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SIBIUL RECICLEAZĂ: Începe distribuirea recipienților pentru colectare separată
În data de 3 iunie 2014 a început o nouă fază importantă în implementarea proiectului SISTEM DE
MANAGEMENT INTEGRAT AL DEŞEURILOR ÎN JUDEŢUL SIBIU - livrarea recipienților pentru colectarea
separată a deșeurilor reciclabile și biodegradabile, precum și a unităților de compostare individuală.
Recipienții vor fi inițial livrați la cinci amplasamente (Mediaș, Șura Mică, Avrig, Agnita, Săliște), unde va avea
loc recepția și testarea acestora. Ulterior, recipienții se vor transporta la fiecare unitate administrativ teritorială.
În total vor fi livrați 96.370 de recipienți pentru colectare separată și unități de compostare:
- 2.154 de containere de 1,1 m3, 2.083 containere tip clopot de 1,1 m3 și 40.100 de pubele de 240 l pentru
colectarea separată a deșeurilor de hârtie și carton, a deșeurilor de plastic și metal și a deșeurilor de sticlă;
- 1.181 de containere de 1,1 m3, 8.027 de pubele de 240 l și 17.325 de pubele de 120 l pentru colectarea
separată a deșeurilor biodegradabile menajere;
- 25.500 de unități de compostare individuală.
Recipienții sunt dotați cu autocolante informative - cu imagini și text - care explică codul culorilor pentru
colectarea separată a deșeurilor, făcând astfel mai ușoară utilizarea corectă a lor:
- albastru pentru hârtie și carton;
- galben pentru plastic și metal;
- verde pentru sticlă;
- maro pentru deșeuri biodegradabile;
- gri pentru deșeuri amestecate.
Contractul de furnizare de echipamente de precolectare a deșeurilor în județul Sibiu a fost încheiat în data de 16
aprilie 2014 și are o durată de 9 luni. Valoarea contractului este de 16.983.434 LEI + TVA.
În ajutorul cetățenilor din cele mai populate localități, municipiile Sibiu și Mediaș, în zilele următoare se va face
și distribuția unui număr de 50.000 de pliante informative, care conțin explicații despre cum trebuie făcută colectarea
separată a deșeurilor în municipii.
Proiectul SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEŞEURILOR ÎN JUDEŢUL SIBIU este cofinanţat
de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională. Prin punerea în aplicare a acestui proiect se
urmărește îmbunătățirea calității vieții și stării de sănătate a cetățenilor județului Sibiu.
Mai multe informaţii privind proiectul pot fi găsite pe site-ul www.sibiulrecicleaza.ro.
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