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din Valea Ţerovei

organizează

în compania formaţiei
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tangouri). Informaţii la tel.

0255-21.88.94
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Cre terile salariale
în anul 2007
ş

Ultima şedinţă ordinară de lucru a Consiliului Local al municipiului
Reşiţa a avut un parcurs scurt, alert, purtând amprenta unei
quasipasivităţi a aleşilor locali, atitudine care ar putea fi infirmată de o
analiză pertinentă, profundă, cu respectarea legalităţii, de care au
beneficiat proiectele de hotărâri în cadrul comisiilor de specialitate.

O explicaţie pentru acceptarea unor hotărâri, în pofida conţinutului
lor referitor la probleme majore pentru locuitorii Reşiţei sau chiar de in-
teres judeţean, subiecte care ar fi impus discuţii extinse, rezidă în terme-
nele scurte, imperioase, care condiţionează iniţierea sau continuarea
unui anumit proiect sau accesări de fonduri pentru investiţii importante.

Au fost votate proiectele de hotărâre nr. 1-33, cu excepţia nr. 21 27
A fost stabilit nivelul impozitelor şi taxelor locale, pe

anul 2007, pentru clădiri şi terenuri, precum şi pentru mijloacele de
transport, cu referiri clare la statutul juridic al proprietarului şi, de
asemenea cu evidenţierea raportului între cota percepută în anul 2006
şi cea prevăzută pentru 2007.

Au fost aprobate taxele pentru eliberarea unor certificate, avize şi
autorizaţii emise care intră în sfera de competenţă a Consiliului Local.

A fost stabilită taxa hotelieră, excepţiile de la această contribuţie la
bugetul local, precum şi modul de gestionare.

Creşterea acestor taxe este dirijată centralizat, de la guvern, fără
posibilitate intervenţiei administraţiei locale.

În cadrul proiectului a mai fost inclus cuantumul unor sancţiuni legate
de nerespectarea unor hotărâri locale, precum şi taxele de timbru pentru
activitatea notarială.

Consilierii au aprobat nivelul taxelor speciale pentru
anul fiscal 2007 referitoare la:

chirii pentru spaţii cu altă destinaţie decât locuinţe;
servicii asigurate de compartimentul agricol;
servicii asigurate de compartimentul de identificare, înregistrări şi

publicitate imobiliară;
activităţi şi servicii prestate de Serviciul pentru Amenajarea

Teritoriului şi Urbanism, Comisia deAcorduri Unice;
activitatea de stare civilă;
serviciul de Gospodărire Comunală şi Mediu;
activitatea de stare civilă, inscripţionări parcări, intrare parc zoologic;
arhivă şi xerox (cel mai mare tarif din Reşiţa, pentru o copie xerox !).

În calitatea de partener (cu o cotă de participare de
19,23 %) la „Clubul de dezvoltare personală. Şcoala de meserii” (H.C.L.
nr. 146/27.06.2006, art. 2), Consiliului Local, îi revine obligaţia unei
contribuţii financiare, în valoare de 15.000 ROL, la efectuarea unor
reparaţii la acoperişul imobilului în care clubul îşi desfăşoară activitatea (
patru încăperi din ComplexulAgroindustrial Gara de Nord)

H.C.L. nr. 287/2006 se completează cu includerea
unei noi instituţii abilitate în constatarea contravenţiilor şi aplicarea
sancţiunilor legate de activităţile comerciale.

În acest sens, cu litera c) este introdus, în lista organelor de control,
Serviciul Public Direcţia Poliţia Comunitară.

Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului şi de
Urbanism suportă modificări legate de componenţă şi regulament, prin
introducerea funcţiei de vicepreşedinte (în actuala formulă, domnul
Gabriel Ionescu, administrator public) şi înlocuirea domnului Dănuţ Moţ
(reprezentant al S.C. ELECTRICA BANAT cu domnul Vasile Deteşan,
Şef Centru MJ/JT Reşiţa), respectiv prin stabilirea persoanei care poate
conduce şedinţele desfăşurate în această comisie.

A fost aprobat „Regulamentul de organizare şi
funcţionare a serviciilor de salubrizare a municipiului Reşiţa (definiţii,
principii şi condiţii de funcţionare, operatori, gestionare, măturatul şi
spălatul căilor publice, curăţarea şi transportul zăpezii, dezinsecţie,
dezinfecţie, deratizare, drepturi şi obligaţii pentru operatori şi utilizatori,
contracte, contravenţii, sancţiuni).

Consiliul Local, în calitate de societar majoritar la
S.C. „URBAN REŞIŢA” S.R.L. a aprobat transmiterea activităţii de
curăţire a spaţiilor verzi către S.C,PRESCOM S.A. Reşiţa şi, în această
formulă, întreaga activitate de salubrizare a oraşului este realizată de
către un singur operator.

Regulamentul de organizare şi funcţionare a
serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, furnizate/pres-
tate de S.C.AQUACARAŞ S.A.,Exploatarea Reşiţa, jud.Caraş-Severin.

AQUACARAŞ, principalul operator în domeniu, pentru oraşele din
judeţ, va funcţiona în conformitate cu un regulament care, în cea mai
mare parte are aplicabilitatea în toate localităţile deservite de această
societate. În această conjunctură, proiectul ar fi meritat un spaţiu special
pentru dezbatere, o planificare care să elimine factorul timp, iar
amendamentele sau observaţiile făcute de către consilierii reşiţeni ar
trebui analizate, eventual validate şi de edilii din Bocşa, Anina, Oraviţa,
Caransebeş sau Moldova Nouă.
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UCMR la ora bilanţului

Conferinţa de presă organizată de Adrian Chebuţiu,
preşedinte-director general al UCMR Reşiţa a organizat
tradiţionala conferinţă de presă în care a evaluat
activitatea societăţii în anul 2006.

Bilanţul a avut mai mult o desciere financiară, fără a
puncta sau a nominaliza realizarea unor echipamente
destinate unor obiective de investiţii mari (sau mici), din
ţară sau din străinătate, modul în care performanţele
uzinei ar fi putut fi percepute de locuitorii Reşiţei.

Considerat un an dificil, datorită instabilităţii
politice(?), pentru UCMR 2006 a însemnat o perioadă
interesantă, în care, în primul rând a fost construită
platforma pentru 2007, direcţia şi planurile în care se va
dezvolta activitatea uzinei.

În acest an UCMR şi-a achitat datoriile faţă de
bugetul de stat (70 miliarde) şi obligaţiile locale (2
miliarde-impozite şi taxe şi 2 miliarde la CEC), iar cifra de
afaceri a cunoscut o creştere de 25% faţă de anul 2005,
fără realizarea cifrei de afaceri propusă la începutul
anului.

În structura societăţii au survenit modificări prin
externalizarea unor segmente e concepţie sau fabricaţie.

Astfel, Direcţia de Cercetare şi Proiectare
Echipamente Hidroenergetice a devenit Hydro-
Engineering, companie cu statut juridic şi personalitate
economică proprie, care raportează un profit de 400.000
€, la o cifră de afaceri de 3,6 milioane €.

Mibarom, provenit din, externalizarea sectorului de
cuzineţi a realizat ,la rândul lui , un profit de 300.000 €, la o
cifră de afaceri de 1,6 milioane €.

Producţia UCMR şi-a restrâns gama de produse şi se
axează în prezent pe echipamente hidroenergetice,
piese de schimb, dar şi construcţii metalice pentru
infrastructura feroviară şi rutieră.

În ceea ce priveşte construcţia de autobuze, este
preconizată serie de 200 autobuze pe care UCMR, în
2007 le va comercializa în nume propriu, având în vedere
că deţine 90% din acţiuni.

Din motive financiare parteneriatul cu firma chineză,
producătoare de motociclete nu se poate realiza şi, în
această situaţie, UCMR va importa produsul, dar
asamblarea se va face la Reşiţa.
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Una dintre probleme cu care AQUACARAŞ se
poate confrunta în viitor o poate constitui avarierea
sursei Grebla, care, conform materialului elaborat de
societate, asigură 60% din debitul necesar municipiului
Reşiţa, cu o calitate a apei net superioară sursei Secu.

Sursa Grebla reprezintă de fapt aducţiunea pentru
centrala hidroelectrică Grebla şi, chiar dacă nu a
beneficiat de mediatizarea cuvenită, a împlinit
venerabila vârstă de o sută de ani.

S-a aprobat convocarea, în cel mai scurt timp
posibil, a unei şedinţe în care cei implicaţi în
gestionarea sistemului, dar şi beneficiarii acestuia
(TMK - noul proprietar al prizei şi al canalului,
AQUACARAŞ, APELE ROMÂNE şi Consiliul local al
municipiului Reşiţa ) să analizeze starea de uzură
fizică a sursei Grebla şi să stabilească măsurile
necesare pentru asigurarea unei exploatări continue.

