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Generozitatea Consiliului Local
Şedin şi

şurat

ş

ş

şi
amenajarea terenului la „km 7” (2 miliarde, ca parte a costurilor).

Un teren cu o suprafa

şi asigurarea utilit

şi

ş
şi

şi a
instala

şi şi va fi achitat ştilor asocia

şi în acest spa
ş s şi suporte

cheltuielile pentru aceast
şi consiliile locale ale

celorlalte oraşe deservite deAquacaraş?
Aceste întreb

ş ş

ş Nicolae 412,50 mp Strada Zorilor
3. ogoevici Petre 387,60 mp Strada Zorilor
4. Murariu Valentin 406,20 mp Strada Zorilor
5. Pas

Şera Simona Loredana 173,0 mp Strada Butov

şi

ş
şi PTTriaj, apar

şi şi
transformate în unit

ş şi
şi a statutului de

func

şi asigurarea cu personal în zilele de
duminic

şi calitatea activit

şi împarte suprafa
şi

expun marfa (legume, fructe, dar şi lactate) direct pe trotuarul din
fa

ş
ş

şi a
amân şi crean

ş, dar, în urma
unui joc de ping-pong, i-a revenit m

şi
şi o l

şi
social şi necesitatea fluidiz

şi contribu

şedin
şoara

care a avut în vedere reducerea costurilor pentru investi şi, în
acest scop,pe întreaga durat

ţa de lucru a Consiliului Local al municipiului Re ţa a
avut ca slogan generozitatea.

Desf
ţi decibeli care a f

ţiile consilierilor, majoritatea proiectelor de
hot ţii.

ţ

înv ţ

ţ

ţia tehnic -
ţialul investitor, o firm ţioneaz

ţilor (ap

ţean.
Se sper

ţie cu care au fost
confruntate când o firm

ţiilor domnului viceprimar
P

ţie atunci când la Re ţa nu i s-a
asigurat spaţiul adecvat.

ând aportul în natur ţa la
capitalul social al societ ţii.

Suma reprezint
ţiilor aferente din cl

ţa, Piaţa Republicii, nr. 7 ţi ai
S.C. Timpul S.R.L. care au realizat investiţia în perioada în care
erau chiria ţiu.

Nu exist
ţie?

De ce nu contribuie la aceste cheltuieli

ţionat, insuficiente îns

ţ
ţa gratuit ţei construc-

ţiilor) a unor suprafeţe de teren din domeniul privat al localit ţii,
destinate construirii unei locuinţe proprietate personal

ţ
ţa

B

ţaAurica 405,0 mp Strada Zorilor
7. Popescu C

ţ
9. Enache Ioana 160,0 mp Strada Mozart

Vom putea cump ra flori cultivate în serele S.C.”Urban

Re ţa” S.R.L.
Dou

ţinând
S.C. „Energoterm Re ţa” S.R.L. vor fi transferate la Urban

ţi de vânzare a florilor cultivate în serele
proprii, ne-a asigurat domnul consilier Gelu B ţiatorul
proiectului.

„Pieţe Re ţa”
S.R.L. a avizat suplimentarea organigramei

ţii cu 4 posturi de agenţi încasatori, motivarea rezidând în
extinderea domeniului de activitate a societ ţii prin preluarea
parc ţelor

ţii prestate
de personalul societ ţii?

La inaugurarea construcţiei s-au dat asigur
ţiu modern care r ţelor de igien

ţ civilizat.
În realitate, construcţia-hangar î ţa cu un

magazin de prezentare a mobilei, iar o parte dintre produc

ţa pieţei, în acest mod eludând probabil taxele pentru
închirierea meselor.

În pofida absenţei reprezentanţilor legali (pân
ţinut cu probleme profesionale)

ţele
societ ţii, consilierii au fost de acord c

ţioneze, cu sau f

ţinând monopolul pentru transportul local în comun de
persoane este necesar

ţilor specifice domeniului.
În prezent, Prescom dispune de 450 de salariaţi, cu 35 de

persoane mai puţin decât necesarul pentru asigurarea calit ţii
serviciilor prestate.

Proiectul de hot ţineri.

Localitatea rural
ţa, având o populaţie de 2070 locuitori, va

beneficia de un pod din beton (cu lungimea de 28,6 m ţime
carosabil ţeaua stradal

ţional DN 58 B. Având în vedere dezvoltarea industrial
ţiei

în zona de traversare a râului Bârzava, studiul de fezabilitate,
indicatorii tehnico-economici ai proiectului ţia local

ţie au întrunit votul unanim al consilierilor prezenţi
la ţ

ţie

ă ă într-un cadru generos (Restaurantul „Blocul
800”), pe un fond sonor cu mul ăcut să se piardă
o parte din interven

ărâre de pe ordinea de zi a vizat alocări de fonduri sau spa
ă

ă
ă

ă

ă ă ământ (4 miliarde)

ă de 5 ha, cu un relief accidentat,
amplasat în zona kilometrului 7 pe DN 58 A, urmează să fie
pregătit în vederea ofertării ca platformă industrială. În prezent
se lucrează la documenta ă pentru realizarea platfor
mei, iar poten ă germană condi ă
termenul de finali zare a lucrării.

Amenajarea presupune planizarea terenului, drum de acces
ă ă, canalizare, gaz metan, energie

electrică), sumele reclamate de lucrări urmând să fie asigurate
prin suplimentări, inclusiv de la Consiliul Jude

ă ca eforturile conjugate ale celor două Consilii vor
evita pierderea unor investitori, situa

ă, dispusă să investească într-o unitate
industrială (care, conform afirma

ădureanu urma să asigure 4000 de locuri de muncă, cifră cam
nerealistă) a preferat o altă loca

ă
ă al Consiliului Local Re

ă
ă contravaloarea centralei termice

ădirea sediului principal, situat în
Re ă fo

ă un cadru legal pentru ca Aquacara ă î
ă instala

ări s-au transformat în voturi negative pentru
proiectul de hotărâre men ă pentru
respingerea lui.

Nouătineri noroco i din Re i a, cu vârste sub 35 de ani, vor
beneficia de folosin ă (pe durata existen

ă
ă:

1. Chisăli ă Ioan Narcis 410,40 mp Strada Zorilor (Lend)
2. Lău

ăre EugeniaAdriana 405,0 mp Strada Zorilor
6. Cornea Lenu

ătălin Flavius 450,0 mp Strada Zorilor
8. ă

ă

ă dintre punctele termice dezafectate ca urmare a
debran ărilor masive de la sistemul centralizat de furnizare a
energiei termice, PT 47 (Valea Domanului)

ă
ălan, ini

ă ă

ă
ărilor aferente pie

ă.
Comisia nu ar trebui să verifice ă

ă
ări legate de

realizarea unui spa ăspunde cerin ă
pentru un comer

ători î

ă la venirea
directorului, domnul Glava, re

ării sine die a unei informări privind datoriile
ă ă Prescom „trebuie să

func ără organigramă”, iar anomaliile semnalate
în materialul prezentat sunt explicate prin caracterul provizoriu al
acestuia.

Prescom-ul a pierdut o parte din domeniul de activitate, prin
desprinderea sectoarelor preluate de Aqaucara

ăturatul stradal, ceea ce
înseamnă 35 de noi locuri de muncă.

Ob
ă suplimentarea schemei cu persoane

calificate pentru prestarea activită

ă

ărâre a fost votat cu un număr de 5 ab

ă Moniom, care a dobândit statutul de cartier
al municipiului Re

ă
ă de 6,96 m) care va racorda re ă la drumul

na ă
ă a Moniomului, precum ării circula

ă
pentru investi

ă.
Proiectantul noului pod este S.C. Apecc S.R.L. Timi

ă a derulării lucrărilor, podul existent

va fi folosit, eliminându-se costuri suplimentare necesare pentru

O nou rectificare a bugetului local al municipiului Re iţ
a a fost posibil prin cele 2 miliarde provenite din sumele
defalcate din TVA i 6 miliarde alocate de c tre Consiliul
Jude ean.

Redistribuirea acestor sume vizeaz acoperirea unor cheltuieli
descentralizate (2 miliarde pentru plata ajutoarelor sociale), reparac
iile de care vor beneficia unit c ile de

S.C. Aquacara S.A. va beneficia de o sum de 207 milioane lei,
reprezent

Comisia de analiz i control a activit c ii S.C.

Consiliul Local a aprobat organigrama i statul de funccii al S.C.
Prescom S.A. Re ica.

Cartierul Moniom - racordat la drumul naţional DN 58 B
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�

�

�

�

�

{edin]a de lucru a Consiliului Local din data de 13 iulie 2006



ANRC propune modificarea
cadrului legislativ din domeniul

comunica]iilor electronice

Astăzi, 12 iulie 2006, Autoritatea Naţională de
Reglementare în Comunicaţii (ANRC), în
colaborare cu Ministerul Comunicaţiilor şi
Tehnologiei Informaţiei, a lansat spre consultare
publică un proiect de ordonanţă, care are ca
principal obiectiv crearea mecanismelor de
cooperare cu Comisia Europeană şi cu
autorităţile de reglementare din Statele Membre
ale Uniunii Europene după aderare.

Astfel, în perspectiva aderării României la
Uniunea Europeană la începutul anului 2007,
proiectul introduce prevederi privind cooperarea
instituţională la nivelul Uniunii Europene. Se
creează astfel un mecanism de notificare la nivel
european a unor măsuri naţionale de
reglementare cu impact pe piaţa unică, prin
intermediul căruia ANRC va colabora cu Comisia
Europeană şi cu autorităţile naţionale de
reglementare din celelalte state membre, în
vederea asigurării unei reglementări uniforme şi
coerente a sectorului comunicaţiilor electronice
în cadrul Uniunii Europene.

În domeniul serviciilor poştale, acest proiect
înlătură bariera la intrarea pe piaţa serviciilor
poştale a persoanelor fizice autorizate, acestea
urmând să se bucure de aceleaşi drepturi ca şi
persoanele juridice în ceea ce priveşte obţinerea
dreptului de a furniza servicii poştale.

D e a s e m e n e a , a t â t î n d o m e n i u l
comunicaţiilor electronice, cât şi în cel al
serviciilor poştale, pentru facilitarea intrării pe
piaţă, a fost propusă simplificarea procedurii de
autorizare generală prin eliminarea termenului
de transmitere a notificării de 7, respectiv 45 de
zile, înainte de data începerii

activităţii. Începerea activităţii se va putea
realiza o dată cu transmiterea notificării. În ceea
ce priveşte termenul de obţinere a licenţei
individuale în domeniul serviciilor poştale, acesta
va fi de 30 de zile, iar nu 90 de zile ca în prezent.
Se propune şi eliminarea condiţiei de a avea
calitatea de furnizor de servicii poştale în
momentul depunerii cererii pentru obţinerea
licenţei individuale.

Proiectul operează modificări şi în ceea ce
priveşte tariful de monitorizare datorat de
furnizorii de comunicaţii, aceştia urmând să
efectueze anual, în contul tarifului de
monitorizare, plăţi anticipate la data de 15 martie
şi la data de 15 iunie, tariful de monitorizare fiind
determinat definitiv de ANRC până la data de 15
septembrie a fiecărui an.

Alte completări aduse procedurii de stabilire
şi plată a tarifului de monitorizare se referă la
posibilitatea ca tariful de monitorizare să fie
perceput numai aferent unei anumite perioade
dintr-un an calendaristic în care o persoană are
calitatea de furnizor în cazul în care aceasta
încetează furnizarea serviciilor de comunicaţii şi
la posibilitatea exonerării de la plata tarifului de
monitorizare a furnizorilor care înregistrează o
cifră de afaceri sub un anumit plafon stabilit
anual, urmărindu-se încurajarea dezvoltării
furnizorilor cu o cifră de afaceri mică şi
minimizarea costurilor de administrare suportate
deANRC.

Proiectul de ordonanţă supus consultării
publice conţine totodată prevederi potrivit cărora
vor fi diminuate atât limita minimă a amenzii
contravenţionale, cât şi cea maximă. Astfel,
cuantumul amenzilor contravenţionale ce pot fi
aplicate pentru încălcarea obligaţiilor prevăzute
de legislaţia specială din domeniul comunicaţiilor
electronice se va situa în intervalul 500-90.000
lei, iar societăţile comerciale cu o cifră de afaceri
mai mare de 3.000.000 lei pot fi amendate con
travenţional cu până la 3% din cifra de afaceri.

Proiectul de ordonanţă însoţit de nota de
fundamentare poate fi consultat pe pagina de
Internet a ANRC, persoanele interesate fiind
invitate să formuleze şi să transmită observaţii şi
recomandări până la data de 24 iulie 2006.
Observaţiile şi recomandările pot fi expediate pe
adresa sediului central al

ANRC: B-dul Libertăţii nr.14, sector 5,
Bucureşti, sau pot fi depuse direct la registratura
ANRC precum şi la oficiile teritoriale din
localitatea reşedinţa de judeţ cea mai apropiată.
Totodată, observaţiile pot fi transmise prin fax la
numărul +40 21 307 54 02 sau prin e-mail pe
adresa consultare@anrc.ro.

