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Comunicat de presă
Distrigaz Sud Rețele aduce următoarele precizări cu privire la sistarea temporară a alimentării cu
gaze naturale pentru clientii din zona strazii Slanic, din sectorul 3, al municipiului Bucuresti:
Ca urmare a depistarii unui defect in reteaua de distributie a gazelor naturale aferenta strazii Slanic,
din sectorul 3, al municipiului Bucuresti, Distrigaz Sud Rețele a luat măsura sistării alimentării cu
gaze naturale in respectiva zona astăzi, 1 iulie, incepand cu orele 15:30. Sunt afectati de aceasta
avarie clientii situati pe strazile: Balcesti, Patrascu Voda, Dimitrie Bolintineanu, Carol I, Nicolae
Mavrogheni, Ion Emanoil Florescu, Slanic, Sfanta Vineri, Hristo Botev, Scaune, Baniei, Coltei, Andric
Ivo, Radu Calomfireanu, Constantin Robescu, Stelea Spatarul, Jaques Elias, Selimbar, Mosilor si
Gh. Ion Buzoianu, alimentarea cu gaze naturale fiind oprita pentru un numar de 935 de clienți
casnici și non-casnici.
Echipele companiei sunt mobilizate în teren și fac demersurile necesare pentru a asigura remedierea
avariei astfel încât clientii afectați sa fie repusi in functiune mâine, 2 iulie 2021.
După reluarea realimentării cu gaze naturale, în cazul în care clienţii simt miros de gaze, sunt rugați
să aerisească imediat încăperea, să nu provoace scântei, să nu acționeze întrerupătoarele
electrice, să nu folosească aparatele electrocasnice și, dacă este posibil, să închidă robinetul
de alimentare cu gaze naturale.
Ne cerem scuze pentru inconveniențele create clienților noștri și le mulțumim pentru înțelegere.
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Distrigaz Sud Rețele este lider în distribuția de gaze naturale în România, cu o expertiză de peste 45 de ani în
acest domeniu, având 2 milioane de clienți, circa 20.000 km rețea și 2.600 de angajați. Distrigaz Sud Rețele
deține licență de operare pentru distribuția de gaze naturale în 851 de localități, pe raza a 20 județe din sudul
și centrul României: Argeş, Brăila, Braşov, Buzău, Călăraşi, Constanţa, Covasna, Dâmboviţa, Dolj, Galaţi,
Giurgiu, Gorj, Ialomiţa, Ilfov, Olt, Prahova, Tulcea, Vâlcea, Vrancea, Teleorman și Municipiul București.