Prin această hotărâre, S.C.
PRESCOM S.A. i se atribuie, prin negociere, fără
publicarea prealabilă a unui anunţ de participare,
concesiunea serviciilor de salubritate, măturat căi
publice, curăţirea spaţiilor verzi, exploatarea şi
întreţinerea deponeului de gunoi, colectarea selectivă
a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice şi
administrarea cimitirelo

Prin aprobarea acestui proiect de hotărâre, practic a
fost eliminată competiţia în ceea ce priveşte calitatea şi
preţurile percepute, iar PRESCOM deţine monopolul
activităţii de salubritate.

Consilierii au decis acordarea
titlului de „Cetăţean de onoare” domnului Dan Desideriu
Farcaş, primul matematician programator la calculato
rul MECIPT-1 (realizat la Institutul Politehnic Timişoa
ra), membru titular al Academiei de Ştiinţe Medicale din
România, autor a peste 20 de cărţi din domeniul
informaticii, matematicii, extratereştrilor şi OZN-urilor.

Liceele din Reşiţa au primit
avizele consultative referitoare la ocuparea funcţiilor
de director adjunct:

Liceul teoretic „Mircea Eliade” prof. Alexandru
Caragea

Liceul teoretic „Traian Vuia” prof. LuciaAna Moruţ;
Liceul teoretic „Diaconovici Tietz” prof. Mircea

Iacob Meilă;
Liceul teoretic „Traian Lalescu” prof.Adrian Doxan.
Grupul Şcolar Industrial „Alexandru Popp” prof.

Elena Blujdea;
Planul de ocupare a funcţiilor

publice inventariază numărul maxim de funcţii publice,
numărul de funcţii publice ocupate, vacante sau nou
înfiinţate, precum şi cele promovate şi cu promovare
rapidă Planul a fost aprobat de către consilieri.

Structura funcţiilor în cadrul
Serviciului Public „Direcţia de Asistenţă Socială” a
suportat modificări derivate din parcurgerea completă
a stagiilor de către funcţionarii debutanţi, cu evaluarea
finală a aptitudinilor, a responsabilităţilor şi a
cunoştinţelor în domeniu.

În cadrul Serviciului Public
„Direcţia Impozite şi Taxe”, în urma procedeului
menţionat în hotărârea anterioară un funcţionar public
a beneficiat de modificarea statutului său, devenind
consilier juridic asistent.

A fost aprobată noua componenţă
a comisiei de atestare a administratorilor de imobil,
modificare survenită de schimbarea domeniului de
activitate a unora dintre membri sau de anumite cerinţe
privind studiile de specialitate.

Comisia are următoarea structură:
- Preşedinte: Iuliana Pegulescu;
- Secretar: Mihaela Oana Magheţ;
- Membrii: Delia Laţcu, Silvia Constanţa Druţul,

abin Dorel Blaga.
Locul de veci al enciclopedistului

român dr. Corneliu Diaconovici (1859-1923), situat în
cimitirul nr. 4-5 din Reşiţa va fi scutit de taxe şi nu va
putea fi înstrăinat.

Conducerea Liceului Diaconovici-Tietz, cu sprijinul
părinţilor elevilor, doreşte refacerea acestui loc de veci
şi includerea în circuitul cultural al municipiului.

Asociaţia Samaritenilor din Banat
(ASB) şi Asociaţia de Binefacere PROVITAM, ambele
din Reşiţa au fost selecţionate de către Comisia de
evaluare în vederea acordării unor subvenţii de la
bugetul local.

ASB va beneficia de o subvenţie de 36.000
RON/an, pentru 20 de persoane asistate, iar
PROVITAM - de 70.000 RON/an, pentru 35 de
persoane asistate în anul 2007.

Cuantumul subvenţiilor este dictat de punctajul
acordat de comisia de evaluare: 100 de puncte pentru
ASB, respectiv 91 pentru PROVITAM, reflectat în
sumele solicitate.

Blocul de locuinţe pentru tineri, cu
32 unităţi locative şi un regim de înălţime de
(S+P+2E+M) este amplasat pe strada Domanului, o
locaţie care nu beneficiază de utilităţi, dar, stabilită într-
un alt mandat al administraţiei locale, a marcat
proiectul clădirii, în toate fazele parcurse.

A fost aprobat PUD-ul „Sediu
firmă. Spaţiu comercial şi birouri”, construcţie care va fi
amplasată pe un teren privat, pe strada Pandurilor.

Beneficiarii PUD-ului, familia Dăncilă, proprietari ai
terenului (462 mp) şi ai viitoarelor construcţii (corp 1 -

spaţiu comercial, corp 2 sediu firmă, birouri şi locuinţă)
vor sistematiza zona, în sensul asigurării accesului
carosabil, a locurilor de parcare şi a unei zone verzi.

S.C. LITA&CO IMPEX SRL bene-
ficiază de aprobarea unui (nou) PUD care îi va permite
continuarea lucrărilor la clădirea edificată pe cei 418
mp, proprietate a firmei, situat pe strada Traian Lalescu

Este surprinzătoare încadrarea construcţiei într-o
zonă protejată (în care sunt amplasate clădiri înscrise în
lista monumentelor, ansamblurilor şi siturilor istorice,
printre care şi Sinagoga) având în vedere că nici un
factor interesat şi abilitat nu a intervenit atunci când nu
pe strada Traian Lalescu, ci pe strada Mihai Viteazul,
unde este situată sinagoga-monument, s-a construit, în
imediata ei vecinătate o clădire cu o arhitectură de un
gust îndoielnic şi cu un regim de înălţime care sfidează.

A fost respins PUD-ul „Hală de
producţie” în municipiul Reşiţa, Bd. Muncii, FN, teren
situat în fosta bază de transport IJTL şi are o suprafaţă
de 5 388,0 mp.

Documentaţia de urbanism „PUD.
Fast Food pentru copii şi Sală de fitness” în municipiul
Reşiţa, Micro I din cartierul Lunca Bârzavei a fost
avizată, după ce a traversat mai multe variante care au
necesitat modificări.

Planul Urbanistic de Detaliu (PUD) propune realiza-
rea unui imobil în incinta înconjurată de blocurile nr. 1, 2
şi 3 de pe Bd. Muncii, clădire în care, la parter va func-
ţiona un fast food pentru copii (spaţiu fast food, sală de
joc pt. copii, teatru de păpuşi, grupuri sanitare, spaţii pt.
prepararea şi depozitarea alimentelor, anexe), iar la
etaj sală de fitness, depozit de aparatură şi material
sportiv, grupuri sanitare, sală pentru băuturi răcori-
toare, birou pentru firmă, birou pentru antrenor, terasă.

Zona adiacentă va cuprinde acces pietonal, va fi
mobilată cu bănci, jardiniere, corpuri de iluminat, spaţii
de joacă pt. copii. Sunt propuse plantaţii de aliniament.

După mai multe variante de
amplasament oferite Parohiei Ortodoxe Române
Reşiţa Moroasa - Lunca Pomostului, consilierii locali
au aprobat amplasamentul solicitat, situat la intersecţia
Bd.A.I. Cuza cu Strada Sportului.

Terenul, cu o suprafaţă de 612 mp, proprietate a
Statului Român a fost dat în folosinţă gratuită, pentru o
perioadă de 49 de ani.

Partidei Romilor i s-a aprobat
darea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de cinci ani, a
unui imobil situat în Reşiţa, str. Oituzului, nr. 25, pavilio-
nul 2, proprietate extratabulară a municipiului Reşiţa.

Spaţiul respectiv a fost folosit, în mod gratuit, în
baza unei hotărâri a Consiliului Local, de către
Fundaţia Umanitară „Maria”, pentru cazarea de
persoane şi familii cu probleme sociale grave.

Imobilul necesită cel puţin o reparaţie capitală, care
va fi suportată de către Partida Romilor, cu accesarea
unor fonduri europene, iar prelungirea termenului de
folosinţă gratuită, conform unui contract de comodat,
este condiţionată de realizarea reabilitării, precum şi
de modul de convieţuire a locatarilor, cu asigurarea
unui climat de linişte şi ordine.

Direcţia Sanitar Veterinară şi
pentru Siguranţa Alimentelor din Reşiţa, va beneficia
de un spaţiu (110,52 mp) adecvat activităţii desfăşu-
rate, situat în imobilul din Piaţa Reşiţa Sud, strada
Horea, nr. 1, etaj, proprietate publică a municipiului.

Perioada de administrare gratuită este de 20 ani, iar
amenajarea şi modernizarea revin solicitantului.

Direcţia pentru Sport Caraş-
Severin va administra, pe o perioadă de 5 ani, cele 10
garsoniere situate în imobilul din Reşiţa, strada
Făgăraşului, nr. 12, proprietate publică a municipiului.

Cele 10 garsoniere au fost reabilitate şi dotate cu
mobilierul necesar de către municipalitate în vederea
asigurării spaţiilor de cazare pt. sportivii din alte localităţi,
printre care şi componenţii Centrului Olimpic de Lupte.

Proiectul de hotărâre prin care
urma să fie aprobată vânzarea, prin licitaţie publică, a
unei suprafeţe de teren de 5 648,0 mp, situat în Reşiţa,
Bd. Muncii, FN (terenul fiind în domeniul privat al muni-
cipiului Reşiţa, proprietate tabulară a Statului Român),
în vederea desfăşurării unor activităţi economice a fost
respins prin vot, fără discuţii.

