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Ca urmare a executării lucrărilor de conectare a rețelei de apă potabilă
din PE D 110mm executată pe POS Mediu, de către Protetchim SA, cu rețeaua
de distribuție apă potabilă, din PE D 250mm existentă pe strada Copăcelu,
Râmnicu Vâlcea, intersecție cu Ocnele Mari, vă informăm că în data de
14.01.2021, între orele 900– 1700 , se va întrerupe furnizarea apei potabile la o
parte dintre consumatorii din municipiul Rm. Vâlcea și comuna Mihăești astfel:








strada Copăcelu (de la intersecția cu Ocnele Mari până la str. Căzănești,
ambele sensuri de mers), străzile: Toporașilor, Bâlciului, Grigore
Râmniceanu, Eftimeștilor, Dem Teodorescu, Apusului.
strada Căzănești (de la intersecția cu strada Copăcelu până la intersecția
cu comuna Mihăești, ambele sensuri de mers), străzile: Săveasca,
Macilor, Cojocarilor, Uțeștilor, Socului, Măceșului, Gura Văii.
strada Stolniceni (parțial, partea dreapta de mers către Drăgășani).
Colonia Nuci.
Comuna Mihăești, parțial (satele Negreni, Buleta, Bârsești și Mihăești –
părțile înalte)

În această perioadă orară, echipele de intervenție ale APAVIL SA vor face
eforturi susținute pentru conectarea rețelelor și reluarea furnizării apei potabile
în cel mai scurt timp posibil.
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 zonele respective și
în zone adiacente în care există posibilitatea modificării parametrilor de
potabilitate.
Recomandăm și consumatorilor afectați, ca imediat după pornire să lase
să curgă cantitatea de apă necesară eliminării apei cu impurități produse ca
urmare a întreruperii furnizării apei. 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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