COLECTAREA
GUNOIULUI
În zilele de ridicare a gunoiului vom
scoate în fața gospodăriei gunoiul menajer
selectat după cum urmează:
1)
Pentru fracția deșeuri reziduale/
amestecate/menajere
se colectează în
tomberon sau sac de culoarea NEGRU
2) Pentru fracția plastic / metal hârtie/
carton sticlă se colectează în sac de plastic
de culoarea GALBEN

IMPORTANT!
Este interzisă amestecarea celor două
fracții de deșeuri!

GUNOIUL NESELECTAT NU
SE VA RIDICA DE LA POARTA
ȘI SE VA CONSIDERA CĂ
ESTE ABANDONAT
Este interzisă abandonarea deșeurilor și
depozitarea acestora în afara spațiilor
special amenajate!

SANCȚIUNI:
- persoane fizice: 3.000 – 6.000 lei.
- persoane juridice: 20.000 – 40.000 lei
conform Legii nr. 211/2011.
În cazul necolectării corespunzătoare a
deșeurilor, tariful va fi cu 25% mai mare.

DE CE ESTE
IMPORTANT SĂ
SELECTĂM GUNOIUL
- În primul rând pentru că este mai ieftină
colectarea;
- Pentru a menține curățenia localității
noastre la fel ca în localitățile europene;
- Pentru a reduce poluarea;
- Pentru a reduce consumul de resurse
natural regenerabile;
- În acest fel, respectăm legislația în
vigoare și angajamentele României față de
Comunitatea Europeană;
- În acest fel, evităm amenzile mari pe
care le putem primi de la forurile Europene
și de la Garda de Mediu;
- În acest fel, lăsăm generațiilor viitoare
un mediu curat și nepoluat;
- Colectarea separată a deşeurilor
reprezintă nu doar o obligație legală, ci și o
problemă de educaţie civică şi trebuie să
devină o obişnuinţă pentru locuitorii
comunei Bobiceşti.
- De aceia trebuie să luăm atitudine toți
împotriva celor care abandonează gunoaie
în alte locuri decât cele stabilite deoarece
strângerea lor ne costă pe toți.
- Când cineva aruncă gunoaie
la
întâmplare noi toți plătim să facem curat
în urma lui, trebuie să luăm atitudine,
pînă când să plătim pentru ei

PRIMĂRIA SI
CONSILIUL LOCAL
BOBICESTI

UN MEDIU SĂNĂTOS
ÎNCEPE
DE ACASĂ!
COLECTEAZĂ SELECTIV!
Un mediu sănătos se păstrează numai
dacă cu toții înțelegem să nu mai aruncăm
la întâmplare gunoaiele ci să le colectăm și
să le predăm operatorului de salubritate
Este mai ieftin să colectăm gunoaiele
decât să le strângem din albiile râurilor sau
din alte locuri unde se depozitează
necontrolat, în acest caz putând plăti și
amenzi foarte mari.

În ambele cazuri noi toți plătim.
Mulți tineri povestesc despre curățenia
din localitățile din străinătate unde muncesc
și este adevărat, dar nu vă povestesc și
despre cum colectează fiecare cetățean
gunoiul, despre corectitudinea cu care se
colectează gunoiul la nivelul fiecărui
cetățean!

CUM SELECTĂM CORECT GUNOAIELE DIN GOSPODĂRIE

FRACȚIA
REZIDUALE/
AMESTECATE/
MENAJERE
→ Se colectează în pubela sau saci de
culoare NEAGRU

FRACȚIA
PLASTIC / METAL /
HÂRTIE / CARTON /
STICLĂ
→ Se colectează în saci de culoare
GALBEN

DA: Cutia murdară a vopselei chiar daca

Recipientele din plastic (PET-urile) se
clătesc cu apă rece; ambalajele din plastic
care nu se pot curăța se colectează la
deșeurile reziduale. Dopul se scoate
înainte de debarasare. Astfel, se
economisește spațiul prin presare.
La fel se procedează cu dozele metalice si
cutiile de conservă
Ambalajele de carton sau deseurile de
hârtie se împăturesc
Ambalajele din sticlă se clătesc înainte de
debarasare.

este din metal, oglinda sparta de la baie,
saci folosiți de la aspirator etc

DA: Bidoane și cutii din plastic, folie de

Deșeurile reziduale sunt totalitatea
deșeurilor care nu se pot recicla.
Exemple: resturi de mâncare (carne,
lactate, vegetale, ouă), scutece de unică
folosință, absorbante, reziduurile, conținutul
sacului de la aspirator, mucuri de țigară,
șervețele folosite, ambalaje foarte murdare,
cioburi de ceramică și porțelan, veselă de
unică folosință foarte murdară, ș.a.

NU: Frunze de copaci, lăstari de copaci
viță de vie sau trandafiri, animale decedate,
excremente de animale, nisipul rezultat din
măturarea curții, cenușă, pietre, bucăți din
construcții, cărămizi, țigle, etc

plastic, pungi din plastic, ambalaje de
protecție din plastic, jucării de plastic, doze
de băuturi, cutii de conserve, tacâmuri de
bucătărie etc.

NU: Produse combinate din metal și
plastic, polistiren din construcții, cutii/
bidoane cu resturi de vopsea, seringi
folosite, cutii de vopseluri sau lacuri) ș.a

DEȘEURI SPECIALE
DEȘEURI VEGETALE
– provenite din toaletări arbori, arbuști, tuns
gard viu, cosit iarbă etc.
- se ridică de către operatorul de
salubritate, contra cost, în baza unei
solicitări. TEL 0249 451 229

DEȘEURI VOLUMINOASE
– mobilier, covoare, saltele etc.
- se ridică contra cost de la domiciliu, de
către operatorii de salubritate, în baza unei
solicitări.. TEL 0249 451 229

DEȘEURI DIN CONSTRUCȚII
- se ridică contra cost de la domiciliu, de
către operatorii de salubritate, în baza unei
solicitări.. TEL 0249 451 229

DEEE
- Electrice, Electronice și Electrocasnice
- se colectează cu titlu gratuit de la
domiciliu în timpul celor 4 campanii
organizate trimestrial
- sau pentru o cantitate mai mare în baza
unei solicitări TEL 0773 805 940
SESIZĂRI NEFUNCȚIONALITĂȚI SAU
ÎNCĂLCĂRI ALE LEGII PRIVIND
GESTIONAREA DEȘEURILOR
TELEFON
0249 455 501 Primăria Bobicești
0744 785 294 Primar Bobicești

