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În data de 10 iulie, reprezentanþii
Guvernului României (ministrul Apelor ºi
Pãdurilor - Ioan Deneº, prefectul Sibiului
- Adela Muntean ºi subprefectul Horaþiu
Marin), alãturi de responsabili ai Apelor
Române, s-au aflat într-o vizitã de evaluare
a situaþiei ºi în zonele din sudul judeþului
afectate de inundaþiile din perioada
7 – 10 iulie. Prima oprire a oficialitãþilor a
fost la Tãlmaciu ºi Tãlmãcel, unde s-au
întâlnit cu primarul oraºului, Nicolae Petru
Basarabã, viceprimarul Ion Dacian ºi alþi
reprezentanþi ai Primãriei Tãlmaciu, Serviciului Voluntar pentru Situaþii de Urgenþã

Tãlmaciu ºi Poliþiei Locale Tãlmaciu.
Conducerea Instituþiei Prefectului –
Judeþul Sibiu, alãturi de responsabili ai
Apelor Române ºi reprezentanþii oraºului
au vizitat câteva din punctele cele mai
sensibile, unde urmãrile inundaþiilor erau
încã foarte vizibile ºi chiar se mai acþiona
pentru îndepãrtarea neplãcerilor (în mod
deosebit, la evacuarea apei din subsoluri), reprezentanþii guvernului în teritoriu
primind informaþii despre cele întâmplate,
mãsurile aplicate pentru eliminarea
problemelor ºi prevenirea acestora, pe

cât posibil. În urma vizitei, s-a constatat
cã situaþia este sub control, neexistând
probleme care sã punã în pericol viaþa ºi
siguranþa oamenilor.
În urma fenomenelor meteorologice
deosebite manifestate în perioada 7 – 10
iulie, la Tãlmãcel au fost constatate mai
multe avarieri (drum Tãlmãcel - în Luncã
- Cvasciuc, 50 ml zid de sprijin avariat ºi
stâlp de medie tensiune în pericol; - în
Luncã - la troiþã, 35 ml zid de sprijin avariat;
alunecare teren din marginea drumului
comunal în râul Tãlmãcuº, pe o porþiune

Unioniºtii participanþi la “Marºul
Centenarului” au poposit ºi la Tãlmaciu
Miercuri, 18 iulie, la orele amiezii, participanþii la “Marºul Centenarului” au
ajuns la Tãlmaciu. În centrul oraºului, grupul de participanþi din regiunile
istorice ale României ºi din Republica Moldova, cu pancarte, steaguri ºi
“Flacãra Unirii” au fost întâmpinaþi de primarul Nicolae Petru Basarabã,
viceprimarul Ion Dacian ºi consilierul local Ilie Ivan. Reprezentanþii oraºului
au urat un cãlduros bun venit tuturor participanþilor ºi ºi-au exprimat
simpatia pentru acest demers, pentru idealurile celor implicaþi în acesta. De
asemenea, gazdele au oferit vizitatorilor masa de prânz.
Popasul unioniºtilor la Tãlmaciu a durat pânã în jurul orei 16, timp în care oaspeþii s-au odihnit, au putut
explora localitate ºi împrejurimile acesteia , au fãcut fotografii etc.
Dupã cele câteva ore, grupul de participanþi, urmat de cele trei autobuze vopsite în culorile tricolorului, ºiau reluat deplasarea cãtre Râmnicu Vâlcea, cu speranþa în suflete cã vremea va fi bunã ºi cã nãzuinþa lor
va fi mai aproape de înfãptuire.
“Marºul Centenarului” a pornit din Alba Iulia, cetatea simbol a marii Uniri ºi are ca destinaþie finalã Piaþa
Marii Adunãri Naþionale din Chiºinãu, capitala Republicii Moldova, unde participanþii sperã sã ajungã la
1 septembrie. Traseul pe care încearcã sã-l parcurgã caravana mãsoarã 1.300 de kilometri. Acþiunea a fost
pregãtitã pentru a celebra ºi promova Marea Unire din 1918, participanþii militând pentru Unirea Basarabiei
cu România.

de 20 ml în zona astupãturã înainte de
intrare în sat Tãlmãcel; în sat - nr. 283 - 20
ml zid de sprijin distrus; pe Râuºor - nr.
306, 313 - 20 ml zid de sprijin spãlat; între Râu ºi Râuºor - la nr. 320 - 40 ml zid
de sprijin distrus). De asemenea, la
Tãlmaciu s-a constatat revãrsarea râului
Cibin, în Luncã, la Podu Olt, pe o suprafaþã de aproximativ 25.000 mp în pãºunat,
precum ºi în Luncile Popii, inundând
fâneaþa pe aproximativ 10 ha. În aceeaºi
perioadã, debitul râului Sadu a fost foarte
mare, dar nu a provocat pagube.

