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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

Cu ocazia Zilei Naþionale a României, doresc sã transmit poporului român,
cetãþenilor oraºului Tãlmaciu, cele mai sincere urãri de bine, un viitor prosper
ºi fericit! Sã aveþi înþelepciunea de a înþelege cã binele se aflã în fiecare dintre
noi, cã unitatea ne face mai puternici în faþa tuturor greutãþilor ºi mai fericiþi la
clipele de bucurie. La mulþi ani tuturor românilor ºi celor ce iubesc România!

Primarul oraºului Tãlmaciu, Nicolae Petru Basarabã

Cu prilejul Centenarului României Mari, transmit tuturor locuitorilor oraºului
Tãlmaciu cele mai cãlduroase felicitãri ºi urãri de sãnãtate, bunãstare,
prosperitate ºi succes!

Urãri de Ziua Naþionalã

Viceprimarul oraºului Tãlmaciu, Ion Dacian

Tãlmaciu a fost reprezentat la “Sibiu 100. Centenarul României Mari”

Parohiile Ortodoxe Tãlmaciu I ºi Tãlmaciu
II, împreunã cu Primãria oraºului Tãlmaciu,
invitã toþi locuitorii oraºului la festivitatea
prilejuitã de aniversarea Centenarului Marii
Uniri - Ziua Naþionalã a României, ce se va
desfãºura sâmbãtã, 1 decembrie, în Piaþa
Vitre din parcul central al oraºului, începând
cu ora 12.

Cei interesaþi sã participe la alaiul sãrbã-
toresc dedicat acestei frumoase aniversãri
sunt aºteptaþi la ora 11,30, în faþa Bisericii
Ortodoxe “Sfântul Nicolae” sau la ora 11,45, în
parcarea din faþa Primãriei Tãlmaciu – strada
Cetãþii. Alaiul îºi va continua drumul pânã în
zona centralã a oraºului.

Cu acest prilej, preoþii ortodocºi vor oficia o
scurtã slujbã religioasã, vor fi fãcute scurte
prezentãri despre importanþa Zilei de 1
Decembrie – Ziua Naþionalã a României ºi
grupuri de copii din Tãlmaciu ºi Tãlmãcel vor
prezenta un program artistic.

Festivitatea se va încheia cu “Hora Unirii” ºi
un moment surprizã pregãtit de organizatori.

Sunteþi aºteptaþi în numãr cât mai mare!

În cinstea Centenarului
Nu plânge, Maicã Românie!

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

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

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

Nu plânge, Maicã Românie!
Adunã tot ce-i bun sub soare;
Ne cheamã ºi pe noi la praznic,
Când România va fi Mare!”
Versuri gãsite în raniþa unui soldat mort în toamna

anului 1918, pe muntele Sorica din Carpaþii de Curburã

O delegaþie a oraºului
Tãlmaciu, în frunte cu pri-
marul Nicolae Petru Basa-
rabã, a participat sâmbãtã,
6 octombrie, la cea mai
mare manifestare dedicatã
Centenarului Marii Uniri, ce
s-a desfãºurat în Piaþa Mare
din Sibiu. La acþiune au
participat mii de oameni, alte
milioane de români urmã-
rind evenimentul din faþa
televizorului.

Manifestarea ”Sibiu 100.
Centenarul României Mari”,
a fost organizatã de Primãria
Municipiului Sibiu în parte-
neriat cu Academia Forþelor
Terestre Nicolae Bãlcescu
Sibiu ºi firma Continental

 Datoritã sprijinului
oferit de Primãria ºi Con-
siliului Local Tãlmaciu, cu
prilejul sãrbãtorilor de
iarnã, binecunoscutul Moº
va ajunge cu un cadou la
toþi preºcolarii ºi elevii de
la instituþiile de învãþãmânt
de stat ce funcþioneazã pe
raza teritorialã a oraºului.

Cadourile vor fi distri-
buite fiecãrei instituþii de
învãþãmânt, iar înmânarea
acestora cãtre copii va fi
organizatã în cadrul serbã-
rilor de sfârºit de an.

Anul acesta, fiecare
pungã de Crãciun va avea
o valoare de aproximativ
20 de lei ºi vor fi pregãtite
1.200 de asemenea ca-
douri.

Vine, vine Moº Crãciun!

Moº Crãciun nu-i
va uita nici în
acest an pe copiii

din oraºul Tãlmaciu.

Cu ocazia Zilei Naþionale a României, Con-
siliul Judeþean Sibiu lanseazã cãtre unitãþile de
învãþãmânt, cãtre artiºti, organizaþii de tineret,
dar ºi cãtre publicul larg un apel la urãri pentru
România, la împlinirea unui secol de exis-
tenþã.Cele mai frumoase urãri, însoþite de
numele ºi vârsta autorului, vor fi transpuse pe
un banner ce va fi amplasat în zona centralã a
oraºului, pe traseul festivitãþilor de 1 Decembrie.

„Ne-am gândit la o acþiune prin care sã
facem auzitã vocea sibienilor, pentru cã 1
Decembrie e ºi despre viitorul nostru comun,
nu doar despre trecut. În dezvoltarea României
ca stat modern, Sibiul a jucat un rol central
încã dinainte de 1918 ºi continuã sã inspire
întreaga þarã ºi sã încurajeze destinul euro-
pean al României.” declarã Daniela Cîmpean,
preºedinta Consiliului Judeþean Sibiu.

Pregãtirile pentru marcarea Zilei Naþionale
au început deja din luna septembrie, de când
Consiliul Judeþean Sibiu a iniþiat ºi gãzduit
întâlniri periodice de lucru cu toate instituþiile
din judeþul Sibiu, implicate anual în organizarea
manifestãrilor cu ocazia Zilei Naþionale a
României. La ultima întâlnire de lucru, care a

Tu ce-i urezi României de ziua ei?

