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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

Cetãþenii oraºului Tãlma-
ciu ce doresc sã-ºi expunã
doleanþele, problemele sau
sã-ºi prezinte ideile mem-
brilor legislativului local, au
posibilitatea de a solicita o
audienþã la alesul local pe
care îl considerã potrivit
pentru situaþia concretã în
care se aflã.

De câteva zile, pe strada Dealului din Tãlmaciu se poate circula în condiþii mult îmbunãtãþite. Constructorii au încheiat lucrãrile de reabilitare ºi
modernizare a acestei strãzi, obiectivul de investiþii fiind finalizat cu mult înainte de expirarea termenului de execuþie prevãzut îân contract.

Pe strada Dealului au fost realizate lucrãri de execuþie a reþelei de canalizare pluvialã, au fost amenajate trotuare ºi s-au modernizat carosabilul ºi
accesele rutiere.

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

Ultimul sfârºit de sãptã-
mânã al acestei luni (27 – 28
august 2016) va fi marcat de
organizarea ºi desfãºurarea
ediþiei a XIII-a a “Zilelor Tãlma-
ciului”, cea mai importantã ºi
iubitã sãrbãtoare a tuturor
cetãþenilor oraºului de la con-
fluenþa râurilor Cibin ºi Sadu.

Un sfârºit de sãptãmânã cuUn sfârºit de sãptãmânã cuUn sfârºit de sãptãmânã cuUn sfârºit de sãptãmânã cuUn sfârºit de sãptãmânã cu
distracþie la “Zilele Tãlmaciului”distracþie la “Zilele Tãlmaciului”distracþie la “Zilele Tãlmaciului”distracþie la “Zilele Tãlmaciului”distracþie la “Zilele Tãlmaciului”

Organizarea sãrbãtorii a fost
aprobatã de Consiliul Local
Tãlmaciu, prin adoptarea
Hotãrârii nr. 132/2016, prin
acelaºi act normativ fiind însãr-
cinat viceprimarul orasului de
a lua toate mãsurile necesare
în vederea amenajãrii zonei de
desfãºurare (Târgul Mixt) ºi

organizãrii evenimentului.
În cele douã zile, mani-

festarea “Zilele Tãlmaciului” va
cuprinde programe artistice
(muzicã pop – dance, dans
modern, muzicã popularã –
spectacol folcloric etc) susþi-
nute de artiºti locali, invitaþi din
localitãþile învecinate ºi diverºi
artiºti cunoscuþi din România,
precum ºi concursuri sportive.

Printre invitaþii a cãror evoluþii
vor putea fi urmãrite pe scena
acestei ediþii a “Zilelor Tãlma-
ciului” se aflã Andrada
Ghiorma and What de Music
Band, Refresh Crew, Jan
Opriºor, DJ Set, Betty Stroe,
Sylvia and DJ Rhynno, Alb –
Negru ºi Corina (sâmbãtã, 27
august), Ansamblul Folcloric
“Datina” Tãlmaciu, Oancea
Gabriela, Posa Alexandra,
Ansamblul Folcloric “Doruleþ”
Racoviþa, Ioan Dãncãneþ, Ca-
melia Stoiþã, Andreea Hãisan,
Gabriel Dumitru, Codruþa
Rodean, Izabela Tomiþã, Alina

Bîcã, Cristian Pomohaci, Vasile
Conea ºi Adrian Neamþu cu
orchestra (duminicã, 28
august).

Prezentarea spectacolelor
din cele douã zile va fi asiguratã
de Camelia Szeckely.

Atât sâmbãtã cât ºi du-
minicã, spectacolele vor
începe la ora 18.

Finanþarea cheltuielilor
pentru organizarea activitãþilor
cuprinse în cadrul “Zilelor
Tãlmaciului” va fi asiguratã de

la bugetul local, din sume
provenite din sponsorizãri ºi
din taxe de participare.

Sãrbãtoarea „Zilele Tãlma-
ciului” este organizatã de
Primãria ºi Consiliul Local al
oraºului Tãlmaciu.

Program de audienþe la membrii Consiliului Local al oraºului TãlmaciuProgram de audienþe la membrii Consiliului Local al oraºului TãlmaciuProgram de audienþe la membrii Consiliului Local al oraºului TãlmaciuProgram de audienþe la membrii Consiliului Local al oraºului TãlmaciuProgram de audienþe la membrii Consiliului Local al oraºului Tãlmaciu
Astfel, cei interesaþi pot

discuta cu membrii Con-
siliului Local Tãlmaciu în ziua
desfãºurãrii ºedinþei comi-
siei de specialitate din care
face parte persoana solicitatã.

Conform Hotãrârii nr. 121/
2016, adoptatã recent de
aleºii locali tãlmãceni, în ziua
de miercuri, între orele 16 ºi

17, cetãþenii se pot întâlni cu
membrii Comisiei pentru
activitãþi economico-finan-
ciare, amenajarea teritoriului,
urbanism ºi agriculturã
(Constantin Popa, Ioan Rus,
Gabriel Stroilã, Adriana Voicu
ºi Adrian Covaci), marþi (orele
16 – 17) pot discuta cu aleºii
din Comisia pentru activitãþi

social-culturale, culte, învã-
þãmânt, sãnãtate ºi familie,
muncã ºi protecþie socialã,
protecþie copii, tineret ºi sport
(Ion Dacian, Doriam Gheor-
ghe Zaharie, Nicolae Rînjeu,
Mihai Constantin Lotrean ºi
Ioan Oancea), iar pentru o
audienþã la consilierii ce fac
parte din Comisia juridicã ºi

de disciplinã, protecþia me-
diului ºi turism (Constantin
Barbu, Dumitru Potcovel, Ilie
Ivan, Dan Alexandru Achim ºi
Gheorghe Filip) se vor
prezenta în ziua de luni, între
orele 16 ºi 17. Programul de
audienþe se va afiºa la
intrarea în sala de ºedinþe a
Primãriei oraºului Tãlmaciu.

