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Abandonarea ?i depozitarea de?eurilor pe domeniul public este, inca, o practica in
talnita de poli?i?tii locali. Unii ceta?eni prefera sa abandoneze, in mod ilegal, de?eurile pe c
are le produc, de?i au la dispozi?ie doua centre de colectare selectiva atat pe str. Thurzo Sa
ndor, cat ?i pe str. Uzinelor imediat dupa gira?ia de pe str. Podului, unde depunerea de
?eurilor se poate face gratuit pe baza actului de identitate.
În cursul acestei saptamanii, Direc?ia Poli?iei Locale Oradea s-a ocupat de salubrizarea mal
ului stang al Cri?ului Repede, respectiv de por?iunea cuprinsa intre Podul Sovata ?i Pod
ul Ovidiu Densu?eanu.
Por?iunea a fost igienizata ?i cura?ata de de?eurile depozitate sau abandonate de o anum
ita categorie de ceta?eni, precum ?i de de?eurile produse de oamenii strazii, prin imp
licarea activa a celor din urma in adunarea a peste 2 tone de de?euri.
Îndepartarea de?eurilor din zona s-a facut cu ajutorul operatorului de salubritate S.C RE
R VEST SA. Aceste ac?iuni de cura?are, cu precadere a unor zone mai mult frecventate de
oamenii strazii, se repeta saptamanal, iar poli?i?tii locali sunt implica?i activ prin det
erminarea celor care o produc sa o ?i cure?e, asigurandu-se ca locul ramane curat, iar pe
rsoanele fara adapost sunt indrumate spre Adapostul de Noapte de pe strada Gutenberg
nr. 8.
Direc?ia Poli?iei Locale Oradea reaminte?te ceta?enilor, persoane fizice sau juri
dice, dar ?i Asocia?iilor de proprietari ca au obliga?ia de a incheia contracte de pre
stare servicii de salubrizare cu operatorul licen?iat care are contract de delegare a g
estiunii incheiat cu Municipiul Oradea. În caz contrar, pot fi aplicate sanc?iuni co
ntraven?ionale, conform prevederilor legale in vigoare. Depozitarea sau a
bandonarea de?eurilor pe domeniul public este strict interzisa.
Ac?iunile Direc?iei Poli?iei Locale Oradea de descurajare a depozitarilor ilegale de de
?euri vor continua, atat prin patrularea in zonele cele mai expuse, cat ?i prin efectuarea de
pande in zone cu risc ridicat de depozitare.
Poli?ia Locala Oradea reaminte?te numarul de telefon la care ceta?enii pot apela pentru a s
emnala situa?ii din sfera ei de competen?a - 0259.969 - Dispecerat.

