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             02.08.2020 

COMUNICAT DE PRESĂ 

 

Din cauza temperaturilor ridicate din uiltima perioadă, Compania de Apă Târgovişte 

Dâmboviţa SA informează utilizatorii de necesitatea restricționării furnizării apei potabile, în 

urmatoarele localităţi, după cum urmează: 

 

 în comuna Bezdead, programul de funcţionare a apei potabile este următorul:  

 

-în zilele de 31.07.2021, 02.08.2021 - între orele 15:00-21:00, se furnizează apa pe tronsonul 

cuprins între Primarie și sat Costisata. 

 

-în zilele de 01.08.2021, 03.08.2021 - între orele 15:00-21:00, se furnizează apa pe tronsonul 

cuprins între sat Măgura și Primărie. 

 

 furnizarea apei in comuna Perșinari se va face dupa următorul program: 

 

-între orele 05:00-12:00 program normal 4,0 bari; 

 

-între orele 12:00-18:00 presiune redusa 2,0 bari; 

 

-între orele 18:00-23:00 program normal 4,0 bari; 

 

-între orele 23:00-05:00 presiune redusa 2,0 bari. 

 

Sunt afectați parțial consumatorii din zona cu cota înaltă.   

 

 furnizarea apei în comuna Valea Lunga - satele: Cricov, Gorgota, Ștubeie Tisa, Ogrea, 

Valea Mare, Moșia Mică se va face între orele 06:00 - 11:00 și 17:00 - 22:00. 

 

 furnizarea apei în comuna Lucieni se va face dupa următorul program: 

 

-Intre orele 04:00-10:00 program normal 4,2 bari; 

 

-Intre orele10:00-15:00 presiune redusa 3,4 bari; 

 

-Intre orele 15:00-24:00 program normal 4,2 bari; 

 

-Intre orele 24:00-04:00 presiune redusa 3,0 bari. 

 

Sunt afectați parțial consumatorii din zona cu cota înaltă. 

 

http://www.catd.ro/
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 începand cu data de 26.07.2021 furnizarea apei în comuna Iedera se face după următorul 

program: între orele 06:00-11:00 și 17:00-22:00 - se furnizeaza apa în Iedera de Sus, Iedera 

de Jos, Cricovul Dulce, Colibași. 

 

 furnizarea apei în comuna Dragodana - satele: Picior de Munte, Pădureni și Boboci, se va 

face zilnic în intervalele orare 06:00 - 08:00 și 19:00 - 21:00. 

 

 

Acest program de furnizare intermitentă va suferi modificări în zilelele următoare în funcție 

de condițiile meteo. 

 

Pana la emiterea rezultatelor monitorizarii calitatii apei potabile din zona afectata, se 

recomanda a nu se folosi apa pentru consumul uman decat dupa limpezire si fierberea apei timp de 

10 minute. 

 

Rezultatele analizelor de laborator vor fi afisate pe pagina:  

https://www.catd.ro/index.php/comunicare/opriri-apa/arhiva-opriri-apa 
 

Vă recomandăm ca pentru o bună gestionare a resurselor de apă să utilizaţi apa potabilă 

distribuită prin sistemele de alimentare cu apă numai în scopul satisfacerii cu prioritate a nevoilor 

gospodăreşti, respectiv numai în scop potabil şi menajer. 

 

Vă mulţumim pentru întelegere şi sprijin şi vă asigurăm de întreaga noastră implicare în 

gestionarea situaţiei! 

 

BIROUL DE PRESĂ AL COMPANIEI DE APĂ TÂRGOVIŞTE DÂMBOVIŢA 
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