Înscrierea în audienþã se va
face cu cel puþin 2 zile înainte
de data stabilitã în grafic, la
consilierul juridic al
Consiliului Local Tãlmaciu,
care va informa consilierii
locali.

Audienþele vor fi acordate
în sala de ºedinþe a Primãriei
oraºului Tãlmaciu.

Strada Dealului a fost modernizatãStrada Dealului a fost modernizatãStrada Dealului a fost modernizatãStrada Dealului a fost modernizatãStrada Dealului a fost modernizatã
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Sâmbãtã, 20 august, la
Grãdiniþa din colonia Tãlmaciu
II s-a desfãºurat adunarea
publicã sãteascã pentru
alegerea delegatului ce va
reprezenta interesele acestei
comunitãþi pe lângã Consiliul
Local al oraºului Tãlmaciu. La
întâlnire au participat câteva
zeci de locuitori ai coloniei,
precum ºi reprezentanþii
Primãriei ºi Consiliului Local

A fost ales reprezentantul coloniei Tãlmaciu IIA fost ales reprezentantul coloniei Tãlmaciu IIA fost ales reprezentantul coloniei Tãlmaciu IIA fost ales reprezentantul coloniei Tãlmaciu IIA fost ales reprezentantul coloniei Tãlmaciu II
pe lângã Consiliul Local Tãlmaciupe lângã Consiliul Local Tãlmaciupe lângã Consiliul Local Tãlmaciupe lângã Consiliul Local Tãlmaciupe lângã Consiliul Local Tãlmaciu

Tãlmaciu.
În urma dezbaterilor ºi a

propunerilor fãcute de
participanþi, Florin Mihali a fost
ales sã reprezinte interesele
membrilor acestei comunitãþi
pe lângã legislativul local din
Tãlmaciu. Alegerea reprezen-
tantului nu a fost o misiune
uºoarã, alte câteva persoane
propuse anterior refuzând
aceastã misiune.

Alegerea delegatului sãtesc
din colonia Tãlmaciu II va fi
oficializatã prin adoptarea unei
hotãrâri a Consiliului Local
Tãlmaciu, în cadrul ºedinþei
ordinare din aceastã lunã.

Prezenþa primarului oraºului
Tãlmaciu, Nicolae Petru
Basarabã ºi a câtorva consilieri
locali, la adunarea publicã de
la Tãlmaciu II, a oferit prilejul
locuitorilor prezenþi de a-ºi

expune problemele, doleanþele
ºi ideile legate de adminis-
trarea coloniei. Aleºii locali au
discutat cu cetãþenii, multe dintre
subiectele abordate urmând a fi
concretizate prin iniþiative ce vor fi
dezbãtute în cadrul ºedinþelor
Consiliului Local Tãlmaciu ºi,
mai apoi, prin hotãrâri.

Dupã desfãºurarea ale-
gerilor locale din data de 5 iunie
2016, niciun locuitor al coloniei

Tãlmaciu II nu a reuºit sã
prindã mandat de consilier în
noul Consiliu Local al oraºului
Tãlmaciu. Având în vedere
prevederile Legii nr. 215/2001
(art. 53), republicatã, cu
modificãrile ºi completãrile
ulterioare, în vederea asigurãrii
reprezentãrii intereselor cetã-
þenilor din Colonia Tãlmaciu
II, oamenii cu drept de vot ºi
domiciliul stabil în Tãlmaciu

II ºi-au ales reprezentantul pe
lângã Consiliu Local al
oraºului Tãlmaciu.

Conform legii, delegatul
sãtesc va fi invitat, în mod
obligatoriu, la ºedinþele con-
siliului local, atunci când vor fi
supuse dezbaterilor ºi
adoptãrii hotãrâri referitoare la
satul Colonia Tãlmaciu II.
Votul delegatului sãtesc are
caracter consultativ.

Au fost adoptate urmãtoarele hotãrâri:
1. Hotãrârea nr. 119/2016 privind aprobarea Regulamentului

de Organizare ºi Funcþionare al Consiliului Local al oraºului
Tãlmaciu - 8 voturi pentru ºi 7 abþineri;

2. Hotãrârea nr. 120/2016 privind stabilirea indemnizaþiei de
ºedinþã la care au dreptul consilierii locali pentru participarea la
ºedinþele Consiliului Local Tãlmaciu - unanimitate de voturi;

3. Hotãrârea nr. 121/2016 privind stabilirea programului de
audienþe ce se vor acorda cetãþenilor oraºului Tãlmaciu de
consilierii Consiliului Local Tãlmaciu - unanimitate de voturi;

4. Hotãrârea nr. 122/2016 privind constituirea Comisiei de licitaþii
ºi a Comisiei pentru soluþionarea contestaþiilor pentru vânzãri,
concesionãri, închirieri imobile proprietatea oraºului Tãlmaciu -
unanimitate de voturi;

5. Hotãrârea nr. 123/2016 privind aprobarea preluãrii dreptului
de concesiune asupra  imobilului - teren înscris în CF 101754/
Tãlmaciu, nr. top. 2798/3/1/1/1/1/1/1/1/8, în suprafaþã de 20 mp, de
cãtre Delinius Denisa de la Bucurenciu Dorel Mircea ºi Bucurenciu
Dorina - unanimitate de voturi;

6. Hotãrârea nr. 124/2016 privind delegarea primarului oraºului
Tãlmaciu pentru participarea la adunarea sãteascã în satul
ColoniaTãlmaciu în vederea alegerii delegatului sãtesc care sã
reprezinte interesele satului la ºedinþele Consiliului Local Tãlmaciu
- 13 voturi pentru ºi 2 abþineri;

7. Hotãrârea nr. 125/2016 privind desemnarea consilierilor
pentru participarea la adunarea sãteascã în satul Colonia
Tãlmaciu în vederea alegerii delegatului sãtesc care sã reprezinte
interesele satului la ºedinþele Consiliului Local Tãlmaciu - 9 voturi
pentru ºi 6 abþineri;

