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                                                  Anexa nr.1  

                                                                                                                  la HCL nr.64/30.10.2018 

 

 

PLAN DE MASURI MULTIANUAL  

privind colectarea selectiva a deseurilor reciclabile provenite de la populatie si agentii 

economici in localitatea Poienarii de Muscel 

 

       Planul de masuri privind colectarea selectiva a deseurilor reciclabile rezultate de la populatia 

localitatii Poienarii de Muscel, este elaborat in conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011 

privind regimul deseurilor. 

      Scopul elaborarii planului consta in cresterea gradului de reciclare si de valorificare a 

deseurilor colectate selectiv, respectiv cresterea gradului de informare si de constientizare, 

precum si educarea cetatenilor cu privire la colectarea selectiva si managementul deseurilor. 

      In calitate de stat membru al Uniunii Europene, in ceea ce priveste deseurile, Romania are de 

indeplinit urmatoarele obiective: 

- Sa atinga pana in anul 2020, un nivel de pregatire pentru reutilizarea si reciclare de minimum 

50% din masa totala a cantitatilor de deseuri, cum ar fi hartia, plastic si sticla provenind din 

deseurile menajere si dupa caz, provenind din alte surse, in masura in care aceste fluxuri sunt 

similare deseurilor care provin din deseurile menajere;  

- Sa atinga pana in anul 2020, un nivel de pregatire pentru reutilizarea si reciclare si alte 

operatiuni de valorificare materiala, inclusiv operatiuni de umplere-rambliere care utilizeaza 

deseuri  pentru a inlocui alte materiale, de minim 70% din masa cantitatilor de deseuri 

nepericuloase provenite din activitatile de constructii si demolari; 

- Sa colecteze separat biodeseurile in vederea compostarii si/sau fermentarii acestora; 

- Sa reduca cantitatea de deseuri biodegradabile la depozitare la 35% din cantitatea de deseuri 

depozitata; 

- Sa atinga anual, o cantitate colectata de 4kg / locuitor de deseuri electrice,electronice si 

electrocasnice; 

- Sa atinga un obiectiv de 60% de valorificare a deseurilor de ambalaje din totalul de ambalaje 

introduse pe piata nationala; 
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I. Numele si datele de contact ale responsabilului cu organizarea colectarii selective la 

nivelul localitatii  Poienarii de Muscel : 

 -Bălălău Nicolae ,viceprimar 

- comuna Poienarii de Muscel,sat Poienari ,nr. 476 A ,județul Argeș 

- tel/fax 0248546603 ,mobil 0756028061,e-mail primarie@poienariidemuscel.cjarges.ro 

 

     Conform Legii nr. 211/2011, privind regimul deseurilor, U.A.T–urile sunt responsabile cu 

gestionarea deseurilor municipale, avand urmatoarele obligatii: 

- Asigurarea spatiilor necesare pentru colectarea separata a deseurilor, dotarea acestora cu 

containere specifice fiecarui tip de  deseu, precum si functionalitatea acestora; 

- Biodeseurile trebuie colectate separat, in vederea compostarii si fermentarii acestora (art. 31, 

lit. a); 

- Deseurile biodegradabile provenite din parcuri si gradini trebuie colectate separate si 

transportate la statiile de compostare sau pe platforme individuale de compostare (art. 31, alin. 

2); 

- Incurajarea compostarii individuale in gospodarii a resturilor alimentare provenite din bucataria 

proprie sau a deseurilor vegetale din gradina privata (art.31, lit.d); 

      Avand in vedere prevederile OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru Mediu cu modificarile 

si completarile ulterioare, administratia publica locala poate fi penalizata dupa cum urmeaza: ”o 

contributie de 50 lei/tona, datorata de unitatile administrativ-teritoriale sau, dupa  caz, 

subdiviziunile administrativ – teritoriale ale municipiilor, in cazul neindeplinirii obiectivului 

anual. 

      In conformitate cu Anexa 6 din OUG nr. 196/2005, privind Fondul pentru Mediu, avem 

urmatoarele obiective anuale pentru reducerea cantitatilor de deseuri municipale:  

ANUL OBIECTIV (Procent) 

2017 25% 

2018 35% 

Incepand cu 2019 45% 

 

*Incepand cu anul 2019, se va plati la depozitare un cuantum de 80 lei/tona, in cazul 

neindeplinirii obiectivului anual de reducere a cantitatilor de deseuri municipale eliminate prin 

depozitare, conform tabelului de mai sus. 