Automotive Systems ºi a
readus la viaþã vizita
generalului Berthelot la Sibiu
în perioada de dupã Marea
Unire, iar spectacolul realizat
în centrul istoric al oraºului
a reconstituit momentul,
având la îndemânã o des-
fãºurare impresionantã de
forþe: sute de militari
îmbrãcaþi în hainele epocii,
sute de þãrani din Mãr-
ginimea Sibiului în portul
tradiþional românesc, înso-
þiþi de preoþi ºi primari, actori
care au jucat rolul perso-
najelor istorice centrale.

Primarul Sibiului, Astrid
Fodor, ambasadori, se-
cretari de stat, consilieri

locali ºi oameni politici au
asistat la paradã într-un
foiºor de lemn reconstituit
dupã imaginile epocii.

Dupã parada militarã ºi
cea a porturilor populare, a
urmat spectacolul susþinut
de Ansamblul Junii Sibiului,
Corul Madrigal ºi Corul
Peda Sonora, iar apoi un
spectacol de video mapping
ºi un DJ Party.

La paradã au participat
reprezentanþi ai urmãtoa-
relor localitãþi (în ordinea
alfabeticã): ALÞÂNA – primar
Ioan Bucºã, ARPAªU DE
JOS – primar Constantin
Vãcãroiu, AVRIG – primar
David Adrian Dumitru,

BAZNA – primar Lucian
Gligor Scumpu, BRÃDENI –
primar Liviu Modoi, CHIR-
PÃR – primar Eugen Fel-
deoiu, CUGIR – primar
Adrian Teban, GURA RÂU-
LUI – primar Cãlin Gheor-
ghe, RÃªINARI – primar
Bogdan Bucur, SADU – pri-
mar Valentin Ivan, SÃLIªTE
– primar Horaþiu Dumitru
Rãcuciu, ªELIMBÃR – pri-
mar Marius Grecu, TURNI-
ªOR – reprezentanþi ai co-
munitãþii sãseºti, TÃLMA-
CIU – primar Nicolae Petru
Basarabã. De asemenea,
au fost prezenþi ºi reprezen-
tanþi ai Muzeului Astra.

avut loc luni, 12 noiembrie, au fost agreate
principalele  momente ale programului, care
va include depuneri de coroane la Biserica
dintre Brazi, dezvelirea bustului lui Alexandru
Vaida Voevod ºi ceremonia de depuneri de
coroane în Parcul Astra. Unul dintre cele mai
aºteptate momente de cãtre sibieni, mai ales
de cãtre copii, va fi ceremonialul militar des-
fãºurat pe bulevardul Corneliu Coposu care
va include defilarea trupelor ºi a tehnicii ºi se
va încheia cu Hora Unirii, în Piaþa Unirii. Nu va
lipsi spectacolul folcloric susþinut de Ansam-
blul Folcloric ”Cindrelul Junii-Sibiului”, gãzduit
de Sala Transilvania, o proiecþie de galã a
filmului Drumul Regelui la „Centrul Cultural
Ion Besoiu” ºi concertul simfonic al Filarmo-
nicii de Stat Sibiu. Manifestãrile se vor încheia
cu retragerea cu torþe, organizatã de structurile
din cadrul Sistemului Naþional de Apãrare ºi
Ordine Publicã. Ultimele detalii ale progra-

mului urmeazã a fi stabilite ºi comunicate cãtre
public în sãptãmânile urmãtoare.

Tu ce-i urezi României de ziua ei?
Pe 1 Decembrie, România împlineºte 100

de ani de la Marea Unire din 1918. Existãm ca
stat modern de un secol, timp în care am trecut
prin multe suiºuri ºi coborâºuri: rãzboi, dictatu-
rã, dar ºi dezvoltare socio-economicã ºi renaº-
terea democraþiei. S-a vorbit în acest an mult
despre trecutul nostru. Dar ce ne dorim pentru
prezent? Ce ne dorim pentru urmãtorul secol?
Orice realizare trebuie întâi doritã pentru a
prinde viaþã. Tu ce îi urezi României de ziua ei?

Urãrile pot fi transmise electronic prin e-mail
la adresa: judet@cjsibiu.ro, dar ºi prin mesaje
pe la adresa de Facebook www.facebook.com/
cjsibiu/, precum ºi în scris la Centru de
Informare pentru Cetãþeni de pe str. General
Magheru nr. 14 A pânã pe data de 23 noiembrie.
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SerSerSerSerServiciul Pviciul Pviciul Pviciul Pviciul Public Comunitar Localublic Comunitar Localublic Comunitar Localublic Comunitar Localublic Comunitar Local
de Evidenþã a Pde Evidenþã a Pde Evidenþã a Pde Evidenþã a Pde Evidenþã a Persoanelorersoanelorersoanelorersoanelorersoanelor

Tãlmaciu vã informeazãTãlmaciu vã informeazãTãlmaciu vã informeazãTãlmaciu vã informeazãTãlmaciu 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 Persoanelor-
Consilier, Elena- Delia Stancu

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

Au fost adoptate urmãtoarele hotãrâri:
1. Hotãrârea nr. 113 privind aprobarea

impozitelor ºi taxelor locale pentru anul 2019
în oraºul Tãlmaciu;

2. Hotãrârea nr. 114/2018 privind modificarea
paragrafului 2 al articolului 1 din HCL nr. 18/
2018 pentru aprobarea numãrului de asistenþi
personali ºi a numãrului de indemnizaþii acor-
date pãrinþilor sau reprezentanþilor legali ai
copilului cu handicap grav ºi adultului cu han-
dicap grav sau reprezentantului sãu legal, pentru
anul 2018;

3. Hotãrârea nr. 115/2018 privind atribuirea
în folosinþã gratuitã domnului Talpos Ion a unui
teren categoria neproductiv, pentru asigurarea
unei vetre de stupinã permanentã;

4. Hotãrârea nr. 116/2018 privind desem-
narea reprezentantului Consiliului Local al
oraºului Tãlmaciu  în Comisia de Evaluare ºi
Asigurare a Calitãþii din cadrul Liceului
Tehnologic ”Johannes Lebel” Tãlmaciu;

