Se intrerupe temporar furnizarea apei calde din cauza
lucrarilor de inlocuire ?i modernizare a re?elei de te
rmoficare Luni , 16 Aprilie 2018, 9:47
Termoficare Oradea a transmis un comunicat pe care il redam mai jos.
Pentru continuarea lucrarilor de inlocuire ?i modernizare a re?elei de transport a en
ergiei termice, in cadrul proiectului ?Reabilitarea sistemului de termoficare urbana la ni
velul municipiului Oradea pentru perioada 2009-2028 in scopul conformarii la
legislatia de mediu si a cresterii eficientei energetice - etapa a II-a, 20,2 km re?ea t
ermica de transport", incepand de luni, 16 aprilie 2018, se intrerupe furnizarea apei
calde in mai multe zone ale ora?ului dupa cum urmeaza:
1. În perioada 16.04., ora 09.00 - 20.04., ora 20.00, intreruperea va fi la punctelele t
ermice 1881 (blocul Moreni), PT1, PT 2 Sinmartin ?i PT 3 Baile Felix.
2. În perioada 16.04., ora 14.00 - 19.04. ora 20.00, intreruperea va fi la punctelele t
ermice 836, Bazinul Olimpic, Bazin Acoperit, Aquapark Nymphaea, Hotel Hilton ?i la p
unctele termice proprii, respectiv pentru utilizatorii situa?i pe strazile Barierei, Drago? Vo
da ?i Cerbului.
3. În perioada 17.04., ora 09.00 - 18.04., ora 23.00, intreruperea va fi la punctelele t
ermice 818, 820, 830 (Maternitate), 860, 832, 833, 841, 842, 890, 856, Cartierul Prima
?i la punctele termice proprii, respectiv la utilizatorii situa?i pe strazile Gradinarilor, Se
leu?ului, Cardinal Iuliu Hossu, ?iglarilor, Caprioarei, Some?ului, Banatului, Miron Pom
piliu, Razboieni, Borsecului, Eftimie Murgu, Sextil Pu?cariu, Beiu?ului, Fagara?ului, Bis
tri?ei, Mare?al Alexandru Averescu, Dimitrie Cantemir.
4. În perioada 18.04., ora 09.00 - 19.04., ora 20.00, intreruperea va fi pentru punctele t
ermice 710 ?i 718, respectiv la utilizatorii situa?i pe strazile Tudor Vladimirescu, Sul
yok István, Pia?a Rahovei, J. Calvin, Ro?iorilor ?i Simion Barnu?iu.
Pentru informatii suplimentare clientii nostri pot suna la dispeceratul de urgen?a T
elVerde 0 800 070 800 (numar apelabil gratuit din toate re?elele fixe ?i mobile).
Ne cerem scuze consumatorilor no?tri pentru disconfortul creat.