Calculul contributiei 

- Contributia = (C.col.*P – C.rec.)*50 lei, unde:  
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Contributia - contribuția datorată la Fondul pentru mediu, calculata in lei; Ccol - cantitatea de 

deseuri municipale colectate prin operatorii serviciului public de salubrizare, exprimată in tone, 

si se calculeaza utilizand formula: Ccol = Cdep + Cval + Crec, in care: Cdep - cantitatea de 

deseuri municipale efectiv incredintata spre eliminare prin depozitare, exprimata in tone; Cval - 

cantitatea de deseuri municipale efectiv incredintata spre valorificare prin alte forme decat 

reciclarea, exprimata in tone; Crec - cantitatea de deseuri municipale efectiv incredintata spre 

reciclare, exprimata in tone; P – obiectivul anual de reducere prevazut in anexa nr. 6 la 

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobata cu 

modificari si completari prin Legea nr. 105/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, 

exprimat in procente. 

 

II. Stabilirea unor obiective cantitative de reducere si reciclare a deseurilor. 

 

Scopul planului 

Stabilirea si implementarea unui sistem de reguli si masuri in vederea asigurarii colectarii 

selective a urmatoarelor tipuri de deseuri: hartie – carton, metal, plastic, sticla alba/colorata 

pentru buna desfasurare a colectarii deseurilor din localitatea Poienarii de Muscel  

Situatia actuala privind colectarea deseurilor menajere si reciclabile (plastic, metal, 

hartie – carton ) in localitatea  Poienarii de Muscel 

      Prin implementarea proiectului Managementul deseurilor in judetul Arges, pe raza localitatii  

Poienarii de Muscel s-au realizat un numar de 30 platforme de colectare, unde sunt amplasate 

containere pentru colectarea deseurilor menajere si containere pentru colectarea deseurilor 

reciclabile pe trei fractii: hartie-carton, plastic, metal, sticla. 

Obiective: 

1. Cresterea gradului de informare si de constientizare a unui procent de 80% din numarul 

total al populatiei de pe raza localitatii Poienarii de Muscel  

Termen: 2018 

2. Cresterea gradului de colectare a deseurilor reciclabile provenite din gospodarii de la 

15% in anul 2015 la 35% in 2018 in localitatea Poienarii de Muscel .. 

Termen: 2018 

3. Devierea cantitatii de compost din gospodariile individuale si din deseurile stradale 

provenite de la spatii verzi, prin depozitare la sursa, de la 3% in 2015 la 50% in 2018 , in 

localitatea Poienarii de Muscel 

 Termen: 2018 

 

Actiuni intreprinse in vederea indeplinirii obiectivelor propuse 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/190489
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/190489
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/71301
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Obiectiv 1: Cresterea gradului de informare si de constientizare a unui procent  de 80% 

din numarul total al populatiei de pe raza localitatii Poienarii de Muscel. 

Actiuni: 

- organizare campanii de informare a populatiei cu privire la necesitatea colectarii selective a 

deseurilor; 

- organizare campanii de ecologizare in localitatea Poienarii de Muscel  prin implicarea tinerilor  

si cetatenilor. 

Obiectiv 2: Cresterea gradului de colectare   a deseurilor reciclabile provenite din 

gospodarii si agenti economici de la 15% in anul 2015 la 35% in anul 2018. 

Actiuni: 

- implementarea sistemului de colectare a deseurilor reciclabile in unitatile de invatamant de pe 

raza localitatii  Poienarii de Muscel  prin stimularea elevilor sau a unitatilor de invatamant; 

- distribuirea sacilor pentru colectarea deseurilor reciclabile la gospodarii individuale din 

localitatea Poienarii de Muscel  , prin operatorul de salubritate SC Financiar Urban ; 

- monitorizarea graficului de colectare a deseurilor reciclabile stabilit, atat pentru agentii 

economici, cat si pentru populatie; 

Obiectiv 3: Devierea cantitatii de compost din gospodariile individuale si din deseurile 

stradale provenite de la spatii verzi, prin depozitare la sursa, de la 3% in 2015 la 50% in 2018,  in 

localitatea Poienarii de Muscel   

Actiuni: 

-  monitorizarea gospodariilor individuale care au primit unitati de compost; 

- distribuirea in anul 2018  a unui numar de -  de unitati de compost la gospodariile individuale 

de pe raza localitatii Poienarii de Muscel   

- colectarea si depozitarea deseurilor provenite de la spatii verzi din localitatea  Poienarii de 

Muscel  de catre primarie, in vederea realizarii compostului. 