5. Hotãrârea nr. 117/20108 privind rectificarea
bugetului local pe trimestrul IV 2018;

6. Hotãrârea nr. 118/2018 pentru modificarea
Anexei 1 la HCL nr. 121/2016 privind stabilirea
programului de audienþe ce se vor acorda
cetãþenilor oraºului Tãlmaciu de consilierii
Consiliului Local Tãlmaciu;

7. Hotãrârea nr. 119/2018 privind aprobarea
preþurilor de pornire ºi a garanþiilor de contrac-
tare ale loturilor oferite la licitaþia de materiale
lemnoase fasonate din luna noiembrie 2018,
pentru anul de producþie 2018 ºi stabilirea
tipului licitaþiei;

8. Hotãrârea nr. 120/2018 privind însuºirea
raportului de expertizã tehnicã - judiciarã din
dosar civil nr. 1310/306/2016, reclamanþi Preda

Informare privind ºedinþa ordinarã a Consiliului Local
al oraºului Tãlmaciu din  25 octombrie 2018

Alina ºi Preda Marcel Rafael;
9. Hotãrârea nr. 121/2018 privind însuºirea

raportului de expertizã tehnicã - judiciarã din
dosar civil nr. 1441/787/2017, reclamanþi Dan
Maricica ºi Dan Adrian;

10. Hotãrârea nr. 122/2018 privind îndrep-
tarea erorii materiale cuprinse în art. 1 din  HCL
nr. 46/2015 pentru majorarea tarifului de epu-
rare a apelor uzate pentru agenþii economici
care utilizeazã epurarea acestora în cadrul
staþiei de epurare a oraºului Tãlmaciu;

11. Hotãrârea nr. 123/2018 pentru modifi-
carea Anexei 1 la HCL nr. 107/2018 privind
actualizarea contractului de concesiune nr. 1/
2000, încheiat cu S.C ACSTAL S.A Tãlmaciu;

12. Hotãrârea nr. 124/2018 privind alegerea
preºedintelui de ºedinþã pentru ºedinþa ordi-
narã a Consiliului Local Tãlmaciu din luna
noiembrie 2018.

S-au amânat:
 - PROIECTUL DE HOTÃRÂRE privind

aprobarea cofinanþãrii oraºului Tãlmaciu
pentru proiectul BUNICII COMUNITÃÞII - Servicii
socio - medicale pentru persoane vârstnice
AP4/PI9.ii/OS4.4, Programul operaþional
Capital Uman 2014 – 2020 - iniþiator primarul
oraºului Tãlmaciu;

- Cererea d-lui Petra Ioan, domiciliat în
Tãlmaciu, str. Aleea Castanilor, bl. 3/6, pentru
emitere acord traversare a domeniului public.

S-au avizat:
- Cererea RDS&RCS pentru închiriere teren

în Tãlmãcel, pentru amplasarea unei staþii de
telefonie mobilã;

- Cererea partidului USR - filiala localã, privind
atribuire spaþiu pentru sediu partid.

Consilier administraþie, Claudia Hanea

Au fost adoptate urmãtoarele hotãrâri:
1. Hotãrârea nr. 125/2018 privind alegerea

preºedintelui de ºedinþã pentru ºedinþa
extraordinarã a Consiliului Local Tãlmaciu din
data de 1 noiembrie 2018;

2. Hotãrârea nr. 126/52018 privind aprobarea
proiectului <Tãlmãceni activi la orice vârstã>,
cod mySMIS 126614, în vederea finanþãrii

Informare privind ºedinþa extraordinarã a Consiliului
Local al oraºului Tãlmaciu din data de 1 noiembrie 2018

acestuia în cadrul Programului Operaþional
Capital Uman 2014-2020, Axa prioritara 4:
Incluziunea socialã ºi combaterea sãrãciei,
Prioritatea de investiþii 9.ii: Creºterea accesului
la servicii accesibile, durabile ºi de înaltã
calitate, inclusiv asistenþã medicalã ºi servicii
sociale de interes general, Obiectivul Specific
4.4: Reducerea numãrului de persoane apar-
þinând grupurilor vulnerabile prin furnizarea
unor servicii sociale/medicale/socio-profe-
sionale/de formare profesionalã adecvate
nevoilor specifice;

3. Hotãrârea nr. 127/2018 privind aprobarea
proiectului „Laboratorul antreprenorilor sociali
din Regiunea Centru”, cod mySMIS 126615, în
vederea finanþãrii acestuia în cadrul Progra-
mului Operaþional Capital Uman 2014-2020,
Axa prioritarã 4: Incluziunea socialã ºi comba-
terea sãrãciei, Prioritatea de investiþii 9v: Pro-
movarea antreprenoriatului social ºi a integrãrii
vocaþionale în întreprinderile sociale ºi eco-
nomia socialã ºi solidarã pentru a facilita
accesul la ocuparea forþei de muncã, Obiectiv
Specific 4.16: Consolidarea capacitãþii între-
prinderilor de economie socialã de a funcþiona
într-o manierã auto-sustenabilã.

S-a amânat PROIECTUL DE HOTÃRÂRE
privind atestarea la domeniul public al oraºului
Tãlmaciu a unor active fixe înregistrate în
contabilitate ºi care nu sunt cuprinse în lista
inventarului domeniului public atestat prin HCL.

Consilier administraþie, Claudia Hanea

Pentru instalaþii de încãl-
zire centralã:

- Instalaþiile de încãlzire
centralã se pot amplasa
în ansamblul unei clãdiri
sau în clãdiri indepen-
dente ori alipite acestora,
în conformitate cu preve-
derile normativelor teh-
nice specifice;

- Coºurile ºi canalele de
fum se realizeazã din
materiale incombustibile
rezistente la foc ºi la ac-
þiunea corozivã a fumului
ºi gazelor de ardere, aces-
tea vor fi izolate corespun-
zãtor faþã de elementele
combustibile ale pereþilor,
planºeelor sau acope-
riºurilor.