-

Autoritatea Naţională de Reglementare în
Comunicaţii - 12.07.2006
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Pe adresa publicaţiei "Prisma" puteţi trimite

părerile dvs., puncte de vedere, idei, informaţii,

eventuale colaborări etc., referitoare la

conţinutul şi genul informaţiilor publicate.

Redacţia aşteaptă cu interes mesajele dvs, pe

adresa: Reşiţa, Str. Libertăţii bloc A3 apart. 17,
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Parlamentul adopt ege
aprob Ordonan ă a Guvernului nr. 187 din
14 decembrie 2005 pentru modificarea Ordonan

ă a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea
măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor
clădiri de locuit multietajate, cu următoarele modificări

ări:
Prezenta ordonan ă de urgen ă instituie măsuri

speciale pentru reabilitarea termică a unor blocuri de
locuin

ă a unei clădiri de locuit reprezintă
opera

ădirii, prin reducerea consumurilor

Blocurile de locuin
ă

Programele anuale se elaborează de Ministerul
Transporturilor, Construc

ă prin ordin al
ministrului, în limita resurselor bugetare alocate în acest
scop.

Condi
ătoarele:

existen ărârii consiliilor locale ale municipiilor,
ora

ă în conformitate cu prevederile prezentei
ordonan ă;

alte criterii stabilite prin normele metodologice de
aplicare a prezentei ordonan ă.

Principalele criterii avute în vedere la includerea în
programele anuale sunt următoarele:

vechimea construc ădirile cu o
vechime mai mare;

sistemul constructiv al anvelopei clădirii, prioritate
având clădirile realizate din prefabricate din beton armat;

pierderile termice ale construc

ă de amplasare;
numărul de apartamente, prioritate având clădirile

cu un număr mai mare de apartamente;
alte criterii stabilite prin normele metodologice.

Pentru locuin ădirile de locuit, aflate în
proprietatea/administrarea consiliilor locale, respectiv a
Consiliului General al Municipiului Bucure

ă apar

ă caz:
să constituie comisii pentru eficien ă energetică

care coordonează activită
ăzute în prezenta ordonan ă de urgen ă;

să inventarieze toate clădirile care vor fi incluse în
programele anuale de reabilitare termică;

să execute expertiza ădirilor
inventariate;

să notifice asocia

ării termice, condi

ărilor, în condi
ă;
să ob ă din partea asocia

ărârea adunării generale privind acceptul de a include
clădirea în programul de reabilitare termică

ărilor;
să pună la dispozi

ării programelor anuale, conform
normelor metodologice de aplicare a prezentei ordonan

ă.
În sensul prezentei ordonan ă măsurile

speciale pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit
cuprind următoarele:

izolarea termică a pere

ăvirea pere

ădirilor;
interven ăturile cu pierderi din

subsolul/canalul termic aflat în proprietatea indiviză a

asocia
ăsurile speciale de reabilitare termică se

fundamentează prin expertiză
ă cu respectarea cerin

ărilor tehnice în domeniu.

ă a proprietarilor a
solicitării privind includerea clădirii în programul de reabi
litare termică ăzută;

aprobarea în adunarea generală a proprietarilor a
demarării lucrărilor de reabilitare termică a clădirii;

încheierea conven

ă
ărilor de

reabilitare termică, stabilite prin hotărâre a consiliului
local.

Coordonatorii programelor anuale sunt primarii
municipiilor, ora

ăsurile
necesare pentru efectuarea expertizei

ădirii
ădirile de locuit

nominalizate în programele anuale pentru continuarea
ac ărilor de
reabilitare termică a clădirilor de locuit.

Fondurile necesare pentru finan
ărilor pentru reabilitarea termică a

clădirilor de locuit nominalizate în programele anuale se
asigură astfel:

34% din aloca
ă destina

ă
destina

Prin excep

ărilor pentru reabilitarea termică a
locuin ădirilor de locuit aflate în proprietatea/admi
nistrarea autorită

ă astfel:
34% din aloca

ă destina

ă
destina

Autoriza ărilor de
reabilitare termică la clădirile de locuit nominalizate în
programele anuale se eliberează, prin exceptare de la
prevederile legale, cu scutire de taxă.

Costurile reabilitării termice pe care le suportă
asocia ăzute

ării termice a teraselor, dacă pe
acestea se construiesc locuin ă cu
lucrările de reabilitare termică, aceste costuri fiind incluse
în costul mansardelor respective;

costul reabilitării termice a spa ă destina

ării termice pe care le suportă
asocia ă pe fiecare
proprietar, care va suporta:

costul lucrărilor de reabilitare termică aferente
locuin

ă-parte din costul celorlalte lucrări de reabilitare
termică corespunzătoare proprietă

ă în proprietate.

ătre autoritatea administra

a at

-

L a nr. 260 privind
area ţa de urgenţ

ţei de
urgenţ

ţ ţ

ţe-condominii, realizate în perioada 1950-1990, în
vederea cre ţei energetice a acestora.

Reabilitarea termic
ţiunile realizate în scopul cre ţei

energetice a cl

ţe-condominii se includ în
programe anuale de acţiuni pentru reabilitarea termic .

ţiilor

ţiile de eligibilitate luate în considerare la
stabilirea programelor anuale sunt urm

ţa hot

ţe-condominii în programele anuale;
existenţa convenţiei încheiate de autoritatea

administraţiei publice locale cu asociaţia de proprietari,
întocmit

ţe de urgenţ

ţe de urgenţ

ţiei, prioritate având cl

ţiei în raport cu un
consum specific de energie maxim acceptabil, stabilit prin
normele metodologice;

zona climatic

ţele din cl

ţiunea privind reabilitarea termic ţine
proprietarului.

Consiliile locale
ţ

ţile ce decurg din obligaţiile
prev ţ ţ

ţiilor de proprietari condiţiile de
eligibilitate ţie, etapele de intervenţie,
costul estimat al reabilit ţiile de
rambursare a costurilor care revin asociaţiei

ţare a lucr ţiile prezentei ordonanţe de
urgenţ

ţin ţiei de proprietari
hot

ţei resurselor financiare pentru începerea
lucr

ţia Ministerului Transporturilor,
Construcţiilor

ţe
de urgenţ

ţe de urgenţ

ţilor exteriori, terasei,
plan

ţilor exteriori

ţii la conductele

ţiei de proprietari.
M

ţelor de calitate
ţii impuse prin Legea nr. 10/1995

aprobarea în adunarea general

ţia prev

ţiei cu autoritatea administraţiei
publice locale privind includerea în programele anuale;

participarea, la solicitarea autorit ţii administraţiei
publice locale, în comisiile de recepţie a lucr

: ace

ţiilor cu
asociaţiile de proprietari din cl

ţiunilor privind proiectarea

ţarea cheltuielilor
privind executarea lucr

ţii de la bugetul de stat, în limita
fondurilor aprobate anual cu aceast ţie în bugetul
Ministerului Transporturilor, Construcţiilor

ţie în bugetele locale

ţii al asociaţiei de
proprietari

ţie de la prevederile de mai sus
ţarea cheltuielilor privind

executarea lucr
ţelor/cl

ţilor publice, nominalizate în programele
anuale, se asigur

ţii de la bugetul de stat, în limita
fondurilor aprobate anual cu aceast ţie în bugetul
Ministerului Transporturilor, Construcţiilor

ţie în bugetele locale

ţia de construire pentru execuţia lucr

ţia de proprietari sunt cele prev , din care se
scad:

costul reabilit
ţe prin mansardare odat

ţiilor cu alt ţie
decât cea de locuit, deţinute de operatori economici,
instituţii sau alte organisme.

Costurile reabilit
ţia de proprietari,, se repartizeaz

ţei proprii;
cot

ţi i indivize,
proporţional cu suprafaţa deţinut

Sumele rezultate din vânzarea locuinţelor realizate
prin mansardare de c ţiei
publice locale se constituie venit la bugetul local.

şi
complet

şterii performan

şterii eficien
şi a

pierderilor energetice.

şi Turismului, în baza
propunerilor stabilite de consiliile locale ale municipiilor,
oraşelor şi comunelor, respectiv de Consiliul General al
Municipiului Bucureşti şi consiliile locale ale sectoarelor
municipiului Bucureşti, şi se aprob

şelor şi comunelor, respectiv ale sectoarelor
municipiului Bucureşti, de includere a blocurilor de
locuin

şti sau a
consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti,
op

sunt obligate, dup

şi auditul energetic al cl

şi criteriile de selec

şi modul de
finan

şi dovada
existen

şi Turismului datele şi documentele
necesare fundament

şeului peste subsol, realizarea şarpantelor şi
acoperişurilor ori repararea sau înlocuirea acestora,
înlocuirea sau dublarea ferestrelor şi uşilor exterioare,
repararea, consolidarea şi zugr şi
alte elemente structurale şi nestructurale care constituie
anvelopa cl

şi arm

şi audit energetic şi se
realizeaz şi a
celorlalte obliga şi a
reglement

şi pentru a primi documenta

şelor şi comunelor, respectiv primarii
sectoarelor municipiului Bucureşti ştia iau m

şi auditului
energetic al cl şi pentru încheierea conven

şi executarea lucr

şi Turismului;
33% din fonduri aprobate anual cu aceast

şi din alte surse legal
constituite, inclusiv fonduri ale Uniunii Europene;

33% din fondul de repara
şi din alte surse legal constituite, inclusiv

fonduri ale Uniunii Europene."
, fondurile

necesare pentru finan

şi Turismului;
66% din fonduri aprobate anual cu aceast

şi din alte surse legal
constituite, inclusiv fonduri ale Uniunii Europene.

a)

c)

a)

b)

c)

e)

f)

a)

b)

c)

d)

e)

f)

a)

b)

Asocia

b)

c)

a)

a)

b)

a)

b)

d)

ţiile de proprietari vor acţiona pentru:
a)

d)

a)

b)

-

b)

c)

b)

(M.O. nr. 575/4.07.2006)

�

�

�

�

�

�

�

�

Reabilitarea termică a unor clădiri
de locuit multietajate
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10.

11.

12.

13.

14.

15.
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30

31.

1.

2.

3.

Proiect de hotărâre privind aprobarea
organigramei şi a statului de funcţii al SC
Prescom SAReşiţa.

Proiect de hotărâre privind completarea
Comisiei de cenzori la SC CET Energoterm
Reşiţa S.A.

Proiect de hotărâre privind completarea
Comisiei de cenzori la SC Prescom SAReşiţa.

Proiect de hotărâre privind rectificare buge
tului local al municipiului Reşiţa pe anul 2006.

Proiect de hotărâre privind modificarea şi
completarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare al Consiliului Local al municipiului
Reşiţa.

Proiect de hotărâre privind aprobarea
proiectului “Managementul consumului de
energie termică combinat cu îmbunătăţirea
sistemului de termoficare în Reşiţa”.

Proiect de hotărâre privind aprobarea unui
studiu de fezabilitate al proiectului “Pod peste
râul Bârzava la intrarea în Moniom, la intersecţia
cu DN 58 B - Reşiţa”, precum şi a altor măsuri
necesare implementării acestuia.

Proiect de hotărâre privind aprobarea
contribuţiei locale pentru investiţia “Pod peste
râul Bârzava la intrarea în Moniom, la intersecţia
cu DN 58 B - Reşiţa.

Proiect de hotărâre privind majorarea
aportului în natură al Consiliului Local al
municipiului Reşiţa la capitalul social al SC
Aquacaraş SACaraş-Severin.

Proiect de hotărâre privind modificarea
componenţei comisiei pentru vânzarea spaţiilor
cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a
spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe
actului medical, aprobată prin Hotărârea
Consiliului Local nr. 206/30.08.2005.

Proiect de hotărâre privind completarea
atribuţiilor comisiei de evaluare a ofertelor de
concesiune a imobilelor proprietatea municipiului
Reşiţa, aprobată prin HCL 105/2004, modificată
prin HCL170/2005 şi HCL96/2006.

Proiect de hotărâre privind modificarea
Anexei 1/5 la Regulamentul de organizare şi
desfăşurare a activităţii de transport în regim de
taxi aprobat prin Hotărârea Consiliului Local
Reşiţa cu nr. 198/2003 - privind organizarea şi
desfăşurarea serviciului public de transport
persoane sau bunuri în regim de taxi.

Proiect de hotărâre privind acordarea
titlului de “Cetăţean de Onoare” al municipiului
Reşiţa domnului Cristian Chivu.

Proiect de hotărâre privind aprobarea
documentaţiei de urbanism “PUD - Spaţiu
Comercial - Casă de modă, informare turistică”,
în municipiul Reşiţa, P-ţa 1 Decembrie 1918.

Proiect de hotărâre privind aprobarea
planului de urbanism de detaliu “Extindere spaţiu
comercial”, în municipiul Reşiţa, Bd. Republicii bl.
20, sc. B-C, parter.

