
COMUNICAT DE PRESĂ

           Pe această cale aducem la cunoștință cetățenilor următoarele:

  se  interzice  depunerea  la  platformele  de  colectare  a  deșeurilor,  vegetalele  

provenite din toaletări de arbori, tuns gard viu sau cosit iarbă. În schimb, se pot 

depozita  pe  domeniul  public,  într-o zonă accesibilă  pentru  a  putea  fi  ridicate  de 

angajații Serviciul Spații Verzi din cadrul Primăriei Municipiului Reșița, numai după 

anunțarea la numărul de telefon: 0255/220200 sau 0735.450991. Programul de lucru 

pentru acest serviciu este de luni până joi, între orele 08:00-16:00 și vineri între orele 

08:00-13:00;

 se  interzice  depozitarea  în  orice  locație  pe  domeniul  public  a  deșeurilor  

voluminoase și a deșeurilor din construcții sau demolări. Cu atât mai mult cu cât la 

nivelul municipiului există cele două puncte de colectare separată a deșeurilor de 

acest gen (strada Scorușului nr. 1D și pe bld. Muncii nr. 25). Deșeurile amintite se 

pot depozita cu titlu  gratuit,  de luni  până vineri,  între  orele  8:00 -  12:00 pentru 

punctul de colectare situat pe bld. Muncii, nr. 25 și de luni până vineri, între orele 

12:30 - 16:00 pentru punctul de colectare situat pe str. Scorușului, nr. 1D.  Există și 

varianta ca aceste deșeuri să fie ridicate de operatorul de salubritate, contra cost, în 

baza  unei  solicitări  scrise  și  transmise  la  adresa  de  email: 

dorina.oprisan@brantner.com,  sau  în  urma  unui  apel  telefonic  la  telefon: 

0355.249963/ 0737770526.

Menționăm faptul că, amenzile pentru gestionarea necorespunzătoare a deșeurilor, 

conform Legii nr.188 privind regimul deșeurilor, sunt cuprinse între 3.000 și 6.000 

lei pentru persoanele fizice și între 20.000 și 40.000 lei pentru persoane juridice. În 

plus,  în  cazul  săvârșirii  faptei  de  abandonare  a  deșeurilor  în  locuri  nepermise, 

contravenientul  va  avea  obligația  de  a  ridica  deșeurile  abandonate,  de  a  curăța 

terenul prin societăți specializate autorizate, suportând toate costurile pentru aceste 

activități.
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