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COMUNICAT DE PRESĂ

Reşiţa, 10 aprilie 2015

Poliţia Locală Reşiţa a continuat acţiunile de control care au vizat respectarea 

prevederilor Legii 50/1991 privind autorizarea construcţiilor.

În urma verificărilor s-au constatat nereguli, fiind aplicate amenzi în valoare totală 

de 4.000 de lei, respectiv 1.000 de lei unei persoane fizice, care a efectuat lucrări de 

desfiinţare a unor pereţi de compartimentare a apartamentului situat în Piaţa Traian 

Vuia, fără a deţine autorizaţie de construire, şi o amendă de 3.000 de lei unei societăţi 

comerciale pentru amplasarea unei reclame luminoase pe faţada clădirii, de pe Bd. 

Republicii, fără autorizaţie.

Precizăm că lucrările de recompartimentare a spaţiilor, de schimbare a destinaţiei 

unui spaţiu sau amplasarea de reclame luminoase necesită autorizaţie, care se eliberează 

de către Direcţia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului din cadrul Primăriei 

Municipiului Reşiţa.

Cabinet Primar
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