
BUN VENIT
UN GHID REZIDENȚIAL  

privind colectarea gunoiului 
domestic, reciclare și compost

Orașul Portland (The City of Portland) este dedicat 
să ofere acces semnificativ. Pentru servicii de 

acomodare, modificări, traducere, interpretatare 
sau altele, sunați la 503-823-7700, TTY la  

503-823-6868 sau Oregon Relay Service la 711.

Traducción o 
interpretación

Письмовий або усний 
переклад

Chuyển Ngữ hoặc 
Phiên Dịch 翻訳または通訳

翻译或传译
Turjumida ama 

Fasiraadda

Письменный или 
устный перевод

ການແປພາສາ ຫຼື 
ການອະທິບາຍ

Traducere sau 
Interpretare

 الترجمة التحريرية أو
الشفهية

503-823-7700

DIMENSIUNEA 

CORECTĂ

Romanian

ALEGEȚI RECIPIENTUL 
CARE SE POTRIVEȘTE  
NEVOILOR DVS.

 � Scoateți recipientele până la ora 6 dimineața și îndepărtați-le 
din stradă în decurs de 24 de ore de la preluare. 

 � Articolele care sunt prea mari pentru recipientul dvs. de gunoi 
pot firidicate pentru o taxă suplimentară. Sunați-vă compania 
de gunoi și reciclare pentru o estimare a costurilor. 

Luați legătura cu compania dvs. de colectare a gunoiului și 
de reciclare pentru a efectua modificări la nivelul serviciului 
de care beneficiați.  

 � Aranjați colectarea unui sac sau coș de gunoi suplimentar 
în ziua de colectare pentru o taxă de $5. Aranjați colectarea 
unui coș de gunoi suplimentar de 32 de galoane, a unui 
sac de hârtie kraft sau a unui mănunchi de deșeuri de 
grădină pentru o taxă de $3,75. Recipientele suplimentare 
de gunoi sau deșeuri de grădină trebuie să nu depășească 
32 de galoane și să cântărească maxim 55 lbs. 

 � Reduceți frecvența serviciului de colectare a gunoiului 
la fiecare patru săptămâni sau înscrieți-vă la reciclarea 
săptămânală obișnuită și colectarea compostului împreună 
cu colectarea de gunoi la cerere. 

 � Reduceți dimensiunea pubelei de reciclare sau de 
compost la 35 de galoane. 

*  CHIRIAȘI: Discutați cu proprietarul despre schimbările 
de serviciu sau dacă trebuie să eliminați articole 
voluminoase sau gunoi suplimentar. 

ALTE OPȚIUNI DE SERVICII NOTIFICĂRI PRIVIND COLECTAREA MAI MULTE INFORMAȚII

AMPLASAREA OPTIMĂ A PUBELEI

60 LIVREL imita  
de greutate 85 LIVREL imita  

de greutate 135 LIVREL imita  
de greutate 175 LIVREL imita  

de greutate

APROX. Saci menajeri 
ÎNALȚI 2

APROX. Saci menajeri 
ÎNALȚI 3

APROX. Saci menajeri 
ÎNALȚI 4

APROX. Saci menajeri 
ÎNALȚI 5

20* GALOANE 
pubelă 35 GALOANE 

pubelă 60 GALOANE 
pubelă 90 GALOANE 

pubelă

* Pubelele de 20 de galoane nu sunt disponibile clienților cu serviciu de colectare la intervale de patru 
săptămâni.  Unii clienți ai serviciului de 20 de galoane vor primi o pubelă modificată de 35 de galoane.

PE CINE SĂ 
CONTACTAȚI
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Informații despre tarife, facturi și cont. 
 Întrebări privind reciclarea și compostul.   
 Solicitați colectarea de articole voluminoase, planuri 
de colectare și autocolante pentru sticlă sau deșeuri 
de grădină.



 Raportați necolectarea gunoiului și/sau recipientele 
de reciclare sau compost pierdute sau furate.  

Rezolvați problemele legate de serviciu și/sau facturare  
Raportați imobilele închiriate care nu au servicii de 
colectare a gunoiului, reciclare și compost. Proprietarii 
de imobile închiriate sunt responsabili pentru 
contractarea și plata serviciilor pentru chiriașii lor.



 Reutilizarea, reducerea și reciclarea articolelor care 
nu pot fi lăsate la marginea drumului. 

Amplasamentele stațiilor de transfer, tarife, 
programul de lucru. 

Eliminarea articolelor care nu pot fi lăsate la 
marginea drumului (baterii, folii din plastic, pungi din 
plastic,  butelii de propan,  calculatoare, monitoare, 
televizoare, becuri CFL, deșeuri periculoase).



Informații despre compostarea produselor naturale 
rezultate din grădinărit. 

COMPANIA DE COLECTARE A GUNOIULUI ȘI RECICLARE
Vizitați www.garbagedayreminders.com pentru a afla 
care companie oferă servicii pentru proprietatea dvs. 

