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8 MARTIE - ZIUA
INTERNAȚIONALă
A FEMEII

La mulți ani stimate
doamne și domnișoare!
La mulți ani tutor mamelor!
În data de 8 Martie 2020,
aflându-ne în Postul Sfintelor
Paști, cu îngăduința lui
Dumnezeu,
Primăria
și
Consiliul Local Ribița au organizat un eveniment culturalartistic, cu ocazia Zilei
Internaționale a Femeii, la
Căminul Cultural din localitatea Ribița.
Am invitat toate doamnele
și domnișoarele din comună,
pentru a sărbători împreună
această zi închinată lor și pentru a le înmâna, de către domnul primar, Faur Ioan, câte o
floare, simbol al gingășiei feminine.

CADASTRARE gRATUITă

Î

n comuna Ribița,
începând cu data de 16
martie 2020, vor începe
demersurile pentru cadastrare gratuită subvenționată
de ANCPI.

Doamnele s-au simțit răsfățate și tratate ca atare.
În cadrul evenimentului, la
invitația domnului primar, au
fost prezenți domnul deputat
Laurențiu Nistor și doamna
deputat Natalia Intotero, care
au transmis felicitări și gânduri bune tuturor femeilor.
De asemenea, muzica a fost
la superlativ în cadrul acestui
moment frumos. Cântăreața
de muzică populară, Diana
Selagea cu formația, a întreținut atmosfera de sărbătoare,
prin cântece dedicate special
femeilor din viața noastră.
Mulţumim tuturor doamnelor și domnișoarelor care au
răspuns invitației noastre și
ne-au onorat cu prezența lor.

În prima fază, între 16-19
martie 2020, se vor depune
actele deținute de proprietari
(titlul de proprietate, certificate de deces ale foștilor proprietari,
certificate
de
moștenitor, contracte de vânzare cumpărare, acte de identitate). După realizarea documentațiilor topografice, se va
proceda la trasarea liniilor
fiecăror parcele în teren, în
prezența fiecărui proprietar.
Se vor întabula aproximativ
200 de parcele, din perimetrul stabilit între drumul
comunal DC8 (fostul drum
județean), Crișul Alb și
hotarul cu comuna Baia de
Criș. Vor beneficia de cadastrarea gratuită aproximativ
100 de cetățeni ai comunei,

dar și cetățeni ai comunelor
învecinate care dețin terenuri
în comuna noastră.
Deși programul de cadastrare gratuită a fost lansat mai
demult, comuna Ribița a ales
să amâne lansarea acestuia
pentru a constata ce probleme
au fost întâmpinate de către
unitățile - administrativ- teritoriale care au accesat acest
program mai devreme. Astfel,
s-a constatat că este foarte
importantă trasarea limitelor
parcelelor în teren, în
prezența proprietarilor, astfel
încât fiecare cetățean să
cunoască exact poziționarea
terenului său, fapt care va
duce la evitarea conflictelor
ulterioare.
Pentru orice alte informații, vă puteți adresa
Primăriei Comunei Ribiţa sau
firme prestatoare SC Topozarand N.D. SRL. (Topograf
–Fruja Ioan)

COLECTAREA DEȘEURILOR VOLUMINOASE,
ELECTRONICE ȘI ELECTROCASNICE
În data de 25.03.2020, SC Brai-Cata derulează campania
de colectare a deșeurilor voluminoase pe raza comunei
Ribiţa.
Prin urmare, vă informăm că aveți posibilitatea să aruncați deșeurile de dimensiuni mari pentru a fi preluate și,
ulterior reciclate.
Tipuri de deșeuri colectate :
-mobilier, covorașe, saltele, canapele
-obiecte mari de folosință îndelungată
-altele decât deșeurile de echipamente electrice și electronice.
ATENȚIE!
Nu amestecați deșeurile voluminoase cu deșeuri periculoase sau alte deșeuri nepericuloase (reziduale, reciclabile).
Punctele de colectare vor fi următoarele:
Ribița - Fostul C. A. P
Crișan - Școală
Uibărești - lângă tomberoanele de colectare selectivă
Ribicioara - Cămin cultural
Dumbrava de Jos - Cămin cultural
Dumbrava de Sus – Biserică
Pentru preluarea aparaturilor electronice și electrocasnice, aveți posibilitatea să le depozitați lângă tomberoanele
de colectare selectivă , urmând a fi preluate de către Primăria
Ribița și transmise ulterior unui operator autorizat pentru
reciclare.
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