ROMÂNIA
U.A.T. - PECICA

JUDEŢUL ARAD
Str.2 ,nr.150, Cod 317235,
Tel. 0257/468323, Fax 0257/468633
Web: www.pecica.ro, E-mail: primaria@pecica.ro
CHESTIONAR
Analiza nevoilor pe gospodării privind gestionarea deşeurilor
Localitatea:
PECICA
TURNU
SEDERHAT
BODROGUL VEGHI

Adresa: strada________ nr. __________
Numele și prenumele capului gospodăriei: ____________________________________________
Programul privind gestionarea deşeurilor - componenta COMPOST:
DATE GENERALE:
Acest program se referă la biodeșeurile provenite din grădina şi bucătăria privată.
Compost = cel mai bun îngrășământ ecologic, obținut prin descompunerea resturilor vegetale
(deşeurilor menajere din bucătărie şi curte) și transformarea lor într- un compus bogat în nutrienţi.
Ce SE PUNE în compost:
 iarba tunsă de pe gazon;
 resturi de legume și fructe;
 rumeguș și talas;
 crengi tocate;
 cartoane (fără tipărituri – conțin substanțe toxice);
 paie, fân;
 frunze căzute toamna;
 flori ofilite;
 coji de la fructe uscate (nuci, alune, migdale);
 cocenii de porumb;
 gunoi de grajd și de păsări;
 cenușă de lemne (max.3%);
 coji de ouă sfărâmate;
 zațul de la cafea.
Ce NU SE PUNE în compost:
– ramasite de mancare, carne, oase, peste;
– produse lactate;
– coji de citrice – nu se descompun;
– cenușa de la cărbuni – conține metale grele;
– resturi vegetale tratate cu insecticid;
– plastic, sticlă, metal
– fecalele animalelor carnivore
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În cazul în care Oraşul Pecica ar avea posibilitatea achiziționării și distribuirii cu titlu gratuit
către populație a unor unități de compostare în scopul îmbunătăţirii calităţii mediului prin
compostarea individuală în gospodării private a biodeșeurilor, vă rugăm să ne comunicați
dacă gospodăria dvs. ar fi interesată de primirea unei astfel de unități:
(se bifează cu „X” – 1 singură variantă)
Nr.
TIPUL unității de compostare
crt
1. Unitate individuală de producere a
compostului de tip monobloc – special
concepută pentru descompunerea aerobă a
biodeșeurilor şi conversia în compost –
fertilizator organic, cu volum cuprins între 200
l şi 400 l; produsă din polietilenă.
Corpul superior are formă de trunchi de con,
care asigură compostare fără mirosuri
neplăcute, și previne blocarea compostului la
luarea corpului. Capacul nu lasă apa să intre în
unitate și este prevăzut cu un sistem de
închidere click-lock pentru protecție împotriva
vântului puternic și cu ușă glisantă, patrată.
2. Unitate individuală de producere a
compostului cu tambur rotativ – special
concepută pentru descompunerea aerobă a
biodeșeurilor şi conversia în fertilizator
organic; produsă din metal, dublu
compartimentată și izolată.
Asigură o procesare continuă a biodeșeurilor și
conversia în festilizator în circa 6-8 săptămâni.
Este prevazută cu închidere etanșă pentru a
asigura protecția împotriva rozătoarelor și
pentru a preveni mirosurile neplăcute.

DA

Fiecărei gospodării înregistrată în evidența Unității Administrativ-Teritoriale Oraș Pecica îi va
reveni o singură unitate de producere a compostului, în funcţie de nevoi.
Chestionarul completat cu adresa, numele și prenumele capului gospodăriei, respectiv opțiunea
dvs. în cazul în care sunteți interesat de una dintre aceste tipuri de unități de compostare, se
depune la Primăria Orașului Pecica (secretariat), str. 2 nr. 150, până la 30.06.2017, orele
12.00.

