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Cabinet Primar

COMUNICAT de PRESĂ

Sediul Primăriei municipiului Slatina a găzduit, duminică seară, cea de-a doua ședință
a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență din cursul acestei zile, ședință unde au
participat, pe lângă conducătorii instituției-gazdă, și reprezentanții Prefecturii Olt, Inspectoratul
Județean pentru Situații de Urgență (ISU), Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ), Secției Olt –
Drumuri Naționale, Compania de Apă ”Oltul”, Loctrans Slatina, Direcția de Administrare a
Domeniului Public și Privat Slatina, Poliția Locală Slatina, firme de deszăpezire etc.
Pe parcursul derulării ședinței s-au anunțat o parte din rezultatele operațiunii de
deszăpezire desfășurate în cursul zilei, respectiv: deszăpezirea cartierelor Satu Nou, Clocociov
și Sărăcești; intensificarea acțiunii de degajare a zăpezii de pe arterele principale și de pe străzile
în pantă; eliberarea intersecțiilor de zăpadă; curățarea de zăpadă a zonelor din imediata
proximitate a unităților școlare etc.
Ca măsuri ce au fost luate în timpul derulării ședinței Comitetului Județean pentru
Situații de Urgență cu scopul de a fi realizate în timpul nopții de duminică spre luni se numără:
continuarea operațiunii de deszăpezire în municipiu prin patrularea continuă și acționarea pe
zone a utilajelor de intervenție, turnarea de material antiderapant pe toate străzile – cu prioritate
pe arterele în pantă și pe cele principale, curățarea intersecțiilor și a sensurilor giratorii de
zăpadă, precum și a trotuarelor.
Reprezentanții autorităților locale fac în continuare apel la proprietarii de autoturisme să
nu arunce zăpada de pe/dintre autoturisme în stradă pentru a nu bloca circulația rutieră a
celorlalte autovehicule și, mai ales, pentru a nu îngreuna intervenția utilajelor de deszăpezire. De
asemenea, se atrage atenția agenților economici și proprietarilor de imobile că au obligația de a
degaja de zăpadă zona din imediata vecinătate, în caz contrar fiind pasibili de amenzi.

