COMPARTIMENT PROTECTIA MEDIULUI

ANUNT PUBLIC

Primaria municipiului Alexandria in parteneriat cu Asociatia Romana pentru
Reciclare ROREC-prin operatorul local de colectare SC Save the woeid by recycling
SRL, organizeaza in data de 27 si 28 aprilie 2018 intre orele 10:00-17:00, caravana
ROREC pentru colectarea deseurilor de echipamente electrice si electronice, in
municipiul Alexandria.
Cu aceasta ocazie caravana ROREC se va deplasa pe strazile municipiului
Alexandria pentru colectarea deseurilor de echipamente electrice si electronice de la
gospodariile particulare.Se vor amplasa trei puncte fixe de colectare a DEEE , unul la
intrarea in Piata Centrala , altul in fata Casei de Cultura a Sindicatelor si cel de al IIIlea in zona Piata Peco.
Pentru preluarea gratuita a deseurilor de echipamente electrice si electronice
de la domiciliu, puteti apela urmatorul numar de telefon: 0800 444 800.
Se vor acorda premii constand in diplome, trofee si produse electrocasnice
dupa cum urmeaza:
- 2 x fier de calcat;
- 2 x mixer;
- 4 x set nivela;
- 2 x trusa accesorii scule
- 3 x cafetiera
- 1 x aspirator Bagless
Premierea castigatorilor se va face in data de 28 aprilie 2018, incepand cu
orele 18:00 la sediul Primariei Alexandria. Participanti pot fi prezenti la extragerea
premiilor.

PRIMAR,
VICTOR DRAGUSIN

Red.Catana Simona

Râurile noastre sunt
tomberoane de gunoi?

Frigiderul tău elimină particule
ce poluează apa pe care o bei,
aerul pe care îl respiri
și solul din care te hrănești!

Protejează-ţi sănătatea
și mediul în care trăiești!
Participă la acţiunea
de colectare
a deșeurilor electrice din:

ALEXANDRIA
VINERI, 27 APRILIE
SÂMBĂTĂ, 28 APRILIE

O campanie de mediu realizată de:

Cu sprijinul:

Primăria
ALEXANDRIA

CUM PROCEDEZI?
Vino cu deșeurile electrice la unul dintre punctele de
colectare provizorii amenajate pe perioada acţiunii
sau sună gratuit la TelVerde 0800 444 800 pentru
preluarea fără nici un cost de la domiciliu, sediu de
ﬁrmă sau instituţie a deșeurilor electrice grele sau
voluminoase.
CE DEȘEURI ELECTRICE VOR FI COLECTATE?
Orice aparat electric, electronic sau electrocasnic,
baterii portabile și industriale (non-auto), corpuri
de iluminat sau tuburi fluorescente, toate acestea
intră în categoria DEEE și trebuie reciclate.
Pe scurt, colectăm aproape tot ce se bagă în priză
sau funcţionează pe baterii.
CE POŢI CÂȘTIGA?
Fiecare deșeu predat îţi poate aduce o recompensă
pentru gestul tău responsabil faţă de mediu.

Participi la o tombolă cu premii!
Premii: 2x FIER DE CĂLCAT

2x MIXER
4x SET NIVELĂ
2x TRUSĂ ACCESORII SCULE
3x CAFETIERĂ
1x ASPIRATOR BAGLESS

Trimite deșeurile electrice și
electrocasnice LA RECICLARE!

Alexandria
Vino VINERI, 27 aprilie și
SÂMBĂTĂ, 28 aprilie,
între orele: 10.00 și 17.00
la punctele de colectare
de mai jos:

Casa De Cultură
Piaţa Centrală
Piaţa Peco
La mașina de colectare

Pentru informaţii și programări
privind preluarea gratuită de la
domiciliu, sediu de firmă sau instituţie:

Extragerea:
Ziua
Sâmbătă Data 28 aprilie
Ora
18.00
Locul Primăria Alexandria
Poţi câștiga Tichete Cadou pentru deșeurile
electrice grele sau voluminoase predate.
Regulamentul campaniei este disponibil pe:
www.colecteaza.ro

Trimite acum la reciclare deșeurile electrice!
Este ilegal să le arunci la gunoi sau în locuri
neamenajate special pentru colectarea lor!

www.colecteaza.ro

