STIMATI CETATENI,
Pentru a evita majorarea taxei de salubritate S.C. ECO-SAL S.A. va
reaminteste regulile jocului :
- containerele amplasate in oras sunt destinate pentru colectarea gunoiului
menajer;
- gunoiul menajer produs in gospodarie se colecteaza in saci menajeri si se
depoziteaza in containere (la blocuri) sau tomberoane (la case);
- depozitarea gunoiului in container se face de catre persoane care au forta
necesara de a deschide capacul acestuia;
- depozitarea se face strict in containerul inscriptionat cu nr si scara blocului
clientului;
- deseurile din plastic si din metal se depoziteaza separat in containerul special
amplasat in acest sens si inscriptionat;
- deseurile din hartie si carton se depoziteaza separat in containerul special
amplasat in acest sens si inscriptionat;
- deseurile din sticle si borcane se depoziteaza separat in containerul special
amplasat in acest sens si inscriptionat;
- deseurile provenite din constructii si amenajari interioare se depoziteaza,
gratuit de catre cetateni direct la Groapa lui Mitrea, sau contracost de catre SC
ECO-SAL SA in urma unei programari;
- deseurile vegetale provenite din gradini se colecteaza separat si gratuit de doua
ori pe an (primavara si toamna);
- deseurile provenite din echipamente electrice si electronice- DEEE- se
colecteaza de doua ori pe an (inainte de Paste si de Craciun) cu sprijinul
Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta (pompierii Copsa Mica);
- deseurile de mare volum (ex. Mobila, canapele etc) se colecteaza separat si
gratuit in urma unei programari. Este interzisa depozitarea lor in containerele
destinate colectarii gunoiului menajer, sau in imediata apropiere a acestora;

- este interzisa depozitarea, in tomberoanele individuale de plastic, a
rumegusului sau a cenusei deoarece exista pericolul de incendiu;
- in tomberoanele individuale este interzisa depozitarea pamantului provenit din
curti si gradini;
- in tomberoanele individuale este interzisa depozitarea resturilor provenite de
la animale sau oameni;
- deseurile provenite de la materialele sanitare, pentru cei care isi administreaza
tratament medical la domiciliu (seringi, ace de seringa, fiole de medicamente,
flacoane de medicamente, pansamente, fase, vata, etc), trebuiesc depozitate in
cutii de plastic sau in cutii de carton cu pereti grosi si predate medicului care a
prescris tratamentul sau la cea mai apropiata unitate medicala. Este interzis cu
desavarsire a se depozita aceste materiale in containere sau tomberoane;

Va rugam sa respectati aceste reguli deoarece este in beeficiul nostru al cetatenilor
si al orasului. Respectarea acestor regului duce la o scadere a cantitatilor de gunoi
ceea ce inseamna mai multi bani pentru spatii verzi, duce la o scadere a populatiei de
animale fara stapan, duce la o sanatate mai buna a cetatenilor si nu in ultimul rand la
un mediu mai curat.
Colectarea containerelor de la blocuri se face in zilele de luni si joi a saptamanii
intre orele 730 si 2100, colectarea tomberoanelor individuale de la case se face in ziua
de miercuri intre orele 730 si 2100, colectarea selectiva are loc in fiecare luna in ultima
sambata intre orele 730 si 2100.

Pentru informatii, sugestii, reclamatii, programari sunati de luni pana vineri intre
orele 700 si 1600 la nr. 0756102512, la dl. Mircea Margineanu.

