
Proiecte de hotărâre (PH) aprobate

PH nr. 4

PH nr. 14 - Schimb de teren

Proiecte de hotărâre (PH) aprobate 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
13, 15, 16, 19, 20, 21, 23 ă 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8.şi în regim de urgenţ

- Modificarea

ările tehnico-edilitare (LTE) care se realizează pe
amplasamentul cunoscut de-acum ca fiind „Km 7” ( pe DN 58 A)
au fost incluse în obiectivele de investi

ărilor edilitare pentru acest obiectiv este
estimată la 14 mld lei.

Firma TMD Friction Holding GmbH , producătoare de plăcu
ă, sabo ă, lichid de frână

ă locul I pe plan european privind calitatea acestor produse.
Firma are sec

ăcu ă la Re
ă fie angrenate cca. 400 de

persoane.
Domnul Spătaru, primarul municipiului a confirmat existen

ăturile partenerilor (la data
ă semnată de pre

ă nu
constituie subiect de discu

ă, zona reziden ă
fiind construită în continuarea ora

ă o
platformă de câteva hectare, LTE care fac obiectul proiectului de
hotărâre fiind tocmai asigurarea planeită

ă
ă,

respectiv posibilitatea de cumpărare a terenului până la sfâr
ă), lucrările nu au parcurs un

traseu clasic, logic, legal, adică nu au fost traversate fazele de
studiu de prefezabilitate, studiu tehnico-economic care permite
deschiderea liniei de creditare, proiect de execu

ădurean, viceprimar al municipiului a men

ă perioada de consultare a
cetă

ă ă din foraje
sau din re

ă

ă se execută de către S.C. Urban
Re ără a avea la bază un proiect, ci doar consultan ă
tehnică, o solu ărilor în formula
prezentată.

Trebuie men
ă opt firme, care acoperă o gamă largă a

produselor realizate (componente pentru timoneria auto, cazane
de apă caldă bazate pe biomasă, corpuri pentru iluminatul
stradal ă

ăr mare de angaja ă a
platformei (26 ha) poate deveni insuficientă.

Proiecte de hotărâre amânate

Familia Burneci, cu domiciliul în Re

ă să
înfiin ă pentru cre

ă de 9.500 mp de izlaz,
situat în extravilanul localită

ăria municipiului Re
ă situa

ă ar fi
zona în care exista un lac, ceea ar însemna că este vorba de
Valea Locai, prevăzută cu acces auto.

Pledoaria reprezentantului cartierului nu a fost suficient de
documentată pentru ca proiectul să fie respins ă
situa

ă sugestia ca atunci când problematica
adusă în fa ă cartierele municipiului
provenind din asimilarea unor localită

ă fie înso
ă în prezent doar la Moniom a fost desemnat un

astfel de purtător de cuvânt al locuitorilor.

şi completarea art. 1 al HCL nr. 332/21
decembrie 2005 pentru aprobarea deschiderii unei linii de
creditare pentru finan

şi

şi accesorii
ocup

şi a manifestat inten
şi

şedin
şedintele Consiliului

Jude

şului se înscrie în zona industrial
şului.

Pentru construirea halelor industriale trebuia asigurat

şi a
utilit

şitul
anului 2006, în actuala variant

şiArhicons
, proiect care, în prezent, traverseaz

şi rezolvarea pentru utilit
şului, canalizare, alimentare

cu energie electric şi gaze naturale), dar şi problemele de
protec

şi

şi al halelor industriale, ş.a.), aceste unit

şi

şia Moniomului inten
şterea melcilor şi, în acest scop, a

solicitat un schimb de teren, o suprafa
şi care face

parte din domeniul privat al municipiului Reşi

şi

şi, în aceast

ţarea unor obiective de investiţii
Lucr

ţii pentru care Consiliul
local al municipiului Re ţa a accesat un credit intern de la
Reiffeisen Bank.

Valoarea lucr

ţe
de frân ţi, senzori de uzur

ţii de producţie în Europa, SUA, America de
Sud, Asia, are 4500 de angajaţi ţia de a
realiza o secţie de fabricaţie pentru pl ţe de frân ţa, în
procesul productiv urmând s

ţa
scrisorii de intenţie care i-a parvenit din partea TMD Friction.
Documentul avea toate semn ţei
Consiliului Local nu era înc

ţean), dar nefiind pe ordinea de zi, a considerat c
ţii.

Firma TMD Friction a optat pentru un amplasament situat la
km 7 pe DN 58A, locaţie care în PUZ-ul pentru Calea
Caransebe ţial

ţii terenului
ţilor. Având în vedere termenul solicitat de TMD Friction

pentru finalizarea platformei (luna septembrie, în prima variant

ţie.
Domnul P ţionat

existenţa unui Caiet de Sarcini care a stat la baza întocmirii

Planului Urbanistic Zonal, realizat de firmeleAbraxas

ţenilor, respectiv de avizare.
Acest PUZ conţine ţi (ap

ţeaua de alimentare a ora

ţie a mediului.
Planeizarea propriu zis
ţa S.R.L., f ţ

ţie care a permis începerea lucr

ţionat interesul manifestat pentru acest
amplasament de înc

ţi productive
angrenând un num ţi, iar actuala suprafaţ

ţa, localitatea (cartier)
Moniom, nr. 65, proprietar al unui teren arabil cu suprafaţa de
11.510 mp, situat în Obâr ţioneaz

ţeze o ferm
ţ

ţii (cartierului?) Moniom
ţa, cu drept de

administrare Prim ţa.
Nici în aceast ţie nu au fost oferite suficiente elemente

pentru identificarea amplasamentului dorit de investitor, dar
reprezentantul oficial al locuitorilor din cartier a sugerat c

ţie iniţiatorul l-a retras.
A fost consemnat

ţa Consiliului Local vizeaz
ţi rurale adiacente,

proiectul s ţit de un referat al reprezentantului legal al
satului (?). Pân

saptamânal independent INFORMATII ANUNTURI PUBLICITATE, ,

Reşiţa Caraş - Severin

Anul X Nr. 40I2 - 8 iembrie 2006No Preţ 60 6bani ( .000 lei vechi) ISSN 1454-1734 civica
Atitudinea cetăţenească.
Viitorul în mâna fiecăruia.

Rolul decisiv al individului.

...pag. 8

Motociclism

Baschet Rugby

Tel./Fax: 0 55-21.52.832

Reşiţa Bd I.L. Caragiale Nr. 20, .

....pag. 2

...pag. 5

...pag. 7

...pag. 3

Anunţuri,
publicitate

...pag. 6

Agenţii
imobiliare

Legislaţie

Propuneri de modific ri
la Legea 10

ă

Bani de liceu

Locuri de munc
vacante

ă

Impozite i taxele locale
în anul 2007

ş

...pag. 4

Meteo
perioada

2-12 iembrieno 2006

Campanie de recrutare
de voluntari în liceele
re i eneţş

Timişoara

0
-5

o

o
C
C

-1 C
-7 C

o

o

-2 C
-8 C

o

o

0 C
-6 C

o

o

Reşiţa

Oraviţa

Car nsebea ş

Ordinea de zi a edin ei

Consiliului Local al

municipiului Re i a

Ş

ş

ţ

ţ

Sport
Tenis

Foto: Rodica Brebenariu

(continuare pe pagina 2)

{EDIN[A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI RE{I[A
- -24 octombrie 2006

Foto: Brebenariu RodicaFoto: Brebenariu Rodica

Reşiţa, km 7



(continuare din pagina 1)
PH nr. 22 - Schimbarea obiectului de

activitate al Pie

ărâre respinse
PHr. 11 - Fast food ă fitness

PH nr.12 - Planta ătină albă pe Dealul
Ciorii

PH nr. 18 - Concesionare de teren

PH nr. 7 (în regim de urgen ă) - Casa
Muncitorească

ărâre adoptate în regim de
urgen ă

1.

ţei „Trandafirul”.

ţie de c

ţ

Proiecte de hot
ţ

2.

3.

4.

6.

7.

8.

Cererea S.C. Forza Exprod S.R.L. de schim-
barea a obiectului de activitate a Pieţei „Trandafi-
rul”, din piaţ ţie publi-
c

ţiile consilierilor au relevat p
ţiu public.

Investitorul este partener al Consiliului Local,
iar spaţiul aferent pieţei i-a fost concesionat
printr-o hot

ţa (martie 2001), urmând ca în
perimetrul respectiv s ţi
specifice.

Acesta a solicitat schimbarea obiectului de
activitate având în vedere c

ţ ţei (luna mai 2005)

ţionale ţie cu legislaţia care
se va implementa de la 1 ianuarie 2007: fie com-
pletarea obiectului de activitate, de

ţele agroalimentare, fie o hot

ţe, iar produsele agroalimentare s

ţele dintre Raportul de specialitate
al Serviciului pentru Amenajarea Teritoriului

ţiatorului, primarul municipiului, au generat
discuţii care, în final au condus la respingerea
proiectului.

Noul Planul Urbanistic General (PUG) al
municipiului are termen de finalizare luna martie
2007 ceea ce înseamn

ţia
viitoare a terenului: zon ţii
complementare , spaţiu verde sau alt obiectiv.

Solicitarea investitorului, concesionarea unei
suprafeţe de teren de 646,0 mp, proprietate a
Statului Român, în vederea construirii unui fast-
food pentru copii

ţime P+1 = Hmax = 14 m (în ţime

ţa, pentru realizarea unei staţii
GPL, nu a început investiţia.

Între consilieri ţii serviciilor abili-
tate din prim

ţinerii tuturor avizelor (inclusiv
ISCIR, în cazul menţionat) pentru proiect, înainte
de solicitarea terenului, dar

ţia. Proiectul de hot

ţii al c

ţiile s

ţiat de primarul
municipiului referitor la vânzarea, prin licitaţie
public ţa de 199.500 mp
situat pe Dealul Ciorii, proprietate a Statului
Român a fost respins. Preţul minim de vânzare,
propus de c

ţiei este de
0,02 euro/mp, f

ţie de c
ţile sale, în principal

sursa unui complex de vitamine (B, C, PP).
Plantaţia ce urmeaz

ţinerea terenului, dintr-un proiect finanţat prin
program european

ţa
Agricol

ţiatorul afirm

ţie, una dintre cele mai poluate din ora

ţul de pornire a
licitaţiei ar fi putut constitui suficiente argumente
pentru respingerea proiectului, altele decât cele
invocate de unii dintre consilieri.

De

ţa fiind deficitar

ţie, a unei suprafeţe de
teren de 253 mp, proprietate a Statului Român,
cu drept de administrare în favoarea Consiliului
local al municipiului Re ţa, situat

ţiei existente, proprietatea S.C. „C+C”,
cu o scar

ţa unui
punct de vedere exprimat de locuitorii cartierului,
dar

ţie, a suprafeţei de
teren de 12,0 mp din Bd. Revoluţia din Decembrie
nr. 5, parter, apartamentele 1

ţei a fost inclus
ţional (CS-II-m-A-10944).

Trebuie menţionat faptul c

ţada,
deteriorat ţie, ceea ce a
determinat declasarea parţial

ţii, legea impune conservarea
monumentului, indiferent de destinaţia viitoare
construcţii edificate pe amplasament.

Terenul pe care fost construit

ţa, dar provine din fostele domenii ale UDR-
ului, în prezent într-o situaţie litigioas

ţie este surprinz

ţie
public ţ

ţei”.
Cererea S.C.Mig Clim Vest S.R.L., cu sediul

în Timi ţioneaz

ţime (P+1), prev ţii comerciale la
parter

ţii legate de specificul viitoarei
construcţii, dictat de istorie, dar

ţiat un proiect de hot

ţenii au respins iniţiativa.

ţii al S.C. Prescom S.A. Re ţa;
Aprobarea bugetului de venituri

ţa S.R.L.;
Aprobarea organigramei

ţii ale S.C. Urban Re ţa S.R.L.;
Transmiterea f

ţean al Poliţiei de Frontier

ţa;
Aprobarea nivelului de salarizare a directo-

rului general al S.C.CET Energoterm Re ţa S.A.;
Vânzarea prin licitaţie public

ţ ţa, Piaţa
Republicii, nr. 44, în vederea desf

ţi economice;
Atribuirea denumirii de Aleea Lalelelor aleii

situate între construcţiile de înv ţ
ţa, cartier Lunca Bârzavei,

Micro I, cu acces din strada Progresului.

ă agroalimentară în alimenta
ă ări servicii a fost respinsă din start, dar

interven ăreri diferite
în ceea ce prive

ărâre anterioară a Consiliului Local al
municipiului Re

ă se desfă ă

ă de la darea în folo-
sin ă a pie ă în prezent ,
în pofida taxei de 30.000 lei/zi, nu s-a închiriat
nicio masă pentru comercializarea produselor
agricole, ceea ce se traduce, pentru societatea
„Forza Exprod”, în pierderi financiare zilnice.

Alternativele oferite de consilieri nu sunt ope-
ra

ă vânzarea de produse industriale în
pie ărâre de consiliu
care să uniformizeze natura produselor comer-
cializate în pie ă
reprezinte, de exemplu două treimi.

