ÎNTRERUPERI PROGRAMATE - JUDEŢUL ARGEŞ,
MIERCURI, 02 NOIEMBRIE 2016
CEZ Distribuţie execută lucrări programate în reţelele electrice pentru
creşterea gradului de siguranţă şi continuitate în alimentarea cu energie electrică a
consumatorilor, precum şi a îmbunătăţirii parametrilor de calitate ai energiei
electrice distribuite.
CEZ Distribuţie anunţă că miercuri, 2 noiembrie 2016, va întrerupe
furnizarea energiei electrice la consumatorii casnici şi agenţii economici, astfel:
- între orele 10.00-15.00, în comuna Râca, sat Râca - zona PTA Râca 2;
- între orele 8.00-16.15, în comuna Miroşi, sat Miroşi - zona PTA 2 Miroşi plecare 2;
- între orele 9.00-15.00, în Ştefăneşti, străzile: Valea Mare Podgoria, Streaua,
Neculce, Narciselor cu străzile adiacente - PTA 2 Valea Mare;
- între orele 10.00-15.00, în comuna Călineşti, străzile Vrăneşti, Dăineşti, Radu
Negru - PTA Vrăneşti;
- între orele 12.00-14.00, în Câmpulung, strada Şoseaua Naţională de la Liceul
Pescăreasa la intersecţia cu drumul ce merge la Curtea de Argeş, Peco-ul de la
intersecţia cu drumul către Curtea de Argeş - PTA SMA Schitu Goleşti, PTA
Setrometal (terţ), Liceul Pescăreasa, sediul APIA - PTCZ Liceu Pescăreasa,
blocurile de la Pescăreasa – PTA Blocuri Pescăreasa;
- între orele 12.00-14.00, în comuna Schitu Goleşti, Schitu Goleşti, strada
Şoseaua Naţională de la Blocurile Schitu Goleşti la primul semafor, Blocurile de la
Schitu Goleşti - PTCZ Blocuri Schitu Goleşti, PTA Trinina (terţ), PTA Prefacomin
(terţ), PTA Sortare Steril (terţ);
- între orele 12.00-14.00, în comuna Poienarii de Muscel, PTA Pompe Apă Râul
Târgului.
Lucrările pot fi reprogramate în situaţia în care condiţiile meteo sunt nefavorabile.
Informaţii actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs
sunt disponibile la adresa www.cez.ro.
• Informează că azi, 26 oct. 2016, între orele 9.00-16.00, NU SE VA MAI
ÎNTRERUPE furnizarea energiei pentru lucrări programate în Piteşti, cartier
Găvana III, străzile: Lucian Blaga, Mircea Eliade cu străzile aferente ale blocurilor:
C1, C2, M5B, M5C, M5, Q1, Q2, Q3, Q4 - PTCZ 33 Găvana.
CEZ Distribuţie avertizează:
ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acţiuni
întreprinse de persoane neautorizate:
* intrarea în posturile de transformare;
* urcarea pe stâlpii de susţinere ai reţelelor electrice;
* înlocuirea siguranţelor electrice în posturile de transformare, cutii de

distribuţie, nişele şi firidele de la case şi blocuri de locuinţe.
Telefon unic pentru anunţul deranjamentelor electrice din judeţul Argeş:
0251.929.

