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            CAMPANIE DE PRIMĂVARĂ DE SALUBRIZARE A ORAŞULUI  
       ”AZUGA UN ORAŞ CURAT! IMPLICĂ-TE!”  2022 

 
             Primăria oraşului Azuga, va desfăşura în perioada 11.04.2022-08.05.2022  (în funcţie şi de    
   condiţiile meteorologice), ca în fiecare an, acţiunea de curăţenie de primăvară:  

 ”Campania de primăvară de salubrizare a oraşului Azuga”. 
Această campanie are ca scop mobilizarea tuturor cetăţenilor pentru curăţenia curţilor şi 

împrejmuirilor acestora, grădinilor, a zonelor din jurul blocurilor şi colectarea deşeurilor nemenajere şi 
resturilor vegetale. 

Pentru această  campanie de curăţenie a fost stabilită programarea pentru fiecare stradă şi zonă. 
Operatorul de salubritate, SC COMPREST SA, va colecta deşeurile în containere mari, care vor fi 
amplasate în zonele programate, astfel încât locuitorii să depoziteze deşeurile direct în containere. Pentru 
fiecare stradă va fi alocată o zi, în cadrul programării, în care containerele vor staţiona în locaţiile stabilite. 

Conform programării stabilite, vor fi salubrizate şi malurile, văile şi  coastele aferente fiecărei zone. 
În cadrul acestei campanii se colectează deşeuri de aparatură electrocasnică şi electronică, aceste 

deşeuri cu regim special fiind colectate în fiecare  miercuri  din perioada campaniei ,în intervalul 
orar 08-16, de la domiciliul solicitantului gratuit, prin apelarea numarului de telefon 0722/274729. 

Campania de salubrizare de primăvară cuprinde trei etape, după cum urmează: 
- Etapa I – campania de popularizare, informare, educare a populaţiei, care se va desfăşura în 

perioada  28.03-10.04.2022; 
- Etapa a-II-a – campania propriu-zisă de colectare a tuturor deşeurilor, care se va desfăşura în 

perioada 11.04-08.05.2022 (în funcţie şi de condiţiile meteorologice); 
- Etapa a III-a – recepţia finală a curăţeniei de primăvară în ziua de 09.05.2022. 
Această programare poate suferi modificări, în funcţie şi de condiţiile meteorologice. 
Pe toată perioada campaniei, Poliţia Locală va monitoriza desfăşurarea acţiunilor, astfel încât să nu 

mai fie depozitate necontrolat deşeuri şi  să nu mai fie scoase deşeuri în afara zilelor programate. 
 

Mesajul campaniei de salubrizare de anul acesta este:  
 

    ”AZUGA, UN ORAŞ CURAT!  IMPLICĂ-TE!” 
 

Prin acest mesaj dorim ca azugenii să conştientizeze importanţa rolului lor în păstrarea curăţeniei.  
Fiecare cetăţean prin simple gesturi poate să contribuie la îmbunătăţirea imaginii oraşului nostru. 
Pentru desfăşurarea în bune condiţii a acestei campanii de curăţenie, contăm pe sprijinul tuturor 

cetăţenilor, agenţilor economici şi al instituţiilor publice şi avem convingerea că aceştia vor răspunde 
pozitiv acţiunii, că împreună să trăim într-un mediu curat şi sănătos. 
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STIMAŢI CETĂŢENI AI ORAŞULUI AZUGA 
 

 
            PRIMARIA ORASULUI AZUGA şi S.C. COMPREST S.A. vă 
informează că în perioada 11.04.2022-08.05.2022 se   desfăşoară acţiunea de salubrizare 
de primăvară a oraşului Azuga.  
             S.C. COMPREST S.A. va amplasa containere speciale, pe străzile 
programate pe zile, conform programului din tabelul de mai jos. 

Vă invităm să participaţi activ la acţiunea de salubrizare a oraşului şi  să 
respectaţi următoarele reguli: 

 
§ RESPECTAŢI ZIUA STABILITĂ PENTRU STRADA 
DUMNEAVOASTRĂ! 
 
§ DEPOZITAŢI  ÎN CONTAINER ŞI NUMAI ÎN CONTAINER, GUNOIUL 
REZULTAT DIN CURĂŢENIA EFECTUATĂ ÎN CURŢI, GRĂDINI ŞI ZONA 
DE TROTUAR DIN FAŢA LOCUINŢEI! 

 
 

§ NU DEPOZITAŢI ÎN CONTAINERE APARATE ELECTRICE, 
ELECTRONICE, ELECTROCASNICE. ACESTEA VOR FI COLECTATE 

GRATUIT DE LA  DOMICILIUL SOLICITANTULUI ÎN FIECARE 
MIERCURI DIN PERIOADA CAMPANIEI,PRIN APELARE NUMARULUI DE 

TELEFON 0722/274729 
 
§ NU DEPOZITAŢI ÎN CONTAINERE DEŞEURI DIN CONSTRUCŢII, 
PIESE DE MOBILIER SAU DEŞEURI PERICULOASE. ACESTEA VOR FI 
PRELUATE DE CĂTRE OPERATOR, LA CEREREA DUMNEAVOASTRĂ, 
CONTRA COST!  

 
 
§ ESTE INTERZISĂ ARDEREA GUNOAIELOR ÎN CURŢI, PĂŞUNI, 
GRĂDINI, ETC.! 

NERESPECTAREA CELOR DE MAI SUS SE CONSIDERĂ CONTRAVENŢIE 
ŞI SE SANCŢIONEAZĂ CU AMENDĂ, CONFORM PREVEDERILOR LEGALE. 
 

                                                                                  
 
     
 
 
 

AZUGA 
UN ORAŞ CURAT ! 

IMPLICĂ-TE! 