Investitorului i s-a repro

Inadverten

ă că abia la data respec-
tivă se va putea cunoa

ă de locuit cu func

ă de fitness, clădire cu
regim de înăl ăl

ă
ă de blocurile

(P+4) nr. 1, 2
ă ă investitorul, căruia în urmă

cu două-trei luni i s-a concesionat un teren de
400,0 mp, în Re

ărie au apărut păreri diferite referitor
la necesitatea ob

ă înceapă
construc ărâre a determinat
cererea unor consilieri referitoare la crearea unui
cadru legal prin care Comisia de Amenajarea Te-
ritoriului ă urmărească finalizarea
unor investi ăror proiect a fost votat de C.L.

De asemenea s-a făcut propunerea ca la
proiectele de hotărâre al căror obiectiv sunt
investi ă fie ata ă o listă a lucrărilor în curs
de realizare sau doar pentru cele care investitorul
în cauză a solicitat aprobarea Consiliului Local.

Proiectul de hotărâre ini

ă a unui teren cu suprafa

ătre evaluator S.C. Vest Profesional
Consulting - pentru începerea licita

ără TVA. Solicitarea a venit din
partea unui investitor local care dore ă ame-
najeze o planta ătină albă, plantă medici-
nală recunoscută pentru virtu

ă a fi amenajată face
parte sau, mai corect, ar putea face parte, după
ob

ătre Ministerul
Agriculturii

ă Cara
ă că „

la ora actuală, parcela, situată pe un teren cu o
pantă cuprinsă în limitele 20°-60° (??), prezintă
forme de climat nefavorabil (văi înguste

ă în
totalitate cu o cultură naturală de ferigă

ă pentru amenajarea altor culturi”,
iar raportul de specialitate contrazice, asigurând ,
că, din punct de vedere climatic, terenul este
favorabil pentru cultura de cătină.

Un astfel de relief zbuciumat, o invazie a
ferigii, plantă perenă ultrarezistentă

ăcute precizări care ar putea
identifica cu precizie zona, a fost invocată
posibilitatea includerii în intravilan a acesteia

ă, Re ă în ceea
ce prive

ă S.C. „C+C” S.A. a solicitat
concesionarea, fără licita

ă în cartierul
Câlnic, strada Poneasca, FN.

Terenul vizat ar fi dat posibilitatea extinderii
construc

ă exterioară, precum
ări pentru firma respectivă.

Respingerea a fost motivată prin absen

ă „C+C” ar fi acaparat întreaga
stradă Poneasca.

A fost respinsă cererea Cabinetului Medical
„Praxis Urologie” Dr. Beg Gheorghe prin care so-
licita concesionarea, fără licita

ă de acces.

Casa Muncitorească, simbol arhitectonic al
Re ă în Lista Monumentelor
Istorice de interes na

ă în urma unui
incendiu ărilor succesive, autorizate
sau nu, din clădire a mai rămas doar fa

ă într-o anumită propor
ă a monumentului.

În aceste condi

ă Casa Muncito-
rească este domeniul privat al municipiului
Re

ă.
În această situa ătoare

eliberarea unui Certificat de Urbanism (nr.
863/18.10.2006), emis de Comisia de Urbanism
a Consiliului Local, pentru vânzarea, prin licita

ă, a imobilului (cu o suprafa ă de 1.089 mp)
care, într-o variantă de refacere urma să devină
„Casa Re

ă inten ă să
construiască pe acest teren o clădire cu nivel de
înăl ăzută cu spa

ă la etaj.

ă fie ini ărâre
privind vânzarea imobilului!

Re

Aprobarea organigramei

ără plată a unor bunuri de la
Inspectoratul Jude ă
Cara

ă a unui imobil
în suprafa ă de 1.089 mp, situat în Re

ă ării unei
activită

ă ământ

şi prest

şte viitorul acestui spa

şi
şoare activit

şi pân

şi sunt în contradic

şi nu va mai fi
acceptat

şat controlul instituit,
ca fiind exagerat.

şi
Urbanism, respectiv Expunerea de motive a
ini

şte statutul şi destina

şi sal
şi

desf şurare foarte mare, cât a unui bloc cu 4
etaje!) în Micro I, în incinta format

şi 3, situate pe Bd. Muncii a fost
respins şi pentru c

şi

şi reprezentan

şi legate de termenul
în care investitorul era obligat s

şi Urbanism s

şat

şte s

şi de c
şi se va realiza prin Consultan

ş-Severin.
În expunerea de motive, ini

şi reci şi

vârf de deal expus vânturilor), este acoperit
şi nu

poate fi folosit

şi zona în
discu ş, prin
noxele de la halda de gunoi, fumegând pe tot
parcursul anului, poate chiar şi pre

şi nu au fost f

şi
mobilarea urban şi

şte terenurile construibile.

Cunoscuta firm

şi

şi realizarea unei
parc

şi de faptul c

şi 2, în vederea
extinderii imobilului existent cu o scar

şi

şi a demol

şi

şi

şoara face precizarea c

şi sedii de firm
Şi totuşi, cu un statut juridic neclar al terenului

şi cu restric
şi de promisiuni,

este posibil s

şi

şi a statului de
func şi

şi cheltuieli
pe anul 2006 al S.C. Urban Reşi

şi a statului de
func şi

ş-Severin;
Aprobarea nivelului de salarizare a

directorului S.C. Prescom S.A. Reşi

şi

şi
şur

şi sani-
tare, în municipiul Reşi

Proiecte de hot
şi sal

PH nr. 17 Concesionarea unui teren

5.

(R.B.)

1. Proiect de hot
ţului local al

energiei termice facturate
populaţiei de c

ţa SA.

ărâre privind
aprobarea pre

ătre SC CET
Energoterm Reşi

2.

3.

4.

5.

6.

9.

12.

13.

14.

22.

Proiect de hot
mod f carea art. 2 al Hot

ţii al SC Pieţe
Re ţa SRL.

Proiect de hot
completarea Comisiei de
analiz ţii SC
CET Energoterm Re ţa SA.

Proiect de hot
împuternicirea reprezentantului
Consiliului Local al municipiului
Re ţa în Adunarea General

ţionarilor la SC Fotbal Club
Municipal Re ţa SA, pentru a
propune desemnarea unui
membru în Consiliul deAdminis
traţie al societ ţii.

Proiect de hot
modificarea

ţarea unor obiective de
investiţii.

Proiect de hot
stabilirea nivelurilor impozitului
pe mijloacele de transport,
prev

Proiect de hot
modificarea

ţia Impozite

Proiect de hot
modificarea statului de funcţii al
aparatului de specialitate al
primarului.

Proiect de hot
modificarea anexei nr. 2 la HCL
nr. 144/2006 pentru înfiinţarea
Serviciului Public “Direcţia de
Asistenţ

ţa

ţionare al
Serviciului Public “Direcţia de
Asistenţ

Proiect de hot
modificarea

ţiei referitoare
la continuarea proiectului “Cen
trul de Resurse Comunitare”
Cara

ţean Cara
ţia Umanitar

ţa, Fundaţia “Humanitas
Pro Deo” Oţelu Ro ţia
Gen ral ţia Copi
lului Cara

Proiect de hot
aprobarea documentaţiei

de urbanism “PUD Fast Food
pentru copii

ţa, Micro I.

Proiect de hot
vânzarea prin licitaţie

public ţ
ţa,

zona Dealul Crucii, în vederea
desf ţi
economice.

Proiect de hot
darea în folosinţ

ţa, str. Sportului, nr. 15.

Proiect de hot
aprobarea scoaterii din

domeniul public

ţa a suprafeţei de 9.500 mp
teren din localitatea Moniom,
înscris în CF nr. 18 nr. top
18/b/5/9/1//2/2/b/2/a/2/b/2/c/4 -
izlaz, în vederea aprob

ţa

Proiect de hot

ţa, Bd. Repu
blicii - zona Victoria

ţie public

Proiect de hot

ţa a suprafeţei de 16.80 mp
teren, Calea Caransebe

ţiei
existente c

Proiect de hot

ţa a suprafeţei de 253 mp
teren, str. Poneasa FN, în
vederea concesion

ţiei existen
te c

Proiect de hot

ţa a suprafeţei de
ţia din Decem

brie, nr. 5, parter, ap. 1+2, în
vederea concesion

ţiei existen
te c

Proiect de hot

ţa a suprafeţei de

ţiei existen
te c

Proiect de hot

ţa a suprafeţei de
ţ cu str.

Progresului, în vederea conce
sion
ţiei existente c

Proiect de hot

ţa a suprafeţei de

ţiei existente c

ţia Stîngu Florenţina Doina.

Proiect de hot
respingerea cererii SC

Forza Exprod SRL de schim
bare a obiectului de activitate al
Pieţei Trandafirul din Piaţa
agroalimentar ţie
public

Proiect de hot

ărâre privind
ărârii

Consiliului Local nr. 100/2006
pentru aprobarea organigramei

ărâre privind

ă ă

ărâre privind

ă a
Ac

ă

ărâre privind

ărâre privind

ăzute la art. 263 alin. 4)

ărâre privind

ărâre privind

ărâre privind

ă Socială”, în subordi
nea Consiliului Local Re

ă Socială”.

ărâre
privind anexei la
HCL nr. 229/14.12.2004 pentru
aprobarea conven

ă
“Pentru fiecare copil o familie”
Re

ă pentru Protec

ările ările ulterioare.

ărâre pri
vind

ă de fitness”,
în municipiul Re

ărâre
privind

ă a unui teren în suprafa ă
de 199.500 mp, situat în Re

ă ării unei activită

ărâre pri
vind ă gratuită a
unui teren către Parohia

Ortodoxă Sârbă din municipiul
Re

ărâre
privind

n
domeniul privat al municipiului
Re

ării unui
schimb de teren între Consiliul
Local al municipiului Re

ărâre
privind

ă în Re

ă.

ărâre
privind aprobarea scoaterii din
domeniul public

ării
pentru extinderea construc

ătre S.C. C+C SA.

ărâre
privind aprobarea scoaterii din
domeniul public

ării pentru
extinderea construc

ătre SC C+C SA.

ărâre
privind aprobarea scoaterii din
domeniul public

12 mp
teren, Bd. Revolu

ării pentru
extinderea construc

ătre Cabinet Medical Praxis
Urologie Dr. Beg Gheorghe.

ărâre
privind aprobarea scoaterii din
domeniul public

132 mp
teren, Bd. Republicii nr. 2, în
vederea concesionării pentru
extinderea construc

ătre SC Jumbo Com SRL.

ărâre
privind aprobarea scoaterii din
domeniul public

1.089 mp
teren, Bd. Republicii col

ării pt extindere construc
ătre SC Coda

Serv SRL

ărâre
privind aprobarea scoaterii din
domeniul public

12 41 mp
teren, Aleea Buzia

ării pentru extinderea
construc ătre
domnul Stîngu Eugen Filip

ărâre
privind

ă în laimenta
ă ări servicii.

ărâre pri
vind aprobarea deplasării dom
nului Spătaru Liviu înAustri .

Întrebări ări
adresate executivului. Diverse.

i i

-

-

-

-
-

şi statului de func
şi

şi control a activit
şi

şi

şi

şi completarea HCL
nr. 332/21 decembrie 2005
pentru aprobarea deschiderii
unei linii de creditare pentru
desfiin

şi 5)
din Legea nr. 571/2003 privind
Codul Fiscal, aplicabile în anul
fiscal 2007.

şi completarea art.
2 şi a punctului 1 al anexei la
HCL nr. 336/2005 pentru acor
darea de stimulente persona
lului din cadrul Serviciului Public
“Direc şi Taxe”.

şi şi
aprobarea Regulamentului de
Organizare şi Func

ş-Severin, pentru perioada
2004-2008 în parteneriat cu
Consiliul Jude ş-
Severin, Organiza

şi
şu şi Direc

ş-Severin, cu modifi
c şi complet

şi Sal
şi

şi

şur

şi

şi trecerea î

şi

şi şi
domnul Burneci Costel.

amplasarea unui panou
reclam şi

şi închirierea
terenului prin licita

şi trecerea în
domeniul privat al municipiului
Reşi

şului, bl.
8A, în vederea concesion

şi trecerea în
domeniul privat al municipiului
Reşi

şi trecerea în
domeniul privat al municipiului
Reşi

şi trecerea în
domeniul privat al municipiului
Reşi

şi trecerea în
domeniul privat al municipiului
Reşi

şi SC Exe Center SRL

şi trecerea în
domeniul privat al municipiului
Reşi

ş, bloc 2, sc.
1, parter, ap. 2, în vederea con
cesion

şi
so

şi prest

şi interpel

-

-
-

-

-

e -
-

-

-

-

-

-

-
. a -

,

-

a

7.

8.

15.

21.

10.

11.

16.

17.

18.

19.

20.

23.

24.

