ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL ARGEŞ,
MIERCURI, 19 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 miercuri, 19 octombrie 2016, va întrerupe
furnizarea energiei electrice la consumatorii casnici şi agenţii economici, astfel:
- între orele 10-15, în comuna Râca, sat Râca, zona PTA Râca 2;
- între orele 10-13, în comuna Leordeni, zona PTA 4 Leordeni;
- între orele 9-15, în Piteşti, cartier Turceşti, străzile: Turceşti, Războieni,
Alexandru Grigore, Dimitrie Butculescu, Nicolae Peligrad, Ioan Norocea, Lacului
(berze LEA jt plecare 1 PTA Turceşti) şi străzile: Fraţii Goleşti de la Transelectrica
la intersecţia cu str. Ghe Doja, Smârdan construcţia cu spaţiile comerciale, PECO
Rompetrol (PTAb Rompetrol)
- între orele 8.00-15.00, în comuna Stolnici, satele: Fâlfani, Cotmeana, Izbăşeşti,
Cochineşti, Stolnici, Vlăşcuţa, PTA CAP Fâlfan (terţ), PTA CAP Stolnici (terţ);
- între orele 8.00-15.00, în comuna Lunca Corbului, satele Catanele, Cieşti,
Pădureţi;
- între orele 8.00-15.00, în comuna Hârseşti, PTA Orange Hârseşti (terţ), PTA
Balastieră Martalogi (terţ);
- între orele 8-15, în comuna Bârla, satele Urluieni şi Ciobani;
- între orele 14.00-16.00, în comuna Bârla, satele: Mozăceni Vale, Bădeşti, PTSol
Parc 3 Bădeşti (terţ), PTA Sondă 831 (terţ), PTA Staţie Epurare Bârla (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.
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.

