
                             PRIMĂRIA COMUNEI TEACA             

                                                          JUDEȚUL BISTRIȚA – NĂSĂUD          

 

 

 

                     În perioada 12.04.2021 – 17.04.2021 se va desfășura Campania de colectare a 
deșeurilor voluminoase (mobilier de grădină, mobilier de locuințe, jucării de mari 
dimensiuni, elemente de stolerie – confecționate de tâmplar, obiecte de mari dimensiuni 
pentru recreere, obiecte textile).  Operatorul Supercom pune la dispoziția utilizatorilor 
autospeciale pentru preluarea în mod gratuit  a acestor deșeuri, după cum urmează : 

 

                     Joi  15 aprilie  2021 

        Vor fi ridicate obiectele voluminoase din localitatea TEACA. 

                   Vineri  16 aprilie  2021 

          Vor fi ridicate obiectele voluminoase din localitățile  ARCHIUD, BUDURLENI, OCNIȚA, 
PINTICU, VIILE TECII . 

 

       Pentru desfășurarea în bune condiții a campaniei vă invităm să depozitați/ scoateți deșeurile 
voluminoase DIMINEAȚA într-un spațiu disponibil din preajma imobilului dumneavoastră, astfel 
încât să nu deranjeze circulația, deoarece se colectează în paralel cu tomberoanele cu gunoiul 
menajer. 

            Tel Verde Supercom SA : 0800.800.268, Dispecerat : 0263/944, Supercom SA email 
: bistrita@supercom.ro 

           ADI – Deșeuri Bistrița – Năsăud : 0263/215191, email : office@adideseuribn.ro  

 

                                                           

                                          Cu stimă, 

                                                                             PRIMAR,  

MUNTEAN DAMIAN IUSTIAN 

A.D.I. DEȘEURI  S.C. SUPERCOM S.A. 

mailto:bistrita@supercom.ro
mailto:office@adideseuribn.ro


                             PRIMĂRIA COMUNEI TEACA             

                                                          JUDEȚUL BISTRIȚA – NĂSĂUD          

 

 

 

                     În perioada 01.04.2021 – 30.04.2021 se va desfășura Campania de colectare a 
deșeurilor vegetale, de tipul ,,luna curățeniei’’. În această campanie se vor colecta 
următoarele tipuri de deșeuri biodegradabile (deșeuri de grădini și piețe, deșeuri organice, ).  
Operatorul Supercom pune la dispoziția utilizatorilor autospeciale pentru preluarea în mod 
gratuit  a acestor deșeuri, după cum urmează : 

 

                     Joi  8, 15, 22, 29  aprilie  2021 

    Vor fi ridicate deșeurile biodegradabile din localitățile  ARCHIUD, BUDURLENI, OCNIȚA, 
PINTICU, TEACA ȘI VIILE TECII . 

 

       Pentru desfășurarea în bune condiții a campaniei vă invităm să depozitați/ scoateți deșeurile 
biodegradabile DIMINEAȚA într-un spațiu disponibil din preajma imobilului dumneavoastră, 
astfel încât să nu deranjeze circulația, deoarece se colectează în paralel cu tomberoanele cu 
gunoiul menajer. 

            Tel Verde Supercom SA : 0800.800.268, Dispecerat : 0263/944, Supercom SA email 
: bistrita@supercom.ro 

           ADI – Deșeuri Bistrița – Năsăud : 0263/215191, email : office@adideseuribn.ro  

 

 

                                                           

  

                                   Cu stimă, 

                                                                             PRIMAR,  

MUNTEAN DAMIAN IUSTIAN 

A.D.I. DEȘEURI  S.C. SUPERCOM S.A. 
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