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Comunicat de presă 

 

Primăria Municipiului Reşiţa în colaborare cu Serviciul Local de 

Colectare – partener -  Asociaţia Română pentru Reciclare RoRec 

organizează în ziua de sâmbătă 5 august 2017 o campanie de colectare a 

DEEE –urilor de la domiciliu 

     În categoria ECHIPAMENTELOR ELECTRICE ŞI ELECTRONICE 

(DEEE),intră deşeurile provenite de la: aparate de uz casnic de mari 

dimensiuni, echipamente de larg consum, aparate de uz casnic de mici 

dimensiuni, echipamente informatice şi de telecomunicaţii, unelte electrice şi 

electronice, jucării : trenuri electrice sau maşini de cursă în miniatură, console 

portabile de jocuri video, jocuri video.  

   Deşeurile vor fi preluate GRATUIT de la domiciliu.Telefoanele la care se 

pot  anunţa vor funcţiona de luni  - sâmbătă -  între Orele 900-1500  

      Telefoane : 

• Serviciul Local de Colectare (fost RoRec) –0800444800–număr apelabil 

gratuit din orice reţea de telefonie fixă sau mobilă, 0751302119. 

• Primăria Municipiului Reşiţa -0255/211692 interior 173, 0255/210258;  

     Pentru frigidere, combine, lăzi şi vitrine frigorifice  se vor atribui  direct   2 

tichete cadou în valoare de 10 lei fiecare.  

     Pentru maşini de spălat rufe, maşini de spălat vase, uscătoare de haine, 

aparate de aer condiţionat se va atribui 1 tichet cadou în valoare de 10 lei . 

     Pentru televizoare se va atribui 1 tichet cadou în valoare de 10 lei . 
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      Tichetele cadou se acordă numai pentru aparatura care va fi completă. 

Tichetele  vor putea fi utilizate în orice magazin, care utilizează acest sistem . 

      Pentru instituții și agenți economici, la preluarea GRATUITĂ de la sediu se 

întocmesc Procese verbale de scoatere din uz a echipamentelor electrice și 

electronice vechi sau defecte. 

      Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa Serviciului Gospodărie 

Urbană şi Mediu, din cadrul Primăriei Municipiului Reşiţa la numerele de 

telefon 0255/211692, 0255-210258 sau prin e-mail : 

mediu@primariaresita.ro. 
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