R O M Â N I A
JUDEŢUL VASLUI - COMUNA BOȚEȘTI
PRIMĂRIA

Stimați cetățeni ai COMUNEI BOȚEȘTI,

” Gunoiul este o sursă de murdărie, infecții, insecte de reproducție.
Prin urmare gunoaiele nu sunt doar neplăcute, ci și periculoase”

Prin prezenta vă aducem la cunostință că potrivit legislației privind regimul
deșeurilor și cea privind protecţia mediului, raportate la Hotărârea Consiliului local al
comunei Boțești, pe raza comunei există amenajate un număr de 6 puncte de colectare
selectivă a gunoiului (menajer, hârtie/carton, sticlă, metal și PET/plastic) .

Aveți obligația de a le folosi!
Pentru o mai bună gestionare a deşeurilor, ceea ce înseamnă îndeplinirea unor
obligaţii privind protecţia mediului şi, implicit, reducerea disconfortului creat în zona
platformelor de colectare a gunoiului, vă rugăm să respectaţi următoarele reguli:
- Pentru depozitarea deşeurilor din plastic (folie de plastic, sticle de plastic – PET),
hârtie şi carton, cât și gunoiul menajer, se utilizează containerele din punctele de
colectare;
- Depozitarea gunoiului de grajd se face doar pe propriile platforme situate pe
terenurile agricole aflate în proprietatea d-voastră personală.
- Este interzisă depozitarea gunoiului pe pășuni, pâraie, șanțuri de scurgere a
apelor, în zona capturilor de apă (puțuri) sau pe alte terenuri din domeniul public/privat
al comunei Boțești.

- Deşeurile de echipamente electrice şi electronice (DEEE) se vor colecta de la
domiciliu sau de la puncte fixe în campaniile de colectare, stabilite și anunțate, în
prealabil, de primărie;
- Se interzice în totalitate depozitarea pe platforme a deşeurilor generate de
activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară a locuinţelor proprietate individuală
(moloz, faianţă, gresie, cărămizi, obiecte sanitare, uşi, geamuri, sticlă, etc.). Aceste
deşeuri nu intră în categoria deşeurilor menajere, deci nu fac obiectul contractului
încheiat cu operatorul de salubritate. Pentru aceste deșeuri se va utiliza platformele
special amenajate prin contactarea telefonică a viceprimarului comunei;
- Resturile vegetale (biodeșeuri) si deșeurile provenite din construcții se
depoziteaza în locuri special amenajate. Pentru depozitarea acestora luați legatura cu
viceprimarul comunei.

Deșeurile NU vor fi depozitate pe străzi/drumuri şi nici în containere!
Abandonarea deșeurilor în locuri neamenajate în acest scop constituie contravenție
și se sancționează.

Nerespectarea obligațiilor atrage răspunderea contravențională!
Relaţii suplimentare asupra celor consemnate mai sus se pot obţine la: telefon
0787634882 - Costel Iftene, viceprimarul comunei sau la adresa de email –
comunabotestivs@yahoo.com
Vă mulţumim pentru înţelegere şi colaborare.
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