
   

 

           Notă informativă 

cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii rutiere 
sect. Centru: 
executate09.08.2022: 

Frezarea părții carosabile: C. Ieșilor -400 m2. 

Planificate10.08.2022: 

Curățirea canalizării pluviale(de frunze și gunoi):  în sector. 

Frezarea părții carosabile: C. Ieșilor. 

Dezbaterea betonului uzat: C. Ieșilor. 

Amenajarea beton asfaltic: C. Ieșilor. 

sect. Buiucani: 
executate 09.08.2022: 

Excavare/ transportare gunoi: str. Neculce -5 curse. 

Amenajarea sol: str. Neculce -1,5 m3/ 30 m2. 

Dezbaterea betonului uzat: str. Neculce -1,5 m3. 

planificate10.08.2022: 

Curățirea canalizării pluviale(de frunze și gunoi):  în sector. 

Excavarea/ transportarea gunoiului: str. Neculce. 

Amenajarea pietrișului: str. Neculce. 

Montarea bordurilor: str. Neculce. 

Tăierea betonului asfaltic uzat: str. Neculce. 

sect. Rîşcani: 
executate09.08.2022: 

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

Excavarea  gunoiului: str. Socoleni-3 curse. 

Dezbaterea beton uzat: str. Socoleni- 0,5 m3. 

Montarea borduri: str. Socoleni- 15 buc. 

executate 09-10.08.2022 (în noapte): 

Salubrizarea manuală:  bd. Renașterii -2 curse. 

Salubrizarea mecanizătă: bd. Renașterii. 

Planificate10.08.2022: 

Curățirea canalizării pluviale(de frunze și gunoi):  în sector. 

Excavare/ Transportare gunoi: str. Socoleni. 

Amenajarea pietrișului: str. Socoleni. 

sect. Botanica: 
executate09.09.2022: 

Salubrizarea pasajelor subterane:Viaduc(spitalul nr. 1) -320 m2, șos. Muncești, 800- 250 m2, 

bd. Dacia –Aeroport-250 m2. 

Salubrizarea manuală: bd. C. Vodă- 2 curse. 

Amenajarea beton asfaltic(str. egaliz): bd. C. Vodă- 211,54 t. 

Planificate10.08.2022: 

Curățirea canalizării pluviale(de frunze și gunoi):  în sector. 

Amenajarea beton asfaltic(str. egaliz): bd. C. Vodă. 

sect. Ciocana: 
Executate 09.08.2022: 

Salubrizarea manuală: bd. Renașterii -2 curse. 

Amenajarea beton asfaltic(str. egaliz): bd. Renașterii- 237,32 t. 



executate 09-10.08.2022 (în noapte): 

Salubrizarea mecanizată:  bd. M. cel Bătrîn, str. A. Russo, str. G. Latină, str. P. Zadnipru, str. Vieru, 

str. Dumeniuc, str. Studenților, str. Sadoveanu, str. Uzinelor, str. L. Bîcului, str. Otovasca, str. A. 

Russo, str. M. Manole. 

Salubrizarea manuală: str. L. Bîcului -1 cursă, str. Uzinelor -3 curse. 

Curățirea canalizării pluviale:  str. L. Bîcului -10 buc., str. Uzinelor -20 buc. 

Planificate10.08.2022: 

Curățirea canalizării pluviale(de frunze și gunoi):  în sector. 

Salubrizarea manuală: bd. Renașterii. 

Frezarea părții carosabile: bd. Renașterii. 

sect. OCR: 

executate 09.08.2022: 

Instalarea indicatoarelor rutiere: bd. C. Vodă –Butucului -1 buc. 

Deservirea indicatoarelor rutiere: sect. Centru -10 buc., sect. Rîșcani -10 buc.  

Planificate10.08.2022: 

Aplicarea marcajului rutier: mun. Chișinău. 

Instalarea indicatoarelor rutiere:mun. Chișinău. 

Deservirea  indicatoarelor rutiere: mun. Chișinău. 

sect. Întreținerea canalizării pluviale: 

executate09.08.2022: 

Curățirea canalizării pluviale:  str. Uzinelor -15 buc., str. M. Manole -15 buc., str. Gr. Botanică -15 

buc., str. Petricani -15 buc., str. A. Russo -15 buc., str. Dimo -15 buc., șos. Muncești -15 buc., str. 

Sarmizegetusa -15 buc., bd. Renașterii -15 buc., str. Otovasca -10 buc., 3 ore pompare apa., C. Ieșilor -

10 buc. 

Reparația canalizării pluviale:  C. Ieșilor -5 recept. rid., 2 curse gunoi, 3 m3 dezb. bet., str. Industrială 

-2 recept. inst., str. Uiznelor -1 capac., str. Otovasca -1 capac. 

planificate10.08.2022: 

Reparația canalizării pluviale:  C. Ieșilor. 

Verificarea canalizării pluviale: str. M. Drăgan. 

sect. Specializat îninfrastructură (pavaj): 
executate09.08.2022: 

Săpătură mecanizată: bd. Renașterii- 10 m3. 

Încărcarea/ transportare:  bd. Renașterii- 2 curse. 

Demontarea borduri: bd. Renașterii- 45 buc. 

Montare bordure: bd. Renașterii- 30,5 buc. 

Amenajarea  beton: bd. Renașterii- 2,15 m3. 

planificate10.08.2022: 

Salubrizarea manuală: bd. Renașterii. 

Excavare/ evacuare gunoi: bd. Renașterii. 

Montare bordure: bd. Renașterii. 

Amenajarea pietriș: bd. Renașterii. 

sect. Specializat îninfrastructură (restabilirea învelișului asfaltic): 
planificate 10.08.2022: 

Amenajarea betonului asfaltic: C. Ieșilor. 
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