8.268 "

400604 Cluj-Napoca, ROMÂNIA, Bd. 21 Decembrie 1989, Nr. 79
Tel: +40-264-591.444; +40-264-430.925, Fax: +40-264-430.886
E-mail: cassa@casomes.ro, Web: www.casomes.ro

BULETIN INFORMATIV
În vederea efectuării unor lucrări de reparații la rețeaua de alimentare cu apă, lucrări
pentru care nu se pot asigura modalități alternative de alimentare, Compania de Apă Someș
S.A. va întrerupe furnizarea apei potabile după cum urmează:
LUNI, 24 SEPTEMBRIE 2018
Între orele 09:00-15:00
1. Localitatea Cluj-Napoca: str. Partizanilor între str. Sitarilor și str. Giordano Bruno; str.
Pintenului între str. Partizanilor și str. Vlădeasa; str. Sălajului; str. Stănescu Popa
(parțial); str. Leonard Mociulski; str. Giordano Bruno între str. Spicului și str. Dâmbul
Rotund; str. Busuiocului între str. Partizanilor și str. Vulpii; str. Vulpii; str. Sitarilor între
str. Partizanilor și str. Sitarilor nr.11; str. Spinoasă între str. Partizanilor și str. Spinoasă
nr.21; str. Spicului între str. Giordano Bruno și str. Spicului nr. 23; str. Emil Gârleanu;
str. Dâmbul Rotund; str. Al. Odobescu; str. Sanatorului între str. Doinei și str. Cucului;
str. Vișinilor; str. Izvorului;
Între orele 09:00-15:00
1. Localitatea Cluj-Napoca: str. Făgetului nr. 30A, 30B, 30C, 30D, 32;
Între orele 09:00-13:00
1. Localitatea Cluj-Napoca: str. Văii între nr. 20 – 42, Salina Ocna Dej;
Rugăm Clienții Companiei să ia măsuri de stocare a acelor cantități de apă care să le
acopere necesitățile pe perioada anunțată.
În vederea remedierii evenimentelor accidentale (avarii) la rețeaua de alimentare cu apă,
care nu pot fi prevăzute, Compania de Apă SOMEŞ anunță de regulă întreruperea furnizării
serviciului în fiecare dimineață la posturile locale radio-Tv. În cazul avariilor de o urgentă și/sau
amploare deosebite, pentru care este necesară o intervenție neîntârziată pentru a evita efecte
colaterale nedorite asupra sistemului sau bunurilor, este posibil ca anunțul să nu mai fie posibil.
Lucrările programate se anunță cu cel puțin 24 de ore înainte și prin presă.
Mulțumim pentru înțelegere.
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