Proiectul a fost iniţiat la solicitarea societăţilor
comerciale Confecţii S.A. şi Precisia Feith S.R.L.

Preţul minim de pornire a licitaţiei a fost
contravaloarea în lei a 22 /mp, la cursul zilei.

Cel mai controversat şi discutat
proiect de hotărâre a fost cel prezentat a doua oară
într-o şedinţă a Consiliului Local şi vizează aprobarea
scoaterii din domeniul public şi trecerea în domeniul
privat al municipiului Reşiţa a suprafeţei de teren de
253 mp, strada Poneasca, în vederea concesionării pt.
extinderea construcţiei existente către S.C. „C+C” S.A.

Societatea menţionată intenţionează să-şi extindă
construcţia şi să realizeze o parcare.

În cazul de faţă a fost impusă condiţia păstrării libe-
rei treceri a pietonilor în zonă, iar „C+C” s-a angajat să
realizeze şi trotuarul. În plus s-a menţionat faptul că, la
proiect nu a fost ataşat un tabel cu acceptul cetăţenilor
din zonă,document care nu a mai fost solicitat,de exem-
plu, în cazul extinderii construcţiei situate pe Bd. Revo-
luţia din Decembrie, nr. 4 (PHCLnr. 31), deşi în acel caz,
la prima extindere au existat probleme litigioase.

A fost aprobată scoaterea din
domeniul public şi trecerea în domeniul privat al muni-

cipiului Reşiţa a suprafeţei de teren (12 mp) situată în
Bd. Revoluţia din Decembrie, nr. 4 în vederea conce-
sionării, pentru extinderea construcţiei existente, către
Cabinetul Medical „Praxis Urologie” Dr. Beg Gheorghe.

Extinderea constă în realizarea unei scări de acces
direct la spaţiul situat la etajul I al imobilului.

Pentru extinderea construcţiei
existente în Bd. epublicii, nr. 26, scara B, parter, cu o
rampă generală de acces public i un spaţiu de
expunere, S.C. DAYTON COM S.R.L. din Reşiţa va
beneficia de concesionarea unei suprafeţe de teren de
30 mp, prin scoaterea acesteia din domeniul public şi
trecerea în domeniul privat al municipiului Reşiţa.

A fost aprobată concesionarea
către CABINETUL INDIVIDUAL AVOCAT ŢIBREA
MIHAI, fără licitaţie, pe o durată de 49 de ani, a
suprafeţei de 75 mp, teren în proprietatea Statului
Român, cu drept de administrare în favoarea
Consiliului Local al municipiului Reşiţa, situat pe Bd.
Revoluţia din Decembrie, nr. 4, scara a III-a.

Prin extinderea construcţiei se va realiza alinierea
cui frontul deja executat pe partea stângă şi centrală a
imobilului, realizându-se nu numai o nouă estetică a
clădirii, dar şi o îmbunătăţire din punct de vedere al
rezistenţei construcţiei.

Preţul concesiunii este contravaloarea a 5 /mp/an
(fără TVA), la cursul valutar în ziua plăţii.

A fost aprobată concesionarea
fără licitaţie a suprafeţei de teren de 24 mp, proprietate
a Statului Român, cu drept de administrare în favoarea
Consiliului Local, pentru extinderea imobilului existent,
situat în Reşiţa, Bd. Revoluţia din Decembrie, nr. 4,
scara a III-a, sub apartamentele 2/A şi 2/B, proprietate
a domnului Gheorghe Beg, în vederea alinierii cu
frontul deja executat.

Preţul de concesiune este contravaloarea a 5
/mp/an (fără TVA), la cursul zilei în care se face plata.

A fost aprobată concesionarea
unui teren (8 mp) către domnul Marinescu Gheorghe şi
soţia, Marinescu Elisabeta, pentru extinderea cu
accesa imobilului existent, situat în Reşiţa, str. Ioan
Corvin, bloc 2, scara 1, parter, ap. 2.

În spaţiul existent, proprietate a familiei Marinescu
va funcţiona un cabinet de înfrumuseţare.

Preţul de concesiune pentru terenul scos din
domeniul public şi trecerea în cel privat al municipiului
Reşiţa este de 5 /mp/an (fără TVA), cu plata în lei, la
cursul zilei respective.

Hotărârea nr. 9

Hotărârea nr. 10

Hotărârea nr. 11

Hotărârea nr. 12

Hotărârea nr. 13

Hotărârea nr. 14

Hotărârea nr. 15

Hotărârea nr. 16

Hotărârea nr. 17

Hotărârea nr. 18

Hotărârea nr. 19

Hotărârea nr. 20

Hotărârea nr. 21

Hotărârea nr. 22

Hotărârea nr. 23

Hotărârea nr. 24

Hotărârea nr. 25

Hotărârea nr. 26

Hotărârea nr. 27

Hotărârea nr. 28

Hotărârea nr. 29

Hotărârea nr. 30

Hotărârea nr. 31

Hotărârea nr. 32

Hotărârea nr. 33

-
-
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Au fost introduse, în regim de urgenţă,
proiectele de hotărâre care urmează.

Hotărârea nr. 1

Hotărârea nr. 2

Hotărârea nr. 3

Hotărârea nr. 4

a)

b)

Hotărârea nr. 5

.
, privind rectificarea bugetului local

al municipiului Reşiţa pe anul 2006
privind aprobarea studiului de

fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Alimentare cu
energie electrică km7 Calea Caransebeşului”.

Platforma industrială km 7, în curs de realizare, nu
dispune de o sursă de alimentare cu energie electrică
de 20 kV, corespunzătoarea puterii instalate,
preconizată pentru obiectivele industriale care s-ar
putea dezvolta în această zonă. Rezolvarea este
posibilă prin racordarea la staţia de 110/20/6 kV Câlnic,
cea mai apropiată de amplasamentul vizat.

Proiectul presupune, pentru Consiliul un efort
financiar de 1.531.816,666 (fără TVA), în condiţiile în
care ENEL ELECTRICA BANAT, firma altui stat va
deveni proprietară a unei cote de 86,57 % din investiţie,
iar Primăriei Municipiului Reşiţa, unic investitor îi va
reveni doar 13,43 % din proprietate. Conform
regulamentului ENEL aceasta este modalitatea de
defalcare a proprietăţii, prin care este asigurat Service-
ul pe p rioada exploatării.

Proiectul de hotărâre a fost amânat şi dezbătut în
şedinţa extraordinară a Consiliului Local, în care a fost
aprobat studiul de fezabilitate, deoarece lucrările
trebuie să continue. Rezolvarea contribuţiei financiare,
în raport cu cota de proprietate a fost amânată.

privind completarea Comisiei de
analiză şi control a activităţii SC PRESCOM SAReşiţa

Prin vot secret, domnul Iosif Tiberiu Brebenariu,
consilier, a fost cooptat în Comisia menţionată, în locul
domnului Gabriel Ionescu, demisionat după ocuparea
postului de administrator public.

privind concesionarea unei clădiri
şi a terenului aferent, către S.C. BATOT COM S.R.L.,
pentru extinderea construcţiei existente.

S.C. BATOT COM S.R.L. deţine teren şi clădire pe
strada Traian Lalescu, nr. 21 şi solicită concesionarea,
fără licitaţie, a unei clădiri (120 mp) adiacente şi a
terenului aferent (363 mp) pe care urmează să extindă
clădirea existentă, care va avea o destinaţie comer-
cială şi să amenajeze o parcare cu caracter public.

Preţul concesiunii este de:
pentru teren: 1.835,35 /an, exclusiv TVA, adică

363 mp x 5 /mp/an = 1 815 /an şi 120 mp x 0,58
lei/mp/an = 20,35 /an;

pentru clădire: 120 mp x 7,5 lei/mp/lun x 0,9
(reducere pentru absenţa utilităţilor) =2 841,44 /an.

Proiectul nu a fost votat în unanimitate.
privind acordarea titlului de «Cetă-

ţean de onoare» domnului Mihai Mihuţ, pastor la Bise-
rica Baptistă «Speranţa» din cartierul Lunca Bârzavei.

Titlul a fost acordat ca o recunoaştere a contribuţiei
în viaţa spirituală a minicipiului, precum şi pentru
implicarea în mişcarea ecumenică la nivelul oraşului
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Best Western Hotel - la Reşiţa
Lanţul Best western

Internaţional, cunoscut prin
cele 4200 de hoteluri pe care
le deţine în 80 de ţări şi-a
îmbogăţit patrimoniul cu
noua investiţie realizată la
Reşiţa: hotelul Rogge.

În centrul municipiului a
fost construit un hotel desti
nat oamenilor de afaceri şi
turiştilor, o clădire impunătoa
re, sobră, care oferă spaţiu
de cazare, bar şi restaurant,
dar şi dotări specif ice
potenţialilor oaspeţi: sală de
şed in ţe , spa ţ i i pen t ru
întreţinere corporală.