Pe timpul exploatãrii
instalaþiilor, se interzice:

- depozitarea în încã-
perea centralei termice a
unor obiecte sau mate-
riale ce nu au legãturã cu
exploatarea acesteia;

MÃSURI DE PREVENIRE A
INCENDIILOR ÎN SEZONUL RECE, ÎN

ATENÞIA CETÃÞENILOR
- neechiparea centralei

cu aparate de mãsurã ºi
control a temperaturii,
presiunii din cazan ºi
conducte, indicatoare de
nivel pentru combustibil,
supape de siguranþã sau
nefuncþionarea acestor
aparate;

- neizolarea corespun-
zãtoare a coºurilor de eva-
cuare a fumului faþã de
materialele combustibile;

- depozitarea combusti-
bilului în interiorul centralei
(cu excepþia combus-
tibilului din rezervorul de
consum zilnic, la centra-
lele pe combustibil lichid).

La exploatarea sobelor,
cu sau fãrã acumulare de
cãldurã, se vor respecta
urmãtoarele reguli:

- în faþa focarelor nu se
vor amplasa materiale
combustibile la mai puþin
de 1,25m;

- depozitarea sau am-
plasarea materialelor
combustibile se face la
distanþã de 1m faþã de
sobele fãrã acumulare de
cãldurã ºi 0,5m la sobele
cu acumulare de cãldurã;

- în faþa uºiþei de alimen-
tare, pardoseala combus-
tibilã se protejeazã cu
o bucatã de tablã meta-
licã, având dimensiunea
70 x50 cm;

- înainte de utilizare ºi
periodic, sobele de încãl-
zit ºi coºurile de fum vor fi
verificate pentru depista-

rea eventualelor fisuri,
crãpãturi, înfundãri sau
alte nereguli;

- în timpul funcþionãrii
sobelor, uºiþele focarului
ºi cenuºarului vor fi men-
þinute închise ºi zãvorâte;

- cenuºa se va evacua
periodic într-un loc stabilit
ºi amenajat în acest scop
(groapã), numai dupã ce
se vor stinge resturile de
jar cu apã;

-locul special amenajat
se va afla la o distanþã de
25-30 m faþã de depozitele
de furaje sau de cons-
trucþii ºi alte amenajãri ce
au în componenþã ele-
mente de construcþie
combustibile;

- coºurile de fum vor fi
tencuite la exterior, pe por-
þiunea cuprinsã în podul
clãdirii, asigurându-se o
izolare corespunzãtoare a
coºurilor faþã de materia-
lele combustibile ale ele-
mentelor de construcþie;

- la traversarea plafoa-
nelor sau acoperiºurilor
care conþin elemente com-
bustibile, se va asigura o
distanþã de minim 15 cm
între coºul de fum ºi
materialele combustibile;

 - înãlþimea coºului de
fum, precum ºi alte dimen-
siuni constructive de pozi-
þionare ale acestora, sunt
prevãzute în normativele
tehnice specifice;

- spaþiul podului traver-
sat de coºuri de fum nu

se utilizeazã, de regulã, ca
spaþiu de depozitare a
materialelor combustibile,
iar amplasarea unor ma-
teriale sau obiecte com-
bustibile la mai puþin de 1
m de coºul de fum este
strict interzisã;

- uºiþele sau locaºurile
speciale prin care se cu-
rãþã de funingine coºurile
ºi sobele trebuie închise
sau astupate ermetic
dupã terminarea opera-
þiunii de curãþire, orice
defecþiune putând con-
duce la pãtrunderea scân-
teilor sau particulelor
aprinse în spaþiul din jur;

- coºurile de fum ºi
sobele care funcþioneazã
cu combustibil solid se
vor curãþa de funingine o
datã la trei luni, iar în cazul
funcþionãrii cu combustibil
lichid sau gazos se vor
curãþa o datã la patru,
respectiv la ºase luni.

Pe timpul exploatãrii
sobelor, se interzice:

- uscarea sau aºezarea

pe sobe a hainelor sau
altor obiecte combustibile;

- folosirea lemnelor mai
lungi decât vatra focului;

- utilizarea sobelor fãrã
uºiþe la focare ºi cenuºare
sau cu uºiþele defecte;

- aprinderea focului cu
benzinã  sau alte lichide
inflamabile.

La utilizarea buteliilor de
aragaz, se vor respecta
urmãtoarele reguli:

- verificarea periodicã ºi
menþinerea în bunã stare
de funcþionare a insta-
laþiilor (conducte, robinete,
arzãtoare etc.);

- când se constatã pre-
zenþa gazelor într-o încã-
pere, se va proceda de
îndatã la aerisirea aces-
teia, iar aprinderea focului
se va face numai dupã
înlãturarea cauzelor care
au determinat scãpãrile
de gaze;

- aprinderea focului se va
face prin utilizarea unui
mijloc corespunzãtor (torþã,
aprinzãtor  etc.), cu respec-

Program audienþe

PRIMÃRIA ORAªULUI
TÃLMACIU

Primar
Marþi, 10 – 12
Viceprimar
Miercuri, 10 – 12
Secretar
Joi, 10 - 12

tarea principiului „gaz pe
flacãrã”;

- atât la aprinderea
focului, cât ºi la stingere,
gazele vor fi deschise ºi
respectiv închise mai întâi
de la robinetul principal ºi
dupã aceea de la robinetul
arzãtorului;

- se vor respecta cu stric-
teþe instrucþiunile generale
de folosire a gazelor pre-
cum ºi instrucþiunile spe-
cifice de funcþionare a
aparatelor supuse exploa-
tãrii.

RESPECTÂND ACESTE
REGULI DE PREVENIRE,
VÃ APÃRAÞI VIAÞA ªI
BUNURILE!!!