8. Hotãrârea nr. 126/2016 privind aprobarea întocmirii
documentaþiei de proiectare pentru obiectivul de investiþii  „Execuþie
reþea de canalizare pluvialã în zona ANL - Bl. 2, Aleea Stadionului”,
finanþarea acesteia ºi demararea procedurii de achiziþie publicã -
unanimitate de voturi;

9. Hotãrârea nr. 127/2016 privind rectificarea bugetului local pe
trimestrul III 2016 - 11 voturi pentru ºi 4 abþineri;

10. Hotãrârea nr. 128/2016 privind rezilierea contractului de
închiriere locuinþã ANL nr. 6977/145/2009,  încheiat cu domnul
Dima Nicu-Daniel - unanimitate de voturi;

11. Hotãrârea nr. 129/2016 privind aprobarea unui schimb de
locuinþã ANL pentru doamna Tenea Cecilia - unanimitate de voturi;

12. Hotãrârea nr. 130/2016 privind revocarea HCL nr. 98/2016
pentru aprobarea unui schimb de locuinþe ANL -  unanimitate de
voturi;

13. Hotãrârea nr. 131/2016 privind  repartizarea unei locuinþe
pentru tineri construite prin Agenþia Naþionalã pentru Locuinþe cãtre
d-na Þiþirigã Elena-Iulia - unanimitate de voturi;

InformareInformareInformareInformareInformare
privind ºedinþa ordinarã a Consiliului Local al
oraºului Tãlmaciu din data de 21 iulie 2016

14. Hotãrârea nr. 132/2016 privind organizarea Sãrbãtorii „Zilele
Talmaciului” - unanimitate de voturi;

15. Hotãrârea nr. 133/2016 privind aprobarea preluãrii dreptului
de concesiune asupra  imobilului - teren înscris în CF 101919/
Talmaciu, nr. top. 101919, în suprafaþã de 269 mp, de cãtre Ciutacu
Cristina de la Asociaþia ”Acasã” - unanimitate de voturi;

16. Hotãrârea nr. 134/2016 privind aprobarea preluãrii dreptului
de concesiune asupra imobilului - teren înscris în CF 101915/
Tãlmaciu, nr. top. 101915, în suprafaþã de 193 mp, de cãtre Lucã
Ion ºi Lucã Rodica de la Asociaþia ”Acasã” - unanimitate de voturi;

17. Hotãrârea nr. 135/3016 privind aprobarea preluãrii dreptului
de concesiune asupra imobilului - teren înscris în CF 101900/
Tãlmaciu, nr. top. 101900, în suprafaþã de 166 mp, de cãtre Fanea
Maria de la Asociaþia ”Acasã” - unanimitate de voturi;

18. Hotãrârea nr. 136/2016 privind aprobarea preluãrii dreptului
de concesiune asupra imobilului - teren înscris în CF 101918/
Tãlmaciu, nr. top. 101918, în suprafaþã de 183 mp, de cãtre Tufiº
Ioan ºi Tufiº Ramona-Maria de la Asociaþia ”Acasã” - unanimitate
de voturi;

19. Hotãrârea nr. 137/2016 privind aprobarea preluãrii dreptului
de concesiune asupra imobilului - teren înscris în CF 101902/
Tãlmaciu, nr. top. 101902, în suprafaþã de 188 mp, de cãtre Beu
Adrian ºi Beu Daniela de la Asociaþia ”Acasã” - unanimitate de
voturi;

20. Hotãrârea nr. 138/2016 privind aprobarea preluãrii dreptului
de concesiune asupra  imobilului - teren înscris în CF 103171/
Tãlmaciu, nr. top. 103171, în suprafaþã de 128 mp, de cãtre Bãrtuº
Marius Gheorghe ºi Bãrtuº ªtefania Monica de la Asociaþia ”Acasã”
- unanimitate de voturi;

21. Hotãrârea nr. 139/2016 privind aprobarea preluãrii dreptului
de concesiune asupra imobilului-teren înscris în CF 100569/
Tãlmaciu, nr. top. 100569,  în suprafaþã de 4380 mp, de cãtre
Ciauºilã Filofteia ºi Popa Gavril, în cotã de ½ parte pentru fiecare,
de la SC EDIFICE SRL - unanimitate de voturi;

22. Hotãrârea nr. 140/2016 privind aprobarea întocmirii unei
documentaþii de proiectare pentru realizarea unei toalete publice
în Târgul Mixt din oraºul Tãlmaciu - 14 voturi pentru ºi 1 abþinere;

23. Hotãrârea nr. 141/2016 privind aprobarea modificãrii ºi
completãrii contractelor de inchiriere ce au ca obiect locuinþe pentru
tineri construite prin ANL, situate în Tãlmaciu, str. Emil Cioran -
unanimitate de voturi;

24. Hotararea nr. 142/2016 privind aprobarea componenþei
Comisiei Tehnice de Urbanism ºi Amenajarea Teritoriului
Tãlmaciu - unanimitate de voturi;

25. Hotãrârea nr. 143/2016 privind aprobarea prelungirii
contractului de închiriere locuinþã ANL  nr. 5195/69/2014 încheiat
cu domnul Garoafã Adrian - unanimitate de voturi;

26. Hotãrârea nr. 144/2016 privind aprobarea termenelor de
tragere din creditul contractat cu BRD - Group Societe Generale -
14 voturi pentru ºi 1 vot împotrivã.

