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În vederea efectuării unor lucrări de înlocuire și modernizare a rețelei de transport a agentului termic primar, atât
pentru intercalarea în rețeaua de transport a conductelor noi, montate în perioada anterioară, cât și pentru realizarea unor
noi provizorate necesare asigurării condițiilor de lucru pentru continuarea înlocuirii conductelor vechi, în cadrul proiectului
„Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Oradea pentru perioada 2009-2028 , în scopul
conformării la legislaţia de mediu şi a creşterii eficienţei energetice – etapa a II-a, 20,2 km rețea de transport” pentru orașul
Oradea și al comunei Sînmartin,
începând de duminică 01.10.2017 orele 21.30, se întrerupe furnizarea apei calde în întreg sistemul de termoficare al
orașului. Excepție fac următoarele puncte termice, la care alimentarea se face cu apă geotermală: 512, 513, 514, 911 și 913 din
cartierul Ioșia, respectiv 839, 840, 844, 845, 863, 878 și 883 din cartierul Nufărul.
Reluarea furnizării agentului termic - apă caldă de consum și agent termic primar - se va face în două etape, după cum
urmează:
- în data de 05 octombrie a.c. orele 20.00, se va relua furnizarea apei calde de la punctele termice:
 100 - 101 - 102- 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 109 - 110 112 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 124 -126 - 127 - 128 - 130 - 131 - 136, 200, 204, 206 - 207 208 - 209 - 210, 215, 218 - zona Rogerius;
 304, 308, 309, 316 - str. Republicii cu străzile adiacente, până la Parcul Petofi și str. Louis Pasteur cu străzile
adiacente;
 509 - 510 - 511 - 516 (actualele module termice), 611 - 612 - 613 și 910 situate în cea mai mare parte în cartierul Ioșia
- în data de 09 octombrie a.c., se va relua furnizarea agentului termic și la restul punctelor termice ale sistemului.
Ne cerem scuze consumatorilor noștri pentru disconfortul creat.
Mulțumim pentru înțelegere.

