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Anunț
Regulamentul de salubrizare, în dez atere pu li ă
Pri ăria Se torului a la sat î dez atere pu li ă, pâ ă î data de 24 mai 2016,
proie tul de hotărâre privi d apro area Regula e tului de orga izare și fu țio are a
serviciului public de salubrizare al Sectorului 1. Persoa ele are dores să for uleze propuneri,
sugestii, opinii cu valoare de recomandare o pot face, în scris, pâ ă pe
aprilie
. După
finalizarea termenului alocat dezbaterii publice, proie tul de hotărâre va fi supus dez aterii și
aprobării Consiliului Local Sector 1, î ședi ța ordi ară de la sfârșitul lu ii mai.
Pe tru o ai u ă i formare a opiniei publice, persoanele interesate pot consulta
proiectul de act normativ privind noul Regulament de salubrizare atât pe site-ul ad i istrației
locale www.primariasector1.ro, la rubrica Sector 1 – Proiecte supuse dezbaterii publice, ât și la
sediul Pri ăriei Se torului , di ulevardul Ba u Ma ta r. . Totodată, proie tul de hotărâre
se poate o ți e și î opie, î aza u ei ereri depuse la Ce trul de I for are al pri ăriei.
Amendamentele sau opiniile cu caracter de recomandare cu privire la noul
Regula e tul de orga izare și fu țio are al serviciului de salubrizare pot fi transmise atât în
format electronic, pe adresa de e- ail a Pri ăriei Se torului, registratura@primarias1.ro, ât și
pri poștă, pe adresa ulevardul Ba u Ma ta r. , Se tor , Bu urești. De ase e ea,
propu erile pot fi depuse, î for at pri t, la Registratura i stituției. Materialele tri ise vor
purta e țiu ea ”Recomandare la proiect de act normativ”.
Potrivit Ordi ului r. /
, e is de ătre Autoritatea Națio ală de Regle e tare
pe tru Servi iile Co u itare de Utilități Pu li e și a Hotărârii Co siliului Ge eral al Mu i ipiului
Bu urești r. /
, o siliile lo ale au o ligația de a apro a sau de a odifi a regula e tele
proprii de orga izare și fu țio are ale serviciilor de salubrizare.
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