 

III. Modalitati de colectare a deseurilor  

• Deseuri reziduale  

      Colectarea deseurilor reziduale se face conform Legii 101/2006 cu modificarile si 

completarile ulterioare, prin doua modalitati: 
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- Colectarea de la platforme: in fiecare platforma sunt amplasate containere metalice pentru 

deseurile reziduale, colectarea facandu-se in ziua de  vineri a fiecarei saptamani. 

- Colectarea din poarta in poarta: se face cu ajutorul pubelelor din plastic primite de fiecare 

gospodarie, in ziua de ………………... a fiecarei saptamani. 

• Deseuri reciclabile 

     In baza prevederilor art. 16, alin (1), autoritatile deliberative ale unitatilor administrativ 

teritoriale au obligatia sa organizeze, sa gestioneze si sa coordoneze activitatea de colectare 

selectiva a deseurilor de ambalaje de la populatie, inclusiv a deseurilor periculoase de ambalaje, 

potrivit dispozitiilor Legii serviciului de salubrizare a localitatii nr.101/2006, cu modificarile 

ulterioare, astfel incat sa se obtina cel putin trei fractii, respectiv hartie-carton, plastic, metal si 

sticla, in vederea indeplinirii prevederilor din planul judetean de gestionare a deseurilor, prin : 

-  serviciul public de salubrizare; 

- colectarea in vederea valorificarii deseurilor de ambalaje municipale, care nu fac obiectul 

colectarii prin serviciul de salubrizare, de catre un operator economic autorizat, in conditiile 

legii. 

Colectarea deseurilor reciclabile se face prin: 

1. Colectarea deseurilor la platforme. 

Containerele pentru deseurile reciclabile se gasesc pe platformele de colectare astfel: 

Containerul albastru - pentru deseurile de hartie si carton. 

Containerul galben - pentru deseurile de plastic si metal. 

Containerul verde - pentru sticla alba/colorata. 

2. Colectarea deseurilor din poarta in poarta (individual). 

Colectarea deseurilor reciclabile se efectueaza printr-un grafic de colectare selectiva stabilit 

de catre U.A.T. si Operatorul de Salubritate. 

- Sacul galben pentru plastic/metal/hartie/carton: se colecteaza o data pe luna, intr-o zi stabilita 

de catre operatorul de salubritate si primarie. 

- Sacul verde pentru sticla: se colecteaza o data la 3 luni intr-o zi stabilita de catre operatorul de 

salubritate si primarie. 

 

• Deseuri biodegradabile  

        In baza art. 31 (1) din legea 211/2011, autoritatile administratiei publice locale au 

responsabilitatea colectarii separate a biodeseurilor, in vederea compostarii si fermentarii 
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acestora si incurajarea compostarii individuale in gospodarii. Deseurile biodegradabile se 

colecteaza in recipiente de culoare maro amplasate la platformele de colectare in localitatea 

Poienarii de Muscel    

In cazul gospodariilor individuale, deseurile biodegradabile se colecteaza in unitati 

individuale de compost,  rezultatul fiind utilizat in propria gospodarie ca si ingrasamant natural.  

 

• Deseuri voluminoase  

Deseurile voluminoase (saltele, mobila, obiecte sanitare ): se colecteaza o data pe 

semestru intr-o zi stabilita de catre operator si primarie sau prin campanii dedicate.  

 

 

 

 

• D.E.E.E.-rile 

Deseurile electrice, electronice si electrocasnice se colecteaza prin campanii dedicate 

(proiecte complementare). In acest scop, A.D.I. Servsal Arges in parteneriat cu O.T.R-uri de 

profil, au distribuit recipiente destinate D.E.E.E.-urilor mici si recipiente pentru baterii, atat in 

institutile de invatamant, cat si in institutiile publice. 