rosu galben albastru negru

Prefectul ºi subprefectul au evaluat
situaþia dupã inundaþii, la Tãlmaciu ºi Tãlmãcel
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Primâria oraºului Tãlmaciu,
cu sediul în Tãlmaciu, str.
Nicolae Bãlcescu, nr. 24, organizeazã concurs de recrutare
pentru ocuparea funcþiei
publice de execuþie vacante de
politist local, clasa III, grad
profesional debutant, din cadrul Serviciului Poliþia Localã,
Compartimentul circulatie
rutierã, astfel:
- în data de 7 august 2018,
ora 10, proba scrisã;
- în data de 9 august 2018,
ora 12, interviul.
Condiþii de participare:
Candidaþii trebuie sa îndeplineascã condiþiile prevãzute
de art. 54 din Legea nr. 188/
1999 privind Statutul funcþionarilor publici (r2), cu modificãrile
ºi completãrile ulterioare:
- studii medii liceale finalizate cu diplomã de bacalaureat;
- permis categoria B.
Dosarul de înscriere la concurs va conþine urmãtoarele
acte:
a) formularul de înscriere;
b) curriculum vitae, modelul
comun european;
c) copia actului de identitate;
d) copii ale diplomelor de
studii, certificatelor ºi altor
documente care atestã efectuarea unor specializãri ºi
perfecþionãri;
e) copia carnetului de muncã ºi, dupã caz, a adeverinþei
eliberate de angajator pentru
perioada lucratã, care sa
ateste vechimea în muncã ºi
dupã caz, în specialitatea
studiilor necesare ocupãrii
funcþiei publice;
f) copia adeverinþei care
atestã starea de sãnãtate
corespunzãtoare, eliberatã cu
cel mult 6 luni anterior derulãrii
concursului de cãtre medicul
de familie al candidatului;
g) cazierul judiciar;
h) declaraþia pe propria
rãspundere sau adeverinþa
care sã ateste calitatea sau
lipsa calitãþii de lucrãtor al
Securitãþii sau colaborator al
acesteia;
i) copie permis.
Copiile de pe actele prevãzute mai sus se prezintã în
copii legalizate sau însoþite de
documentele originale, care
se certificã pentru conformitate
cu originalul de cãtre secretarul comisiei de concurs, cu
excepþia documentului prevãzut la lit.c).
Dosarele de înscriere pentru concurs se vor depune la
sediul Primãriei oraºului Tãlmaciu, biroul resurse umane,
pânã la data de 25.07.2018.
Bibliografia:
1. Legea nr. 188/1999 privind
Statutul funcþionarilor publici,
republicatã, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare;
2. Legea nr. 7/2004 privind
Codul de conduitã a funcþionarilor publici, republicatã, cu
modificãrile ºi completãrile
ulterioare;
3. Legea nr. 215/2001 a
administraþiei publice locale,
republicatã cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare;
4. Legea nr. 155/2010, legea
poliþiei locale;
5. H.G. nr. 1332/2010 privind
aprobarea Regulamentului
cadru de organizare ºi funcþionare a poliþiei locale;
6. OG nr. 2/2001, republicatã,
privind regimul juridic al contravenþiilor;
7. Constituþia României,
republicatã.
Relaþii suplimentare se pot
obþine la sediul Primãriei
oraºului Tãlmaciu ºi la nr. de
telefon 0269555401.
PRIMAR, NICOLAE PETRU BASARABÃ

ATRIBUÞIILE
PREVÃZUTE ÎN
FIªA POSTULUI
Poliþist local III, grad profesional debutant – un post
În executarea atribuþiilor
prevãzute de lege în domeniul
ordinii ºi liniºtii publice, poliþiºtii
locali desfãºoarã urmãtoarele
activitãþi:
a) acþioneazã în zona de
competenþã stabilitã prin planul de ordine ºi siguranþã
publicã al unitãþii/subdiviziunii
administrativ-teritoriale pentru
prevenirea ºi combaterea faptelor antisociale, precum ºi

consumatorilor, în exercitarea
atribuþiilor de serviciu;
e) controleazã modul de
respectare a obligaþiilor ce
revin operatorilor economici cu
privire la afiºarea preþurilor;
f) verificã dacã în incinta
unitãþilor de învãþãmânt, a
cãminelor ºi a locurilor de
cazare pentru elevi ºi studenþi,
precum ºi pe aleile de acces
în aceste instituþii se comercializeazã sau se expun spre
vânzare bãuturi alcoolice,
tutun;
g) verificã modul de respectare a normelor legale
privind amplasarea materialelor publicitare la tutun ºi
bãuturi alcoolice;
h) verificã ºi soluþioneazã
sesizãrile ºi reclamaþiile
primite din partea cetãþenilor,
legate de problemele specifice compartimentului.
Poliþiºtii locali cu atribuþii în
domeniul disciplinei în construcþii ºi afiºajului stradal desfãºoarã urmãtoarele activitãþi:
a) constatã contravenþii în
cazul nerespectãrii normelor
privind executarea lucrãrilor de
construcþii ºi stabilesc mãsurile necesare intrãrii în legalitate, în condiþiile legii;
b) verificã existenþa autorizaþiei de construire ºi respectarea documentaþiei tehnice
autorizate pentru lucrãrile de
construcþii;
c) verificã legalitatea amplasãrii materialelor publicitare;
d) verificã ºi identificã imobilele ºi împrejmuirile aflate în
stadiu avansat de degradare;
e) verificã ºi soluþioneazã
sesizãrile ºi reclamaþiile primite din partea cetãþenilor,
legate de problemele specifice compartimentului.
Poliþiºtii locali cu atribuþii în
domeniul evidenþei persoanelor desfãºoarã urmãtoarele
activitãþi:
a) coopereazã în vederea
verificãrii datelor cu caracter
personal cu autoritãþile administraþiei publice centrale ºi
locale competente, cu respectarea prevederilor Legii nr.
677/2001 pentru protecþia
persoanelor cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter
personal ºi libera circulaþie a
acestor date, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare;
b) constatã contravenþiile
dateîn competenþã ºi aplicã
sancþiunile, potrivit legii;
c) verificã ºi soluþioneazã
sesizãrile ºi reclamaþiile primite din partea cetãþenilor,
legate de problemele specifice compartimentului.
În domeniul circulaþiei pe
drumurile publice, poliþiºtii
locali au urmãtoarele atribuþii:
a) asigurã fluenþa circulaþiei
pe drumurile publice din raza
teritorialã de competenþã,
având dreptul de a efectua
semnale regulamentare de
oprire a conducãtorilor de
autovehicul exclusiv pentru
îndeplinirea atribuþiilor conferite de prezenta lege în domeniul circulaþiei pe drumurile
publice;
b) verificã integritatea mijloacelor de semnalizare rutierã ºi
sesizeazã nereguli constatate
privind funcþionarea semafoarelor, starea indicatoarelor ºi
a marcajelor rutiere ºi acordã
asistenþã în zonele unde se
aplicã marcaje rutiere;
c) participã la acþiuni comune cu administratorul drumului pentru înlãturarea efectelor fenomenelor naturale,
cum sunt: ninsoare abundentã, viscol, vânt puternic,
ploaie torenþialã, grindinã,
polei ºi alte asemenea fenomene, pe drumurile publice;
d) participã, împreunã cu
unitãþile/structurile teritoriale
ale Poliþiei Române, la asigurarea mãsurilor de circulaþie
ocazionate de adunãri publice,
mitinguri, marºuri, demonstraþii, procesiuni, acþiuni de pichetare, acþiuni comerciale promoþionale, manifestãri culturalartistice, sportive, religioase
sau comemorative, dupã caz,
precum ºi de alte activitãþi care
se desfãºoarã pe drumul
public ºi implicã aglomerãri de
persoane;
e) sprijinã unitãþile/structurile teritoriale ale Poliþiei
Române în asigurarea mãsurilor de circulaþie în cazul
transporturilor speciale ºi al
celor agabaritice pe raza
teritorialã de competenþã;
f) acordã sprijin unitãþilor/
structurilor teritoriale ale Poliþiei
Române în luarea mãsurilor
pentru asigurarea fluenþei ºi
siguranþei traficului;
g) asigurã, în cazul accidentelor soldate cu victime, paza

