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Referitor:       Oprire apă potabilă în data de 4 februarie 2020  interval orar 0800– 1900,  
                                       pentru lucrări de investiții la rețeaua de apă potabilă 
 

 

 În cadrul lucrărilor executate de AEG Tehnology, lucrări care fac parte din obiectivul de 
investiții APA CANAL S.A. Galați  “Reabilitare rețea apă potabilă Dn 300mm, str. Brăilei (tronson 

B7-R3-B6-R4 - str. Roșiori)”, în data de 04.02.2020 se va executa cuplarea și punerea în funcțiune a 
conductei provizorii de alimentare  cu apă potabilă din zona blocurilor R2-R3 (traversare str. Al. 
Lăpușneanu), în vederea scoaterii din funcțiune a conductei Dn400mm – str.Brăilei.  

 În consecință, în data de 04.02.2020, între orele  08.00–19.00, se va întrerupe alimentarea 

cu apă potabilă a urmatorilor consumatori: clienții casnici și agenții economici din Mazepa 1, la 

care se adaugă blocurile BR1-BR5 de pe str. Brăilei, blocurile A1, A2, A3 de pe str. V. Țepeș, 

abonați casnici str.Smârdan 10 și Caragiale 13, blocurile BR16B si R5 din Mazepa 2, blocurile 

Pescăruș, K, 20 apartamente, W11, W12, Școala nr. 26 - Prelungirea Traian și agenții economici 

aferenți zonei. 

 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 
rețelelor la finalizarea lucrărilor de 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. Totodată, rugăm toţi 
abonații afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic în 
perioada întreruperii furnizării apei. 

   

Cu stimă,  

 

DIRECTOR GENERAL 

Ing. GELU STAN 
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