
Ghid pentru
Reciclarea 
la Domiciliu
Departamentul de Gestionare a Deșeurilor

Program de Lucru: Luni - Vineri, 9am - 5pm

T: 0300 124 5000 (Opțiunea 0)

E: waste.helpdesk@midandeastantrim.gov.uk

www.midandeastantrim.gov.uk/recycling



Vă rugăm să ambalați: Înlăturați bucățile de plastic:

Vă rugăm să ambalați tocate:Vă rugăm să ambalați:

Vă rugăm să clătiți: Clătiți și turtiți:

Clătiți și turtiți:Vă rugăm să clătiți:

Vă rugăm să turtiți:

Obiecte pe care nu 
le putem colecta

8 Baterii de mașină

8 Unelte electrice

8 Pungi, pelicule, ambalaje 
sau jucării de plastic

8 Sticlă spartă

8 Prosoape, dune sau perne

Pentru orice întrebare cu privire 
la cutiile de reciclare, vă rugăm 
să luați legătura cu 
Bryson Recycling la 028 9084 8494

Ce puteți pune în cutiile de reciclare?

Vă rugăm să ambalați:

Vă rugăm să rețineți că

•   Toate obiectele pentru reciclare trebuie să 
    fie curate și să nu conțină urme de mâncare 
    sau de băutură

•   Trebuie să turtiți dozele/ cutiile de conserve, 
     cartoanele și articolele de plastic pentru a 
     economisi spațiu

•   Capacele trebuie închise bine, puteți să le 
    asigurați punînd un obiect greu deasupra lor

•   În ziua colectării, cutiile trebuie lăsate afară 
    pentru ora 7.30 am

•   Datele/ orele de colectare pot varia în 
    timpul vacanțelor publice

Vă rugăm să goliți:

Textile mixte
și haine

Baterii

Folie

Aerosoli

Ziare și
reviste

Hărtie și
carton

Unelte de
mână

Cutii conserve
alimentare și

doze de băutură

Sticle și
Borcane

ambalaje
menajere
de plastic

Carton

Carton



În pubela maro puteți pune mâncare 

și deșeuri de grădină.

Se acceptă
4 Deșeuri alimentare

4 Carne și pește, crude și gătite, 

     inclusiv oase

4 Fructe și legume – 

     crude și gătite

4 Toate produsele lactate – 

     inclusiv brânză și iaurt

4 Pâine, prăjituri și produse 

     de patiserie

4 Orez, paste făinoase și fasole

4 Resturi de mâncare de la masă

4 Plicuri de ceai și resturi de cafea

4 Mâncare mucegăită

4 Mâncare semipreparată/ 

     la comandă

4 Deșeuri menajere și de grădină

4 Cenusă rece

4 Prosoape de bucătărie de hârtie

4 Șervețele

4 Cutii de pizza, vă rugăm 

     să le turtiți

4 Iarbă tăiată

4 Hârtie tocată

4 Rumeguș

4 Tăieturi de copaci și de gard verde

4 Plante de grădină și buruieni

4 Frunze, ramuri și scoarță de copac

4 Flori

Nu se acceptă
8   Nici un fel de ambalaj cu 

     excepția cutiilor de pizza care 

     au fost turtite în prealabil

8   Ambalaje de mâncare la comandă

8   Pungi de plastic

8   Pământ, moloz și pietre

8   Deșeuri de origine animală

8   Carton gros

De știut
Puteți folosi doar ziare

sau pungi biodegradabile
în cutia maro pentru

deșeuri alimentare înainte
să aruncați deșeurile

alimentare în
pubela maro

Fiecare locuință va primi trei role de pungi biodegradabile 
pentru deșeuri alimentare de-a lungul anului, dacă aveți 
nevoie de mai multe, vă rugăm să contactați biroul nostru 
folosind datele de contact de la finalul brosurii.

Ce puteți pune în pubela maro?



www.midandeastantrim.gov.uk/recycling

Vă rugăm să contactați departamentul nostru (0300 124 5000
Opțiunea 0) dacă vă confruntați cu una din următoarele situații:

• Cereri de colectare și de evaluare de obiecte voluminoase 
  (obiecte casnice pentru colectare)
• Raportarea de gunoi și de curățenie stradală 
• Raportarea de pubele avariate (pubelele negre de uz domestic) 
• Colectări neefectuate de pubele negre, albastre și maro 
• Furnizare contra cost de pubele (negre) 
• Furnizare gratuită de cutii de reciclare alimentară, pubele albastre și maro 
• Calendare și date de colectare a deșeurilor din pubele  
• Cereri de colectări și returnări (colectare asistată) 
• Cereri de pubele mari sau de 2 pubele (conform condițiilor) 
• Programul de lucru al Centrelor de Reciclare a Deșeurilor Menajere 
• Locațiile punctelor de depozitare a deșeurilor
• Informații generale de reciclare sau depozitare de gunoi 
• Informații cu privire la toaletele publice

Pentru cereri de natură financiară (ex. Cumpărarea unei pubele negre
sau de pungi biodegradabile suplimentare (£1.30 pentru o rolă de 50
de pungi) vă rugăm să contactați:

Ballymena 
T: 0300 124 5000 (Opțiunea 1)

Pungi biodegradabile suplimentare pot fi cumpărate din următoarele
clădiri ale Consiliului: ‘Ardeevin’ Council Buildings, The Braid, People’s
Park, Showgrounds, Seven Towers Leisure Centre

Carrickfergus 
T: 0300 124 5000 (Opțiunea 3)

Pungi biodegradabile suplimentare pot fi cumpărate din următoarele
clădiri ale Consiliului: Primăria Carrickfergus, Casierie

Larne
T: 0300 124 5000 (Opțiunea 2)

Pungi biodegradabile suplimentare pot fi cumpărate din următoarele
clădiri ale Consiliului: Smiley Buildings, Victoria Road / 
Centrul de Informare Turistică


