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Ploiești, 18 noiembrie 2020 
 

COMUNICAT DE PRESĂ 

 

Acțiunile de curățenie generală derulate de Primăria Municipiului Ploiești, astăzi,  se 

desfășoară în zonele: Malu Roşu, strada Democraţiei, strada Rudului, strada Eroilor, strada 

Sondelor, strada Splaiului, Bulevardul Independenţei, Şoseaua Vestului. 

 

 
 

Aproximativ 360 de angajați ai S.C. Rosal Grup S.A. și ai  S.C. Servicii de Gospodărire Urbană 

Ploiești S.R.L. efectuează servicii de curățenie pe străzi, alei, în parcări și spațiile verzi din 

cartierele menţionate. Aceștia vor lucra în schimburi pe toată perioada zilei.  



 
 

Activitățile constau în măturarea străzilor, aleilor și parcărilor, curățarea și spălarea 

mecanizată a arterelor de circulație, curăţarea rigolelor, colectarea gunoaielor și a deșeurilor 

vegetale, dar și amplasarea de coșuri stradale noi, pe străzile intens circulate.  

 

 
 

Totodată, 36 de persoane beneficiare ale venitului minim garantat sunt angrenate în acțiunile de 

curățenie derulate în cursul acestei zile. 



 

Precizăm că,  programul de curățenie în unitățile de învățământ se va desfășura, astăzi, la Şcoala 

gimnazială “I.A. Bassarabescu”, Şcoala gimnazială “Nicolae Bălcescu”, Şcoala gimnazială “Sfântul 

Vasile”, Grădiniţa nr. 8, Şcoala gimnazială “Nicolae Simache” şi la Şcoala gimnazială “Ienăchiţă 

Văcărescu”. 



 
 



Edilul şef al oraşului nostru, Andrei Liviu Volosevici, a solicitat şi poliţiştilor locali să se implice 

în acest amplu program al administraţiei locale, prin intensificarea activităţii în teren, pentru a verifica 

şi sancţiona, conform legii, persoanele care nu respectă normele de conduită socială şi care aruncă 

ilegal deşeuri pe domeniul public. 

 

 
 

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. 



 



Administrația publică locală invită ploieștenii să susțină acțiunile 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  
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