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Comunicat de presă

Distrigaz Sud Rețele aduce următoarele precizări cu privire la sistarea temporară a alimentării cu
gaze naturale în localitatea Brăila, județul Brăila:
Ca urmare a acțiunii unui terț ce efectua lucrări în carosabil în Bulevardul Independenței din
localitatea Brăila, județul Brăila, sistemul de distribuție a gazelor naturale din această zonă a fost
avariat. Astfel, Distrigaz Sud Rețele a fost nevoită să sisteze alimentarea cu gaze naturale astăzi,
10 octombrie 2022, începând cu ora 09:00.
În urma acestei opriri sunt afectați circa 2.000 de clienți casnici și non-casnici aflați pe străzile:
Alexandru Ioan Cuza, Ana Aslan, Băii, Nicolae Bălcescu, Belvedere, Dimitrie Bolintineanu,
Brașoveni, Ioan Luca Caragiale, Catolica, Cojocari, Colței, Danubiului, Debarcaderului, Mihai
Eminescu, Florilor Frumoasă, Golești, Grădina Publică, Constantin Hepites, Humulești, Împăratul
Traian, Independenței, Ipotești, Panait Istrati, Justiției, Petru Maior, Malul Dunării, Malului, Mărășești,
Mărăști, Oituz, Mare, Orientului, Pensionatului, Polonă, Rubinelor, Anghel Saligny, Tâmplari, Logofăt
Tăutu, Traian, Unirii și Vapoarelor.
Reluarea alimentării cu gaze naturale a clienților afectați se va efectua în cursul zilei de astăzi, după
remedierea defectului.
După reluarea realimentării cu gaze naturale, în cazul în care clienții 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: Argeș, Brăila, Brașov, Buzău, Călărași, Constanța, Covasna, Dâmbovița, Dolj, Galați,
Giurgiu, Gorj, Ialomița, Ilfov, Olt, Prahova, Tulcea, Vâlcea, Vrancea, Teleorman și Municipiul București.