 

Colectarea DEEE-urilor in localitatea Poienarii de Muscel   se realizeaza prin: 

- Recipiente de colectare distribuite in scoli si primarii – colectare periodica. 

  
Recipiente pentru baterii si DEEE-uri mici in primarii si scoli 

 

 

      Devierea deseurilor de la depozitare. 

Devierea deseurilor de la depozitare se realizeaza prin: 

- reciclare (colectare separata la sursa de catre populatie, sortare si balotare la Depozitul 

Ecologic Albota, valorificare prin unitati specializate); 

- compostare (colectare separata a deseurilor biodegradabile de catre operatorul de salubritate si 

compostare individuala in gospodarii de catre populatie prin unitati individuale de compost); 
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- valorificare energetica (sortare si balotare la Depozitul Ecologic Albota a deseurilor care nu 

pot fi valorificate material, valorificare energetica prin unitati specializate); 

- valorificare prin concasare (deseurile din constructii). 

Obiective: 

Cresterea gradului de deviere de la depozitare de la 25% in 2017 la 35% in 2018. 

Termen: 2018 

 

 

 

 

IV.Masuri  implementate in vederea realizarii obiectivelor 

       1.Compostarea deseurilor organice/biodegradabile  

      Administratia  publica locala Poienarii de Muscel   in colaborare cu A.D.I. Servsal Arges si 

operatorul de salubritate SC Financiar Urban , a demarat o serie de masuri in vederea diminuarii 

cantitatii de deseuri menajere provenite de la populatie, astfel: 

     - distribuirea unitatilor individuale de compost la gospodariile de pe raza localitatii Poienarii 

de Muscel  , in vederea selectarii in propria locuinta si compostarii la domiciliu. Rezultatul poate 

fi folosit in propria gradina ca si ingrasamant natural. 

 

 
Unitati individuale de compost din plastic si lemn. 

 

 

        2. Distribuirea sacilor pentru deseurile reciclabile la fiecare gospodarie 
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          A.D.I. Servsal Arges a distribuit primariilor din judetul Arges, saci pentru deseurile 

reciclabile (sacul galben pentru deseurile din hartie, carton, plastic, metal) si sacul verde (pentru 

deseurile din sticla), incurajand selectarea deseurilor reciclabile din gospodariile din mediul rural 

si urban. 

        Sacul galben destinat deseurilor reciclabile este colectat o data pe luna, iar sacul verde 

destinat deseurilor din sticla este colectat o data la 3 luni, printr-un grafic de colectare selectiva, 

cu o autospeciala pentru deseurile reciclabile. 

 
 

 

       3.Implementarea sistemului de colectare a deseurilor reciclabile in unitatile de 

invatamant de pe raza localitatii Poienarii de Muscel   prin stimularea elevilor sau a unitatii 

de invatamant. 

 

      Unitatile de invatamant de pe raza localitatii Poienarii de Muscel   in colaborare cu 

administratia publica locala si operatorul de salubritate. SC Financiar Urban  pot organiza 

campanii de colectare a deseurilor reciclabile. 

      In vederea implementarii obiectivului propus, unitatile de invatamant vor avea obligatia de a 

organiza campanii de informare-constientizare a elevilor privind necesitatea colectarii selective a 

deseurilor provenite din gospodarie si depozitarea acestora separat in containerele special 

amplasate  la platformele de colectare a deseurilor. 

     Totodata, unitatile de invatamant vor organiza pe parcursul anului scolar campanii de 

colectare a deseurilor reciclabile. Pentru colectarea deseurilor periculoase, A.D.I. Servsal Arges 

pune la dispozitia unitatilor de invatamant recipiente speciale pentru colectarea bateriilor si a 

D.E.E.E.-urilor (echipamente electice si electronice). In functie de implicarea de care dau dovada 

atat elevii, cat si unitatile de invatamant, vor fi premiati, premiile constand, atat in diplome, cat si 

in produse necesare activitatilor scolare. 

