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COMUNICAT DE PRESĂ

Reşiţa, 31 martie 2014

Lucrătorii Sectorului Drumuri din cadrul Serviciului Public- “Direcţia pentru 

Întreţinerea şi Repararea Patrimoniului Consiliului Local, Serviciul de Iluminat 

Public şi Deszăpezire” au efectuat, în săptămâna 24-28 martie 2014, o serie de 

lucrări:

-  plombarea carosabilului în zona Triaj (alveolă autobus) pe o suprafaţă de 

170 de mp;

- pregătirea pentru plombare a unor alei din Microcartierul I - Crizantemei, 

Liliacului, Narcisei pe o suprafaţă de 355 de mp;

- amenajarea cu zgură a parcării de pe Bulevardul Muncii nr. 13-15 pe o 

suprafaţă de 486 de mp:

- întreţinerea cu zgură a drumului din cartierul Ţerova pe o suprafaţă de 680 

de mp;

- întreţinerea cu zgură a drumului agricol km 5 pe o suprafaţă de 1800 de 

mp.

Totodată, muncitorii din cadrul Sectorului Spaţii Verzi au realizat 

următoarele lucrări:

- curăţarea dalelor în Centrul Civic



- plantarea pomilor în Centrul Civic, Câlnicel, Bd Alexandru Ioan Cuza;

- cosirea şi greblarea gazonului pe Bulevardul Republicii şi Triaj pe o 

suprafaţă de 15000 de mp;

- tăierea arborilor uscaţi, îmbătrâniţi sau periculoşi, în urma sesizărilor 

primite de la cetăţeni;

- amenajarea şi plantarea de flori – Centru Civic (rond Semenic).

Lucrările sunt cuprinse în bugetul Consiliului Local.
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