
  

 

Notă informativă 

cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii 

rutiere 
sect. Centru: 
executate29.12.2021: 

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

231 m2, șos. Hîncești-Sihasatrului-80 m2, șos. Hîncești-Spicului-90 m2, șos. Hîncești, 176- 70 m2, 

str. Negruzzi -Șt. cel Mare -280 m2 

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

executate 29-30.12.2021 (în noapte): 

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

planificate 30.12.2021: 

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

sect. Buiucani:  
executate29.12.2021: 

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

executate 29-30.12.2021 (în noapte): 

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

planificate 30.12.2021: 

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

sect. Rîşcani:  
executate29.12.2021: 

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

100 m2, bd. Renașterii (circ) -100 m2., bd. Renașterii(pod tr.) -280 m2. 

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

executate 29-30.12.2021 (în noapte): 

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

planificate 30.12.2021: 

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

sect. Botanica: 

executate29.12.2021:  

Curățirea /presurarea manuală cu material antiderapant: Bd. Dacia (treceri pietenole)-

400m2.,Viaduc (tr.)-3 000m2, str. Nuferilor -1 500 m2. 

executate 29-30.12.2021 (în noapte): 

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

planificate 30.12.2021: 

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

sect. Ciocana: 

executate29.12.2021: 

Curățirea /presurarea manuală cu material antiderapant:  str. L. Bîcului(pod) -300 m2., str. A. 

Russo (pasaj subteran) -70 m2. 



Curățirea receptoarelor de zăpadă :  bd. M. cel Bătrîn -36 buc., str. M. Manole -40 buc., str. M. 

Sadoveanu -63 buc., str. M. Spătaru -56 buc. 

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

executate 29-30.12.2021 (în noapte): 

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

planificate 30.12.2021: 

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

sect. Întreținerea canalizării pluviale: 

executate29.12.2021: 

Curățirea receptoarelor de zăpadă: str. Uzinelor -85 buc., str. Albișoara -150 buc., bd. C. Negruzzi -

70 buc. 

Reparația canalizării pluviale: str. G. Latină -2 cap. bet. 

 

 
 

29-30.12.2021 

Presurarea materialului antiderapant conform rutelor mapa-iarnă– 711 t  n/s, 91 t sare. 
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