
 

                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                           

      Bd. I.C.Bratianu, nr.50, cod postal 130055, Targoviste, jud.Dambovita 

 

Tel.  +40245.614403    0800800168 (tel.verde)         Fax.  +40245.611774 

www.catd.ro         secretariat@catd.ro                                                                                         

      

 

 07.07.2020 

 

COMUNICAT DE PRESĂ 

 

 

Compania de Apă Târgovişte Dâmboviţa SA vă informează cu privire la situaţia localităţilor care 

au program de furnizare a apei sau funcţionează cu presiune redusă, din cauza consumului ridicat 

şi ca urmare a condiţiilor meteo din ultima perioada, respectiv temperaturi foarte ridicate: 

 

Bucşani   

Intre orele 05:00-09:00 şi 17:00-22:00 se furnizează apă; 

Intre orele 00:00-05:00, 09:00-17:00 şi 22:00-24:00 se acumulează apa în rezervor. 

 

Cojasca   

Intre orele 00:00-09:00 si 17:00-24:00 se furnizează apă; 

Intre orele 09:00-17:00 se acumulează apa în rezervor. 

 

           Lucieni si Raciu  

Intre orele 09:00 -15:00 se furnizează apa cu presiune redusă  

 

Aninoasa 

Incepând cu data de 01.07.2020, se furnizează apa cu presiune redusă 

 

 Valea Lunga : 

Intre orele 06:00-08:00 şi 18:00-20:00 - se furnizează apa întregii comune. 

Intre orele 06:00-20:00 - se furnizează apa în satele: Gorgota, Ştubeie-Tisa, Izvorul; Cricov, Valea 

Lui Dan şi Şerbaneasa. Furnizarea apei va fi oprită în satele: Ogrea şi Valea Mare. 

Intre orele 20:00-08:00 - se furnizează apa în satele: Gorgota, Ştubeie-Tisa, Izvorul; Ogrea şi 

Valea Mare şi va fi oprită în satele: Cricov, Valea Lui Dan şi Şerbaneasa. 

Programul se repeta ciclic, în aceeaşi formulă pe cele trei grupuri de sate. 

 

 

         Iedera   

Intre orele 06:00-08:00 si 18:00-20:00 - se furnizează apa intregii comune. 

Intre orele 06:00-20:00 - se furnizează apa în satele: Ruda Mare, Ruda Mica; Iedera de Jos, Iedera 

de Sus. Furnizarea apei va fi oprită în satele: Ciocoiesti, Colibasi, Poiana Ruzii, strada Lunca. 

Intre orele 20:00-08:00 - se furnizează apa în satele: Ruda Mare, Ruda Mică, Ciocoieşti, Colibaşi, 

Poiana Ruzii, strada Lunca şi va fi oprită în satele: Iedera de Jos, Iedera de Sus. 

Programul se repetă ciclic, în aceeaşi formulă pe cele trei grupuri de sate în zilele următoare. 

 

 

  

 

 



 

                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                           

      Bd. I.C.Bratianu, nr.50, cod postal 130055, Targoviste, jud.Dambovita 

 

Tel.  +40245.614403    0800800168 (tel.verde)         Fax.  +40245.611774 

www.catd.ro         secretariat@catd.ro                                                                                         

      

 

Şotânga 

Incepând cu data de 07.07.2020 apa se furnizează la parametrii normali, doar în timpul nopţii apa 

se furnizează cu presiune redusă. 

 

Dragodana 

Incepand cu data de 30.06.2020 se va face zilnic în intervalele orare: 05:00-08:00 şi 18:00-21:00 

 

       Candesti Deal   

Incepand cu data de 08.05.2020 furnizarea apei se va face zilnic în intervalele orare: 

     06:00 - 08:00 şi 18:00 - 20:00. 

 

 

BIROUL DE PRESĂ AL COMPANIEI DE APĂ TÂRGOVIŞTE DÂMBOVIŢA 


