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În perioada 23-27 februarie 2015, în municipiul Reşiţa, sunt programate o serie de 

lucrări de întreţinere şi de reparaţii prin intermediul Serviciului Public – „Direcţia pentru 

Întreţinerea şi Repararea Patrimoniului Consiliului Local, Serviciul de Iluminat Public şi 

Deszăpezire”.

Până în prezent, au fost efectuate lucrări de reparaţii ale carosabilului prin 

plombări în Microraion I-Aleile Narcisei, Liliacului şi Crizantemei dar şi în zona 

centrală pe strada G.A. Petculescu, lucrări care vor continua şi în alte zone afectate în 

funcţie de condiţiile meteorologice.

Totodată, au fost realizate lucrări de recondiţionare a locului de joacă din Parcul 

Tricolorului, urmând a fi la celelalte locuri de joacă din Reşiţa.

De asemenea, sunt executate lucrări de toaletare a arborilor din municipiu în 

funcţie de graficul de lucrări şi de solicitări, până în prezent, fiind toaletaţi arborii din

zona Microraion II, în Lunca Bârzavei, precum şi lucrări de defrişare a vegetaţiei în 

zona cimitirelor şi în Lunca Bârzavei.

În curs de desfăşurare sunt şi lucrările de curăţare a rigolei la cantonul Minda, de 

întreţinere şi de nivelare a drumului spre Secu şi de împrejmuire a cimitirului nr. 5-6.
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