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ANUNT PUBLIC

4std2i,26.05.2020, Municipiul Sighisoara invitd pe toli cei interesayi sd depund propunerile,
sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare privind urmdtorul proiect de act normativ;

Proiect de hofirAre pentru modificarea Ei completareu HofirArii Consiliului Local Sighiqoara
nr. 66/28.04.2016.privind aprbbarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare a Locatitdlilor
din Jude{ul Mure;.

Avdnd tn vedere Hotdrdrea Comitetului lt{alional pentru Situalii de Urgenld privind instaurarea
stdrii de alertd pe teritoriul Romdniei Si Legea nr. 55 / 15.05.2020 privind unele mdsuri pentru prevenirea

Si combaterea efectelor pandemiei de COVID-|9, dezbaterea se vo desfdsura sub formd de depunere o
pt'upunerilur, sugesliilor, opiniilor cu valoare de recomandare referioare la "Proiectul de howrare pentru
modificarea Si completarea Hotdrdrii Consiliului Local Sighisoara nr. 66/28.04.2016 privind aprobarea
Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare a Localitdyilor din Judesul MotreS. "

Pentru depunereo propunerilor, sugestiilor Si opiniilor cu valoare de recomandare sunt invitali sd
depund toli cei interesali: persoqne fizice Si juridice, organizasii ale societdlii civile, societdli comerciale,
reprezentanli ai instituliilor publice interesate, ai mass-media.

Documentalia aferentd a proiectului de hotdrdre include;
o Raportul de specialitate;
o R*rat de aprobare privind necesitatea adoptdrii actului normotiv;
o Proiect de hotdrdre;
o Anexe .

Documentalia poate fi consultatd:
. pe portalul Municipiului Sighisoara www.sighisoara.org.ro;
. l,a avizierul institufiei, Piaya Alttzeului, nr. ]7, SighiSoara,.

tvlenliondm faptul cd, propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recontandare priri"a p*i*t"t
de hotdrdre sus menfionat se pot depune pdna la data de 05.06.2020, ca mesaj tn format electronic la
adresa de e-mail primaria@qighisoara.org-ro , prin poStd, la adresa Sighisoara, Piala Muzeului, nr. 7, la
Registratura instituliei din Piala Muzeului, nr. 7.

Materialele transmise vor purta menfiunea: Propuneri referitoare la Proiectul de hofirLre pentru
modiJicarea Si completurea HofirArii Consiliului Local SighiEoaru nr. 66/28.04.2016 privind aprobarea
Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare a Localitdlilor din Jude{ul Mure;.

Propunerile trimise vor fi publicate pe pagina de internet q Municipiului Sighisoara
v,ww. s ighi s oara. 0 r g. ro.

Itlepreluareq recomanddrilorformulate Si tnaintate tn scris, vafi justfficatd tn scris.
Pentru informalii suplimentare vd stdm la dispozilie la sediul instituliei, Piala Muzeului nr. 7,

telefon 0265.7712.80, int. I33.
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