Nu au fost aprobate:
- PROIECTUL DE HOTÃRÂRE privind modificarea ºi

completarea HCL nr. 101/2011 pentru aprobarea unor mãsuri de
îmbunãtãþire  a activitãþilor de gospodãrire, curãþenie, întreþinere,

pãstrarea liniºtii ºi ordinii publice, activitãþi comerciale ºi
conservarea mediului în Oraºului Tãlmaciu - iniþiator consilierii
grupului PNL din Consiliul Local Tãlmaciu;

- PROIECTUL DE HOTÃRÂRE privind aprobarea documentaþiei
de primã înregistrare cu propunere de diminuare a suprafeþei
imobilului înscris în CF 102386/Tãlmaciu, rezilierea contractului
de închiriere nr. 3881/36/2014, încheiat cu domnul Þuþuianu Daniel
ºi concesionarea directã a unei parcele de teren cãtre domnul
Þuþuianu Daniel, în vederea extinderii spaþiului comercial
proprietate personalã situat în Tãlmaciu, Piaþa Textiliºtilor, bl. 2,
prin realizarea unei cãi de acces în spaþiul deþinut - iniþiator primarul
oraºului Tãlmaciu;

- PROIECTUL DE HOTÃRÂRE privind aprobarea documentaþiei
de primã înregistrare cu propunere de diminuare a suprafeþei
imobilului înscris în CF 102386/Tãlmaciu ºi concesionarea directã
a unei parcele de teren cãtre domnul Rotar Cornel,  în vederea
extinderii spaþiului comercial proprietate personalã situat în
Tãlmaciu, Piaþa Textiliºtilor, bl. 2, prin realizarea unei cãi de acces
în spaþiul deþinut - iniþiator primarul oraºului Tãlmaciu;

- PROIECT DE HOTÃRÂRE privind aprobarea documentaþiei
de primã înregistrare cu propunere de diminuare a suprafeþei
imobilului înscris în CF 102386/Tãlmaciu ºi concesionarea directã
a unei parcele de teren cãtre SC STONE WHITE SRL, reprezentatã
de administrator Petru Simona, în vederea extinderii spaþiului
comercial proprietate personalã situat în Tãlmaciu, Piaþa
Textiliºtilor, bl. 2, prin realizarea unei cãi de acces în spaþiul deþinut
- iniþiator primarul oraþului Tãlmaciu.

S-au amânat:
- PROIECTUL DE HOTÃRÂRE privind atribuirea unor denumiri

de strãzi în oraºul Tãlmaciu - iniþiator primarul oraºului Tãlmaciu;
- PROIECTUL  DE HOTÃRÂRE privind aprobarea iniþierii PUZ

strada  Malul Cibinului - iniþiator primarul oraºului Tãlmaciu.
Au fost retrase de pe ordinea de zi:
- PROIECTUL DE HOTÃRÂRE privind aprobarea întocmirii

documentaþiei tehnice ºi demararea procedurii de achiziþie publicã
pentru obiectivul de investiþii ”Reabilitare corp C, ªcoala Gimnazialã
Talmaciu – modernizare ºi recompartimentare” - iniþiator primarul
oraºului Tãlmaciu;

- PROIECTUL DE HOTÃRÂRE privind aprobare documentaþie
PUD „Construire locuinþã P+1E” - iniþiator primarul oraºului
Tãlmaciu;

- PROIECTUL DE HOTÃRÂRE privind aprobare documentaþie
PUD „Construire locuinþã, utilitãþi ºi împrejmuire” - iniþiator primarul
oraºului Tãlmaciu.

INFORMARE privind soluþionarea petiþiilor pe semetrul I 2016.
Se însuºeºte de cãtre consilieri.

S-au avizat favorabil:
- cererea d-nei Mitrea Ariana pentru teren pãºunat cabaline;
- raportul întocmit de ºef serviciu tehnic privind aprobarea

modificãrii tipului apometrelor utilizate la canalizarea pluvialã de
pe strãzile 1 Mai ºi 1 Decembrie.

Nu s-a aprobat cererea d-nei  Suciu Susana pentru teren strada
Pieþii din oraºul Tãlmaciu.

Consilier administraþie, Claudia Hanea

PRIMARUL ORAªULUI
TÃLMACIU;

În temeiul art. 39 alin. 4 din
Legea nr. 215/2001 privind
administraþia publicã localã,
republicatã, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare;

DISPUN:
Art. unic - Se convoacã Con-

siliul Local Tãlmaciu în ºedinþã
publicã ordinarã, la data de
25.08.2016, ora 14, la sediul
Primãriei oraºului Tãlmaciu
(sala de ºedinþe) din str.
Nicolae Bãlcescu, nr. 24, cu
urmãtoarea ordine de zi:

1. PROIECT DE HOTÃRÂRE
privind aprobarea premierii
domnului Cãtãlin Ioan Popa
pentru obþinerea medaliei de
aur în calitatea de coechipier
pentru participarea la com-
petiþia internaþionalã “Under-
graduate Seismic Design
Competition“, desfãºuratã la
San Francisco, California –
SUA, în perioada 4 – 8 aprilie
2016 - iniþiator primarul
oraºului Tãlmaciu;

2. PROIECT DE HOTÃRÂRE
privind desemnarea reprezen-
tanþilor Consiliului Local Tãl-
maciu în Consiliul de Adminis-
tratie al Liceului Tehnologic

DISPOZIÞIA NRDISPOZIÞIA NRDISPOZIÞIA NRDISPOZIÞIA NRDISPOZIÞIA NR. 233/2016. 233/2016. 233/2016. 233/2016. 233/2016
privind convocarea  în ºedinþa ordinarã a Consiliului Local Tãlmaciu din
data de 25.08.2016

“Johannes Lebel” Tãlmaciu -
iniþiator primarul oraºului
Tãlmaciu;

3. PROIECT DE HOTÃRÂRE
privind desemnarea reprezen-
tanþilor Consiliului Local al ora-
ºului Tãlmaciu în Comisia de
licitaþie/negociere  pentru exe-
cutarea lucrãrilor silvice, comi-
sia de stabilire a preþurilor de
pornire licitaþie/negociere, comisia
de constatare ºi evaluare a
pierderilor provocate de feno-
menele meteorologice pericu-
loase ºi alþi factori vãtãmãtori,
comisia de constatare ºi aprobare
a volumului de material lemnos
cu defecte ascunse - iniþiator
primarul oraºului Tãlmaciu;

