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Campania SIBIUL RECICLEAZĂ: întâlnirile cu cetăţenii vor continua şi în lunile iunie-iulie
Promovarea proiectului SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEŞEURILOR ÎN JUDEŢUL SIBIU
va continua în lunile iunie-iulie prin tradiționalele de acum întâlniri cu cetăţenii din mediul urban și rural.
Lista întâlnirilor este următoarea:
- luni 25 iunie - Bazna (ora 10) și Blăjel (ora 13);
- marți 26 iunie - Alma (ora 13);
- miercuri 27 iunie - Hoghilag (ora 10);
- joi 28 iunie - Ațel (ora 10) și Brăteiu (ora 13);
- vineri 29 iunie - Copșa Mică (ora 11);
- luni 2 iulie - Avrig (ora 11);
- marți 3 iulie - Slimnic (ora 10) și Dârlos (ora 13).
Toate întâlnirile se vor desfășura la sediul primăriilor, în sala de ședințe. Locuitorilor prezenţi la întâlniri le va fi
prezentat modul în care vor fi gestionate deşeurile generate în localitatea lor. De asemenea, vor fi proiectate
filmele publicitare ale proiectului şi vor avea loc discuţii libere privind modul de gestionare a deşeurilor.
Întâlnirile cu cetăţenii au demarat în data de 28 martie 2012, când reprezentanţi ai Consiliului Judeţean şi ai
echipei de Asistenţă tehnică şi supervizarea lucrărilor de construcţii au început deplasările în fiecare unitate
administrativ teritorială din judeţ pentru a informa în mod direct cetăţenii despre prevederile proiectului SISTEM
DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEŞEURILOR ÎN JUDEŢUL SIBIU, cofinanţat de Uniunea Europeană
prin Fondul European de Dezvoltare Regională.
Până în prezent s-au desfăşurat 25 de întâlniri - în 22 de comune și 3 orașe.
Succesul întâlnirilor poate fi cuantificat şi prin numărul mare al celor care au luat parte la ele - uneori a fost
depăşită cifra de 100 de participanţi. Întâlnirile au beneficiat de prezenţa liderilor comunităţilor respective –
Primar, Viceprimar, Consilieri locali.
În cadrul campaniei SIBIUL RECICLEAZĂ se vor desfăşura în total 70 de întâlniri pe parcursul anului 2012 şi
în prima parte a anului 2013. În municipiile Mediaş şi Sibiu se vor organiza în anul 2012 întâlniri de mai mare
amplitudine, care se vor repeta în anul 2013.
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