Stimați cetățeni,
Doresc să vă aduc la cunoștință faptul că Instituția Primăriei Comunei Gârbău împreună cu firma
Comunal Eco Srl, sâmbătă 05.09.2020, începând cu orele 07:00, angajații firmei au ridicat deșeurile
menajere pe raza localităților Nădășelu și Viștea. Nu s-au ridicat deșeurile în ziua stabilită conform
graficului, respectiv joi 03.09.2020 datorită faptului că firma Comunal Eco Srl reprezentată prin
administrator Pușcaș Vasile nu a notificat în scris Instituția Primăriei Gârbău că ar avea probleme de
funcționare cu mașinile firmei ți nu ar putea colecta deșeurile de paza celor două localități.
Mașina care colecta deșeul din localitățile Gârbău, Turea și Cornești, a fost în teren joi și a ridicat
deșeurile menajere, iar mașina care trebuia să colecteze în același timp și în aceeași zi ca și până acuma
nu a mai ajuns în cele două localități, Viștea și Nădășelu, fără a ne fi comunicat în scris motivul.
Acest fapt a creat un disconfort și multe discuții din partea cetățenilor, informați greșit de către
viceprimarul comunei Gârbău care ar fi trebuit să ia măsurile care se impun pentru remedierea situației
"create". Serviciul de salubritate, conform fișei postului, se află în subordinea viceprimarului comunei
Gârbău care ar fi trebuit să îi aducă la cunoștință primarului comunei Gârbău situația creată pentru
găsirea unei soluții și rezolvarea problemei.
Am considerat că este bine să vă informăm cu privire la situația creată cu mențiunea că Instituția
Primăriei Gârbău și-a achitat facturile emise de către Comunal Eco Srl. Serviciile care trebuie să fie
prestate de această firmă cu fiecare dintre dumneavoastră, conform contractului încheiat, trebuie să fie
respectate.
Până în prezent nu am întâmpinat astfel de situații în ceea ce privește serviciul de salubritate, dar ținând
cont că suntem în plină campanie electorală, cetățenii comunei Gârbău au fost informați greșit cu
privire la neridicarea deșeurilor menajere.
Pentru remedierea situației create firma Comunal Eco Srl a trimis sâmbătă 05.09.2020 o mașină de
salubritate pentru a colecta deșeurile de pe localitățile Nădășelu și Viștea și pe această cale instituția
Primăriei își cere scuze în numele firmei pentru disconfortul creat și îi mulțumește domnului Maier
Cosmin, viceprimarul comunei Baciu, pentru rezolvarea acestei situații.
Sperăm ca pe viitor să avem o colaborare mult mai bună și să nu mai întâmpinăm astfel de situații.
Vă mulțumim pentru înțelegere.