4. PROIECT DE HOTÃRÂRE
privind aprobarea tipului de
licitaþie ºi a preþurilor de pornire
a licitaþiilor din luna septembrie
2016 pentru vânzarea de masã
lemnoasã din fondul forestier
proprietatea oraºului Tãlmaciu
- iniþiator primarul oraºului
Tãlmaciu;

5. PROIECT DE HOTÃRÂRE
privind aprobarea preluãrii
concesiunii asupra imobilului
- teren înscris în CF 103003/
Tãlmaciu, nr. top. 103003 în
suprafaþã de 18.143 mp de

cãtre domnul Laslea Vasile
Ramon de la doamna Laslea
Manuela Mioara - iniþiator
primarul oraºului Tãlmaciu;

6. PROIECT DE HOTÃRÂRE
privind atestarea la domeniul
public al orasului Tãlmaciu a
imobilului - teren din Tãlmaciu
str. Octavian Goga, nr. 2, în
suprafaþã de 240 mp, înscris în
CF 102534/Tãlmaciu ºi iden-
tificat prin nr. top 7353/3 - iniþiator
primarul oraºului Tãlmaciu;

7. PROIECT DE HOTÃRÂRE
privind aprobarea documen-
taþiei PUD  -“Construire louinþã
P+1E” pentru Tãlmaciu,  Aleea
Soarelui, nr. 3 - iniþiator primarul
oraºului Tãlmaciu;

8. PROIECT DE HOTÃRÂRE
privind aprobarea documen-
taþiei PUD  - “Construire louinþã,
împrejmuire ºi utilitãþi” pentru
Tãlmaciu, str. Unirii, nr. 72 –
iniþiator primarul oraºului
Tãlmaciu;

9. PROIECT DE HOTÃRÂRE
privind aprobarea documen-
taþiei de urbanism PUZ  “Con-
struire Casã de Vacanþã ºi
Funcþiuni Anexe ” în Tãlmaciu,
sat Tãlmãcel - iniþiator primarul
oraºului Tãlmaciu;

10. PROIECT DE HOTÃ-

RÂRE privind aprobarea docu-
mentaþiei de urbanism PUZ
“REPARCELARE TERENURI”
situate în Tãlmaciu, str. 22
Decembrie 1989 - iniþiator
primarul oraºului Tãlmaciu;

11. PROIECT DE HOTÃ-
RÂRE privind aprobarea
Planului de amplasament ºi
delimitare a imobilului situat în
Tãlmaciu, Aleea Castanilor,
înscris în CF cu nr. cadastral
1134/1/4 ºi nr. top. 2798/3/1/1/1/
1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/4 – initiator
primarul oraºului Tãlmaciu;

12. PROIECT DE HOTÃ-
RÂRE privind aprobarea denu-
mirii, a sediului ºi a Regula-
mentului  de Organizare ºi
Funcþionare al Târgului din
oraºul Tãlmaciu - iniþiator
primarul oraºului Tãlmaciu;

13. PROIECT DE HOTÃRÂRE
privind aprobarea Regu-
lamentului referitor la organi-
zarea, autorizarea ºi ampla-
sarea mijloacelor de publicitate
pe raza administrativ-teritorialã a
oraºului Tãlmaciu - iniþiator
primarul oraºului Tãlmaciu;

14. PROIECT DE HOTÃRÂRE
privind modificarea HCL nr. 225/
2015 respectiv HCL nr. 3/2016
pentru aprobarea  mãsurilor de
organizare a pãºunatului -
iniþiator primarul oraºului
Tãlmaciu;

15. PROIECT DE HOTÃRÂRE
privind atribuirea unor denumiri
de strãzi în oraºul Tãlmaciu -
iniþiator primarul oraºului
Tãlmaciu;

16. PROIECT DE HOTÃRÂRE
privind aprobarea preþului pentru
vânzare lemn de foc - iniþiatori
primarul oraºului Tãlmaciu ºi
consilieri locali Stroilã Gabriel,
Popa Constantin ºi Ivan Ilie;

17. PROIECT DE HOTÃRÂRE
privind aprobarea impozitelor ºi
taxelor locale aferente anului
2017 - iniþiator primarul oraºului
Tãlmaciu;

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

19. PROIECT DE HOTÃRÂRE
privind decontarea navetei
cadrelor didactice de la Liceul
Tehnologic “Johannes Lebel”
Tãlmaciu - iniþiator primarul
oraºului Tãlmaciu;

20. PROIECT DE HOTÃRÂRE
privind prelungirea contractelor
de închiriere pentru locuinþele
ANL din oraºul Tãlmaciu - iniþiator
primarul oraºului Tãlmaciu;

21. PROIECT DE HOTÃRÂRE
privind aprobarea  iniþierii
Proiectului de dezvoltare localã
integratã a UAT Tãlmaciu - iniþia-
tor primarul oraºului Tãlmaciu.

22. AVIZÃRI:
a.1. - Cererile unor cetãþeni ai

oraºului Tãlmaciu, comunelor
Sadu ºi Boiþa pentru deschi-
derea unui târg de animale;

a.2. - Cererea domnului
Stroilã Gabriel privind înfiinþa-
rea unui parc în satul Tãlmãcel;

a.3. - Cererea doamnei Suciu
Susana pentru reîntregire
suprafaþã imobil strada Pieþii,

nr. 10;
a.4. - Cererea domnului

Oancea Ioan pentru închiriere
teren strada Unirii;

a.5. - Cererea Asociaþiei
“Acasã” pentru donaþie drum str.
22 Decembrie 1989;

a.6. - Raport consilier investiþii
privind efectuarea de lucrãri
destinate eficienþei energetice,
beneficiari persoane juridice
”Casa Verde +2016”;

a.7. - Cerere SC Acstal SA
Tãlmaciu privind aprobarea cotei
normate a pierderilor de apã pe
anul 2016.

