Fă-ți vocea auzită de autorități!
Dragi locuitori ai Județului Sibiu,
Consiliul Județean Sibiu are în curs de elaborare Strategia de dezvoltare economico-socială a Județului Sibiu: 20212030. La etapa actuală, de analiză și diagnoză, proiectul prevede un proces amplu de consultare publică, ce include
dezbateri în teritoriu și un chestionar pentru cetățenii județului.
Vă invităm să participați la dezbaterile din teritoriu organizate în județ, în regim hibrid, după cum urmează:
11.11.2020, orele 10-12 – Săliște – Microregiunea Mărginimea Sibiului
11.11.2020, orele 13-15 - Miercurea Sibiului – Microregiunea Țara Secașelor
12.11.2020, orele 10-12 – Agnita – Microregiunea Valea Hârtibaciului
12.11.2020, orele 13-15 - Mediaș – Microregiunea Podișul Mediașului / Valea Târnavelor
13.11.2020, orele 10-12 – Avrig – Microregiunea Țara Oltului
13.11.2020, orele 13-15 - Sibiu, sediul CJS – Municipiul Sibiu
Pentru participarea online la dezbatere va trebui să accesați linkul pe care îl veți primi pe adresa de mail indicată
de dumneavoastră, pe care vă rugăm să ne-o comunicați la Consiliul Județean Sibiu pe adresa de mail:
programe@cjsibiu.ro, împreună cu numele dumneavoastră, localitatea de domiciliu și dezbaterea /dezbaterile la
care doriți să participați.
Ex. Ioan Popescu, sat Presaca – comuna Păuca, 11.11.2020, orele 13-15 - dezbateri la Miercurea Sibiului – Microregiunea Țara
Secașelor și 13.11.2020, orele 13-15 - dezbateri la Sibiu, sediul CJS – Municipiul Sibiu, ioan.popescu@yahoo.com.

Pentru prezența fizică la întâlnire, vă rugăm să vă înscrieți la Consiliul Județean Sibiu, printr-un email, cu datele
precizate mai sus, la adresa: programe@cjsibiu.ro sau telefonic la 0269/217733, int. 128 (persoană de contact Dana
Lupică) și veți fi contactat pentru confirmarea rezervării, în limita locurilor disponibile, datorită restricțiilor impuse.
Termenul limită de înscriere pentru fiecare din dezbateri este cu o zi înainte de data stabilită, până la ora 13.
Pentru orice alte informații suplimentare: Dana Lupică, 0269/217733 int. 128.
Vă rugăm să promovați și să diseminați această informație tuturor prietenilor și colaboratorilor dumneavoastră.
Vă mulțumim și vă așteptăm!
Echipa Consiliului Județean Sibiu