Inaugurarea hotelului a avut loc în seara de 22 decembrie şi a beneficiat de
participarea unor personalităţi din domeniul social, politic, ecleziastic, reprezentanţii
administaţiei locale şi judeţene, oameni de afaceri, directori ai unor instituţii.

Momentul ianugurării propriu-zise i-a fost încredinţat ministrului Sorin
Frunzăverde şi Petrei, cea mai tânără membră a familiei Rogge.

Doamna Camelia Balaure, managerul general al hotelului a dat asigurări legate
de calitatea serviciilor oferite de această unitate hotelieră, aliniată la standardele
reclamate de familia europeană în care ne încadrăm.

-

-

Caut menajer
ţi la tel. 0720-739212.

ţ
ţi, botezuri, chefuri, diverse

ocazii, cu muzic

.
Execut lucr

ţii cu membran

A s o l v e n t
m

ţuri mici, elevi clasele V-XII la
lb român
0355-4125 68

Caut s

ă. Pentru deta
lii suna

Sonorizez la pre

ă de toate
genurile. Tel. 0723-277475,
0743-672399

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

ă r o m â n ă -
franceză, editez eficient la
pre

ă ă. Tel.
, 0727-815760,

0748-413548
Transfer casete video pe

dvd Tel. 0723-277475, 0743-
672399.

ă îngrijesc un copil
sau o bătrână. Tel. 0355-
410423.

-

-

b

.

.

uri mici
nun

şi francez

3

Foto: Rodica Brebenariu

DECESE
Înregistrate în Re ţa

în perioada 2 embrie
şi

20- 7 dec
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Reinbold Ida

Ştefan ani)

ş
Violeta

(75 ani)
Cociorvei Dediu Mel-
cher (79 N

(76 ani) Marches-
cu Elmer-Carol

(87
(84 ani) Stoianovici

Bogdan (74 ani) Br
(35 ani) B

R
Cîrjoi Janeta

(88 ani) Calmuschi Adrian (58
ani) Oarg (75 ani)
Isfan Anton (54 ani) Musteţi
Rebeca Florentina (2 ani)
Ciocu Ion (74 ani) Rarinca
Mih ţ (50 ani)

(62 ani)
ăstasie

Constantin
(81 ani) Bogo-

evici Ileana (77 ani) Buzu
Vasile (74 ani) Tărnăuceanu
Adela ani) Dragoescu
Iuliana

ănescu
Alexandru Petru ă-
lean Sorina (57 ani) Căldăra

(31 ani) ădulescu
Pavel (63 ani)

ă Ruja

ăi ă

Duminică 3, 1.12.2006

1.

2.

Hora Octavian-Lucian (25
ani) şi
Cramanciuc Elena-Otilia

Dreţcanu Sorin-Petric
(31 ani)

ă (38
ani)

ă ă Nicoleta (32 ani)
Popovici Constantin-Sorin

(40 ani)

şi
D nil

şi
Lupu Laura (36 ani)

3.

�

�

�

�

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:

Decembrie

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 central

-

-

.

ă termică
Bosch, nouă, gaz metan, tiraj
normal, 24 kw, 440 €. Tel. 0724-
590765.

ă. Aleea Roma
ni

ăr tv bune

ămate. Tel. 210857, 0720-
739212

ă

ă ora 15.
Vând pene în stare foarte

bună. Tel. 216468, 0355-
807491.

Vând congelator 5 sertare.
Tel. 0355-408068.

Vând mobil
ţei, bl. IV, sc. III, ap. 15. Tel.

0741-349440.
Cump

Vând 8 capre (Calea Caran
sebe ).Tel. 0355-414602.

Vând goblene cusute

Vând servici de mas

Vând ieftin canapea, preţ
150 lei neg. Tel. 0355-806900,
dup

şi defecte
din plastic, color. Tel. 0355-
807748.

şului
şi

înr

şi de
cafea, deosebit, nou, pentru 12
persoane. Tel. 0740-766514.

Oferte-Cereri
de Serviciu

Vând plac
-

807491.

ţi, femei

Cump
ţ neg. direct. Tel.

0723-092582.
Vând u

ţuri modice neg. la
vedere. Tel. 0723-092582.

ă de bază în stare
foarte bună. Tel. 216468, 0355

ărba

ăr radiouri

Vând costume de ski,
b şi copii, TV color
defect. Tel. 0355-804876, 0745-
900753.

şi TV
defecte, pre

şi şi ferestre termo
pane, pre

-

Vând Nokia 6610i (cu
camera foto si radio FM) + cablu
de date CA-42 (majoritatea
modelelor de Nokia). Telefon
0 7 4 0 - 1 7 5 9 6 6 , e - m a i l
sfinxul@acasa.ro

Auto-Moto-Velo

Vând Super Nova Clima,
preţ neg. Tel. 0726-086536.

ţe, stare
impecabil

ţe, stare
impecabil

ţiune 4x4, motor diesel Fiat
45 CP, acte în regul

ţionare perfect

ţiune 4x4, a.f. 1990, acte la
zi, stare perfect ţionare.
Tel. 0722-787817.

Vând Aro 10.4 tracţiune 4x4,
a.f. 1989, acte la zi stare per-
fect ţionare. Tel. 0722-
787817.

Vând tractor U650 M an
fabricaţie 2002 cu utilaje: plug
vogel&noot, mic vogel&noot,
remorc

ţie 1997 cu utilaje: plug
v o g e l & n o o t , d i s c 3 , 4
sem

Vând plug cu 3 trupi
ă. Tel. 0722-787817.

Vând plug cu 3 trupi
ă, dar are axul lipsă.

Tel. 0722-787817.
Vând IMS M461 cabrio

trac
ă, stare de

func ă. Tel. 0722-
787817.

Vând IMS M461 cabrio fără
motor

ă. Tel. 0722-787817.
Vând Aro 10.1 cabrio,

trac
ă de func

ă de func

ă auto 5 tone. Tel. 0722-
787817.

Vând tractor U650 M an
fabrica

ănători: SPC6

ă C laas
Dominator full option. Tel. 0722-
787817.

şi cutie de viteze, acte în
regul

şi SUP 29.
Tel. 0722-787817.

Vând comb in

Vând 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

Proprietar din Baia Mare,
vând teren ieftin, în Bra

-

Primesc

şov, 5 ha
intravilan, vizibil pe internet la:
http://terenbrasov.e-service.ro
Tel. 0744-663145 e-mail:
gheorghe.urs@e-service.ro

şi

Primesc o fat

ţei, bl. IV, sc III, ap. 15.
Tel. 0741-349440.

Vând cas ţa, ap

ţ

în gazd
ţii. Rog seriozitate. Tel.

0721-465512.

ă în gazdă. Tel.
0355-408068.

Primesc în gazdă. Aleea
Romani

ă în Re ă,
gaz, acces auto, schimb aparta
ment 2 camere, diferen ă. Tel.
0740-861324.

ă, ofer
condi

Celibatar, 46 ani/1.70/80 kg,
doresc cuno ţ

ţii pentru pe-
trecerea s

ştin ă doamnă în
vederea unei rela

ărbătorilor împreună.
Tel. 0742-383969.

Amplasarea aparatelor radar în jude]ul Cara}-Severin
în perioada 28-31 decembrie 2006

Autoturism IPJ număr înmatriculare B-16-CGU
Ziua 08-10 DN 10-11 DN 11-12 DN 12-14 DN 14-16 DN 16-17 DN
28 Paltinis 58 Jupa 6 C.Daicoviciu 6 Caransebeş Păltiniş 58 Brebu 58
29 Soceni 58 Brebu 58 Bocşa Măureni 58B Măureni 58B Berzovia 58B
30 Paltinis 58 Caransebeş Obreja 68 Zăvoi 68 Băutar 68 Voislova 68
31 Otelu Rosu Glimboca 68 Obreja 68 Caransebeş Jupa 6 C.Daicoviciu 6

Autoturism IPJ număr înmatriculare B-19-AUV
Ziua 08-10 DN 10-11 DN 11-12 DN 12-14 DN 14-16 DN 16-17 DN
28 Brebu 58 Caransebeş Sacu 6 Jupa 6 Caransebeş Obreja 68
29 Păltiniş 58 Jupa 68 Caransebeş 6 C.Daicoviciu 6 Jupa 6 Brebu 60
30 Soceni 58 Păltiniş 58 Caransebes 6 Jupa 6 C.Daicoviciu 6 Sacu 6
31 Resita Bocşa Bocşa Berzovia 58B Măureni 58B Bocşa

Autoturism IPJ număr înmatriculare MAI 12865
Ziua 08-10 DN 10-12 DN 12-14 DN 14-15 DN 15-16 DN 16-17 DN

