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Ploiești, 20 noiembrie 2020 
 

COMUNICAT DE PRESĂ 

 

Programul municipalității ploieștene “Curățenie generală” s-a desfășurat, astăzi, în următoarele 

zone: cartier Mimiu, strada Bobâlna, strada Ana Ipătescu, cartier Malu Roşu, cartier Ienăchiţă 

Văcărescu, cartier Nord – strada Cameliei, Bulevardul Independenţei.  

 

 
 

Străzile, aleile, parcările, locurile de joacă şi spațiile verzi din zonele menționate au fost curățate 

de gunoaie și igienizate. 

 



 
 

Lucrători ai S.C. Rosal Grup S.A. și ai S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. au 

lucrat în schimburi pe toată perioada zilei. În sprijin le-au venit și zeci de ploieşteni, beneficiari ai 

venitului minim garantat, aflați în evidența administrației locale.  

 



 
 

Echipele de muncitori au măturat manual și mecanizat partea carosabilă a străzilor, trotuarele, 

parcările şi zonele de agrement. 

De asemenea, s-au efectuat servicii de curățare și spălare mecanizată a arterelor de circulație, 

platformelor pentru depozitarea deșeurilor, dar și a stațiilor operatorului de transport urban. Mizeria 

strânsă în timpul activităţilor a fost colectată şi depozitată corespunzător. 

 

 
 



 
 

 
 

Totodată, profitând de vremea bună, reprezentanţii S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești 

S.R.L. au desfăşurat şi activităţi de refacere a marcajelor rutiere în oraş. 

 



 
 

“Am constatat că se impunea refacerea marcajelor rutiere în Ploieşti şi am solicitat operatorului 

Servicii de Gospodărire Urbană să acţioneze în vederea remedierii acestei situaţii.  

Traficul rutier în municipiul nostru este aglomerat, iar oraşul are nevoie de marcaje rutiere 

corespunzătoare, menite să ghideze conducătorii auto şi pietonii, mai ales în contextul unor condiţii 

meteorologice nefavorabile.   

Ploieştenii vor beneficia, pe viitor, de marcaje rutiere noi, de calitate, administraţia ploieșteană 

asigurându-le, astfel, un grad crescut de siguranţă în traficul rutier.” a precizat pe acest subiect 

primarul Andrei Liviu Volosevici.  

 

Programul “Curățenie generală” desfăşurat de municipalitatea ploieşteană va continua și în acest 

weekend.  

 



 
 

 
 

 

“Ne întoarcem la normalitate. 

   Facem curățenie. 

Fiți responsabili! 

Păstrați curățenia!” – primar Andrei Liviu Volosevici  
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