Informare privind ºedinþa ordinarã a Consiliului
Local Tãlmaciu din data de 28 iunie 2018
Au fost adoptate urmãtoarele hotãrâri:
1. Hotãrârea nr. 78/2018 privind alegerea preºedintelui de ºedintþã pentru ºedinþa din luna iunie 2018;
2. Hotãrârea nr. 79/2018 privind aprobarea
prelungirii ºi a formei noi a Contractului de închiriere
nr. 5516/114/02.07.2009, încheiat cu Stroilã Ioan
Intreprindere Individualã;
3. Hotãrârea nr. 80/2018 privind aprobarea
preþurilor de pornire, a tipului de licitaþie ºi a garanþiilor
de contractare ale partizilor de masã lemnoasã pe
picior, oferite la licitaþie publicã în luna iulie 2018, pentru
anul de producþie 2018;
4. Hotãrârea nr. 81/2018 privind aprobarea decontãrii sumei de 5657 lei, reprezentând contravaloarea
biletelor de cãlãtorie ºi a abonamentelor de transport
pentru cadrele didactice de la Liceul Tehnologic
„Johannes Lebel” Tãlmaciu ºi structurile ºcolare
aparþinãtoare, pentru lunile aprilie ºi mai 2018;
5. Hotãrârea nr. 82/2018 privind aprobarea
documentaþiei tehnice, a cheltuielilor legate de proiect
ºi a principalilor indicatori tehnico - economici pentru
obiectivul de investiþii ”Modernizare, dotare ºi extindere
clãdiri pentru învãþãmântul primar ºi gimnazial din
cadrul Liceului Tehnologic “Johannes Lebel”
Tãlmaciu;
6. Hotãrârea nr. 83/2018 privind actualizarea

locului acestor accidente ºi ia
primele mãsuri ce se impun
pentru conservarea urmelor,
identificarea martorilor ºi a
fãptuitorilor ºi, dacã se impune, transportul victimelor la
cea mai apropiatã unitate
sanitarã;
h) constatã contravenþii ºi
aplicã sancþiuni pentru încãlcarea normelor legale privind
oprirea, staþionarea, parcarea
autovehiculelor ºi accesul
interzis, având dreptul de a
dispune mãsuri de ridicare a
autovehiculelor staþionate
neregulamentar;
i) constatã contravenþii ºi
aplicã sancþiuni pentru încãlcarea normelor legale privind
masa maximã admisã ºi accesul pe anumite sectoare de
drum, având dreptul de a efectua semnale de oprire a conducãtorilor acestor vehicule;
j) constatã contravenþii ºi
aplicã sancþiuni pentru încãlcarea normelor rutiere de
cãtre pietoni, bicicliºti, conducãtori de mopede ºi vehicule
cu tracþiune animalã;
k) constatã contravenþii ºi
aplicã sancþiuni pentru nerespectarea prevederilor legale
referitoare la circulaþia în zona
pietonalã, în zona rezidenþialã,
în parcuri ºi zone de agrement,
precum ºi pe locurile de parcare adaptate, rezervate ºi
semnalizate prin semnul internaþional pentru persoanele
cu handicap;
l) aplicã prevederile legale
privind regimul juridic al
vehiculelor fãrã stãpân sau
abandonate pe terenuri aparþinând domeniului public sau
privat al statului ori al unitãþilor/
subdiviziunilor administrativteritoriale;
m) coopereazã cu unitãþile/
structurile teritoriale ale Poliþiei
Române pentru identificarea
deþinãtorului/utilizatorului autovehiculului ridicat ca urmare a
staþionãrii neregulamentare
sau al autovehiculelor abandonate pe domeniul public.
În exercitarea atribuþiilor de
serviciu, poliþistul local este
obligat:
a) sã respecte drepturile ºi
libertãþile fundamentale ale cetãþenilor, prevãzute de Constituþia României, republicatã, ºi
de Convenþia pentru apãrarea
drepturilor omului ºi a libertãþilor fundamentale;
b) sã respecte principiile
statului de drept ºi sã apere
valorile democraþiei;
c) sã respecte prevederile
legilor ºi ale actelor administrative ale autoritãþilor adminis-

preþului pentru concesionarea, fãrã licitaþie publicã, a
terenului înscris în CF 100990/Tãlmaciu, nr. top.
100990 (7634/1), în vederea extinderii construcþiilor
existente, în favoarea numiþilor Samoila Nicolae ºi
Samoila Paraschiva;
7. Hotãrârea nr. 84/2018 privind rectificarea
bugetului local pe trim. II 2018;
8. Hotãrârea nr. 85/2018 privind modificarea chiriei
la Cãminul Cultural Tãlmãcel pentru evenimentele
pomeni ºi parastase;
9. Hotãrârea nr. 86/2018 privind alegerea
preºedintelui de ºedinþã pentru ºedinþa din luna iulie
2018.
S-a avizat favorabil cererea d-lui Neagoe Toader,
domiciliat în sat Tãlmãcel, nr. 361, pentru închirierea
unei suprafeþe de teren amplasat în zona Dutini (Sub
Zãpozii).
Au fost retrase de pe ordinea de zi:
- cererea d-lui Olescu Cristinel Claudiu, domiciliat în
Tãlmaciu, strada Nicolae Bãlcescu, nr. 55, pentru
cumpãrare teren.
- cererea d-lui Silas Viorel, domiciliat în Tãlmaciu,
strada Nicolae Bãlcescu, nr. 55, pentru cumpãrare
teren.
S-a amânat solicitarea S.C. Apã Canal Tãlmaciu
SRL pentru majorarea tarifelor actuale de canalizare.