28 Caransebes-
Buchin

6 Bucoşniţa-
Armeniş

6 Armeniş
- Buchin

6 C-beş -
Buchin

6 Bucoşniţa-
Armeniş

6 Caransebes-
Buchin

6

29 Caransebes-
Buchin 6 Bucoşniţa -

Armeniş 6 Armeniş
- Buchin 6 C-beş -

Buchin 6 Bucoşniţa
Armeniş 6 Caransebes-

Buchin 6

30 Caransebeş-
Sadova V. 6 Armeniş-

Teregova 6 Teregov
a- C-beş 6 C-beş -

Sadova V. 6 Armeniş-
Teregova 6 Caransebeş-

SadovaV 6

31 Caransebeş-
Teregova 6 Teregova-

Armeniş 6 Armeniş
-Buchin

C-beş -
Teregova 6 Teregova-

Armeniş 6 Caransebeş-
Teregova 6

Autoturism IPJ număr înmatriculare CS-18-PMV
Ziua 08-10 DN 10-11 DN 11-12 DN 12-14 DN 14-16 DN 16-17 DN
28 Bocşa Bocşa Berzovia 58B Berzovia 58B Măureni 58B Bocşa
29 Berzovia 58B Berzovia 58B Bocşa Berzovia 58B Bocşa Berzovia 58B
30 Bocşa Bocşa Berzovia 58B Berzovia 58B Măureni 58B Bocşa
31 Berzovia 58B Berzovia 58B Bocşa Berzovia 58B Bocşa Berzovia 58B

PRISMA Decembrie 2006| |28 - 17 Ianuarie 2007

CONVOCATOR
Consiliul deAdministraţie al , cu sediul în

Verme

ţionarilor pentru toţi acţionarii înregistraţi la Registrul
Acţionarilor la sfâr ţii
în data de 18 ianuarie 2007 ora 14 , cu urm

ţii

SC Agromec SA
ş nr. 404, jud. Caraş-Severin, J11/207/1991, CUI

R1042292 convoac

şitul zilei de 12. 01. 2007, la sediul societ

şi numirea lichidatorului. În cazul
în care nu se întruneşte cvorumul legal, adunarea se repro
grameaz şi or

ŞEDINTE CA, ing. Brumm Petru

ă, în temeiul art. 113 lit. i) din Legea nr.
31/1990 republicată, Adunarea Generală Extraordinară a
Ac

ă
ătoarea

: Dizolvarea societă

ă pentru data de 19 ianuarie 2007 la aceea ă.
PRE

00 Ordine
de zi

-

Înregistrate în Re ţa
pentru perioada

3 decembrie

şi

2 -31 2006

Vând Dacia, Aleea Roma
niţei, bl. IV, sc. III, ap. 15. Tel.
0741-349440.

-

T
ţ

ţuri avantajoase. Tel. 0355
412568, 0727-815760, 0748-
413548.

ehnoredactez orice fel de
lucrări de licen ă sau referate,
pre -
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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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Ordin 748/24.359 al ministrului agriculturii, pădurilor
ării rurale

ă agricolă“ din
Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietă

ăsuri adiacente, aprobate prin
Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor ării rurale

privind stabilirea criteriilor de acordare a
etichetei ecologice pentru serviciile de camping

ă pentru aprobarea Listei contribuabili
lor declara

ărilor pentru punerea în aplicare a Normelor privind
asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii
produse prin accidente de autovehicule

u pentru modificarea O

ă

ă
ă

pentru manopera ac

ă
practică împuternici

ă privind participarea României la Programul
comunitar pentru asigurarea interoperabilită

ă
ă

ă ă activitatea în sistemul
sanitar-veterinar

Ordin 313 al pre ă

ă

ării opera

ădurilor
ării rurale privind modificarea Catalogului na

ădurilor nr.269/2001
u pentru modificarea

ă
ăinătate

ă privind aprobarea modelului

ării de
plată pentru debitor, destinate utilizării în activitatea de
control desfă ă de organele de control măsuri active ale
Agen ă

ănătă
ărării, al ministrului administra

ă pentru aprobarea Normelor
proprii de aplicare a Contractului-cadru privind condi

ării asisten
ări sociale de sănătate, adaptate la specificul organizării

asisten ă a ministerelor
ărării, ordinii publice, siguran

ă ătore
ărilor de Sănătate a Apără

rii, Ordinii Publice, Siguran ă
ătore

ănătă

ă

Oficiului Român pentru Drepturile de
Autor

ă a
fonogramelor publicate în scop comercial sau a
reproducerilor acestora

ătorilor de fonograme
privind stabilirea speciilor

ă de semin
ăditor, certificată oficial, în anii 2006

ă pentru însămân

ul nr.
ţelor publice pentru

modificarea

ţii
ţiei, precum

ţelor publice nr. 1.272/26.503/2005
(M.O. nr. 969/04.12.2006)

H.G. nr. 1.587
(M.O. nr.

972/05.12.2006)
Legea nr. 439 pentru completarea art. 15 din Legea nr.

146/1997 privind taxele judiciare de timbru (M.O. nr.
973/05.12.2006)

Ordinul nr. 975 al pre ţiei Naţionale de
Administrare Fiscal

ţi inactivi ţi
(M.O. nr. 976/06.12.2006)

Ordinul nr. 113.133 al Comisiei de Supraveghere a
Asigur

(M.O. nr.
977/06.12.2006)

O. .G. nr. 97 .G. nr. 39/2005 privind
cinematografia, precum

.G. nr.
39/2005 privind cinematografia (M.O. nr. 978/07.12.2006)

Ordinul nr. 282 al pre ţii Naţionale
Sanitare Veterinare ţa Alimentelor privind
modificarea

ţii Naţionale Sanitare Veterinare ţa
Alimentelor nr. 84/2006 privind aprobarea Tarifelor de plat

ţiunilor de supraveghere, prevenire

ţia animalelor ţia mediului,
pentru anul 2006, efectuate de medicii veterinari de liber

ţi în baza contractului de concesionare
(M.O. nr. 978/07.12.2006)

Memorandum de înţelegere între România

ţii serviciilor
paneuropene de eGuvernare pt administraţiile publice, me
diul de afaceri ţeni (IDABC) (M.O. nr.979/07.12.2006)

Ordinul nr. 183 al pre ţii Naţionale
pentru Reglementarea ţiilor Publice
privind aplicarea dispoziţiilor referitoare la contractul de
publicitate media (M.O. nr. 979/07.12.2006)

Legea nr. 435 privind salarizarea

(M.O. nr. 980/07.12.2006)
ul nr. ţii Naţionale

pentru Protecţia Consumatorilor privind modificarea
ţii Naţionale

pentru Protecţia Consumatorilor nr. 101/2004 pentru apro

barea condiţiilor în vederea autoriz ţiunii de marca
re cu marca de garanţie proprie (M.O. nr. 980/07.12.2006)

Ordinul nr. 767 al ministrului agriculturii, p
ţional al

surselor pentru materiale forestiere de reproducere din
România - 2001, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii,
alimentaţiei (M.O. 980/07.12.2006)

O. .G. nr. 96
ţii a cet ţenilor

români în str (M.O. nr. 981/08.12.2006)
Ordinul nr. 619 al pre ţiei Naţionale pentru

Ocuparea Forţei de Munc
ţinutului formularelor tipizate ale procesului-verbal de

constatare ţionare a contravenţiilor ţ

ţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Munc
(M.O. nr. 981/08.12.2006)

ul nr.
ţii publice, al ministrului

ap ţiei
ţiei, al directorului Serviciului Român de Informaţii,

al directorului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, al
directorului Serviciului de Informaţii Externe

ţie
ţiile

acord ţei medicale în cadrul sistemului de asigu
r

ţei medicale în reţeaua sanitar
ţiilor din domeniul ap ţei

naţionale ţii judec ţiile
contractuale dintre Casa Asigur

ţei Naţionale ţii Jude
c

ţin acestei reţele (M.O. nr. 981/08.12.2006)
Ordinul nr. 1.092/1.500 al ministrului s ţii publice

ţiei
ţelor ţiilor echipajelor publice de

intervenţie de diferite niveluri în faza prespitaliceasc (M.O.
nr. 982/08.12.2006)

Decizia nr. 399 a
pentru publicarea în Monitorul Oficial al României,

Partea I, a Metodologiei privind comunicarea public

ţi ori executanţi
(M.O. nr. 982/08.12.2006)

H.G. nr. 1.611
ţia intern ţe

ţare sau plantare în campaniile
agricole din anii de vânzare 2006/2007

(M.O. nr.
983/08.12.2006)
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şi justi şi unele m
şi dezvolt

şi al ministrului finan

şedintelui Agen
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şi pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 328/2006 pentru aprobarea O

şedintelui Autorit
şi pentru Siguran

şi completarea Ordinului preşedintelui
Autorit şi pentru Siguran

şi
control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la
animale la om, protec şi protec

şi Comunita
tea European

şi cet
şedintelui Autorit

şi Monitorizarea Achizi

şi alte drepturi ale
personalului care îşi desf şoar

şedintelui Autorit
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completarea Ordinului preşedintelui Autorit

şi
dezvolt
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şi completarea Legii nr.

