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În atenţia domnului Primar
Prin prezenta vă informăm că. utilizatorii serviciului de salubritate de pe raza
localităţilor din Zona 1 Timişoara au posihilitatea de a se debarasa de deeurile voluminoase.
periculoase şi DEEE-uri în rnod gratuit prin apofl voluntar.
Acestea pot f predate Ja Centrele de Colectare i Staţia de Transfer gestionate de către
Operatowl S.C POLARIS M HOLDING S.R.L.
Deeurile pot f prcdate prin aport voluntar şi gratuit la următoarele ccntre:
-

Zona l Timişoara la Staţia de Trasnfer Timioara, situată în Timioara Str. Ovidiu
(‘otw. nr 40. deschisă de luni până vineri între orele 7.00-2 l .00. sâmbătă între orele
7.00-15.00
Zona 2 Jimbolia la Centrul de Colectare Jimbolia, situat pe DN59C între Jimbolia şi
Comloşu Mie, deschis de luni până vincri între orele 7.00-21.t)f). sâmbătă între orele
7.00- l 5.00
Zona 3 Deta la Centrul de Colectare Deta, situat pe partea dreaptă a DN59B între Deta
şi Banloc, deschis de luni până vineri între orele 7.00-21 .00, sâmbătă între orele 7.0015.00
Zona 4 Făget — la Centrul de Colectare Făget, situat în Sud Estul oraşului Făget în
extravilanul acestuia adiacent I)J 681 între Făget şi I)răcincşti. deschis de luni până
vineri între orele 7.00-21 .00, sâmbătă între orele 7.00-1 5.00
—
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DEŞELRILF. VOLUMINOASE care se pot preda sunt următoarek:
mobi]ier, comode, mese de cafea. de toatetă, decorative
mese de scris pentru copii, rafturi, etajere, etajere metalice
covoare, carpete, preşuri
canapele. paturi, dulapuri, hirouri, scaune. banehete.saltele
oale
ceasuri
perdełe, draperii
dulapuri de baie, suponuń prosoape
-

-

-

-

Iustre, tahlouri
obiecte sanitare. căzi. vase de toaktă, robineţi. cabine de duş. suponufi. haterii sanitar
e,
chiuvete, bideuri, capacc vase de toaletă, lavoare. rezervoare de apă pentru vase de
toaletă
ohiectc inari de folosinţă îndelungată precum: calorifere ĺbntă, calorifere aluminiu, uşi.
tocuri dc uşi şi tocun de geamuri. etc

DEŞEURILE PERICULOASE care sc pot preda sunt următoarele;
amhalaje care conţin reziduuri de substante periculoase sau sunt contaminate
cu
suhstanţe pericutoasc
arnbalaje metalice care conţin o rnatrică poroasă solidă formată din rnateriaÎe
periculoase (ex. azhest). inelusiv contaínerele goale pcntru stocarea sub presiune,
absorhanţi, materiale Îltrante (inclusiv flltre de ulei nespecilicate in attă parte),
materiale de lustruire şi imbrăcăminte de protecţie contaminate cu substanţe periculoase
vopsele. cerneluri. adezivi şi răşini cu conţinut de substanţc perieuloase
haterii şi acuinulatori cu plumh. mercur. Ni-Cd. alcaline sau haterii şi acurnulatori
nesortate conţinând aceste baterii
solvenţi. acizi. alcali
ułeiuri şi grăsirni. altele decât eele comestibile
detcrgenţi cu conţinut de substanţe pericuîoasc
hutelii de gaz sub presiune tinciusiv haloni), cu conţinut de suhstanţe periculoase
deşeuri din lemn cu ccrnţínut de suhstanţe periculoase.
pesticide
deşcuri de vopsele şi lacuri cu cc)nţinut de solvenţi organici sau alte substanţe
periculoase.
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DEEE-uri (deşeurik de echipamente clectrice, electronice şi elcetrocasniee) care
se pot
preda sunt urmätoarele:
-

-

-

-

-

televizoare,
rnaşini de spălat,
frigidere, radio—uri,
echipamente de iluminat,
computere, etc.

DSEŞEURILE care NU se preiau
-

NU se preiau alte categorii de deşeuri: reziduale. reciclabilc. deeuri din construcţii i
deşeuri vegetale

Zona 1 Timioara are urrnătoarele localităţi arondate
MUNICJPIUL TIMIŞOARA. COMUNA DUMBRAVIŢA. COMUNA GHIRODA.

COM UNA GIROC, COMUNA MOŞNIŢA NOU
Ă, COMUNA SÂN MIHA IU
ROMÂN. COMUNA ŞÄG. COMUNA BECICHERE
CU MJC. COMUNA BILED,
COMUNA BUCOVĂŢ. COMUNA CARPINIŞ. COM
UNA CENFI. COMUNÂ
CHFCEA, COMUNA DUDEŞTII NOJ. COMUNA
FIBI. COMUNA FOENI,
COMUNA GIARMATA, COMUNA GIULVĂZ.
COMUNA IECEA MARE.
COMUNA MASLOC, COMUNA ORŢIŞOARA, COM
UNA OTELEC, COMUNA
PARŢA. COMUNA PECIU NOU. COMUNA PIŞC
I{JA. COMUNA REMETEA
MARE. COMUNA SACALAZ. COMUNA SÂNAND
REI. COMUNA ŞANDRA.
COMUNA SATCHINEZ, COMUNA UIVAR. COM
UNA VARIAŞ
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