ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
PRIMĂRIA COMUNEI SĂLIȘTEA
NR. 2558 DIN 18.05.2021

ANUNŢ
În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind
transparenţa decizională în administraţia publică, republicată,
Primăria comunei Săliștea propune spre dezbatere publică
proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor unice și a
tarifelor distincte practicate de către operatorul economic
delegat Asocierea S.C. RER VEST S.A./S.C. RETIM
ECOLOGIC SERVICE S.A., în raport cu utilizatorii serviciului
de salubrizare pentru activitatea de colectare și transport
al deșeurilor municipale și similare desfășurată în Zona 2 –
Lot 2 Tărtăria a județului Alba, în baza contractului de
delegare prin concesiune a activității de colectare și
transport a deșeurilor nr. 223/27.12.2018.
Proiectul de hotărâre este afişat la sediul Căminului Cultural
al comunei Săliștea, în care funcționează momentan Primăria,
satul Săliștea, str. Joseni nr. 449, județul Alba, precum și pe site-ul
Primăriei comunei Săliștea (www.comuna-salistea.ro), începând
cu data de 18.05.2021.
Potrivit prevederilor H.G. nr. 531/2021 privind prelungirea
stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 mai
2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata
acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de
COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, în
conformitate cu adoptarea măsurilor de distanțare socială, a
limitării contactului dintre persoane, invităm pe toți cei interesați
să consulte proiectul de hotărâre accesând site-ul Primăriei.
Persoanele interesate pot trimite în scris propuneri, sugestii
sau opinii, cu valoare de recomandare, cu privire la proiectul de
act administrativ, la adresa menționată mai sus, respectiv în
format
electronic
pe
adresa
de
e-mail:
primaria_salistea@yahoo.com, până la data de 27 mai 2021,
inclusiv, orele 15,00.
Materialele transmise vor purta menţiunea „Recomandare la
proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor unice și a
tarifelor distincte practicate de către operatorul economic delegat
Asocierea S.C. RER VEST S.A./S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A.,
în raport cu utilizatorii serviciului de salubrizare pentru activitatea
de colectare și transport al deșeurilor municipale și similare
desfășurată în Zona 2 – Lot 2 Tărtăria a județului Alba, în baza

contractului de delegare prin concesiune a activității de colectare
și transport a deșeurilor nr. 223/27.12.2018”.
Actul afişat este supus atenţiei publice.
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