Ordinea de zi a {edin]ei Consiliului Local
al municipiului Re}i]a din data de

24 octombrie 2006
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Foto: Rodica Brebenariu

DECESE
Înregistrate în Re ţa

în perioada oct
şi

25 . - 1 nov.
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�
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�
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�
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Tibor Romulus-Gabriel

ani)

ş Gheorghe

şca
Petru

Ştefanovici Sava
Iosub Dumitru (90 ani)

Buda Vasile (49 ani) Hulber
Gheorghe (76 ani)

Ştefan

(33 ani) B
Romaniuc Simion (26
Stoianov Stanimir (84

ani) Sau Adina

(69
ani) Pantelie Ilinca (77 ani)
Cioat (68 ani) Ple

Rujitzka
Ottmar- (63 ani)
Groma Elena (61 ani) Covaci
Tomiţa (85 ani) Ratscher
Hans (64 ani) Oltean Maria-
Lucreţia (79 ani)

ăroiu Sabina (60
ani)

(32 ani)
Cărăba (69 ani)
Grama Maria (92 ani) Gângă
Elena (68 ani) Negru Iosif

ă Ana
(69 ani) GlazerAlois (92

ani) (52 ani)

Înregistrate în Re ţa
pentru perioada

şi

3-8 noiembrie 2006

Vineri, 03.11.2006

Sâmbătă, 04.11.2006

Duminică 05.11.2006

Miercuri, 08.11.2006

1. Anghel Nicolae (57 ani) şi
Orza Maria (54 ani)

Popa Lucian-Marius

Pipirigă Simona(34ani)
Pitica Marius (37 ani) şi

Constantin Cristina-Adina 26
(21an )

şi Schipor Alina-Ioana (21 ani)
(2

ani) şi
Roiban Bianca (20 ani)

(2 ani)

Stan Livia (30 ani)
i (24 ani)

Constantin Icoana 42

ţ (32
ani)

(23 ani)

Hanganu Claudiu-
Constantin (31 ani)

i

2.

2.

7.

1.

(32 ani)

Ciarnota Cristian-Vasilică
(35 ani)

ătălin

ău Octavian-Florin

( ani)

Curiman Roland-Dănu

Vancu Aniela

şi Dobre Emilia-Simona (32ani)
Popovici Cornel-Coriolan

(64 ani) şi
Goian Ecaterina (53 ani)

şi

( )
Staicu Vasile-C

Schintee Daniel-Cristian 4

Sporea Flavius (26 ani) şi
Baidoc Adriana-Elena 6
Drîmb (31

ani) şi

Şain Mihai şi

şi

şi
Stroe Andreea-Cristina (17 ani)

Olasz Andrei (25 ani) şi
Herja Larisa-Anemaria (22 ani)

3.

3.

4.

5.

6.

2.

1.

1.

�

�

�

�

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:

Noiembrie

Diverse

,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

Imobiliare

Vând frigider Arctic mare.
Tel. 0355-410523

â ţ 8 luni.
Tel. 223805.

Vând pene în stare foarte
bun ţ 80 lei. Tel. 216468,
0355-807491.

Vând ferestre i u i termo
pan, second hand import Ger
mania 0355-412485, 0744-
550996.

Vând sisteme de suprave-
ghere video: 4 camere color +
plac de captur + suprav
internet detecţie mi care. Preţ
10 mil lei. Tel. 0723-398318.

Vând camer video digital
Panasonic NV-DS-65, încorpo-
rat cu card foto, efecte
speciale la filmare. Pret 1.000
ron fix. Tel. 0723-236148.

Vând tv color Loewe, diago
nala 70 cm, cu telecomand

ţi. Tel. 0355-408650.

. Tel. 0744-696581, 0355-
807476.

ând congelator Linde, 7
sertare, 300 l, stare foarte bun
Tel.0744-696581, 0355-807476

Cump televiz

Vând goblene cusute

.

unor iubitori de animale
4 pisicuţi. Tel. 223805.

Vând anvelope second-
hand de toate tipurile

ţ neg, Câlnic, str.
Gr

ţ

ţ 50 lei. Tel.
0355-803014, 0724-114815.

Vând convector
ţionare.

Tel . 0726-110473, 0355-
804070, dup

ţate, canapea, du
lap cu vitrine, toalet

ţuri avantajoase.
Tel. 223566, 0355-412499.

ţ 500 lei neg
ţ 200 lei.

V nd trei iedu e de

-
- -

-

-

V

-

Ofer

-

-

-

-

.

ă, pre

ă ă

ă ă

ă

ă,
stare foarte bună. Tel. 216468,
0355-807491.

Vând mobilă din furnir rădă
cină nuc, plapumă nouă din
pene, 2 dune cu pene noi. Tel.
0355-408650.

Vând bancă cu halteră
ă

ă

ă.

ăr oare color
bune sau defecte din plastic.
Tel. 0747-487859.

ă
mate.Tel.210857, 0720-739212

Vând 30 căpriori pentru
casă, 15 buc. de 15 m

ă dulapuri etajate.
Tel. 210107.

ădi

ă ă
tori, suport umbrele, căciuli

ă, pre

ă de func

ă ora 16.
Vând 8 capre (Calea Caran

sebe
ă combinată din

nuc, stare perfectă (masă mare,
4 scaune tapi

ă)

ă pentru lenjerie

ă (bibliotecă), pre

ş ş

ş

şi
greut

Vând dormitor, stare foarte
bun

şi înr

şi 15 buc
de 6 m şi dou

şi dimen
siunile, pre

ştei nr. 7. Tel. 0721-
847422, 0742-612072.

Vând cuier hol cu 6 ag
şi

pantofi, oglind

şi instant,
stare perfect

şului). Tel. 0355-414602.
Vând mobil

şi vestiar
pentru hol, pre

Vând pat dublu pt dormitor
cu lad şi o
saltea, pre . Vând
vitrin

Oferte-Cereri
de Serviciu

Tel. 0355-804513, 254445.

ţ 100
lei. Tel. 210225.

ţ

ţ 470 €
neg. Tel. 0723-495967.

ţ 160 lei, anten parabolic
ţ 250 lei, calculator Pentium

III cu monitor de 17, preţ 300 lei
neg. Tel. 0355-807748.

ţ

ţ avantajos. Tel. 216851,
dup

Vând TV Dallas, alb-negru,
model mai nou, f

Vând birou, aragaz 2 ochiuri
şi cuptor, bibliotec

şi separat, canapea,
2 fotolii şi m

Vând laptop Packard Bell,
procesor AMD 3000+, hard-disk
50 GB, 512 ddram, pre

Vând dulap buc
şi cuier hol.

Tel. 0355-804910.
Vând TV color Grundich,

pre

şi
bibliotec

ără telecoman
dă, stare foarte bună, pre

ă “Cristina”,
dulapurile

ăsu ă, canapea cu
bibliotecă. Tel. 210107.

ătărie cu 2
corpuri suspendate

ă ă,
pre

Vând măsu ă pentru fotolii
ă. Tel. 0722-820078.

Vând urgent frigider Arctic,
pre

ă ora 17.

-

Execut lucr
ţii cu membran

ţ
ţi, botezuri, chefuri, diverse

ocazii, cu muzic

ţ

ţi, film ţ 150 €/2.5h.
Tel. 0355-414326.

ţ
ţuri minime.Tel.0355 412568,

0727-815760, 0748-413548
A solvent

m ţuri
mici, elevi clasele V-XII la limba
român
0355-412568

ţi pentru vânzarea
taloanelor cu ziar pt concurs.
Comision.C

ţul. Tel. 0742-383969.
Acord împrumut valutar cu

garanţie în aur sau imobile. Tel.
0723-495967.

Caut persoan
ţin cd

de instalare. Tel. 0747-180731.
Îngrijesc un copil mic sau o

b

ări de hidroizo
la ă bituminoasă.
Tel. 0743-733252.

Sonorizez la pre

ă de toate genu
rile. Tel. 0723-277475, 0743-
672399

Îngrijesc copii mici sau care
merg la gădini ă sau la ă.
Tel. 0355-804513, 254445.

Caut să îngrijesc un copil.
Tel. 224894.

Închiriez limuzină decapota
bilă de epocă, replică 1948 pen
tru nun ări, pre

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

ă română-fran
ceză, editez eficient la pre

ă ă. Tel.
, 0727-815760,

0748-413548.
Transfer casete video pe dvd

Tel. 0723-277475, 0743-672399
OTV Expres angajează dis

tribuitori volan

ăutăm distribuitori pt
întreg jude

ă pt instalare
Windows pe laptop, nu de

ătrână. Tel. 0355-410425,
257593.

-

-

-
-

-
.

b -

limba

-

.
.

.

uri mici
nun

şcoal

şi francez

Auto-Moto-Velo
Vând Super Nova Clima,

preţ neg. Tel. 0726-086536.

ţie 1980.
Tel. 0742-553630.

Vând 3 anvelope Continen
tal, second-hand, 185/55/R15
radial 85 HM.S Tubeles Reinfor-
ced

Vând Mercedes 207D, 8+1,
stare de funcţionare, an fabri-
caţie 1984. Tel. 0721-847422.

Vând garaj din c

ţional

Vând Opel Vectra, preţ 1000
€ neg. Tel. 0355-807748.

Vând Ford Orion, preţ 400 €.
Tel. 0355-807748.

Vând microbuz Renault
Trafic, preţ 1.700 €. Tel. 0355-
807748

Vând camionet
ţ neg. Tel. 0721-

054682.
Vând Oltcit, model deosebit,

stare foarte bun ţ neg. Tel.
0721-054682.

Vând pompe electrice de
benzin pentru orice tip auto,
capuri distribuitoare, injectoare,
pompe electrice alimentare
diesel. Tel. 0723-279321.

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

Vând Mercedes 240D, stare
foarte bună, an fabrica

ărămidă, cu
groapă, contor curent, stare
excep ă, intabulat, zonă
centrală - Luncă (Blocul Băncii).
Tel. 0746-156531.

ă TV 35,
stare bună, pre

ă, pre

ă

-

.

şi 4 jante VW cu 5 orificii.
Tel. 527935.

V
-

ând anvelope second-
hand de toate tipurile

ţuri neg, Câlnic, str.
Gr

şi dimen
siunile, pre

ştei nr. 7. Tel. 0721-
847422, 0742-612072.

ădi

Matrimoniale
2 doamne caut

ţ

ţ ţa,
65/1.75/80, doresc doamn

ţi

ă 2 parteneri
de via ă, între 40-55 ani. Tel.
0748-326098.

Domn cu locuin ă, în Re
ă

apropiată ca vârstă pentru o
prietenie de lungă durată. Lăsa

şi

Cump

ţ 10€/mp neg, acces
auto, ideal pentru case sau vile.
Tel. 0744-640326.

Închiriez camer

1

- .

ţ
ţul Arad

sau schimb cu garsonier
ţa. Tel. 0748-326098.

ţioas
ţe, mansar

d
ţ 280 €/lun

ţ
8.500 €. Tel. 0355-414326.

ţ

ăr apartament 3-4
camere, zona Complexului
Henn sau în centru, persoană
fizică. Tel. 0740-331042.

Vând urgent teren, Calea
Caransebe

ă de cămin
cu baie în Luncă ă în
Moroasa. Tel. 0728-389678.

ăr

ă ă ă

Vând garsonieră ă
de cămin. Tel. 0728-389678.

Vând terenuri, păduri în co
muna Ezeri

Schimb garsonieră confort II
cu garsonieră confort 1 +
diferen ă. Tel. 0748-326098.

Vând casă în jude
ă în

Re
Închiriez casă spa ă 4

camere, dependin
ă, curte, Muncitoresc, str.

Izvorului, pre ă, vând
cu 52.000 €, alăturat teren, pre

Primesc în gazdă o elevă.
Tel. 0355-804513, 254445.

Schimb sau vând apart 2
camere, conf 1, decomandat,
str. Făgăra

ă. Tel. 0722-895420.
Închiriez apartament la

casă. Tel. 0355-408650.

şului, km 4, 2.877
mp, pre

şi garsonier

şi camer

ş. Tel. 0748-326098.

şi

şului, cu apart conf
2 + diferen

Cump apartament 2 ca-
mere confort , (semi)deco-
mandat, cu sau f r dot ri. Ofer
banii pe loc. Exclus interme-
diari. Tel. 0746 156546

-

-

.
.

. .

Vând VW Golf IV, an fabri-
caţie 2000-2004 cu 4 sau 5
u

ţie
2000-2004.

.
Vând Opel Astra, an

fabricaţie 2000-2004, limuzin
şi. Tel. 212085, 0723-501816

(ParcAutomobile Import).
Vând VW Passat, Audi,

limuzine, break, an fabrica
Tel. 212085, 0723-

501816 (Parc Automobile
Import)

Tel. 212085, 0723-
501816 (Parc Automobile
Import)

ă
sau break.

.

PARC AUTOMOBILE IMPORT

COSTI & FLAVIUS AUTOMOBILE SRL

Traduceri, legalizări, xerox sigurări: RCA, CASCO, clădiri, a

Tel. 212085, 0723-501816 str. Grat; Re ţa, z nr. 10
(lâng

şi
Şcoalaă Generală Nr. 6 - intrarea Jandarmi)

Vindem ţie
Aducem la comand

şi prelu

şi autoutilitare. Facturi cu TVAdeductibil

ăm autoturisme în regim de consigna
ă sau intermediem cumpărarea de

autoturisme

V
Intermedieri, nmatri
Note autentificare, verificare RAR etc.

ânz
î cul

ări auto - cash, leasing
ări, radieri auto

nr. de tel. sau adres
ţ în ziar. Pentru Leu 65.

ţie foarte
bun

ă într-un vii-
tor anun

ă
ăsătorie cu domn

simpatic, sincer, fără vicii, înalt,
35-43 ani, cu situa

ă. Tel. 0740-848028.

