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Referitor:       Oprire apă potabilă în 14 martie 2023, interval orar 08,00-22,00  
                                     pentru lucrări de investiții la rețeaua de apă potabilă 
 

 Societatea APA CANAL S.A. Galați aduce la cunoștință că în data de 14.03.2023 
se vor executa lucrări de modernizare - blindare conductă magistrală de apă Dn1000mm 
în str. A. Vlaicu c/c str. Năruja. Lucrările se execută de către TANCRAD - CITADINA 
în cadrul Contractului de lucrări GL-CL-01 – Alimentare cu apă și canalizare în 
aglomerările Galați și Smârdan, din „Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii 
de Apă si Apă Uzată în Județul Galați, în perioada 2014 – 2020”.   

 Execuția lucrărilor va conduce la sistarea apei între orele 8,00 – 22,00 pentru 
urmatorii consumatori:  

• blocurile: S1-S16; R1-R4, R1A, R1B, R6, C17 - str. N. Leonard; Z1-Z4, Z6A, 
Z6B - str. A. Vlaicu; U1A, U1B, U2-U14, U14B, T1-T3, T4A, T4B, T5-T7, T8A, 
T8B – str. Călugăreni; 

• abonații casnici din străzile: A. Vlaicu (partea dreapta, sensul spre bdul. G. 
Coșbuc), Cotești, Odobești, Alba Iulia, Tusnad 

• LIDL – str. N. Leonard. 
În același interval orar se va furniza apă potabilă cu presiune redusă în Cartier 

Micro 40. 

 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 executate de către 
constructor. 

Pentru situații deosebite, APA CANAL S.A. Galați va pune la dispoziție cisterna 
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 acestora și reluarea furnizării apei potabile într-un interval cât mai 
scurt de timp.  

   Cu stimă, 

                                              DIRECTOR  GENERAL        
                                                  ing. Aurel CONDURACHE 
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