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Reşiţa, 7 noiembrie 2014

Având în vedere modificarea Listelor investiţiilor prioritare, elaborate în cadrul 

proiectului „Îmbunătăţirea alimentării cu apă potabilă, canalizare şi epurare ape uzate în 

judeţul Caraş-Severin”, Măsura ISPA 2005/RO/16/P/PE/003 şi aprobate prin HCL nr. 

180/2010, care cuprindeau alimentarea cu apă potabilă şi introducerea canalizării 

menajere în cele patru localităţi -Cuptoare, Secu, Doman şi Moniom, în cadrul 

Programului de finanţare 2007-2013, precum şi a perioadei îndelungate de implementare 

a proiectelor cu finanţare europeană (circa trei ani de la aprobarea finanţării până la 

începerea execuţiei lucrărilor), Primăria Municipiului Reşiţa a încercat identificarea şi 

altor surse de finanţare.

În acest context, în anul 2010, Primăria Municipiului Reşiţa a solicitat 

Ministerului Mediului şi Pădurilor reanalizarea Listei investiţiilor prioritare, propusă 

pentru finanţare în cadrul POS Mediu I. Ca urmare, Ministerul a convocat Primăria 

Municipiului Reşiţa, Consiliul Judeţean Caraş-Severin, SC AquaCaraş SA şi 

proiectantul lucrărilor Louis Berger la o întâlnire, care a avut loc în data de 3 februarie 

2010.

În anul 2011, prin Programul Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii, care între 

timp a fost abrogat, au fost realizate primele demersuri în vederea finanţării investiţiilor 

privind introducerea reţelelor de apă şi canalizare menjeră în cele patru localităţi-

Cuptoare, Secu, Doman şi Moniom. 
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În anul 2013, prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală, aprobat prin OUG 

28/2013, administraţia reşiţeană a depus două proiecte la Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Administraţiei Publice şi anume „Alimentare cu apă localităţile Moniom, 

Secu şi Cuptoare” şi „Alimentare cu apă localitatea Doman, componentă a municipiului 

Reşiţa”. Contractele de finanţare au fost semnate în 5 iunie 2014.

Totodată, în 29 ianuarie 2014, o delegaţie a Primăriei Municipiului Reşiţa, 

condusă de primarul Mihai Stepanescu, a participat la întâlnirea privind Master Planul şi 

Lista investiţiilor prioritare în judeţul Caraş-Severin pentru „Proiectul regional de 

dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Caraş-Severin pentru perioada 

2014-2020”, care a avut loc la Bucureşti, la Ministerul Mediului şi Schimbărilor 

Climatice, în vederea cuprinderii în lista investiţiilor prioritare, în special, a cartierelor 

Moniom, Secu, Cuptoare şi Doman pentru introducerea reţelelor de apă potabilă şi 

canalizare menajeră.

Precizăm că introducerea reţelelor de canalizare menajeră în cele patru localităţi 

nu este eligibilă pe fonduri europene.

În prezent, cele două proiecte pentru alimentarea cu apă potabilă a celor patru 

localităţi sunt în etapa de licitaţie publică pentru atribuirea lucrărilor de proiectare şi 

execuţie.
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