Module pentru colectarea fracției reciclabile din gunoiul menajer
Așa cum am promis, în comună au fost amplasate 43 de module conținând containere
de 1,1mc pentru fracțiile reciclabile din gunoiul menajer, adică plastic, hârtie şi carton, sticlă.
Mai jos precizăm locațiile unde au fost amplasate acestea, pe sate:
- în satul Balciu: lângă stația de pompare pentru ape uzate, şi la capătul străzii Eustatie Dabija
Vodă
- în satul Miroslava: pe str. Școlii, str. Mihail Kogălniceanu, str. Valea Miroslavei(parc), str.
Viei la intersecția cu str. Pepinierei, lângă stația de autobuz de pe str. Constantin Langa şi str.
Viei intersecție cu str. Veche
- în satul Brătuleni: str. Recea intersecție cu str. Pârâului
- în satul Ciurbești: str. Parcului, str. Principala intersecție cu str. Recea, str. Bisericii, str. N.
Hârţan cartier nou
- în satul Cornești: intrare Pădurea Surda şi str. Dimitrie Anghel
- în satul Dancaș vis a vis de școală
-în satul Valea Adâncă: str. Pepinierei, str. Școlii, str. Salciei, str. Nucilor, str. Sub coșire, str.
Principală lângă Expomobila, str. Debarcaderului
- în satul Horpaz: str. Școlii, str. Iazului, str. Unirii lângă bloc, str. Caisului, str. Principală,
str. Nouă
- în satul Proselnici: str. Theodor Palade, str. Înv. Vasile Cernescu
- în satul Găureni pe str. Beldiman
- în satul Valea Ursului pe str. Principală lângă punctul de transformare E-ON, în fața
magazinului familiei Moroșanu
- în satul Uricani, pe str. Ponoare şi str. Preot Țurcanu
- în satul Vorovești, pe str. Prof. Dumitru Pricop, str. Principala, Str. Focşoaia lângă hazna
Rugăm cetățenii să folosească modulele în scopul în care au fost construite, adică
doar pentru fracțiile reciclabile! Vă rugăm de asemenea, să depozitați fiecare fracție în
containerul indicat pentru categoria respectivă!
Vă reamintim că fracția de deșeu menajer vă va fi ridicată de acasă şi în acest sens
precizăm că persoanele care nu dețin pubele( fie din motivul că nu au avut contract cu vechiul
operator, fie că sunt noi locuitori ai comunei) se pot adresa biroului “ecolog” din cadrul
primăriei pentru a primi o astfel de pubelă pentru depozitarea deșeului menajer.
Precizam încă o dată că, în conformitate cu regulamentul de salubrizare care a intrat
in vigoare de la începutul anului, fiecare cetățean al comunei va plăti o taxă de 9.07
lei/persoana/luna, chiar daca nu a depus declarația pentru instituirea taxei de salubritate.
Pentru acele persoane, taxa a fost impusă din oficiu, în conformitate cu înscrisurile din
registrul agricol. Faptul că nu dețineți tomberon sau nu ați depus declarația, nu vă scutește de
plata taxei de salubritate
ing. Corina Darabana
consilier ecolog

