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Ploiești, 27 noiembrie 2020 
 

COMUNICAT DE PRESĂ 

 

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

în zonele: strada Buna Vestire, strada Ştefan cel Mare, strada Splaiului, strada Milcov, strada B.P. 

Haşdeu, cartier Mimiu, cartier Mihai Bravu, cartier Malu Roşu, cartier Ienăchiţă Văcărescu, 

Bulevardul Independenţei.  

 

 



 

314 angajați ai S.C. Rosal Grup S.A. și 47 ai  S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. 

efectuează servicii de curățenie pe străzi, alei, în parcări și spațiile verzi. Activitățile constau în 

măturarea străzilor, aleilor și parcărilor, curățarea și spălarea mecanizată a arterelor de 

circulație, platformelor pentru depozitarea deșeurilor, dar și a stațiilor operatorului de transport 

urban,  colectarea gunoaielor și a deșeurilor vegetale. 

 

 
 

De asemenea, în teren sunt prezenți și 16 cetățeni, care beneficiază de venitul minim garantat și 

care vor lucra în folosul comunității, pentru a elimina mizeria și gunoaiele prezente pe domeniul 

public al Municipiului Ploiești. 

 



 
 

Reamintim că, de-a lungul zilei, gunoaiele strânse de pe domeniul public și resturile vegetale vor fi 

colectate și depozitate corespunzător. Totodată, vor fi amplasate coşuri stradale pentru gunoi în cartier 

Mitică Apostol, strada Libertăţii, Gara de Vest.  

 



 
 

Echipele de lucrători vor interveni și la nivelul unităților de învățământ, unde vor executa servicii 

de salubrizare în spațiile exterioare, conform programului stabilit.  

 

Reprezentanții Poliției Locale Ploiești vor fi prezenți în oraş, pentru a identifica și sancționa 

persoanele care depozitează și abandonează ilegal deșeuri pe domeniul public.  

 



 
 

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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