23. INFORMÃRI:
i.1. – Notificare Direcþia Sanitar

Veterinarã privind gestionarea
câinilor fãrã stãpân - termen de
conformare 30.09.2016;

i.2. - Rezultatele jucãtorilor de
popice din cadrul C.S. Oraº
Tãlmaciu;

i.3. - Cererea domnului Stroilã
Gabriel cu privire la punerea la
dispoziþie a “documentele refe-
ritoare la vânzarea  – cumpã-
rarea, concesionarea sau
închirierea unor imobile, clãdiri
sau terenuri în ultimii 20 de ani “;

i.4. - Cererea doamnei Cîm-
pean Anca pentru monitorizare
minor.

24. Diverse.
Emisã în Tãlmaciu, la

19.08.2016.
PRIMAR, NICOLAE PETRU

BASARABÃ
CONTRASEMNEAZÃ,

SECRETAR
VIOLETA  HANEA
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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

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

COMUNICAT DE PRESÃ

Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie pentru Agriculturã (APIA) informeazã cã elibereazã
adeverinþe pentru beneficiarii schemelor de platã (schema de platã unicã pe suprafaþã,
plata redistributivã, plata pentru practici agricole  benefi ce  pent ru  climã  ºi  mediu  ºi
mãsurile  de  dezvoltare ruralã), implementate de Agenþie în cadrul Campaniei 2016,
respectiv pentru cei care intenþioneazã sa acceseze credite în vederea finanþãrii activitãþilor
curente, de la insituþiile bancare ºi non-bancare care au încheiat convenþii cu APIA.

Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN - SA (FGCR) ºi Fondul Naþional de Garantare
a Creditului pentru  Întreprinderi Mici ºi Mijlocii  IFN  -  SA (FNGCIMM) garanteazã creditele
acordate de bãnci fermierilor.

Toate convenþiile încheiate între APIA, instituþiile bancare ºi non-bancare ºi FGCR/
FNGCIMM vor fi postate pe site-ul instituþiei la adresa: www.apia.org.ro.

Astfel, potrivit convenþiilor, la solicitarea scrisã a fermierului, APIA elibereazã o adeverinþã
prin care confirmã cã acesta a depus cererea unicã de platã pentru anul 2016 solicitând
sprijin pentru schema de platã unicã pe suprafaþã, plata redistributivã, plata pentru practici
agricole benefice pentru climã ºi mediu ºi/sau pentru mãsurile de dezvoltare ruralã. De
asemenea, prin adeverinþã se confirmã, la data emiterii acesteia, suprafaþa determinatã
pentru platã pentru schemele de platã care fac obiectul convenþiei, cã s-a efectuat controlul
administrativ asupra cererii beneficiarului referitor la eligibilitatea schemelor de platã
care fac obiectul convenþiei ºi cã beneficiarul, la data emiterii Adeverintei, nu face obiectul
excluderilor de la platã pentru aceste scheme de platã, îndeplinind condiþiile generale
pentru acordarea sumelor cuvenite, în conformitate cu legislaþia în vigoare.

Valoarea creditului va fi în cuantum de pânã la 90% din valoarea sumei calculate
conform adeverinþei eliberate de APIA.

În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltãrii rurale nr.
839/2016 privind modificarea ºi completarea Ordinului  ministrului  agriculturii  ºi  dezvoltãrii
rurale  nr. 703/2013 privind aprobarea condiþiilor în care se vor încheia convenþiile dintre
instituþiile financiare bancare ºi nebancare ºi Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie pentru
Agriculturã, în vederea finanþãrii de cãtre acestea a activitãþilor curente ale beneficiarilor
plãþilor derulate prin Agenþie, în baza adeverinþelor eliberate de APIA. Banca trebuie sa
respecte nivelurile costurilor aferente acordãrii creditelor pentru beneficiarii plãþilor directe,
astfel încât dobânda finalã aplicatã beneficiarului nu poate depãºi ROBOR 6M + maxim 2,
5 %, iar comisioanele aferente creditului sã fie în limita de 1%.

SERVICIUL RELAÞII CU PUBLICUL ªI COMUNICARE

S-a stabilit indemnizaþia lunarãS-a stabilit indemnizaþia lunarãS-a stabilit indemnizaþia lunarãS-a stabilit indemnizaþia lunarãS-a stabilit indemnizaþia lunarã
pentru consilierii localipentru consilierii localipentru consilierii localipentru consilierii localipentru consilierii locali

Pentru participarea la
lucrãrile Consiliului Local

organism, consilierii locali
vor primi o indemnizaþie
lunarã egalã cu 5 % din in-
demnizaþia lunarã a prima-
rului oraºului Tãlmaciu.

Stabilirea indemnizaþiei
aleºilor locali din Tãlmaciu a
fost subiectul Hotãrârii nr. 120/
2016, adoptate cu prilejul
ultimei ºedinþe ordinare a
legislativului local.

Numãrul maxim de ºe-
dinþe pentru care se acordã
indemnizaþia consilierilor
locali din Tãlmaciu este de o
ºedinþã de consiliu ºi 1-2
ºedinþe de comisii de
specialitate pe lunã.

Hotãrârea Consiliului
Local Tãlmaciu se aplicã
începând cu luna iulie a
acestui an.

