INFORMATII GENERALE COLECTARE
SELECTIVA
Separați de acasă deșeurile pe care le generați în gospodărie: hartie, plastic,
metal, sticla, baterii, produse electrice si electrocasnice vechi.
Dacă este cazul, pliați ambalajele pentru a ocupa cât mai puțin spațiu.
În cazul în care locuiți la bloc, duceți-le la punctele special amenajate
(containere de colectare selectivă stradale). Dacă locuiți la casă și sunteți inclus în
proiectul pilot derulat de S.C. GIREXIM UNIVERSAL S.R.L., scoateți la poartă
sacii colorați, dimineața, în ziua de colectare a deșeurilor reciclabile, conform
programului.
Cum colectăm selectiv deșeurile?
Ambalajele de sticla se aruncă în recipientul verde
Ce se aruncă?
-Recipiente de sticlă provenite de la băuturi și produse alimentare: sticle, borcane
(fără capac)
Ce nu se aruncă?
– porțelan și ceramică
– cristal și oglindă
– becuri și neoane
– sticlă rezistentă la temperaturi înalte
–veselă.și.pahare

Plasticul si metalul se aruncă în recipientul de culoare galbenă
Ce se aruncă?
– recipiente de plastic pentru băuturi (PET)
– ambalajele produselor alimentare, cosmetice și detergenți
– pungi de plastic, spălate în prealabil
– dopuri metalice
– conserve din metal (curate/spălate)

– doze de aluminiu
– cutii de lapte și suc (tetrapak)
– ghivece de flori
Ce nu se aruncă?
– ambalaje de plastic care au în conținut substanțe toxice, corozive sau ulei de
motor
– tacâmuri de plastic
– seringi
– CD-uri și DVD-uri
– jucării de plastic
– folie de aluminiu
– veselă, tacâmuri și pahare de metal
– agrafe metalice

Hârtia și cartonul se aruncă în recipientul albastru
Ce se aruncă?
– maculatură
– pungi de hârtie
– cutii de carton (ambalaje de electrocasnice, electronice, cosmetice etc.)
Ce nu se aruncă?

– deșeuri de ambalaje de hârtie și carton contaminate de resturi menajere

INFORMATII GENERALE COLECTARE
DEȘEURI MENAJERE/MIXTE
Deșeurile reziduale (reperezintă restul deșeurilor menajere rămase după
selectarea deșeurilor reciclabile) se vor precolecta în recipientele standardizate
(pubele) deținute, programul de ridicare al acestora rămând neschimbat.
Exemple de deșeuri reziduale: resturi de mâncare (carne, lactate, fructe,
legume, ouă, etc.), scutece de unică folosință, absorbante, conținutul sacului de la
aspirator, mucuri de țigară, șervețele folosite, ambalaje foarte murdare, resturi de
ceramică/porțelan de la veselă, veselă de unică folosință foarte murdară.
Având în vedere faptul că Primăria comunei Tomești a finalizat campania
de distribuire a pubelelor, locuitorii care nu posedă astfel de recipiente pentru
colectarea deșeurilor se pot prezenta la sediul Primăriei Tomești în vederea
preluării acestora.
Cetățenii care nu dețin pubelă pentru deșeurile selective, pot solicita de la
Primăria Tomești seturi de saci de culoare galbenă cu titlu gratuit.
Vă rugăm să respectați colectarea separată a deșeurilor menajere, având în
vedere că tariful pentru colectarea în amestec este mai mare decât cel pentru
colectarea separată.
Cu stimă,
Inspector Mediu
Patrașcu Constantin

