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ANUNT
Fiecare ceta?ean are obliga?ia de a
incheia contract de salubrizare cu firma
SC EDIL INDUSTRY SRL.
Firma nu a ridicat gunoiul timp de doua
saptamani datorita nepla?ii facturilor si a
neinchierii contractelor de catre
ceta?eni.
In cazul in care nu incheia?i contract,
Primaria Poiana Teiului este obligata sa
va incaseze cu tariful dublu. Firma nu va
mai ridica gunoiul pana la achitarea
facurilor restante.
Plata facurilor si incheierea contractelor
de salubrizare se face in fiecare zi de
luni la sediul Primariei Poiana Teiului
intre orele 8,00 - 16,00, cand sunt
prezen?i reprezentan?ii firmei.
Gunoiul menajer (care nu se poate
recicla) se ridica saptamanal, in ZIUA
DE JOI , incepand cu orele 7,00 numai
de la punctele de colectare cunoscute
din apropiere.
Gunoiul reciclabil (care contine sticla,
metal, hartie) se depoziteaza in pubelele
destinate acestui scop, situate pe
platformele existente in toate satele. In
aceste pubele nu se depoziteaza
gunoiul menajer!!!
Va rugam respectuos sa nu mai
depozita?i gunoiul la puncte de
colectare, decat in fiecare zi de joi
(diminea?a).
Persoanele care locuiesc in zona
punctelor de colectare a gunoiului sunt
deranjate de mirosul degajat, de
gunoiale depozitate de dumneavoastra
pe parcursul saptamanii, aerul este
irespirabil, sunt un focar de infec?ie
pentru copiii si locuitorii din aceste zone.
Va mul?umim pentru intelegere si
speram ca aceaste probleme sa se
remedieze cu ajutorul dumneavoastra,
constientizand ca trebuie sa avem grija
de sanatatea noastra!
Primar,
Ancuta Ana
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