Simpatic , 38 ani, 1 copil,
doresc c
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În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi găsi actele normative de interes general
publicate în Monitorul Oficial al României
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Circulara nr. 19 B ţionale a României
ţ R valabil în luna

octombrie 2006 (M.O. nr. 835/10.10.2006)
rdinul nr. 671 al ministrului agriculturii, p

u

(M.O. nr. 836/11.10.2006)
Ordinul nr. 7.155/415 al pre ţii pentru

Valorificarea Activelor Statului ţii
lor ţiei pt modificarea Ordinului minis
truluiAutorit ţii pt Privatizare ţiilor
Statului ţiilor

ţiei nr. 106/320/2002 pt stabilirea societ ţilor comerciale
a c

. .
ţi comerciale din portofoliul Auto

rit ţii pt Privatizare ţiilor Statului,
la care statul deţine acţiuni (M.O. 836/11.10.2006)

Legea nr. 370 pentru modificarea art. 17 alin. (1) din O.G.
nr. 34/2002 privind accesul la reţelele publice de
comunicaţii electronice

(M.O. nr. 837/11.10.2006)
Legea nr. 371 pentru modificarea Legii nr. 544/2001

privind liberul acces la informaţiile de interes public (M.O. nr.
837/11.10.2006)

Ordinul nr. 2.198/C al ministrului justiţiei privind
modificarea Regulamentului de punere în aplicare a Legii
notarilor publici ţii notariale nr. 36/1995, adoptat
prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 710/C/1995 (M.O. nr.
837/11.10.2006)

Ordinul nr. 2.199/C al ministrului justiţiei privind aproba
rea Regulamentului de organizare

(M.O. nr.
837/11.10.2006)

Ordinul nr. 1.657 al ministrului finanţelor publice privind
susţinerea examenului pt atribuirea calit ţii de consultant
fiscal - sesiunea noiembrie 2006 (M.O. nr. 839/11.10.2006)

Legea nr. 374 privind suspendarea serviciului public cu
specific silvic pentru proprietarii terenurilor forestiere pentru
care au fost emise documentele prev

(M.O. nr. 846/13.10.2006)
Legea nr. 376 pentru modificarea

ţii (M.O. nr. 846/13.10.2006)

Legea nr. 380 pentru modificarea
ţiile de interes

public (M.O. nr. 846/13.10.2006)
Ordinul nr. 2.308/C al ministrului justiţiei privind

modificarea
ţii notariale nr.

36/1995, adoptat prin Ordinul ministrului justiţiei nr.
710/C/1995 (M.O. nr. 846/13.10.2006)

Ordinul nr. 2.309/C al ministrului justiţiei privind modifica
rea

ţiei nr.
2.199/C/2006 (M.O. nr. 846/13.10.2006)

H.G. nr. 1.360 ţionarea recru
t ţiei cet ţenilor pentru efectuarea serviciului
militar pe baz (M.O. nr. 848/16.10.2006)

Ordinul nr. 9.055 al pre ţiei Naţionale a
Funcţionarilor Publici pentru stabilirea modalit ţii de acor
dare a calificativelor ţ

ţelor profe
sionale individuale ale funcţionarilor publici pentru anul
2006 (M.O. nr. 851/17.10.2006)

H.G. nr. 26
ţiile

de amenajare a teritoriului
ţionarea Registrului

Urbani (M.O. nr. 853/18.10.2006)
Ordinul nr. 240 al pre ţii Naţionale

Sanitare Veterinare ţa Alimentelor pentru
abrogarea anumitor ordine privind igiena alimentelor

ţiile de s
ţ

(M.O. nr. 855/18.10.2006)
Ordinul nr. 689 al ministrului agriculturii, p

ţii,
ţe, pentru p

ţilor administrativ-teritoriale, p

ţia forestier
ţional (M.O. nr. 860/20.10.2006)

Ordinul nr. 690 al ministrului agriculturii, p

(M.O. nr. 860/20.10.2006)

ăncii Na privind
nivelul ratei dobânzii de referin ă a B N

O ădurilor
ării rurale privind modificarea

ădurilor ării rurale nr.
218/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a O G nr. 20/2006 privind sprijinul direct al
statului acordat producătorilor agricoli din sectorul vegetal
în anul 2006

ă

ă

ă
ăror privatizare se va realiza în conformitate cu

prevederile art. 3 din H G nr. 938/2001 privind strategia de
privatizare a unor societă

ă

ă, precum

ă

ă

ă

ăzute la art. III alin. (1)
din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea

ării lucrărilor de
construc

ă

ă

privind organizarea
ării ă

ă de voluntariat

ă
ă

pe baza cărora se face evaluarea performan

pentru aprobarea Regulamentului privind
dobândirea dreptului de semnătură pentru documenta

ă

ănătate pentru producerea
ă a anumitor produse de origine animală destinate

consumului uman
ădurilor

ării rurale privind revizuirea volumului maxim de
masă lemnoasă pe picior care poate fi recoltată în anul
2006, pe categorii de resurse

ădurile proprietate publică a
unită ădurile proprietate
privată a persoanelor fizice

ă situată pe terenuri din afara
fondului forestier na

ădurilor
ării rurale privind aprobarea deciziilor pt acordarea

dreptului de producere a vinurilor cu denumire de origine
controlată (DOC)

ă (DOC)
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şi dez
volt şi completarea Ordinului
ministrului agriculturii, p şi dezvolt

şedintelui Autorit
şi al ministrului comunica

şi tehnologiei informa
şiAdministrarea Participa

şi al ministrului comunica şi tehnologiei infor
ma

şi Administrarea Participa

şi la infrastructura asociat
şi interconectarea acestora

şi a activit

şi desf şurare a exame
nului de notar public pentru notarii stagiari şi a concursului
pentru ocuparea locurilor vacante de notar public

şi completarea
Legii fondului funciar nr. 18/1991

şi completarea Legii nr.
50/1991 privind autorizarea execut

şi completarea Legii nr.
544/2001 privind liberul acces la informa

şi completarea Regulamentului de punere în
aplicare a Legii notarilor publici şi a activit

şi completarea Regulamentului de organizare şi
desf şurare a examenului de notar public pentru notarii
stagiari şi a concursului pentru ocuparea locurilor vacante
de notar public, aprobat prin Ordinul ministrului justi

şi func
şi selec

şedintelui Agen

şi aprobarea Criteriilor de performan

şi de urbanism şi a Regulamen
tului referitor la organizarea şi func

ştilor din România
şedintelui Autorit

şi pentru Siguran
şi

condi şi punerea pe
pia

şi
dezvolt

şi pe destina şi repartizarea
acestuia pe jude

şi juridice de drept privat şi
pentru vegeta

şi
dezvolt

şi aprobarea deciziilor pentru acordarea
dreptului de producere a vinurilor spumante cu denumire de
origine controlat
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Campanie de recrutare de
voluntari în liceele re}i]ene

Centrul de Voluntariat Reşiţa în parte
neriat cu Direcţia Judeţeană pentru Tineret
Caraş-Severin şi Inspectoratul Şcolar al
Judeţului Caraş Severin desfăşoară în
lunile Octombrie şi Noiembrie 2006 o
campanie de recrutare de voluntari în
liceele reşiţene.

În cadrul acestei campanii echipa de
recrutare formată din voluntari ai Centrului,
are un itinerariu fixat pentru orele de diri
genţie ale claselor a IX-a şi a X-a. Voluntarii
din echipă, la rândul lor elevi de liceu, îşi
prezintă activitatea, distribuie materiale
informative, antrenează discuţii pe tema
voluntariatului.

Până acum echipa a fost prezentă în
Liceul Traian Vuia şi Liceul Traian Lalescu
Reşiţa, fiind plăcut surprinsă de interesul
tinerilor, de discuţiile care au luat naştere,
de ideile şi opiniile care s-au emis.
Urmează ca în următoarele săptămâni
echipa de recrutare sa meargă şi la
celelalte licee din oraş.

În urma aceste campanii se va realiza o
bază de date cu tinerii care doresc să facă
activităţi de voluntariat pentru ca, în funcţie
de disponibilitatea şi interesul pentru un
anumit domeniu, aceştia să poată fi plasaţi
în organizaţii şi proiecte unde este nevoie
de ei. Se urmăreşte de asemenea
materializarea ideilor acestor noi voluntari
în proiecte concrete.

Cei interesaţi se pot înscrie în baza de
date şi completând un formular on-line pe
s i teu l Cen t ru lu i de Vo lun ta r i a t :
www.voluntariat-resita.ro

Acest proiect este sprijinit financiar de
către FundaţiaAlcoa.

Pentru mai multe informaţii, persoana
de contact: Sorina Nihta, tel: 0740 085 900,
e-mail: sorinaid@yahoo.com

-

-

Sorina Nihta
Coordonator de proiect

COMUNICAT DE
PRESĂ

Eduard Smintina, judecatorul
delegat pentru relatia cu publicul de
la Judecatoria Resita, a fost inlocuit,
in sedinta Colegiului de conducere
din 27 octombrie, cu colega sa,
judecator Ana Teodora Veghes.
Judecatorul Eduard Smintina a fost
promovat de la Judecatoria Resita
la Tribunalul Caras-Severin prin va
lorificarea rezultatului examenului
din 4 iunie 2006, si apoi desemnat
de catre Presedintele Curtii de Apel
Timisoara, pe o perioada de 1 an,
ca judecator delegat pentru execu
tarea pedepselor privative de
libertate la Penitenciarul de Maxima
Siguranta Timisoara. De aceea, Co
legiul de Conducere al Judecatoriei
Resita a hotarit inlocuirea lui din
functia de judecator delegat pentru
relatia cu publicul la Jud. Resita, cu
judecatorAna Teodora Veghes.

Daniela Detesan

-

-

-

COMUNICAT DE
PRESĂ

Sedinta ordinara a Consiliului
Judetean Caras-Severin progra
mata a se desfasura sambata, 4
noiembrie a.c. cu incepere de

la ora 12.00 in sala de sedinte a
Muzeului Banatului Montan din
Resita se amana pentru data de 5
noiembrie a.c., ora 11.00 la aceeasi
locatie.

Ordinea de zi include doua
proiecte de hotarare dupa cum
urmeaza:

Proiect de hotarare privind n
cetarea mandatului de consilier jude
tean si a mandatului de presedinte al
Consiliului Judetean Caras-Severin,
a domnului Sorin Frunzaverde.

Proiect de hot

-

î

ţean Cara

1.

2.

-
-

ărâre privind
alegerea preşedintelui Consiliului
Jude ş-Severin.

Camelia Susco
Purtator de cuvant

| 200 |2 - 8 Noiembrie 6 PRISMA

Cum nu trebuie s@ se mai
întâmple!

- Târgul de Industrie U}oar@, Re}i]a -
Din pur

ţa la ora 10.
La ora 17, am vrut s

ţa - Ce
trist s ţi c

ă curiozitate am traversat Sala
de Sport a ă văd
ce mai poartă de cei care-

ă, l-am
introdus în urnă, diminea

ă văd cum se face
extragerea “norocosului” - deziluzie mare
- urna a fost sigilată cu bandă adezivă de
domnul Stoicescu Ion care era revoltat că
l-am întrebat de ce o face singur, la fel ca

ă, dar ă ea este o
mincinoasă, afirmând că “tragerile” se fac
la ora 19, la încheierea Târgului - fals - Ion
a luat urna ă tragerile se fac
săptămâna viitoare la Radio Re

ă consta ă cei ce organizează vor
doar să câ ăcat,
mare păcat!

Şcolii Generale Nr. 9 ca s
şi permit şi

având un talon pentru tombol

şi o “duduie” din comisia de organizare, nu
ştiu cum o cheam ştiu c

şi mi-a spus c
şi

ştige, indiferent cum! P

Nicolae Helera

Joi Vineri Sâmb@t@ Duminic@/2 Noiembrie /3 /4 /5Noiembrie Noiembrie Noiembrie

ţi,Luni, 6 Noiembrie Mar 7 Noiembrie 8 Noiembrie 9 Noiembrie 10 Noiembrie 11 Nov. 12 NovMiercuri, Joi, Vineri, Sâmbătă, Duminică, .

+3 C/0 C +8 C/+3 C +12 C/+6 C +13 C/+1 C +4 C/-2 C +4 C/-3 C +3 C/-3 C

+8 C/+3 C +12 C/+3 C +11 C/-2 C +8 C/-3 C +6 C/-3 C +9 C/-2 C +11 C/-3 C

º º º º º º º º º º º º º º

º º º º º º º º º º º º º º

Timişoara

+ º
º
2

0
C

C
+ º
2º
2

-
C
C

0
-

º
1º

C
C

+ º
º

2
-4

C
C

Reşiţa

Oraviţa

Car nsebea ş

Timişoara

+ º
º

1
-5

C
C

+ º
5º
1

-
C
C

-2º
5º

C
- C

0
-

º
3º

C
C

Reşiţa

Oraviţa

Car nsebea ş

Timişoara

+3
-

º
2º

C
C

+ º
3º
5

-
C
C

+2
-

º
3º

C
C

+ º
1º
5

-
C
C

Reşiţa

Oraviţa

Car nsebea ş
+6
0

º
º

C
C

+3 C
- C

º
º2

+ º
º

0
-3

C
C

+3
-2

º
º
C
C

Reşiţa

Oraviţa

Reşi

şoara

ţa

Timi

Timişoara

Car nsebea ş

Prognoza meteo
pe urm toarele

11 zile
ă

0



5

Start în definitivarea
unei strategii na]ionale
de comer] electronic
Ministerul Comunicaţiilor şi

Tehnologiei Informaţiei a coman
dat un studiu legat de prezentul şi
viitorul pieţei de comerţ electronic
din România, studiu ce va fi efec
tuat de către un grup de analişti cu
experienţă în piaţa de e-commerce
şi care va servi ca punct de plecare
pentru iniţierea şi susţinerea unor
proiecte în scopul dezvoltării pieţei
de comerţ electronic din România.