Proiect de hotărâre privind aprobarea
planului urbanistic de detaliu “Mansardare casă
familială, construire garaj, şi piscină, demolare
garaj existent”, în municipiul Reşiţa, str. 24
Ianuarie, la dosul nr. 40A.

Proiect de hotărâre privind atribuirea în
folosinţă gratuită pe durata existenţei locuinţelor
a 9 parcele, situate în str. Zorilor, Mozart şi
Butovăţ, conform Legii nr. 15/2003, privind
sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei
locuinţe proprietate personală.

Proiect de hotărâre privind vânzarea unui
spaţiu, fără licitaţie, domnului Sorca Traian-Gogu

Proiect de hotărâre privind vânzarea unui
spaţiu prin licitaţie publică.

Proiect de hotărâre privind aprobarea
scoaterii din domeniul public şi trecerea în
domeniul privat al municipiului Reşiţa a
suprafeţei de 4,38 mp teren, Aleea Galaţi, bl. 1,

sc. 2, ap. 3, în vederea concesionării pentru
extinderea construcţiei existente către domnul
Toma Petru şi soţia Toma Iuliana.

Proiect de hotărâre privind aprobarea
scoaterii din domeniul public şi trecerea în
domeniul privat al municipiului Reşiţa a
suprafeţei de 8,35 mp teren, str. Făgăraşului, nr.
11, bl. 11, sc. A, ap. 2, în vederea concesionării
pentru extinderea construcţiei existente către
domnul Fişcuci Laurenţiu-Marinel.

Proiect de hotărâre privind concesionarea
unui teren pentru extinderea unei construcţii
existente către domnul Jigăreanu Adrian Tiberiu
şi doamna Jigăreanu Eugeia-Carmen.

Proiect de hotărâre privind aprobarea
scoaterii din domeniul public şi trecerea în
domeniul privat al municipiului Reşiţa a
suprafeţei de 39.56 mp teren, Bd. Republicii, bl.
5, sc. 1, ap. 3, în vederea concesionării pentru
extinderea construcţiei existente către SC Naco
Domimpex SRL.

Proiect de hotărâre privind aprobarea
scoaterii din domeniul public şi trecerea în
domeniul privat al municipiului Reşiţa a
suprafeţei de 24 mp teren, Bd. Republicii nr. 27,
în vederea concesionării pentru extinderea
construcţiei existente către SC Floris SRL.

Proiect de hotărâre privind aprobarea
scoaterii din domeniul public şi trecerea în
domeniul privat al municipiului Reşiţa a
suprafeţei de 35.50 mp teren, Bd. Republicii nr.
19, în vederea concesionării pentru extinderea
construcţiei existente către SC Roana SRL.

Proiect de hotărâre privind aprobarea
scoaterii din domeniul public şi trecerea în
domeniul privat al municipiului Reşiţa a
suprafeţei de 3 mp teren, Aleea Mărghitaş, bl. 2,
sc. 3, ap. 1, în vederea concesionării pentru
extinderea construcţiei existente către SC A&C
Maya Impex SRL.

Proiect de hotărâre privind aprobarea
scoaterii din domeniul public şi trecerea în
domeniul privat al municipiului Reşiţa a
suprafeţei de 7.60 mp teren, Bd. Republicii bl. 8,
sc. 6, ap. 3, în vederea concesionării pentru
extinderea construcţiei existente către SC Aura
Servcomtur SRL.

Proiect de hotărâre privind aprobarea
scoaterii din domeniul public şi trecerea în
domeniul privat al municipiului Reşiţa a
suprafeţei de 2.50 mp teren, Bd. Republicii nr. 20,
în vederea concesionării pentru extinderea
construcţiei existente către SCAgrobanat SA.

Proiect de hotărâre privind aprobarea
scoaterii din domeniul public şi trecerea în
domeniul privat al municipiului Reşiţa a
suprafeţei de 7.50 mp teren, str. Sportului FN,
zona Sălii de sport 30 Decembrie - Moroasa, în
vederea concesionării pentru extinderea
construcţiei existente către SC MPM SRL.

Proiect de hotărâre privind aprobarea
scoaterii din domeniul public şi trecerea în
domeniul privat al municipiului Reşiţa a
suprafeţei de 18 mp teren, Bd. Republicii nr. 2, în
vederea concesionării pentru extinderea
construcţiei existente către SC Residi SRL.

Întrebări şi interpelări adresate
executivului. Diverse.

Scoaterea din domeniul public, trecerea în
domeniul privat şi transferul unor bunuri de la
S.C. C.E.T. Energoterm Reşiţa S.A. la S.C.
“Urban Reşiţa” S.R.L.

Modificarea organigramei şi a statului de
funcţii al S.C. “Pieţe Reşiţa” SRL.

Completarea consiliului de administraţie al
S.C. CET Energoterm Reşiţa” S.A.

-

În regim de urgenţă s-au discutat următoarele
Proiecte de Hotărâre:

(continuare din pagina 1)
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asigurarea unei variante provizorii de circula
ă în Programul de dezvoltare a

infrastructurii în spa ă de finan

ările adiacente podului propriu-zis) este
estimată la 624.371,8 ROL (la nivelul pre ătoare
lunii iulie 2006), cota de cofinan

ă 62.437,18 ROL.

ă la recunoa
ările

sale sportive ă, domnului Cristian Chivu,
component al echipei de fotbal AS Roma ăpitan al na

ă titlul de „Cetă

ă
ă ă

ă ă
ă ă ă

ă ă
ă

ă de modă, informare turistică”, beneficiar S.C.
Brilliant Star Impex SRL, administrator domnul Mircea Botoroagă)
nu a întrunit votul majoritar al consilierilor, iar ini

ătaru, a

ărut. Dacă la prima dezbatere au existat argu-
mente tehnice care au invalidat proiectul, de data aceasta votul
negativ poartă doar amprenta unei sanc

ă

ăsu ă
ă de către domnul Mihai Bălan, proprietar al

imobilului
ărâre îl constituie avizarea PUD-

ului (trecut, în prealabil, prin Comisia Tehnică de Avizare

ă se realizeze într-
un cadru legal. Respingerea proiectului nu a beneficiat de
argumente tehnice (ca de exemplu poten

ă
ă de blocul de locuin

ă de destina ă
pentru copii. În realitate, terenul nu pare atractiv, nu poate asigura
intimi-tatea unei proprietă ălării, semn că
nu a mai fost folosit de multă vreme, ceea ce constituie o explica

ă au copilărit în
zonă.

ţie.
Lucrarea se încadreaz

ţiul rural ţare de la
bugetul de stat, administraţiile locale contribuind

ţia (inclusiv lucr
ţurilor corespunz

ţare a Consiliului Local al
municipiului fiind de 10%, adic

Pentru deosebita contribuţie adus
ţional ţional, a ţene de fotbal, prin realiz

ţionalei
României i se acord ţean de onoare” al municipiului
Re ţa.

într-un
spaţiu, existent în centrul civic (Piaţa 1 Decembrie 1918),
proprietate a Statului Român.

Proiectul („Cas

ţiatorul, domnul
Liviu Sp

ţiuni aplicate primarului.
âre

privind „mansardarea unei case familiale, construirea unui garaj, a
unei c ţe de var

ţia terenului urmând s

ţialul risc prezentat de
exfiltraţiile provocate de deteriorarea etan ţii piscinei,
raportate la garda faţ ţe existent), ci a fost
motivat ţia terenului, unul dintre puţinele spaţii de joac

ţi, iar acum e invadat de b
ţie

pen-tru nostalgia unor consilieri care se pare c

şi beneficiaz
şi ele cu sume din

bugetele proprii.
Investi

şterea, pe plan
na şi interna şcolii reşi

şi calitatea sa uman
şi c

şi

ş
ş

ş ş

şa cum ne-a obişnuit, l-a reprogramat pentru
ultima sesiune a Consiliului, având în vedere „detaliile suplimen-
tare” care au ap

ş

şi a unei piscine, demolare garaj existent”,
cerere formulat

şi al terenului (562,0 mp) situat pe strada 24 Ianuarie, nr.
40A. Obiectul proiectului de hot

şi de
Urbanism) şi atribuirea unui teren suplimentar (290,0 mp,
proprietatea Statului Român, cu drept de administrare în favoarea
Consiliului Local), circula

şeit

Cristian Chivu, cetăţean de onoare al municipiului Re ţa

Proiecte respinse

şi

La edinc a ordinar de lucru a Consiliului Local al municipiului
Re ica din luna iunie a fost avansat ideea necesit cii unor PUZ-uri care
s defineasc funccional i estetic anumite zone neconstruite din ora .

Problema care a condus la o astfel de soluc ie, dezb tut de c tre o
parte dintre consilieri a fost proiectul care urma s decid amplasarea
unui imobil bifuncc ional (se poart cele mai insolite asocieri)

Un tratament similar a fost aplicat i proiectului de hot r

(R.B.)

�

�

{edin]a de lucru a Consiliului Local
din data de 13 iulie 2006

Joi Vineri Sâmb@t@ Duminic@/20 Iulie /21 /22 Iulie /23 IulieIulie

ţi,Luni, 24 Iulie Mar 25 Iulie 26 Iulie 27 Iulie 28 Iulie 29 Iulie 30 IulieMiercuri, Joi, Vineri, Sâmbătă, Duminică,
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În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi găsi actele normative de
interes general publicate în Monitorul Oficial al României

CONTHERM SRL
Reşiţa

Gamă completă de sisteme de încălzire solare
pentru utilizări casnice, de vacan ă, industriale,
hoteluri, restaurante etc. cu func

ără curent electric) sau automat

ţ
ţionare în regim

autonom (f
Sisteme de alarmă, interfonie, videointerfonie,

control acces, TVCI

Bd. Al. I. Cuza nr. 5 tel./fax: 0255-213.709 0744-150.092; ;

contherm@rdslink.ro

www.contherm.ro

e-mail: radu.rogin@contherm.ro

� Guvernul a decis astăzi majorarea punctului de pensie cu 5%, începând cu 1
septembrie 2006 şi nu cu 3%, aşa cum se stabilise anterior Noua Lege a falimentului
intră în vigoare pe 21 iulie Potrivit ultimului raport national Eurobarometru, 68%
dintre romani au incredere in UE Delegatia Comisiei Europene in Romania si
Ministerul Muncii au lansat licitatia pentru proiectul Promovarea capitalului uman“ ”

�

�

�

�

Raport despre starea pădurilor
Secretarul de stat pentru silvicultură din Ministerul

Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, Vasile Lupu, a
prezentat într-o conferinţă de presă, raportul despre starea
pădurilor în anul 2005.

Conform acestui raport, suprafaţa fondului forestier naţional
la 31.12.2005 era de 6.390.536 hectare, în creştere cu 8.385 ha
faţă de anul precedent. Ca procent din suprafaţa României,
fondul forestier înseamnă 26,7%, faţă de o medie europeană de
32,4%. Volumul total de lemn pe picior din pădurile României
este de 1,341 miliarde metri cubi, în timp ce volumul mediu la
hectar este de 218 metri cubi (faţă de o medie europeană de 147
metri cubi).

Cota de exploatare de lemn în anul 2005 a fost stabilită la
18,2 milioane metri cubi, din care s-au exploatat efectiv 15,88
milioane metri cubi (87,2%).

Zonele cu deficit de vegetaţie forestieră se situează în
principal în sudul şi sud-estul ţării, fiind identificate 13 judeţe
unde suprafaţa acoperită de vegetaţie forestieră este sub 12%.
Cele mai slab împădurite judeţe sunt Ilfov 3%; Călăraşi 4%;
Constanţa, Brăila şi Teleorman 5%.

Într-o conferinţă de presă susţinută marţi, 11 iulie 2006, la
sediul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale,
secretarul de stat pentru silvicultură, Vasile Lupu, a precizat că,
până acum, s-au retrocedat 250.000 de hectare de terenuri
forestiere în baza legii 247/ 2005.

Vasile Lupu a adăugat că au fost depuse cereri de
retrocedare pentru aproximativ 2 milioane de hectare de pădure,
iar retrocedările vor continua în ritm accelerat.

250.000 de hectare de păduri au fost deja retrocedate

Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale - 11.07.2006
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Parlamentul României adopt
ege eglementează

obligativitatea ă
ător

trebuie informat asupra modalită
ătre arti

ării reale, vocea fiind înre
gistrată pe orice tip de suport material ă
astfel publicului prin mijloace tehnice specifice.

