
          

                     ROMÂNIA
        JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN                                        
            MUNICIPIUL REŞIŢA                                                
                    PRIMĂRIA
              Piaţa 1 Decembrie 1918 Nr. 1A
                      Tel./Fax: 0255/215314
             E-mail: primar@primariaresita.ro
                       www.primariaresita.ro                                           

COMUNICAT DE PRESĂ

Reşiţa, 24 februarie 2014

Din cauza lipsei de fonduri pentru continuarea proiectului şi a stadiului în care 

se află obiectivul “Teatrul de vară”, Primăria Municipiului Reşiţa propune vânzarea 

acestuia în două etape:

1. vânzarea celor 12 stâlpi, respectiv 9 stâlpi montaţi în perimetrul Teatrului de 

vară şi 3 stâlpi depozitaţi şi aflaţi în custodia SC CROSI SA, după o evaluare 

prealabilă;

2. vânzarea clădirii şi a terenului în suprafaţă de 3300 de mp.

Precizăm că au fost demarate procedurile de evaluare a obiectivului, urmând a 

fi iniţiat un proiect de hotărâre de Consiliu Local privind aprobarea vânzării.

Imobilul “Teatrul de vară”, situat în Reşiţa, str. Petru Maior, şi terenul în 

suprafaţă de 3300 de mp au fost preluate, prin HCL nr. 117/23.04.2013, de la 

Universitatea Eftimie Murgu din Reşiţa.
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