Ghid pentru gestionarea deșeurilor
la Asociațiile de Proprietari
din Municipiul Buzău

•

Deșeuri reciclabile (hârtie, carton,
plastic, metal, aluminiu)

•

Deșeuri menajere reziduale

•

Ambalaje din sticlă

•

Deșeuri voluminoase

•

Deșeuri din construcții și demolări

•

Deșeuri electrice, electronice și electrocasnice

În vederea asigurării colectării separate a deșeurilor
reciclabile, RER SUD va distribui în continuare saci
galbeni Asociației de Proprietari, iar aceasta are
responsabilitatea de a-i distribui fiecărui apartament
din blocurile pe care le administrează.

Conform Art. 93, lit. e) din Regulamentul de organizare
și funcționare a serviciului de salubrizare
al Municipiului Buzău:

Se depozitează de către fiecare cetățean în sacul galben
pe care îl primește de la Asociația de Proprietari, apoi
sacul galben se depozitează în containerul galben sau în
compartimentul distinct inscripționat de la platformă.
Deșeuri acceptate:
•

ambalaje de hârtie și carton (uscate, curate și pliate)

•

materiale plastice (pet-uri, folii, pungi de plastic, recipiente de la detergenți,

“Asociațiile de proprietari au obligația de a solicita operatorului saci
galbeni destinați colectării separate a deșeurilor reciclabile, de a
distribui acești saci locatarilor în termen de 15 zile de la data primirii
acestora pe bază de proces verbal și de a contribui la informarea
permanentă a locatarilor cu privire la modalitatea corectă de
folosire a sacilor galbeni.”

șampon, săpun lichid etc.)
•

ambalaje de aluminiu (doze de aluminiu)

•

metal (conserve metalice )

•

ambalaje tetrapak (ex. cutii de lapte, de suc)

•

Depozitați deșeurile
reciclabile CURATE/CLĂTITE!

•

“Pentru asigurarea unui grad înalt de valorificare, producătorii
de deșeuri și deținătorii de deșeuri, [...], au obligația să colecteze
deșeurile separat și să nu le amestece cu alte deșeuri sau materiale
cu proprietăți diferite.” (OUG 92/2021, Art. 16, alin. 1)

NU depozitați ambalajele
cu urme de mâncare!
Ambalajele murdare nu

•

PLIAȚI, TURTIȚI ambalajele

mai pot fi recuperate și

pentru reducerea volumului!

valorificate!

Nerespectarea colectării separate a deșeurilor se
sancționează cu amendă între 5.000 lei și 15.000 lei pentru
persoanele fizice
(OUG 92/2021, Art. 62, alin. 1, lit. a))

AMBALAJE DE
STICLĂ
Sticle
Borcane
Pahare
Ambalaje de

sticlă

NU se depoziteazĂ
geamuri sparte,
veselĂ
Call center:

0374.885.690

spartĂ!
Se depozitează
golite de conținut
și curate!
www.rersud.

ro

Se depozitează în containerele verzi de tip „Clopot”
amplasate lângă platformele special amenajate de pe
domeniul public.
Deșeuri acceptate:

Se depozitează în containerul negru sau în compartimentul
corespunzător de la platformă.
Deșeuri acceptate:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

resturi de carne și pește, gătite
sau proaspete
resturi de produse lactate (lapte,
smântână, brânză, iaurt, unt,
frișcă etc.)
ouă întregi
grăsimi animale și vegetale
scutece/tampoane/hârtie
igienică folosite
conținutul sacului de la aspirator
mucuri de țigări
vesela de porțelan sau de sticlă
sparte, geamuri sparte
resturi de fructe şi de legume*
resturi de pâine şi cereale*
zaţ de cafea/resturi de ceai*

•
•
•
•
•
•
•
•
•

păr şi blană; haine vechi din fibre
naturale (lână, bumbac, mătase)
mărunţite*
coji de ouă, coji de nucă*
cenuşă*
rumeguş, fân şi paie*
resturi vegetale din curte (frunze,
crengi şi nuiele mărunţite, flori)*
plante de casă*
bucăţi de lemn mărunţit*
ziare, hârtie, carton (doar când
sunt umede şi murdare)*
excremente de la animale de
companie

* Aceste deșeuri vor ajunge în compartimentul maro în momentul introducerii
colectării separate a fracției biodegradabile.

•
•

sticle
borcane

Recipientele din sticlă se vor depozita fără capace sau
dopuri din plastic sau metal, golite de conținut și curate!

• Geamurile sparte, bibelourile și vesela din porțelan sunt deșeuri menajere,
așadar se vor depozita în containerul negru/compartimentul corespunzător
de la platformă!

Se pot preda GRATUIT, cu transport personal, la punctul de colectare amenajat
la Garajul RER SUD din Șoseaua Buzău - Vadu-Pașii nr. 1.
Program de lucru: luni - vineri, între orele 08:00 - 15:00.

Se colectează GRATUIT în cadrul campaniilor semestriale.
Se colectează în afara campaniilor, la solicitare, direct de la domiciliu,
achitându-se doar costul transportului.
Abandonarea deșeurilor se
sancționează cu amendă
între 10.000 lei – 20.000 lei.
(conf. OUG 92/2021, Art. 62,
alin. 1, lit. b))

Se depozitează numai în saci personalizați distribuiți de
către operatorul de salubrizare, contracost, conform tarifelor
aprobate.
Se colectează numai de către operatorul de salubrizare,
numai pe bază de cxomandă.
Ziua de colectare a sacilor trebuie anunțată cu cel putin 24 h înainte,
la numărul de telefon: 0747.140.369 (luni-vineri, între orele 07:00-15:00)
Pentru cantități mai mari, se pot asigura containere de 3, 7 sau 20 mc.

Sacii NU se scot în altă zi
față de cea pentru care s-a
făcut programarea!

Abandonarea deșeurilor se
sancționează cu amendă între
10.000 lei - 20.000 lei.
(conf. OUG 92/2021,
Art. 62, alin. 1, lit. b))

Se pot preda GRATUIT la unul din punctele de colectare
amenajate pe domeniul public din Piața Centrală, Piața
Dorobanți, Complex Crâng - Micro 14, în fiecare zi de vineri
între orele 12:00-16:00.
Se colectează GRATUIT în cadrul campaniilor semestriale.
Se colectează în afara campaniilor, la solicitare, direct de
la domiciliu, achitându-se doar costul transportului.

Lista deșeurilor acceptate se
regăsește pe site-ul www.rersud.ro,
secțiunea ȘTIRI sau poate fi solicitată
la sediul operatorului de salubrizare.
Abandonarea deșeurilor se sancționează
cu amendă între 10.000 lei – 20.000 lei.
(conf. OUG 92/2021, Art. 62, alin. 1, lit. b))

AȘA NU

Noi colectăm separat!

RER SUD
www.rersud.ro

Call center RER Sud
0374.885.690
Direcția Poliției Locale
0238.955
Serviciul Gospodărie Urbană și
Protecția Mediului-Primăria Buzău
0238.710.692

Fiecare locuitor poate să contribuie prin gesturi mărunte
la îmbunătățirea aspectului orașului nostru!

