ÎNTRERUPERI PROGRAMATE - JUDEŢUL ARGEŞ,
VINERI, 14 OCTOMBRIE 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 vineri, 14 octombrie 2016, va întrerupe
furnizarea energiei electrice la consumatorii casnici şi agenţii economici, astfel:
- între orele 10.00-14.00, în comuna Leordeni, sat Baloteasca, zona PTA
Baloteasca;
- între orele 9.00-15.00, în comuna Căteasca, sat Căteasca, zona PTA 2 Căteasca;
- între orele 10.00-16.00, în Câmpulung, cartier Schei, străzile Revoluţiei, General
Dragalina, Dragalina Veche, Calea Măgurii, Negru Vodă, de la Liceul Sportiv la
SC Edilul CGA, Penny Market, PTCZ Duton Plast (terţ), PTA Madison (terţ), PTA
Velfina (terţ), PTA Trei Brazi (terţ), PTA Ephedra (terţ), PTA Ceramus (terţ), PTA
Autoservice Romano - Canadiană (terţ), PTA Depozit Ecologic (terţ), PTA Apă
Menajeră (terţ);
- între orele 10.00-16.00, în comuna Bughea de Sus, integral;
- între orele 10.00-16.00, în comuna Albeştii de Muscel, integral, PC MHC Bratia
(terţ), PTAb Păstrăvărie Brătioara (terţ);
- între orele 14.00-16.00, în Câmpulung, străzile Valea Româneştilor, Calea
Pietroasă, Staţia de tratare apă Valea Mare, PTA Gobej (terţ), PTA Huricane (terţ),
PTA CAP Grajduri (terţ);
- întrerupere de scurtă durată în intervalul 8.30-10.30 şi în intervalul 13.30-15.30,
în comuna Merişani, sat Vâlcele, PTCZ Rase Grele Merişani (terţ). 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.
• Mai menţionăm că pe 12.10.2016, între orele 8.30-10.30, şi pe 13.10.2016,
între orele 13.30-15.30, se va întrerupe furnizarea energiei electrice în comuna
Merişani, PTAb CEF Merişani (terţ), PTS Staţie Tratare (terţ), PTCZ Poligon
Încercări Merişani (terţ).
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.

