
      R O M Â N I A                                               
     JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
       MUNICIPIUL REŞIŢA

ANUNŢ

Stimaţi cetăţeni ai municipiului Reşiţa,

Pentru o mai bună gestionare a deşeurilor, ceea ce înseamnă, pe de o 

parte, îndeplinirea unor obligaţii privind protecţia mediului şi, pe de altă parte, 

reducerea costurilor de operare şi, implicit, reducerea disconfortului creat în 

zona platformelor de precolectare a gunoiului, vă rugăm să respectaţi 

următoarele reguli:

- Pentru depozitarea deşeurilor din plastic (folie de plastic, sticle de 

plastic – PET-), hârtie şi carton, se utilizează containerele tip clopot de 

culoare verde;

- Deşeurile voluminoase (mobilier) se vor depozita pe platformă numai 

în ziua de joi a fiecărei săptămâni pentru a fi ridicate vineri dimineaţa;

- Deşeurile de echipamente electrice şi electronice (DEEE) se vor 

colecta de la domiciliu sau de la puncte fixe în campanii de colectare;

- Deşeurile rezultate din curăţirea grădinilor şi zonelor verzi vor fi 

depozitate pe platformele de precolectare. Nu vor fi depozitate pe 

străzi sau pe trotuare şi nici în containere!

- Se interzice în totalitate depozitarea pe platforme a deşeurilor  generate 

de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară a 

locuinţelor/apartamentelor proprietate individuală (moloz, faianţă, gresie, 

cărămizi,  obiecte sanitare,  uşi, geamuri, sticlă, etc.). Aceste deşeuri nu 

intră în categoria deşeurilor menajere, deci nu fac obiectul contractului 

încheiat cu operatorul de salubritate. Ridicarea acestora se va face de 

operator, respectiv SC. BRANTNER SERVICII ECOLOGICE  SA., în 

urma unei comenzi şi achitării contravalorii acestei operaţiuni;



- Agenţii economici care desfăşoară activităţi generatoare de deşeuri de 

ambalaje au obligaţia de a încheia un contract cu un operator/reciclator 

pentru gestionarea acestor deşeuri. 

Relaţii suplimentare asupra celor consemnate mai sus se pot obţine la: 

telefon/fax 0255/ 210 258 sau la adresa de email - mediu@primariaresita.ro.

Vă mulţumim pentru înţelegere şi colaborare.

                                                      Primăria Municipiului Reşiţa
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