În caz de incendiu sau
altã urgenþã public, apelaþi
la telefoanele: 0269/
555401 sau 0751/221724
– SERVICIUL VOLUNTAR
PENTRU SITUAÞII DE
URGENÞÃ TÃLMACIU, sau
serviciul UNIC 112 SIBIU

Serviciul Voluntar pen-
tru Situaþii de Urgenþã al
oraºului Tãlmaciu
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Ajutoarele pentru încãlzirea locuinþei cu
energie termicã, gaze naturale, energie
electricã ºi combustibili solizi sau petrolieri,
se acordã pe bazã de cerere însoþitã de actele
doveditoare privind componenþa familiei ºi
veniturile acesteia. Aceste ajutoare pot fi
solicitate pentru perioada noiembrie 2018 -
martie 2019.

Primãria oraºului Tãlmaciu informeazã
cetãþenii din Tãlmaciu ºi Tãlmãcel cã pune la
dispoziþia solicitanþilor cererile/declaraþiile pe
propria rãspundere în vederea acordãrii
ajutorului pentru încãlzirea locuinþei pentru
sezonul rece 2018-2019.

 Formularul tip ”Cerere-Declaraþie pe propria
rãspundere” privind acordarea ajutorului
pentru încãlzirea locuinþei se depune, la sediul
Primãriei Tãlmaciu, Serviciul Public de
Asistenþã Socialã.

Formularul tip ”Cerere-Declaraþie pe propria
rãspundere” privind acordarea ajutorului
pentru încãlzirea locuinþei cu energie termicã,
gaze naturale, energie electricã ºi combustibili
solizi sau petrolieri se depune, împreunã cu
actele doveditoare privind componenþa familiei
ºi veniturile realizate de cãtre persoana sin-
gurã/familia ºi declaraþia potrivit cãreia bene-
ficiarul se obligã ca în perioada 01.04.2018 -
31.05.2019, dupã încheierea sezonului rece,
sã depunã la sediul Primãriei Tãlmaciu
(S.P.A.S.) actele necesare în vederea verificãrii
datelor înscrise în cererea/declaraþie pe
propria rãspundere ºi sã facã dovada cã a
îndeplinit condiþiile legale, pe întreaga perioada
în care titularul ºi membrii familiei a/au
beneficiat de ajutor pentru încãlzirea locuinþei
conform O.U.G 70/2011, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare.

La completarea cererii, titularul are obligaþia
de a menþiona corect componenþa familiei,
veniturile membrilor acesteia, precum ºi

INFORMAÞII - AJUTOARE PENTRU ÎNCÃLZIREA LOCUINÞEI ÎN SEZONUL RECE 2018 - 2019
bunurile mobile ºi imobile deþinute.

Pentru acordarea ajutorului cu energie
termicã, limita venitului mediu net lunar pe
membru de familie este de 786 lei în cazul
familiilor ºi 1.082 lei în cazul persoanei singure.

Pentru acordarea ajutorului cu gaze naturale,
energie electricã, precum ºi cel cu combustibili
solizi sau petrolieri, limita venitului net pe
membru de familie este de 615 lei, atât în cazul
familiilor cât ºi în cazul persoanei singure.

Ajutoarele pentru încãlzirea locuinþei cu
energie electricã se acordã doar în situaþia în
care acesta este principalul sistem de încãlzire
utilizat.

Ajutoarele de încãlzire nu se acordã
persoanelor/familiilor care deþin cel puþin unul
dintre bunurile prevãzute în Anexa nr. 4 la
normele metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul
minim garantat, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare ºi în cererea pentru acordarea
ajutorului, respectiv: clãdiri sau alte spaþii
locative în afara locuinþei de domiciliu ºi a
anexelor gospodãreºti sau alte imobile aflate
în proprietate; mijloace de transport (auto-
turism/autoturisme ºi/sau motocicletã/
motociclete cu o vechime mai micã de 10 ani,
cu excepþia celor adaptate pentru persoanele
cu handicap ori destinate transportului
acestora sau persoanelor dependente
precum ºi pentru uzul persoanelor aflate în
zone greu accesibile, mai mult de un
autoturism/motocicletã cu o vechime mai mare
de 10 ani); terenuri de împrejmuire a locuinþei
ºi curtea aferentã ºi alte terenuri intravilane
care depãºesc 1000 m2 în zona urbanã ºi
2000 m2 în zona ruralã; depozite bancare de
peste 3.000 lei etc.

La stabilirea venitului net lunar al familiei
sau, dupã caz, al persoanei singure, se iau în
considerare toate veniturile pe care membrii

Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie
pentru Agriculturã (APIA) infor-
meazã cã, la 1 noiembrie
2018, a demarat plata în avans
pentru fermierii care au solici-
tat sprijin cuplat în sectorul
zootehnic pentru speciile ovi-

Informaþii utile de la APIA

acesteia le-au realizat în luna anterioarã
depunerii cererii, inclusiv cele care provin din
drepturi de asigurãri sociale de stat, asigurãri
de ºomaj, indemnizaþii, alocaþii ºi ajutoare cu
caracter permanent, indiferent de bugetul din
care se suportã, obligaþii legale de întreþinere
ºi alte creanþe legale, cu excepþia alocaþiei
pentru susþinerea familiei prevãzute de Legea
nr. 277/2010 privind alocaþia pentru susþinerea
familiei, republicatã, cu modificãrile ulterioare,
a bugetului personal complementar prevãzut
de Legea nr. 448/2006 privind protecþia ºi
promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap, republicatã, cu modificãrile ºi com-
pletãrile ulterioare, a ajutoarelor de stat
acordate în baza Ordonanþei Guvernului nr. 14/
2010 privind mãsuri financiare pentru
reglementarea ajutoarelor de stat acordate
producãtorilor agricoli, începând cu anul 2010,
aprobatã cu modificãri ºi completãri prin
Legea nr. 74/2010, cu completãrile ulterioare,
a burselor de studiu ºi a burselor sociale, a
sprijinului financiar prevãzut de Hotãrârea
Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea
criteriilor ºi a cuantumului sprijinului financiar
ce se acordã elevilor în cadrul Programului
naþional de protecþie socialã ”Bani de liceu”,
cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
precum ºi veniturile obþinute din activitãþile cu
caracter ocazional desfãºurate de zilieri în
condiþiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea
unor activitãþi cu caracter ocazional desfãºurate
de zilieri, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare.

