RECOMANDĂRI PRIVIND COLECTAREA SELECTIVĂ A DEȘEURILOR
MUNICIPALE
SC SOMA SRL împreună cu reprezentanții Primăriei Municipiului Bacău și ai Poliției
Locale Bacău realizează acțiuni de supraveghere și control în vederea identificării
persoanelor fizice și juridice care depozitează la punctele publice de precolectare,
amestecat deșeurile municipale, nefolosind recipientele conform destinației acestora
sau depozitează lângă platformele publice deșeuri voluminoase precum elemente de
mobilier sau deșeuri de materiale de construcții.
Utilizatorii (persoane fizice sau juridice) din Municipiul Bacău trebuie să depună
deșeurile municipale generate în recipientele destinate colectării acestora, respectiv:





în recipientele de culoare albastră de tip igloo se depun deșeuri reciclabile de
hârtie și carton (ambalaje carton, hârtie de scris folosită, ziare, reviste, etc.)
în recipientele de culoare galbenă de tip igloo se depun deșeuri reciclabile de
plastic și metal (ambalaje PET, folie, doze de aluminiu, etc.)
în recipientele de culoare verde de tip igloo se depun deșeuri reciclabile de sticlă
(ambalaje de sticlă)
în recipientele metalice de 1,1 mc se depun deșeurile reziduale. Acestea
reprezintă deșeuri care nu au putut fi colectate în recipientele de culoare albastră,
galbenă sau verde. Deșeurile reziduale NU TREBUIE să conțină deșeuri de
materiale de construcții, deșeuri voluminoase (elemente de mobilier), deșeuri
periculoase (ambalaje de vopsele, uleiuri uzate), anvelope uzate.

Pentru deșeurile de construcții rezulate din amenajarea/renovarea locuințelor,
utilizatorii se pot adresa telefonic societății SC SOMA SRL (la telefon 0234 998) pentru
a stabili detaliile privind colectarea lor sau le pot aduce la punctul de lucru al SOMA din
Bacău, str. Teiului nr. 11.
Deșeurile voluminoase pot fi aduse și de către generatori pe str. Teiului nr. 11 din
Bacău, preluarea acestora fiind gratuită. Aceste deșeuri voluminoase vor fi colectate
gratuit și în cadrul unor campanii anuale de colectare ce vor fi anunțate în prealabil în
mass media.
Pentru cantități mai mari de astfel de deșeuri voluminoase SC SOMA SRL poate
trimite inclusiv la adresa generatorului o autospecială pentru preluarea acestora, sarcina
coborârii acestor deșeuri din apartamente sau din interiorul clădirilor până în stradă
revenind generatorului.