248/2005 privind regimul liberei circula

şedintelui Agen
şi

con
şi sanc şi înştiin
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structurilor sale teritoriale
Ordin 1.468/M143/1.488/2.620/C/11.251/92/110/

1.375/2006 al ministrului s
şi internelor, al minis

trului justi

şi al directorului
Serviciului de Protec şi Paz

şi
institu

şi autorit şti, aplicabile în rela

şi Autorit
şti şi furnizorii de servicii medicale şi farmaceutice

care apar
şi

al ministrului administra şi internelor privind stabilirea
competen şi atribu

şi tabelele cuprinzând drepturile
patrimoniale ale artiştilor interpre şi
produc

şi a valorii
ajutorului financiar pentru produc şi
material s şi 2007,
destinat

şi 2007/2008, şi
pentru aprobarea Normelor metodologice privind
acordarea, verificarea şi plata ajutorului financiar
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Guvernul a adoptat, prin Hotărâre, normele de aplicare a
noului Cod Fiscal, act normativ care armonizează mediul
fiscal din România cu cel din Uniunea Europeană.

Normele de aplicare vizează clarificarea unor aspecte
privind punerea în practică a noilor reglementări din Codul
Fiscal cu privire la: impozitul pe profit, impozitul pe venit,
impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, taxa pe valoa
rea adăugată, accize şi alte taxe speciale, impozite şi taxe
locale. Noul Cod Fiscal va intra în vigoare la 1 ianuarie 2007.

Reglementarea regimului fiscal aplicabil persoanelor
juridice care sunt constituite şi funcţionează potrivit Legii nr.
1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra
terenurilor agricole şi celor forestiere; Sunt detaliate condi
ţiile în care sunt exceptate de la plata impozitului pe profit
cultele religioase pentru profitul corespunzător veniturilor
obţinute din activităţi economice (altele decât cele
menţionate la art. 15 alin 1 lit f din Codul Fiscal) dacă
veniturile sunt utilizate în scop caritabil.

Clarifică problemele legate de reevaluarea mijloacelor
fixe si deductibilitatea cheltuielilor de amortizare aferenta;
Cheltuielile privind stocurile şi mijloacele fixe amortizabile
distruse în întregime ca urmare a unor calamităţi naturale
sau a unor cauze de forţă majoră sunt considerate cheltuieli
deductibile, în măsura în care stocurile/mijloacele fixe
distruse se găsesc în zone pentru care s-a instituit stare de
urgenţă. Sunt considerate deductibile şi cheltuielile privind
stocurile şi mijloacele fixe amortizabile distruse de epidemii,
epizootii, accidente industriale şi nucleare, incendii,
fenomene sociale sau economice, conjuncturi externe şi în
caz de război.

Clarificarea aspectelor legate de aplicarea art. 21 alin.(4)
lit.m) din Codul fiscal, referitoare la deducerea cheltuielilor
cu serviciile de management, consultanţă, asistenţă sau
alte prestări de servicii;

Dezvoltă aspectele legate de determinarea profitului
impozabil în cazul lichidării persoanelor juridice;

ezvoltă reguli legate de impunerea veniturilor din
vânzarea/cesionarea titlurilor de participare realizate de
persoane juridice străine;

Reglementează modul de determinare a plăţilor
anticipate trimestriale datorate în contul impozitului pe profit
pentru contribuabilii care se încadrează în excepţiile
prevederilor art. 34 alin.(7) din Codul fiscal.

Includerea în categoria veniturilor neimpozabile a
stimulentului acordat pentru susţinerea familiei în vederea
creşterii copilului, potrivit legii;

In categoria veniturilor din agricultură şi silvicultură
considerate neimpozitabile sunt incluse veniturile realizate
de proprietar/arendaş din valorificarea în stare naturală a
produselor obţinute de pe terenurile agricole şi silvice,
proprietate privată sau luate în arendă.

Clarificarea tratamentului fiscal al veniturilor obţinute de
avocaţii salarizaţi în interiorul profesiei; veniturile obţinute
de avocaţii stagiari în baza contractelor de colaborare
precum şi avocaţii salariaţi în interiorul profesiei sunt
considerate venituri din activităţi independente.

Introducerea opţiunii de impunere a venitului brut cu cota
de 16%, impozitul fiind final, pentru persoanele fizice care
realizează venituri din activităţi desfăşurate pe baza
contractelor/convenţiilor civile.

Includerea în categoria cheltuielilor deductibile a
tichetelor de creşă acordate de angajator conform legii;

Definirea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi
funcţionează în condiţiile legii care pot beneficia de sumele
reprezentând până la 2% din impozitul anual pe venitul din
salarii şi din impozitul pe venitul anual impozabil/ câştigul net
anual din transferul titlurilor de valoare şi din operaţiuni de
vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de
contract.

Definirea criteriului de delimitare a veniturilor din premii
de veniturile din jocuri de noroc, precum şi includerea în
categoria veniturilor din premii a celor obţinute urmare prac
ticilor comerciale privind promovarea produselor/serviciilor
prin publicitate

Stabilirea tratamentului fiscal al tichetelor cadou
acordate persoanelor fizice în afara unei relaţii generatoare
de venituri din salarii.

Determinarea proporţiei de 50% a veniturilor din

-

-
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În ceea ce priveşte impozitul pe profit, normele
metodologice vizează reglementarea următoarelor
aspecte;

IMPOZITUL PE VENIT

IMPOZITUL PE VENITURILE MICROINTREPRINDE
RILOR

-

Salariul de baz@minim brutpe ]ar@
Salariul de bază minim brut pe ţară

garantat în plată va fi, începând cu 1
ianuarie 2007, de 390 lei lunar. Nivelul
actual, de 330 lei, a fost astfel majorat cu
un procent de 18,2%.

entru personalul din sectorul bugetar
nivelul salariului de bază, potrivit încadră
rii, nu poate fi mai mic de 390 lei lunar.
Salariul de bază sau, după caz, coeficienţii
de ierarhizare în baza cărora se stabilesc
salariile de bază pentru funcţiile în care
este încadrat personalul din această cate
gorie se majorează în mod corespunzător.

Hotărârea prevede, de asemenea, că
stabilirea de salarii de bază sub nivelul de
390 lei lunar pt personalul încadrat prin în
cheierea unui contract individual de muncă
constituie contravenţie şi se sanc ţionează
cu amendă de la 1.000 la 2.000 lei. Cons
tatarea şi aplicarea sancţiunilor se fac de
către personalul MMSSF, al Inspecţiei
Muncii, prin inpectoratele de muncă jude
ţene şi al municipiului Bucureşti, în baza
unei împuterniciri făcută prin ordin al minis
trului Muncii,Solidarităţii Sociale şi Familiei

De la 1 ianuarie 2007 se abrogă H G
nr. 1766/2005 pentru stabilirea salariului
minim brut pe ţară.

Pentru un program complet de lucru de 170
ore în medie pe lună în anul 2007, nivelul de 390
lei lunar reprezintă 2,294 lei/oră.

P
-

-

. -

-
-

-

-
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( )Guvernul României - Biroul de presă -21.12.2006

Cre}terile salariale în anul 2007
Guvernul a aprobat un memorandum

privind creşterile salariale în anul 2007
pentru personalul din sectorul bugetar.

Creşterile salariale se vor acorda dife
renţiat pe categorii de personal, în două
etape: în luna aprilie şi, respectiv, în luna
octombrie.

Personalul din învăţământ va beneficia
de cea mai mare creştere salarială, 7% în
aprilie şi de 15% în luna octombrie. Pentru
personalul contractual, funcţionarii publici
şi personalul auxiliar judecătoresc, creşte
rea salarială din aprilie va fi de 7%, iar cea
din octombrie de 11%.

Poliţiştii vor beneficia de o creştere a
salariului cu 3% în aprilie şi cu 2% în
octobrie, ţinând cont de modul în care au
fost făcute creşterile salariale anterioare.

Diplomaţii vor avea o creştere a
salariului de 5 la sută în aprilie şi 8 la sută în
octombrie. Salariul personalului din
domeniul sănătăţii va fi majorat cu 7% în
aprilie şi cu 14% în octombrie. Pentru
personalul militar majorarea, de 14,5%, se
va aplica începând cu luna ianuarie 2007.

Majorările propuse pentru 2007
corespund unei creşteri medii anuale pe
ansamblul sectorului bugetar de 7,5%.

În ceea ce-i priveşte pe cei 49 de ope
ratori economici monitorizaţi, fondul de sa
larii pe anul 2007 nu trebuie să depăşeas
că, pe total operatori economici din cadrul
fiecărui minister, o creştere medie de 6 %
faţă de cel realizat la nivelul anului 2006.

Pentru cei 27 de agenţi economici
nemonitorizaţi la care statul sau o unitate
administrativ-teritorial este acţionar
majoritar, fondul de salarii nu trebuie să
depăşească 10,7% faţă de fondul de
salarii realizat în 2006.

-

-

-
-
-

ă

( )Guvernul României - Biroul de presă -22.12.2006

Normele de aplicare a noului Cod Fiscal

(continuare din pagina 4)
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consultanţă şi management în total venituri; Încadrarea
în categoria veniturilor din consultanţă şi management
se efectuează prin analizarea contractelor încheiate.

