ANUNŢ
În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003. privind transparenţa
decizională în administraţia publică, republicată, la iniţiativa primăriei oraşului
Baraolt şi a primăriilor comunelor Chichiş, Ilieni, Aita Mare, Arcuş, Băţani,
Belin, Bixad, Bodoc, Boroşneu Mare, Brateş, Brăduţ, Breţcu, Cătălina,
Comandău, Dalnic, Dobârlău, Ghelinţa, Ghidfalău, Hăghig, Lemnia, Malnaş,
Mereni, Micfalău, Moacşa, Ojdula, Ozun, Poian, Reci, Sânzieni, Turia, Valea
Mare, Valea Crişului, Vâlcele, Vârghiş, Zagon, Zăbala, se aduce la cunoştinţă
publică proiectul administrativ cu caracter normativ: Proiect de hotărâre privind
modificarea şi completarea Contractului de delegare nr. 4/2009 a gestiunii
serviciilor publice de salubrizare a localităţilor membre ale Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară „ECO SEPSI”, încheiat cu TEGA S.A. Sfântu
Gheorghe.
Textul complet al proiectului de hotărâre cu caracter normativ poate fi
consultat la sediul primăriilor, respectiv pe pagina de web al Asociației ECO SEPSI
la adresa www.ecosepsi.ro, începând cu data de 17 septembrie 2021.
Eventualele propuneri, sugestii, opinii exprimate în scris, conţinând numele,
prenumele, domiciliul şi nr. de telefon al semnatarului, se vor depune la sediul
primăriilor sau se vor trimite la adresa de e-mail office@ecosepsi.ro, până la data
de 29 octombrie 2021.

HIRDETÉS
A közigazgatási döntéshozatal átláthatóságát szabályozó, újraközölt
2003/52-es törvény alapján, Barót város, Kökös, Illyefalva, Nagyajta, Árkos,
Bacon, Bölön, Sepsibükszád, Bodok, Nagyborosnyó, Barátos, Bardoc, Bereck,
Szentkatolna, Kommandó, Dálnok, Dobolló, Gelence, Gidófalva, Hidvég,
Lemhény, Málnás, Kézdialmás, Mikóújfalu, Maksa, Ozsdola, Uzon,
Kézdiszentkereszt, Réty, Kézdiszentlélek, Torja, Nagypatak, Előpatak,
Kőröspatak, Vargyas, Zágon, Zabola községek polgármesteri hivatalai
köztudomásra hozzák a következő normatív jellegű határozattervezetet:
Határozattervezet az Öko Sepsi Köztisztasági Közszolgáltatói Fejlesztési Egyesület
tagtelepüléseinek a sepsiszentgyörgyi TEGA RT-vel megkötött, a
hulladékgazdálkodási szolgáltatásra vonatkozó 2009/4-es megbízási szerződés
módosításáról és kiegészítéséről.
A határozattervezet teljes szövege a fent nevezett közigazgatási egységek
székhelyén, valamint a www.ecosepsi.ro honlapon tanulmányozhatók 2021.
szeptember 17. napjától kezdődően.
Javaslatokat, ötleteket, véleményeket írásban, névvel, lakcímmel és
telefonszámmal ellátva 2021. október 29-ig a fent nevezett polgármesteri hivatalok
iktatójába lehet leadni, vagy az office@ecosepsi.ro címre elküldeni.

