
  

 

 

        Notă informativă 

cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii rutiere 
 

sect. Centru: 
planificate 07.10.2022: 

Amenajare beton asfaltic:  bd. Renașterii. 

sect. Buiucani: 
planificate07.10.2022: 

Excavare/transportare gunoi: str. I. Neculce. 

Montare borduri: str. I. Neculce. 

sect. Rîşcani: 
executate 06.10.2022: 

Salubrizare mecanizată: str. T. Vladimirescu, str. Dimo, str. Florilor, str. Studenților, str. Ceucari, str. 

Albișoara, C. Moșilor. 

Salubrizarea pasajului subteran: str. A. Russo-Moscova-630m2. 

Excavarea /transportarea gunoi: str. Socoleni- 2 curse. 

Montarea bordurilor: str. Socoleni-5,5 buc. 

Montarea zidăriilor: str. Socoleni-17,5 buc. 

Dezbaterea betonului: str. Socoleni-1 m3. 

planificate07.10.2022: 

Excavarea /transportarea gunoi: str. Socoleni . 

Montarea bordurilor: str. Socoleni. 

sect. Botanica: 
executate 06.10.2022: 

Amenajare beton asfaltic: Sarmizegetusa -784 t str. uzură. 
planificate07.10.2022: 

Lichidarea situației de avarie: str. Independenței, 4/2, 4/3, 4/3. 

sect. Ciocana: 
executate 06-07.10.2022 (în noapte): 

Salubrizarea manuală: str. Kiev- 1 cursă. 

Frezarea părții carosabile: str. Kiev- 1 100 m2. 

Amenajarea betonului asfaltic: str. Kiev-570 t b/a str. egaliz. 

planificate 07.10.2022: 

Amenajare beton asfaltic: bd. Renașterii. 

sect. OCR: 
planificate07.10.2022: 

Instalarea indicatoarelor rutiere: mun. Chișinău. 

Aplicarea marcajului rutier: mun. Chișinău. 

sect. Întreținerea canalizării pluviale: 

executate 06.10.2022: 

Curățirea canalizării pluviale: str. Bolbocica(canal  pluv.)- 3 m3 sap. man., 1 cursă gunoi, bd. 

Renașterii -11 buc., 1 cursă gunoi. 

Reparația canalizării pluviale: bd. Renașterii -4 recept. inst., 2 m3 dezb. bet., 1 m3 beton, str. T. 

Vladimirescu -2 fînt. rid., 3 m3 dezb. bet. 

executate 06-07.10.2022 (în noapte): 

Curățirea canalizării pluviale: str. Bolbocica 



Reparația canalizării pluviale: str. T. Vladimirescu -4 curse excavare, 5 m3 sap. man., 2 m3 dezb. bet., 

20 m.l. teava,  2 m3 beton, 12 t pietriș, 1 inel beton, 1 capac beton, str. Florilor, 2 -1 capac fontă. 

planificate07.10.2022: 

Reparația canalizării pluviale:  str. T. Vladimirescu. 

Curățirea canalizării pluviale:  str. Bolbocica(canal pluv.). 

sect. Specializat îninfrastructură (pavaj): 
executate 06.10.2022: 

Săpătură mecanizată: str. T. Vladimirescu -Kiev -15 m3, str. D. Rîșcanu -17 m3. 

Transportarea sol: str. T. Vladimirescu -Kiev -5 curse, str. D. Rîșcanu -5 curse. 

Montarea bordurilor: str. T. Vladimirescu -Kiev -14 buc. 

planificate07.10.2022: 

Montarea bordurilor: str. T. Vladimirescu- Kiev., str. D. Rîșcanu. 

sect. Specializat îninfrastructură (restabilirea învelișului asfaltic): 
executate 06.10.2022: 

Amenajarea pietrișului: str. Kiev -4,5 t. 

Amenajarea beton: str. T. Vladimirescu -4 m3. 

Frezarea părții carosabile: str. T. Vladimirescu -60 m2. 

Salubrizarea manuală: str. T. Vladimirescu -2 curse. 

planificate 07.10.2022: 

Amenajare beton asfaltic: str. Aerodromului, str. Circului. 
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