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COMUNICAT DE PRESĂ

Reşiţa, 26 februarie 2014

Din cauza întârzierii plăţii facturilor aferente consumului de gaz, în data de 25 

februarie 2014 furnizorul a sistat livrarea către operatorul local al serviciului de 

termoficare centralizată - SC CET 2010 Reşiţa SRL.

Ca urmare a proiectului de hotărâre privind garantarea de către Consiliul Local 

al Municipiului Reşiţa a sumelor alocate către furnizorul de gaz, iniţiat de primarul 

Mihai Stepanescu şi aprobat în şedinţa Consiliului Local din data de 25 februarie 2014, 

furnizarea gazului a fost reluată în jurul orei 17.00 a aceleiaşi zile.

Primăria Municipiului Reşiţa speră în continuarea alocării de sume de la bugetul 

de stat pentru plata gazului natural. În acest context, administraţia publică locală a 

întreprins demersuri la instituţiile statului şi la parlamentarii din Reşiţa în vederea 

iniţierii unui proiect de hotărâre de Guvern privind obţinerea finanţării pentru 

susţinerea serviciului de termoficare centralizată.
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