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S.C. SALPITFLOR GREEN S.A. 

Str. Lotrului nr.1, etaj 1, Piteşti, Argeş 

Capital social : 1.980.090 lei 

CUI: RO 27393335 

Nr. Inreg. Reg. Com.: J03/913/16.09.2010 

Cont Bancar: RO 83 BRDE 030 SV 95323980300 

Banca: BRD Pitesti 

Tel: 0248.217.050, fax: 0248.223.493 

 Email: apmppitesti@yahoo.com 

                         

                  
 

Operator de date cu caracter personal nr. 19054 

       Nr.15520/17.08.2016 

                           
 

CONFERINŢA DE PRESĂ 

17 August 2016 

 

 

 În perioada 17 – 23.08.2016 se continuă activitățile de udat spaţiile verzi 

aparţinând principalelor artere de circulaţie, parcurilor, scuarurilor şi grădinilor publice 

aflate pe raza Municipiului Piteşti respectiv udat arbori, arbuști, garduri vii, rabate flori, 

peluze gazonate, conifere. 

 

 De asemenea, în aceeași perioadă se repetă tratamentul fitosanitar de vară 

prin stropiri cu mijloace terestre contra bolilor şi dăunătorilor plantelor la arborii şi 

arbuştii ornamentali din parcurile, grădinile publice şi aliniamentele stradale, precum şi 

în zonele verzi din cartierele Municipiului Piteşti. Se va  utiliza insecto- acaricidele 

VERTIMEC 1,8% EC.  

Totodată vor fi efectuate punctual tratamente pentru combaterea dăunătorului 

Metcalfa pruinosa (cicada albă), folosind insecticidul FASTER 0,03% recomandat de 

Autoritatea Națională Fitosanitară, Oficiul Fitosanitar Argeș. 

Tratamentele se efectuează pe timpul zilei, în intervalul orar 7ºº -11ºº. 

În caz de timp nefavorabil perioada de efectuare a acestor stropiri se va prelungi cu 

numărul de zile improprii tratamentului. 

Pe timpul efectuării tratamentelor, populaţia este rugată să evite scoaterea 

animalelor (câini, pisici) în parcuri şi pe străzi timp de 2 ore, să ţină geamurile închise şi 

să nu blocheze accesul utilajelor care participă la această acţiune. 

De asemenea, cetățenii sunt rugați să depisteze eventualele focare şi pe terenurile 

proprietate privată şi să combată dăunătorul Metcalfa pruinosa cu insecticidul sus 

menționat pentru a preveni răspândirea acestuia. 

Apărarea și îmbunătățirea calității mediului înconjurător, menținerea echilibrului 

ecologic, prin protecția, conservarea și dezvoltarea spațiilor verzi din Municipiul Pitești 

trebuie să constituie o preocupare permanentã  nu numai a administrației publice locale 

ci și a cetățenilor.  
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 În perioada 20.08.2016, ora 15:00 – 23.08.2016, ora 08:00 se vor efectua lucrări 

de dezinfecţie, dezinsecţie, deratizare şi reparaţii curente în pieţele Calea București, 

Smârdan și Prundu. Programul după care pieţele se vor închide pentru efectuarea acestor 

activităţi este următorul: 

 

Nr.crt. Perioada Piaţa 

1.    20 august, ora 15ºº – 23 august, ora 07ºº Calea București 

2.    21 august, ora 15ºº – 23 august, ora 08ºº Smârdan 

Prundu 

 

        Cetățenii Municipiului Pitești își pot face aprovizionarea, în perioada în care cele 

trei piețe sunt închise, din piețele Găvana, Trivale, Traian, Războieni. 

 

Piețele funcționează după următorul program: luni- vineri: 6³º-20³º  

                                                                sâmbătă: 6³º-17³º 

                                                                         duminică: 6³º-14³º 

 
 

 

DIRECTOR GENERAL, 

Georgel - Daniel Dumitrache 

 

 

Întocmit, 

     Diana Idoraş                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 


