“Un oraș curat = Un mediu sănătos!”
Curățăm Buzăul de deșeuri!

Orașul Buzău este un oraș deschis curățeniei și de aceea Primăria Buzău împreună cu RER SUD și URBIS SA
inițiază Campania de curățenie de primăvară în perioada 4 - 21 Aprilie 2022. Orașul este al fiecărui buzoian și fiecare
buzoian are dreptul de a trăi într-un mediu curat, dar și responsabilitatea de contribui la menținerea curățeniei. Așadar,
invităm pe toți buzoienii să se alăture campaniei noastre și să dea o mână de ajutor la înfrumusețarea zonei în care
locuiesc.
Orice mică implicare poate face diferența! Oricât de mic ar fi timpul pe care dorești să îl acorzi curățeniei zonei
în care locuiești CONTEAZĂ! Fie că locuiești la casă, fie că locuiești la bloc, noi te așteptăm să te alături echipelor noastre
din teren.
Dacă dorești de unul singur sau împreună cu vecinii să ieșiți în fața blocului/casei să faceți curat, puteți
solicita coordonatorului echipei din teren materialele necesare: saci și mănuși. Important este să respectați
programul campaniei de curățenie! În cazul ONG-urilor doritoare să se implice, acestea pot solicita materiale sunând
la numărul de telefon 0786.265.264 – Departament Comunicare RER SUD.
Facem apel și către persoanele juridice (agenți economici, Asociații de Proprietari) și instituții publice și le
invităm să contribuie la realizarea curățeniei de primăvara prin acțiuni precum: igienizarea spațiului verde din jurul
imobilului, reabilitarea fațadelor, vopsirea gardului, curățarea trotuarului din dreptul imobilului și de ce nu chiar
plantarea de flori în spațiul verde pe care îl deține.

Împreună putem da o față nouă, mai curată orașului nostru!
Campania se va desfășura etapizat în întreg municipiul Buzău, conform următorului PROGRAM:

Zi de curățenie
04 APRILIE
05 APRILIE
06 APRILIE
07 APRILIE
08 APRILIE
11 APRILIE
12 APRILIE
13 APRILIE
14 - 15 APRILIE
16 APRILIE
18 APRILIE
19 APRILIE
20 APRILIE
21 APRILIE

Zonă
Zona Centrală
Cartier Unirii
Cartier Democrației + Cartier Constituției
Cartier Episcopiei
Cartier Independenței + Cartier Gării
Cartier Nicolae Bălcesc
Cartier Nicolae Titulescu
Cartier Transilvaniei + Cartier Simileasca
Cartier Crâng
Parc Crâng
Cartier Dorobanți
Cartier Horticolei + Cartier Alexandru Marghiloman
Cartier Poșta , M.Viteazul , Bdul Industriei
Cartier Orizont

Ce activități vom desfășura pe durata campaniei?
Întreținere drumuri și

Întreținere spații verzi:

Activități de curățenie:

siguranța circulației rutiere:
- Lucrări de întreținere
(plombări) aferente sistemului
rutier , aleilor , parcărilor ,
trotuarelor
- Întreținerea indicatoarelor de
circulație și a instalațiilor de
semaforizare
- Executarea marcajelor
transversale și longitudinale,
vopsirea bordurilor la
intersecții
- Înlocuirea surselor și
accesoriilor defecte aferente
corpurilor de iluminat public
- Lucrări de întreținere
(plombări) aferente sistemului
rutier , aleilor , parcărilor ,
trotuarelor
- Întreținerea indicatoarelor de
circulație și a instalațiilor de
semaforizare
- Executarea marcajelor
transversale și longitudinale,
vopsirea bordurilor la
intersecții
- Înlocuirea
surselor
și
accesoriilor defecte aferente
corpurilor de iluminat public

- Curățirea spațiilor verzi și - Mobilizarea cetățenilor , prin asociațiile de
cimitirelor de crengi , frunze ,
proprietari , în vederea participării efective la
uscături
curațirea spațiilor verzi și aleilor aferente
blocurilor , precum și a agenților economici
- Reparat și vopsit bănci din
la curățirea de afișe a pèreților și vitrinelor
parcuri
spațiilor ce le dețin , îndepărtarea înscrisurilor
și desenelor de pe acestea, înlocuirea
geamurilor sparte, redecorarea vitrinelor ,
- Curățenie Parcuri : Crâng,
spălarea și zugrăvirea fațadelor, curățirea și
Tineretului, Marghiloman,
înlocuirea jgheaburilor și burlanelor
inclusiv îngrijirea
degradate;
monumentelor
- Salubrizarea platformelor gospodărești ,
- Gazonat peluze străzi
străzilor , aleilor și a locurilor de joacă
principale
pentru copii
- .Mobilizarea cetățenilor și
agenților economici în
vederea curățirii trotuarelor ,
aleilor, peluzelor și spațiilor
verzi adiacente imobilelor si
terenurilor luate în
administrare
- Reparații locuri de joacă
pentru copii

- Montat coșuri de gunoi , repararea și
revopsirea celor existente
- Desfundarea gurilor de scurgere a apelor
pluviale și înlocuirea grătarelor sparte sau
lipsă
-

Deratizarea domeniului public
Repararea, igienizarea și vopsirea stațiilor
de autobuz

- Igienizarea piețelor și oboarelor
- .Depistarea , atenționarea, sancționarea și
ridicarea dacă este cazul a deținătorilor de
construcții neautorizate situate pe domeniul
public ( chioșcuri , garaje , împrejmuiri ,
panouri publicitare, bannere, anexe
gospodărești , indicatoare altele decât cele
rutiere, cabluri CATV care atârnă pe
domeniul public, etc..
- Inventarierea chioșcurilor amplasate legal pe
domeniul public, a cutiilor și tablourilor
electrice și de gaze care nu mai corespund din
punct de vedere estetic, în vederea luării
măsurilor de recondiționare, vopsire, etc.
- Capturarea și transportarea câinilor fără
stăpân la adapostul special amenajat ;