„Pornind de la acest studiu,
MCTI va elabora o strategie guver
namentală care are menirea de a
accelera dezvoltarea acestui sec
tor. De asemenea, vom elabora o
serie de strategii sectoriale în cola
borare cu alte instituţii publice. În
baza studiului, ministerul poate
identifica noi proiecte cu fina! nţări
internaţionale. În acest moment,
volumul de tranzacţionare a de
păşit 10.000 de tranzacţii pe lună,
iar numărul cardurilor activate în
sistemul 3D Secure este de apro
ximativ 4.000”, a declarat Zsolt
Nagy, Ministrul Comunicaţiilor şi
Tehnologiei Informaţiei.

„Cel mai important aspect al
acestui studiu este realizarea unui
dialog între echipa de cercetare şi
cele peste 600 de magazine virtua
le din România, astfel încât evalua
rea pieţei să fie cât mai exactă”, a
declarat Sergiu Cone, coordonato
rul echipei pt studiul „Dezvoltarea
comerţului electronic în România”.

Toţi proprietarii de magazine
virtuale au posibilitatea de a răs
punde la un chestionar ce poate fi
găsit la adresa www.no-cash.ro/
e sondaje/index.php?sid=1 sau
pe prima pagină a site-ului
www.mcti.ro. Repondenţii vor primi
invitaţii la seminariile de specialita
te ce se vor organiza pe segmentul
de e-commerce, precum şi ore de
consultanţă gratuită pentru
iniţierea şi dezvoltarea afacerii.
R e z u l t a t e l e s o n d a j u l u i ş i
concluziile studiului vor fi publicate
în cursul lunii decembrie a.c. pe
site-ul MCTI www.mcti.ro.

Deşi aflată încă la început, pia
ţa de comerţ electronic din Româ
nia realizează deja tranzacţii în
valoare de câteva milioane de euro
pe lună, dar potenţialul este mult
mai mare. Băncile au eliminat res
tricţiile pentru tranzacţionarea pe
Internet, iar numărul celor care au
implementat 3D Secure cel mai
înalt standard de securizare a tran
zacţiilor pe Internet a ajuns la opt
(BCR, BRD, Raiffeisen Bank,HVB-
Tiriac, CEC, Alpha Bank, Romex
terra Bank şi Banca Transilvania
în curs de configurare).

În conformitate cu statisticile
RomCard, media unei tranzacţii pe
Internet cu un card emis în moneda
locală este de 160 RON, în vreme
ce pe cardurile emise în străină
tate, în funcţie de valuta în care au
fost emise, se înregistrează 180
USD şi 210 EUR. Valoarea totală a
tranzacţiilor de comerţ electronic
procesate de către RomCard în
primele nouă luni din 2006 s-a
ridicat la 7,3 milioane RON, 3,2
milioane USD şi 1,2 milioane Euro.

De asemenea, în piaţă sunt
operaţionale mai multe companii
cu rol de integrator de servicii pen
tru cei care îşi doresc să vândă şi în
mediul virtual, iar lista magazinelor
virtuale din România creşte într-un
ritm de 20-30 pe lună. Mai mult, în
piaţă sunt create condiţiile ca din
anul 2007 să asistăm la efectuarea
primelor tranzacţii de mobile
commerce în România, care au la
bază contul de card bancar.

-

-

-
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Despre pia]a de comer]
electronic din România

Ministerul Comunicaţiilor şi Teh
nologiei Informaţiei - 30.10.2006

-

În premieră, Ministerul Educaţiei şi
Cercetării asigură bursa „Bani de liceu”
pentru toţii solicitanţii care au depus
cereri

Ministerul Educaţiei şi Cercetării a
finalizat şi publicat, la adresa
http://baniliceu.edu.ro, lista beneficia
rilor Programului naţional de protecţie
socială „Bani de liceu” pentru anul
şcolar 2006-2007.

Comparativ cu anul 2005, în care
au fost acordate 87.018 ajutoare
sociale, iar venitul mediu brut lunar al
ultimului beneficiar (în ordinea crescă
toare a acestor venituri) a fost de 30,5
RON, în acest an, numărul total al
beneficiarilor (104.474) coincide cu cel
al cererilor depuse la nivel naţional
(104.474). Mai exact, sprijinul financiar
lunar de 180 RON va fi acordat tuturor
solicitanţilor care au îndeplinit condiţiile
prevăzute de lege şi au avut un venit

brut lunar pe membru de familie,
realizat în ultimele 3 luni anterioare
depunerii dosarului, de maximum 150
RON. Primele 3 judeţe, în ordinea
numărului de beneficiari sunt Suceava
(7194), Iaşi (6683) şi Vaslui (4953).

Elevii vor primi ajutorul financiar pe
perioada cursurilor şcolare, inclusiv în
timpul pregătirii şi susţinerii examenu
lui de bacalaureat sau de diplomă, res
pectiv în perioada practicii în producţie.
Sumele vor fi alocate de către
Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi vor
fi distribuite beneficiarilor de către
unităţile şcolare la care aceştia şi-au
depus dosarul. O altă noutate a acestui
an o reprezintă afişarea listei beneficia
rilor cu o zi mai devreme decât data
limită prevăzută iniţial în grafic (27
octombrie faţă de 28 octombrie).

-

-

-
-

-

Ministerul Educaţiei şi Cercetării -
29.10.2006

Instanţele române, indiferent de
grad, şi instanţele sau autorităţile com
petente din statele membre ale Uniunii
Europene vor putea avea contacte di
recte, după aderarea României la UE,
conform unui proiect de Lege aprobat
astăzi de Guvern şi care propune
modificarea Legii nr. 189/2003 privind
asistenţa judiciară internaţională în
materie civilă şi comercială.

Un contact direct între autorităţile
abilitate în materie va avea un impact
benefic în îndeplinirea unuia din obiec
tivele importante ale reformei siste
mului judiciar românesc - scurtarea
duratei de soluţionare a litigiilor.

Autorităţile române abilitate cu
aplicarea acestei legi sunt instanţele
judecătoreşti şi Ministerul Justiţiei, atât
pentru comunicarea de acte în şi din
străinătate, cât şi în obţinerea de probe
prin comisii rogatorii internaţionale.

Notarii, executorii şi alte autorităţi,
în competenţa cărora intră comunica
rea de acte în străinătate, vor transmite
cererile tot prin intermediul judecăto
riilor din circumscripţia în care îşi au
sediul profesional.

Proiectul de Lege propune astfel
abrogarea unor dispoziţii din legea în
vigoare, privind comunicarea de acte şi
obţinerea de probe în şi din străinătate
numai prin intermediul curţilor de apel.

Procedura a fost simplificată, întru
cât menţinerea actualelor prevederi ar
prelungi nejustificat durata procedurilor
de asistenţă judiciară cu statele
membre ale UE.

Un alt element de noutate îl cons
tituie faptul că, pentru a obţine informa
ţii privind limba folosită pentru comple
tarea formularelor şi traducerea actelor
anexate acestora, autorităţile române
competente vor putea accesa pagina
specializată de internet a Comisiei Eu
ropene şi vor putea consulta punctele
de contact ale Reţelei Judiciare Euro
pene în materie civilă şi comercială.

Ministerul Justiţiei va efectua
comunicări şi va identifica soluţii la difi
cultăţile care pot apărea în executarea
cererilor de asistenţă judiciară
internaţională şi va transmite, în cazuri
excepţionale, cererile de asistenţă
judiciară internaţională.

Ministerul Justiţiei va îndeplini şi
atribuţiile referitoare la luarea unei
decizii privind cererile de obţinere
directă de probe formulate în baza art.
17 din Regulamentul Consiliului nr.
1206/2001 din 28 mai 2001 privind
cooperarea între instanţele statelor
membre în obţinerea probelor în
cauzele civile sau comerciale.

-

-
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Guvernul României - Biroul de
presă - 25.10.2006
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Programul de diabet
Toate medicamentele incluse în Progra

mul de diabet vor fi compensate în proporţie
de 100%, ca urmare a modificării de către
Guvern a H G nr. 706/2006, a anunţat
ministrul Sănătăţii, Eugen Nicolăescu astăzi,
la Palatul Victoria.

„Compensarea se va face din preţul per
ceput de farmacii, deci din preţul de vânzare
cu amănuntul”,a precizat ministrul Nicolăescu

Decizia a fost luată pentru a permite
accesul tuturor cetăţenilor la medicamentele
incluse în Programul de diabet. „În urmă cu o
lună, am declanşat toate procedurile pentru
un nou program. Au apărut o serie de disfunc
ţionalităţi în aplicarea acestuia, în sensul
apariţiei, suplimentar faţă de lista iniţială care
se distribuia prin farmaciile cu circuit înscris, a
unor noi medicamente. Am considerat
necesar să dăm voie oamenilor să aibă acces
şi la acestea”, a explicat ministrul Sănătăţii.

-

. .

-

-

Guvernul României - Biroul de presă -
01.11.2006

Propuneri de modific@ri la
Legea 10

Guvernul a hotărât ca un grup de lucru
format reprezentanţi ai Ministerului Justiţiei,
Autorităţii pentru aplicarea Legii nr. 10 şi
MinisteruluiAdministraţiei şi Internelor să pro
pună o serie de modificări la actuala legislaţie
în domeniul restituirii proprietăţilor confiscate
de comunişti, care să ducă la accelerarea
procesului de restituire, a anunţat purtătorul
de cuvânt al Guvernului, Oana Marinescu.

„S-a luat această decizie deoarece s-a
constatat că, spre exemplu, există cazuri în
care decizii ale instanţelor nu sunt puse în
aplicare. Sunt cazuri în care, chiar la nivelul
primarilor, deciziile de restituire nu sunt puse
în aplicare şi nu există măsuri care să îi
determine pe primari să respecte legea. De
asemenea, există o serie de observaţii,
formulate inclusiv de la nivelul instanţelor,
dată fiind experienţa lor în acest domeniu”, a
spus Oana Marinescu.

Cele trei instituţii urmează să vină cu o
propunere unitară pentru a rezolva proble
mele şi pentru a permite restituirea rapidă a
proprietăţilor confiscate, a adăugat purtătorul
de cuvânt al Guvernului.

-

-

Guvernul României - Biroul de presă -
01.11.2006

Reducerea taxelor de
succesiune pentru suprafe]ele
de teren aflate în extravilan

Primul-ministru Călin Popescu-Tăriceanu
a solicitat în şedinţa de Guvern, să fie elaborat
un proiect de act normativ care să reglemen
teze reducerea taxelor de succesiune p ntru
suprafeţele de teren aflate în extravilan

Premierul Tăriceanu a arătat că actualele
taxe sunt mai mari decât valoarea în sine a
terenurilor şi din acest motiv nu se îndepli
nesc procedurile de succesiune. Această
situaţie ridică obstacole în procesul de coma
sare a terenurilor şi întârzie intrarea acestora
în circuitul de tranzacţionare. Şeful Executi
vului a cerut să se analizeze inclusiv oportu
nitatea ca pentru proprietăţile foarte mici să
fie chiar anulate aceste taxe. Sarcina redac
tării acestui act normativ revine Ministerului
Justiţiei, acesta urmând să colaboreze şi cu
MinisterulAgriculturii.

-
e

.

-
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Guvernul României - Biroul de presă -
01.11.2006

Fonduri pentru colaboratorii Serviciului Na]ional
de Evaluare }i Examinare

Activitatea de elaborare a subiectelor pentru examenele naţionale a presu
pus o fructuoasă colaborare între inspectorii Serviciului Naţional de Evaluare şi
Examinare şi numeroase cadre didactice din învăţământul preuniversitar şi
superior din întreaga ţară. Aprecierea acestei activităţi este reală şi se
materializează inclusiv prin remunerarea a 237 cadre didactice. Suma alocată în
acest scop, în baza Ordinului de Ministru nr. 5478/25.10.2006, este de 94.140
RON, iar listele nominale au fost publicate pe site-ul Ministerului Educaţiei şi
Cercetării, www.edu.ro.

Plata colaboratorilor Serviciului Naţional de Evaluare şi Examinare pentru
elaborarea subiectelor pentru examenele naţionale (Teste Naţionale şi Bacalau
reat), precum şi pentru cele destinate concursului de ocupare a posturilor
didactice declarate vacante în învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2005 -
2006 va fi efectuată de către Inspectoratele Şcolare Judeţene / Inspectoratul
Şcolar al Municipiului Bucureşti.

-

-

Ministerul Educaţiei şi Cercetării - 01.11.2006

Asisten]a judiciar@ interna]ional@

„Bani de liceu” pentru to]ii solicitan]ii



Vând apartament 2 camere, conf. 1,
decomandat, parter, ideal privatizare,
vad comercial, Lunc ţ neg. Tel.
0355-404462, 0788-021439.