traþiei publice centrale ºi
locale;
d) sã respecte ºi sã aducã
la îndeplinire ordinele ºi
dispoziþiile legale ale ºefilor
ierarhici;
e) sã respecte normele de
conduitã profesionalã ºi civicã
prevãzute de lege;
f) sã îºi decline, în prealabil,
calitatea ºi sã prezinte insigna
de poliþist ºi legitimaþia de
serviciu, cu excepþia situaþiilor
în care rezultatul acþiunii este
periclitat. La intrarea în acþiune
sau la începutul intervenþiei ce
nu suferã amânare, poliþistul
local este obligat sã se
prezinte, iar dupã încheierea
oricãrei acþiuni sau intervenþii
sã se legitimeze ºi sã declare
funcþia ºi unitatea de poliþie
localã din care face parte;
g) sã intervinã ºi în afara
orelor de program, în limita
mijloacelor aflate la dispoziþie,
pentru exercitarea atribuþiilor
de serviciu, în raza teritorialã
de competenþã, când ia la
cunoºtinþã de existenþa unor
situaþii care justificã intervenþia
sa;
h) sã se prezinte de îndatã
la sediul poliþiei locale sau
acolo unde este solicitat, în situaþii de catastrofe, calamitãþi
ori tulburãri de amploare ale
ordinii ºi liniºtii publicesau alte
asemenea evenimente, precum ºi în cazul instituirii stãrii
de urgenþã ori a stãrii de asediu sau în caz de mobilizare ºi
de rãzboi;
i) sã respecte secretul profesional, precum ºi confidenþialitatea datelor dobândite în
timpul desfãºurãrii activitãþii, în
condiþiile legii, cu excepþia
cazurilor în care îndeplinirea
sarcinilor de serviciu, nevoile
justiþiei sau legea impun
dezvãluirea acestora;
j) sã manifeste corectitudine
în rezolvarea problemelor
personale, în aºa fel încât sã
nu beneficieze ºinici sã nu
lase impresia cã beneficiazã
de datele confidenþiale obþinute în calitatea sa oficialã.
k)poliþistul local are obligaþia
sã se abþinã de la orice faptã
care ar putea aduce prejudicii
persoanelor fizice sau juridice
ori prestigiului poliþiei locale
ºi/sau autoritãþilor publice.
Poliþistului local îi este interzis:
a) sã facã parte din partide,
formaþiuni sau organizaþii politice ori sã desfãºoare propagandã în favoarea acestora;
b) sã exprime opinii sau
preferinþe politice la locul de
muncã sau în public;

c) sã participe la mitinguri,
demonstraþii, procesiuni sau
orice alte întruniri cu caracter
politic;
d) sã adere la secte, organizaþii religioase sau la orice
alte organizaþii interzise de
lege;
e) sã efectueze, direct sau
prin persoane interpuse, activitãþi de comerþ ori sã participe
la administrarea sau conducerea unor operatori economici, cu excepþia calitãþii de
acþionar;
f) sã exercite activitãþi de
naturã sã lezeze onoarea ºi
demnitatea poliþistului local
sau a instituþiei din care face
parte;
g) sã deþinã orice altã funcþie
publicã sau privatã pentru care
este salarizat, cu excepþia
funcþiilor didactice din cadrul
instituþiilor de învãþãmânt, a
activitãþilor de cercetare ºtiinþificã ºi creaþie literar-artisticã;
h) sã participe la efectuarea
oricãrei forme de control în vreo
entitate publicã sau privatã, în
cazul în care, direct ori prin
intermediari, este implicat sau
are interese de naturã contrarã activitãþii specifice de poliþie;
i) sã provoace suferinþe fizice
sau psihice unor persoane, în
scopul obþinerii de la acestea
ori de la o terþã persoanã de
informaþii sau mãrturisiri;
j) sã primeascã, sã solicite,
sã accepte, direct sau indirect,
ori sã facã sã i se promitã,
pentru sine sau pentru alþii, în
considerarea calitãþii sale oficiale, daruri ori alte avantaje;
k) sã rezolve cereri care nu
sunt de competenþa sa ori care
nu i-au fost repartizate de ºefii
ierarhici sau sã intervinã
pentru soluþionarea unor
asemenea cereri, în scopurile
prevãzute la lit. j);
l) sã colecteze sume de
bani de la persoane fizice sau
juridice;
m) sã redacteze, sã imprime sau sã difuzeze materiale
ori publicaþii cu caracter politic,
imoral sau ilegal;
n) sã încredinþeze arma altei
persoane;
o) sã întreprindã acþiuni care
nu au legaturã cu îndeplinirea
îndatoririlor de serviciu;
p) sã încredinþeze fãrã
aprobarea superiorului ierarhic paza postului unei alte
persoane;
r) sã pãrãseascã postul
înainte de ora stabilitã prin
consemn sau înainte de a fi
schimbat, atunci când serviciul de pazã se executã pe mai
multe schimburi.

