Tipul informaţiei privind mediul deţinută
Condiţiile de disponibilizare a informaţiei

Nr. Crt.
Descriere succintă

Denumire

1

Raport lunar privind starea factorilor de mediu
în municipiul Bistriţa, document transmis
periodic de catre Agenţia pentru Protecţia
Mediului Bistriţa – Năsăud

2

Colectarea selectivă a deșeurilor în municipiul
Bistrița:
∙
Ghid de colectare deșeuri pe 4 fracții;
∙ Program de colectare deșeuri de la case;
∙ Centre de colectare deşeuri voluminoase în
municipiul Bistriţa;
∙Punct de colectare deşeuri de echipamente
electrice şi electronice în municipiul Bistriţa;

3

Legislaţie emisă la nivel central sau local, care
vizează protecţia mediului înconjurător

4

Campanii anuale:
- Curăţenia de primăvară şi toamnă
Colectarea selectivă a deșeurilor
Luna Internațională a Pădurii
Concursul "Bistriţa Verde"
Săptămâna Europeană a Mobilității

5

Aerul şi atmosfera
Apa
Solul

Deşeuri

Cod

A1
A2
A3

B5

Legislaţie

B10

Măsuri administrative

B8

-

Anunţuri publice, în conformitate cu Legea nr.
292/2018 privind evaluarea impactului anumitor
proiecte publice si private asupra mediului

Măsuri administrative

B8

Informaţiile sunt disponibile la cerere, de luni
până vineri, în intervalul orar 8.30 – 16.00, iar
vineri în intervalul orar 8.30-13.30, atât la sediul
primăriei din Piaţa Centrală nr. 6 cât şi la
Centrul de Informare şi Educaţie Ecologică din
str. Axente Sever, nr. 1(tel. 0263-237613); de
asemenea, informaţiile sunt publicate pe site-ul
oficial www.primariabistrita.ro
Informatiile sunt disponibile pe site-ul oficial al
primăriei
municipiului
Bistriţa
www.primariabistrita.ro și la cerere, de luni
până joi în intervalul orar 8.30-16.00, iar vineri
în intervalul orar 8.30-13.30.

Furnizăm copii ale actelor normative privind
protecţia mediului înconjurător, la cerere, de
luni până joi în intervalul orar 8.30-16.00, iar
vineri în intervalul orar 8.30-13.30.
Programul acţiunilor planificate în perioada
respectivă este publicat în mass-media iar
precizări legate de modul de desfăşurare sunt
furnizate la cerere, de luni până joi în intervalul
orar 8.30-16.00, iar vineri în intervalul orar 8.3013.30;
- Regulamentul şi modul de desfăşurare al
concursului "Bistriţa Verde" sunt publicate pe
site-ul oficial al primăriei municipiului Bistriţa
www.primariabistrita.ro.
Anunţurile sunt afişate la sediul Primăriei
municipiului Bistriţa din str. Gh. Şincai nr.2,
pentru informarea publicului.

6
7
8

9

Strategia de dezvoltare locală a municipiului
Bistriţa, 2010-2030
Plan de mobilitate urbană durabilă pentru
municipiul Bistrița
Plan de acțiune privind energia durabilă și clima
în municipiul Bistrița, 2030

Program de educaţie ecologică derulat de către
Primăria Bistriţa la Centrul de Informare şi
Educaţie Ecologică situat în Bistriţa, str. Axente
Sever, nr. 1

Strategii şi politici

B9

Strategii si politici

B9

Documentul este publicat pe site-ul oficial al
primăriei: www.primariabistrita.ro
Documentul este publicat pe site-ul oficial al
primăriei www.primariabistrita.ro
Documentul este publicat pe site-ul oficial al
primăriei www.primariabistrita.ro

B11

Programul de funcționare al Centrului de
Informare şi Educaţie Ecologică ”Școala Verde”
este de luni până vineri în intervalul orar 8.30 –
16.00, iar vineri în intervalul orar 8.30-13.30;
telefon 0263-237613;
- Calendarul anual al evenimentelor ecologice
este publicat pe site-ul oficial al Primăriei
municipiului Bistriţa www.primariabistrita.ro;

Planuri şi programe de acţiune