Vând cas Triaj, 4 camere, teren 550
mp, îmbun ţit

.
ţ

bun. Tel. 0355-404462, 0788-021438.
Vând apartament 4 camere, deco-

mandat, 2 bai, 2 balcoane, Micro 4, preţ
bun. Tel. 0355-404462, 0788-021442,
0728-625813 (Banat Expert)

Vând casa cu 5 camere, Boc

ţ negociabil.
Tel. 0355-404462, 0788-021439

Vând garsonier
ţ bun. Tel. 0355-404462,

0788-021439 (Banat Expert)
Vând apartament 3 camere, Micro 3,

etaj 1, termopane, negociabil. Tel. 0355-
404462, 0788-021439 (Banat Expert)

Vând apart. 3 camere, centrala, etaj
intermediar, Zona Intim, preţ 26.000 €.
Tel. 0355-404462, 0788-021439

ţiri, 500 mp teren, curte beto-
nat

ţit
ţ bun. Tel. 0355-

404462, 0788-021438 (Banat Expert)
Vând cas

.

. -

.

ă, pre

ă
ătă ă, 2 bucătării, cameră

mobilată pt magazin acces auto, garaj,
terasa, 3 intrări, bun privatizare, pre

ă, Centru, complet utilată, teren
500 mp Tel. 0355-404462, 0788-
021442, 0728-625813 (Banat Expert)

Vând garsonieră, confort 1, Micro 1,
mobilată. Tel. 0355-404462, 0788-
021439 (Banat Expert)

Vând casă Văliug 3 camere, teren
1.200 mp, acces auto, pre

ă mobilată, zona
Micro 1, pre

Vând casa 4 camere, utilata complet,
îmbunătă

ă, Muncitoresc.. Tel. 0355-404462,
0788-021439 (Banat Expert)

Vând casă mare, îmbunătă ă, zona
Muncitoresc, pre

ă zona centru, 5 camere,
teren 50 mp. Tel. 0355-404462, 0788-
021442, 0728-625813 (Banat Expert)

Cumpăr garsonieră indiferent de
zonă, comision 0%. Tel. 0355-404462,
0788-021442, 0728-625813

Cumpăr apartament 3 camere, zona
centru, comision 0%. Tel. 0355-404462,
0788-021439 (Banat Expert)

Cumpăr apart 2 camere, decoman
dat, zona Govândari, comision 0% Tel.
0355-404462, 0788-021439

şa
Montan

Vând apartament 3 camere, semide-
comandat, centru, superamenajat,
suprafaţă 100 mp, etaj intermediar, 2 bai,
2 balcoane, merită văzut. Tel. 0355-
404462, 0788-021439 (Banat Expert)

Agentii imobiliare ,Agentii imobiliare ,Agentii imobiliare,

Vând apartament 2 camere, confort
II, etaj II/IV, zona Lunc ţ 22.000 €
fix.Tel.221529, 0724-302616. (Magister)

Vând apartament 3 camere, parter,
confort I, decomandat, îmbun ţit, zona
Valea Domanului, preţ 36.000 €. Tel.
221529, 0724-302616. (Magister)

Vând apartament 3 camere, confort I,
decomandat, etaj VII, 100 mp, zona
Re ţa Sud, preţ 30.000 € fix. Tel.
221529, 0724-302616. (Magister)

ţ 55.000 € fix. Tel. 221529, 0724-
302616. (Magister)

Vând cas
ţ

35.000 € fix. Tel. 221529, 0724-302616.
(Magister)

Vând cas

ţ 40.000 €. Tel.
221529, 0724-302616. (Magister)

Vând apartament 4 camere, confort I,
decomandat, etaj VIII/X, zona Govân
dari, îmbunt ţit, preţ 28.000 €. Tel.
221529, 0724-302616. (Magister)

Vând vil superîmbunt ţit
ţ ţ

180.000 €. Tel. 221529, 0724-302616.
Vând cas

ţ 28.000 € fix. Tel.
221529, 0724-302616. (Magister)

Vând teren 4.200 mp zona Calea
Timi ţ 12 €/mp. Tel. 221529,
0724-302616. (Magister)

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

221529, 0724-302616. (Magister)
Vând teren 2.000 mp pentru cons-

trucţie, aproape de
ţ 12 €/mp. Tel. 221529,

0724-302616. (Magister)
Vând teren 1.400 mp , toate utilit ţile,

zona Calea Timi ţ 50 €/mp fix.
Tel. 221529, 0724-302616. (Magister)

Vând 2.850 mp teren zona Renk, preţ
4€.Tel.221529, 0724-302616.(Magister

Vând 11.500 mp teren la km 8 lâng
ţ 8 €/mp. Tel. 221529, 0724-

302616. (Magister)
Vând 3.300 mp teren, Calea Caran-

sebe ţ 10

ă, pre

ătă

ă 4 camere, baie, bucătărie,
curte, centrală, zona Valea Domanului,
pre

ă 5 camere, 2 băi, bucătă-
rie, curte comună, zona Catedralei, pre

ă din cărămidă arsă, 5
camere, 320 mp construibilă + 780 mp
grădină în Gârli

ă

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

ă 3 camere, baie, bucătărie,
hol, Muncitoresc, pre

ă
sta

ă

ă

ă Dacia Service, pre

şi

şte. Pre

şoarei, pre

şosea, localitatea
Brebu Nou, pre

şoarei, pre

şosea, pre

şului, lâng

Vând cas

-

)

€/mp. Tel. 221529, 0724-302616.
Vând cas

ţit
Tel.221529,0724-302616.(Magister)
Vând 20.000 mp teren pe Calea

Caransebe
ţ 20 €/mp neg. Tel. 221529,

0724-302616. (Magister)
Vând 11 garsoniere cu o camer
ţ 5.000 € fiecare

ţ 7.200 € fiecare; cu
contracte de închiriere pe termen lung.
Tel. 221529, 0724-302616. (Magister)

Vând 3.000 mp teren, zon
ţii industriale, preţ

30 €/mp. Tel. 221529, 0724-302616.
Vând 7.000 mp teren, Calea

Timi ţ 20 €/mp. Tel. 221529,
0724-302616. (Magister)

Vând apartament 3 camere, confort I,
semidecomandat, etaj IX/X, zona Intim,
preţ 19.000 € fix. Tel. 221529, 0724-
302616. (Magister)

Vând garsonier
ţii elecrice

ţ 8.000 € fix. Tel.
221529, 0724-302616. (Magister)

Cump

(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 Caran-
sebe

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)

Închirez spaţii comerciale pt. sedii fir
me, cabinete medicale, d. Revoluţia din
Decembrie
ţean. Tel. 221529, 0724-302616

Închiriez spaţiu comercial 80 mp, Bd.
Republicii, zona bancilor. Tel. 221529,
0724-302616. (Magister)

-
b

-
.

ă în Boc ă, 6
camere, superîmbunătă ă, grădină 200
mp.

ă,
pre

ă foarte
bună, pentru construc

ă, etaj IV/IV, 36 mp,
centrală, instala

ăr farmacie în Caransebe

ă

ăile-Herculane, O
ăm chiriile din zonă.

şa Român

şului, în spate la Dacia
Service, pre

şi 18 garsoniere cu 2
camere, pre

şoarei, pre

şi sanitare
noi, zona Mociur, pre

ş şi
Lugoj. Tel. 0724-302616, 0788-657217.

şi

ş vis-a-vis de şi
spa

şa, Oravi
şu, practic

şi vis-a vis de Spitalul Jude

Magazinul Mall

Vânz riã

Închirieri

Cump r riã ã

Vând 2 parcele de teren alăturate, în
suprafa ă de 68 mp fiecare, intabulate,
acte la zi, toate utilită

ă, Făgăra

ăliug, Crivaia
ărâna. Tel. 0355-404462, 0788-

021440, 0740-956337 (Banat Expert)
Cumpăr terenuri Calea Caransebe

ăliug, Crivaia, Semenic. 0355-404462,
0788-021440, 0740-956337

Ocazie! Vând apartament 3 camere,
conf 1, decomandat, 120 mp, super
îmbunătă

ă metalică,
100 mp, Centru.Tel.0355-404462, 0788-
021442, 0728-625813 (Banat Expert)

Vând apartament 3 camere, confort
1, balcon mare, Micro 2, pre

ă, amenajată, parter,
balcon, pre

ă cămin, etaj 2, pre

ă, Micro
1, etaj 3, amenajat. Tel. 0355-404462,
0788-021442, 0728-625813

Vând apartament 2 camere, semide
comandat, Micro 3, 21.000 €. Tel. 0355-
404462, 0788-021438 (Banat Expert)

Vând apartament 2 camere Luncă,
semidecomandat, etaj 3, îmbunătă

ă
ătă

ătă

ătă

ătă

ţ
ţile, posibilitate

construcţie garaje sau locuinţ -
ţ negociabil.

Tel. 0355-404462, 0788-021440, 0740-
956337 (Banat Expert)

Vând terenuri Calea Caransebe
-

ţe, cu acte la zi. Tel. 0355-404462,
0788-021440, 0740-956337.

Vând terenuri V

-
Ţerova,

V

ort -
ţit, centru, preţ avantajos. Tel.

0355-404462, 0788-021442, 0728-
625813 (Banat Expert)

Vând apartament 3 camere, confort
1, decomandat, centrala, u

ţ bun. Tel.
0355-404462, 0788-021442, 0728-
625813 (Banat Expert)

Vând garsonier
ţ bun. Tel. 0355-404462,

0788-021442, 0728-625813
Vând camer ţ

5.000 euro. Tel. 0355-404462, 0788-

021442, 0728-625813 (Banat Expert)
Vând apartament cu o camer

-

ţit,
rigips, preţ 19.000 €. Tel. 0355-404462,
0788-021439 (Banat Expert)

Vând apartament confort 1 deco-
mandat , e ta j 2 , boxa, Lunc ,
îmbun ţiri, preţ bun. Tel. 0355-
404462, 0788-021438 (Banat Expert)

Vând apartament 2 camere,
semidecomandat, Moroasa, preţ neg.
Tel. 0788-021439 (Banat Expert)

Vând apartament 2 camere, zona
Intim, etaj 1, îmbun ţit, 22.000 €. Tel.
0355-404462, 0788-021438

Vând apartament 2 camere, semide-
comandat, zona Micro 3, parter, termo-
pane, centrala, îmbun ţiri, preţ bun.
Tel. 0355-404462, 0788-021438

Vând apartament 2 camere, Centru,
confort 1, centrala, termopane, preţ
26.000 €. Tel. 0355-404462, 0788-
021442, 0728-625813 (Banat Expert)

Vând apartament 2 camere, conf. 1,
decomandat, Micro 5, îmbun ţit, spo-
turi, preţ negociabil. Tel. 0355-404462,
0788-021442, 0728-625813

şului, în spate bloc 20, pre

şului
parcelate sau neparcelate, diferite su
prafe

şi case
G

şului, Calea Timişorii, Zona

ş

Vând apartament 2 camere, semide-
comandat, Lunca, 23.500 €. Tel. 0355-
404462, 0788-021442, 0728-625813

intermediază 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

La vânzarea de apartamente
agenţia nu percepe comision de la vânzător

S.C. Magister Imobiliare
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Vând terenuri în Re ţa, pe Calea
Timi ţ

ţie, la
strada principal

ţ

ţ

ţie cas ţi, 40
€/mp neg.

Vând urgent cas

ţ 70.000 €.

Vând urgent cas

ţ 100.000 €.

Vând urgent cas

ţ 45.000 € neg.

Vând urgent cas

ţ ţiu co
mercial cu autorizaţie de magazin, preţ
49.000 € neg.

Vând 4 apartamente cu 3 camere,
confort I

Vând urgent apartamente 2 camere,
confort I

ţuri avantajoase.

Vând urgent garsonier

ţ 14.500 €.

Vând urgent case în zona Muncito
resc, preţuri începând de la 20.000 €.

şi
şoarei, lâng

şi teren pe Calea Ca
ransebeşului, la km 7, suprafa

şi
gr

ş, zon

şa Român
şi

gr

anexe şi un spa

şi II, situate în centru şi Govân
dari, Micro I.

