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Ploiești, 27 noiembrie 2020 
 

COMUNICAT DE PRESĂ 

 

 Curățenia domeniului public din Municipiul Ploiești a continuat, astăzi, 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. 

 



 Echipele de lucrători ai S.C Rosal Grup S.A, S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., 

dar și persoane aflate în evidența Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești au intervenit, încă 

de la primele ore ale zilei, pentru a strânge gunoaiele de pe străzi și a curăța spațiile de agrement. 

 

 S-au efectuat servicii de măturat manual și mecanizat, s-a spălat carosabilul, implicit în stațiile 

operatorului local de transport public sau la nivelul platformelor pentru colectarea deşeurilor menajere, 

s-a greblat și s-au strâns deșeurile și vegetația uscată, în zonele amintite mai sus.  

Au fost amplasate şi coşuri stradale pentru gunoi în cartierul Mitică Apostol, strada Libertăţii, Gara 

de Vest.  

 



 
 



 
 

 Totodată, conform programul stabilit de administrația ploieșteană, s-a continuat punerea în 

aplicare a activităților de curățenie prevăzute la nivelul spațiilor exterioare ale școlilor, grădinițelor și 

liceelor din oraș. 

 



 

Reamintim că, primarul municipiului Ploiești, domnul Andrei Liviu Volosevici, a solicitat 

reprezentanților  instituțiilor locale de ordine publică să intensifice activitatea de patrulare în cartiere, în 

vederea depistării și sancționării cetățenilor care aruncă ilegal deșeuri pe domeniul public. 

Totodată, îi roagă pe cetățeni să susțină aceste ample acțiuni de salubrizare urbană, prin menținerea 

curățeniei pe domeniul public și respectarea normelor legale și sociale în vigoare. 

 



 
 

 

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

 



 
 

 

 
 



 
 

 “Ne întoarcem la normalitate. 

  Facem curățenie. 

Fiți responsabili! 

Păstrați curățenia!” – primarul Municipiului Ploiești, domnul  Andrei Liviu Volosevici  
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