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Campania SIBIUL RECICLEAZĂ continuă cu noi întâlniri cu cetăţenii în luna noiembrie 2013
Locuitorii din Agnita şi Sălişte sunt invitaţi la întâlniri cu reprezentanţii Unităţii de Implementare a Proiectului
din cadrul Consiliului Judeţean Sibiu, pentru a afla cum vor fi gestionate deşeurile în oraşele lor.
Discuţiile vor avea loc astfel:
• Oraşul Agnita - marţi 19 noiembrie 2013, la Primăria Agnita, ora 12:00;
• Oraşul Sălişte - miercuri 20 noiembrie 2013, la Primăria Sălişte, ora 12:00.
Cetăţenilor prezenţi la întâlniri le va fi prezentat modul în care vor fi gestionate deşeurile generate în oraşul lor
după implementarea Proiectului. Vor fi proiectate filmele publicitare ale proiectului şi vor avea loc discuţii libere privind
modul de gestionare a deşeurilor.
La sfârşitul întâlnirilor vor fi distribuite materiale promoţionale ale proiectului.
În prezent se află în implementare Proiectul SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEŞEURILOR ÎN
JUDEŢUL SIBIU, al cărui beneficiar este Consiliul Judeţean Sibiu. Prin proiect se va realiza un sistem de gestionare a
deşeurilor muncipale, care asigură conformarea cu cerinţele legislative.
Principalele obiective ale Proiectului sunt implementarea colectării separate a deşeurilor la nivelul întregului
judeţ începând cu anul 2014 şi construirea unei staţii de sortare şi a unei staţii de compostare în localitatea Şura Mică,
precum şi a unei staţii de compostare în Târnava. De asemenea, prin Proiect se realizează închiderea depozitelor
neconforme Agnita, Avrig, Cisnădie, Remetea-Sibiu şi Tălmaciu. Una din condiţiile obligatorii pentru implementarea cu
succes a proiectului este informarea şi conştientizarea publicului
În acest scop, se derulează campania denumită SIBIUL RECICLEAZĂ, care are rolul de a informa şi
conştientiza populaţia judeţului Sibiu despre necesitatea prevenirii generării deşeurilor, despre modul în care trebuie să se
realizeze colectarea separată a deşeurilor reciclabile, precum şi despre măsurile, costurile şi beneficiile Proiectului.
Începând din anul 2012 în cadrul campaniei SIBIUL RECICLEAZĂ s-au desfăşurat 67 de întâlniri cu cetăţenii.
Mai multe informaţii privind Proiectul pot fi găsite pe site-ul www.sibiulrecicleaza.ro.
Proiectul SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEŞEURILOR ÎN JUDEŢUL SIBIU este cofinanţat
de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională.
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