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Ploiești, 17 noiembrie 2020
COMUNICAT DE PRESĂ
Primarul Municipiului Ploiești, Andrei Liviu Volosevici, monitorizează cu atenție activitățile
de curățenie și igienizare care se desfășoară, în această perioadă, la nivelul municipiului Ploiești.
Acțiunile de salubrizare au demarat, astăzi, în zona străzilor: Eroilor, Sergent Gh. Mateescu,
Găgeni, Splaiului, Democraţiei, Levănţica, pe Şoseaua Vestului, Bulevardul Independenţei, în cartier
Castor-Polux.

Aproximativ 400 de lucrători ai S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., ai
operatorului S.C. Rosal Grup S.A și beneficiari ai venitului minim garantat desfășoară activități specifice,
respectiv: mentenanța spațiilor verzi, curățarea manuală a rigolelor, măturarea străzilor, aleilor și
parcărilor din zonele vizate, curățarea și spălarea mecanizată a arterelor de circulație rutieră,
trotuarelor și a stațiilor operatorului de transport public urban, dar și colectarea deșeurilor prezente pe
domeniul public.

Activitățile de îngrijire a spațiilor verzi din municipiul Ploiești constau în degajarea terenului de frunze,
crengi și corpuri străine, greblat și săpat manual, golirea coșurilor de gunoi, aferente zonelor de agrement și
locurilor de joacă. De asemenea, se asigură încărcarea și transportul deșeurilor vegetale și a celor
rezultate din curățenia stradală, precum și a deșeurilor abandonate pe domeniul public al municipiului
Ploiești.

Echipele de lucrători vor interveni și la nivelul unităților de învățământ, unde vor executa servicii de
salubrizare în spațiile exterioare, conform programului stabilit, respectiv la următoarele şcoli şi grădiniţe:
Şcoala Gimnazială “Toma Caragiu”, Şcoala gimnazială “Nicolae Iorga”, Şcoala gimnazială “Emil
Palade”, Şcoala primara nr. 22 din cartier Mitică Apostol şi Grădinița cu program normal nr. 20 din
Ploieşti.

În cazul în care condițiile meteorologice nu vor permite executarea acestor servicii de curățenie și
igienizare, la nivelul orașului, programul municipalității ploieștene va fi sistat și reluat imediat ce starea
meteorologica va fi favorabilă.

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!” – primarul Municipiului Ploiești, domnul Andrei Liviu Volosevici
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