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În ultima parte a anului 2018 și in trimestrul II al anului 2019, Primăria Slobozia, prin 
compartimentele sale de specialitate , a amplasat platforme de colectare a deșeurilor în 
mai multe locații, înlocuindu-le pe cele vechi. 

Avem astfel 8 din cele 72 de platforme gospodărești din municipiu, amenajate cu 
containere destinate colectării selective a deșeurilor produse exclusiv de către locatarii 
blocurilor de locuințe, pe cele două categorii de deșeuri : menajere și reciclabile. 

Acestea din urmă, la rândul lor, sunt colectate în containere separate, în funcție de 
materialul din care sunt produse : metal, hârtie sau plastic, fiecare container fiind 
inscripționat corespunzător. 

O campanie de prevenire, informare, conștientizare a cetățenilor în acest 
domeniu este în curs de derulare, instituția noastră desfășurând și ea o serie de
acțiuni în acest sens. 

Comunicatul de fața este doar o etapa prin care dorim să atragem atenția tuturor 
locuitorilor, asupra obligației de a proceda la colectarea selectivă cu depozitarea 
corespunzătoare a deșeurilor în containerele special destinate și nu pe jos, plierea 
ambalajelor de carton sau hârtie pentru a fi aduse la dimensiunea corespunzătoare trapei 
de introducere a lor în contanere, plierea ambalajelor din plastic ( a peturilor ). 
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Totodată, într-un alt demers similar, Poliția Locală Slobozia a instalat deja camere de 
supraveghere video la două dintre aceste platforme, cele mai expuse depozitării 
incorecte a deșeurilor : Al. Stadion ( Parcul ialomița ) și Piața Mică ( pe Al. Cosminului, 
lângă DSP ) dar și la alte două platforme din zona Sălii de sport a Liceului Mihai Eminescu 
și, respectiv, de pe Aleea Traian ( în spatele grădiniței ). Iar acțiunea în acest sens va 
continua. 

În același timp, continuăm o supraveghere sistematică a platformelor în încercarea de
a reduce până la eliminare fenomenul de depozitare necorespunzătoare a deșeurilor de 
orice fel, cu măsuri de informare și promovare a interesului pentru protecția mediului dar, 
unde este cazul, și de sancționare conform legii. 

Cele 8 platforme sunt plasate astfel: 

-Al. Stadion (Parcul ialomița);
-Str. Răzoare (vis-a-vis de blocul nr. 14);
-Piața Mică (pe Al. Cosminului, lângă DSP);
-Str. Domnița Bălașa (lângă Radio Campus);
-Al. Stadion (în spatele blocului G);
-Bloc MB 2;
-Str. Mihai Viteazu (în spatele blocului MV 1);
-Zona Tritipan. 

Producătorii de deșeuri de orice fel, persoane juridice, au obligația de a proceda la 
predarea deșeurilor către operator direct de la locul producerii lor, fără a mai fi 
transferate la platformele care, de fapt, sunt destinate exclusiv asociațiilor de proprietari. 
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