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Informații despre Serviciul de salubrizare al orașului Anina

Serviciul de salubrizare al orașului Anina a fost înfințat în anul 2013, prin
hotărîre de consiliu local,purtînd denumirea de Serviciul de Salubritate, înlocuind
fostul GOSTRANS S.A,care a intrat în faliment.
În anul 2017, a fost reorganizat în vederea licențierii, prin HCL nr. 31/2017
înființîndu-se Serviciul Local de Utilități Publice(S.L.U.P)Anina, care are în
componență atît salubritatea orașului, deținătoarea licenței ANRSC
nr.3999/20.07.2017, cît și iluminatul public, deținător al licenței ANRSC
nr.4137/19.01.2018.De asemenea, componenta de salubitate a serviciului este și
deținătoarea autorizației de mediu nr.68/16.03.2017, emisă de către Agenția
pentru Protecția Mediului Caraș –Severin.
În anul 2013 a fost achiziționată o autocontainieră pentru transportul deșeurilor
menajere cu o capacitate de 22 mc, iar în 2019 a fost achiziționată o alta , cu o
capacitate de 6 mc.Serviciul mai are în dotare o autobasculantă, o autogunoieră
transportoare, un tractor cu plug pentru deszăpezire și un utilaj multifuncțional de
tip UNIMOG.De asemenea, are în folosință o nacelă hidraulică pe platformă auto tip
N2,aflată în proprietatea Primăriei Anina, autorizată ISCIR, necesară în vederea
executării lucrărilor la instalația de iluminat a orașului.
Pe raza orașului se află amplasate 6 containere
modulare triplu
compartimentate, pentru colectarea fracționată a deșeurilor reciclabile(hîrtiecarton, plastic-metal, sticlă), 14 containere metalice dublu compartimentate și 12
puncte de colectare hîrtie-carton, amplasate în dreptul magazinelor alimentare.De
asemenea, deșeurile menajere se colectează prin cele 53 de containere metalice cu
capacitate de 4 mc amplasate în cartierele Anina, Steierdorf, Sigismund, Orașul
Nou, Celnic, Brădet și prin intermediul containerelor de plastic amplasate în zonele
de case.
Colectarea deșeurilor de echipamente electronice și electrocasnice(DEEE) s-a
făcut încă din anul 2013, anual, în colaborare cu ROREC ȘI Primăria Anina.În anul
2020 locul ROREC a fost luat de SLC Timiș, care va efectua campanii lunare de
colectare , în parteneriat cu SLUP și Primăria Anina.

