APAVIL – COMUNICAT DE PRESĂ

Ca urmare a executării lucrărilor de deviere /conectare a rețelei de apă potabilă din fontă
(Dn 350 mm cu PEHD D355 mm), existentă în Comuna Vlădești punct „Școala”, în data de 26. 06.
2019 între orele 900– 2000 se va întrerupe furnizarea apei potabile la consumatorii existenți în:

 Municipiul Râmnicu Vâlcea - strada Știrbei Vodă (tronson cuprins între parcarea Zăvoi până
la limita cu comuna Vlădești,partea dreapta și stângă), strada Intrarea Salciei (imobile și Clubul
Sportiv Municipal, Stadion și Piețe Prest), strada Pictor Constantin Iliescu, Splaiul Independenței
(tronson cuprins între Știrbei Vodă și Stadion Oltchim), strada Corneliu Tamaș, strada Ioana
Radu, strada Aranghel, strada Intrarea Albinei, strada Arinilor (din dreptul imobilului cu nr.56
până la intersecția cu strada Buda), strada Prunului, strada Geniștilor, strada Buda, strada
Poenari (tronson alimentat din rețeaua de înaltă presiune) până la imobilul cu nr.5, strada
Constantin Stănciulescu.
 Comuna Vlădești, DN64 A, utilizatorii branșati la conducta de fontă D 350mm, imobilele
existente pe aleea „La Fântână”, Bogoslovești – SanoVita, Cartierul Primăverii, strada Vlădești
până la Stația de Pompe.
 Orașul Ocnele Mari - strada Buda.
Echipele de intervenție ale Societății Apavil S.A. vor face eforturi susținute pentru
remedierea situației în cel mai scurt timp posibil.
Precizăm că după realizarea acestor lucrări, la repunerea în funcțiune a sistemului, calitatea
apei potabile poate fi influențată în zonele mai sus precizate. Pentru asigurarea parametrilor de
potabilitate a apei din rețea, certificați prin buletine de analiză a apei în secțiunea de intervenție
(înainte și după spălarea rețelei), angajații Apavil SA vor efectua purjări în zona respectivă și în
zone adiacente în care există posibilitatea modificării parametrilor de potabilitate. Recomandăm
consumatorilor afectați să lase să curgă cantitatea de apă necesară eliminării apei cu impurități
produse ca urmare a întreruperii furnizării.
Cheltuielile ocazionate de cantitatea de apă eliminată vor fi suportate de către Apavil SA în
urma unor solicitări scrise ale beneficiarilor, confirmate de specialiștii societății noastre.
Vă mulțumim pentru înțelegere!
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