 

V.Obligatii 
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Fiecare persoana este obligata sa selecteze deseurile prin depozitarea temporara a 

deseurilor in recipientul corespunzator, respectiv hartie – carton in recipientul de culoare 

albastra, deseurile de metal si plastic in recipientul de culoare galbena si sticla alba/colorata in 

recipientul de culoare verde. Pentru colectarea din poarta in poarta (individual prin europubele), 

selectarea deseurilor se va face in saci galbeni/verzi distribuiti de catre A.D.I. Servsal Arges. 

 

 

1. Obligatiile beneficiarilor (populatie/agenti economici) 

Conform Legii 101/2006, membrii comunitatilor locale, persoane fizice sau juridice, au, 

in calitatea lor de utilizatori directi sau indirecti ai serviciului de salubrizare, urmatoarele 

obligatii: 

- sa respecte clauzele contractului de prestare a serviciului de salubrizare; 

- sa achite obligatiile de plata, in conformitate cu prevederile contractului de prestare a 

serviciului de salubrizare; 

- sa asigure accesul utilajelor de colectare a deseurilor la punctele de colectare si al utilajelor de 

interventie pentru stingerea incendiilor; 

- sa asigure precolectarea separata, in recipientele asigurate de operatorul serviciului, distinct 

inscriptionate si amplasate in spatii special amenajate, a deseurilor pe care le-au generat in 

propria gospodarie sau ca urmare a activitatilor lucrative pe care le desfasoara; 

- sa aplice masuri privind deratizarea si dezinsectia, stabilite de autoritatea locala si de directia de 

sanatate publica teritoriala; 

- alte obligatii prevazute in Legea nr.51/2006, republicata, care fac referire la serviciul de 

salubrizare. 

Agentii economici de pe raza localitatii Poienarii de Muscel   au obligatia de a preda 

operatorului de salubritate deseurile reciclabile cu alte tipuri de deseuri. Nerespectarea obligatiei 

se sanctioneaza contraventional conform legislatiei in vigoare. 

 

2. Obligatiile operatorului de salubritate 

 

      Conform Legii 101/2006, operatorii de salubritate au urmatoarele obligatii: 

- Operatorii trebuie sa presteze serviciul de salubrizare cu respectarea principiilor universalitatii, 

accesibilitatii, continuitatii, adaptabilitatii si egalitatii de tratament intre utilizatori. 

- Operatorii au obligatia de a pune la dispoziţia detinatorilor de deseuri containerele/recipientele, 

precum si, dupa caz, sacii necesari realizării activitatii de precolectare separata a deseurilor. 

Costurile de achizitionare a acestora se includ in tariful ofertat pentru prestarea activitatii de 

colectare separata si transportul separat al deseurilor, daca nu sunt puse la dispozitie de delegatar. 

- Operatorii au obligatia sa furnizeze, atat autoritatilor administratiei publice locale, cat si 

A.N.R.S.C., toate informatiile de interes public solicitate si sa asigure accesul la informatiile 

necesare, in vederea verificarii si evaluarii functionarii si dezvoltarii serviciului de salubrizare, in 
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conformitate cu prevederile regulamentului serviciului de salubrizare, ale contractului de 

delegare a gestiunii serviciului si ale acordului si autorizatiei de mediu. 

- Operatorii se obliga sa puna in aplicare metode performante de management care sa conduca la 

reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurentiale prevazute de 

normele legale in vigoare privind achizitiile publice, si sa asigure totodata respectarea cerintelor 

specifice din legislatia privind protectia mediului. 

- Operatorii licentiati pentru desfasurarea activitatii de colectare separata si transport separat al 

deseurilor, cu exceptia deseurilor periculoase cu regim special, au obligatia sa colecteze deseurile 

abandonate si, in cazul in care producatorul/detinatorul de deseuri este necunoscut, cheltuielile 

legate de curatarea si refacerea mediului, precum si cele de transport, valorificare, 

recuperare/reciclare, eliminare sunt suportate de catre autoritatea administratiei publice locale. 

Dupa identificarea producatorului/detinatorului de deseuri, acesta este obligat sa suporte atat 

cheltuielile efectuate de autoritatea administratiei publice locale, cat si sanctiunile 

contraventionale. 

- Operatorii licentiati de catre A.N.R.S.C. pentru prestarea activitatii de colectare separata si 

transport separat al deseurilor au obligatia sa tina evidenta si sa raporteze lunar autoritatilor 

administratiei publice locale si A.N.R.S.C. cantitatile predate operatorilor economici care 

desfasoară activitati de tratare a deseurilor, pe fiecare tip de deseu. 

