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CĂTRE 

 

           Cetățenii Comunei Nușfalău 

Având în vedere prevederile Legii nr. 181/2020 privind gestionarea 

deșeurilor nepericuloase compostabile, (“LEGEA COMPOSTULUI”), se 

impune, la modul cel mai responsabil, colectarea selectivă a deșeurilor menajere 

în comuna Nușfalău. Acest tip de colectare este implementat la nivelul comunei, 

dar este loc de mai bine! 

Cei care nu respectă legea(compostului) pot fi amendaţi cu sume cuprinse între 400 şi 800 lei 

pentru persoanele fizice și de la 10.000lei la 20.000 lei, pentru persoanele juridice.  
În acest sens, vă rugăm sa faceți COLECTAREA SELECTIVĂ A 

DEȘEURILOR, după următoarele reguli: 

1. În saci diferite, veți pune următoarele categorii de deseu reciclabil: hârtie, plastic, 

carton, doze metalice, cutii de conserva, sticla, ambalaje etc; 

2. În pubelă, veți depozita doar deseu menajer; 

Este interzisă depozitarea în pubelă a molozului, cenușii, resturi vegetale 

(iarbă, frunze), nisip, pământ, etc. Aceste categorii de deseu, daca ajung in 

pubela, cresc totodată si cantitatea de deseu facturata către Primărie de 

operatorul de salubritate!!!! 

3. Resturile vegetale (deșeuri biodegradabile din grădini, deșeuri 

alimentare-resturi de fructe si legume, zaț de cafea, etc) vor fi utilizate pentru 

compost. 

Compostul NU poate fi predat către operatorul de salubritate, acesta putând 

fi utilizat ca si îngrășământ pentru grădina. 

4. Aparatura electronica defectă/scoasa din uz/veche, este preluată anual de 

către un operator specializat in neutralizarea acestui tip de deșeu periculos. 

Nerespectarea acestor reguli și ulterior neîndeplinirea de către UAT 

Nușfalău a obligațiilor de mediu (reglementate prin legislația naționala si 

Europeană) privind colectarea selectiva a deșeurilor, poate atrage sancțiuni din 

partea Gărzii Naționale de Mediu și a Administrației Fondului pentru 

Mediu, sancțiuni care vor achitate din Bugetul Local al Comunei Nușfalău 

(adică, de către noi toți!!!) 

Strict interzisă aruncarea și depozitarea deșeurilor de orice fel pe raza UAT NUȘFALĂU !!! 

Am convingerea că împreuna, administrația publica-cetățeni, vom reuși să 

protejăm mediul înconjurător si sa realizăm colectarea selectiva mai eficient 

in Comuna Nușfalău, 

Cu stima, 

 

             PRIMAR                                                                                         ÎNTOCMIT 

         MATE RADU                                                                           KISS SZILARD CSABA 

                                                                                                              Responsabil De Mediu 
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