
Horodnic de Sus

“

“

pentru implicarea fiecăruia dintre dvs. în păstrarea unei localități curate! 

CALENDAR DE COLECTARE A DEȘEURILOR ÎN COMUNA
 HORODNIC DE SUS

1
TRASEUL NR. 1

- drum SMA à drum BARC  de la MOARA RADU - DEAL LA POPA à drum DN 2E  de la MARGINEA 
până la VOITINEL à drum TECIOARA

VINERI -  în fiecare săptămână se colectează în recipiente proprii deșeuri de construcții (molozuri) :

-material alcătuit din sfărâmături de cărămidă, gresie, faianță, rigips, maturătură din curte, cenușă, etc. 
Aceste deșeuri vor fi ridicate în limita a 15-20 kg/ familie. Pentru can�tăți mai mari provenite din 
construcții noi sau demolări, se va încheia un contract separat contra-cost . Deasemenea, crengile, 
cauciucurile și alte deșeuri voluminoase, vor fi ridicate la cerere contra-cost.

VINERI -  În pubela albastră HÂRTIE ȘI CARTON 

- reviste, ziare, maculatură, plicuri; cu�i, fotografii, cartoane de ouă, cu�i de pizza, etc. (curate și uscate).
Totodată se vor colecta și echipamentele electronice si electrocasnice!

- PET uri, bidoane și cu�i (caserole) din plas�c, (de la șampoane, detergenți, ketchup, etc), 
- pungi din plas�c , ambalaje de protecție din plas�c, folii de la baxuri , doze de la băuturi, cu�i de conserve, 
cu�i de lapte și suc, găleți de la smântână, var, măsline etc. lădițe plas�c, (de la fructe, legume),
polis�ren curat de la ambalaje

MIERCURI - în fiecare săptămână se colectează PLASTIC ȘI METALE (ambalaje) ÎN SACI DE CULOARE GALBENĂ.

Recipientele/ ambalajele trebuie să fie curățate.

- ambalaje din s�clă (fără capac), borcane (fără capac), damigene, ambalaje din s�clă de la produse cosme�ce.  
ATENȚIE: STICLA SPARTĂ (GEAMURI) SE COLECTEAZĂ ODATĂ CU MOLOZUL.
Recipientele de sticlă se clătesc înainte de debarasare.

MIERCURI -  În saci  de rafie  STICLĂ:

- resturi de mâncare (carne, lactate, vegetale, ouă), scutece de unică folosință, absorbante, 
reziduurile/excrementele animalelor de casă, conținutul sacului de la aspirator, mucuri de țigară, 
șervețele folosite, ambalaje foarte murdare, veselă de unică folosință foarte murdară! 

MARȚI -  la fiecare 2 săptămâni se colectează DEȘEUL MENAJER în saci transparenți care presupune:



2
TRASEUL NR. 2

Din spatele PRIMĂRIEI à până la BISERICA SF. DUMITRU à drum BARC până la MOARA RADU à 
ulița (parău la Trifir) à BISERICA SF. DUMITRU până la limita cu HORODNIC DE JOS à drum pe 
VALE à LUNGOCENI à ULIȚA DEAL à drum OSOI à drum GROSENI à drum DC45 de la CIREȘI 

până la Școala Nr. 2 VEST

“

“

pentru implicarea fiecăruia dintre dvs. în păstrarea unei localități curate! 

LUNI  -  în fiecare săptămână se colectează în recipiente proprii deșeuri de construcții (molozuri) :

-material alcătuit din sfărâmături de cărămidă, gresie, faianță, rigips, maturătură din curte, cenușă, etc. 
Aceste deșeuri vor fi ridicate în limita a 15-20 kg/ familie. Pentru can�tăți mai mari provenite din 
construcții noi sau demolări, se va încheia un contract separat contra-cost . Deasemenea, crengile, 
cauciucurile și alte deșeuri voluminoase, vor fi ridicate la cerere contra-cost.

LUNI -  În pubela albastră HÂRTIE ȘI CARTON 

- reviste, ziare, maculatură, plicuri; cu�i, fotografii, cartoane de ouă, cu�i de pizza, etc. (curate și uscate).
Totodată se vor colecta și echipamentele electronice si electrocasnice!