şi II, situate în Moroasa I şi
Govândari, pre

ş

ă Mănăstire, suprafa ă
totală 20.000 mp, loc drept, pe Drumul
Lupacului, vis-a-vis de Gerasis, parcelă
de 3.980 mp, bună pentru construc

ă
ă totală

7.190 mp. Tel. 0722-411233, 0721-
081129, 0728-696777. (Grecu Haus)

Vând urgent teren în Băile Hercul
ne, la strada principală, suprafa ă totală
de 1.439 mp, front stradal 10,5 mp, bun
pentru construc ă, cu utilită

Tel. 0722-411233, 0721-
081129, 0728-696777. (Grecu Haus)

ă în centru, 5
camere, baie, bucătărie, bucătărie de
vară, încălzire centrală, curte betonată

ădină, pre Tel. 0722-
411233, 0721-081129, 0728-696777.
(Grecu Haus)

ă cu etaj în Caranse
be ă centrală, 5 camere, baie,
bucătărie, curte betonată, grădină,
încălzire pe gaz, pre Tel.
0722-411233, 0721-081129, 0728-
696777. (Grecu Haus)

ă în Boc ă,
8 camere, 2 bucătării, baie, seră, curte

ădină mare, încălzită cu centrală
proprie, pre Tel. 0722-
411233, 0721-081129, 0728-696777.
(Grecu Haus)

ă în zona Muncito
resc, la strada principală, 5 camere, 2
bucătării, pivni ă,

Tel. 0722-411233, 0721-
081129, 0728-696777. (Grecu Haus)

Tel. 0722-411233, 0721-
081129, 0728-696777. (Grecu Haus)

Tel.
0722-411233, 0721-081129, 0728-
696777. (Grecu Haus)

ă superfinisa
tă, centrală, u ă metalică, contorizată,
etajul IV, pre Tel. 0722-
411233, 0721-081129, 0728-696777.
(Grecu Haus)

Tel. 0722-411233, 0721-081129, 0728-
696777. (Grecu Haus)

-

a-

-

-

-

-

-

-

,Agentii imobiliare

V de la Vendetta
Vineri orele 17.30, 20

Sâmbătă - Duminică orele 16, 18, 20

C
I
N
E
M
A

Dacia 4 - 5 Noiembrie

Plasat în peisajul futurist al Marii Britanii totalitare, V de
la Vendetta spune povestea unei tinere din clasa munci-
toare, numita Evey, care este salvata dintr-o situatie de
viata si de moarte de catre un om mascat cunoscut doar
ca "V". Profund complex, V este în acelasi timp literar,
flamboaiant, tandru si intelectual, un om dedicat eliberarii
concetatenilor sai de cei care i-au supus prin teroare.
Este de asemenea înversunat, razbunator, singuratic si
violent, condus de o vendeta personala.

Teatru
Î

î
n zilele de 23, 24, 25,

26 si 27 octombrie n
cadrul liceului „Traian
Lalescu” spectacolul

”

scenariu Ion Mircioag ,
regia artistic Ion
Mirciog , scenografia
Florica Zamfira.

Eminescu, Creang ,
Caragiale”

AGENŢIA IMOBILIARĂ
GRECU HAUS S.R.L.

comision 2% vânzător, 2% cumpărător

�

�

�

int eermediaz
ţii comerciale

ţ

ţ

ă vânzări - cumpărări

ă în întocmirea actelor

sprijin ă pentru întocmirea dosarului de credit; Grecu Haus
SRL este partener al Băncii Transilvania

şi închirieri garsonier , apartamente,
case, spa şi terenuri

rapiditate şi siguran

şi consultan

Reşiţa, str. Petru Maior, bl. 24, sc. 1, ap. 13
Tel. 0722-411233, 0728-696777 E-mail @mail.com: broxana

23 Oct. 1542
24 Oct. 2 4350
25 Oct. 2,4079
26 Oct.
27 Oct.
30 Oct.
31 Oct.
1 Nov.

06 53,
06 5 ,
06 5
06 52,8212
06 53,0657
06 53,7971
06 53,5929
06 54,1493

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

2 3 4 19 20 23 24 25 26 27 30 31 15 6 9 10 11 12 13 16 17 18

2 Octombrie - 1 Noiembrie 2006

Meserie: absolven

Croitor confec -
-
-

-

-

-

-

-

nr. locuri/locuri pt. ţi/locuri
pt. handicapaţi.

ţioner îmbr

ţii 36/0/0; Vânz
ţiilor 15/0/0; Operator

centrala termica 0/0/4; Operator la instalaţiile
cazanelor din centrale electrice 0/0/5; Operator la
instalaţiile de turbine cu abur sau gaze 0/0/4;
Tâmplar universal 6/0/0; Zugrav vopsitor 2/0/0;
Sudor 10/0/4; Ma

ţioner industrial 20/0/15; Sudor manual
cu flac

ţii metalice 8/0/0;
Barman 0/1/0; Mecanic auto 3/0/0; Strungar uni
versal 5/0/0; Dulgher restaurator 4/0/0; Muncitor
necalificat la întreţinerea de drumuri 12/0/0;
Operator fabricarea produselor f

ţele 1/0/4;

Ţ PE CATEGORII 242/12/93;

RE I AŞ

ŞA

MOLDOVANOU

Ţ

BOC

TOTAL GENERAL 347

ăcăminte după co
mandă 17/10/16; Muncitor necalificat in cons
truc ător 11/1/4; Muncitor necalifi
cat in industria confec

ător comercial 1/0/0; Femeie de serviciu
1/0/0; Sudor manual cu arc electric 1/0/0; Opera
tor confec

ără de gaze 3/0/0; Sudor cu arc electric cu
electrod 1/0/0; Lăcătu

ări 0/0/2; Lăcătu

ăinoase 21/0/0;
Topograf 0/0/1; Zidar restaurator 5/0/0; Consilier
juridic 1/0/0; Asistent medical generalist 1/0/0;
Agent paza 2/0/0; Muncitor necalificat la ambalat
produse solide 0/0/4; Strungar la ma

ălător vehicule 1/0/0; Tinichigiu
carosier 1/0/0; Fierar betonist 4/0/0; Operator
calculator electronic

Asistent medical 1/0/0; Muncitor radioelec
tronist 20/0/0;

TOTALJUDE

şinist la maşini pentru terasa
mente 0/0/3; Strungar la maşini orizontale 2/0/11;
Lucr

ş mecanic 2/0/0; Agent
vânz ş construc

şini de
prelucrat in coordonate 0/0/4; Sudor in mediu
protector 0/0/7; Inginer geodez 0/0/1; Tehnician/
responsabil afacere 0/0/1; Contabil 2/0/0;
Gunoier 9/0/0; Maturator strada 4/0/0; Operator
fabricarea mezelurilor 0/0/3; Patiser 1/0/0; Şofer
autocamion 4/0/0; Şofer autoturisme si camio
nete 1/0/0; Sp

şi re

Femeie de serviciu 1/0/0; Paznic 1/0/0;

Ă

Firmele abonate beneficiază de
reducere 33% - 40% la publicitate

pe perioada abonamentului

Abonamentele se pot face la factorii

po ţul Cara

şi

ştali din jude ş-Severin

Dacă vreţi să aveţi ziarul Dvs.,

abonaţi-vă la "PRISMA”

Dacă vreţi să aveţi ziarul Dvs.,

abonaţi-vă la "PRISMA”

Un abonament cost

Tariful include TVA

ă:

15 lei ................. 6 luni
30 lei .............. ... 1 an

,0 .
,0 .

şi taxele
poştale
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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

Vând apartament, 2 camere, conf. 1
decomandat, super mbun t it, zona
Lunc pre 26.000 . el. 0788-374146.

Vând apartament, 3 camere, conf. 1
decomandat, termopane peste tot, per
fect ptr privatizare, zona Catedralei din
Gov ndari. el. 0788-374144.

Vând apartament, 2 camere, conf. 1,
zon bun i 2 camere conf. 2. el.
0788-374143.

Vând teren parcelat pe C Caran
sebe ului. el. 0788-494074.

Vând apartament 2 camere,
Gov ndari. el. 0788-571780.

î ţ
ţ € T

(Tryo M)

-
.

â T (Tryo M)

T
(Tryo M)

alea -
T (Tryo M)

â T (Tryo M)

ă ă
ă

ă ă ş

ş

Vând apartament, 2 camere, f r
mbun t iri, pre 18.000 . el. 0788-
388502.

Vând apartament, 3 camere deco
mandat mbun t it, termopane la tot
apartamentul, ocupabil imediat, Micro 1,
zona Trandafiru. re 26.000 neg. el.
0788-388501.

Vând urgent 2 camere, conf. 1,
ocupabil imediat, zon foarte bun . el.
0788-509283.

Vând apartament 2 camere, conf. 1
n Moroasa 1, bloc de c r mid cu
mbun t iri. re 21.500 el. 0788-
520899.

ă ă
ă ă

ă ă

ă ă

ă ă ă
ă ă

î ţ ţ € T
(Tryo M)

-
î ţ

P ţ € T
(Tryo M)

T
(Tryo M)

î
î ţ P ţ €. T

(Tryo M)

AJOFM: Locuri de munc@ vacante
la data de 01.11.2006

Impozitele }i taxele
locale }i alte taxe
asimilate acestora
în anul fiscal 2007

Impozitele la clădiri, la tere
nuri (amplasate în intavilan sau
extravilan), precum şi impozite
le pe spectacole, vor fi menţinu
te în anul fiscal 2007 la acelaşi
nivel cu cele aplicate pentru
anul fiscal 2006. Acelaşi regim îl
vor avea taxele de publicitate,
taxele de timbru, taxele extraju
diciare, care în anul 2007 vor
rămâne la aceleaşi valori cu
cele din acest an fiscal.

Guvernul a adoptat printr-o
Hotărâre, nivelurile pentru valo
rile impozabile, impozitele şi ta
xele locale şi alte taxe asimilate
acestora în anul fiscal 2007.

Potrivit Codului Fiscal, în
cazul persoanelor fizice, valorile
impozabile pe metru pătrat de
suprafaţă contruită sunt stabilite
în funcţie de tipul clădirii.

Pentru terenurile amplasate
în intravilan, înregistrate în re
gistrul agricol la înalta categorie
de folosinţă decât cea de cons
trucţii, impozitele sunt stabilite
pe hectar, în funcţie de zonă,
existând patru niveluri de impo
zitare. Începând cu 1 ianuarie
2007, pentru terenurile proprie
tate publică sau privată a
statului ori a unităţilor adminis
trativ-teritoriale, concesionate,
închiriate, date în administrare
ori în folosinţă, se stabileşte
taxa pe teren care reprezintă
sarcina fiscală a concesionari
lor, locatar i lor, t i tu lar i lor
dreptului de administrare sau de
folosinţă, după caz, în condiţii
similare impozitului pe teren.

În ceea ce priveşte taxele
notariale, acestea nu vor mai fi
percepute în anul fiscal 2007,
întrucât sunt abrogate de Legea
nr.343/2006 privind modificarea
şi completarea Codului Fiscal.

În anul fiscal 2007 se va
sch imba modal i ta tea de
impozitare a autovehiculelor.
Dacă în anul fiscal 2006 există
două clase de capacitate de
încadrare a autoturismelor
(până la 2000 cmc şi peste 2000
cmc), în anul 2007 acestea vor fi
încadrate în funcţie de cinci
clase de capacitate. Astfel,
impozitul pe mijloacele de
transport se va calcula în funcţie
de capacitatea cilindrică, având
în vedere că se aplică un nivel
de impozite în sume cuprinse
între 7-120 lei/200 cmc, în
funcţie de tipul de autovehicul.

În Codul Fiscal este prevă
zută obligativitatea ca nivelurile
impozitului asupra mijloacelor
de transport pentru maşinile de
peste 12 tone şi combinaţiile
acestora să fie aprobate prin
hotărare a Guvernului, în
conformitate cu angajamentele
asumate de România în proce
sul de negociere cu Uniunea
Europeană. Actul normativ este
în conformitate cu cerinţele
Uniunii Europene în domeniu.

-

-
-

-

-
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Guvernul României - Biroul
de presă - 26.10.2006

PRISMA angajează

jurnalist
asistent marketing

Condiţii: absolvent studii de specialitate 2006
Tel. 22.11.34



DE VĂZUT LA TV:
RUGBY: Divizia Nationala: Steaua Bucuresti - Dinamo Bucuresti

Sambata TV Sport ora 13:00
HANDBAL MASC.: Liga Campionilor: HCM Constanta - HC Banik

Sambata TV Sport ora 19:00
HANDBAL MASC.: Cupa Cupelor: Dinamo Buc. - Sporting Lisab.

Duminica TV Sport ora 11:00
ATLETISM: Maratonul de la New York

Duminica Eurosport ora 16:30
TENIS: Turneul Campioanelor Sony Ericsson, la Madrid

Marti Eurosport ora 19:00
HANDBAL MASC.: Liga Nationala: Dinamo - UCM Resita

Miercuri TV Sport ora 17:00

COMPETIŢII SPORTIVE ÎN S PT MÂNAURM TOARE:Ă Ă Ă
30oct-05 nov: HANDBALFEM. - Trofeul Carpati, Cluj Napoca;
31oct-16 nov: VOLEI - Campionatul Mondial feminin, Japonia;
01-09 nov: HALTERE - Campionatul Mondial,Santo Domingo;
02-12 nov: FOTBALPE PLAJA- C.M. de la Rio de Janeiro;
06-12 nov: TENIS - Turneul Campioanelor, Madrid, Spania.

Etapa urmatoare (14/34), 3-5 noiembrie 2006: Vineri 03.11
Sambata 04.11

Duminica 05.11

:
Unirea Urziceni - FC Arges (14:00, Telesport); :
Pandurii Tg Jiu - UTA (14:00, netelevizat); Poli Iasi - Gloria Bistrita
(14:00, Telesport); Poli Timisoara - Farul Constanta (14:00, TVR 2);
FC National - FC Vaslui (20:00, National TV); : Jiul
Petrosani - U Craiova (14:00, Telesport); Otelul Galati - Rapid (14:00,
National TV); CFR Cluj - Dinamo (14:00, Antena 1); Ceahlaul Piatra
Neamt - Steaua (20:30, TVR 1).

