ÎNTRERUPERI PROGRAMATE - JUDEŢUL ARGEŞ,
VINERI, 28 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, 28 octombrie 2016, va întrerupe
furnizarea energiei electrice la consumatorii casnici şi agenţii economici, astfel:
- între orele 9.30-11.30, în comuna Bradu, Bradu - PTA Transbitum (terţ), PTS
14 Imuc (terţ);
- întreruperi repetate de scurtă durată în intervalul 8.30-16.30, în Piteşti cartierul
Craiovei, străzile: Smârdan, Gheorghe Doja, Fraţii Goleşti, de la Transelectrica la
sensul giratoriu Prundu, cartier Prundu - zona străzilor Lânăriei - Basarabia Depou Gară, Republicii de la sensul giratoriu Prundu la Transelectrica PTCZ 29
Prundu, PTCZ 30 Prundu, PTCZ 31 Prundu, PTCZ 32 Prundu, PTCZ 33 Gară,
PTCZ 34 Gară, PTCZ 34 Gară, PTCZ 35 Gară, PTCZ 36 Gară, PTCZ Gară Piteşti,
PTAb AGIP Piteşti (terţ), PTAb 2 LIDL Piteşti Prundu (terţ), PTCZ 4 SUD Piteşti,
PTAb Rompetrol Piteşti, PTAb Piaţă Smârdan;
- între orele 8-9.30 şi 15-16.15, în comuna Miroşi, Miroşi - zona LEA JT, plecare
2 din PTA 2 Miroşi;
- între orele 9.30-11.30, în comuna Bălileşti, Bălileşti - zona fosta PTA Fermă
Bălileşti, iar între orele 11-16, în Bălileşti, sat Valea Mare, Bălileşti - zona PTA
Bălileşti 1 ieşire spre Stâlpeni.
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.

