
ÎMPREUNĂ PUTEM
PĂSTRA ORAȘUL

CURAT CU MAI PUȚINI
BANI PLĂTIȚI DIN
BUZUNARELE

NOASTRE
 

 

SCHIMBAREA ÎNCEPE
CU FIECARE DINTRE

NOI!

Strada Barajului, nr. 4, oraș Bicaz, județ
Neamț

Telefon: 0233/254310

E-mail: primariabicaz@yahoo.com

Program lucru Primaria Orașului Bicaz

Luni – Joi: 07.30 – 16.00

Vineri: 07.30 – 13.30

http://www.primariabicaz.ro/

AI GRIJĂ DE
ORAȘUL TĂU

 

RECICLEAZĂ!
O  C A M P A N I E  D E R U L A TĂ  D E

P R I MĂR I A  O R AȘU L U I  B I C A Z

ȘTIAȚI CĂ...
2000 de kg de hârtie

reciclată salvează 17

copaci?

sticla reciclată poate înlocui

până la 95% din materiile

prime folosite pentru a o

produce?

în fiecare secundă se

folosesc 160 000 de pungi

de plastic?

reciclarea unei cutii de

aluminiu vă poate ajuta

să economisiți energia

necesară alimentării unui

televizor timp de 3 ore?

Acest pliant

este 100%

reciclabil

mediul înconjurător are

de suferit atunci când

oamenii aruncă deșeurile

în păduri, în ape sau pe

străzi.



TIPURI DE DEȘEURI
COLECTATE:

1. Deșeuri reciclabile: hârtie, carton,

metal, plastic, sticlă - acestea se

colectează în pubele de culoare

galbenă, verde și albastră. 

 

 

2. Deșeuri biodegradabile: deșeuri de

grădină (frunze, crengi etc.), deșeuri

alimentare, hârtie și carton - acestea se

colectează în pubele de culoare maro.

Pentru cei care locuiesc la case este

încurajată compostarea individuală! 

 

 

3. Deșeuri menajere - acestea se

colectează în pubele metalice.

 

Important !!!
Dacă nu îndepărtăm prin spălare

resturile din ambalajele de plastic

sau sticlă, acestea vor fi respinse

din procesul de reciclare.

 

 

       NOU!

                          

Deșeurile de Echipamente

Electrice și Electronice (DEEE) 

 vor fi preluate de către Primăria

Orașului Bicaz, pentru a fi trimise

la centre de reciclare specializate. 

Preluările se vor realiza în baza

unei programări telefonice. 

0726 211 897

CE ESTE 

RECICLAREA?

 

Reciclarea este procesul prin care

deșeurile “cu valoare”, precum

ambalajele, sunt transformate în

materie primă secundară pentru

fabricarea de noi produse.

Beneficiile reciclării sunt multiple

atât asupra mediului cât și asupra

comunității.

COLECTAREA DEȘEURILOR
VOLUMINOASE

Pentru colectarea crengilor,

mobilierului uzat și a deșeurilor

din demolări/renovări/construcții,

apelați numărul de telefon:      

 0726 211 897, iar persoana

responsabilă din cadrul primăriei

vă va programa pentru ridicarea

acestora.

PROCESUL DE
RECICLARE

Deșeurile reciclabile sunt colectate

de către mașinile speciale în fiecare

zi de vineri (atât din poartă în

poartă cât și de la punctele de

colectare) și transportate la stația

de sortare din comuna Tașca. Acolo

ele sunt verificate și selectate pe

categorii în vederea valorificării. 

 

 


