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Având în vedere presiunea tot mai mare pusă de către cetăţenii municipiului 

Reşiţa asupra autorităţilor locale în ceea ce priveşte lucrările demarate în cadrul 

proiectului „Modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Caraş-

Severin – Reabilitarea şi extinderea conductelor de aducţiune, reţelelor de 

distribuţie şi reţelelor de canalizare din Reşiţa”, cât şi întâlnirile organizate cu 

ocazia audienţelor primarului, viceprimarilor şi secretarului municipiului Reşiţa, 

dar şi în întâlnirile de lucru din cadrul comandamentului organizat în fiecare zi de 

miercuri la ora 1130 ,  Primăria municipiului Reşiţa a trimis o adresă cu rol de

ultimatum atât operatorului judeţean S.C. Aquacaraş S.A. cât şi S.C. 

Hidroconstrucţia S.A având calitatea de antreprenor al lucrărilor ce se derulează. 

În adresa amintită, administraţia publică locală solicită refacerea tuturor 

şantierelor afectate de lucrări, iar pentru şantierele pe care le vor aborda ulterior să 

procedeze la respectarea strictă a permiselor de spargere, să se încadreze în 

termenele şi graficele de execuţie ale acestora.

În cazul în care nu vor aborda cu extremă promptitudine aspectele negative 

deja prezentate, Primăria municipiului Reşiţa îşi rezervă dreptul, în calitate de 



administrator public al drumului cât şi în numele locuitorilor municipiului cărora 

prin intermediul lor li s-a creat disconfort major şi chiar un real pericol în ceea ce 

priveşte siguranţa, să procedeze la formularea de acţiuni civile şi nu în ultimul rând 

chiar formularea de acţiuni penale pentru toţi cei care, cu bună ştiinţă distrug 

bunurile comunităţii municipale, fiind create pericole publice (şanţuri, gropi 

neacoperite şi nefinisate).
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