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"ÎMPREUNĂ DEZ-OBIŞNUIM
ROMÂNIA DE DEŞEURI!"

Primăria Copşa Mică a înscris şi anul acesta oraşul în campania naţională de
curăţenie selectivă „Let’s do it Romania!”. Astfel, ziua naţională de curăţenie a fost
stabilită pentru 24 septembrie 2016.
Practic, ce înseamnă această campanie? Pentru a responsabiliza cetăţenii faţă de
mediul înconjurător, s-a iniţiat un program naţional prin care se face apel la simţul civic al
fiecăruia şi îi chemăm să curăţăm împreună, cu mic cu mare, locurile în care trăim.
Menţionăm că această campanie a fost de un real succes şi în alte ţări, fapt pe care îl dorim
şi pentru România.
Ce vom face noi pe plan local? Ca şi în anii precedenţi, vom căuta voluntari, ne
vom împărţi pe zone şi vom igieniza oraşul împreună, într-o singură zi.
Vom organiza 4 locuri de întâlnire pentru voluntari, în funcţie de zona pe care o vor
igieniza, astfel:
1. Şcoala Gimnazială Copşa Mică;
2. Liceul Tehnologic”Nicolae Teclu”;
2. Căminul cultural Copşa-sat;
3. Parcul din str. Târnăvioara.
SC ECO-SAL SA va amenaja spaţii de colectare a deşeurilor, iar responsabilii de
zone vor împărţi voluntarilor mănuşi, pungi pentru plastic, hârtie şi alte deşeuri. În ceea ce
priveşte gunoaiele vegetale, acestea vor fi depozitate în tomberoanele de gunoi marcate
special cu inscripţia „deşeuri vegetale”.
Care este planul acţiunii? Planul va avea 2 componente:
1. curăţenie în jurul blocului/casei în care locuiţi sau
2. înscrierea pe listele de voluntari la sediul Primăriei Copşa Mică până vineri 23
septembrie 2016, pentru a fi integraţi într-o echipă care va igieniza o zonă mai
mare pe care o alegeţi dumneavoastră. În cazul acesta, după ce v-aţi înscris pe
listă, vă veţi prezenta în unul din locurile de întâlnire pe care îl alegeţi, sâmbătă
24 septembrie 2016, ora 09.00.
Facem apel la bunăvoinţa dumneavoastră şi vă rugăm să ne sprijiniţi şi prin
mobilizarea prietenilor şi apropiaţilor dvs. în participarea la acţiune!
Cu stimă,
PRIMAR
MIHALACHE Daniel Tudor

