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Municipiul Reșița are în derulare un nou proiect privind anveloparea termică a

blocurilor de locuințe, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa

prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1., Operațiunea A Clădiri rezidențiale.

În cadrul acestui program, locatarii blocurilor cuprinse în proiect vor beneficia,

pe lângă anveloparea fațadei și de înlocuirea tâmplăriei vechi, refacerea și izolarea

acoperișurilor sau a teraselor blocurilor, înlocuirea lifturilor și a circuitelor electrice în

părțile comune - scări, subsol, lucrări de demontare a instalațiilor și echipamentelor

montate (de ex. aparate de aer condiționat), lucrări de reparații la fațade etc.

În prezent, 25 de blocuri, cumulând 45 de scări, sunt în faze avansate de

proiectare privind reabilitarea termică:

- Str. I. L. Caragiale: bl. 1 – 6

- P-ța 1 Decembrie 1918: bl. 24-25

- Str. Horea: bl. A2, A3, A4, A5, A6, A7

- Str. G. A. Petculescu: bl. 15

- Bd. Republicii: bl. 2A (4 scări), bl. 3 (3 scări), bl. 19 (4 scări), bl. 20 (4 scări),

bl. 25 (5 scări), bl. 27 (5 scări), bl. 28 (2 scări)

- Str. Vlădeasa bl. 2

- Str. Făgărașului bl. 37/3

- Al. Domogled bl. 1, sc. A.



Proprietarii apartamentelor din blocurile care urmează a fi reabilitate vor plăti

doar 25% din valoarea lucrărilor, 15% din costul lucrărilor este suportat de Primăria

Reșița iar restul de 60% reprezintă cofinanțare din fonduri europene.

Pe lângă contribuția de 15% din costurile reabilitărilor termice, Primăria Reșița

suportă integral cheltuielile de proiectare, asistență tehnică și cele privind taxele și

avizele necesare realizării lucrărilor.

Mai mult, având în vedere situația economică a Reșiței și veniturile reduse ale

majorității locatarilor acestor blocuri, Primăria Reșița are în vedere prelungirea

perioadei de plată pentru contribuția locatarilor de la 2 ani la 5 ani de zile.
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