
GHIDUL COLECTĂRII DEȘEURILOR

Stimați cetățeni, 

Începând cu data de 1 decembrie, Comuna Ciugud are un nou operator 
de colectare și transport al deșeurilor: RER VEST. Colectarea se va face 
în continuare pe două fracții: deșeurile reziduale (pubela neagră) și 
deșeurile reciclabile (pubela galbenă). Pubelele negre destinate colectă-
rii deșeurilor reziduale au fost distribuite de primărie, iar pubela galbenă 
va fi distribuită de operatorul de salubritate. Ridicarea gunoiului se va 
face săptămânal, într-o săptămână gunoiul rezidual și în săptămâna 
următoare reciclabilul. Ulterior, pe parcursul anului viitor, vom împărți 
deșeurile reciclabile în 3 fracții: carton, plastic și metal, sticlă.

Vă rugăm să ne sesizați orice disfuncționalitate în colectarea deșeurilor

Operatorul de salubritate RER VEST poate fi contactat 
pentru informații suplimentare la telefon 0374 885 694, de 
luni până vineri, între orele 07.00 – 19.00, sau pe e-mail la 
adresa sesizari.alba@rervest.ro.

telefon: 0258 841 205 (secretariatul Primăriei Ciugud)
e-mail: office@primariaciugud.ro.

Programul colectării 
deșeurilor în satele 
Comunei Ciugud

Ciugud 
Drâmbar 
Hăpria 

LUNI
Limba
Teleac 
Șeușa 

VINERI

Material de informare realizat de
Primăria Comunei Ciugud

CUM SE COLECTEAZĂ
în Comuna Ciugud?

Pubela neagră va fi folosită pentru colectarea deșeurilor 
reziduale (toate deșeurile care nu se pot recicla). Fieca-
re cetățean va păstrat pubela în curtea gospodăriei și o 
va scoate la stradă doar în ziua de colectare anunțată.

Pubela neagră (deșeuri reziduale)

Pubela galbenă va fi folosită pentru colectarea deșeuri-
lor reciclabile: hârtie, carton, ambalaje, sticle, PET-uri, 
doze de aluminiu, cutii de conserve sau alte recipiente 
reciclabile. Acestea vor fi depuse în pubelă golite de 
conținut, curate și cât mai turtite sau aplatizate. 

Pubela galbenă (deșeuri reciclabile)

Resturile vegetale și alimentare biodegradabile vor fi colectate în 
fiecare gospodărie în stații de compost sau în gropi special amenajate 
pentru a se asigura compostarea/ biodegradarea. 

Resturile vegetale NU se aruncă în pubelele de salubritate 
(iarbă, frunze, crenguțe, resturi alimentare).  

Resturi vegetale și alimentare (biodegradabile)

TE RUGĂM SĂ FII
IMPLICAT!

PENTRU UN VIITOR
CURAT!