Obliga
ă

ătre arti ătorilor,
organizatorilor ori prezentatorilor spectacolelor
muzicale sau concertelor, după caz. Obliga se
referă la informarea publicului spectator, tele
spectator sau radioascultător, atât prin mijloacele
de publicitate ătre
prezentatorii spectacolelor ori emisiunilor.

formarea publicului spectator, telespectator
sau radioascultător se realizează după cum
urmează:

prin tipărirea, pe afi
ă numele

arti ă denumirea
forma ă arti

ătre prezentatorii
spectacolelor sau concertelor, în fa

ă

ă lângă
numele arti ă

denumirea forma
ă arti

ă caz,
de prezentatorii de concerte, spectacole ori
emisiuni realizate în studio, preluate în direct sau
înregistrate

ă
ătre prezentatorul transmisiunii sau

emisiunii.
Încălcarea dispozi ătre

producători, organizatori sau, după caz,
prezentatori se sanc ă cu amendă
contraven ă de la 5.000 lei (RON) la 10.000
lei (RON).

Încălcarea, în mod repetat, a dispozi
ătre producători, organizatori sau, după caz,

prezentatori se sanc ă cu amendă
contraven ă de la 8.000 lei (RON) la 15.000
lei (RON).

Constatarea contraven
ătre Autoritatea Na ă

pentru Protec
ătre persoane împuternicite în acest sens prin

ordin al ministrului culturii
li se aplică regimul general

prevăzut de Ordonan
ă

cu modificări ări prin Legea nr.
180/2002.
Sumele încasate se constituie ca venit în bugetul
Fondului cultural na

a at, în data de 7
iulie, L a nr. 298, care r

ţile prin care publicul
spectator, telespectator sau radioascult

ţi i de
interpretare play-back de c ţi
vocali în timpul spectacolelor sau concertelor.

Prin play-back se înţelege modalitatea de
mimare a interpret

ţia de a informa publicul spectator
asupra modalit ţii de interpretare play-back de
c ţi vocali revine produc

ţia

In

ţi vocali sau lâng
ţiilor muzicale în care evolueaz

ţi vocali, a cuvintelor "play-back";
prin anunţarea de c

ţa publicului, a
modalit ţii de interpretare play-back;

în cazul emisiunilor de televiziune,
specificaţia "play-back" va fi reprodus

ţi vocali sau lâng

ţiilor muzicale în care
evolueaz ţi vocali, atunci când
acestea sunt subtitrate pe ecran, sau, dup

ţarea modalit ţii de interpretare play-back
se face de c

ţiilor legale de c

ţioneaz
ţional

ţiilor legii
de c

ţioneaz
ţional

ţiilor
ţiunilor se fac de c ţional

ţia Consumatorului, precum

ţiilor
ţa Guvernului nr. 2/2001

privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobat

ţional.

şi modalit

ştii interpre

şi difuzat

ştii interpre

şi promovare, cât şi direct de c

şele de prezentare a
spectacolelor sau concertelor, lâng

ştilor interpre
ştii

interpre

ştilor interpre

ştii interpre

şi difuzate ulterior;
în cazul emisiunilor care sunt realizate în

studiourile de radio sau sunt transmise în direct,
anun

şi aplicarea
sanc

şi de
c

şi cultelor.
Contraven

şi complet

-

-

a)

b)

c)

d)

(M.O. nr. 596/11.07.2006)
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Hot a nr. 71 a
ţilor Contabili

ţi din România
ţii contabili

ţi, persoane fizice
ţii evaluatori de

întreprinderi
Ordinul nr. 723 al ministrului s ţii publice

privind obligativitatea desemn

ţialilor donatori de organe ţesuturi
ţi în moarte cerebral ţile

sanitare care deruleaz
ţesuturi“, finanţat de la

bugetul de stat (M.O. nr. 551/27.06.2006)
Legea nr. 246 pt. completarea Legii nr.

514/2003 privind organizarea
(M.O. nr.

556/27.06.2006)
ţie asupra protecţiei

ţii expresiilor culturale

Ordinul nr. 431 al ministrului agriculturii,
p

ţiei 5 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului
agriculturii, p

ţilor economici în activitatea de exploatare
forestier

ţionare a Comisiei de atestare a agenţilor
economici în activitatea de exploatare forestier

ţilor economici în
activitatea de exploatare forestier (M.O. nr.
560/28.06.2006)

ţ
ţenia român

ţii privind
accesul la informaţiile de interes public, la nivelul
Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.

O. 46

(M.O. nr. 565/29

ţion ţelor
judec

ţelor
publice pt. aprobarea Metodologiei privind
scutirea de la garantarea drepturilor de import

u.

ţii

Legea nr. 259 pt. modificarea

(M.O. nr. 573/03.07.2006)
u.

(M.O. nr. 573/03.07.2006)
u.

(M.O. nr. 573/03.07.2006)

ţionarilor
publici

Legea nr. 260 privind aprobarea O.u.
u.

(M.O. nr. 575/04.07.2006)

ţionale de Prognoz ţelor
publice privind completarea Listei cuprinzând
utilajele tehnologice, instalaţiile, echipamentele,
aparatele de m

ţionate din import, care
sunt exceptate de la plata taxelor vamale,
aprobat

ţelor publice nr.
228/1.437/2001 (M.O. nr. 575/04.07.2006)

ărâre Consiliului Superior al
Corpului Exper

privind aprobarea
Tabloului cuprinzând exper

(M.O. nr. 550/26.06.2006)
ănătă
ării medicilor

responsabili cu identificarea

ă, în unită
ă subprogramul 2.12

„Transplant de organe

ării
diversită

ădurilor ării rurale pt. modificarea
pozi

ădurilor ării rurale nr.
1.126/2005 privind numirea Comisiei de atestare
a agen

ă, aprobarea Regulamentului de
func

ă

ă

privind aprobarea renun ării la
cetă ă unor persoane

Legeaa nr. 241 serviciului de alimentare cu
apă (M.O. nr. 563/29

u.G. nr. pt. modificarea art. 80 alin. (1)

ări sociale

O.u.G. nr. 50 privind unele măsuri pt.
asigurarea bunei func ări a instan

ătore
(M.O. nr. 566/30

ăugată (M.O. nr.
566/30

O.u.G. nr. 54 privind regimul contractelor de
concesiune de bunuri proprietate publică (M.O.
nr. 569/30

Legea nr. 263 privind aprobarea O. G. nr.
209/2005 pt. modificarea

ă (M.O. nr.
572/03.07.2006)

G. nr.
26/2006 pt. completarea art. 16 din Legea nr.
137/2002 privind unele măsuri pt. accelerarea
privatizării

Legea nr. 264 pt. aprobarea O. G. nr.
20/2006 privind sprijinul direct al statului acordat
producătorilor agricoli din sectorul vegetal în anul
2006

Legea nr. 251 pt. modificarea

(M.O. nr. 574/04.07.2006)
G. nr.

187/2005 pt. modificarea O. G. nr. 174/2002
privind instituirea măsurilor speciale pt.
reabilitarea termică a unor clădiri de locuit
multietajate

Ordinul nr. 290/1.078 al pre
ă

ăsură ări

ă prin Ordinul ministrului dezvoltării

şi Contabililor
Autoriza

şi contabilii
autoriza şi juridice, tutorii de
stagiu, precum şi exper

şi declararea
poten şi/sau
şi/sau celule afla

şi

şi exercitarea
profesiei de consilier juridic

Conven şi promov
(M.O. nr.

559/28.06.2006)

şi dezvolt

şi dezvolt

şi a criteriilor de atestare a agen

şi de canalizare
Ordinul nr. 362 al inspectorului general de stat

al Inspectoratului de Stat în Construc

(M.O. nr. 564/29
şi

(2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public
de pensii şi alte drepturi de asigur

şti şi parchetelor şi pt. prorogarea unor
termene

Ordinul nr. 1.086 al ministrului finan

şi
a taxei pe valoarea ad

şi completarea unor
acte normative din domeniul propriet

şi completarea
Legi i nr. 422/2001 privind protejarea
monumentelor istorice

Legea nr. 261 privind aprobarea O.

şi completarea
Legii nr. 188/1999 privind Statutul func

şedintelui Comisiei
Na şi al ministrului finan

şi control, automatiz şi
produse software, achizi

şi
prognozei şi al ministrului finan

H.G. nr. 801
(M.O. nr.

561/29.06.2006)

.06.2006)

.06.2006)

.06.2006)

.06.2006)

.06.2006)

.06.2006)

Combaterea fenomenului de evaziune fiscal@ produs
de “Contribuabilii lips@” prin identificarea }i

declararea acestora drept “Contribuabili inactivi”

Conform analizelor efectuate la nivelul central al ANAF s-a
constatat ca exista persoane juridice inregistrate in scop
comercial care nu functioneaza la sediile declarate. Acest gen
de societati comerciale sunt utilizate cu scopul fraudarii
bugetului general consolidat al statului, prin solicitarea ilegala
de rambusare a TVA. Neidentificarea acestora la sediile
declarate duce la imposibilitatea efectuarii inspectiei fiscale in
scopul determinarii corectitudinii respectarii reglementarilor
fiscale si stabilirea realitatii TVAsolicitata la rambursare.

In acest sens, ANAF a demarat actiuni de identificare si
declarare drept “contribuabili inactivi” a societatilor care nu
functioneaza la sediile declarate. Acestea mai sunt cunoscute si
sub denumirea generica de firme- fantoma.

Conform prevederilor art. 11 din Codul Fiscal, declararea
drept “contribuabil inactiv” a unei persoane juridice conduce la
neluarea in considerare, de catre organele fiscale, a tranzactiilor
efectuate de acestia.

Prin Ordinul 447/21.06.2006 al Presedintelui Agentiei
Nationale de Administrare Fiscala publicat in Monitorul Oficial
nr.593/10.07.2006 s-a publicat lista “contribuabililor inactivi”
care contine un numar de 1226 pozitii. Aceasta lista va fi
actualizata periodic, prin emiterea unor noi ordine ale
presedintelui ANAF, avand drept scop principal crearea
premiselor unui mediu de afaceri cat mai sanatos.

Lista “contribuabililor inactivi” este prezentata si pe Portalul
ANAF (http://anaf.mfinante.ro) la sectiunea Informatii despre
agenti economici, in vederea consultarii facile de catre public.

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - 13.07.2006

Informarea publicului asupra interpret@rii play-back de c@tre
arti}tii interpre]i vocali în timpul spectacolelor sau concertelor

Condiţiile în care românii vor achiziţiona bunuri în leasing se
schimbă. stipulează că cei care vor încheia
contracte după 1 ianuarie 2007, nu vor putea cumpăra bunul
contractat, decât dacă au plătit rate cel puţin 12 luni. Totodată, dacă
două luni la rând clientul întârzie cu plata ratelor, firma de leasing are
dreptul de a rezilia contractul, iar bunul trebuie restituit.

Noua lege a leasingului
Agricultorii care cultivă plante necesare producerii de

vor beneficia anul viitor de o subvenţie
de 41 de euro pentru fiecare hectar. Subvenţia va fi acordată doar
pentru culturile de floarea-soarelui, soia şi rapiţă. Autorităţile
estimează că românii vor cultiva două milioane de hectare cu
plante din care se va produce combustibilul ecologic.

combustibili ecologici
De anul viitor, potrivit

cerinţelor Uniunii Europe
ne,
vor primi subvenţii numai
dacă vor avea cont
bancar.

-
agricultorii români
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Iranul va oferi răspunsul la problema nucleară în săptămâna 14-22August Guvernul Rusiei a hotarat sa publice
lista federala unica cu organizatiile recunoscute de tribunalele ruse ca fiind teroriste Guvernanţii germani susţin
prelungirea pachetului de legi anti-terorism, elaborat după 11 septembrie 2001 Preţul petrolului a ajuns la un nou
maxim istoric Forţele ONU detaşate în Haiti au fost mobilizate Impas în discuţiile privind intrarea Rusiei în OMC
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Gaza:

Libanul de Sud:

un caporal israelian de la un punct de frontieră a fost
capturat de grupuri armate palestiniene;

militari israelieni, aparent în misiune de
patrulare, au fost capturaţi de libanezi şiiţi aparţinând grupării
Hezbollah. "Sunt probleme la sud şi nord de graniţele noastre
care ne ameninţă stabilitatea şi încearcă să ne testeze
hotărârea. Vor eşua şi vor plăti un preţ greu pentru intenţiile lor",
a anunţat atunci premierul (israelian) Olmert.

După o şedinţă de urgenţă cabinetul Olmert a dat undă
verde acţiunilor militare în sudul Libanului, pentru eliberarea
celor doi soldaţi de gruparea Hezbollah.

doi

Libanul revine în atenţie

Liban, Israel şi Palestina

Libanul a căzut în război civil (1975- 1976)

12 iulie 2006

Ofensiva israeliană a adus din nou în atenţie Libanul, o zonă
ce pare predestinată unei permanente reconstrucţii.

