
Boita si T�m�el vor fi comune
� Cu o prezenta la vot de 54 la suta, <a href="http://www.sibiul.net/comune-din-sibiu/boita.html"
title="Boita">Boita</a> si Talmacel vor fi declarate comune imediat ce proiectul de lege va trece de
parlament � Problema cea mai mare a edililor din Talmaciu este impartirea documentelor administrative
pe fiecare dintre localitati<br />  <br />  La repetarea Referendumului pentru validarea propunerii de
constituire a comunelor Boita si Talmacel desfasurata duminica, participantii la vot s-au declarat 
"pentru"  in procent de peste 50 la suta. <br />  Pentru administratia de la Talmaciu, greul abia acum
incepe deoarece trebuie pregatite toate formalitatile in vederea organizarii de alegeri locale in cele doua
localitati.<br />  La vot s-au prezentat 7.184 de localnici dintre care 3.902 au fost de acord ca Boita si
Talmacel sa primeasca statutul de comuna, procentul cu care a fost validat Referendumul fiind de 54,3 la
suta. Despartirea administativa a fost mai dorita de boiteni care au spus  "da" , in procent de 86 la suta, in
timp ce la Talmacel doar 78,2 la suta au fost pentru, iar cei mai rezervati au fost orasenii din
Talmaciu.<br />   "A fost si mobilizarea buna, dar a contat foarte mult faptul ca a fost un Referendum
comun pentru ambele localitati. Oamenii au asteptat sa revina din nou la statutul de comuna dupa ce in
1945 li s-a luat... Acum incepe munca deoarece ne va lua ceva timp pana vom lua toate registrele la rand
pentru a alege documentele administrative. La fel pana cand vom amenaja spatiul. Este de lucru" , a
explicat viceprimarul cu atributii de primar din Talmaciu, Constantin Barbu.<br />  Primaria a folosit in
jur de 30 de milioane de lei pentru a organiza Referendumul, dar nu banii au fost probblema pana acum,
ci ambitiile locuitorilor din Boisa si Talmacel, care nu s-au prezentat la vot din pricina unei vechi
rivalitati intre localitati.<br />  
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