Stabilirea dreptului la ajutorul pentru
încãlzirea locuinþei se va face prin dispoziþie a
primarului oraºului, dupã cum urmeazã:

-  începând cu luna depunerii cererii, pentru
cei care au depus documentele pânã la data
de 20 a lunii respective;

- începând cu luna urmãtoare depunerii

cererii, pentru cei care au depus documentele
dupã data de 20 a lunii respective.

Persoanele cu domiciliul pe raza admi-
nistrativ teritorialã a oraºului, care locuiesc în
fapt pe raza altei unitãþi administrativ teritoriale,
pot solicita o adeverinþã prin care se atestã
faptul cã au/nu au beneficiat de ajutor pentru
încãlzirea locuinþei pe raza oraºului.

Titularii ajutoarelor pentru încãlzirea locuinþei
sunt obligaþi sã comunice orice modificare
intervenitã în componenþa familiei ºi a
veniturilor acesteia, în termen de 5 zile de la
data modificãrii.

Pentru mai multe informaþii privind
acordarea ajutoarelor pentru încãlzirea
locuinþei în perioada sezonului rece, puteþi
contacta Serviciul Public de Asistenþã Socialã
Tãlmaciu (Primãria oraºului Tãlmaciu), la
numãrul de telefon 0269555401.

Pot beneficia de ajutor pentru încãlzirea
locuinþei:

- familiile sau persoanele singure (persoa-
nele care au împlinit vârsta de 18 ani, care
locuiesc singure ºi care nu se mai aflã în
întreþinerea pãrinþilor, precum ºi persoanele
cu vârstã cuprinsã între 16 ºi 18 ani, care
locuiesc ºi se gospodãresc singure ºi au
capacitate de exerciþiu anticipatã, potrivit
prevederilor art. 40 din Legea nr. 287/2009
privind Codul Civil, republicatã, cu modificãrile
ºi completãrile ulterioare, cu domiciliul sau,
dupã caz, reºedinþa pe raza oraºului;

- cetãþeni români, precum ºi cetãþeni strãini
ori apatrizi cu domiciliu sau, dupã caz,
reºedinþa în România, stabilitã în condiþiile
legislaþiei române;

- familiile ºi persoanele singure care nu au
cetãþenia românã, dacã se aflã în una din
urmãtoarele situaþii: sunt cetãþeni ai unui stat
membru al Uniunii Europene, ai Spaþiului Eco-
nomic European, ai Confederaþiei Elveþiene
sau ai altor state, pe perioada în care au
domiciliul sau, dupã caz, reºedinþa în
România, în condiþiile legii; sunt cetãþeni strãini

INFORMAÞII PRIVIND CONDIÞIILE DE
ACORDARE A AJUTORULUI PENTRU

ÎNCÃLZIREA LOCUINÞEI SEZON 2018 - 2019
sau apatrizi cãrora li s-a acordat, în condiþiile
legii, o formã de protecþie ºi au domiciliul sau,
dupã caz, reºedinþa în România, în condiþiile
legii; sunt apatrizi care au domiciliul sau, dupã
caz, reºedinþa în România, în condiþiile legii.

Ajutorul pentru încãlzirea locuinþei se acordã
famiilor, respectiv persoanelor singure numai
pentru locuinþa de domiciliu sau, dupã caz, de
reºedinþã a acestora.

Titularul ajutorului pentru încãlzirea locuinþei
este reprezentantul familiei sau, dupã caz,
persoana singurã care îndeplineºte condiþiile
legale de acodare a ajutorului, care solicitã
acordarea acestuia ºi care poate fi, dupã caz:
proprietarul locuinþei, succesorul de drept al
acestuia, persoana care a înstrãinat locuinþa în
baza unui contract de vânzare - cumpãrare cu
clauzã de întreþinere sau cu drept de habitaþie,
titularul contractului de închiriere, comodat,
concesiune al acestuia, ori alt membru de fa-
milie major ºi împuternicit de proprietarul locu-
inþei sau de titularul contractului de închiriere
ori, dupã caz, reprezentantul legal al persoanei
singure care nu a împlinit vârsta de 16 ani.

Acte necesare pentru acordarea ajutorului pentru
încãlzirea locuinþei, acordat conform O.U.G nr. 70/2011

privind mãsurile de protecþie socialã în perioada sezonului
rece, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare

Direcþia de Impozite ºi Taxe din localitatea de
domiciliu; adeverinþe de venit pe anul 2017 ºi
2018 emise de cãtre Administraþia Finanþelor
Publice a respectivei localitãþi/sector ;

- adeverinþã de salariu, pentru fiecare
membru al familiei care lucreazã cu contract
legal, în care sã se specifice salariul net obþinut
în luna anterioarã depunerii cererii, inclusiv
valoarea bonurilor de masã sau menþiunea
cã nu se primesc bonuri din partea instituþiei;

- copie talon pensie (din luna anterioarã
depunerii cererii)/adeverinþã de la Casa de
Pensii; copie talon alocaþie de stat, plasament
sau alte indemnizaþii (din luna anterioarã
depunerii cererii);

- copie talon indemnizaþie handicap sau
orice alte indemnizaþie/stimulant acordat
conform legii (din luna anterioarã depunerii
cererii); talon somaj (din luna anterioarã
depunerii cererii), acolo unde este cazul;

- declaraþie pe proprie rãspundere a
titularilor/membrilor care nu realizeazã venituri
(dacã este cazul);

- adeverinþã eliberatã de Casa de Pensii,
din care sã reiasã dacã figureazã/nu figu-
reazã, cu dosar depus (doar persoanele care
nu realizeazã venituri din pensii ºi salarii);

- declaraþie pe propria rãspundere a
titularilor/membrilor care realizeazã venituri
ocazionale (dacã este cazul);

- facturã energie termicã, gaze naturale,
energie electricã – dupã caz;

- contract de debranºare energie termicã
sau gaze naturale, în cazul în care se solicit
ajutor pentru încãlzirea locuinþei cu energie
electric;

- orice alte documente solicitate, dupã caz.