Cunoscut în antichitate sub numele de Fenicia teritoriul
Libanului este supus temporar, de-a lungul secolelor, autorităţii
egiptene, asiriene, persane, seleucide, romane, bizantine,
arabe, cruciate, turce. După războiul mondial I, în urma
destrămării imperiului otoman, Libanul unit cu Siria este
administrat, în numele Ligii Naţiunilor, de Franţa. Separat de
Siria (1926), proclamat republică independentă (1941), primul
guvern naţional libanez (1943) păstrează trupe anglo-franceze
până în 1946. În prezent are o populaţie estimată la 3,8
milioane, limba oficială fiind araba. Se vorbeşte şi franceza,
engleza şi armeana. Regiunea este creştinizată înainte de
ocupaţia arabă (636), astfel comunitatea maronită devenind un
factor important în istoria Libanului. Mult timp a rămas
predominant creştină în timp ce zona Siriei de azi, musulmană.
Mai târziu, odată cu stabilirea druzilor în sudul Libanului şi în
diferite zone din Siria, încep conflictele inter-religioase. În
secolul XIX multe misiuni religioase occidentale se găsesc în
regiune conducând, pe fondul vechilor dispute, la masacrul
maroniţilor de către druzi (1860) şi intervenţia Franţei (1861),
intervenţie ce forţează sultanul otoman să numească un
guvernator creştin al Libanului. Franţa catolică încearcă prin
separarea (Libanului de Siria) din 1926 să protejeze
comunitatea creştină, maronită majoritară, din Liban.

Diversitatea etnică şi religioasă are un enorm impact asupra
sistemului de guvernare. Preşedintele trebuie să fie creştin
maronit, prim-ministrul musulman sunnit şi preşedintele
parlamentului musulman şiit. Locurile în parlament, instituţii ale
statului şi chiar armată, sunt atribuite tot pe criterii etnice şi
religioase. Grupurile religioase reprezentante în parlament ne

oferă o imagine clară a diversităţii sau divizării acestui stat:
maroniţi, greco-ortodocşi, greco-catolici, armeni ortodocşi,
armeni catolici, protestanţi, alţi creştini. Musulmani: sunniţi,
şiiţi, druzi, alţi musulmani.

Dacă într-o lume ideală, diversitatea ar aduce un câştig
pentru umanitate, în lume reală lucrurile stau exact pe dos,
după cum ne-o arată un drum imaginar ce porneşte din Irlanda,
trece prin Spania, Yugoslavia (fostă), zona ex-sovietică,
Afghanistan, Irak, state din America Centrală şi de sud şi se
încheie, pe moment, în state dinAfrica.

Libanul are 5 regiuni administrative. Zona sudică este
controlată de gruparea şiită musulmană Hezbollah fondată în
1982 în scopul rezistenţei în faţa forţelor de ocupaţie israeliene
din sudul Libanului (retrase în 2000). Are o aripă politică (un
ministru în actualul guvern libanez, alţi doi sunt simpatizanţi
declaraţi ai mişcării) şi una militară. Hezbollah urmează
ideologia şiită dezvoltată Ayatollahul Khomeini, liderul
Revoluţiei Islamice din Iran. Recunoscută în unele state arabe
ca legitimă, mişcarea este considerară „teroristă” de Israel,
Statele Unite, Marea Britanie şi Canada. Uniunea Europeană
nu a inclus-o pe lista statelor teroriste.

În timpul războiului Arabo-Israelian (1967) Libanul şi-a
declarat suportul pentru efortul de război Arab dar nu s-a
implicat militar în conflict.

Cu toate acestea, poziţia sa a devenit în curând dificilă
datorită acţiunilor anti-israeliene lansate de grupuri palestinie-
ne refugiate în sudul ţării. Israelul a acuzat în repetate rânduri
guvernul de la Beirut că nu face suficient pentru controlul zonei
de sud. Forţele israeliene încep să lovească palestinienii din
Liban (1968) iar în 1969 încep primele confruntări armate între
armata libaneză şi comandourile palestiniene.

Luptele între creştini, musulmani şi palestinieni au aruncat
ţara, la începutul lui 1975 în război civil. La cererea
preşedintelui libanez, Siria a trimis forţe militare care au oprit
atacurile musulmane şi palestiniene.

Situaţia instabilă a dus la reluarea luptelor în 1977. În sud,
forţele israeliene au atacat grupurile armate ale Organizaţiei
pentru Eliberarea Palestinei şi au ocupat Sudul Libanului în
1978. Au fost înlocuite de trupe ale Naţiunilor Unite. Acestea s-
au dovedit incapabile să controleze activităţile miliţiilor liba-
neze. În 1982 (anul naşterii grupării Hezbollah), armata israeli-
ană reia ofensiva. Beirutul este asediat, iar liderul palestinian
Yasser Arafat şi cei 11 mii de luptători ai săi sunt forţaţi să
părăsească capitala libaneză. Trei ani mai târziu, în vara lui
1985, se încheie a doua retragere a Israelului din Liban, care
păstrează însă controlul de-a lungul frontierei, asupra aşa-
numitei ,,zone de securitate''. În anii '90, organizaţia Hezbollah
îşi intensifică loviturile asupra statului evreu, care răspunde,
între 1993-1996, cu raiduri de proporţii. Doi ani mai târziu, Isra-
elul anunţă că intenţionează să se retragă din zona de securi-
tate, cu condiţia ca aceasta să nu mai fie folosită pentru atacuri
împotriva teritoriului său. Chiar dacă tratativele cu guvernul
libanez eşuează, pe 24 mai 2000, Israelul se retrage din
Libanul de Sud punând astfel capăt celor 22 de ani de prezenţă
militară. Hezbollahul preia din acel moment controlul în zonă.

Yulia Tymoshenko cere dizolvarea parlamentului
Criza actuală din Ucraina provine din formarea unei coaliţii "anti-criză",

din care fac parte două partide pro-Rusia: Partidul Regiunilor, cu 186 de
deputaţi (din 450) şi Partidul Comunist cu 21 deputaţi, cărora li s-a adăugat
Partidul Socialist, cu 33 de deputaţi, condus de Olexandr Moroz, care a şi fost
ales preşedinte al Radei Supreme. Împreună noua coaliţie are 240 de locuri
din 450 în Rada superioară (parlament).

Partidul Socialist făcuse parte din aşa-numita "coaliţie portocalie", alături
de Blocul Yulia Tymoshenko, cu 129 de deputaţi, şi Partidul Ucraina Noastră,
pro-prezidenţial, cu 81 de deputaţi.

Cele trei partide, care-l susţinuseră pe Viktor Iuşcenko împotriva lui Viktor
Ianukovici în alegerile prezidenţiale din 2004, conveniseră asupra formării
unei coaliţii şi desemnarea Yuliei Tymoshenko în funcţia de prim-ministru.

Marţi, parlamentul ucrainean a aprobat compoziţia tuturor comisiilor
parlamentare (26) şi a unei comisii speciale pentru privatizare.

Posturile principale în nouă comisii revin Partidului Regiunilor, în şapte
Blocului Yulia Tymoshenko şi cinci pentru Ucraina Noastră. Partidele
Socialist şi Comunist au posturi importante în trei comisii fiecare.

Tot marţi, coaliţia „anti-criză” la desemnat pe fostul candidat la preşe
denţie Viktor Yanukovych pentru postul de premier. Conform constituţiei,
candidatura va fi prezentată preşedintelui Viktor Yushchenko care are la
dispoziţie 15 zile pentru a o retrimite parlamentului. Parlamentul Ucrainei nu
poate numi noul premier decât la recomandarea preşedintelui. Opoziţia
încearcă să forţeze dizolvarea parlamentului şi convocarea de alegeri
anticipate, invocând practici ne-constituţionale în alcătuirea noii coaliţii.

-

Declara]ie - Hosni Mubarak

Ministerul pentru
Promovarea Virtu]ii }i

Prevenirii Viciilor

Într-o declaraţie acordată
ziarului de partid „El Watani el Jom”,
Hosni Mubarak a afirmat că nimeni
nu pune la îndoială dreptul
popoarelor de a opune rezistenţă
celor care vor să îi cucerească, dar,
în asemenea acţiuni, trebuie ţinut
cont de pierderi şi câştiguri. Cei
care „provoacă incendiul” pentru a-
şi asigura câştiguri limitate, ignoră
cel mai important scop al palestinie
nilor, acela al unui stat independent,
a spus Mubarak.Aceeaşi situaţie se
aplică şi în cazul Libanului, a mai
adăugat preşedintele egiptean în
interviul citat.

Guvernul din Afghanistan
intenţionează să reintroducă un
instrument de supraveghere a
normelor religioase asemănător
celui din perioada Talibană. Propu
nerea de a reinstala Ministerul
pentru Promovarea Virtuţii şi
Prevenirii Viciilor, propus de
Consiliul Naţional al Clericilor, a
trecut de Cabinetul lui Karzai şi va fi
prezentat în ParlamentulAfgan.

Sub talibani, ministerul a devenit
cunoscut pentru modul brutal de
impunere al Codului Taliban-Islamic
de comportare. Poliţia religioasă îi
bătea pe cei ce nu aveau barba
suficient de lungă, întârziau sau
lipseau la cele cinci rugăciuni
zilnice. Femeile nu puteau ieşi
decât însoţite de un bărbat, din
casă, lucru imposibil pentru miile de
văduve rămase în urma decadelor
de războaie. Ministerul era de ase
menea însărcinat cu interpretarea
şi aplicarea shariei.

M in i s t ru l pen t ru A face r i
Religioase, Nematullah Shahrani,
apără nou creatul organism:"
Principala sarcină a departamen
tului este să explice oamenilor ce
este permis şi ce este interzis în
Islam. În practică va fi destul de
diferit de cel din perioada Talibană.
El a negat că noul organism va avea
puteri poliţieneşti, dar va lupta, a
adăugat ministrul, împotriva
alcoolului şi a drogurilor. Va încuraja
oamenii spre un o atitudine după
model Islamic, ce presupune, de
exemplu, o ţinută mai modestă a
femeilor.

-

-

-

-

Banca centrală a Japoniei a anunţat că a pus capăt politicii
monetare cu dobânzi zero, în vigoare din luna martie 2001, în acest
sens majorând dobânda la împrumuturile interbancare pe o zi de la

la 0,25 la sută. Decizia consacră victoria celei de a doua economii
mondiale asupra deflaţiei, un fenomen care a afectat economia
niponă din 1998 dar care s-a estompat la sfârşitul anului trecut.

0

Senatul american a adoptat o lege
care permite extinderea cercetărilor în
domeniul celulelor stem CasaAlbă se
opune cu fermitate cercetărilor asupra

.

.

celulelor rezultate din embrionii
umani

Plan UE privind Este prevăzută
formarea unei forţe rapide de intervenţie în problema
imigraţiei ilegale.De asemenea, ar urma să fie pus la
punct un sistem de vize pe termen scurt la nivelul
Uniunii Europene şi măsuri pentru limitarea exodului
tinerilor bine pregătiţi din statele aflate în dezvoltare.

imigraţia ilegală.

LIBAN între conflictele interne şi interesele externe
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Joi 20.07.2006

âmbătă 22.07.2006

Duminică 23. 07.2006

Marţi 25.07.2006
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Tîmpu Remus şi
Mihai Magdalena-Maria (18ani)

Ştefan şi
ş Rebeca Liliana

ştea Flavius-Ion şi
Buzatu Ionela-Elena (26 ani)
Ghibea Florin

Munteanu Carla-Bianca(25ani)
Vaipan George-Ilie

Pera Emil Ştefan (26 ani) şi

Gherghinescu Voirel(29ani)şi
Roşian Lidia-Cosmina (25 ani)

P (30 ani)
şi Iacob Simona (27 ani)

Druiu Gigi şi

N Şerban
Beciriga Mariana-Elena (28ani)

L şi
Puşcaşiu Gianina-Gabriela

Gheorghe Sebastian-Paul
(22 ani) şi

Petroca Andreia (25 ani)
Dr (23

ani) şi Bunaci Andreea (25 ani)
Meza Daniel (29 ani) şi

Toader Alina-Valentina (23 ani)
Orbulescu Martinel-Adrian

(35 ani) şi
Cazacu Liliana (21 ani)

Pascu Daniel (28 ani) şi
Buliga Cristina-Cornelia(21ani)

Farîcea Ilie (40 ani) şi
Forcoşanu Gabriela-Mariana

(41 ani)
Sorescu Daniel (28 ani) şi

ş Iancu (30 ani) şi
Voina Adriana (24 ani)

Manda Ciprian (24 ani) şi
Botez Laura-Elena (20 ani)

şi (24 ani)
P

şi Hîrtie Mirela (26 ani)

Lucian (37 ani) şi
Necula Lidia (36 ani)

Hîrn (23 ani) şi

(37 ani) şi
Petrişor Loredana-Ana (19 ani)

(27 ani)

Mare (23 ani)
Mesaro

ătrău Alin-Cristian

(27 ani)

ănu

ătăianu Viorel (23 ani)

ăghi

Bălu (22 ani)
Bănu

Sîrbu Marius

ăun Gabriel-Ruben (25
ani)

ău Marian

Gunter Toth

i

S
1.

18.

1.

3.

