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Oprire apă potabilă în data de 11 martie 2020, pentru lucrări de investiții la
rețeaua de alimentare cu apă potabilă din Municipiul Galați

În cadrul lucrărilor de investiții executate de Primăria Municipiului Galați, lucrări care fac
parte din obiectivul de investiții “Modernizare str. Domnească - Reabilitare rețea apă potabilă
Dn400mm, tronson str. Brigadierilor – str. Eroilor și Dn250mm + Dn200mm, tronson bloc N6
– Magazin Winmarkt”, în data de 11.03.2020 DREAMS RIVIERA S.R.L. va executa lucrări de
cuplare și punere în funcțiune conductă provizorie de apă (supraterană) în str. Domnească, pe
tronsonul cuprins între str. N. Gamulea și str. Universității. Pentru execuția acestor lucrări s-a
solicitat sistarea apei, lucrările fiind imposibil de executat în alte condiții.
În consecință, în data de 11.03.2020, între orele 08.00–21.00, se va întrerupe
alimentarea cu apă potabilă în zona Centru - Domnească, fiind afectați următorii consumatori:
•

Blocurile: A, B,C, Modern, Select, P, L, Delta, 5U1, 5U2 – Centru-Domneasca; A1 – Teatrul
Dramatic, Cristal – str. Al.I.Cuza, TC, A, B, C, D, E, C1 – Parfumul Teilor și agenții
economici aferenți acestora;

•

Abonații casnici, agenții economici și instituțiile din str. Domnească tronson: str. Brigadierilor
– str. Gării; str. Mr. I. Fotea nr.26-32, str. Universității, str. N. Holban, str. Eroilor tronson: str.
Domnească – str. N. Bălcescu, Aleea Eroilor, str. Aleea Trandafirilor;

•

Instituția Prefectului Județul Galați, Consiliul Județean Galați, Primăria Municipiului Galați,
Teatrul Dramatic, Muzeul de Istorie, Universitatea Dunărea de Jos Galați, Centrul Cultural
Dunarea de Jos, Grădinița Parfumul Teilor, Viața Liberă, Restaurant Olimpic, Restaurant
Corso, CAR Pensionari, PT Avantul.

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.
Societatea APA CANAL S.A. Galați va pune la dispoziția consumatorilor din zona afectată
cisterne cu apă, amplasate in zona Teatrului Dramatic, respectiv Parc Eminescu. Cereri
suplimentare de asigurare cisternă pot fi făcute la Dispeceratul societății 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.
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