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Referitor:      Oprire apă potabilă în data de 17 iulie 2019, interval orar 0800- 2200  

  pentru lucrări de investiții la rețeaua de alimentare cu apă potabilă din Municipiul Galați  
  

 Lucrările din cadrul obiectivului de investiții APA CANAL S.A. Galați “Reabilitare rețea apă 

potabilă Muncipiul Galați, Centru, str.Navelor”, continuă în data de 17.07.2019 cu executarea cuplării 

unor noi tronsoane de conductă PEHD Dn200mm și PEHD Dn400mm în str. Navelor, zona bloc N1 – 

Cartier Egalității, precum și montarea unei vane de linie Dn400mm. Lucrările sunt realizate de DREAMS 

RIVIERA S.R.L. Investiția se derulează din surse proprii APA CANAL S.A. Galați, respectiv profit 

reinvestit. 

 Pe cale de consecință, în data de 17.07.2019, între orele  08.00–22.00, va fi afectată alimentarea 

cu apă potabilă a consumatorilor din zonă, respectiv: 

• Blocurile: L, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12– str. Domneasca; 24 ap, 13 ap – 

Centru; B1, B2, C1, V3, V4, V5, R1, R2, R3, A1, Siret (sc.1-4), Casa H.Stefan - str.Navelor; Egreta 

1-2, Lebada 1-2, Cocor 1-3, Lăstun, N1 (sc.4,5,6,7), M – Cartier Egalitatii; agentii economici 

aferenti acestora; 

• Școala Gimnazială nr.24; Hotel Alex, Institut Naval, Restaurant Panoramic, Carrefour Market - bl. 

Siret, Mănăstirea Mitoc, CJPC Galati, SC Proiect SA. 

 Reamintim că Societatea Apa Canal SA Galați asigură numai asistența tehnică pe parcursul 

lucrărilor, execută manevrele specifice de golire/umplere rețea, închidere și deschidere vane, precum și 

spălarea rețelei de distribuție la finalizarea lucrărilor de cuplare executate de către constructor. 

 Pentru situații deosebite, APA CANAL S.A. Galați va pune la dispoziție  cisterne cu apă, cererile 

putând fi făcute la Dispeceratul societătii noastre, la numerele de telefon 0236/463294 si 0236/473380 

int.133. 

 Ne cerem scuze față de consumatorii afectați de sistarea apei potabile, mulțumim pentru înțelegere 

și îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea lucrărilor și reluarea 

furnizării apei potabile într-un interval cât mai scurt de timp.  

 

Cu stimă, 
 
Director General 
ing. Stan Gelu 
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