
 
 

*În conformitate cu OUG 74/2018 şi a Legii 101/2016 modificate şi completate la zi, operatorul de 
salubrizare are obligaţia de a colecta deşeurile selectiv şi de a le preda către operatori de staţii de tratare şi 
sortare deşeuri, în vederea reducerii cantităţilor de deşeuri menajere şi similare depozitate. 
 

 

                                                             Stimaţi cetăţeni!  
 
   Primăria Municipiului Câmpina vă informează că, începând cu data de 01.09.2019 se derulează 

programul de colectare selectivă a deşeurilor şi va invită să vă implicaţi activ în program astfel: 
 
  În cadrul locuinţelor individuale (case):   

 
 DEŞEURILE RECICLABILE se vor colecta în 3 (trei) saci semitransparenţi, coloraţi (doi saci 
galbeni şi un sac verde) şi personalizaţi care vor fi puşi la dispoziţie de către operatorul de salubritate SC. 
Floricon Salub SRL. În sacul GALBEN, se vor introduce deşeuri din ambalaje, ex: pet-uri/ carton, hârtie, 
maculatură/ deşeuri metalice (doze, cutii de conserve), iar în sacul VERDE se vor introduce deşeuri şi 
ambalaje din sticlă.  
 Sacii cu deşeuri reciclabile vor fi depuşi la limita proprietăţii şi se vor ridica astfel: 
                                     -Sacul GALBEN în a doua şi a patra sâmbătă din lună 
                                     -Sacul VERDE în a patra sâmbata din lună 
 
 DEŞEURILE MENAJERE (ex: resturi alimentare, fructe şi legume, pâine sau cereale, zaţ de cafea, 
coji de ouă, păr şi blană de animale sau alte deşeuri precum scutece, oase etc.) se vor colecta în pubele şi se 
vor ridica conform programului deja stabilit pe fiecare stradă în parte. 
  În cazul în care în pubele se vor depune deşeuri menajere amestecate cu deşeuri reciclabile, tariful 
aplicat va fi unul PENALIZATOR. 

 
 DEŞEURILE VOLUMINOASE ŞI DEŞEURILE PROVENITE DIN CONSTRUCŢII se vor 
colecta separat în 3 (trei) containere metalice, personalizate, două de culoare GRI (pentru deşeuri din 
construcţii, obiecte sanitare), unul de culoare MARO (pentru deşeuri voluminoase - mobilier). Aceste 
containere vor fi permutate individual pe platforme situate pe str.Crişuri (Cartier Câmpiniţa), Aleea Parcului 
(Cartier Erupţiei), str. Arinului (cartier Voila) şi se vor ridica conform graficului prezentat de operator. 
 
 DEŞEURILE ELCTRICE ŞI ELECTRONICE- DEE-URILE ( ex: frigider, maşină de spălat, 
aparate de gătit, TV etc.) se colectează în cadrul campaniilor trimestriale sau se pot aduce în orice zi din 

săptămâna, între orele 8-16, la sediul SC. Floricon Salub SRL., strada Oborului nr.6. 
 
 Aceste informaţii pot fi regăsite şi în format electronic pe site-urile:  
            www.primariacampina.ro sau  www.floricon.ro  

 
Primăria Municipiului Câmpina, vă mulţumeşte pentru implicarea în procesul de reciclare a deşeurilor! 

 
 
 

 
         

 

http://www.primariacampina.ro/
http://www.floricon.ro/