I. Prevenirea incendiilor
În perioadele caniculare sau

secetoase, consiliile judeþene
sau locale din zonele cu risc
crescut de incendiu ºi, dupã
caz, administratorii operatorilor
economici/conducãtorii insti-
tuþiilor din zonele menþionate
trebuie sã elaboreze programe
speciale de mãsuri pentru pre-
venirea incendiilor specifice
care sã cuprindã:

- Identificarea ºi nomina-
lizarea sectoarelor de activitate
în care creºte riscul de incendiu
în condiþiile caracteristice
temperaturilor atmosferice
ridicate ºi a lipsei de preci-
pitaþii, urmând a se stabili mã-
surile de protecþie specifice;

- Asigurarea ºi verificarea
zilnicã a instalaþiilor de
stingere ºi a rezervelor de
substanþe stingãtoare;

- Asigurarea protejãrii faþã de
efectul direct al razelor solare
a recipientelor, rezervoarelor ºi
a altor tipuri de ambalaje care
conþin vapori inflamabili sau
gaze lichefiate sub presiune,
prin depozitare la umbrã;

- Verificarea utilajelor agri-
cole folosite la recoltarea
cerealelor pãioase astfel încât
sã nu constituie surse de
aprindere, ºi dotarea acestora
cu mijloace de primã inter-
venþie;

- Restricþionarea efectuãrii,
în anumite intervale din timpul
zilei, a unor lucrãri care creeazã
condiþii favorizante pentru
producerea de incendii prin
degajãri de substanþe volatile
sau supraîncãlziri excessive;

- Intensificarea activitãþilor cu
scop preventiv în zonele cu cul-
turi agricole ºi în locuri cu vege-
taþie forestierã, mai ales cele

Serviciul Voluntar pentru Situaþii de Urgenþã Tãlmaciu vã informeazã:

MÃSURI DE PREVENIRE PENTRU PERIOADELE CANICULMÃSURI DE PREVENIRE PENTRU PERIOADELE CANICULMÃSURI DE PREVENIRE PENTRU PERIOADELE CANICULMÃSURI DE PREVENIRE PENTRU PERIOADELE CANICULMÃSURI DE PREVENIRE PENTRU PERIOADELE CANICULAREAREAREAREARE
frecventate pentru agreement;

- Este interzisã utilizarea
focului deschis în locuri cu pe-
ricol de incendiu, în zonele
afectate de uscãciune avan-
satã, precum ºi pe timp de
vânt; locurile cu pericol de in-
cendiu, în care se aplicã
aceastã interdicþie, se sta-
bilesc ºi se marcheazã de
persoanele în drept;

- Prepararea hranei prin
utilizarea focului deschis în
incintele unitãþilor, în zonele de
agrement ºi în gospodãriile
populaþiei se face numai în
locuri special amenajate, în
condiþii ºi la distanþe care sã
nu permit propagarea focului
la construcþii, depozite, culturi
agricole, pãduri, plantaþii sau
la alte vecinãtãþi;

- 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., res-
pectiv 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;

- Prevenirea jocului copiilor
cu focul în condiþii ºi în locuri în
care se pot produce incendii,
aceasta constituind o obligaþie
a persoanelor care rãspund,
potrivit legii, de creºterea,
educarea ºi îngrijirea copiilor.

II. Perioada canicularã
poate fi însoþitã de o creºtere a
numãrului incendiilor de ve-
getaþie ºi în special a celor de
miriºti. În condiþiile în care se
obþin aprobãrile cerute de
legislaþia în vigoare, arderea
miriºtii se face cu respectarea

urmãtoarelor mãsuri:
a) condiþii meteorologice

fãrã vânt;
b) parcelarea miriºtii în

suprafeþe de maximum 10 ha,
prin fâºii arate;

c) izolarea zonei de ardere
faþã de cãi de comunicaþie,
construcþii, culturi agricole
vecine, instalaþii, fond forestier,
prin executarea de fâºii arate;

d) desfãºurarea arderii
numai pe timp de zi;

e) asigurarea pânã la fi-
nalizarea arderii a personalului
de supraveghere ºi stingere a
eventualelor incendii;

f) asigurarea pentru supra-
feþe de ardere mai mici de 5
ha a substanþelor ºi mijloacelor
de stingere necesare;

g) asigurarea, în cazul su-
prafeþelor de ardere mai mari
de 5 ha, a unui plug, a unei
cisterne cu apã, a mijloacelor
de tractare ºi a personalului de
deservire;

III. Recomandãri privind
protecþia populaþiei pe timpul
caniculei:

- Deplasãrile sunt recoman-
date în primele ore ale dimineþii
sau seara, pe cât posibil prin
zone umbrite, alternând depla-
sarea cu repausul, în spaþii
dotate cu aer condiþionat
(magazine, spatii publice);

- Evitaþi aglomeraþiile,
expunerea la soare, efortul fizic
intens între orele 11.00-18.00;

- Purtaþi haine lejere, subþiri,
deschise la culoare, pãlãrii ºi
ochelari de soare;

- Beþi 1,5-2 litri de lichide pe
zi, nu prea reci, apã, sucuri
naturale din fructe ºi ceaiuri
cãlduþe (soc, muºeþel, urzici);

- Mâncaþi fructe ºi legume
(pepene, prune, roºii) sau iaurt

Tãlmaciu ºi ale comisiilor de
specialitate ale acestui

(echivalentul unui pahar cu
apã); mâncaþi echilibrat ºi variat
insistând pe produsele cu
valoare caloricã micã;

- Evitaþi bãuturile ce conþin
cofeinã (cafea, ceai, cola) sau
zahãr (sucurile carbogazoase)
în cantitate mare;

- Evitaþi alimentele cu un
conþinut sporit de grãsimi, în
special de origine animalã;

- Nu consumaþi alcool
(inclusiv bere) – vã deshi-
drateazã ºi vã transformã într-
o potenþialã victimã a caniculei;

- Menþineþi legãtura cu
persoanele în vârstã (rude,

vecini, persoane cu dizabilitãþi),
interesându-vã de starea de
sãnãtate a acestora ºi oferiþi-
le asistenþã ori de câte ori au
nevoie;

- Nu lãsaþi copiii/animalele
de companie singuri/singure
în autoturisme;

- Cereþi sfatul medicului de
familie la cel mai mic semn
de suferinþã, manifestat de
dumneavoastrã sau copilul
dumneavoastrã;

- Creaþi un ambient care sã
nu suprasolicite capacitatea
de adaptare a organismului;

- Persoanele care suferã de

diferite afecþiunii îºi vor
continua tratamentul, conform
indicaþiilor medicului. Este
foarte util ca în perioada
canicularã sã se consulte
medicul curant, în vederea
adaptãrii schemei terapeutice
la condiþiile existente;

- Pentru ameliorarea
condiþiilor la locul de muncã se
va reduce intensitatea ºi
ritmului activitãþilor fizice, se va
alterna efortul dinamic cu cel
static ºi alternarea perioadelor
de lucru cu perioadele de
repaus, în locuri umbrite ori
ventilate corespunzãtor.
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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

Structurile stradale ce mãrginesc cele douã corpuri de clãdire ale
Liceului Tehnologic „Johannes Lebel” din Tãlmaciu (strada Mihai
Eminescu, ax II) au fost modernizate, astfel cã accesul pietonilor ºi
autoturismelor în zonã este acum mult mai facil.

