
Unde arunca sibienii gunoaiele?
Dupa o perioada in care municipalitatea, firma de salubritate si sibienii au participat la curatenia de
primavara, Primaria Municipiului Sibiu ii roaga pe sibieni sa acorde o mai mare atentie modului in care
depoziteaza deseurile de toate tipurile.
  
  "Noi dorim sa pastram acest aspect ingrijit al orasului si de aceea ii rugam pe sibieni sa aiba grija cu
gestinarea deseurilor", a declarat ieri primarul Sibiului, Klaus Iohannis, adaugand ca municipalitatea are
probleme cu sibienii care nu au inteles ca domeniul public si terenurile de la marginea Sibiului nu sunt
groapa de gunoi.
  
  Deseurile menajere si deseurile rezultate in urma lucrarilor de constructii trebuie transportate de firme
specializate, care au obtinut licenta pentru salubritate, iar fiecare asociatie de proprietari de la blocuri si
fiecare familie care locuieste la casa a incheiat un contract cu o firma de salubritate pentru transportarea
deseurilor menajere care rezulta din gospodarie. Aceesi firma poate fi solicitata contra cost pentru
transportarea altor deseuri care nu este inclusa in contractul standard.
  
  Primaria, in colaborare cu firma SC Schuster & Co Ecologic, a demarat in luna martie curatenia de
primavara in municipiul Sibiu, iar asociatiile de proprietari de la blocuri si locatarii de la case au fost
invitati sa participesi au raspuns pozitiv. Autospecialele firmei de salubritate au fost prezente in cartierele
sibiene si au colectat resturi vegetale rezultate in urma toaletarilor efectuate pe domeniul public, se arata
intr-un material al Primariei.
  
  in paralel, SC Schuster & Co Ecologic cu sprijinul SC DPC SA si Apa Canal SA au igienizat zone
verzi, alei si rigole, iar SC Apa Canal a facut aceleasi lucrari pe malul Cibinului intre strada Alba Iulia si
podul de pe strada Targul Fanului.
  
  Sanctiuni pentru proaste obiceiuri
  
  in Sibiu sunt cateva zone in care unii dintre locuitori depoziteaza frecvent gunoaiele, desi acest lucru
este interzis: cartierul Ţiglari, strada Podului, cartierul Gusterita, Valea Sapunului, strada Ştefan cel
Mare, Aleea Haiducului, Aleea Calarasilor, Aleea Şteaza si strada Agricultorilor. 
  
  Cei care nu respecta regulile si arunca gunoaiele in locuri interzise pot fi sanctionati contraventional de
Primarie, iar amenda in cazul persoanelor fizice este intre 70 si 100 de lei si intre 200 si 600 de lei pentru
persoanele juridice.
  
  Doar in primele trei luni ale anului 2010, Politia Comunitara si Serviciul de Administrare a Domeniului
Public au aplicat 13 amenzi in valoare totala de 1.610 lei si avertismente scrise si verbale.
  
  in anul 2009, cele doua servicii au aplicat 182 de amenzi pentru depozitarea necorespunzatoare a
deseurilor pe domeniul public in valoare totala de 38.875 de lei, la care se adauga numeroase
avertismente scrise si verbale.
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