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

Tehnoredactare ºi tipar:
e-mail: informatiatalmaciului@gmail.com
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pentru menþinerea ordinii ºi
liniºtii publice sau curãþeniei
localitãþii;
b) intervin la solicitãrile
dispeceratului la evenimentele
semnalate prin Serviciul de
urgenþã 112, pe principiul "cel
mai apropiat poliþist de locul
evenimentului intervine", în
funcþie de specificul atribuþiilor
de serviciu stabilite prin lege
ºi în limita competenþei
teritoriale;
c) acþioneazã, în condiþiile art.
6 lit. k) din Legea nr. 155/2010,
pentru depistarea persoanelor
ºi a bunurilor urmãrite în
temeiul legii;
d) participã la executarea
mãsurilor stabilite în situaþii de
urgenþã;
e) în cazul constatãrii în flagrant a unei fapte penale,
imobilizeazã fãptuitorul, iau
mãsuri pentru conservarea
locului faptei, identificã martorii
oculari, sesizeazã imediat
organele competente ºi predau fãptuitorul structurii Poliþiei
Române competente teritorial,
pe bazã de proces-verbal, în
vederea continuãrii cercetãrilor;
f) conduc la sediul poliþiei locale/structurii Poliþiei Române
competente persoanele suspecte a cãror identitate nu a
putut fi stabilitã, în vederea
luãrii mãsurilor ce se impun;
g) verificã ºi soluþioneazã
sesizãrile ºi reclamaþiile primite din partea cetãþenilor
unitãþilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, legate de
problemele specifice compartimentului.
h) îndeplinesc orice alte
atribuþii stabilite prin lege.
Poliþiºtii locali cu atribuþii în
domeniul protecþiei mediului
desfãºoarã urmãtoarele activitãþi:
a) verificã respectarea programului de lucrãri privind
asigurarea curãþeniei stradale
de cãtre firmele de salubritate;
b) verificã respectarea mãsurilor de transportare a
resturilor vegetale rezultate de
la toaletarea spaþiilor verzi, de
cãtre firmele abilitate;
c) verificã respectarea obligaþiilor privind întreþinerea
curãþeniei de cãtre instituþiile
publice, operatorii economici,
persoanele fizice ºi juridice,
respectiv curãþenia faþadelor, a
locurilor de depozitare a
diferitelormateriale, a anexelor
gospodãreºti, a terenurilor
aferente imobilelor pe care le
deþin sau în care funcþioneazã,
a trotuarelor, a rigolelor, a
cãilor de acces, a parcãrilor, a
terenurilor din apropierea
garajelor ºi a spaþiilor verzi;
d) verificã respectarea normelor privind pãstrarea curãþeniei în locurile publice;
e) vegheazã la respectarea
standardelor ºi a normelor
privind nivelul de zgomot ºi
poluarea sonorã;
f) verificã respectarea normelor privind pãstrarea curãþeniei albiilor râurilor ºi a
cursurilor de ape ce traverseazã unitatea/subdiviziunea
administrativ-teritorialã;
g) vegheazã la respectarea
normelor privind protejarea ºi
conservarea spaþiilor verzi;
h) vegheazã la aplicarea
legislaþiei în vigoare privind
deversarea reziduurilor lichide
ºi solide pe domeniul public,
în ape curgãtoare ºi în lacuri;
i) verificã respectarea prevederilor legale de mediu de
cãtre operatorii economici, în
limita competenþelor specifice
autoritãþilor administraþiei publice locale;
j) constatã contravenþii ºi
aplicã sancþiuni contravenþionale pentru încãlcarea prevederilor lit. a)-i).
Poliþiºtii locali cu atribuþii în
domeniul activitãþii comerciale
desfãºoarã
urmãtoarele
activitãþi:
a) constatã contravenþii ºi
aplicã sancþiuni contravenþionale pentru încãlcarea
regulilor de comerþ stabilite
prin lege, în limita competenþelor specifice autoritãþilor
administraþiei publice locale;
b) urmãresc dezvoltarea
ordonatã a comerþului ºi desfãºurarea activitãþilor comerciale în locuriautorizate de
primar în vederea eliminãrii
oricãrei forme privind comerþul
ambulant neautorizat;
c) controleazã respectarea
normelor legale privind comercializarea produselor
agroalimentare ºi industriale
în pieþe, în târguri ºi în oboare;
d) colaboreazã cu organele
de control sanitare, sanitarveterinare ºi de protecþie a
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Tãlmaciu vã informeazã
În atenþia locuitorilor oraºului Tãlmaciu ºi a comunelor arondate Serviciului Public
Comunitar Local pentru Evidenþa Persoanelor Tãlmaciu (Boiþa, Racoviþa):
Cu cel mult 180 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a actului de
identitate, dar nu mai puþin de 15 zile, titularul acestuia are obligaþia sã solicite Serviciului
Public Comunitar de Evidenþã a Persoanelor eliberarea unei noi cãrþi de identitate,
prezentând urmãtoarele documente:
- cerere tip pentru eliberarea actului de identitate (se primeºte de la ghiºeu);
- actul de identitate ºi cartea de alegãtor expirate;
- certificatul de naºtere, original ºi copie;
- certificatul de cãsãtorie sau hotãrârea de divorþ, definitivã ºi irevocabilã, dacã este
cazul, original ºi copie;
- certificatul de deces al soþului/soþiei decedat/e, dacã este cazul, original ºi copie;
- certificatele de naºtere ale copiilor minori cu vârsta mai micã de 14 ani, dacã este
cazul, original ºi copie;
- documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original ºi copie;
- chitanþa reprezentând contravaloarea cãrþii de identitate de 7 lei, achitatã la casieria
Primãriei oraºului Tãlmaciu.
Tinerii care împlinesc vârsta de 14 ani trebuie sã se prezinte la S.P.C.L.E.P. Tãlmaciu,
în termen de 15 zile dupã împlinirea vârstei de 14 ani, în vederea eliberãrii unui act de
identitate, cu urmãtoarele documente:
- cererea pentru eliberarea actului de identitate, semnatã atât de minor, cât ºi de
pãrinte/reprezentant legal (se primeºte de la ghiºeu);
- certificatul de naºtere, original ºi copie;
- actul de identitate al unuia dintre pãrinþi sau al reprezentantului legal, original ºi copie;
- documentul cu care pãrintele/reprezentantul legal, face dovada adresei de domiciliu,
original ºi copie;
- certificatul de cãsãtorie al pãrinþilor sau, dupã caz, hotãrârea de divorþ, definitivã ºi
irevocabilã, în cazul în care pãrinþii sunt divorþaþi, original ºi copie;
- chitanþa reprezentând contravaloarea cãrþii de identitate de 7 lei, achitatã la casieria
Primãriei oraºului Tãlmaciu.
La împlinirea vârstei de 14 ani, minorul se prezintã la ghiºeul Serviciului Public
Comunitar Local de Evidenþã a Persoanelor, însoþit de unul dintre pãrinþi sau, dupã caz,
de reprezentantul sãu legal, de persoana desemnatã din cadrul centrului specializat
aflat sub autoritatea Serviciului Public de Asistenþã Socialã sau de persoana cãreia i-a
fost încredinþat în plasament, pentru a solicita eliberarea actului de identitate.
SPCLEP Tãlmaciu - compartiment Evidenþa PersoanelorConsilier, Elena- Delia Stancu

