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Campania de informare publică pentru promovarea proiectului
“Managementul Integrat al Deşeurilor Solide în judeţul Argeş”, etapa a II-a
Una din componentele proiectului“Managementul Integrat al Deşeurilor Solide în
judeţul Argeş”, etapa a II-a este derularea unei campanii de informare la nivelul
judeţului Argeş. Scopul acestei campanii este cel de informare şi conştientizare a
cetăţenilor asupra existenţei acestui proiect în judeţul lor şi de prezentare a
principalelor beneficii pe care le vor resimţii argeşenii după finalizarea lucrărilor de
investiţii. Proiectul se derulează pe o perioadă de 44 de luni şi are o valoare eligibilă
totală de 69.818.367 lei, fără TVA, din care 55.854.694 lei reprezintă contribuţia
nerambursabilă a Uniunii Europene prin Fondul European de Dezvoltare Regională.
În acest sens, în data de 15 octombrie 2013, începând cu ora 11, va avea loc la sala
de conferinţe a Primăriei Curtea de Argeş prima conferinţă de informare publică la
care vor fi invitaţi atât reprezentanţii autorităţilor publice locale, ai operatorilor de
salubritate care deservesc unitatile administrativ-teritoriale din zona de nord a
judetului Arges, cuprinse in cadrul etapei a II-a a proiectului, reprezentanţii ai
institutiilor de profil din judeţ, ONG-uri de mediu, cât şi reprezentanţii ai Asociaţiei de
Dezvoltare Comunitară ADISERVSAL şi ai Consultantului care asigură sprijin în
managementul proiectului, reprezentanţi ai presei locale.
O a doua conferinţă de informare urmeză să fie organizată la sala de sedinţe a
Primăriei Costeşti, în data de 17 octombrie 2013, începând cu ora 11, având ca
invitaţi atât autorităţile locale din sudul judeţului Argeş, implicate în gestionarea
acestui proiect, cât şi operatori de salubritate care deservesc unitatile administrativteritoriale din zona de sud a judeţului Argeş, cuprinse in cadrul etapei a II-a a
proiectului, ONG-uri de mediu, reprezentanţi ai presei locale.
În cadrul celor două conferinţe se vor prezenta atât informaţii de interes general
referitoare la stadiul de implementare al proiectului, cât şi aspecte concrete privind
modul de realizare al lucrărilor care se execută în cadrul acestui proiect.
Urmatoarea acţiune de informare publică se va adresa tinerilor din judeţul Argeş.
Pentru a implica tânara generaţie în procesul de educare privind protecţia mediului şi
gestionarea corespunzătoare a deşeurilor, vom organiza un concurs de desene pentru
elevii claselor a III-a si a IV-a de la şcolile din municipiul Piteşti. Cele mai bune lucrări
vor fi premiate într-un cadru festiv, la sala de conferinţe a Consiliului Judeţean Argeş,
în data de 30 octombrie 2013, începând cu ora 13.
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