- Operatorul de salubritate are obligatia de a nu ridica pubela in care constata ca deseurile nu sunt 

selectate si sa notifice in scris U.A.T.-urile. 

- Operatorul de salubritate are obligatia de a colecta sacii cu deseurile reciclabile de la fiecare 

gospodarie, pusi la dispozitie de catre A.D.I. Servsal Arges. 

 

3. Obligatiile U.A.T.–urilor 

      Conform Legii 101/2006, U.A.T.-urile au urmatoarele obligatii: 

 - Autoritatile administratiei publice locale au obligatia sa implementeze un sistem de colectare 

separata pe minimum 4 fractii, respectiv hartie, mase plastice, metale si sticla. In situatia in care 

nu este posibila, din punct de vedere tehnic, economic, al protectiei mediului, al sanatatii 

populatiei şi al respectării standardelor de calitate necesare pentru sectoarele de reciclare 

corespunzătoare, implementarea unui sistem de colectare separata pe minimum 4 fractii, 

autoritatile administratiei publice locale au obligatia sa implementeze un sistem de colectare 

separata a deseurilor municipale pe minimum 2 fractii, umed si uscat, si de sortare prin care sa 

obtina cel putin cele 4 fractii. 

- Administratia publica locala are obligatia de a comunica informatii cu privire la indicatorii de 

calitate ai serviciului, la structura tarifara si la clauzele contractuale. 

- Autoritatile deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale, impreuna cu primarii si 

presedintii consiliilor judetene, dupa caz, in calitate de autoritati executive si de semnatari ai 

contractelor de delegare a gestiunii, sunt responsabili de asigurarea serviciului de salubrizare a 

localitatilor si urmaresc respectarea de catre operator a indicatorilor de calitate a serviciului, a 

clauzelor contractuale si a legislatiei in vigoare referitoare la serviciul de salubrizare. 
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-  Hotararile autoritatilor administratiei publice locale cu privire la serviciul de salubrizare vor fi 

aduse la cunostinta publica si orice utilizator din aria de prestare a serviciului are dreptul sa 

conteste prevederile acestora, in conditiile legii. 

- Asigurarea funcționării eficiente a serviciului de salubrizare și a exploatării bunurilor 

aparținând domeniului public și privat al unităților administrativ-teritoriale, afectate serviciului 

de salubrizare, precum și asigurarea protecției mediului. 

Conform Legii 211/2011 U.A.T.-urile au urmatoarele obligatii: 

- Biodeseurile trebuie colectate separat, in vederea compostarii si fermentarii acestora. 

- Deseurile biodegradabile provenite din parcuri si gradini trebuie colectate separate si 

transportate la statiile de compostare sau pe platforme individuale de compostare. 

  Nerespectarea indatoririlor cetatenilor si agentilor economici de pe raza localitatii 

Poienarii de Muscel  privind separarea  deseurilor pe categorii, asa cum este specificat in Legea 

nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, se sanctioneaza contraventional. 

 

      Programul de raportare a rezultatelor. 

      Persoana responsabila cu protectia mediului din cadrul Poienarii de Muscel  are obligatia de a 

raporta lunar cantitatile colectate si valorificate si de a tine evidenta deseurilor intr-un registru de 

evidenta a  deseurilor colectate selectiv. 

       Deseurile colectate selectiv vor fi cantarite la predarea catre agentul economic autorizat, iar 

cantitatile vor fi consemnate intr-un registru de evidenta a deseurilor colectate selectiv, conform 

modelului prevazut in Anexa 1 – Registrul de evidenta a deseurilor colectate selectiv, care 

face parte integranta din prezentul plan.  Datele din registru vor fi raportate lunar catre Agentia 

Nationala pentru Protectia Mediului Arges si Primaria localitatii Poienarii de Muscel   

      Operatorul de salubritate SC Financiar Urban  are obligatia sa amplaseze in spatiile de 

depozitare containere pentru colectarea selectiva a deseurilor. 

 

 

 

 

  Primar                Viceprimar 

     Banzea Ion     Bălălău Nicolae  

 

 


