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ANUNȚ 

 

S.C. Compania de Apă Oltenia S.A anunță întreruperea alimentării cu apă 

potabilă, VINERI, 16.12.2022, în intervalul orar 09.00 – 14.00, la solicitarea SC 

Grup Primacons care execută branșamente pe raza municipiului Calafat.  

Vor fi afectați de oprire utilizatorii din următoarele zone: 

- Bulevardul Tudor Vladimirescu, de la str. H.C.C către str. Traian; 

- Str. H.C.C, de la B-dul Tudor Vladimirescu către str. Popa Șapcă; 

- Str A. I. Cuza, de la B-dul Tudor Vladimirescu către B-dul de Centură; 

- Str. 1 Decembrie 1918, de la str. H.C.C către str. Traian; 

- Str. C. Stere, de la Str. H.C.C către str. Traian; 

- Str. Teilor, de la str. H.C.C către str. Traian; 

- Str. Popa Șapcă, de la str. H.C.C către str. A. I. Cuza. 

Atenționăm utilizatorii de apă potabilă din zonele menționate că, din cauza manevrelor 

de golire şi umplere a sistemului public de alimentare cu apă potabilă, ocazional, se pot 

produce modificări ale calității apei potabile din punct de vedere al turbidității şi culorii. 

La apariția acestor fenomene se va evita consumul de apă potabilă, până la limpezirea 

apei. 

Compania de Apă Oltenia S.A., prin Laboratoarele de analiză a apei potabile, va 

monitoriza permanent calitatea apei după repunerea în funcțiune a sistemului de 

distribuție. 

Ne cerem scuze pentru disconfortul creat şi vă mulțumim pentru înțelegere. 

 

Conducerea 

Companiei de Apă Oltenia  

 
 

 


