Campania de colectare deșeuri electrice “Orașe Curate” în Botoșani
Începând cu luna ianuarie 2020, românii sunt încurajați să „fie în țară la fel ca afară” și să predea
deșeurile de echipamente electrice și electronice în mod responsabil.
În perioada 1 APRILIE-24 APRILIE 2021, ECOTIC, Primăria Municipiului Botoșani, și Urban Serv Botoșani
îndeamnă locuitorii orașului Botoșani să predea corect spre reciclare deșeurile de echipamente electrice și
electronice (DEEE).
Punctele municipale de colectare sunt:




Piața Agroalimentară – str. Vârnav, nr. 22, parcare Piața Viilor. Program: Luni 09:00 – 16:00
Asociația nr. 36 (str. Aprodu Purice – spate Magazin Util Gara). Program: Marti si Joi 09:00 – 16:00
Asociatia nr. 63 (str. Independenței – vis a vis de Serconf). Program: Miercuri 09:00 – 16:00 si vineri
09: 00 – 13:30

Locuitorii orașului Botoșani beneficiază de serviciul gratuit de preluare de la domiciliu a DEEE-urilor
mari și voluminoase, apelând Dispecerat URBAN SERV SA la numerele de telefon 0231 517 007 sau 0747
081 027. COLECTAREA DE LA DOMICILIU SE VA FACE RESPECTÂND CERINȚELE SANITARE ȘI DE
SIGURANȚĂ.
De asemenea prin intermediul partenerilor UAT Mihai Eminescu și UAT Curtești și va derula în
aceeași perioadă și proiectul ”Comune curate –Mihai Eminescu” și Comune curate-Curtești”.
Punctele de colectare vor fi la sediile : Căminul Cultural Ipotești și Primăria Curtești ,program de luni-vineri
,orele 9:00- 15:00.

Proiectele „Orașe Curate” Botoșani și ”Comune Curate” Botoșani fac parte din campania națională de
informare „Fii la tine-n țară la fel ca afară”, organizată de ECOTIC în parteneriat cu Ministerul Mediului,
Apelor și Pădurilor. Scopul acesteia este de a contribui la conștientizarea publicului românesc în privința
comportamentului corect față de un tip de deșeuri: DEEE - deșeuri de echipamente electrice și electronice.
Prin intermediul acesteia, ECOTIC își propune să promoveze bunele practici din statele Uniunii
Europene și să informeze publicul românesc asupra soluțiilor de colectare separată a deșeurilor electrice și
electronice ce stau la îndemâna tuturor: magazinele de electronice și electrocasnice, punctele de colectare
municipale precum și campaniile pe care ECOTIC le desfășoară în mod regulat, în mediul urban și rural.
Detalii despre campanie pe fiiintara.ecotic.ro
.....................................
Despre URBAN SERV SA BOTOȘANI:
URBAN SERV SA BOTOȘANI societate pe acțiuni –operator de salubritate licențiat de autoritățile de reglementare A.R.S.C.U.P, furnizează servicii de
utilități publice în baza contractelor de concesiune prin delegare de gestiune pentru serviciile publice de salubrizare a localităților .
Acționar Unic este Consiliul Local.
Preia din responsabilitățile unității administrativ teritoriale (UAT)Botoșani asigurând gestionarea colectării separate a deșeurilor de echipamente
electrice și electronice de la gospodăriile particulare prin cele trei puncte de colectare .
ACCESAȚI SITE URBAN SERV S.A. Botoșani www.urbanserv.ro și facebook.
Telefoane dispecerat URBAN SERV S.A.: 0231.517.007 și 0747.081.027

CONDUCEREA URBAN SERV SA Botoșani

