
 
                                                                                                                                                                         

 
  

 

R O M A N I A 

M U N I C I P I U L   A L E X A N D R I A 
 

Str. Dunarii, Nr. 139, Cod 140030, Alexandria, Judetul Teleorman 
Tel. 0247 / 317732, 317733, Fax: 0247/ 317728 

E-mail: primalex@alexandria.ro,  Web: www.alexandria.ro  

 

                                                                                         1 / 2 

 
 
 

 

 

 

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ 

 

 
 

Primăria municipiului Alexandria a desfășurat, vineri 18 martie, o ampla acțiune de 

voluntariat având ca scop ecologizarea zonelor limitrofe Municipiului Alexandria.  

La acțiune au participat peste 100 de funcționari și angajați din serviciile publice și 

societățile subordonate Consiliului Local și au strâns 1 tonă deșeuri reciclabile și 4 tone 

deșeuri reziduale. 

Au fost salubrizate:  

- zona podul vechi peste Râul Vedea; 

- zona capătul Str. Doctor Stâncă, pe partea dreapta mergând spre pasarela peste Râul Vedea; 

- zona Izvor-Pasarelă peste Râul Vedea; 

- zona capătul Str. C. Brâncoveanu spre Râul Vedea; 

- zona centura Alexandria-Poroschia; 

- zona capătul Str. Agricultori (centura Alexandria-Poroschia). 

Acțiunile vor continua alături de eCOLECTARE, operatorul de salubritate Polaris M. 

Holding și Eco Sud prin campania de colectare gratuită a deșeurilor de echipamente electrice și 

electrocasnice dar și a deșeurilor voluminoase de mobilier. 

𝐂𝐚𝐦𝐩𝐚𝐧𝐢𝐚 𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐥𝐞𝐜𝐭𝐚𝐫𝐞 𝐬𝐞 𝐯𝐚 𝐝𝐞𝐫𝐮𝐥𝐚 î𝐧 𝐩𝐞𝐫𝐢𝐨𝐚𝐝𝐚 𝟐𝟔 𝐦𝐚𝐫𝐭𝐢𝐞 – 𝟏𝟔 𝐚𝐩𝐫𝐢𝐥𝐢𝐞 

𝟐𝟎𝟐𝟐, 𝐩𝐞 𝐳𝐨𝐧𝐞, î𝐧 𝐟𝐢𝐞𝐜𝐚𝐫𝐞 𝐳𝐢 𝐝𝐞 𝐬â𝐦𝐛ă𝐭ă, 𝐚𝐬𝐭𝐟𝐞𝐥: 
- 𝟐𝟔 𝐦𝐚𝐫𝐭𝐢𝐞 – zona cuprinsă între Șos. Turnu Măgurele – str. 1 Decembrie; 

- 𝟐 𝐚𝐩𝐫𝐢𝐥𝐢𝐞 – zona cuprinsă între str. Tudor Vladimirescu – str. București; 

- 𝟗 𝐚𝐩𝐫𝐢𝐥𝐢𝐞 – zona cuprinsă între str. 1 Mai și zona ”Filatură”; 

- 𝟏𝟔 𝐚𝐩𝐫𝐢𝐥𝐢𝐞 – zona cuprinsă între Șos. Turnu Măgurele – str. 1 Decembrie și zona cuprinsă 

între str. Tudor Vladimirescu – str. București și zona cuprinsă între str. 1 Mai – zona ”Filatură”. 

Pe zonele indicate și în perioadele precizate, cetățenii sunt rugați să contacteze operatorii 

de salubritate 𝐜𝐮 𝐦𝐢𝐧𝐢𝐦 𝟐𝟒 𝐝𝐞 𝐨𝐫𝐞 î𝐧𝐚𝐢𝐧𝐭𝐞 𝐝𝐞 𝐚𝐜ț𝐢𝐮𝐧𝐞𝐚 𝐝𝐞 𝐩𝐫𝐞𝐥𝐮𝐚𝐫𝐞 𝐚 𝐝𝐞ș𝐞𝐮𝐫𝐢𝐥𝐨𝐫 ș𝐢 
𝐯𝐨𝐫 𝐢𝐧𝐝𝐢𝐜𝐚 𝐝𝐨𝐚𝐫 𝐚𝐝𝐫𝐞𝐬𝐚 î𝐧 𝐯𝐞𝐝𝐞𝐫𝐞𝐚 𝐩𝐫𝐞𝐝ă𝐫𝐢𝐢 𝐚𝐜𝐞𝐬𝐭𝐨𝐫𝐚, la următoarele numere de telefon: 

- 𝟎𝟕𝟓𝟐 𝟓𝟔 𝟖𝟎 𝟗𝟐 (echipamente electrice și electronice dar și haine în stare bună); 

- 𝟎𝟕𝟔𝟏 𝟔𝟖 𝟓𝟗 𝟓𝟖 (deșeuri voluminoase, mobilier). 

Astfel, la numerele de telefon mai sus-menționate, cetățenii pot apela operatorii de 

salubritate, responsabili pentru colectarea de deșeuri în vederea reciclării, în funcție de tipurile 

de deșeuri pe care doresc să le predea. Aceste deșeuri vor fi preluate gratuit, în intervalul orar 

10:00 – 15:00, reprezentând programul de colectare al operatorilor de salubritate. 

𝐓𝐢𝐩𝐮𝐫𝐢𝐥𝐞 𝐝𝐞 𝐝𝐞ș𝐞𝐮𝐫𝐢 𝐜𝐚𝐫𝐞 𝐯𝐨𝐫 𝐟𝐢 𝐩𝐫𝐞𝐥𝐮𝐚𝐭𝐞 𝐝𝐞 𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢𝐢 𝐝𝐞 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐢𝐢 𝐩𝐮𝐛𝐥𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 

𝐬𝐚𝐥𝐮𝐛𝐫𝐢𝐳𝐚𝐫𝐞 𝐬𝐮𝐧𝐭 𝐮𝐫𝐦ă𝐭𝐨𝐚𝐫𝐞𝐥𝐞: 

- deșeuri de echipamente electrice și electronice; 
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- deșeuri voluminoase de mobilier (șifoniere, scaune, mese, noptiere, dulapuri, etajere, etc., care 

conțin material lemnos, fără tapițerie); 

- textile (haine în stare bună). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Întocmit, 

     Vîrban 

Liliana  
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