
 

 

 

 

S.C. SALPITFLOR GREEN S.A. 

Str. Lotrului nr.1, etaj 1, Piteşti, Argeş 
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CONFERINŢA DE PRESĂ 

28 Octombrie 2015 

 

 În perioada 21.10.2015 – 27.10.2015 salariaţii Secţiei Salubritate Stradală din cadrul 

Societăţii Salpitflor Green S.A au desfăşurat activităţi de curăţare şi întreţinere a căilor publice din 

Municipiul Piteşti, respectiv strâns şi încărcat resturi vegetale, măturat alei şi scări, degajat teren de 

corpuri străine, curăţarea aleilor în parcuri, decolmatarea canalelor de suprafaţă, etc. Activitatea de 

curăţare s-a efectuat atât cu mijloace mecanice cât şi manual pe un număr de 319 străzi şi în 280 parcări 

situate în Municipiul Piteşti. Salubrizarea se face pe baza unui program stabilit de conducerea societăţii 

şi aprobat de Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Piteşti.   

 

 De asemenea s-au desfăşurat activităţi de amenajare şi întreţinere a spaţiilor verzi 

aparţinând principalelor artere de circulaţie, parcurilor, scuarurilor şi grădinilor publice aflate pe raza 

Municipiului Piteşti, respectiv tăieri de reducere la garduri vii şi arbuşti, tăieri de corecţie la arbori şi 

arbuşti izolaţi, greblat peluze, cosit, tuns gazon, etc. 

Întreţinerea curăţeniei în parcurile și grădinile publice de pe raza Municipiului Pitești şi 

protejarea spaţiilor verzi reprezintă o prioritate pentru Societatea Salpitflor Green S.A ce poate fi 

susţinută de piteşteni care sunt rugaţi să nu transforme spaţiul verde în locuri de joacă pentru copii, să 

nu hrănească păsările (porumbei, ciori) în zonele publice, foarte aproape de spaţiile plantate cu flori, să 

nu distrugă gardurile care împrejmuiesc florile şi să nu permită accesul animalelor de companie pe 

spaţiile verzi. 

Este important să contribuim împreună la protejarea suprafețelor verzi din municipiul nostru 

şi să apreciem munca pe care salariaţii Societăţii Salpitflor Green S.A o depun în fiecare zi pentru 

înfrumusețarea municipiului. 

 

 În perioada 01 Octombrie 2015 – 31 Martie 2016 pieţele din Municipiul Piteşti vor 

funcţiona după programul de iarnă, respectiv: luni –vineri: 7³º-19³º 

                                                     sâmbătă: 7³º-14³º  

                                                                 duminică 7³º-13³º 
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