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COMUNICAT DE PRESĂ 

cu privire la campania de ecologizare organizată de către Primăria Alexandria

Primaria Alexandria a desfășurat ieri, 25.02.2021, o amplă acțiune de ecologizare a zonelor limitrofe 
din Municipiul Alexandria.

Compartimentul Protecția Mediului din cadrul Primăriei Alexandria a solicitat sprijinul unicului 
operator de salubritate, S.C. POLARIS M HOLDING S.R.L., în vederea punerii la dispoziție a unei mașini,
pentru preluarea și transportul către depozitul ecologic de la Mavrodin a sacilor cu deșeuri, care au rezultat 
în urma colectării. 

Acțiunea a fost susținută de 80 de persoane, funționari din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului Victor Drăgușin, de serviciile publice și societățile Consiliului Local Alexandria.

Zonele vizate în vederea ecologizării au fost următoarele:
- Zona de capăt a str. Dr. Stâncă, pe partea dreaptă mergând spre Pasarela peste Râul Vedea;
- Zona Izvor-Pasarela peste Râul Vedea;
- Zona de centură Alexandria-Poroschia;
- Zona platformei pentru depozitarea deșeurilor de grajd (centura Alexandria-Poroschia);
- Zona de capăt stada Agricultori (centura Alexandria-Poroschia).

În urma campaniei de ecologizare, realizată în data de 25.02.2021, au rezultat următoarele cantități 
de deșeuri:

- 4920 kg. deșeuri reziduale;
- 350 kg. deșeuri selectibile.

Vă asigurăm că se vor organiza acțiuni frecvente de verificare privind depozitarea necontrolată a 
deșeurilor, de către cetățenii iresponsabili față de normele privind igiena mediului înconjurător, și vor fi 
aplicate totodată sancțiuni contravenționale, conform prevederilor legale în vigoare. Mai mult, Primăria 
Alexandria solicită sprijinul tuturor cetățenilor care sunt disponibili să se alăture acestor acțiuni, în vederea 
participării la viitoarele campanii de ecologizare, care vor fi organizate de către instituțiile abilitate cu
atribuții în protejarea mediului înconjurător.

Vă rugăm să semnalați la DISPECERAT - 0800.801.986 (apel gratuit) orice posibilă încălcare a legii, 
de către concetățenii care își aruncă gunoiul în proximitatea zonelor de locuit.

Întocmit,
Vîrban Liliana 
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