A ÎNCEPUT CAMPANIA DE CURA?ENIE DE PR
IMAVARA Marti , 7 Martie 2017, 12:42
Primaria Oradea a demarat de ieri, 6 martie, campania de cura?enie de primavara pe t
oata raza municipiului Oradea.
"La fel ca in fiecare an, am gandit un program de cura?enie eficient ?i am luat in co
nsiderare data Sarbatorilor Pascale, deoarece anterior acestei mari sarbatori, oradenii, ca
?i restul romanilor, au obiceiul de a face cura?enie generala in locuin?e. Astfel, am imp
ar?it campania de cura?enie in doua etape: una care se va derula din 6 martie pana pe 24
martie, iar cea de-a II-a etapa va incepe in 27 martie ?i se va finaliza inainte de s
arbatoarea Pa?telui, respectiv pe 14 aprilie", ne-a declarat Mircea Stejerean - seful S
erviciului Lucrari ?i Servicii Publice din cadrul Primariei Oradea.
În cadrul Campaniei cura?eniei generale de primavara 2017, in Municipiul Oradea se co
lecteaza obiecte de uz casnic ?i gospodaresc (piese de mobilier, mochete, materiale t
extile, usi, geamuri etc.), precum ?i deseuri vegetale rezultate din igienizarea spa?iilor ve
rzi aferente gospodariilor populatiei ?i cvartalelor din zonele de locuit.
Operatorul serviciului de salubrizare SC RER Ecologic Service SA va amplasa in
perioada planificata, in functie de zona si punctele stabilite, containere metalice pentru
colectarea de?eurilor ?i obiectelor de uz casnic ?i gospodaresc.
Cetatenii Municipiului Oradea sunt rugati sa depuna deseurile numai in containerele
amplasate in acest scop, respectand perioadele Programului de curatenie pentru fiecare z
ona, in func?ie de adresa de domiciliu. Este strict interzisa depozitarea de?eurilor pe do
meniul public langa containere, langa incintele metalice pentru recipien?ii destina?i de
?eurilor municipale sau in alte loca?ii.
Asocia?iile de proprietari vor lua masuri de colectare a deseurilor de pe spatiile verzi p
redate de catre municipalitate prin protocol, din parcarile pe care le detin, din jurul
incintelor metalice sau platformelor pentru deseuri. De?eurile vor fi depozitate in c
ontainerele metalice special amplasate, in vederea ridicarii acestora de catre operatorul s
erviciului de salubrizare.
În ata?ament gasi?i programul de cura?enie, detaliat pe zone ale municipiului.

