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BULETIN INFORMATIV 
 

În vederea efectuării unor lucrări PROGRAMATE de către operatorul de 
energie LA REȚEAUA DE ENERGIE ELECTRICĂ, cu întreruperea furnizării 
curentului, care afectează și funcționarea instalațiilor de alimentare cu apă, se 
ÎNTRERUPE FURNIZAREA APEI POTABILE, după cum urmează: 

 

MARȚI, 14 IUNIE 2022 
Localitatea: GHERLA 
Zona/Strada/Lista străzilor afectate: 
1. Str. Ciocârliei; str. George Enescu; str. Mintiului;  
Interval orar afectare furnizare serviciu: între orele 09:00-16:00 
 

MIERCURI, 15 IUNIE 2022 
Localitățile: ALUNIȘ, GHIROLT 
Interval orar afectare furnizare serviciu: între orele 09:00-16:00 
 

JOI, 16 IUNIE 2022 
Localitatea: FLOREȘTI 
Strada/Lista străzilor afectate: 
1. Str. Tăuțului, str. Narciselor, str. Margaretelor, str. Lacrimioarelor, str. 

Magnoliei, str. Brândușelor, str. Crizantemelor, str. Liliacului, str. Mănăstirii; 
Interval orar afectare furnizare serviciu: între orele 09:00-18:00 
 

Localitatea: TĂUȚI 
Interval orar afectare furnizare serviciu: între orele 09:00-1:00 
 

Localitățile: LIVADA, ICLOD, MINTIU GHERLII - PARȚIAL 
Interval orar afectare furnizare serviciu: între orele 09:00-16:00 
 

VINERI, 17 IUNIE 2022 
Localitatea: MINTIU GHERLII 
Interval orar afectare furnizare serviciu: între orele 09:00-16:00 
 

Rugăm Clienții Companiei să ia măsuri de stocare a acelor cantități de apă 
care să le acopere necesitățile pe perioada anunțată. 

În cazul întreruperilor datorate unor lucrări PROGRAMATE, clienții din zonele 
afectate sunt anunțați cu cel puțin 24 h înainte prin publicare pe website, facebook 
și anunț în mass-media. În cazul clienților care au furnizat un număr de telefon 
mobil, se transmite o notificare prin SMS. 

Recomandăm insistent tuturor clienților și utilizatorilor să transmită pe email 
cassa@casomes.ro numărul de telefon mobil în vederea introducerii în baza de 
date a Companiei pentru a fi notificați prin SMS în cazul întreruperilor programate 
ale alimentării cu apă. 

Mulțumim pentru înțelegere. 
SERVICIUL CLIENȚI 
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