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 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: 

   44 utilaje: 

  17 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 -1500 t;               

     700 t sare; 

     3000 t nisip; 

     33 t clorură calciu 

     Personal implicat în activitatea de deszăpezire: aproximativ 400 salariați. 

În luna decembrie 2016 Societatea Salpitflor Green S.A a achiziționat 2 utilaje 

multifuncționale și anume:  

1. Automăturătoare SCARAB montată pe Autosasiu MAN TGM 13.250 cmc, 4X4. 

Accesorii: instalație de împrăștiat material antiderapant DUAL D-5000, capacitate material 

antiderapant 5 m3, lamă deszăpezire cu placă frontală B3S14. Valoare: 850.000 lei (fără T.V.A.); 

2. Utilaj multifuncțional pe sasiu MAN TGM  12.250 cmc cu instalație de stropit ISJP – 

5000, capacitate – 5.000 l. 

Accesorii: instalație de împrăștiat material antiderapant DUAL D-4000, capacitate material 

antiderapant 4 m3, lamă deszăpezire cu placă frontală PRONAR PU – S27HL. Valoare: 530.000 

lei (fără T.V.A.). 

Până la această dată s-au amplasat 130 saci şi 9 lăzi cu material antiderapant în intersecţii, 

în pantele din municipiu, în jurul piețelor și în jurul unităților de învățământ din Municipiul 

Pitești. 

 

 În perioada 3 - 4 ianuarie 2017 Piața Trivale va fi închisă pentru lucrări de dezinfecţie, 

dezinsecţie, deratizare şi reparaţii curente. 

     Cetățenii Municipiului Pitești își pot face aprovizionarea, în perioada în care această piață este 

închisă, din celelalte piețe din municipiu, respectiv: Calea București (Ceair), Găvana, Prundu, 

Smârdan, Războieni, Traian. 

Piețele funcționează după următorul program: luni- vineri: 6³º-19³º  

                                                                    sâmbătă:   6³º-14³º 

                                                                                duminică: 6³º-13³º 

 