- PET uri, bidoane și cu�i (caserole) din plas�c, (de la șampoane, detergenți, ketchup, etc), 
- pungi din plas�c , ambalaje de protecție din plas�c, folii de la baxuri , doze de la băuturi, cu�i de conserve, 
cu�i de lapte și suc, găleți de la smântână, var, măsline etc. lădițe plas�c, (de la fructe, legume),
polis�ren curat de la ambalaje

JOI - în fiecare săptămână se colectează PLASTIC ȘI METALE (ambalaje) ÎN SACI DE CULOARE GALBENĂ.

Recipientele/ ambalajele trebuie să fie curățate.

- ambalaje din s�clă (fără capac), borcane (fără capac), damigene, ambalaje din s�clă de la produse cosme�ce.  
ATENȚIE: STICLA SPARTĂ (GEAMURI) SE COLECTEAZĂ ODATĂ CU MOLOZUL.
Recipientele de sticlă se clătesc înainte de debarasare.

JOI -  În saci  de rafie  STICLĂ:

- resturi de mâncare (carne, lactate, vegetale, ouă), scutece de unică folosință, absorbante, 
reziduurile/excrementele animalelor de casă, conținutul sacului de la aspirator, mucuri de țigară, 
șervețele folosite, ambalaje foarte murdare, veselă de unică folosință foarte murdară! 

MARȚI -  la fiecare 2 săptămâni se colectează DEȘEUL MENAJER în saci transparenți care presupune:
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                                               Luța Valentin Petrică

Stimați cetățeni ai comunei Horodnic de Sus!

       Amintim faptul că localitatea Horodnic de Sus, are una dintre cele mai mici taxe de 

salubrizare din județul Suceava și pentru acest lucru administrația locală a depus în 

ultimii ani eforturi financiare atât în achiziția de echipamente și utilaje pentru colectare 

cât și în compensarea diferenței de preț dintre taxele plătite de cetățeni și costul real al 

serviciului de salubrizare. De exemplu, în anul 2021 s-a încasat de la populație suma de 

193 578 lei, iar pentru serviciul de salubrizare s-a plătit suma de 257 000 lei – sumă ce 

reprezintă: costurile de colectare din poartă în poartă și transportul până la depozitul de 

la Moara – 267 lei/tona, taxa de depozitare – 70 lei/tona, taxa economie circulară – 95 

lei/tona. Din păcate aceste costuri au cresut în anul 2022 datorită evoluției prețurilor la 

combustibili, întreținere echipamente, asigurări auto, etc. 

    Vă mulțumim în primul rând pentru implicarea fiecăruia dintre dvs. în păstrarea unei 

localități curate! Desigur, unii dintre noi încă mai avem mult de învățat în ceea ce privește 

respectul pentru un mediu sănătos și curat, dar avem convingerea că împreună vom 

învăța să ne respectăm unii pe alții și să fim un exemplu de bună practică.

 Primar vremelnic,

Începând cu luna martie, gestionarea și colectarea deseurilor provenite din gospodării, va 

fi realizată conform calendarului de pe verso. În acest sens, vom avea o echipă de colegi ce 

vor monitoriza și gestiona această activitate.

    Având în vedere cele de mai sus, pentru reducerea costurilor serviciilor de salubrizare 

și păstrarea curățeniei în comuna noastră, este necesară implicarea în egală măsură a 

noastră, a tuturor. În acest sens, primăria vă pune la dispoziția fiecărei familii sacii 

necesari pentru depozitarea deșeurilor, conform graficului de pe verso va efectua 

serviciile de colectare și va monitoriza fiecare gospodărie în ceea ce privește respectarea 

instrucțiunilor de gestionare a deșeurilor. Menționăm că ne dorim ca fiecare dintre noi să  

conștientizeze cât este de important să respectăm aceste reguli simple și să nu fim nevoiți 

să constrângem prin sancțiuni. Totodată vă aducem la cunoștință că pe pagina de 

facebook - Primăria Horodnic de Sus, vom face public modul de respectare al 

regulamentului de salubrizare. Totodată intenționăm să acordăm premii acelor 

gospodării care vor fi exemple de bună practică în aplicarea măsurilor de reducere a 

costurilor deșeurillor!

    Cu speranța că, împreună, vom duce comuna Horodnic de Sus în fruntea Bucovinei și 

din punct de vedere al gestionării deșeurilor, vă dorim tuturor Spor la Fapte Bune!


