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Stifn^ti clienţi ai Comunei Cornu! f

t Prin prezenta va aducem in atentie faptul ca începând cu luna FEBRUARIE 2022 in Comuna CORNU S-A DEMAFjAT 
CqLECTAREA deşeurilor reciclabile pe fracţii, respectiv in 3 saci transparenti/luna, distribuiţi de operatorul de salubrizare: 1 iac  
galben, 1 sac albastru si 1 sac verde. In saci se vor depune deseurile reciclabile (curate, fara conţinut de alimente / murdare^ astfel:

* - in sacc/galben: PET-uri, folie, alte ambalaje din plastic, ambalaje tetra pack (de lapte, suc, etc.), doze afijminiu,
cutii metalice de conserve (clătite de conţinut), capace metalice recipiente'; recomandam indepartarea dopului si strivireakPET- 
urilor/recipientelor plastic/tetrapack si dozelor de aluminiu. Nu şe vor depune in sacul galben:, produse combinate din metal si plastic, 
polistiren, cutii/bidoane cu resturi.de vopsea, ambalaje de la diluanti sau alte substanţe chimice periculoase, deşeuri medicale (de 
exemplu seringi folosite).

- in sacul albastru: cutii de carton, pungi de hârtie, maculatura.Nu se vor depune in sacul albastru: hârtie si cartoane 
contaminate/murdare sau cele care conţin reziduuri de mancare, şervetele si hârtie bucatarie/baie folosite, hârtie de ambalat lucioasa, 
hârtie cerata.

- in sacul verde: deseurile de ambalaje din sticla, respectiv sticle si borcane fara capace. Nu se vor depune in sacul 
verde: oglinzi, geamuri, produse din porţelan, ceramica, cristal/vase rezistente la căldură.

Sacii cu deşeuri reciclabile trebuie scosi dimineaţa, înainte de ora 8.00.
ATENTIEII Este interzisa amestecarea deşeurilor reciclabile cu cele reziduale! Sacii care conţin deşeuri amestecate nu 

vor fi ridicaţi! Va rugam sa respectaţi colectarea selectiva a deşeurilor menajere in vederea evitării aplicării tarifului pentru colectarea in 
amestec ( acesta fiind mai mare decât cel stabilit pentru colectarea corecta). Pentru mai multe detalii va rugam sa accesaţi site-ul 
www.floricon.ro.
Deseurile reziduale sunt totalitatea deşeurilor care nu se pot recicla, respectiv cele care raman după selectarea/extragarea deşeurilor 
reciclabile. Deseurile reziduale se colectează in containerele de culoare neagra/maro/gri, fiind cele de genul: resturi de mancare (carne, 
lactate, vegetale, oua etc), scutece de unica folosinţa, absorbante, conţinutul sacului de la aspirator, mucuri de ţigara, şervetele folosite, 
ambalaje murdare, cioburi de ceramica si porţelan de la vesela, vesela de unica folosinţa murdara.

Program de colectare a deşeurilor reciclabile in perioada AUGUST 2022 - DECEMBRIE 2022

Tip sac Zile colectare Zile colectare Zile colectare Zile colectare Zile colectare
AUGUST SEPTEMBRIE OCTOMBRIE NOIEMBRIE DECEMBRIE

Sac galben 06.08.2022 03.09.2022 01.10.2022 05.11.2022 03.12.2022
Sac albastru 20.08.2022 17.09.2022 15.10.2022 19.11.2022 17.12.2022

Sac verde 20.08.2022 17.09.2022 15.10.2022 19.11.2022 17.12.2022

http://www.floricon.ro

