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 Începând cu data de 01 noiembrie 2016, S.C Salpitflor Green S.A a început activitatea de 

tăiere şi toaletare a arborilor şi arbuştilor aflaţi pe domeniul public şi privat al Municipiului Piteşti. 

Până la data de 14 noiembrie 2016 au fost avizate în vederea tăierii și/sau toaletării un număr 

de 220 solicitări de la asociațiile de proprietari din Municipiul Pitești.  

Existând un număr foarte mare de solicitări din anul 2015 se va proceda la soluționarea cu 

prioritate a acestora, iar cererilor de tăiere și/sau toaletare depuse în anul 2016 se vor soluționa 

ulterior. În funcție de numărul de solicitări, echipele de tăieri și toaletări arbori și arbuști își 

desfășoară activitatea pe raza unui cartier, într-o săptămână. În săptămâna 14-18 noiembrie 2016 se 

acționează în Cartierul Trivale. Echipele de tăiere şi toaletare a arborilor şi arbuştilor aflaţi pe 

domeniul public şi privat al municipiului Piteşti își desfășoară activitatea în vederea soluționării 

solicitărilor și totodată, acționează ori de câte ori este necesar pe raza Municipiului Pitești. 

Tăierile de întreţinere şi cele de corecţie a arborilor/arbuştilor se execută numai în perioadele 

optime. Perioada optimă pentru tăierile de întreţinere arbori şi arbuşti este perioada de repaus 

vegetativ, cuprinsă între 01 noiembrie – 31 martie. În perioada de vegetaţie, astfel de lucrări se 

aplică numai ramurilor uscate care pot fi uşor identificate. Fac excepţie de la tăiere nucii aflaţi pe 

domeniul public sau privat al municipiului Piteşti. 

 

 Societatea Salpitflor Green SA și Administrația Domeniului Public Pitești asigură 

activitatea de deszăpezire la nivelul Municipiului Pitești. În acest moment există stocuri suficiente de 

material antiderapant şi utilaje care pot interveni.  

   În vederea desfășurării acestei activități, în iarna 2016-2017, se vor folosi: 

   42 utilaje: 

  15 sărăriţe cu lamă frontală; 

  13 tractoare cu plug;                                                    

   8 încărcătoare frontale care asigură încărcarea materialului antiderapant;                                                   

  1autogreder;  

    4 turbofreze; 

    1 ridler; 

   10 mașini: 

            6 autobasculante pentru împrăştiere antiderapant manual; 

            4 autoutilitare pentru intervenţii rapide şi locuri greu accesibile. 

     Stoc material antiderapant -1100 t;               

     250 t sare; 

     3000 t nisip; 

     33 t clorură calciu 

     Personal implicat la deszăpezire: aproximativ 400 salariați. 

 

    Până la această dată s-au amplasat 70 saci şi 9 lăzi cu material antiderapant în intersecţii şi în 

pantele din municipiu, urmând ca în perioada următoare să se mai amplaseze încă 50 saci cu 

material antiderapant. 


