ANT1);
-   4,22 milioane euro pentru Ajutor Naþional Tranzitoriu în sector zootehnic – Schema
decuplatã de producþie în sectorul lapte, specia bovine (ANTZ 7) pentru un numãr de
13.610 beneficiari;
-     7,27 milioane euro pentru Ajutor Naþional Tranzitoriu în sector zootehnic – Schema
decuplata de producþie în sectorul carne, specia bovine (ANTZ 8) pentru un numãr de
14.464 beneficiari.
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Statistica incendiilor din
ultimii ani aratã cã în pe-
rioada februarie-iulie, în
România, se înregistreazã
cel mai mare numãr de
arderi necontrolate ca urma-
re a acþiunilor de igienizare
a terenurilor de vegetaþia
uscatã. În unele cazuri, cetã-
þenii ard miriºtile, resturile
menajere ori vegetaþia
uscatã, fãrã a asigura supra-
vegherea, în lipsa mãsurilor
de apãrare împotriva incen-
diilor, în condiþii de vânt ori
amplasând grãmezile ce

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAÞII DE URGENÞÃ

Editori: Dan FRÂNCU
Colegiul de redacþie:
Redactor: Dan FRÂNCU
Tehnoredactare ºi tipar:

e-mail: informatiatalmaciului@gmail.com

Fondator: Constantin Barbu,
primarul oraºului Tãlmaciu, ºi

Consiliul Local Tãlmaciu

Fondator: Constantin Barbu,
primarul oraºului Tãlmaciu, ºi

Consiliul Local Tãlmaciu

INSPECÞIA DE PREVENIREINSPECÞIA DE PREVENIREINSPECÞIA DE PREVENIREINSPECÞIA DE PREVENIREINSPECÞIA DE PREVENIRE
VÃ INFORMEAZÃVÃ INFORMEAZÃVÃ INFORMEAZÃVÃ INFORMEAZÃVÃ INFORMEAZÃ

urmeazã a fi distruse prin
ardere în apropierea ºurilor,
adãposturilor de animale
sau furajelor, ceea ce con-
duce la propagarea rapidã a

focului la gospodãrii ºi
anexele acestora, înregis-
trându-se pagube mari.

Pentru evitarea producerii
arderilor necontrolate în
perioada imediat urmãtoare,
Inspectoratul General pentru
Situaþii de Urgenþã face apel
la cetãþeni sã respecte
mãsurile specifice de
prevenire a incendiilor:

- sã nu utilizeze focul
deschis în locuri cu pericol
de incendiu ºi pe timp de
vânt;

- sã nu utilizeze focul

deschis la distanþe mai mici
de 10 m faþã de materiale
sau substanþe combustibile
(casã, ºurã, depozit de
cereale, pãdure etc)

- arderea miriºtilor, restu-
rilor vegetale, gunoaielor,
deºeurilor ºi a altor materiale
combustibile sã se facã în
locuri special amenajate;

- cetãþenii se vor interesa
la primãrie în ceea ce
priveºte planificarea zilelor ºi
locurile special amenajate
în care se adunã resturile
menajere ºi vegetaþia uscatã
din localitate în scopul
arderii;

- arderea resturilor vege-
tale, gunoaielor, deºeurilor ºi
miriºtilor sã se facã numai

pe baza permisului de lucru
cu foc, dupã ce a fost informat
în prealabil serviciul privat/
voluntar pentru situaþii de
urgenþã

- sã asigure supra-
vegherea permanentã a
arderii ºi sã stingã jarul dupã
încetarea acesteia.

Cetãþeni !
Respectând mãsurile de

prevenire a incendiilor, vã
protejaþi viaþa ºi bunurile
materiale.

INSPECÞIA DE
PREVENIRE – SERVICIUL

INFORMARE PREVENTIVÃ,
STATISTICÃ ªI ANALIZÃ
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Continuãm ºi în acest numãr al publicaþiei "Informaþia Tãlmaciului", mai vechea noastrã provocare,
prin care dorim sã aflãm de la cititori 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.

Propunerea dumneavoastrã pentru
dezvoltarea oraºului

Propunerea dumneavoastrã pentru
dezvoltarea oraºului

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.

ATENÞIE!
Orice utilizator ce va posta mesaje folosind un limbaj neadecvat, licenþios, va fi eliminat

imediat din lista de prieteni!
Ne puteþi scrie pe adresa de e mail informatiatalmaciului@gmail.com. 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!

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!

Adresã de internet pentru Informaþia TãlmaciuluiAdresã de internet pentru Informaþia TãlmaciuluiAdresã de internet pentru Informaþia TãlmaciuluiAdresã de internet pentru Informaþia TãlmaciuluiAdresã de internet pentru Informaþia Tãlmaciului

 Ministerul Agriculturii ºi
Dezvoltãrii Rurale (MADR)
pregãteºte un ajutor financiar
în limita a patru milioane de
euro pentru apicultorii care
au înregistrat pierderi din
cauza vremii nefavorabile din
acest an, a declarat, vineri,
22 iulie 2016, pentru
AGERPRES, ministrul de
resort, Achim Irimescu.

"Încercãm sã-i ajutãm pe
apicultori în acest an ºi în
principiu vom putea acorda
un ajutor financiar de 15 lei
pe stup. Încã analizãm, dar
cred cã vom putea aloca în
jur de 4 milioane de euro
pentru sector. Din datele
transmise de apicultori, au
fost afectate în acest an de
condiþ i i le meteo
nefavorabile între 1,2 ºi 1,4
mil ioane de famil i i  de
albine", a precizat Irimescu.