ORAȘUL PORTLAND (CITY OF PORTLAND)
Online: www.portlandoregon.gov/bps/carts 
Linie de asistență: 503-823-7202 
Email: wasteinfo@portlandoregon.gov

ZONA METROPOLITANĂ
Online: www.oregonmetro.gov/recycling
Linie de asistență: 503-234-3000
Email: askmetro@oregonmetro.gov

 ONLINE: www.portlandoregon.gov/bps/carts
 LINIE DE ASISTENȚĂ: 503-823-7202
 EMAIL: wasteinfo@portlandoregon.gov

GHID DE SORTARE ÎN INTERIOR !

Tipărit pe hârtie reciclată  100% după consum.

LĂSAȚI UN  

SPAȚIU SUFICIENT 

ÎNTRE PUBELE

PUBELELE TREBUIE 

AMPLASATE LA O 

DISTANȚĂ DE 3 PICIOARE 

DE LA BORDURĂ

AȘEZAȚI 

PUBELELE 

DEPARTE DE 

OBSTACOLE

MÂNERELE SUNT 

ÎNDREPTATE 

SPRE CASA DVS.



NU: Pungi din plastic, capace din plastic, scutece, butelii 
de propan, pahare/capace/plicuri de cafea, cutii din 
plastic cu clapetă, Styrofoam, cutii din plastic sub  
6 oz., flacoane de medicamente eliberate pe bază de 
prescripție medicală.

NU: Calculatoare, monitoare, televizoare, deșeuri 
periculoase, becuri fluorescente compacte (CFL), 
substanțe chimice, baterii.

NU:  Recipiente “compostabile” sau “biodegradabile”, 
gunoi menajer, dejecții de animale de companie, 
scutece, pungi din plastic, cherestea, murdărie, 
cenușă, pietre, crengi mai groase de 4” și mai  
lungi de 36”.

NU: Becuri, pahare, vaze,sticlă spartă, 
ceramică.

1. Alegeți un  recipient 
pentru bucătărie. Puteți 
să îl căptușiți cu ziare, 
o pungă de hârtie sau 
cu un sac compostabil 
aprobat de 2-3 galoane 
.

3. Goliți frecvent resturile de 
mâncare în pubela de compost 
ecologic, pentru preluare 
săptămânală.

2. Colectați resturile alimentare 
rezultate în timp ce pregătiți 
mesele, din spălarea farfuriilor 
și golirea frigiderului de resturi. 
Contează fiecare bucățică!

Sfaturi pentru compostare

DEȘEURI ALIMENTARE Carne de vită/pasăre, fructe de mare, 
oase, brânză, coajă de ou, pâine, paste, cereale, fasole, fructe cu 
coajă lemnoasă, fructe, legume, zaț de cafea, mâncare stricată.

DEȘEURI DE GRĂDINĂ Buruieni, frunze, vrejuri, iarbă, crengi 
mici, flori, plante de casă, bucăți tăiate de plante.

ALTELE Șervețele de hârtie, prosoape de hârtie, filtre de cafea, 
plicuri de ceai, cutii de livrare pentru pizza.

GUNOI Pahare/capace/plicuri de cafea, farfurii din hârtie/plastic, 
învelitori/recipiente pentru mâncare livrată acasă, pahare/paie pentru 
băuturi, tacâmuri, ambalaje/tăvi pentru alimente congelate, cutii din 
plastic cu clapetă, capace din plastic, pungi din plastic, șervețele faciale, 
lemn vopsit/colorat, placaj, becuri incandescente, furtunuri de grădină.

TREBUIE SĂ FIE AMBALATE ÎN PUNGĂ Dejecții de animale de 
companie, nisip pentru pisică, scutece, produse de igienă feminină, cenușă, 
rumeguș, umplutură pentru ambalare, sticlă spartă.

AȘEZAȚI ÎN RECIPIENT ETANȘ  
Grăsimi/ulei de gătit, unsoare

PLASTIC Sticle cu gât (6 oz. sau mai larg), butoiașe  
(6 oz. sau mai mari), ghivece de plante (4” sau mai mari),  
găleți (5 gal. sau mai mici).

METAL Cutii de conserve din aluminiu, staniu și oțel, cutii 
metalice de vopsea uscată, cutii goale de aerosoli, folie de 
aluminiu, fier vechi (dimensiuni sub 30” și mai puțin de 30 lbs.).

HÂRTIE  Ziare, reviste, cataloage, cărți de telefon, cutii de 
carton pliate, deșeuri din hârtie, cutii (lapte, suc, supă), hârtie 
tocată (în pungă din plastic).

STICLE ȘI BORCANE Așezați-le în 
coșul galben sau într-un alt recipient din 
plastic cu un autocolant „numai sticlă”.

ULEI DE MOTOR Introduceți într-un 
recipient din plastic transparent, etanș, 
cu capac și așezați-l lângă pubelele 
pentru reciclare.

ELIMINAȚI ÎN 
MOD

INTELIGENT
FIECARE PUBELĂ JOACĂ UN ROL 

Urmați aceste instrucțiuni pentru a recicla cu 
încredere acasă. Există reguli diferite pentru 
apartamente și spațiile comerciale.

GUNOI
la fiecare 2 săptămâni sau la fiecare 4 săptămâni

COMPOST
în fiecare săptămână

RECICLARE
în fiecare săptămână

STICLĂ
în fiecare săptămână


