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Ploiești, 20 ianuarie 2021 
 

COMUNICAT DE PRESĂ 

Primăria Municipiului Ploiești a continuat, astăzi, Programul “Curățenie generală” în zonele: 

Centrul Civic, strada Gh. Grigore Cantacuzino, Şoseaua Vestului, Bulevardul Independenţei, Gara de 

Sud, strada Traian, cartier Ienăchiţă Văcărescu, cartier Vest, cartier Nord, perimetrul pârâului 

Dâmbu, parc Sala Sporturilor. De asemenea, s-au asigurat activități de curățenie și de plantare a 

materialului dendrologic de sezon, în spaţiile verzi de pe domeniul public, respectiv parcuri, grădini 

publice, aliniamente stradale sau în perimetrele verzi aferente asociaţiilor de proprietari. 

 

Startul la curățenie și igienizare pe domeniul public s-a dat încă de dimineață, iar la activități au fost 

angrenați sute de salariați ai operatorului de salubritate, ai S.C. Servicii de Gospodărire Urbană 

Ploieşti S.R.L. şi persoane beneficiare ale venitului minim garantat.  



 
 

Astfel, echipele de lucrători au măturat domeniul public, respectiv străzile, aleile și parcările, au 

curățat mecanizat arterele principale de circulație, au curăţat rigolele, au îndepărtat vegetaţia degradată 

fiziologic şi au efectuat arborilor tăieri de corecţie, acolo unde a fost cazul. 

 

 



 
 

 
 

În final, mizeria şi resturile vegetale strânse în timpul activităţilor au fost colectate şi depozitate 

corespunzător. 



 
 

 
 



 
 

 Reamintim totodată că, în cadrul acestui major program de curățenie și igienizare la nivelul 

municipiului Ploiești, sunt implicați și reprezentanții Poliției Locale Ploiești, care sunt prezenți în oraș 

pentru a identifica și sancționa persoanele depistate că depozitează și abandonează deșeuri pe 

domeniul public.  

Primarul Municipiului Ploiești, Andrei Liviu Volosevici, invită ploieștenii să susțină aceste 

activități desfășurate de autoritatea publică locală și să răspundă în mod pozitiv, într-un efort comun de 

menținere a curățeniei, așa încât Ploieștiul să fie un oraș curat și primitor. 

 



 

 



 

 

 

 

“Ne întoarcem la normalitate. 

   Facem curățenie. 

Fiți responsabili! 

Păstrați curățenia!” – primar Andrei Liviu Volosevici  
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