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Ploiești, 16 noiembrie 2020 
 

COMUNICAT DE PRESĂ 

 

Primăria Municipiului Ploieşti a continuat programul “Curăţenie generală”, pe toată 

perioada weekendului. 

 



 

Astfel, încă de la primele ore ale dimineţii, în data de 14 noiembrie, zeci de angajaţi ai S.C. Rosal 

Grup S.A., dar şi ai S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești. S.R.L. au demarat acțiunile de 

curăţenie şi igienizare în oraş, în zonele: cartier 9 Mai – zona Gării de Vest, strada Mărăşeşti, 

străzile Luminii, Elena Doamna, Alexandru  Odobescu, Lăpușna, Vasile Lupu, Mândra, zona 

străzilor Gh. Doja, C-tin Brezeanu, Aleea Platoşei, parc Toma Socolescu.  



 

 



 

S-au strâns gunoaiele prezente pe domeniul public, s-a măturat pe străzi, alei şi în parcări, s-au 

ridicat resturile vegetale (crengi, frunze moarte) din spaţiile verzi şi locurile de joacă, s-au golit 

de deşeuri coşurile stradale.  



 



 

Suplimentar, au fost curăţate şi spălate mecanizat arterele de circulaţie importante.  



 

Nu în ultimul rând, mizeria strânsă a fost, ulterior, ridicată de pe domeniul public şi transportată 

în spaţii speciale de depozitare. 

 



 

Acţiunile de salubrizare urbană au continuat şi duminică, 15 noiembrie 2020, când, zeci de 

echipe de lucrători ai operatorilor mai sus amintiţi au continuat programul în cartierul 9 Mai. 

 



 

Ca şi în ziua precedentă, s-au depus eforturi pentru strângerea gunoaielor şi igienizarea străzilor, 

aleilor, trotuarelor, rigolelor şi parcărilor.  

 

De asemenea, s-au ridicat deşeurile colectate şi s-au igienizat mecanizat drumurile principale de 

circulaţie.  



 

 

Programul “Curățenie generală” se va desfășura, treptat, în toate cartierele din Ploiești.  

 

Primăria Municipiului Ploiești invită cetățenii să susțină Programul “Curățenie generală” și să 

răspundă într-un mod pozitiv, printr-un efort comun de menținere a curățeniei, așa încât Ploieștiul să 

redevină un oraș curat și primitor. 

 



 

 

“Ne întoarcem la normalitate. 

   Facem curățenie. 

Fiți responsabili! 

Păstrați curățenia!” – primar Andrei Liviu Volosevici  

 

 

DIRECȚIA COMUNICARE, RELAȚII PUBLICE 

 

 


