ÎNTRERUPERI PROGRAMATE - JUDEŢUL ARGEŞ,
MARŢI, 22 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 MARŢI, 22 noiembrie, va întrerupe furnizarea
energiei electrice la consumatorii casnici şi agenţii economici, astfel:
- între orele 10-16, în Câmpulung, cartier Flămânda, Autogara Montana, Staţia
PECO Montana MG, SC GIG SRL, SC Duton Plast SRL, Liceul "Dan Barbilian",
Liceul "Carol I", Sera Câmpulung, străzile: bulevardul Ion Mihalache, Ion
Giurculescu, Gheorghe Mitu, Pictor Grigorescu, Pictor Măţăoanu, Nanu Muşcel,
Mr. Gâldău, Mr. George Oprescu, Lt. Rădulescu, Theodor Aman, Gheorghe Doja,
George Oprescu;
- între orele 8-14, în comuna Muşăteşti, sat Prosia;
- între orele 8-14, în comuna Domneşti, sat Domneşti - zona PTA GSM, PTA
Domneşti Biserică, PTA 2 şi 3 Domneşti;
- între orele 8-14, în comuna Corbi, sat Pârâieşti;
- între orele 8.30-16, în comuna Budeasa, sat Budeasa Mare - zona PTA Budeasa
Mare 1;
- între orele 8-16, în comuna Miroşi, sat Miroşi - zona PTA 2 - plecare 2;
- între orele 12-16, în Piteşti, bulevardul Eroilor, de la muzeu la Tribunalul Argeş,
PTCZ Sanepid;
- între orele 8.30-16, în Piteşti, cartier Găvana, străzile: 1 Decembrie 1918 şi Ion
Băjenaru, cu blocurile C6, C7, C8, str. Ionescu Gion, bl. C6, str. Episcop Grigorie
Leu, cu bl. CN1, str. Ion Minulescu, bl. C8 - PTCZ 18 Găvana.
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.