LUNI 7,30 - 16; MARÞI 7,30 - 16; MIERCURI 7,30 - 18,30; JOI 7,30 - 16; VINERI 7,30 - 13,30

Pastila de înþelepciune

O inimã veselã este un bun leac, dar un
duh mâhnit usucã oasele

PREVENIREA
INCENDIILOR LA
RECOLTAREA
CEREALELOR
O STATISTICÃ ÎNGRIJORÃTOARE
Statistica incendiilor aratã cã, în ultimii ani în
România, în ciuda eforturilor fãcute de pompieri,
numãrul incendiilor soldate cu victime ºi pagube
materiale importante la gospodãrii cetãþeneºti s-a
menþinut ridicat. Dacã la nivel european, România
are cele mai mici valori la indicatorii “incendii la
100.000 de locuitori”, respectiv “incendii la 1.000
km2”, din nefericire indicatorii “numãrul victimelor”
ºi “valoarea pagubelor” înregistraþi în urma
incendiilor sunt foarte ridicaþi. Având în vedere cã
numai în ultimii 4 ani au fost afectate 30.000 de
locuinþe ºi cã un numãr foarte mic de cetãþeni au
încheiat o asigurare pentru locuinþa ºi/sau bunurile
material personale, rezultã cã în medie, anual, în
România, peste 30.000 de persoane îºi pierd
locuinþa în urma incendiilor.
CETREBUIEªTIUT!
Persoanele fizice ºi juridice sunt obligate sã
respecte reglementãrile tehnice ºi dispoziþiile de
apãrare împotriva incendiilor ºi sã nu primejduiascã,
prin deciziile ºi faptele lor, viaþa, bunurile ºi mediul.
Persoana care observã un incendiu are obligaþia
sã anunþe prin orice mijloc serviciile de urgenþã,
primarul sau poliþia ºi sã ia mãsuri, dupã posibilitãþile
sale, pentru limitarea ºi stingerea incendiului.
În cazul incendiilor produse la pãduri, plantaþii,
culturi agricole, miriºti, pãºuni ºi fâneþe, persoanele
aflate în apropiere au obligaþia sã intervinã imediat
cu mijloacele de care dispun, pentru limitarea ºi
stingerea acestora.
( Legea 307/2006 )
CUMPREVENIMINCENDIILE
- marcarea zonelor agricole aflate în imediata
apropiere a drumurilor, cu indicatoare de avertizare
ºi interdicþie în ceea ce priveºte focul deschis ºi
fumatul;
- dotarea utilajelor de recoltat ºi a celor de
transport cu mijloace de primã intervenþie
(stingãtoare, mãturoaie, butoaie cu apã, pãturi);
- verificarea instalaþiilor electrice, de alimentare
cu carburan ºi cea de eºapament la utilajele
agricole;

- cunoaºterea, a normelor de prevenire ºi
stingere a incendiilor, precum ºi a modului de
mânuire a stingãtoarelor;
- evitarea executãrii lucrãrilor de reparaþii la
utilaje în zona de recoltare.
CE TREBUIE FÃCUT!
Arderea resturilor vegetale, gunoaielor,
deºeurilor ºi a altor materiale combustibile se face
în locuri special amenajate ori pe terenuri pregãtite,
cu luarea mãsurilor ce se impun pentru
împiedicarea propagãrii focului la vecinãtãþi,
asigurându-se supravegherea permanentã a
arderii, precum ºi stingerea jarului dupã terminarea
activitãþii. Arderea miriºtilor se face numai dupã
luarea mãsurilor ce se impun pentru împiedicarea
propagãrii focului la vecinãtãþi, asigurându-se
supravegherea permanentã a arderii.) Utilizarea
focului deschis nu se admite la distanþe mai mici
de 40 m faþã de locurile cu pericol de explozie:
gaze ºi lichide combustibile, vapori inflamabili,
explozivi etc., respectiv 10 m faþã de materiale
sau substanþe combustibile: lemn, hârtie, textile,
carton asfaltat, bitum, ulei etc., fãrã a fi supravegheat ºi asigurat prin mãsuri corespunzãtoare.
Arderea miriºtilor ºi vegetaþiei uscate se executã
cu respectarea ordinului 579/2008 ºi pe baza
permisului de lucru cu foc, obþinut de la primãrie.

Întorcându-ne la aspectul spiritual al iertãrii, aºa
dupã cum citim in Evanghelia dupã Marcu 11,25-26:
„ºi, când staþi în picioare de vã rugaþi, sã iertaþi orice
aveþi împotriva cuiva, pentru ca ºi Tatãl vostru, care
este în ceruri, sã vã ierte greºelile voastre. Dar dacã
nu iertaþi, nici Tatãl vostru, care este în ceruri, NU vã
va ierta greºelile voastre.”, este lesne de înþeles faptul
cã fãrã iertare nu existã mântuire.
Acest lucru vine sã îl întãreascã Însusi Domnul
Iisus când, rugat fiind de apostoli sã îi înveþe cum sã
se roage rosteºte rugãciunea Tatãl nostru: ,,[...]ºi ne
iartã nouã pãcatele noastre, precum iertãm ºi noi
greºiþilor noºtri[...]” Luca 11,2-4, cuvinte care
reprezintã de fapt un angajament personal în
dobândirea mântuirii. Deci mântuirea este prin harul
Lui Dumnezeu ºi este personalã fiind dependentã în
mod direct de atitudinea noastrã faþã de principiile
creºtine în aceastã viaþã.
Iertarea trebuie sã fie alegerea noastrã; ea este
un proces, care trebuie sã înceapã în mintea ºi în
inima noastrã cu dorinþa sincerã de a ierta persoana
care ne-a greºit, care ne-a cauzat rãu, iar dacã
iertarea s-a petrecut cu adevãrat în inima noastrã se
va vedea în atitudinea noastrã faþã de acea persoanã.
ºtim cã am iertat, dacã nu ne mai pierdem pacea
când ne amintim incidentul, nu mai povestim rãul care
ni s-a fãcut, nu mai cãutãm sã punem acea persoanã
într-o luminã proastã în faþa altora, ajungem chiar sã
îi dorim binele...
Este lesne pentru noi sã primim iertarea când greºim
ºi ni se pare acesta un lucru numai normal; nu aceeaºi
pãrere avem despre actul de iertare pe care trebuie
sã îl acordãm celui ce ne-a greºit. In acest caz
frustrarea ºi orgoliul ne împing chiar pânã la
descalificarea celui ce ne-a greºit, în ochii ºi în mintea
celor din jur; astfel ne surprindem deseori vorbind
cunoºtinþelor comune despre rãul ce ni s-a fãcut
tocmai pentru cã ne dorim sã primim compasiune,
mângâiere, aprobare iar greºitul nostru sã fie ,,pus
la colþ” . Aceastã atitudine ne poate ajuta în acodarea
iertãrii doar dacã întâlnim persoane pozitive care în
loc sã alimenteze ºi mai mult durerea ºi nemulþumirea
noastrã, sã ne ajute sã vedem detaºat cele întâmplate
ºi cu o atitudine obiectivã sã ne facã sã înþelegem ºi
eventualul context ce l-a determinat pe greºitul nostru
sã ne rãneascã afectiv ºi nu numai, context care de
multe ori nu þine in totalitate de cel ce ne-a greºit.
De fapt, dacã iertãm persoana care ne-a fãcut
ceva cumplit, nu înseamnã cã persoana respectivã

