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D r a g o `  B A K OD r a g o `  B A K OD r a g o `  B A K OD r a g o `  B A K OD r a g o `  B A K O

Cãtre cabine,Cãtre cabine,Cãtre cabine,Cãtre cabine,Cãtre cabine,
cãlare pe silãcãlare pe silãcãlare pe silãcãlare pe silãcãlare pe silã

CURSUL VALUTARCURSUL VALUTARCURSUL VALUTARCURSUL VALUTARCURSUL VALUTAR
€ 4,4197€ 4,4197€ 4,4197€ 4,4197€ 4,4197
$  3,5094$  3,5094$  3,5094$  3,5094$  3,5094

CHF 3,6657CHF 3,6657CHF 3,6657CHF 3,6657CHF 3,6657
GBP 5,6145GBP 5,6145GBP 5,6145GBP 5,6145GBP 5,6145

RXF 14 / SIBIU, PALATUL
SPORTURILOR

"TRANSILVANIA", LUNI,
3 NOIEMBRIE, ORA 19:00

Andrei VAndrei VAndrei VAndrei VAndrei Vasinca,asinca,asinca,asinca,asinca,
luptãtorul careluptãtorul careluptãtorul careluptãtorul careluptãtorul care
a uimit lumeaa uimit lumeaa uimit lumeaa uimit lumeaa uimit lumea
MMA-uluiMMA-uluiMMA-uluiMMA-uluiMMA-ului
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PUBLICITATE   ELECTORAL{

PUBLICITATE

PRIN PROIECTUL DE MANAGEMENT INTEGRAL AL DEªEURILOR

PPPPPubele gratisubele gratisubele gratisubele gratisubele gratis
pentru tot judeþulpentru tot judeþulpentru tot judeþulpentru tot judeþulpentru tot judeþul

Toate primãriile din judeþ au primit recipientele pentru colectarea selectivã a deºeurilor, în total 96.370 de
recipiente. Acestea, pubele diferenþiate pentru metal, plastic, hârtie, sticlã, sau compost, vor ajunge în
gospodãriile oamenilor sau în puncte de colectare stradalã din mediul urban. * Recipientele vor fi predate
de primãrii unui operator care va câºtiga licitaþia ºi care la rândul sãu le va distribui populaþiei. La finalul
proiectului, oamenii nu vor mai plãti facturã pentru gunoi, ci o taxã anualã, aºa cum plãtesc impozitele ºi
taxele locale la Primãrie. * Aceastã taxã va fi mai micã decât actualele facturi cumulate, în condiþiile în

care operatorii de salubritate îºi vor recupera o parte din costuri din vânzarea deºeurilor pe care le recicleazã. * Doar
valoarea recipientelor din cadrul proiectului derulat de Consiliul Judeþean este de 17 milioane lei.