Determinarea impozitului pe profit în cazul în care,
în cursul anului, o microîntreprindere realizează
venituri mai mari de 100.000 de euro. În situaţia în care,
în cursul anului fiscal, o întreprindere realizează
venituri mai mari de 100.000 de euro sau depăşesc
proporţia de 50% de venituri realizate din consultanţă
sau management, aceasta datorează impozit pe profit
începând cu trimestrul în care limita a fost depăşită,
luându-se în calcul veniturile şi cheltuielile realizate de
la începutul anului fiscal.

Pentru impozitul pe veniturile nerezidenţilor:
Se introduce obligativitatea nerezidenţilor care

înregistrează câştiguri din transferul titlurilor de
participare la o persoană juridică română să îşi
desemneze în România un reprezentant/împuternicit
pentru a-şi indeplini obligaţiile fiscale

S-a acordat posibilitatea nerezidenţilor de a
prezenta în perioada de prescriptie certificatul de
rezidenţă fiscala.

S-au clarificat notiunile de “sediu permanent” si
“redevente” conform principiilor si tehnicilor OECD.

Stabilirea condiţiilor şi limitelor în care persoanele
impozabile stabilite în România pot constitui un grup
fiscal unic; Grupul fiscal se poate constitui din două
până la cinci persoane impozitabile. Până la 1 ianuarie
2009 grupul fiscal se poate constitui numai de către
persoane impozitabile care sunt considerate mari
contribuabili.

Definirea cauzelor de forţă majoră pentru aplicarea
prevederilor referitoare la necuprinderea în sfera de
aplicare a taxei pe valoarea adaugată a bunurilor lipsă
din gestiune;

Stabilirea limitelor şi condiţiilor aplicabile pentru
acordarea de bunuri de mică valoare, în mod gratuit, în
cadrul acţiunilor de sponsorizare, de mecenat, de
protocol/reprezentare, precum şi pentru alte destinaţii
prevăzute de lege;

Stabilirea obligaţiilor privind declararea achiziţiilor
şi livrărilor intracomunitare realizate de către un
cumpărător revânzător înregistrat în scopuri de TVA în
România, în cadrul unor operaţiuni triunghiulare;

Definirea livrărilor de bunuri în vederea testării sau
a verificării conformităţii;

Stabilirea limitelor şi condiţiilor în care prestările de
servicii efectuate de către grupuri independente de
persoane, sunt scutite de taxă pe valoarea adaugată;

Stabilirea condiţiilor în care o persoană impozabilă
poate opta pentru taxarea operaţiunilor de închirirere,
concesionare, arendare, leasing de bunuri imobile,
precum şi pentru livrarea de construcţii care nu sunt
considerate noi şi terenuri de orice fel, cu excepţia
terenurilor construibile;

Stabilirea condiţiilor referitoare la rambursarea
taxei pe valoarea adaugată în cazul persoanelor
impozabile nestabilite şi neînregistrate în scopuri de
taxă în România, al persoanelor neînregistrate în
scopuri de taxă care efectuează livrări intracomunitare
de mijloace de transport noi sau realizează operaţiuni
financiare bancare scutite cu drept de deducere;

Detalierea prevederilor referitoare la ajustarea
dreptului de deducere şi prezentarea de exemple
concrete în acest sens;

Stabilirea condiţiilor în care persoanele nestabilite
în România, pot sau trebuie să desemneze un
reprezentant fiscal ca persoană obligată la plata taxei;

Stabilirea regulilor de înregistrare şi ajustărilor de
efectuat în cazul trecerii de la regimul special de scutire
la regimul normal de taxare;

Stabilirea condiţiilor în care se poate întocmi o fac
tură centralizatoare pentru mai multe livrări separate
de bunuri sau prestări separate de servicii, se pot emite
facturi de către cumpărător sau client în numele şi în
contul furnizorului/prestatorului, se pot transmite
facturi prin mijloace electronice, se pot emite facturi de
către un terţ în numele şi în contul furnizorului/presta
torului, se pot întocmi facturi simplificate;

Detalierea situaţiilor în care se aplică dispoziţii

tranzitorii în domeniul taxei pe valoarea adaugată şi
prezentarea de exemple concrete în acest sens.

Regimul aferent ţuicii şi rachiurilor din fructe
realizate în gospodăriile individuale, destinate strict
consumului propriu al acestora

stfel, gospodăria individuală care deţine în
proprietate livezi de pomi fructiferi şi suprafeţe viticole
poate să producă pentru consum propriu din propria
recoltă ţuică şi rachiuri de fructe, rachiuri din vin sau din
subproduse de vinificaţie, numai dacă deţine în
proprietate instalaţii de tip alambic.

Toate gospodăriile individuale care deţin instalaţii
de producţie au obligaţia de a se înregistra la
autoritatea teritorială prin administraţia finanţelor
publice în raza căreia îşi au domiciliul, iar în cazul
gospodăriilor care realizează astfel de produse pentru
consumul propriu, odată cu înregistrarea au obligaţia
de a declara cantităţile estimate a fi obţinute la nivelul
unui an.

Pentru cantitatea de 50 de litri de produs destinată
consumului propriu al unei gospodării individuale,
nivelul accizei datorate reprezintă 50% din cota
standard a accizei aplicată alcoolului etilic, respectiv
375 euro/hl alcool pur.

Gospodăria individuală care nu deţine în proprie
tate instalaţii de producţie, dar are recoltă proprie de
fructe, poate realiza ţuică şi rachiuri pentru consumul
propriu în sistem de prestări servicii numai în
antrepozite fiscale autorizate pentru producţia de astfel
de produse.

Definirea noţiunilor aferente schimburilor intraco
munitare de produse accizabile, respectiv: operator
înregistrat, operator neînregistrat, reprezentant fiscal,
precum şi condiţiile de autorizare a acestora la
autoritatea fiscală competentă;

Procedurile privind achiziţiile şi livrările intraco
munitare de produse accizabile, în regim suspensiv de
la plata accizelor sau cu accize plătite

Revizuirea condiţiilor de autorizare a antrepozitelor
fiscale în funcţie de specificul activităţii ce se desfă
şoară în interiorul acestora. De exemplu, un loc poate fi
autorizat ca antrepozit fiscal de depozitare atunci când
cantitatea depozitată de acesta corespunde unui vo
lum mediu trimestrial al ieşirilor de produse accizabile
înregistrate în ultimul an calendaristic care depăşeşte
următoarele limite stabilite pe produse: bere-150.000
litri, vin şi băuturi fermentate 150.000 litri, băuturi spi
toase 25.000 litri alcool pur, alcool etilic - 400.000 litri
alcool pur, băuturi alcoolice în general 30.000 litri de
alcool pur, ţigarete o cantitate a cărei valoare la preţul
maxim de vânzare cu amănuntul să nu fie mai mică de
2,5 milioane euro, produse energetice 2,5 milioane
tone. Această cantitate minimă nu este obligatorie în
cazul antrepozitelor fiscale de depozitare situate în
aeroporturi.

erioada de valabilitate a autorizaţiei de antrepozit
fiscal de producţie este de 5 ani, iar cea pentru
antrepozit fiscal de depozitare este de 3 ani.

Revizuirea sfere şi condiţiilor de aplicare a scutirilor
de la plata accizelor

Revizuirea modalităţii de aprobare a notelor de
comandă pentru timbre şi banderole, eferente
produselor supuse sistemului de marcare

Notele de comandă pentru timbre şi banderole se
aprobă de autoritatea fiscală teritorială la care
operatorii economici cu drept de marcare sunt
înregistraţi ca plătitori de impozite şi taxe.

Notele de comandă se aprobă în termen de 7 zile
lucrătoare de la data înregistrării la autoritatea fiscală
competentă.

Operatorii economici cu drept de marcare au
obligaţia utilizării marcajelor aprobate prin notele de
comandă în termen de 6 luni consecutive de la
eliberarea acestora de către Compania Naţională
„Imprimeria Naţională”.

Înregistrarea la autoritatea fiscală competentă a

operatorilor economici care efectuează achiziţii
intracomunitare de produse supuse accizelor
nearmonizate;

Stabilirea nivelului de accize pentru iahturi şi alte
nave şi ambarcaţiuni cu sau fără motor pentru
agrement, nivel care este cuprins între 5% şi 15%

Precizări privind aplicarea taxei speciale pentru
autoturisme şi autovehicule.

Taxa specială se plăteşte cu ocazia primei
înmatriculări în România, cu excepţia autovehiculelor
care sunt înmatriculate temporar în România pe o
perioadă de timp egală cu durata de valabilitate a
asigurării internaţionale (cartea verde).

Taxa specială se plăteşte de către persoana fizică
sau juridică care face înmatricularea, în numerar sau
prin virament, pe bază de ordin de plată pentru
trezoreria statului.

Taxa specială nu se plăteşte pentru autoturismele şi
autoturismele de teren a căror înmatriculare în
România se realizează după data de 1 ianuarie 2007,
şi pentru care accizele au fost plătite cu ocazia
importului sau a achiziţionării de pe piaţa internă în
cursul anului 2006

Nu se datorează taxa specială nici în cazul
autoturismelor introduse în România pe baza unor
contracte de leasing iniţiate înainte de 1 ianuarie 2007
şi a căror încheiere se va realiza după această dată,
pentru care se vor datora accizele în vigoare la
momentul iniţierii contractului de leasing.