este absolvitã de vina ei. Dumnezeu în preºtiinþa Sa
ºi ca un drept judecãtor va face dreptate: ,,A Mea
este rãzbunarea ºi Eu voi rãsplãti...” Deuteronomul
32,41. În schimb, dacã iertãm, noi devenim liberi,
scoþând din gândul nostru tocmai persoana care nea greºit.
Procesul iertãrii ar putea începe printr-o înþelegere
directã a celui ce ne-a greºit în urma comunicãrii
personale. Astfel Dumnezeu nu ne cere umilinþã sau
sã ne înãbuºim sentimentele, ci sã le tratãm corect,
cu demnitate. Aºa de exemplu când Isus a fost adus
înaintea lui Ana pentru ,,judecatã”, deºi trecuse deja
prin umilinþe ºi batjocurã ºi avea dinainte perspectiva
nedreptei sale rãstigniri a gãsit totuºi resurse de
bunãtate pentru a cere, cu blândeþea-I caracteristicã
dar totuºi cu fermitate, socotealã aprodului care La pãlmuit pentru cuvintele rostite, adresându-i-se
astfel: ,,Dacã am vorbit rãu, dovedeºte ce este rãu,
iar dacã am vorbit bine, de ce Mã baþi?”Ioan 18,23.
O uºurinþã în acordarea iertãrii o putem dobândi
dacã ajungem sã înþelegem faptul cã în spatele oricãrui
rãu stã cel Rãu aºa dupã cum le scrie ºi Apostolul
Pavel creºtinilor din Efes: ,,Cãci noi n-avem de luptat
împotriva trupului ºi a sângelui, ci împotriva [...]
stãpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva
duhurilor rãutãþii care sunt în locurile cereºti” Efes
6,12; apoi tot Apostolul Pavel într-una din epistolele
cãtre Corinteni scrie: ,,Dar cui îi iertaþi ceva, îl iert ºi
eu, pentru cã ºi eu, dacã am iertat ceva, am iertat
pentru voi, în faþa lui Hristos, ca sã nu ne lãsãm
covârºiþi de satana, cãci gândurile lui nu ne sunt
necunoscute.”2 Corinteni 2,10-11.
Aici Sfântul Pavel spune lãmurit faptul cã neiertarea
aduce câºtig de cauzã celui Rãu, cã ea este o
fortãreaþã a duºmanului, care ne distruge lent, dar
sigur; Duºmanul ne atacã ºi cautã sã ne fure pacea,
liniºtea, bucuria, sãnãtatea ºi fãrã sã-i dãm ocazia,
cu atât mai mult, nu va rata ocaziile pe care noi i le
oferim, prin orice pãcat pe care îl comitem.
ªi tot Domnul Iisus este Omul care în bunãtatea ºi
în dragostea Sa a ºtiut sã ierte necondiþionat; nu
putem uita momentul rãstignirii când, atârnând pe
cruce, în batjocura ºi umilinþa celor în mijlocul cãrora
a realizat vindecãri trupeºti ºi sufleteºti, dându-le o
nouã speranþã la viaþã, a gãsit totuºi puterea de a-i
ierta pe cei care L-au schingiuit ºi L-au trimis nevinovat
la moarte, ºi chiar mai mult, de a-L ruga ºi pe Tatãl
Ceresc sã-i ierte, gãsindu-le ºi scuze.: „Pãrinte, iartãle lor, cã nu ºtiu ce fac!”Luca 23,34. (va urma)
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ELEVI CU REZULTATE DEOSEBITE
Se încearcã modernizarea ºcolilor prin
ÎN ANUL ªCOLAR 2017-2018
Programul Operaþional Regional 2014 - 2020

Conform raportului de specialitate ce a însoþit proiectul de
hotãrâre propus spre aprobare
aleºilor locali, prin acest proiect
se intenþioneazã efectuarea
unor lucrãri ample de modernizare, dotarea ºi extinderea
corpurilor de clãdire în care
funcþioneazã ºcolile, având ca
scop principal îmbunãtãþirea
activitãþilor ºcolare de la ciclurile
primar ºi gimnazial ºi dotarea
cu echipamente specifice.
Obiectivul general al investiþiei
îl constituie îmbunãtãþirea calitãþii infrastructurii de educaþie ºi
a dotãrii ºcolilor din oraºul
Tãlmaciu, pentru asigurarea
unui proces educaþional la
standarde europene ºi creºterea participãrii populaþiei
ºcolare la procesul educaþional.
Astfel, la ªcoala Gimnazialã
Tãlmaciu (ªcoala Gimnazialã
nr. 1 – Corp A) se întenþioneazã
extinderea clãdirii pe orizontalã,
înlocuirea tâmplãriei interioare,
refacerea acoperiºului, refacerea finisajelor interioare ºi
exterioare, recompartimentarea

grupurilor sanitare, refacerea
instalaþiilor termice, dotarea cu
echipamente tehnice ºi mobilier. La Liceul Tehnologic
„Johannes Lebel” (ªcoala
Gimnazialã nr. 2 – Corp B) lucrãrile vor consta în eliminarea
ºarpantei existente, extinderea
ºi mansardare construcþie,
realizarea unei noi ºarpante,
înlocuire tîmplãrie interioarã,
refacere finisaje interioare ºi
exterioare, recompartimentare
grupruri sanitare ºi spaþii aferente, refacerea instalaþiei
termice, dotarea cu echipamente tehnice ºi mobilier etc.
Valoarea totalã a proiectului
„Modernizare, dotare ºi extindere clãdiri pentru învãþãmântul primar ºi gimnazial din
cadrul Liceului Tehnologic
”Johannes Lebel” Tãlmaciu”,
aprobatã, de asemenea, de
Consiliul Local Tãlmaciu, este
de 11.971.905,06 lei (TVA
inclus), contribuþia oraºului
pentru finanþarea obiectivului (în
cazul în care acesta va fi aprobat
spre finanþare) fiind de 2,1 % din

valoarea eligibilã a proiectului,
respectiv 251.410 lei. De
asemenea, oraºul va suporta ºi
toate cheltuielile neeligibile ale
proiectului, precum ºi sumele
reprezentând cheltuieli conexe
ce pot apãrea pe durata
implementãrii acestuia.
Toate resursele financiare necesare implementãrii proiectului vor fi asigurate în condiþiile
rambursãrii/decontãrii ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Program audienþe
PRIMÃRIA ORAªULUI
TÃLMACIU
Primar
Marþi, 10 – 12
Viceprimar
Miercuri, 10 – 12
Secretar
Joi, 10 - 12