Potr ivi t  sursei ci tate,
sprijinul pentru apicultori va
veni dupã recti f icarea
bugetarã, anunþatã pentru
finele lunii iulie, începutul
lunii august, alte domenii
vizate de un posibil sprijin
financiar fiind sectorul cãrnii
de porc ºi cel pentru achiziþia
de material genetic pentru
reproducþia la ovine ºi
caprine.

Achim Irimescu se afla
vineri în localitatea Pãltiniº
din judeþul Sibiu pentru a
participa la reuniunea Aso-
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ciaþii lor Crescãtorilor de
Ovine ºi Caprine.

Încã din luna mai, api-
cultorii români au solicitat
sprijinul Ministerului Agri-
culturii pentru a face faþã
"situaþiei disperate" din
acest an, în care ploile
excesive ºi vremea
nefavorabilã au redus
semnificativ producþia de
miere ºi au afectat familiile
de albine. Ei au susþinut cã
2016 va fi un "an dezastruos",
unul dintre cei mai slabi din
ultimii 30 de ani.

“Suntem într-o situaþie
disperatã, între faliment ºi
supravieþuire, pentru cã nu
s-a fãcut nimic din cauza
ploilor. Dãm suplimente
nutritive, zahãr ºi hranã
albinelor, practic le stimulãm
în perioada în care trebuia
sã fim la cules la rapiþã ºi la
salcâm, iar teiul este
aproape terminat.(...)", a
declarat pentru AGERPRES,
la mijlocul lunii iunie,
preºedintele Asociaþiei
Crescãtorilor de Albine din
România (ACA), Ioan Fetea.

Cele mai afectate zone
sunt vestul, centrul ºi sudul
þãrii.

Potrivit celor mai recente
date culese de ACA din
teritoriu, producþia de miere
din acest an nu va depãºi
7.000 de tone, în condiþiile
în care 80-90% din familiile

de albine au avut de suferit
în urma condiþiilor meteo
nefavorabile.

"Cred cã anul acesta
producþia de miere va fi
undeva la 30-35% dintr-o
producþie normalã, adicã în
jur de 6.000 — 7.000 tone
estimãm noi. Avem 80-90%
din familiile de albine
afectate ºi de aceea noi am
cerut Ministerului Agriculturii
un ajutor de minimis de 50
de lei pe stup. Nici la floarea
soarelui nu am mai recu-

perat, pentru cã apicultorii nu
s-au mai deplasat în
pastoral, fie cã nu au mai
avut albine, fie familiile au
fost slãbite. Nici exportul de
miere nu a mers anul acesta
pentru s-a blocat de tot piaþa
europeanã. Au adus anul
trecut miere din China,
Argentina ºi existã stocuri chiar
ºi în Germania, unde exportãm
noi cea mai mare cantitate", a
explicat la rândul sãu, vineri,
pentru AGERPRES, preºe-
dintele ACA.

În ceea ce priveºte
scumpirea mierii din cauza
producþiei reduse de anul
acesta, Fetea susþine cã nu
s-ar justifica acest lucru,
deoarece în România nu
prea se consumã miere ºi
existã stocuri suficiente.

"Am vãzut o statisticã
potrivit cãreia aproape 20%
din mierea pe care o
consumãm noi vine din
import, iar anul trecut, în
România, au intrat cantitãþi
mari de miere din afarã ºi

Se distribuie ajutoarele alimentareSe distribuie ajutoarele alimentareSe distribuie ajutoarele alimentareSe distribuie ajutoarele alimentareSe distribuie ajutoarele alimentare

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
Conserva carne de vita Cutie metalicã de 300 g.    1 0,300
Conserva pateu de ficat de porc Cutie metalicã de 200 g.    1 0,200
Orez pungã de 1 kg.    1 1,000
Conserva de pasta de tomate Cutie metalicã de 400 g.    1 0,400
Fasole boabe pungã de 500 g.    1 0,500

  Produs Ambalare Numãr Greutate (kg
ambalaje sau litri)

Ajutoarele au fost dis-
tribuite beneficiari lor de
reprezentanþii primãriilor
din fiecare localitate. De
aceste al imente benefi-
ciazã pensionarii din sis-
temul de stat sau cei care
primesc indemnizaþie so-
cialã pentru pensii mai mici
de 450 de lei, persoanele
cu handicap gradele I sau
II, ºomerii în platã, bene-
f iciari i  ajutorului social
conform Legii nr.416, vete-
ranii de rãzboi ºi vºduvele
acestora, eroii Revoluþiei
sau persoanele perse-
cutate pol i t ic în t impul
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.

Beneficiarii cu domiciliul
stabil în oraºul Tãlmaciu îºi
pod ridica alimentele de la
sediul Primãriei.

La Primãria oraºului Tãlmaciu a început
distribuirea ajutoarelor alimentare din
cadrul Programul Operaþional
Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate
(POAD) finanþat din Fondul de ajutor
european destinat celor mai
defavorizate persoane.

 Potrivit regulamentului
POAD, fiecare beneficiar va
primi câte doua cutii cu ali-
mente, 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:

sunt stocuri suficiente", a
precizat Fetea.

România produce, în
medie, 22.000 de tone de
miere anual, clasându-se
pe locul patru în Europa, ºi
deþine un efectiv de 1,47 de
milioane de famili i  de
albine. La nivel naþional sunt
înregistraþi în jur de 40.000
de apicultori, iar peste 60%
dintre aceºtia sunt membri
ai Asociaþiei, cu un efectiv de
900.000 de familii de albine.

AGERPRES
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