MENAJER

METAL

HÂRTIE

PLASTIC

PRIMĂRIA ORAȘULUI TÂRGU FRUMOS

- Vă informează -

CE SE RECICLEAZĂ

CE NU SE RECICLEAZĂ

Bidoane, pet-uri, cutii, folie, pungi, pahare, ghivece, tăvi,
ambalaje de protecție, cutii de carton cu folie sau aluminiu

Ambalaje ce nu pot fi curățate,
polistiren, furtune ( inclusiv cele
pentru picurare), caserole polistiren,
Plastic auto, etc.

(ex.: cutie de lapte).

(ATENȚIE: trebuie să fie curate)
Hârtie de scris, hârtie de ambalat, ziare, reviste,
documente, plicuri, ambalaj ouă din carton, ambalaj pizza,
ambalaje din carton.
(ATENȚIE: trebuie să fie curate)
Cutii din metal, doze de băuturi, capace și dopuri metalice,
folie metalică.
- Deșeurile din metal voluminoase, baterii, acumulatori
auto – se reciclează la centrul specializat din str. Șoseaua
Buznea, nr. 34 (în incinta oborului de animale).

Hârtie și carton ce conțin reziduuri de
mâncare, servețele și hârtie igienică
folosite, hârtie lucioasă

Ambalaje ce nu pot fi curățate

Resturi de carne și pește, resturi produse lactate, ouă, grăsimi animale, scutece, mucuri de țigări,
lemn tratat sau vopsit, veselă din porțelan, geamuri sparte, polistiren, caserole polistiren și alte
deșeuri care nu se reciclează.

- Deșeurile din hârtie - se depun în containerul de culoare albastră;

- Deșeurile din plastic și metal – se depun în containerul de culoare galbenă;
- Deșeurile din sticlă – se depun în containerul de culoare verde;
- Deșeurile menajere- se depun în containerul unde scrie menajer.
- Deșeurile din lemn, textile, ambalaje, deșeuri voluminoase inclusiv saltele și mobilă - se depun la punctul de colectare din
str. Serelor, nr. 6 (în incinta sectorului gospodărie comunală);
- Deșeurile de echipamente electrice și electronice - se depun la punctul de colectare din str. Serelor, nr. 6(în incinta sectorului
gospodărie comunală) sau se colectează de societatea specializată în urma campaniilor ce se derulează pe raza orașului;
- Deșeurile din construcții și demolări (resturi de căramidă, beton, BCA, zugrăveală, rigips) – se depun la platforma de lângă
fosta groapă de gunoi la ieșirea din oraș pe partea dreaptă.
Deșeurile pot fi transportate cu auto propriu sau solicitând autovehicul de la primărie la nr. de telefon: 0232 710 906
int. 112
Încărcarea deșeurilor în mijlocul de transport - se asigură de solicitant.
Pentru transport și depozitare - NU SE PERCEPE TAXĂ

ATENȚIE:
 Platformele amenajate pentru depunerea deșeurilor din zona centrală a orașului (blocuri) sunt
supravegheate cu camere video de către poliția locală;
 Persoanele care nu selectează și nu depun deșeurile menajere în containerul corespunzător
categoriei de deșeu - vor fi sancționate cu amendă contravențională
Se sancționează cu amendă contravențională conform Hotărârii de Consiliu Local nr. 26/28.02.2022, art. 1,
astfel:
 persoane fizice – de la 50 lei la 250 lei;
 persoane juridice – de la 500 lei la 2 500 lei.
Pentru nelămuriri și informații suplimentare vă puteți adresa la Biroul Cadastru, Agricol și Protecția
Mediului sau la numărul de telefon: 0232 710 906 int. 112

