
                                                                                          CHESTIONAR

PRIVIND SITUAŢIA SERVICIULUI CENTRALIZAT DE TERMOFICARE  ÎN
MUNICIPIUL REŞIŢA

           Având în vedere problemele cu care se confruntă în ultima perioadă de timp cetăţenii 
municipiului Reşiţa pe partea de termoficare, probleme financiare în special, ţinând cont că în anul 
2013 pierderile se ridică la aproximativ 58% în valoare de 6.800.015 lei, în vederea stabilirii cauzelor 
ce duc la apariţia acestor probleme şi găsirea celor mai bune soluţii de rezolvare, dorim să aflăm 
opinia dumneavoastră completând acest formular. Opiniile şi propunerile dumneavoastră  sunt  
foarte importante pentru noi, pentru a lua cea mai importantă decizie.

       Chestionarul va putea  fi completat în perioada 24 ianuarie - 24 februarie 2014

                                                                  Vă mulțumim !

                                                                      PRIMAR,

                                                         MIHAI  STEPANESCU

Date personale:

       1. Adresa(strada)
       2. Profesie
       3. Vârsta
       4. Date de contact(optional) 
            -   telefon

- email

      1. Deţineţi apartamente care sunt racordate la sistemul centralizat de energie termică sau aveţi   
centrală individuală ori alte surse de încălzire?

 Sistem centralizat
 Centrală individuală sau alte surse de încălzire

2. Având în vedere că, la sistemul centralizat mai există racordaţi un număr de circa 1.000 de 
abonaţi iar dintre aceştia doar un procent  de 50% consumă energie termică reprezentând un 
număr de 500 familii din cele aproximativ 33.000 de familii de pe raza municipiului Reşiţa şi 
ţinând cont că în anul 2013 pierderile se ridică la aproximativ 58% în valoare de 6.800.015 lei, 
cu care din următoarele soluţii sunteţi de acord ?

 Oprirea şi conservarea sistemului centralizat până la găsirea unei soluţii ( cofinanţări din fonduri 
guvernamentale sau europene ori realizarea unor parteneriate)

 Suportarea de la bugetul local a pierderilor în valoare de 6.800.015 lei anual(sumă obţinută prin 
mărirea taxelor şi impozitelor)

 Investiţii în sistemul centralizat de încălzire  pentru reţeaua de  transport şi rentabilizare
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