
Cum se face corect colectarea selectivă 

 
CE SE RECICLEAZA? 

PET-uri, folii, pungi de plastic, flacoane de detergenți, ghivece de plastic, tavi, ambalaje 
alimentare, doze de bere/suc, cutii de la conserve. 



 
Deseurile menajere se colecteaza in pubela neagra/maro distribuita de primarie. 

 
CE SE RECICLEAZA? 

Hârtie de scris & hârtie de ambalat, ziare, reviste, documente & plicuri, ambalaje din carton. 



 
Deseuri voluminoase - mobilier, covoare, saltele etc. Operatorul nu va ridica deseurile din 

constructii si demolari aflate lânga pubele. 

 
CE SE RECICLEAZA? 



Borcane, sticle, damigene. Deseurile trebuie sa fie curate si se depoziteza in eurocontainerele 
verzi din comuna. 

 
Deseurile vegetale / biodegradabile se composteaza. Separa deseurile biodegradabile de 

deseurile reziduale si nu le depune în pubela! 

             Informare privind sistemul de gestionare a deşeurilor în comuna Urzicuta  

Stimați cetățeni, 

Conform legislației în vigoare, autoritățile publice locale sunt obligate să asigure colectarea 
separată cel puţin pentru deşeurile de hârtie, metal, plastic şi sticlă.  

 Dacă sunt respectate prevederile legale, costurile de gestionare și taxa datorată vor fi la un nivel 
minim. În comuna Urzicuta colectarea deșeurilor se realizează de către operatori autorizați, cu 
care Primăria Urzicuta  are încheiate contracte. 

 Deţinătorii de deşeuri au obligaţia să colecteze deşeurile separat, astfel:  

-Deseurile de hârtie, ambalajele din metal(doze din aluminiu pentru băuturi, conserve metalice), 
ambalajele din plastic şi ambalajele din sticlă( borcane, butelii din sticlă) se depun în sacii din 
plastic special destinați acestui scop, care se preiau periodic de către operatorul serviciului de 
salubrizare, urmînd o sortare pe categorii, în scopul reutilizării materialelor.  

. -Deseurile biodegradabile( vegetale, resturi alimentare, gunoi de grajd) se compostează în 
gospodarie, pentru a fi folosite ca îngrășămînt. În cazul în care deșeurile biodegradabile sunt 
impurificate cu alte deșeuri, sancțiunea aplicabilă este amenda de la 10.000 lei pînă la 20.000 lei.  



. -Deșeurile din construcții: Titularul unei autorizaţii de construire/desfiinţare are obligaţia de a 
avea un plan de gestionare a deşeurilor din activităţi de construire / desfiinţare, prin care se 
instituie sisteme de sortare pentru deşeurile provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţare, 
cel puţin pentru lemn, materiale minerale - beton, cărămidă, gresie şi ceramică, piatră, metal, 
sticlă, plastic şi ghips pentru reciclarea/reutilizarea lor. 

-Animalele moarte: Crescătorii individuali de animale sunt obligaţi să anunţe în maximum 24 de 
ore de la decesul animalului medicul veterinar şi autorităţile administraţiei publice locale pe a 
căror rază administrativ-teritorială are loc decesul animalului crescut în scopul desfăşurării unei 
activităţi economice, cu excepţia animalului de companie.  

 De asemenea, vă informăm că incendierea deşeurilor de orice fel este interzisă și se 
sancționează cu amendă de 10.000 lei la 20.000 lei pentru persoane fizice şi de la 50.000 lei la 
70.000 lei pentru persoane juridice. 

 Abandonarea deşeurilor sau a eliminarea acestora în afara spaţiilor autorizate în acest scop se 
sancționează cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei, pentru persoanele fizice, şi de la 50.000 lei 
la 70.000 lei, pentru persoanele juridice și se aplică sancţiunea contravenţională complementară 
de confiscare a vehiculelor folosite pentru descărcarea/abandonarea deşeurilor în spaţii 
neautorizate.  

 


