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COMUNICAT DE PRESĂ

Reşiţa, 7 octombrie 2014

O echipă a Primăriei Municipiului Reşiţa, condusă de domnul primar Mihai 

Stepanescu, a efectuat astăzi, 7 octombrie 2014, o deplasare în teren la o parte dintre 

unităţile de învăţământ pentru monitorizarea stadiului lucrărilor de individualizare a 

surselor de încălzire: Şcoala Gimnazială nr. 2, Şcoala Gimnazială nr. 6, Colegiul 

Tehnic Reşiţa, Colegiul Naţional „Mircea Eliade” şi fosta Şcoală Gimnazială nr. 12, 

Colegiul Naţional „Traian Lalescu”.

Până în prezent, la unităţile de învăţământ mai sus menţionate, lucrările sunt 

finalizate sau în curs de finalizare, urmând a fi efectuate probele la gaz pentru ca la 

începutul săptămânii viitoare să fie furnizat agent termic. 

Totodată, la celelalte unităţi de învăţământ lucrările sunt în curs de execuţie şi 

în faza de obţinere a avizelor necesare în vederea încheierii contractelor de furnizare a 

gazului.
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