DGASPC cautã asistenþi maternali profesioniºti
în plasament în regim de urgenþã, cu
vârste cuprinse între 0 ºi 3 ani, având
in vedere situaþia de risc.
Cine NU poate fi asistent
maternal profesionist
Nu poate fi asistent maternal
profesionist: persoana care a suferit
o condamnare prin hotãrâre
judecãtoreascã, rãmasã definitivã
pentru sãvârºirea unei infracþiuni
care ar face-o incompatibilã cu
profesia de asistent maternal
profesionist; pãrintele decãzut din
drepturile pãrinteºti sau cãruia i-au
fost interzise sau limitate drepturile
pãrinteºti prin hotãrâre judecãtoreascã rãmasã definitivã ºi
irevocabilã; persoana care suferã de
boli cronice psihice sau boli cronice
transmisibile; persoana care are
proprii copii daþi în plasament.
Mai multe informaþii referitoare la
condiþiile de atestare ca asistent
maternal profesionist (AMP) pot fi
gãsite ºi pe site-ul DGASPC Sibiu,
www.dasib.ro .
Facilitãþi financiare

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

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

Facilitãþile financiare acordate
pentru creºterea ºi îngrijirea copilului
în asistenþã maternalã sunt: salariul
asistentului maternal (minim pe
economie - 1900 lei/lunã); spor de
15% pentru al II- lea copil dat în
plasament; alocaþia lunarã de
plasament în cuantum de 600 lei/
copil, iar dacã copilul este încadrat
în grad de handicap, beneficiazã de
alocaþie lunarã de plasament
majoratã cu 50%, respectiv 900 lei;
alocaþia de stat pentru copil: - pentru
copilul cu vârsta pânã la 2 ani sau
pana la 3 ani in cazul copilului cu
handicap - 200 lei/luna; pentru copilul
de peste doi ani - 84 lei/lunã; pentru
copilul peste 3 ani încadrat în grad
de handicap - 168 lei/lunã.

RUSU LAVINIA, CLASA A IV-A , ªCOALA GIMNAZIALÃ TÃLMÃCEL,
PREMIUL III LA FAZA NAÞIONALÃ A CONCURSULUI DE DANS ,,DANCE
ART FUSION”;
CÃPÃÞÂNÃ VANESA, CLASAAV-AA, LICEUL TEHNOLOGIC ,,J. LEBEL”,
TÃLMACIU, MEDIA 10;
VOLANIN DIANA, CLASA AV-A A, LICEUL TEHNOLOGIC ,,J. LEBEL”,
TÃLMACIU, MEDIA 10;
SINOS MIRUNA, CLASA AVI-A A, LICEUL TEHNOLOGIC ,,J. LEBEL”,
TÃLMACIU, MEDIA 10 ªI PREMIUL SPECIAL LA CONCURSUL AUREL
VLAICU;
GEORGESCU CÃTÃLINA , CLASA AVI-A B, LICEUL TEHNOLOGIC ,,J.
LEBEL”, TÃLMACIU, MEDIA 10 ªI MENÞIUNE LA OLIMPIADA DE
MATEMATICÃ FAZA JUDEÞEANÃ
BLAGA MIRCEA, CLASA A VII-A, ªCOALA GIMNAZIALÃ TÃLMACIU,
MEDIA 10 ªI PREMIUL II LA OLIMPIADA DE RELIGIE FAZA JUDEÞEANÃ;
NICOARÃ ANTONIO, CLASA A VII-A, ªCOALA GIMNAZIALÃ TÃLMACIU,
MEDIA 10
HANEA IULIA GABRIELA, LICEUL TEHNOLOGIC ,,J. LEBEL”,
TÃLMACIU, MEDIA 10;
STOIAN DENISA, CLASA A VIII-A , ªCOALA GIMNAZIALÃ TÃLMACIU,
MEDIA 10
DANCU CRISTA, CLASA A VIII-A LICEUL TEHNOLOGIC ,,J. LEBEL”,
TÃLMACIU, MEDIA 10;
MÃGÃDAN EVELINE, CLASA A VIII-A LICEUL TEHNOLOGIC ,,J.
LEBEL”, TÃLMACIU, MEDIA 10;
POPESCU DANA-ANA-MARIA, CLASA A VIII-A LICEUL TEHNOLOGIC
,,J. LEBEL”, TÃLMACIU, MEDIA 10;
IMREH KEVIN, CLASA A IXA , LICEUL TEHNOLOGIC ,,J. LEBEL”,
MENÞIUNE LA CONCURSUL NAÞIONAL DE MATEMATICÃ APLICATÃ
„ADOLF HAIMOVICI”
HUCULECI ALEXANDRU, CLASA A XI-A , LICEUL TEHNOLOGIC ,,J.
LEBEL”, TÃLMACIU, PREMIUL II LA CONCURSUL PE MESERII, ETAPA
JUDEÞEANÃ, CALIFICAREA: OSPÃTAR (CHELNER), VÂNZÃTOR ÎN
UNITÃÞILE DE ALIMENTAÞIE.

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

ATENÞIE! Orice utilizator ce va posta mesaje
folosind un limbaj neadecvat, licenþios, va fi eliminat imediat din lista
de prieteni! Ne puteþi scrie pe adresa
de e mail informatiatalmaciului
gmail.com.
informatiatalmaciului@gmail.com.
Nu uitaþi sã vã semnaþi cu numele ºi adresa corectã!

Taxa pentru eliberarea paºapoartelor
nu se mai achitã la Prefecturã

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

rosu galben albastru negru

Recent, Consiliul Local al oraºului Tãlmaciu a adoptat Hotãrârea nr. 82/2018 prin
care a aprobat documentaþia tehnicã, cheltuielile legate de proiect ºi principalii
indicatori tehnico – economici pentru obiectivul de investiþii „Modernizare,
dotare ºi extindere clãdiri pentru învãþãmântul primar ºi gimnazial din cadrul
Liceului Tehnologic ”Johannes Lebel” Tãlmaciu”, în vederea finanþãrii acestuia
în cadrul Programului Operaþional Regional 2014 - 2020.

