Primăria Municipiului Braşov

PROIECT PILOT DE COLECTARE SEPARATĂ A
DEȘEURILOR RECICLABILE ÎN ZONA DE CASE
DIN ȘCHEI.
 Zonare (limite): Șchei (până la Şirul Beethoven)
 În ce colectăm: saci

• Albastru: Deşeuri de hârtie - carton
• Galben: Deşeuri de plastic şi metal
• Verde: Deşeuri de sticlă.
 Când se scot sacii: în fiecare sâmbătă până la ora 10.00.
Scoateţi ce saci aveţi de predat: fie numai albastru, fie
numai galben, fie numai verde sau toate tipurile.
 De unde se ridică sacii cu deşeuri reciclabile: din faţa
casei (pe trotuar, la vedere), zonă cu acces auto.
 De unde luăm sacii pentru colectare: sacii se vor ridica
de la casieriile operatorilor de salubritate.
DE REŢINUT!

 În cazul în care sacii primiţi nu ajung pentru a colecta

toate deşeurile reciclabile pe care le aveţi, puteţi
colecta deşeurile reciclabile şi în saci din comerţ, cu
condiţia ca aceştia să fie pe cât posibil transparenţi.
 În cazul în care, până la ora 16, sacul/sacii nu au fost
colectaţi, vă rugăm să apelaţi dispeceratul operatorului
de salubritate.
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INFORMAŢII DETALIATE
DESPRE MODUL DE
COLECTARE SELECTIVĂ A
DEŞEURILOR RECICLABILE

ÎN SACUL ALBASTRU
SE COLECTEAZĂ:
• Orice ambalaj, cutii, din carton sau hârtie;
• Ziare, reviste, cărţi;
• Hârtie tipărită şi corespondenţă;
• Caiete folosite;
• Cartoane de ouă;
Toate deşeurile trebuie să fie curate şi neimpregnate!

ÎN SACUL GALBEN
SE COLECTEAZĂ:
• PET-uri de orice tip;
• Doze de aluminiu şi conserve metalice;
• Orice tip de folii de plastic;
• Ambalaje din plastic (tăviţe, pungi, sacoşe, pahare iaurt,
recipiente şampon, detergent, etc.).
Toate deşeurile trebuie să fie curate şi neimpregnate!

ÎN SACUL VERDE
SE COLECTEAZĂ:
• Ambalaje de sticlă de orice culoare
(albă, maro, verde) - fără dop;
• Borcane – fără capac;
• Orice alte ambalaje de sticlă.
Toate deşeurile trebuie să fie curate!