Lucrãrile de modernizare au fost finalizate în urmã cu puþine zile.
S-a aplicat pavaj cu dale din beton atât pe partea destinatã circulaþiei

autoturismelor, cât ºi pe trotuare.

Fãrã noroi peFãrã noroi peFãrã noroi peFãrã noroi peFãrã noroi pe
strada Mihaistrada Mihaistrada Mihaistrada Mihaistrada Mihai

EminescuEminescuEminescuEminescuEminescu

Chiriaºii ANL rãu platnici vor rãmâne fãrã apã caldã ºi c[ldurãChiriaºii ANL rãu platnici vor rãmâne fãrã apã caldã ºi c[ldurãChiriaºii ANL rãu platnici vor rãmâne fãrã apã caldã ºi c[ldurãChiriaºii ANL rãu platnici vor rãmâne fãrã apã caldã ºi c[ldurãChiriaºii ANL rãu platnici vor rãmâne fãrã apã caldã ºi c[ldurã
prin care a completat cu un
nou paragraf modelul de
contract încheiat cu chiriaºii.

Astfel, la Art. 5 (Drepturile
ºi obligaþiile pãrþilor), din
respectivul document, a fost
introdus punctul prin care
administratorul are dreptul
sã întrerupã furnizarea
agentului termic, respectiv
apã caldã, prin demontarea
gigacalorimetrului de conto-
rizare a cãldurii ºi a apo-
metrului de apã caldã, dupã
caz, în situaþia în care
chiriaºul nu achitã con-
secutiv, t imp de 3 luni,
cheltuielile de întreþinere.

Mãsura va ajuta Primãria
Tãlmaciu sã reducã
pierderile înregistrate din

De la darea lor în fo-
losinþã, în anul 2009, cele
douã blocuri ANL din oraºul
Tãlmaciu (strada Emil
Cioran) au avut parte ºi de
chiriaºi mai puþin buni, care
au înregistrat restanþe mari
la plata cheltuielilor comune
ºi care, prin atitudinea lor, au
creat probleme ºi situaþii
neplãcute celorlalþi locatari.
Pentru a evita, pe cât posibil,
acumularea unor debite
suplimentare (restanþe) în
cazul chiriaºilor rãu platnici
pentru care Primãria ora-
ºului Tãlmaciu a luat decizia
rezil ieri i contractului de
închiriere locuinþã ANL, re-
cent, Consiliul Local Tãl-
maciu a adoptat o hotãrâre

cauza chiriaºilor rãu platnici
pentru perioada în care se
desfãºoarã procesul de
rezi l iere în instanþã a
contractelor de închiriere.
De asemenea, respon-
sabili i administraþiei pu-
blice locale din Tãlmaciu
sperã cã, prin aceastã
completare la contractul de
închiriere pentru locuinþele
ANL, chiriaºii vor fi
cointeresaþi sã achite la timp
cheltuielile de întreþinere.

Urmare a adoptãrii aces-
tei hotãrâri ,  toate con-
tractele de închiriere pentru
locuinþele ANL din Tãlmaciu
aflate în perioada de
valabilitate vor fi actualizate
prin act adiþional.

Aducem la cunoºtinþa cetãþenilor oraºului Tãlmaciu cã,
în conformitate cu prevederile HCL nr. 101/2011 pentru
aprobarea unor mãsuri de îmbunãtãþire  a activitãþilor de
gospodãrire, curãþenie, întreþinere, pãstrarea liniºtii ºi
ordinii publice, activitãþi comerciale ºi conservarea
mediului în oraºului Tãlmaciu, fiecare proprietar are
obligaþia de a asigura curãþenia în jurul imobilelor. De
asemenea, trebuie curãþate ºanþurile ºi rigolele din faþa
imobilelor, astfel încât circulaþia apelor pluviale sã nu fie
perturbatã.

Vã mulþumim poentru înþelegere.
Primãria oraºului Tãlmaciu

ANUNÞ IMPORTANUNÞ IMPORTANUNÞ IMPORTANUNÞ IMPORTANUNÞ IMPORTANT!ANT!ANT!ANT!ANT!

De câteva zile au început
lucrãrile de înlocuire (mo-
dernizare) a reþelelor de
alimentare cu apã potabilã
pe strãzile 1 Decembrie ºi 1
Mai. Dupã efectuarea
lucrãrilor, urmeazã probele
de presiune, modernizarea
strãzilor continuând cu
înlocuirea reþelelor de
alimentare cu gaze naturale
(lucrare ce va fi executatã de
societatea distribuitoare de
gaze naturale), execuþia
reþelelor de canalizare a
apelor pluviale ºi mo-
dernizarea sistemului rutier.

Lucrãrile sunt cuprinse în
proiectul ”Reabilitare strãzi
în oraºul Tãlmaciu- cartier 1
Mai ºi Armeni II”, aprobat în

Modernizãri pe strãzile 1 Decembrie ºi 1 MaiModernizãri pe strãzile 1 Decembrie ºi 1 MaiModernizãri pe strãzile 1 Decembrie ºi 1 MaiModernizãri pe strãzile 1 Decembrie ºi 1 MaiModernizãri pe strãzile 1 Decembrie ºi 1 Mai
urmã cu mai multe luni de
Consiliul Local Tãlmaciu ºi
sunt finanþate din bugetul

local, prin împrumutul
bancar contractat cu BRD -
Groupe Societe Generale.


