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Colectarea si tratarea deseurilor este organizata de fiecare comuna (administratie 

comunala). Finantarea acestui serviciu implica o taxa urbana/taxe urbaine1  

(poubelles/sac pentru gunoi) si care variaza de la un oras la altul. Spre exemplu, la 

Liège taxa anuala este de 100 de euro pentru o persoana singura si de 155 de euro 

pentru un menaj/familie. Atentie, aceasta taxa este cotata de la 1 ianuarie a anului 

in curs : daca ma mut, suma trebuie achitata la comuna locului anterior de 

rezidenta. 

 

Fiecare gospodarie/familie/menaj trebuie sa efectueze selectarea deseurilor/

gunoiului conform instructiunilor date de catre Comuna. Aceasta triere/selectare 

este obligatorie. Nerespectarea acesteia poate fi pedepsita prin amenda.  

In general, selectarea se organizeaza astfel : 

Taxarea si 

trierea/separarea deseurilor 

1 Pentru familiile cu venituri modeste, există posibilitatea cererii de suprimare a taxei.. 

Un sac de culoare( de obicei alb) sau un tomberon 

sunt destinate deseurilor menajere/casnice care nu 

pot fi reciclate. Sacii sunt recoltati saptamanal 

conform unui plan fixat si anuntat de catre 

Comuna/administratia locala. 

 

Un sac de altă culoare (de obicei un bleu deschis) 

este pentru produse PMC (Plastic, Metal, Cartoane/ 

Cutii de suc) : în acest sac putem pune ambalaje şi 

sticle de plastic, cutii, conserve, tuburi cosmetice si 

alimentare, cutiile de suc (denumite şi brick packs). 

Pentru a nu fi refuzată colectarea sacului, este 

recomandat a nu pune produse necunoscute/ 

necorespunzătoare. Sacii sunt colectaţi conform 

planului anunţat de catre Primărie. 

Atentie, în functie de domiciliu, anumite obiecte din 

plastic sau din metal nu pot fi reciclate în sacurile 

PMC ! În caz de incertitudine, ma raportez la 

desenele si explicaţiile de pe sac. 
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In unele Comune, in momentul achitarii taxei urbane, primesc bonuri de schimb 

pentru achizitionarea de saci de gunoi. Dupa ce am terminat stocul de saci primiti 

(bon de schimb), pot cumpara noi saci la supermarchet sau in alte puncte de 

vanzare. In alte Comune exista un sistem de containere. Taxa urbana achitata ma 

autorizeaza la depunerea unei cantitatii determinate de deseuri in mod gratuit, 

dupa depasirea acestei cote pentru restul de deseuri depuse, eu platesc in functie 

de cantitatea depasita. Exista si alte formule in vederea limitarii deseurilor 

menajere. Scopul principal este de a indruma cetatenii spre o producere de deseuri 

cat mai mica posibila. 

Deseurile din hartie si carton trebuiesc colectate 

separat. Acestea sunt bine aranjate si presate, legate 

prin sfoara si puse eventual intr-o cutie de carton. 

Aceste deseuri sunt deasemenea colectate 

saptamanal conform planului prevazut de catre 

Comuna. 

 

Obiectele « encombrants », sunt obiecte (casnice/

de gospodarie si de care nu mai avem nevoie), care 

nu pot fi puse in saci de gunoi. Pentru aceste 

obiecte este organizata de catre Comuna, o 

colectare lunara sau la cerere : obiecte voluminoase, 

ferestre, mobila, saltele, fotolii… nu pot fi depuse in 

strada, decat in ziua de colectare. Atentie ! aparatele 

electrocasnice si electrotehnice (TV, hifi, video…) 

resturi-materiale de constructie nu sunt admise : 

acestea trebuiesc depuse intr-un parc cu containere. 

 

Deseurile din sticla sunt in general depuse in 

containere special amenajate in acest scop si pe 

care le gasim in locurile publice : aici putem 

arunca : borcane, sticle, flacoane din sticla, goale si 

curate, separandu-le pe cele albe de cele colorate. In 

unele orase colectarea deseurilor din sticla se face 

la domiciliu. 

Taxarea si 

trierea/separarea deseurilor 
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