ANUNT IMPORTANT
- Primaria Municipiului Botosani si Urban Serv S.A.
Primăria Municipiului Botoșani, in colaborare cu operatorul de salubritate Urban
Serv S.A, aduce la cunoștința cetățenilor următoarele:
· Deșeurile provenite din obiecte de folosință casnică scoase din uz
( exemple: mobilier, obiecte de uz casnic și sanitar, saltele, covoare , etc.)
- denumite deșeuri voluminoase, vor fi debarasate de către cetățeni numai
in cadrul campaniilor de colectare organizate trimestrial in baza unui grafic
stabilit pe zile calendaristice, anunțat din timp prin mijloace mass media,
site-ul
Primăriei
www.
primariabt.ro
și
site-ul
operatorului
www.urbanserv.ro.
· In alte zile, din afara campaniilor de colectare organizate, este interzisă
abandonarea acestora pe domeniul public, inclusiv la platformele de gunoi
din condominii. In conformitate cu legislația in vigoare abandonarea
deșeurilor voluminoase pe domeniul public se sancționează cu amendă de
către organele abilitate.
· Prima campanie de colectare cu operatorul de salubritate a deșeurilor
voluminoase pentru anul 2021 va avea loc perioada 13 martie - 24 aprilie,
iar debarasarea se va face in fiecare zi de sâmbătă din acest interval,
respectiv zilele: 13.03.2021; 20.03.2021; 27.03.2021; 03.04.2021;
10.04.2021; 17.04.2021; 24.04.2021.
Modul de desfășurare a operațiunii de colectare deșeuri voluminoase in cadrul
campaniei din data de 13 martie - 24 aprilie a.c. este următorul:
· Cetățenii care locuiesc la bloc vor depune obiectele nefolositoare
voluminoase, numai in zilele de sâmbătă indicate mai sus - până la orele
14,00, prin aport voluntar la/ lângă platformele destinate colectării gunoiului
menajer.
Pentru o bună și eficientă colectare, cetățeanul care dorește să se debaraseze
de deșeurile voluminoase va anunța in cursul săptămânii asociația de proprietari
intenția de a le depozita la platforma de gunoi respectivă, urmând ca asociația de
proprietari să anunțe din timp operatorul de salubritate la numărul de telefon 0231 517
007 (dispecerat), următoarele informații: ziua depozitării și tipul de deșeu (ex: dulap,
scaune, fotolii, canapea, etc).
Pentru cetățenii care locuiesc la case, colectarea se face „din poartă in poartă” .
Pentru aceasta, cu cel puțin 5 zile înainte de predare, vor suna dispeceratul
operatorului la numărul de telefon: 0231 517 007 pentru a da următoarele informații:
numele/prenumele, adresa, ziua de sâmbătă când va preda deșeul și tipul. Pentru
agenții economici, colectarea se va face la sediul acestuia, dacă dovedesc că au plătit
taxa specială de salubritate. Pentru aceasta, cu cel puțin 5 zile înainte de predare vor
suna dispeceratul operatorului la numărul de telefon: 0231 517 007 pentru a da
următoarele informații: denumirea firmei, adresa, ziua de sâmbătă când va preda
deșeul și tipul.
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