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- S.C. HIDRO-SAL COM SRL - 
preocupãri pentru asigurarea curãteniei în localitate,

Vine, vine... a venit primavara! Prilej de bucurie pentru cã

am scãpat de o iarnã, nu foarte grea, dar lungã, prilej pentru tot

prejmereanul sã-ºi rânduiascã treburile de primãvarã ºi sã dea o

faþã nouã gospodãriei sale, locuinþei, grãdinii ºi nu în ultimul

rând  domeniului public. Cu mare bucurie vã informãm cã tot

mai mulþi locuitori ai comunei noastre, înþeleg domeniul public

în întreg ansamblul sãu: trotuarul, peluza sau rigola (ºanþul) din

faþa propriilor case dar ºi din împrejurimile instituþiilor publice. 

Ca urmare, le curaþã de resturi menajere ºi vegetale, de alu-

viuni, de buruieni, tund iarba, planteazã flori ºi îºi aduc un aport

sporit în pãstrarea curãþeniei în comunã faþã de spaþiile din faþa

instituþiilor publice, cursuri de apã, alei, parcuri, staþii bus s.a.

Dovada constã în faptul cã  mai toate coºurile de gunoi stradale

trebuie golite zilnic  pentru care vã mulþumim!

Primãria, prin Serviciul pentru Situaþii de Urgenþã, a iniþiat

o acþiune de coordonare  a depozitãrii ºi colectãrii resturilor

vegetale (rezultate din toaletarea  arborilor, pomilor fructiferi,

arbuºtilor ornamentali, viþei de vie, buruienilor º.a.) în urma

curãþeniei de primãvarã care trebuie colectate din gospodãrii

din urmãtoarele considerente:

� Tendinþa unora este sã le adune în gospodãrie ºi sã le dea

foc fapt ce contravine în primul rând unor reguli morale dar ºi

legale, de a nu polua mediul ºi a nu crea disconfort vecinilor

prin fumul ºi mirosul rezultat!

Aceasta practicã este sancþionatã de Inspectorii Agenþiei de

Mediu ºi cei ai Gãrzii de Mediu cu amenzi de la 5000 -10.000  lei

(50-100 lei milioane vechi), totodatã constituie un real pericol

în declanºarea unor incendii drept pentru care Serviciul pentru

Situaþii de Urgenþã monitorizezã aceste activitãþi.

� A doua tendinþã - care se manifestã numai la abonaþii

Serviciului de colectare deºeuri menajere - este de a le scoate

în stradã împreunã cu recipienþii (europubelele date în folosinþã

gratuitã de cãtre Hidro-Sal) în care sunt depozitate deºeurile

menajere care produc însã o serie de inconveniente operatorului,

Hidro-Sal cum ar fi: autocolectorul (,,gunoiera”) este construit

doar pentru colectarea deºeurilor menajere (a costat 136.000

de euro ºi a fost cumpãratã cu mari eforturi devenind astfel

proprietatea comunei, deci a noastrã, a tuturor ºi trebuie îngri-

jitã ca atare) ºi nu se poate colecta gunoi menajer împreunã cu

crengi, moloz din construcþii, saltele de dormit ºi altele.

În acest sens vã reamintim ºi prevederile contractuale stipu-

late prin art. 2.1 din contract de colectare, care defineºte cate-

goria deºeurilor menajere astfel:

,,Art. 2.1 - Nu fac parte din categoria deºeurilor menajere

urmãtoarele:

a) deºeuri rezultate în urma demolãrii construcþiilor;

b) deºeuri rezultate în urma activitãþilor agricole;

c) dejecþii de orice tip;

d) substanþe toxice, inflamabile ºi periculoase;

e) animale, pãrþi de animale, deºeuri de abator;

f) obiecte de uz casnic ºi mobilier; “

Am specificat aceastã tendinþã ca fiind numai a abonaþilor

pentru cã, trebuie sã vã informãm cã nu toþi locuitorii sunt

abonaþi ºi ne întrebãm ce fac aceºtia cu deºeurile ºi resturile din

gospodãrie, probil le dau foc - ºi atunci trebuie controlaþi în

acest sens - le aruncã pe rigole, cursuri de apã sau le depoziteazã

în locuri neamenajate punându-ne sãnãtatea în pericol uitând

parcã eforturile care s-au fãcut când s-au transportat cu mari

cheltuieli, zeci de camioane de gunoi din zona Colonie Lunca,

zona blocuri IAS Prejmer, Grindul Morii Mare!
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