
 
 
 

Se înlocuiesc pubelele pentru deșeuri în cartierele Mărăței și 1 Mai 
 
 
Primăria Piatra-Neamț continuă punerea în practică a proiectului de 
modernizare a punctelor de colectare a deșeurilor. În această perioadă se 
montează noile module de colectare în cartierul Mărăței.  

 
Amplul proiect  demarat de Primăria Piatra-Neamț la sfârșitul anului trecut,  de 
modernizare a punctelor pentru colectarea deșeurilor din tot orașul, prin înlocuirea 
pubelelor și a shelterelor unde sunt amplasate acestea cu module de colectare 
moderne continuă și în această perioadă. Noile puncte de colectare permit 
colectarea deșeurilor conform normelor de colectare selectivă, stimulează 
selectarea, îmbunătățesc aspectul urbanistic și facilitează menținerea curățeniei în 
zonele de colectare. 
 
Dacă în prima etapă au fost amplasate noile containere  în zona centrală a orașului, 
respectiv în zona delimitată de str. Obor, bd. Dacia, str. Petru Rareș, bd. M. 
Eminescu, Cartierul Nemțesc, str. G. Coșbuc, str. Anton Vorel și str. Rodnei, în 68 
de puncte de colectare, lucrările continuă acum cu înlocuirea pubelelor din cartierele 
Mărăței și 1 Mai, respectiv 116 puncte de colectare. Punctele de colectare pot avea 
4, 6 sau 8 module, în funcție de necesități. Termenul de finalizare a lucrărilor în 
aceste două cartiere este mijlocul lunii iunie, urmând ca proiectul să continue cu 
celelalte cartiere, respectiv Dărmănești, Precista, Speranța și Văleni. 
 
Noul model al punctului de colectare este suprateran, supravegheat video, securizat 
și permite colectarea selectivă a deșeurilor. Acesta este realizat dintr-un cadru 
metalic, cu pereți și acoperiș din panouri termoizolante cu suprafețe metalice. 
Fiecare modul include câte un euro-container de 1100 l, prevăzut cu o ușă dotată cu 
sistem de închidere cu cheie și au încorporate fante speciale pentru introducerea 
deșeurilor. Modelul de container ales permite suplimentarea sau diminuarea 
numărului de module, în funcție de necesitate. 

 
„Ne dorim un oraș verde și curat, iar investiția de modernizare a punctelor de 
colectare a deșeurilor contribuie la atingerea acestui deziderat. Noile tipuri de 
containere apropie municipiul Piatra-Neamt de orașele europene la acest capitol, 
stimulează colectarea selectivă a deșeurilor, ceea ce va duce la creșterea cantității 
de deșeu reciclat și produce efecte benefice asupra mediului înconjurător. La fiecare 
punct de colectare modernizat  montăm și camere de supraveghere video pentru a 
monitoriza mai eficient modul de utilizare”, a declarat primarul Dragoș Chitic. 
 
Investiția este realizată din fondul constituit la nivelul Primăriei Piatra-Neamț din 
redevența achitată până în prezent de operatorul local Brantner Servicii Ecologice, 
iar până la sfârșitul acestui an vor fi modernizate toate punctele de colectare a 
deșeurilor din oraș. 