- copie acte de identitate ale solicitantului ºi
membrilor familiei peste 14 ani (BI, CI, CIP);

- copie certificate de naºtere ale copiilor în
vârstã de pânã în 14 ani;

- copie certificat de cãsãtorie sau, dupã caz,
copie hotãrâre de divorþ/act notarial;

- declaraþie pe propria rãspundere cã
persoanele sunt despãrþite în fapt ºi data la care
partenerul a pãrãsit imobilul - dacã este cazul ;

- certificat de deces - dacã este cazul ;
- copie hotãrâre judecãtoreascã definitivã

de încredinþare a copilului sau de încuviinþare
a adopþiei, de plasament familial al minorului
– dacã este cazul ;

- dupã caz, alte acte doveditoare privind
componenþa familiei;

- documentele în baza cãrora solicitantul
deþine locuinþa (contract de vânzare-cum-
pãrare, contract de vânzare-cumpãrare cu
clauzã de întreþinere sau clauzã de habitaþie,
contract de închiriere, contract de comodat
însoþit de copia CI/BI al proprietarului, certificat
de moºtenitor etc.);

- adeverinþã eliberatã de cãtre asociaþia de
proprietari/locatari în care sã se menþioneze
numãrul membrilor de familie, numele ºi
prenumele acestora ºi codul de client;

- pentru persoanele membre menþionate în
cererea/declaraþie pe propria rãspundere, care
au domiciliul pe raza altei unitãþi administrativ
– teritoriale, sunt necesare urmãtoarele
documente: adeverinþã emisã de instituþia
competentã din localitatea de domiciliu, din
care sã reiasã dacã au depus/nu au depus
cerere pentru ajutor de cãldurã, dacã benefi-
ciazã/ nu beneficiazã de ajutor de încãlzire;

- certificat de atestare fiscalã emis de cãtre

Doar trei puncte a reuºit sã strângã echipa AS FC Tãlmaciu, în toate
partidele oficiale disputate în campionatul Ligii a IV-a – Sibiu, sezon 2018 –
2019, de la apariþia ultimului numãr al publicaþiei Informaþia Tãlmaciului.

Iatã rezultatele meciurilor disputate:
- etapa 9, 27 octombrie 2018, AS FC Tãlmaciu - AFC Agnita (3 – 0);
- etapa 10, 3 noiembrie 2018, AS Bradu - AS FC Tãlmaciu (2 – 0);
- etapa 11, 10 noiembrie 2018, AS FC Tãlmaciu - CS Mãgura Cisnãdie (1 – 2);
- etapa 12, 17 noiembrie 2018, AS Spicul ªeica Mare - AS FC Tãlmaciu (2 – 1);
În urma acestor rezultate, echipa AS FC Tãlmaciu se situeazã pe locul 14 al clasamentului,

cu 4 puncte.
Programul urmãtor:
- etapa 13, 24 noiembrie 2018, ora 11, AS FC Tãlmaciu - ACS Unirea Miercurea-Sibiului.

Sursa: www.frf-ajf.ro/sibiu

Puncte puþine pentru FC Tãlmaciu

ne ºi caprine, în Campania
2018. În conformitate cu preve-
derile art. 5 din Hotãrârea de
Guvern nr. 783/2018 privind
stabilirea pentru anul 2018 a
cuantumului per hectar al plã-
þii unice pe suprafaþã, al plãþii

redistributive ºi a intervalelor
de suprafaþã pentru care se
acordã aceasta, al plãþii pen-
tru practici agricole benefice
pentru climã ºi mediu, al plãþii
pentru tinerii fermieri ºi a
plafonului aferent schemei de
sprijin cuplat pentru speciile
ovine/caprine, plafonul aferent
schemei de sprijin cuplat în
sectorul zootehnic pentru
speciile ovine/caprine este de
56.100 mii euro.

Cuantumul pentru plata
avansului este de 11.1815
euro/cap la cursul de schimb
valutar de 4,6638 lei pentru un
euro, stabilit de cãtre Banca
Centralã Europeanã la data
de 28 septembrie 2018.

SERVICIUL RELAÞII CU
PUBLICUL ªI COMUNICARE

Primãria oraºului Tãlmaciu ºi Consiliul Local Tãlmaciu

Tehnoredactare ºi tipar: S.C. Casa de
Presã ºi Editurã Tribuna SRL

e-mail: informatiatalmaciului@gmail.com

Colegiul de redacþie:
Redactor: Dan FRÂNCU
Editor: Dan FRÂNCU
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CAR ROMANOFIR IFN
Tãlmaciu, cu sediul în

oraºul Tãlmaciu,
strada Piaþa

Textiliºtilor, nr. 17,
organizeazã concurs

pentru ocuparea
postului de casier
(3 ore/zi), în data

de 14 decembrie 2018,
ora 10. Detalii despre
conþinutul dosarului

de înscriere, condiþii de
participare la concurs

ºi alte informaþii se
pot obþine la

sediul societãþii.

Anunþ angajare
Primãria oraºului Tãlmaciu organizeazã ediþia
2018 a concursului de ºah “Cupa 1 Decembrie”.

Competiþia se va desfãºura pe categorii de vârstã, dupã
cum urmeazã: copii (vârsta cuprinsã între 6 ºi 18 ani), în zilele
de 24 ºi 25 noiembrie, începând cu ora 10; seniori (peste 18
ani), între 27 noiembrie – 1 decembrie, ora 17.

