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LLaa  ssffâârr¿¿iittuull  lluunniiii  pprreecceeddeennttee,,
CCoonnssiilliiuull  LLooccaall  SSlloobboozziiaa  aa  aapprroobbaatt  ccoonn--
cceessiioonnaarreeaa  ffããrrãã  lliicciittaa¡¡iiee  ppuubblliiccãã  aa  uunnuuii
tteerreenn  ddee  440055  mmpp  ccããttrree  AAddmmeett  SSRRLL..
DDee¡¡iinnããttooaarree  aa  HHootteelluulluuii  SSeelleecctt,,  ffiirrmmaa
AAddmmeett  SSRRLL  iinntteenn¡¡iioonneeaazzãã  ssãã  ttrraannssffoorrmmee
aacceesstt  hhootteell  îînnttrr--uunn  rreessoorrtt  ddee  55  sstteellee,,  ccaarree
ssãã  rrããssppuunnddãã  cceelloorr  mmaaii  eexxiiggeennttee  cceerriinn¡¡ee
ddiinn  ddoommeenniiuull  hhootteelliieerr..

Piscinã ¿i sãli de conferin¡ã
Cei 405 metri de teren solicita¡i spre

concesionare «fãrã licita¡ie publicã» de
cãtre firma Admet SRL reprezintã actua-
la suprafa¡ã a terasei Hotelului Select.
Potrivit planurilor expuse de cãtre repre-
zentan¡ii societã¡ii, spa¡iul concesionat

urmeazã sã fie transformat într-o piscinã,
condi¡ie obligatorie pentru ca resortul sã
devinã unul de 5 stele. De asemenea, în
acela¿i scop, Admet SRL va renova con-
struc¡ia existentã, va extinde sãlile de
conferin¡e existente ¿i va construi o salã
de fitness. Proiectul, extrem de ambi¡ios,
are drept scop plasarea Hotelului
«Select» pe harta hotelurilor de 5 stele
din România în mai pu¡in de 2 ani... «Nu
vreau sã comentez nimic! Deocamdatã,
totul e la stadiu de proiect. Vom vorbi
despre asta când totul va fi gata!» a
declarat Valericã Turcu, proprietarul
firmei Admet SRL. Valoarea concesiunii
în cazul celor 405 mp de teren este de
5,89 lei/mp/an.

Resort de 5 stele
în centrul Sloboziei

Ce se colecteazã în Sacul Galben ?
-hârtie/carton;

-plastic (recipiente PET, pungi de plastic, etc)
-cutii de lapte ¿i suc

-doze de aluminiu

Ce NU se colecteazã în Sacul Galben ?
-geamuri, oglinzi, cioburi

-de¿euri vegetale, de¿euri alimentare
-de¿euri de construc¡ii

Colectarea separatã a de¿eurilor,
rãspunsul pentru un mediu curat ¿i sãnãtos!

Este utilizat pentru de¿euri de ambalaje provenite
de la gospodãrii individuale (zona de case)

Sacul Galben este oferit gratuitgratuit
de cãtre Polaris M Holding

în schimbul sacului
plin cu de¿euri reciclabile

UNDE [i CÂND se depoziteazã
Sacul de Plastic Galben

-depozita¡i Sacul Galben în curtea locuin¡ei
- Sacul Galben se ridicã o datã
la douã sãptãmâni în aceea¿i zi
cu ridicarea de¿eurilor municipale
numai de cãtre autogunoiera special
destinatã acestui serviciu

Sacul Galben

Presa¡i de¿eurile reciclabile
înainte de a le introduce

în Sacul Galben
pentru a economisi spa¡iu! Adresa: Str. Gãrii, nr. 3 (fosta incintã Pet Star)

Hotelul «Select» va fi renovat

Anun¡ public privind decizia etapei de încadrare
SSCC  AADDMMEETT  SSRRLL, titular al proiectului ««PPUUDD--MMOODDEERRNNIIZZAARREE  ªªII

EEXXTTIINNDDEERREE  CCOOMMPPLLEEXX  HHOOTTEELLIIEERR  SSEELLEECCTT»», anun¡ã publicul interesat
asupra luãrii deciziei etapei de încadrare de cãtre Agen¡ia pentru Protec¡ia
Mediului Ialomi¡a, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra
mediului, pentru proiectul: solicitãrii de emitere a acordului de mediu pentru
proiectul: ««PPUUDD--MMOODDEERRNNIIZZAARREE  ªªII  EEXXTTIINNDDEERREE  CCOOMMPPLLEEXX  HHOOTTEELLIIEERR
SSEELLEECCTT»»,, propus a fi amplasat în intravilanul ora¿ului Slobozia, jud. Ialomi¡a,
nu se supune evaluãrii impactului asupra mediului.

Proiectul deciziei de încadrare ¿i motivele care o fundamenteazã
pot fi consultate la sediul Agen¡iei pentru Protec¡ia Mediului Ialomi¡a,
loc. Slobozia, str. M. Viteazu, nr. 1, în zilele de luni-joi, 8,00-16,30,
¿i vineri, 8,00-14,00, la urmãtoarea adresã de internet wwwwww..aannppmm..rroo ¿i la
sediul Primãriei Slobozia, jud. Ialomi¡a.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observa¡ii la proiectul deciziei
de încadrare în termen de 55  zziillee  ddee  llaa  ddaattaa  ppuubblliiccããrriiii  pprreezzeennttuulluuii  aannuunn¡¡.