LIGA 1
Clasament etapa a 13-a:

M V E I G GP PM
1. Dinamo Bucuresti 13 13 0 0 30 7 39p

Steaua Bucuresti 13 8 3 2 25 9 27
Otelul Galati 13 8 0 5 21 18 24
CFR Cluj 13 7 2 4 28 18 23
Rapid Bucuresti 13 6 5 2 19 11 23

. Politehnica Timisoara 13 6 4 3 12 8 22
7. Politehnica Iasi

. Gloria Bistrita 13 6 1 6 17 14 19
9. UTA 13 5 2 6 13 15 17

. Pandurii Tg. Jiu 13 5 2 6 12 15 17
11. Ceahlaul Piatra Neamt 13 5 1 7 12 17 16

U. Craiova 13 4 4 5 16 27 16
13. Farul Constanta 13 4 3 6 16 17 15

Unirea Urziceni 13 5 0 8 10 16 15
5. FC Vaslui 13 3 3 7 15 25 12p

16. FC National 13 2 4 7 11 18 10p
17. Jiul Petrosani 13 1 5 7 5 13 8p
18. FC Arges 13 2 0 11 9 22 6p

2. p
3. p
4. p
5. p
6 p

13 5 5 3 15 16 20p
8 p

p
10 p

p
12. p

p
14. p
1

MOTOCICLISM
Hegemonia italianului Valentino Rossi la clasa-regina a

Campionatului Mondial de Motociclism, MotoGP, a fost
intrerupta de catre americanul Nicky Hayden. Dupa 5 titluri
mondiale consecutive, Rossi l-a pierdut pe al 6-lea in ultima
etapa a actualului sezon, la Valencia, unde a terminat doar al
13-lea in urma unei cazaturi...

Editia 2006 a MotoGP a fost una dintre cele mai echili
brate din ultimii ani, finalul sezonului fiind unul entuziasmant,
cu dese rasturnari de situatie. Desi incepuse prost sezonul,
Valentino Rossi a recuperat pas cu pas si trecuse pe primul
loc in clasament inaintea ultimei etape de la Valencia.

Cu 8 puncte avans fata de Hayden, Rossi avea nevoie sa
administreze cat mai bine acest avantaj, insa sansele sale au
fost spulberate in turul 5 al cursei de la Valencia, cand
multiplul campion italian a iesit cu motocicleta sa Yamaha in
decor. Rossi nu a abandonat, a continuat intrecerea, dar s-a
clasat in final doar pe locul 13, in afara punctelor.

Cu acest cadou neasteptat, Hayden a terminat pe locul 3,
dupa Troy Bayliss si Loris Capirossi, suficient pentru a-l
depasi in clasamentul final pe Rossi cu 5 puncte. Hayden
devine astfel primul american care triumfa in MotoGP dupa
Kenny Roberts Jr. in anul 2000. Clasament final Motogp 06:

NICKY HAYDEN REPSOL HONDA TEAM 252
VALENTINO ROSSI CAMELYAMAHATEAM 247
LORIS CAPIROSSI DUCATI MARLBORO 229

-

1.
2.
3.

Clasament etapa a 13-a:
M V E I G GP PM

LIGA 2 - SERIA II

1. U Cluj 13 8 4 1 17 9 28p
Dacia Mioveni 13 7 4 2 16 6 25p

3. FC Caracal 13 8 1 4 20 11 25p
4. Minerul Lupeni 13 7 2 4 17 13 23p
5. Corvinul Hunedoara 13 5 6 2 24 13 21p

. Poli II Timisoara 13 5 4 4 16 10 19

. FC Targoviste 13 5 3 5 11 9 18
9. Apulum Alba Iulia 13 4 6 3 8 9 18

. CSM Rm Valcea 13 5 2 6 13 15 17
11. ISCT 13 4 5 4 9 11 17p

CFR Timisoara 13 5 2 6 15 20 17
13. FC Bihor 13 3 5 5 15 21 14

CS Auxerre Lugoj 13 3 4 6 10 13 13
5. FC Baia Mare 13 3 4 6 12 20 13p

16. Gaz Metan Medias 13 3 3 7 10 15 12p
17. Unirea Dej 13 3 2 8 9 22 11p
18. Building Vanju Mare 13 2 4 7 4 12 10p

2.

6 p

8 p
p

10 p

12. p
p

14. p
1

13 5 3 5 15 12 18p7. FCM Resita

Etapa urmatoare (14/34), 4 noiembrie 2006

Poli II Timisoara - FCM Resita

: Auxerre Lugoj -
Industria Sarmei Campia Turzii; Unirea Dej - CSM Rm. Valcea; Minerul
Lupeni - CFR Timisoara; ; FC Baia
Mare - FC Bihor; FCM Targoviste - Building Vanju Mare; Apulum Alba
Iulia - FC Caracal; Dacia Mioveni - U Cluj; Gaz Metan Medias -
Corvinul Hunedoara.

RUGBY
Victoria cu 32-27 Selectio

natei Bucurestiului in fata lui
Bayonne a adus 5 puncte pen
tru echipa noastra in clasamen
tul grupei A a Challenge Cup,
reusind sa luam si punctul bo
nus pentru inscrierea a mai mult
de 4 eseuri. Si adversarii nostri
au luat insa bonus, ba chiar 2
puncte, pentru ca au marcat 4
eseuri si au pierdut la mai putin
de 7 puncte diferenta. In aceste
conditii, echipa noastra este pe
locul 3 in grupa, avand 3 puncte
in plus fata de Bayonne, echipa
de pe ultimul loc. Bristol ramane
lider, urmata de Newport.

Etapa viitoare, pe 8 decem
brie, Selectionata Bucurestiului
joaca in deplasare la Dragons,
in timp ce Bayonne are meci
acasa cu Bristol.

-

-
-

-

-

Clasament etapa a 7-a:
M V E I G GP PM

HANDBAL MASCULIN - LIGA NA IONALŢ Ă

1. Dinamo Baumit Bucuresti 7 6 0 1 246 187 12p
Steaua Bucuresti MFA 7 6 0 1 233 202 12p

3. CSM Medgidia 8 5 1 2 265 234 11p
4. HCM Constanta 7 5 1 1 196 176 11p

. Izometal Timisoara 8 3 2 3 220 214 8
7. Uztel Ploiesti

. HCM CSM Bistrita 7 4 0 3 186 197 8
9. Minaur Baia Mare 7 3 0 4 203 203 6

. Univ. Bucovina Suceava 7 3 0 4 186 209 6
11. Lignitul Pandurii Tg. Jiu 7 2 1 4 192 203 5

HCM Brasov 7 2 0 5 175 184 4
13. Ploitehnica Iasi 7 0 0 7 164 216 0

Armatura U Agronomia Cluj 7 0 0 7 161 221 0

2.

6 p
7 4 0 3 198 199 8p

8 p
p

10 p
p

12. p
p

14. p

5. UCM Resita 7 3 3 1 206 186 9p

Etapa urmatoare (8/26), 4 noiembrie 2006: Poli Iasi - Armatura
U Agronomia Cluj; Univ. Bucovina Suceava - HC Minaur Baia Mare;
HCM Constanta - HCM CSM Bistrita; Energia Lignitul Pandurii Tg. Jiu -
Dinamo Baumit Bucuresti; ;
HCM Brasov - Uztel Ploiesti CSM Medgidia - U Poli Izometal
Timisoara s-a jucat: 33-30.

UCM Resita - Steaua MFA Bucuresti
;

WRC
Raliul Australiei, antepenultima

etapa a Campionatului Mondial, a fost
castigat de finlandezul Mikko Hirvonen
de la Ford, in timp ce Marcus Gronholm a
terminat doar al cincilea. Podiumul de la
Antipozi a fost completat de Peter Sol
berg si Manfred Stohl. Cu 21 de puncte
in fata lui Gronholm si doar doua etape
ramase pana la finalul campionatului,
Sebastien Loeb si-a asigurat cel de-al
treilea titlu mondial.

-

TENIS - TURNEUL CAMPIOANELOR
Elveţianca Martina Hingis, nr. 8 mondial,

ţia care reune

ţ ţianca
ţii în ianuarie, dup

ţ
ţa lui Hingis la turneul de final de sezon era pus

ţa
rusoaicei Maria

ţat îns

ţa, nr. 1), belgianca Justine Henin-Hardenne (nr.
2), ţova (nr.
4), Nadia Petrova (nr. 5)

ţi, 7 noiembrie, de la ora 19. Se-
mifinalele vor fi sâmb

şi Kim Clijsters
(Belgia, nr. 6 în lume) s-au calificat la Turneul Campioanelor,
competi şte pe cele mai valoroas

şi care este programat

şi-a
f

ştigat în 2006 turneele de la Roma şi Calcutta.
Prezen

şans
Şarapova, în semifinalele turneului de la Linz.

În ceea ce o priveşte pe Kim Clijsters, belgianca a fost nevoit

şi Clijsters se
al şase juc

şi rusoaicele Maria Şarapova (nr. 3), Svetlana Kuzne
şi Elena Dementieva (nr. 7).

Primul meci este programat mar

ă opt jucătoare din
Circuitul profesionist ă în perioada 7-12
noiembrie, la Madrid.

Hingis realizează o performan ă deosebită. Elve
ăcut revenirea în competi ă mai bine de doi ani
de absen ă. Ea a câ

ă încă sub
semnul întrebării, participarea depinzând de rezultatele
compatrioatei Patty Schnyder. Aceasta din urmă a pierdut orice

ă, sâmbătă, după înfrângerea (7-5, 6-4) suferită în fa

ă
să absenteze în ultimele săptămâni, din cauza unei accidentări la
încheietura mâinii, suferită la începutul Openului american. Ea a
anun ă că va fi prezentă la Madrid. Hingis

ătură astfel celorlaltor ătoare, deja calificate: Amélie
Mauresmo (Fran

ătă, 11 noiembrie, începând cu ora 15, pentru
ca finala să se desfasoare duminică, 12 noiembrie, de la ora 17.

CICLISM
Turul Frantei 2007, intre

Londra si Paris! Marea noutate
pentru editia 2007 a Turului
Frantei, cea mai importanta cur
sa ciclista pe etape, va fi pleca
rea de la Londra, cu prologul de
7km de pe 7 iulie. "Pentru prima
data in ultimii 20 de ani, ultima
etapa montana va fi cu sosire la
altitudine", pe Col d’Aubisque, a
declarat directorul Turului,
Christian Prudhomme. Pentru
cataratori sunt rezervate 6 eta
pe de munte, cu 3 sosiri la altitu
dine. Dupa ce va trece si prin
Belgia, sosirea caravanei Turu
lui Frantei este programata pe
29 iulie, la Paris, dupa 3 547 km.

-
-

-
-

-

.

31 octombrie 2006, marti

Barcelona - Chelsea 2-2
Levski Sofia - Werder B 0-3

Spartak M. - Inter Milano 0-1
Bayer M. - Sporting L. 0-0

Liverpool - Bordeaux 3-0
PSV - Galata 2-0

Sahtior - Valencia 2-2
AS Roma - Olimpiakos P. 1-1

GRUPA A

GRUPAB

GRUPAC

GRUPAD

01 noiembrie 2006, miercuri

Real Madrid - Steaua -0
O. Lyon - Dinamo Kiev -0

Benfica - Celtic -0
Copenhaga - M. United -0

Arsenal - TSKAMos 0-0
Hamburg - FC Porto -

AEKAtena - Lille -0
AC Milan -Anderlecht -

GRUPA E

GRUPAF

GRUPAG

GRUPAH

1
1

3
1

1 3

1
4 1

Etapa urmatoare se va
desfasura in 21 noiembrie 2006
(marti):

Real Madrid - Olympique Lyon
Steaua Buc. - Dinamo Kiev

Clasament Grupa E
1. O. Lyon 4 0 0 -0
2. Real Madrid 4 0 1 -4

4. Dinamo Kiev 4 0 0 2-1 0

4 9 12
3 10 9

4 3
3. Steaua Buc. 4 1 0 5- 33 9

LIGA CAMPIONILOR

B A S C H E T
În urma tragerii la sorţi a turneului final al Campionatului

european de baschet feminin, desf

ţiile Lituaniei, Germaniei
ţiunea fiind una favorabil

ă ă sâmbătă, la Chieti
(Italia), echipa României a fost repartizată în grupa B. Romania va
evolua alaturi de forma

ă. Competitia va avea loc in Italia
intre datele: 24 septembrie - 7 octombrie 2007.

şurat

şi Belgiei,
opera

CUPA UEFA
Joi, 2 noiembrie 2006 se va

desfasura etapa a doua din
cadrul grupelor Cupei UEFA.

:
Tottenham - Club Brugge

Meciul va incepe la ora
20:30 si va fi transmis in direct
pe TVR 1.

:

Mlada - Panathinaikos
Meciul va incepe la ora

18:30 si va fi transmis in direct
pe Prima.

Grupa B

Dinamo - Besiktas.

Grupa G
Hapoel telAviv-Rapid Buc.

Dinamo va debuta în faza
grupelor Cupei UEFA, împotriva
turcilor de la Beşiktaş Istanbul,
"răni

ă, chiar
pe "Inonu" (0-2).

ţi" de englezii de la
Tottenham în prima etap
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