Partidele se vor desfãºura la ªcoala Gimnazialã Tãlmaciu.
Cei ce doresc informaþii suplimentare, pot lua legãtura cu

responsabilul acestei competiþii, Vasile Sfârciog, la numãrul
de telefon 0740371011.

ªah - “Cupa 1 Decembrie”

Urmare a numeroa-
selor solicitãri verbale cu
privire la încheierea cãsã-
toriilor, vã informãm cã
declaraþia de cãsãtorie se
depune personal de cãtre
viitorii soþi, în scris, la Pri-
mãria oraºului Tãlmaciu,
judeþul Sibiu, comparti-
mentul de stare civilã,
dacã soþii au domiciliul
sau reºedinþa pe raza
administrativ - teritorialã a
oraºului Tãlmaciu, cu 10
zile calendaristice înainte
de oficierea cãsãtoriei.

În acelaºi timp cu
depunerea declaraþiei de

ANUNÞ IMPORTANT!
cãsãtorie, viitorii soþi pre-
zintã urmãtoarele acte:

- documentul care face
dovada identitãþii, în
original ºi copie;

- certificatul de naºtere,
în original ºi copie;

- certificatul medical
prenupþial, privind starea
sãnãtãþii viitorilor soþi, care
este valabil 14 zile
calendaristice de la data
eliberãrii;

- documente, în original
ºi copii, din care sã rezulte
desfacerea cãsãtoriei ante-
rioare, dacã este cazul.

Cãsãtoria se încheie la

expirarea termenului de
10 zile, în care se cuprinde
atât ziua când a fost fãcutã
declaraþia de cãsãtorie, cât
ºi ziua în care se oficiazã
cãsãtoria.

Precizãm cã toate cãsã-
toriile se oficiazã în sediul
Casei Cãsãtoriilor Oraºu-
lui Tãlmaciu. Este inter-
zisã aruncarea de confetti
sau alte materiale la intra-
rea sau ieºirea din locaþie,
avându-se în vedere cã
sunt programate mai
multe cãsãtorii în aceeaºi
zi, iar pânã în prezent au
beneficiat de un cadru
adecvat doar primii miri.

CONSILIER
MARIANA-RODICA

BÃRBOSA

Judeþul Sibiu are nevoie de
asistenþi maternali. Potrivit
DGASPC Sibiu, reþeaua de
asistenþã maternalã este în
aceste momente îmbãtrânitã,
impunându-se astfel înlo-
cuirea persoanelor vârstnice
care se pensioneazã cu
persoane mai tinere ºi apte
de muncã. De asemenea,
existã în Sibiu copii aflaþi în

DGASPC Sibiu recruteazã asistenþi maternali profesioniºti
situaþii de risc, care au nevoie
de protecþie specialã la asis-
tenþii maternali profesioniºti.

Persoanele interesate sã
ofere copiilor atenþie ºi o
familie sunt aºteptate sã se
prezinte la sediul Direcþiei
Generale de Asistenþã Socialã
ºi Protecþia Copilului Sibiu din
strada Mitropoliei nr. 2, la
Serviciul Management de Caz

pentru Asistenþã Maternalã
(0269/232066 interior 42,43)
pentru a primi toate informa-
þiile necesare ºi a fi consiliate
de specialiºtii serviciului.

CONDIÞII

Pentru a deveni asistent
maternal profesionist, can-
didatul trebuie sã aibã capa-
citate deplinã de exerciþiu,
domiciliul în judeþul Sibiu ºi
aibã acces la servicii medicale
ºi servicii educative. De ase-
menea, prin comportamentul
sãu în societate, starea
sãnãtãþii ºi profilul psihologic,
el trebuie sã prezinte garanþii
pentru îndeplinirea corectã a
obligaþiilor care revin unui
pãrinte, referitoare la creº-
terea, îngrijirea ºi educarea
copiilor sãi. În plus, doritorii
trebuie sã aibã în folosinþã o
locuinþã care acoperã nece-
sitãþile de preparare a hranei,
igienã, educaþie ºi odihnã ale
utlizatorilor sãi, sã aibã mi-
nimum zece clase, sã mani-
feste o atitudine non-discrimi-
natorie indiferent de vârsta
copilului, apartenenþa etnicã,
religie, stare de sãnãtate ºi sã
fie dispuºi ºi sã aibã capa-

citatea sã primeascã copil/
copii în plasament în regim de
urgenþã, cu vârste cuprinse
între zero ºi trei ani, având în
vedere situaþia de risc.

CINE NU POATE FI
ASISTENT MATERNAL

PROFESIONIST

Nu poate fi asistent mater-
nal 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 ma-
ternal profesionist; pãrintele
decãzut din drepturile pãrin-
teºti sau cãruia i-au fost inter-
zise sau limitate drepturile
pãrinteºti prin hotãrâre jude-
cãtoreascã rãmasã definitivã
ºi irevocabilã; persoana care
suferã de boli cronice psihice
sau boli cronice transmi-
sibile; persoana care are
proprii copii daþi în plasament.

Mai multe informaþii refe-
ritoare la condiþiile de atestare
ca asistent maternal profe-
sionist (AMP) pot fi gãsite ºi
pe site-ul DGASPC Sibiu
www.dasib.ro.

BENEFICII

Facilitãþile financiare acor-
date 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, bene-
ficiazã 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 pânã la trei ani în cazul
copilului cu handicap - 200 lei/
lunã; pentru copilul peste doi
ani - 84 lei/lunã; pentru copilul
peste trei ani încadrat în grad
de handicap - 168 lei/lunã.

Conform DGASPC Sibiu,
asistentul maternal profe-
sionist este persoana fizicã,
atestatã, care asigurã prin
activitatea pe care o desfã-
ºoarã la domiciliul sãu, creº-
terea, îngrijirea ºi educarea
necesare dezvoltãrii armo-
nioase a copiilor pe care îi
primeºte în plasament. În
prezent, sunt angajaþi 141 de
asistenþi maternali profe-
sioniºti în Sibiu care au în
plasament 261 de copii.
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