(21ani)
Fi (28 ani)

(31 an ) şi

(28 ani)şi
Mircea Ramona-Daniţa (24ani)

Gulie Corina-Mariana (26 ani)

Gherga Tatiana-Opriţa (32 ani)
ţ Dan- (35 ani)şi

ţa Iulian-Ciprian

ţa Nicoleta

(26 ani)
Dobre Ana Carian

Popescu

Frînca Mariana-Cristina (24ani)

2.

1.

(25ani)

�

�

�

�

Talonul este valabil numai în cazul anunţurilor!
Completaţi talonul cât mai citeţ!
Limitaţi mărimea anunţului la cel mult 20 cuvinte!
Marţi - ultima zi de primire a anunţurilor.

Redacţia nu îşi asumă responsabilitatea pentru textul
anunţului gratuit transmis telefonic sau prin talon,
responsabilitatea revenind în exclusivitate persoanelor
care l-au comunicat.

1700 Reşiţa, Str. Libert ţii, Bl. A3, Ap. 17ă
www.cs.ro/presa/prisma E-mail: prisma@cs.ro

Tel.
0355-81.05.33Fax
0255-22.11.34Tehnoredactare: PRISMA

Tiparul: West Tipo Internaţional

Director

Tel. 0723-144.233
Iliasă Ioan

Adresa

Prenume TelefonNume

,Textul anuntului:

I u i el

Diverse

Domn 51 ani, pl
ţ

ţa.

ăcut,
1.80/80, doresc cuno ă cu
doamnă pentru prietenie chiar
căsătorie. O.P. 2, C.P. 10,
Re

ştin

şi

Matrimoniale

,Anunturi ,AnunturiANUNŢURI GRATUITE PENTRU PERSOANE FIZICE

TELEFONAŢI LA NUMĂRUL 0 55 221134
SAU COMPLETAŢI TALONUL DE JOS ŞI
PUTEŢI PUBLICA

2 -

UN ANUNŢ DE CEL MULT 20 CUVINTE
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Vând Dacia Super Nova,
preţ neg. Tel. 0726-086536.

Vând 2 autoturisme: Fiat
Tipo iesel, a.f. 1993, persoan

1987, persoan

ţionare. Tel.
0744-696581, 0355-807476.

ând Piagio Ciao, preţ 200 €
fix. Tel. 0744-275176.

Vând ambreiaj Ford Escort
1.4. Tel. 0355-408650.

Vând azda 626, 2 200
cmc, sport, 2 u

d

V

M .

ă
fizică, consum 5%, Fiat Ritmo
benzină, a.f. ă
fizică, 6.5%, ambele în stare
foarte bună de func

ă partea
stângă la

şi, lovit
şofer. Tel. 0744-

893170.

Auto-Moto-Velo

Înregistrate în Re ţa
pentru perioada
20 - 25 Iulie

şi

2006

Vând apartament 2 camere,
confort III, etaj II cu balcon în-
chis în Re ţa, Calea Caranse-
be

ţa. Tel. 552016.
Vând apartament 4 camere,

confort I, decomandat, 2 b
ţa 1

Decembrie 1918, f

Vând cas
ţ neg. Tel. 0748-

326098.

ţ
19.600 € neg. Tel. 0720-015585

Vând apartament 2 camere,
buc

ţ 20.500 €. Tel. 0355-
804949.

şi
şului. Tel. 0724-723259,

225452.
Schimb apartament cu 2

camere în Bocşa cu garsonier
şi

ş, pre

ă
în Re

ăi, 2
balcoane, boxă 96 mp, Pia

ără interme-
diari. Tel. 216458, 0355-807491

ă, terenuri, păduri
în Ezeri

Vând apartament 2 camere,
confort I, centrală, Moroasa,
etaj III/IV, bloc cărămidă, pre

ătărie, hol mare, confort I,
Luncă, pre

Imobiliare

V nd

Pre

l

y

tv -

-
-

m

.

.

â ca lcu la to r In te l
Pentium III, 733 MHz în perfect

ţionare. ţ 100 €.
Tel. 0723-264685.

Vând dormitor stare foarte
bun ţ 1.500 lei. Tel. 0355-
807476, 0744-696581.

Vând mobil
ţ 350 lei

neg, frigider Arctic mic, preţ 200
lei. Tel. 250678, 0355-802408.

Vând joc P ay Station, preţ
120 lei

ţ
60 lei.Tel.216468, 0355-807491

Vând lamp ţe,
c ţ

ţuri foarte
convenabile. Tel. 0355-801395.

Vând ma

Vând banc
ţi, aparat pt. abdomen.

Tel. 214781, 0355-408650
Vând mobil

)

ă
stare de func

ă, pre

ă: pat recameu,
dulap, bibliotecă, pre

ă, pre

ă inox cu 6 bra
ărucior pia ă german, picup

Tesla tip valiză cu discuri în sta
re perfectă, valiză pentru costu
me, germană, pre

ă de cusut
Casnica, anual, masă de 12
persoane cu 6 scaune. Tel.
0355-408066.

ă cu halteră
ă

ă cu furnir din
rădăcină de nuc (servantă

ă . Tel. 0355-408650,
214781

Vând dulap bucătărie cu 2
corpuri suspendate, congelator

şi jocuri originale de PC I
şi II, manete, memor carduri.
Tel. 0721-798604.

Vând Sport (251), diago
nala de 31 cm cu circuit integrat
cu tranzistori, în stare bun

şin

şi
greut

şi
vitrin

şi un dulap cu vitrine, vechi,
lemn cireş. Tel. 0355-804910,
0749-263110.

DECESE
Înregistrate în Re ţa
în perioada

şi
5 - 12 Iulie

� �

�

�

�

� �

�

�

�

�

�

�

� �

�

�

�

Guga Doru (70 ani)
Vârvesc Adam (78 ani) Popa
Eva (81 ani) Aga Ana (74 ani)

(46
ani) Ursu Lucia
Magheţ Aurel Iacob (75
Antofi Constantin (77 ani) Ato-
moaei

(81
ani) Greere Ioana (66 ani)
Buriman Letiţia (63 ani) Fele
Iuliu Salcai Magda-
lena

Butan Gheorghe-Ionel

ani)

(73 ani)
(75 ani)

(44 ani)

Taras (79 ani) Martin
Vasile (68 ani) Căpraru
Dorina (53 ani) Tatar Maria
(53 ani) Ghiocel Pavel

Vând cas

ţa, nr. 113, preţ 13.700 €
neg. Tel. 0721-097843.

Vând apartament 2 camere.
Tel. 0744-420926.

ând apartament 4 camere,
decomandat, preţ 30.000 €
(Micro IV), persoan

ţa. Tel.
0742-739823.

Vând cas ţulArad ori
schimb cu garsonier

ţa, preţ neg. Tel. 0748-
326098.

Schimb garsonier
ţiri, confort II cu garsonier

ţ

ţa sau
Boc

elegan-
t ţe, 2 ga-
raje, teren 430 mp, Muncito-
resc, str. Izvorului, preţ 60.000 €
(închiriez - mobilat - 300 €). Tel.
0355-414326, 0742-773016.

ţ, birouri, 50 mp,
recent renovat, Muncitoresc,
semafoare, preţ 160 €. Tel.
0742-773016, 0355-411748.

Vând apartament la cas

ţ ţ 100 € +
100 € garanţie. Tel. 0740-
369836.

ă 3 camere, baie,
pomi fructiferi, Cuptoare,
Re

ă fizică. Tel.
0742-199295.

Cumpăr casă în Re

ă în jude
ă sau casă

în Re

ă cu îmbu-
nătă ă
confort I + diferen ă. Tel. 0748-
326098.

Cumpăr casă în Re

Vând casă, D+P+M,
ă, 6 camere, dependin

Închiriez apartament la
casă, acces propriu, vad, ideal
pentru comer

ă cu
garaj + 1.200 mp teren. Tel.
0355-408650.

Vând casă Dognecea,
complet mobilată, zonă cu lacuri

Ofer spre închiriere aparta-
ment cu o cameră. Tel. 0740-
018256.

Dau în chirie apartament 2
camere, parter, mobilat, gresie,
faian ă, centrală, pre

Primesc în gazdă 2 fete. Tel.
254445.

Cumpăr apartament 1-2
camere, ofer maxim 10.000 €.
Tel. 0723-445614.

şi

şi

şi

şi
şa. Tel. 0748-326098.

şi munte. Tel. 0726-357909,
210345, 0355-411682.

V

Sat-Inst - Montez antene sa
telit orice configura

-
ţie (Digi TV,

Max TV, Focus Sat). Decodez
diferite pachete de programe
str

î

:
ţ
ţ

T -
.

ăine. Tel. 0724-026376.
Transfer casete video pe

dvd. Tel. 220323, 0723-277475,
0743-672399.

ă
ă ă

ă ă
ă

Caut colaboratori pentru
promovarea n sistem MLM a
produse lo r Re fan www.
refan.com Tel. 0740-030221;
email mi_io_co@yahoo.com

Economist cu experien
caut firm pentru eviden
contabil complet cu contract
de prest ri servicii. el. 0744
523052

PRISMA

angajează

jurnalist

agent vânzări

Tel. 22.11.34

Oferte-Cereri
de Serviciu

Ofer traduceri legalizate
pentru limbi rare: greac

ţie. Tel.
0745-162199.

Recondiţionez tapiţerii la
domiciliu. Tel. 0355-808794,
0729-110040.

Execut lucr -
ţii cu membran

ţ

Sonorizez la preţuri mici
nunţi, botezuri, chefuri, cu
muzic

ă, arabă,
chineză etc, precum

ă circula

ări de hidroizola
ă bituminoasă.

Tel. 0743-733252.
Acord asisten ă juridică. Tel.

0727-505315.

ă de toate genurile. Tel.
220323, 0723-277475.

şi pentru
limbi de larg

Firm

ţe
P C . C V p e m a i l
office centrul.com.

ă de calculatoare
u r g e n t

personal comercial
a n g a j e a z ă

şi
tehnic. Obligatoriu studii
superioare şi cunoştin

@

Tehnoredactez orice fel de
lucrări de licen ă sau referate,
pre

Meditez eficient la pre

ă ă.
Tel. , 0727-
815760, 0748-413548.

ţ
ţuri minime. Tel. 0355-

412568, 0727-815760, 0748-
413548.

ţuri
rezonabile, elevi clasele V-XII la
limba român

0355-412568
şi francezlimba

Vând pene noi. Tel.
0355-408650, 214781.

ă combinată
furnir nuc, veche

ă. Tel. 0355-805379,
0746-207850, 0746-207851.

Vând color Ne , pre

ăr are color
din plastic, bune sau defecte.

ă de spălat
Albalux, pre

ăr tablouri pictură sau
litografie cu temă religioa să,
dimensiuni mari, ofer 100 lei.
Tel. 253824.

şi dune

Vând mobil
şi rochie

mireas

şin

tv i
dvd

televizo

tv
wc

-

ţ 200
lei, nou, preţ 120 lei. Tel.
0355-807748, 0729-556144.

Cump

Tel. 0355-807748, 0729-
556144

Vând Sport, alb-negru,
preţ 50 lei, cu bazin, preţ 60
lei. Tel. 254445.

Vând ma
ţ 100 lei neg. Tel.

0355-402865.
Cump
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Ghid al c@l@toriilor în str@in@tate
Ministerul Afacerilor Externe de la Bucureşti a lansat un site pe

internet cu informaţii utile despre 80 de ţări pentru cetăţenii români care
vor să călătorească. Site-ul cuprinde informaţii şi avertismente menite să
prevină eventualele neplăceri sau pericole la care cetăţenii români pot fi
expuşi când călătoresc în străinătate. Accesul pe internet poate fi făcut
direct de pe site-ul ministerului www.mae.ro.

Există pe acest site 16 ţări marcate cu roşu în care se apreciază că
există riscuri majore pentru siguranţa personală a celor care le vizitează.
Este vorba despre Irak, Afganistan, Somalia, Republica Democrată
Congo sau Israel. De asemenea, două ţări sunt marcate cu galben, ceea
ce înseamnă că există unele lucruri asupra cărora cetăţenii români care
călătoresc în ele trebuie să fie atenţionaţi pentru a nu avea neplăceri.
Una este Iranul, în care autorităţile pot taxa cu 30 de euro pe zi pe acei
cetăţeni străini ale căror şedere este considerată neautorizată. Cea de-a
doua ţară cu galben este tocmai Bulgaria, despre care cetăţenii români
sunt atenţionaţi că a introdus un sistem de declarare a şederilor mai lungi
de 24 de ore. Tot în privinţa Bulgariei, ghidul MAE recomandă circulaţia
pe drumurile importante, menţionând că au fost semnalate uneori cazuri
de echipaje false de poliţie, care au jefuit autoturismele străinilor.
Atenţionări împotriva unor posibile jafuri pe şosele se fac însă şi în
privinţa Ungariei.Astfel, ghidul foloseşte un limbaj destul de diplomatic şi
menţionează, de exemplu, ţările cu şosele bune, în schimb, despre
drumurile proaste din altele nu pomeneşte nimic. Ghidul conţine
informaţii despre ce trebuie să facă în fiecare ţară cetăţenii români care
se confruntă cu probleme medicale, au accidente sau sunt furaţi şi rămân
fără mijloace de a se întoarce în ţară. Ministrul afacerilor externe a
reamintit şi existenţa unui fond din care autorităţile consulare române pot
acorda ajutoare de urgenţă, sub formă de împrumut pe termen scurt,
pentru cetăţenii români aflaţi în dificultate.



