ROMANIA
JUDETUL BISTRIJA-NASAUD
UAT COMUNA ~IEUT
SECRETAR GENERAL
Nr.905 din 14.03.2022
ANUNT
cu privire la urmatoarele proiecte de hotarare:
1. Proiect de hotarare nr.901 din 14.03.2022, privind aprobarea Regulamentului
serviciului public de salubrizare al judetului Bistrita-Nasaud, forma consolidata
2. Prolect de hotarare nr.902 din 14.03.2022 privind aprobarea incheierii Actului
aditional nr. 5 la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de
salubrizare respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare ~i transfer al de~eurilor
municipale inclusiv de~euri periculoase din de~euri menajere ~i managementul Statiilor de
Transfer ~i al Centrelor de Colectare din judetul Bistrita-Nasaud nr. 1277 din 06.12.2018;
3. Proiect de hotarare nr.903 din 14.03.2022 privind solicitarea operatorului S.C.
Supercom S.A. de aprobare a tarifelor diferentiate aferente Contractului de concesiune nr.
1277/2018 privind delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare, respectiv
activitatea de colectare, transport, depozitare ~i transfer al de~eurilor municipale inclusiv
de~euri periculoase din de,euri menajere ~i managementul Statiilor de Transfer ~i al
Centrelor de Colectare din judetul Bistrita-Nasaud

In temeiul prevederilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in
administratia publica, se publica spre cuno~tinta generala faptul ca a fost elaborat Proiectele de
hotarire prevezute mai sus §i intentia de a-I supune analizei §i aprobarii Consiliului local al comunei
$ieu\, in §edinta ordinara din luna Aprilie 2022.
Orice persoana interesata va putea formula propuneri, sugestii, opinii cu valoare de
recomandare privind aceste trei proiecte de hotarare. Propunerile, sugestiile sau recomandarile se
vor formula in scris ~i se vor depune la Primaria comunei $ieut, pana la data de 25.03.2022, sau se
vor comunica prin fax la nr. 0263-261179 sau prin e-mail, la adresa: secretar@primariasieut.ro.
Persoanele sau organizatiile interesate care transmit in scris propuneri, sugestii sau opinii
cu privire la proiectul de hotarare vor specifica articolul sau articolele din proiect la care se refera,
mentionand data trimiterii §i datele de contact ale expeditorului.
Proiectele de hotarare sunt ata~ate prezentului anun\, care se afi~eaza pe site-ul
Primariei comunei $ieu\, www.primariasieut.ro sectiunea Anun\uri.
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