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În data de 23.02.2021 a avut loc o întrunire la sediul Casei de Cultură, între reprezentanții primăriei și 

reprezentanții asociațiilor de proprietari de pe raza orașului Bicaz. Din partea primăriei, au participat 

domnul primar Nicolae SĂLĂGEAN, domnul viceprimar Răzvan SURDU, precum și domnul Petruț 

POPOVICI de la Serviciul Administrativ. 

Obiectivul principal al discuției l-a constituit analiza situației colectării gunoiului în anul 2020 și 

identificarea căilor de rezolvare ale principalelor probleme cu care ne confruntăm în acest domeniu. 

Principalele probleme de interes public rezultate sunt următoarele: 

1. Problematica deșeurilor este una stringentă și costisitoare și solicită maximă implicare din 

partea tuturor cetățenilor. În acest sens primăria va continua campaniile de informare a 

populației cu privire la aceste aspecte. 

2. Conform O.U.G. 196/2005, în anul 2020 trebuia să reciclăm 60% din totalul cantității de 

deșeuri, dar am reciclat doar 5,6%. 

3. Primăria orașului Bicaz plătește anual către Fondul de Mediu o contribuție de 50 lei/tonă, 

în cazul neîndeplinirii obiectivului de reducere a cantităţilor de deşeuri eliminate prin 

depozitare, din deşeurile municipale. Pentru anul 2020, suma de plată este de 41.661 lei. 

4. O mare parte din costurile serviciului de salubrizare în anul 2020 au fost achitate de Primăria 
orașului Bicaz pentru a evita majorarea taxei de salubritate plătite de populație. Însă 
primăria nu mai poate suporta acest efort și dacă nu vom reuși să îmbunătățim nivelul de 
colectare a deșeurilor reciclabile vom fi nevoiți să majorăm taxa pentru asigurarea serviciului 
de salubrizare. 

5. Momentan se recomandă colectarea deșeurilor pe 2 fracții: 

- Deșeuri reciclabile (în amestec) – se depozitează în pubelele galbene, albastre, verzi și 
maro;  

- Deșeuri menajere și biodeșeuri în pubelele metalice de culoare gri. 

6. Deșeurile reciclabile sunt ridicate în fiecare zi de vineri de pe toată raza U.A.T. 

TEMA DISCUȚIEI: 

  Cum rezolvăm problema colectării selective a gunoiului? 
 



 

7. Deșeurile de grădină (crengi), cele rezultate din demolări/renovări/construcții, mobilierul 
uzat, precum și deșeurile de echipamente electrice și electronice vor fi preluate de către 
primărie. Preluările se vor realiza în baza unei programări telefonice la numărul 0726211897. 

8. Activitățile din zona platformelor de colectare a deșeurilor sunt monitorizate și se vor aplica 
sancțiuni celor care nu respectă regulile de colectare stabilite. 

 
În concluzie este necesar să ne mobilizăm cu toții în vederea rezolvării acestei mari probleme. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Colectăm selectiv sau plătim. 

O mare parte din costurile serviciului de salubrizare în anul 2020, au fost achitate 

de Primăria orașului Bicaz. 

Dacă NU îmbunătățim rata de colectare a deșeurilor reciclabile, în a doua parte a 

anului 2021 va trebui să majorăm taxa de salubrizare. 




