COMUNICAT DE PRESĂ

S.C. URBAN SERV S.A.
atenționează cetățenii municipiului Botoșani

Controalele efectuate în teren de către angajații S.C. URBAN SERV S.A. Botoșani au dus
la descoperirea, în aceste zile, a importante cantități de deșeuri constând în frunze uscate,
scoase pe spațiul public. Ignorând recomandările făcute de către societatea de salubrizare
de a transforma aceste frunze uscate în compost, folosind lăzile livrate în acest sens
abonaților de la case, mai mulți cetățeni au depozitat pe trotuare sau pe marginea
carosabilului grămezi de frunze provenite de la copacii din curțile proprii iar alții, foarte
probabil au cărat la containerele de gunoi dintre blocuri, cantități impresionante de deșeuri
vegetale.
Instantaneele surprinse în diverse locuri din municipiu sunt relevante în ceea ce privește
acest fenomen, care presupune un volum suplimentar de muncă al angajaților de la sectorul
salubrizare.
S.C. URBAN SERV S.A. Botoșani respectă întocmai programul de precolectare a
deșeurilor din municipiu. În mai multe zone însă, în aceste zile accesul la containere a fost
mult îngreunat din cauza mormanelor de deșeuri vegetale depozitate pe căile de acces,
locatarii din zonă fiind nevoiți să lase resturile menajere în afara acestor containere, unele
dintre ele fiind găsite aproape goale.
Conform Regulamentului serviciului de salubrizare al Primăriei municipiului
Botoșani, la art. 111 se precizează faptul că se interzice depozitarea în eurocontainere
cât și în perimetrul sau exteriorul punctelor de precolectare a altor deșeuri decât cele
menajere, resturile vegetale intrând în această categorie. Primăria amendează pe cei care
sunt prinși încălcând această prevedere, cu amenzi cuprinse între 250-500 lei, în cazul
persoanelor fizice, și cu 100-2500 lei, pentru persoanele juridice.
Situațiile de felul celor susmenționate pot fi sesizate la Poliția Locală, care are atribuții
precise în acest sens.
S.C. URBAN SERV S.A. poate să ridice aceste deșeuri vegetale în funcție de bugetul pe
care Primăria municipiului Botoșani poate să-l pună la dispoziție.

