
PROCESUL DE COLECTARE A DEȘEURILOR PE RAZA COMUNEI BLĂJEL 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
  

 
 

SUSȚINE COLECTAREA SEPARATĂ A DEȘEURILOR! 
 
 
 
 
 

COLECTAREA SE FACE IN FIECARE ZI DE JOI A SAPTAMANII, ALTERNATIV – 
DEȘEURILE MENAJERE SI DESEURILE COLECTATE SEPARAT (CONFORM 
PROGRAMULUI DE PE VERSO)!!! 

În pubela VERDE se depozitează DEȘEURILE MENAJERE:
scutece de unica folosinta/tampoane, servetele folosite, 
ambalaje din hartie si/sau carton foarte murdare si/sau ude, 
continutul sacului de aspirator, mucuri de tigara, vesele de 
unica folosinta foarte murdara, cioburi de ceramica si portelan, 
excremente de animale. 
  

În pubela GALBENĂ se depozitează: deseuri de ambalaje din 
plastic/metal și deșeuri de ambalaje hârtie/carton:recipienti 
din plastic pentru bauturi – PET, recipientele produselor 
cosmetice si detergenti, caserole de plastic, pungi de plastici, 
pungi si folii de plastic folosite ca ambalaje, jucarii, ghivece, 
dopuri metalice, cutii de metal, doze si ambalaje din aluminiu, 
conserve, folie; deseuri de ambalaje din hartie si carton: cutii 
de carton (pantofi, ambalaje aparatura electrocasnica), caiete, 
ziare, reviste, plicuri, pungi cadou, cartoane de oua, farfurii si 
pahare din carton, tuburi de la hartia igienica; Acestea se vor plia 
pentru a ocupa cat mai putin loc. 

COMPOSTOR RESTURI VEGETALE/DEȘEURI BIODEGRADABILE: 
iarba, frunze, crengute, resturi de paine, par, blana, rumegus, 
bucati de lemn, cenusa de la sobe, flori, coji de oua, coji de 
fructe si legume, resturi de mancare, pliculete de ceai, zat de 
cafea. 
 



PROCESUL DE COLECTARE A DEȘEURILOR PE RAZA SATULUI PĂUCEA 
 
 

În pubela VERDE se depozitează DEȘEURILE MENAJERE:
scutece de unica folosinta/tampoane, servetele folosite, 
ambalaje din hartie si/sau carton foarte murdare si/sau ude, 
continutul sacului de aspirator, mucuri de tigara, vesele de 
unica folosinta foarte murdara, cioburi de ceramica si portelan, 
excremente de animale. 

În pubela GALBENĂ se depozitează: deseuri de ambalaje 
din  plastic/metal și deșeuri de ambalaje hârtie/carton: 
recipienti din plastic pentru bauturi -PET, recipientele 
produselor cosmetice si detergenti, caserole de plastic, pungi 
de plastici, pungi si folii de plastic folosite ca ambalaje, jucarii, 
ghivece, dopuri metalice, cutii de metal, doze si ambalaje din 
aluminiu, conserve, folie; deseuri de ambalaje din hartie si 
carton: cutii de carton (pantofi, ambalaje aparatura 
electrocasnica), caiete, ziare, reviste, plicuri, pungi cadou, 
cartoane de oua, farfurii si pahare din carton, tuburi de la 
hartia igienica; Acestea se vor plia pentru a ocupa cat mai 
putin loc. 

În containerele galbene se depozitează DEȘEURILE DIN 
PLASTIC/METAL; 
În containerele albastre se depozitează DEȘEURILE DIN 
HÂRTIE/CARTON; 
În containerele verzii se depozitează DEȘEURILE DIN 
STICLĂ/BORCANE. 

SUSȚINE COLECTAREA SEPARATĂ A DEȘEURILOR! 

COLECTAREA SE FACE IN FIECARE ZI DE JOI A SAPTAMANII, ALTERNATIV -
DEȘEURILE MENAJERE SI DESEURILE COLECTATE SEPARAT (CONFORM 
PROGRAMULUI DE PE VERSO)!!! 