Vând apartament 3 camere, confort I,
semidecomandat, etaj VI, îmbun ţit,
zona Govândari, preţ 24.000 €. Tel.
221529, 0788-657217. (Magister)

Vând apartament 2 camere confort I,
semidecomandat, etaj IV/IV, zona
Lunc ţit, preţ 18.000 €. Tel.
221529, 0788-657217. (Magister)

Vând apartament 2 camere confort I,
semidecomandat, etaj I/IV, zona Lunc

ţit, preţ 18.000 € fix. Vând
apart. 2 camere conf I, semidecoman-
dat, etaj IV/IV, zona Lunc neîmbun
ţit.Tel. 221529, 0788-657217. (Magister)

Vând apartament 2 camere confort I,
semidecomandat, etaj IV/IV, zona
Lunc preţ 21.000 €. Tel. 221529, 0788-
657217. (Magister)

Vând apartament 3 camere, confort I,
decomandat, etaj IV/IV, zona Govândari,
cu central ţ 20.000 €. Tel. 221529,
0788-657217. (Magister)

Vând apartament 3 camere, confort I,
decomandat, etaj II/IV, îmbun ţit, zona
Re ţa sud, preţ 30.000 €.Tel. 221529,
0788-657217. (Magister)

Vând apartament 3 camere, confort I,
semidecomandat, etaj VII/X, zona
Govândari, preţ 20.000 €.Tel. 221529,
0788-657217. (Magister)

Vând apartament 2 camere, confort
II, semidecomandat, etaj III/IV, zona
Govândari, neîmbunt ţit, preţ 15.000€
fix.Tel.221529, 0788-657217. (Magister)

Vând apartament 4 camere, confort I,
decomandat, etaj VIII/X, zona Govân
dari, îmbunt ţit, preţ 28.000 €. Tel.
221529, 0788-657217. (Magister)

Vând cas
ţit

ţ 40.000 €. Tel.
221529, 0788-657217. (Magister)

Vând cas 5 camere, 2 coridoare, o
baie, buc ţit

ţ 70.000 €. Tel.
221529, 0788-657217. (Magister)

Vând vil superîmbunt ţit
ţ ţ

180.000 €. Tel. 221529, 0788-657217.
(Magister)

Vând cas 3 camere, baie, buc
ţ, curte cu teren 200 mp,

îmbun ţit ţ
45.000 €. Tel. 221529, 0788-657217.
(Magister)

Vând cas 2 camere, hol, curte cu
gr

ţ 20.000 €. Tel. 221529, 0788-
657217. (Magister)

Vând în B
ţ, în suprafaţ

ţ Tel.
221529, 0788-657217. (Magister)

ătă

ă, neîmbunătă

ă,
neîmbunătă

ă, ătă-

ă,

ă, pre

ătă

ă

ă

ă din cărămidă arsă, 3
camere, baie, bucătărie, îmbunătă ă,
zona Muncitoresc, pre

ă
ătărie, garaj, îmbunătă ă,

zona Po

ă ă ă în supra-
fa ă de 400 mp, construibilă, pre

ă ătărie,
terasă,

ătă ă, zona Muncitoresc, pre

ă
ădină 2000 mp, zona Boc ă,

pre

ăile Herculane pensiune
turistică Floare de Col ă
construită de 288 mp ă de locuit în
suprafa ă de 54 mp cu teren 400 mp.

ort

-

şi

şta Mare, pre

şpai

şa Român

şi cas

TRYO M
AGENŢIA IMOBILIARĂ

...CA SĂ AI TU CASĂ !!!

APARTAMENTE
SPAŢII COMERCIALE

CASE
TERENURI

INTERMEDIAZĂ VÂNZĂRI - CUMPĂRĂRI - ÎNCHIRIERI:

LICENŢIATĂ A.R.A.I. SERIA L.A. NR. 013

B-dul Republicii bl. 1, sc. 1, ap. 04
(vis-a-vis complex Intim)

Tel. 0255-21.92.92
E-mail: tryo_m@yahoo.com

,Agentii imobiliare ,Agentii imobiliare ,Agentii imobiliare

V nd apartament 3 camere. Tel.
0788-374143

V nd apartament 2 camere cu
central i alte mbun t iri. Tel. 0788-
374146

V nd apartament 2 camere i teren
C. Caransebe ului. Tel. 0788-509283

â
(Tryo M).

â
î ţ

(Tryo M).
â

(Tryo M).

ă ă ăş

ş
ş

Agenţia imobiliară Magisterintermediază vânzări-cumpărări

apartamente - case - terenuri - închirieri spaţii comerciale

Reşiţa, B-dul Revoluţia din Decembrie, bloc 30 parter

Tel./fax: 0255-22.15.29, mobil: 0724-30.26.16, 0788-63.09.08, 0788-657217

� Acordăm consultanţă gratuit pentru obţinerea în regim de
urgenţă a creditelor ipotecare şi rezolvarea actelor notariale

Vând super-cas din c

ţ 65.000 €. Tel.
221529, 0788-657217. (Magister)

Vând cas
ţiri, curte

comun ţ 30.000 € neg. str. Traian
Lalescu. Tel. 221529, 0788-657217.

Vând cas
ţi de privatizare, preţ 22.000 €

neg.Tel.221529,0788-657217(Magister)
Vând apartament la cas

ţ 15.000
€ fix, zona Catedralei. Tel. 221529,
0788-657217. (Magister)

Vând 4 000 mp teren intravilan la
strad ţ 7 €/mp. Tel. 221529, 0788-
657217. (Magister)

Vând 2 terenuri, unul de 7.194 mp

ţ 8 €/mp.Tel. 221529,
0788-657217. (Magister)

Vând apartament o camer
ţit, preţ 12.500 €

fix. Tel. 221529, 0724-302616, 0788-
657217. (Magister)

Vând teren 4.200 mp zona Calea
Timi ţ 12 €/mp. Tel. 221529,
0788-657217. (Magister)

Vând teren 30.000 mp situat pe
Calea Timi ţ 2 €/mp. Tel.
221529, 0788-657217. (Magister)

Vând teren 17.000 mp la Km 8 lâng
ţia de curent, preţ 1 €/mp. Tel.

221529, 0788-657217. (Magister)
ând teren 1000 mp în zona Lunc

ţ 70 €/mp. Tel. 221529, 0788-657217.
Vând 2.850 mp teren zona Renk, preţ

4 €. Tel. 221529, 0788-657217.
Vând 11.500 mp teren la km 8 lâng

ţ 8 €/mp. Tel. 221529, 0788-
657217. (Magister)

Vând teren 4.300 mp pe drumul E70
la ţ 6
€/mp. Tel. 221529, 0788-657217

Vând 2.877 mp teren, lâng
ţ 0,75 €/mp + p

ţ
ţ, preţ 1 €/mp. Tel.

221529, 0788-657217. (Magister)

Închiriez spaţii comerciale în Re ţa:
B-dul Republicii, B-dul A.I. Cuza, P-ţa 1
Decembrie 1918, str. I.L. Caragiale, B-
dul Libert ţii. Tel. 221529, 0788-657217.
(Magister)

Închiriez spaţii comerciale în
Caransebe

ţiu comercial pe str. Ardealului. Tel.
221529, 0788-657217. (Magister)

Închiriez spaţii comerciale în Anina,
Boc ţa, B ţelu
Ro Tel.
221529, 0788-657217. (Magister)

ă ărămidă arsă,
6 camere, 2 băi, una de serviciu, bucă
tărie, garaj, 2 intrări, front stradal 36 m,
zona Muncitoresc, pre

ă, cărămidă arsă, 3 came-
re, bucătărie, baie, îmbunătă

ă, pre

ă 2 camere, str. Castanilor,
posibilită

ă, 2 camere,
salon 30 mp, baie, bucătărie, pre

ă, pre

ălalt de 5.755 mp, zona Calea Caran
sebe

ă, etaj II/X,
zona Micro IV, îmbunătă

ă
sta

ă,
pre

ă

ă localitatea Buchin, pre

ă
ădure de

stejar ă de 3.237 mp
în localitatea Driglovă

ă

ăile-Herculane, O
ăm chiriile din zonă.

-

.

-

V

.

şi
cel

şului, pre

şoarei, pre

şoarei, pre

şosea, pre

şosea, lâng

şosea, în
Doman, pre

şi gorun, în suprafa

şi

ş vis-a-vis de
şi spa

şa, Oravi
şu, practic

Magazinul Mall

Vânz riã

Închiriez apartament 2 camere,
Micro I, etajul I. Tel. 0724-316973. (Euro
House)

Vând spaţiu comercial, Govândari.
Tel. 0766-316973. (Euro House)

Închirieri
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V nd apartament 1 camere cu
central i termopane, etaj 1. Tel. 0788-
388502

V nd apartament 2 camere conf. 1
decomandat ne mbunat it, pre 14 800

neg. Tel. 0788-571780
V nd apartament 3 camere conf. 1

decomandat, bloc 4 etaje. Tel. 0788-
494074

â

(Tryo M).
â

î ţ ţ .
€ (Tryo M).

â

(Tryo M).

ă

ă

ş

Firmele abonate beneficiază de:
- reducere - % la publicitate pe perioada abonamentului

- reducere % pentru diferite anunţuri, ex. anunţ de mediu ş.a.

- reducere 15 - 25% la cărţ de vizită, legitimaţii, ecusoane ş.a.

- publicarea gratuită (la mica publicitate) a anunţurilor pentru

cursuri de iniţiere şi perfecţionare, angajări de personal, cursuri de

calificare şi specializare etc.

20 30

25

Sunaţi la 0 55 22 11 34 !2 - . .

Abonamentele se pot face la factorii po

ţul Cara

ştali

din jude ş-Severtin

Dacă vreţi să aveţi ziarul Dvs.,

abonaţi-vă la "PRISMA"

Dacă vreţi să aveţi ziarul Dvs.,

abonaţi-vă la "PRISMA"

Un abonament pentru 3 luni cost
tariful

ă 7,5 lei
6 luni - 15 lei ( include ziarul taxele poştale)şi

10 l 06
11 l 06
12 l 06
13 l 06 8599
14 l 06 60,2065
17 l 06 61,8278
18 l 06 59,6574
19 l 06 57,8474

Iu ie 56,3338
Iu ie 56,6076
Iu ie 57,8061
Iu ie 58,
Iu ie
Iu ie
Iu ie
Iu ie

Data Lei noi

PREŢUL
GRAMULUI DE AUR lei

2,90
2,88
2,86
2,84
2,82
2,80
2,78
2,76
2,74
2,72
2,70

EURO

CURSUL VALUTAR COMUNICAT DE B.N.R.
lei

3,62
3 60

3,48
3,46

3,42

,
3,58
3,56
3,54
3,52
3,50

3,44

USD

19 20 21 29 30 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 18 1922 23 26 27 28

1 Iunie9 - 19 Iulie 2006

Duminic Iu ieă 23 l
REFARM

orele 7 - 22,
bd. I.L. Caragiale, tel. 210197

GO ARMPH
orele - ,

. , tel. 256676
8 14

bd Republicii 18

Programul farmaciilor

Casanova
Vineri orele 18, 20
Sâmbătă - Duminică orele 16, 18, 20

C
I
N
E
M
A

Dacia 21 - 23 Iulie

Este cel mai cunoscut seducator al lumii. Se spune ca
nici o femeie nu poate rezista farmecului sau.Pana acum.
Pentru prima oara in viata, Casanova (Heath Ledger) se
vede refuzat, de o frumoasa venetianca, pe nume Fran-
cesca (Siena Miller). Printr-o serie de deghizari istete si
planuri complicate, Casanova incearca din rasputeri sa
se apropie de Francesca, intrand intr-un joc periculos, la
capatul caruia se gaseste adevarata pasiune a vietii sale.



DE VĂZUT LA TV:
BOX PROFESIONIST: NOAPTEA CAMPIONILOR

Vineri Pro TV ora 20:30
FOTBAL: Retragerea lui Dennis Bergkamp: Arsenal - Ajax

Sambata TV Sport ora 19:00
FOTBAL: SUPERCUPA ROMANIEI: STEAUA - RAPID

Sambata TVR 1 ora 20:50
CICLISM: TURUL FRANTEI - FINAL

Duminica Eurosport ora 15:00
MOTOCICLISM: Camp. Mondial, etapa din SUA, clasa MOTOGP

Duminica Eurosport ora 00:00
ATLETISM: Super Grand Prix-ul IAAF, Stockholm

Marti Eurosport ora 20:00
BOX PROFESIONIST: P. MELKOMIAN - G. DROZD

Marti Eurosport ora 22:30
ATLETISM: Marele Premiu IAAF, Concursul de la Helsinki

Miercuri Eurosport ora 18:30

COMPETIŢII SPORTIVE ÎN S PT MÂNAURM TOARE:Ă Ă Ă
01-23 iul: CICLISM - Turul Frantei;
21-22 iul: CNR - Raliul Sibiului;
21-23 iul: MOTOCICLISM - Etapa din SUA- motogp;
24-30 iul: TENIS - WTATour - Stanford, SUA;
24-30 iul: TENIS -ATPTour - LosAngeles, SUA.

