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BULETIN INFORMATIV 
 

În vederea efectuării unor lucrări de remediere a unor AVARII la reţeaua publică de alimentare 
cu apă, lucrări care necesită intervenție imediată, pentru care nu se pot asigura modalităţi alternative de 
alimentare, se întrerupe furnizarea apei potabile după cum urmează: 
 

MARȚI, 6 SEPTEMBRIE 2022 
Localitatea:  CLUJ-NAPOCA 
Zona/strada/lista străzilor afectate:  

1. Str. Maramureșului între str. Călugăreni și str. Breaza; str. Vrancea - parțial; str. 
Ionel Teodoreanu A, B, C, D, E; str. Petrache Poienaru, str. Viile Nădășel, str. 
Dealu Steluța, str. Simeria, str. Reghin, str. Mediaș, str. Șimleului, str. 
Adjudului; 

2.  Str. Meșterul Manole între str. Bega și str. Aurel Vlaicu; str. Ioan Oargă; 
Estimare pentru reluarea serviciului: ora 16:00 
 
Localitatea:  ZALĂU 
Zona/strada/lista străzilor afectate:  

1. Cartier Ortelec; 
Estimare pentru reluarea serviciului: ora 12:00 
 
Localitatea:  JIBOU  
Zona/strada/lista străzilor afectate:  

1. Str. Trandafirilor, str. Agrijului; 
Estimare pentru reluarea serviciului: ora 14:00 

 
Localitatea:  CUZDRIOARA  
Zona/strada/lista străzilor afectate:  

1. Str. Viilor, str. Unirii, str. Nicolae Iorga, str. I.C. Brătianu, str. Griviței, str. Mihai 
Eminescu; 

Estimare pentru reluarea serviciului: ora 16:00 
 

Localitatea:  FIZEȘU GHERLII 
Estimare pentru reluarea serviciului: ora 12:30 

 
Ne cerem scuze pentru situația creată independent de eforturile Companiei de a asigura 

continuitatea serviciului, neexistând modalități alternative de furnizare a apei.  
Apariția unei AVARII pe rețeaua publică de alimentare cu apă nu poate fi prevăzută și este 

însoțită, de regulă, de întreruperea imediată a furnizării apei.  
În consecință, în astfel de situații, anunțarea întreruperii furnizării apei poate fi ulterioară sistării 

efective a alimentării cu apă. Compania de Apă Someș S.A. face eforturi să anunțe cât mai operativ 
avariile în scopul înștiințării utilizatorilor asupra zonei afectate și orei estimate pentru reluarea serviciului 
la parametri normali. 
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