
  

 

Notă informativă 

cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii 

rutiere 
sect. Centru: 
executate 28.12.2021: 

Curățirea /presurarea manuală cu material antiderapant: bd. Șt. cel Mare-Ciuflea(pasaj subteran) -

280 m2, șos. Hîncești-Sihasatrului-189m2, șos. Hîncești-Spicului-195m2, șos. Hîncești, 176-159m2.. 

Curățirea/ presurarea părții carosabile cu material antiderapant: conform rutelor mapa-iarnă. 

executate 28-29.12.2021 (în noapte): 

Curățirea/ presurarea părții carosabile cu material antiderapant: conform rutelor mapa-iarnă. 

planificate 29.12.2021: 

Curățirea/ presurarea părții carosabile cu material antiderapant: conform rutelor mapa-iarnă. 

sect. Buiucani:  
executate 28.12.2021: 

Curățirea/ presurarea părții carosabile cu material antiderapant: conform rutelor mapa-iarnă. 

executate 28-29.12.2021 (în noapte): 

Curățirea/ presurarea părții carosabile cu material antiderapant: conform rutelor mapa-iarnă. 

planificate 29.12.2021: 

Curățirea/ presurarea părții carosabile cu material antiderapant: conform rutelor mapa-iarnă. 

sect. Rîşcani:  
executate 28.12.2021: 

Salubrizarea manuală: str. A. Russo –Moscova (pasaj subteran), bd. Renașterii (circ). 

Curățirea /presurarea manuală cu material antiderapant: str. A. Russo –Moscova (pasaj subteran) -

100 m2, bd. Renașterii (circ) -100 m2. 

Curățirea receptoarelor de zăpadă: str. Albișoara-28buc., C. Orheiului-30buc., str. Petricani-27buc., 

str. Florilor-20buc., str. Dimo-30buc., bd. Renasterii-11buc., bd. Gr. Vieru-8buc., C. Moșilor-6buc. 

Curățirea/ presurarea părții carosabile cu material antiderapant: conform rutelor mapa-iarnă. 

executate 28-29.12.2021 (în noapte): 

Curățirea/ presurarea părții carosabile cu material antiderapant: conform rutelor mapa-iarnă. 

planificate 29.12.2021: 

Curățirea/ presurarea părții carosabile cu material antiderapant: conform rutelor mapa-iarnă. 

sect. Botanica: 

executate 28.12.2021:  

Curățirea/ presurarea părții carosabile cu material antiderapant: conform rutelor mapa-iarnă. 

executate 28-29.12.2021 (în noapte): 

Curățirea/ presurarea părții carosabile cu material antiderapant: conform rutelor mapa-iarnă. 

planificate 29.12.2021: 

Curățirea/ presurarea părții carosabile cu material antiderapant: conform rutelor mapa-iarnă. 

sect. Ciocana: 

executate 28.12.2021: 

Curățirea/ presurarea părții carosabile cu material antiderapant: conform rutelor mapa-iarnă. 



executate 28-29.12.2021 (în noapte): 

Curățirea/ presurarea părții carosabile cu material antiderapant: conform rutelor mapa-iarnă. 

planificate 29.12.2021: 

Curățirea/ presurarea părții carosabile cu material antiderapant: conform rutelor mapa-iarnă. 
 

28-29.12.2021 

Presurarea materialului antiderapant conform rutelor mapa-iarnă– 797,9t  n/s,  46t sare. 

    Ex. 022 47 12 93                                                                                                                      