ANDREI PAVEL C#{TIG~TOR LA DUBLU
Andrei Pavel şi cehul Jiri Novak au câştigat duminic

şi 175
puncte în clasamentul ATP Entry. În acest an, Andrei Pavel a mai
câştigat dou

şi la Munchen (al
ştigat al

treilea titlu al carierei, trecând în finala Openului Elve

şi a reuşit s
ştige primul s

şi US Open, acum
în vârst ştigase un turneu ATP din
septembrie 2003, de la Openul din Shanghai. De cealalt

ă proba
de dublu a turneului de tenis de la Gstaad (Elve

ă perechea elve ă Marco
Chiudinelli - Jean-Claude Scherrer cu 6-3, 6-1.

Cei doi învingători vor împăr

ă finale la dublu: la Auckland (alături de olandezul
Wassen) ături de germanul Waske).

În turneul de simplu, francezul Richard Gasquet a câ

Australianul Mark
Philippoussis a venit la Newport cu un wildcard ă
câ ău titlu după 2003, învingându-l în finală Justin
Gimelstob, 6-3 7-5.

Philippoussis, fost campion la Wimbledon
ă de 29 de ani, nu mai câ

ă parte,
Gimelstob s-a aflat la prima sa finală din circuitul preofesionist, pe
care din păcate pentru el a pierdut-o.

Tenismenul român Andrei Pavel a urcat două pozi

ă ă turneul de la Wimbledon. În schimb, Răzvan
Sabău a coborât o pozi ă de ierarhia precedentă, ajungând
pe locul 124, în timp ce Victor Hănescu se află pe locul 178, în
coborâre cu 12 locuri. În ierarhia ATP Entry, Pavel este al 79-lea,
Hănescu al 115-lea, iar Sabău se află pe pozi

ţia), dotat cu premii
de 421.250 euro, învingând în final ţian

ţi un premiu de 19.800 euro

ţiei de
Feliciano Lopez, 7-6 (7-4) 6-7 (3-7) 6-3 6-3.

ţii, de pe
locul 75 pe locul 73, în clasamentul ATP Indesit Race, dat
publicit ţii dup

ţie faţ

ţia 168.

Philippoussis, învingător la Newport.

BOX - C.E.
In perioada 14-23 iulie se

desfasoara la Plovdiv Campio-
natele de box ale seniorilor. La
aceasat importanta competitie
Romania va fi reprezentata de
pugilisti la toate categoriile.

Vor evolua: Iulius Poczo, 21
ani, 48 kg, Veronel Tarau, 21, 51
kg, Iulian Stan 19, 54 kg, Adrian
Alexandru, 22, 60 kg, Ionut
Gheorghe, 22, 64 kg, Radu
Zarif, 22, 69 kg, Ronald Gavril,
20, 75 kg, Constantin Bejenaru,
22, 81, Razvan Cojanu, 19, 91
kg si Bogda Dinu, 20, +91 kg.
Antrenori sunt Valentin Vran-
ceanu si Grigore Bondavali,
care si-au propus ca obiectiv 1-
2 medalii.

FOTBAL - LIGA 1
Incepand din data de 28

August se va da startul la o noua
editie a campionatului in-tern de
fotbal care se va denumi de anul
acesta Liga 1. Iata si programul
primei etape:
Poli Timişoara - Steaua
U Craiova - FC Vaslui
UTA Arad - Farul Constan

şi
Na şti - Dinamo
Sportul - Rapid Bucureşti
Jiul Petroşani - FCArgeş Piteşti

ţa
Oţelul Galaţi - CFR Cluj
Ceahl - Gloria Bistriţa
Unirea Urziceni - Poli Ia

ţional Bucure

ăul

CICLISM - TURUL ROMANIEI
Caravana Turului Romaniei a intimpinat noi probleme

organizatorice. Dupa o transbordare de aproximativ 60 de
kilometri, caravana a plecat de la Toplita cu aproape o ora
intirziere. Motivul acestei decalari l-a constituit o neintelegere la
startul tehnic. Echipa Ucrainei si cea a Bulgariei s-au ratacit prin
localitatea din care trebuia sa se plece. Astfel, in loc de ora 13:30,
la cit era anuntata oficial in program, ora de plecare in cea de-a
doua etapa a Micii Bucle a fost data la 14:25!

Distanta de 131 de kilometri dintre Toplita si Piatra Neamt s-a
parcurs destul de greu, asta si pentru ca a fost una mai dificila, care
a inclus doua catarari de categoria A si una de categoria B.
Bulgarul Dimov Plamen a fost primul ciclist care a rupt starea de
monotonie, evadind la numai un kilometru, dupa ce caravana a
trecut de Bicaz. Nu a fost foarte rapid, deoarece la scurt timp a fost
inghitit de restul concurentilor. El a fost insa primul in catararea de
la Borsec (1.150 metri altitudine). Trei rutieri si-au adjudecat
sprinturile intermediare din runda a doua, acestia facind parte
dintr-o alta evadare. Marius Cojocaru (Romania - juniori), Tobias
Rupp (Germania) si olandezul Sierd Steigenga, care concureaza
pentru Dinamo. Ultimul si-a adjudecat si victoria in cea de-a doua
cursa din Turul Romaniei, parcurgi nd distanta dintre Toplita si
Piatra Neamt in 3h 01:57 minute.

SANC IUNI N ITALIAŢ Î
„La 120 de ore dupa cea mai fericita zi de la Cupa Mondiala,

fotbalul italian a trait nefericita zi a primei retrogradari, istorice, a
echipei Juventus in Serie B, cu 30 de puncte handicap, alaturi de
Fiorentina si Lazio, iar AC Milan ramine in prima divizie, cu un
handicap de 15 puncte“, scrie „Corriere della Serra“. „Puternica
lovitura“, titreaza cu majuscule „Gazzetta dello Sport“, reamintind
ca toate cluburile implicate vor face apel la aceasta decizie, pentru
ca recursul sa se pronunte inainte de 24 iulie, data-limita impusa
de UEFA pentru anuntarea echipelor care vor reprezenta Italia in
cupele europene.

Cu mici exceptii, majoritatea vedetelor de la cluburile implicate
au anuntat ca isi cauta alte echipe, desi noul antrenor al
Juventusului, Didier Deschamps, si alti tehnicieni au rugat la calm
pina la pronuntarea recursului.

Au existat insa si persoane fericite dupa aceasta decizie.
Internazionale Milano si AS Roma vor juca direct in grupele Ligii
Campionilor, in timp ce Chievo si Palermo vor evolua in turul trei
preliminar. In Cupa UEFAvor merge Livorno (locul 9), Empoli (locul
11) si Parma (locul 10). Deoarece Empoli nu are un stadion
conform normelor europene, este posibil ca locul sa-i fie luat deAC
Milan, la recurs. De asemenea, in Serie A vor ramine Messina,
Lecce si Treviso, echipe retrogradate la finalul sezonului trecut.

Principalele sanctiuni dictate:
Juventus: retrogradare in Serie B, 30 de puncte penalizare,

retragerea ultimelor doua titluri, amenda 80.000 de euro;
AC Milan: excluderea din cupele europene, raminere in Serie

A, 15 puncte penalizare, 30.000 de euro amenda;
Lazio Roma: retrogradare in Serie B, 7 puncte de penalizare,

40.000 de euro;
Fiorentina: retrogradare in Serie B, penalizare cu 12 puncte,

50.000 de euro;

�

�

�
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RALIUL SIBIULUI
121,7 kilometri de probe speciale. Asta îi aşteapt

şi în WRC.
Spectacolul în Raliul Sibiului OMV va începe înc

şans
şi seta maşinile pentru cea de-a doua etap

Ştrand. Plecarea în aceast
şurare este similar cu cel

al super specialelor organizate pe stadion în Campionatul
Mondial de Raliuri (WRC). Prima zi a Raliului Sibiului
OMV se va încheia de abia la miezul nop

Şanta pe noapte. Startul în singura
prob

ă pe
pilo

ă etapa a 5-a a sezonului 2006.
Unul din cel mai bine organizat raliu ai ultimilor ani, din
calendarul intern, are începând cu aceasta edi

ă nu numai în
CRR (Campionatul de Raliuri al României) ci

ă de
joi, 20 iulie, la ora 16:00. Shakedown-ul oficial, ultima

ă pentru cele 45 de echipaje înscrise până acum de
a- ă pe
macadam din 2006, este programat pe DJ 106, km 11,5
vis a vis de Hotelul Alpin. Startul oficial în Raliul Sibiului
OMV se va da vineri, 21 iulie, la ora 18:00 din fa ălii
Transilvania.

Show-ul continuă cu super speciala OMV pe terenul
de autocross din spatele Bazei Pompierilor, din cartierul

ă probă este programat pentru
ora 18:42, iar sistemul de desfă

ă
parcurgerea specialei

ă nocturnă din calendarul intern este programat la ora

ţii din Campionatul de Raliuri al României la Sibiu,
locul unde este programat

ţie un
sponsor nou – OMV, o companie implicat

ţa S

ţii dup

22:20. În ziua a doua - sâmbătă 22 iulie
echipajele înscrise în Raliul Sibiului
OMV au de parcurs ceva mai mult de
100 de kilometri pe cel mai dur traseu de
macadam din Campionatul de Raliuri al
României. Startul se va da la ora 10.

Dan Gârtofan este lider înaintea
Raliului Sibiului OMV, cu un total de 28
de puncte, fiind urmat de Marco
Tempestini 26 p, Constantin Aur 24 p. La
echipe conduce OMV Petrom Rally
Team cu 21 de puncte, 2. BKP RT cu 19
puncte,3. UCM Resita 16 p, Motorhome
Racing 6 p

-

.şi Savu RT Cluj cu 4 punct

CUPE EUROPENE
Hibernians Paola - Dinamo 0-4. Dinamo Bucureşti a învins, joi

sear
ş

şi juc şit "dubla".
Dinamo a mai ratat apoi alte câteva ocazii de gol şi au mai reuşit s

şti.
Rapid Bucureşti a învins, joi sear

ş

ştene,sfertfinalist

şi Brian Said (autogol, '45+1).

ş

ă, cu scorul de 4-0, în deplasare, echipa malteză Hibernians
Paola FC în prima man ă a primului tur preliminar al Cupei UEFA.
Dinamo a deschis repede scorul, în minutul 4, prin Ionel Dănciulescu,
iar prima repriză s-a disputat sub semnul echilibrului. În partea a doua
a jocului, Claudiu Niculescu a majorat diferen ă în minutul
57, iar un minut mai târziu acela ător a reu

ă
înscrie o dată, în minutul 83, prin Radu Stefan.
ă se dispute pe data de 27 iulie, la Bucure

ă,
pe teren propriu, cu scorul de 5-0, forma ă Silema
Wanderers, într-o partidă contând pentru prima man ă a primului tur
preliminar al Cupei UEFA. Toate cele cinci goluri ale echipei
giule ă anul trecut, au fost marcate în prima repriză
de Nicolae Grigore ('5), Mugurel Buga ('15, '42), Nicolae Constantin
('22) Returul este programat să se
dispute pe 27 iulie, în Malta.

Sâmbătă seara, for
ma ă AJ Auxerre a învins cu scorul de 4-1 (2-1) echipa Farul
Constan ă din turul III al Cupei UEFA-Intertoto la fotbal

ţa de pe tabel

Returul este programat
s

ţia maltez

-
ţia francez

ţa, în prima man .

Rapid - Silema Wanderes 5-0.

Cupa UEFA Intertoto: Auxerre - Farul 4-1.

ATLETISM
Violeta Beclea-Szekely a

facut o scurta radiografie a
atletismului romanesc si a
activitatii sale la COSR. Din
ianuarie lucreaza la COSR,
unde ocupa functia de director
al departamentului marketing si
comunicare.

Desi recunoaste ca ince-
putul de an nu a fost unul bun
pentru atletii nostri, fosta
campioana crede ca atletismul
romanesc are resurse umane
de a reveni in linia intai. "Trebuie
sa avem rabdare cu cei care vin
din urma si sa le acordam tot
girul nostru. Realitatea este ca
atletismul romanesc nu are o
echipa pe care sa o alinieze la
ora actuala, dar performante
individuale va avea si trebuie sa
aiba." Una dintre solutiile de
redresare ar fi, incurajarea
selectiei.
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