În cazul impozitului şi taxei pe clădiri, a impozitului
şi taxei pe teren sunt date exemple de calcul în noile
condiţii de stabilire şi plată a acestora, prin modificările
aduse Codului fiscal. Astfel, pentru o locuinţă cu toate
instalaţiile, situată într-o localitate de rang III, zona B,
cu o suprafaţă construită de 150 mp, valoarea impozi
tului în 2007 va fi de 221 lei, iar pentru o suprafaţă
construită de 275 mp valoarea impozitului va fi de 465
lei. În cazul unui apartament utilizat ca locuinţă, situat
în Bucureşti, zona A (intravilan), într-un bloc cu mai
mult de 3 niveluri şi 8 apartamente, suprafaţa utilă de
107,44 mp, finalizat înainte de 31 decembrie 1950,
impozitul datorat este de 199 lei, în condiţiile în care
acest apartament reprezintă prima clădire aflată în pro
prietatea contribuabilului, în afara celei de domiciliu.

În cazul persoanelor juridice se fac precizări
referitoare la valoarea clădirilor care se ia în calcul la
stabilirea impozitului pe clădiri datorat, în cazurile de
aplicare a Standardelor Internaţionale de Contabilitate.
Astfel, pentru persoanele juridice care aplică Regle
mentările contabile armonizate cu Directiva a IV-a a
CEE şi Standardele Internaţionale de Contabilitate,
impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei
de impozitare asupra valorii de inventar a clădirii.

Pentru impozitul pe clădiri, impozitul pe teren şi în
cazul impozitului pe mijloacele de transport, pe
perioada de leasing financiar, întrucât sarcina fiscală
revine locatarului începând cu anul fiscal 2007, prin
norme se precizează obligaţia contribuabililor de a
depune declaraţia fiscală până la data de 31 ianuarie
2007 după cum contribuabilul este persoană fizică sau
persoană juridică.

În ceea ce priveşte taxa pentru eliberarea autoriza
ţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie
publică se fac precizări referitoare la plata anticipată a
acesteia, indiferent de perioada rămasă până la
sfârşitul anului fiscal.

În cazul oricărui impozit sau taxe locale, care
constă într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită
pe baza unei anumite sume în lei, sumele respective se
indexează o dată la 3 ani, iar prin norme se precizează
că nivelurile impozitelor şi taxelor locale pentru anii
2007, 2008 şi 2009 se vor stabili avându-se în vedere
nivelurile stabilite pentru anul 2007, respectiv anexa la
Hotărârea Guvernului nr. 1514/2006. Pentru anii fiscali
2008 şi 2009, se precizează că autorităţile deliberative
ale autorităţilor locale vor adopta hotărâri privind
stabilirea impozitelor şi taxelor locale până la data de
31 mai a anului precedent şi vor fi aplicate începând cu
data de 1 ianuarie a anului următor.

.
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Vând apart. 3 camere, Lunca, etaj 3,
conf.1,decomandat, centrala, ter-mopane,
semimobilat, 2 bai, 2 balcoane. Tel. 0355-
404462, 0788-021443, 0746-663225.

Vând apart. 3 camere, Centru, conf. 1,
decomandat, centrala, boxa, neg. Tel.
0355-404462, 0788-021438,0745-873682

Vând apartament 3 camere, Micro 4,
etaj 1, confort 1, decomandat, centrala,
negociabil. Tel. 0355-404462, 0788-
021443, 0746-663225 (Banat Expert)

Vând apartament 3 camere, confort 1,
Centru, 2 bai, 2 balcoane, boxa, centrala,
termopane. Tel. 0355-404462, 0788-
021443, 0746-663225 (Banat Expert)

Ocazie! Vând urgent apartament 3 ca-
mere, confort 1, parter, Micro 1 posibilitati
privatizare, termopane, bine imbunatatit,
pret neg. Tel. 0355-404462, 0788-021439

Vând apartament 3 camere, confort 1,
decomandat, Centru, parter, centrala, ter-
mopane, superamenajat, rigips. Tel. 0355-
404462, 0788021442, 0728625813

Vând apartament 3 camere, Lunca,
confort 1, semidecomandat, centrala,
termopane, amenajat. Tel. 0355-404462,
0788-021442,0728-625813(Banat Expert)

Vând apartament 3 camere confort 1,
decomandat, Centru, pret bun. Tel. 0355-
404462, 0788-021443, 0746-663225

Vând apartament 3 camere, Micro 3,
confort 1, decomandat, centrala, boxa,
27.000 €. Tel. 0355-404462, 0788-021443,
0746-663225 (Banat Expert)

Vând apartament 3 camere, Micro 3,
confort 2, semidecomandat, etaj 3, bine
amenajat. Tel. 0355-404462, 0788021442,
0728-625813 (Banat Expert)

Vând apartament 3 camere, semideco-
mandat, Centru, superamenajat, suprafaţ
100 mp, etaj intermediar, 2 b i, 2 balcoane,
merit v zut. Tel. 0355-404462, 0788-
021439 (Banat Expert)

Vând apartament 3 camere, Micro 3,
etaj 1, termopane, negociabil. Tel. 0355-
404462, 0788021439 (Banat Expert)

Vând apartament 3 camere, confort 1,
decomandat, Bocsa Romana, etaj 3, 2 b i,
garaj, central , termopane. Tel. 0355-
404462, 0788-021442, 0728-625813

Vând apart. 4 camere, Centru, etaj 3,
conf. 1, suprafata mare, neg. Tel. 0355-
404462, 0788-021442, 0728-625813

Vând apartament 4 camere, decoman-
dat, 2 bai, 2 balcoane, Micro 4, pret bun.
Tel. 0355-404462, 0788-021442, 0728-
625813 (Banat Expert)

Vând apartament 4 camere, decoman-
dat, etaj 1, 2 bai, 2 balcoane, Micro 4, cen-
trala, clima, termopane, imbunatatiri. Tel.
0355-404462,0788-021438, 0745-873682

Vând apartament 4 camere, Micro 3,
etaj 3, confort 1, decomandat, centrala,
boxa, negociabil. Tel. 0355-404462, 0788-
021443, 0746-663225 (Banat Expert)

Vând apartament 4 camere, Micro 3,
etaj 2, semidecomandat, centrala, termo-
pane, laminate, pret negociabil. Tel. 0355-
404462, 0788-021443, 0746-663225

Vând cas
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ă, Muncitoresc, 2 camere,
garaj, mansardă, 200 mp locuibili, pret
27 000 €. Tel. 0355-404462, 0788021442,
0728 625813 (Banat Expert)

Vând casă, Muncitoresc, 2 camere,
garaj, 220 mp locuibili, termopane,
centrala, pret 32.000 €. Tel. 0355-404462,
0788021442, 0728625813 (Banat Expert)

Vând casă, centru, 3 camere, 250 mp
locuibil, 23.000 €. Tel. 0355-404462, 0788
021439 (Banat Expert)

Vând casă Muncitoresc, 2 camere, su
per mbunătă ită, termopane, rigips, partial
mobilata, baie amenajată, 21 000 €. Tel.
0355-404462, 0788 021438

Vând casă Triaj, 4 camere, teren 550
mp, imbunatatita, 2 bucatarii, camera mo
bilata pt magazin acces auto,garaj, terasa,
3 intrari, bun privatizare, pret bun. Tel.
0355-404462, 0788021438 (Banat Expert)

Vând casă 4 camere, utilata complet,
imbunatatiri, 500 mp teren, curte betonata,

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

Vând casă mare, mbunătă ită, zona
Muncitoresc, pret bun. Tel. 0355-404462,
0788 021438 (Banat Expert)

Vând casă mare, 10 camere mbună
tă ită, renovata, zona Muncitoresc, pret
bun. Tel. 0355-404462, 0788 021439

Vând casă 4 camere imbunatatita,
zona Muncitoresc, 25.000 €. Tel. 0355-
404462, 0788 021439 (Banat Expert)

Vând casă zona centru, 5 camere,
teren 500 mp. Tel. 0355-404462, 0788
021442, 0728 625813 (Banat Expert)

Vând casă Bocsa Romana, 6 camere,
2 bai, 2 bucatarii, 2 garaje, 270 mp locuibili,
1500 mp teren, neg. Tel. 0355-404462,
0788021442, 0728 625813 (Banat Expert)

Vând casă cu 5 camere, Bocsa Mon
tană, Centru, co plet utilată, teren 500 mp
Tel. 0355-404462, 0788 021442, 0728
625813 (Banat Expert)

Vând casă cu 7 camere, Bocsa Mon
tana, Centru, complet utilata, 600 mp total,
3 bucatarii, 2 băi, acces auto Tel. 0355-
404462, 0788 021442, 0728 625813

Vând casă Valiug 3 camere, teren
1200mp, acces auto, pret negociabil.
0355-404462, 0788021439 (Banat Expert)

Vând teren 6.400 mp, Calea Timisoa
rei, la 200 m de sosea, utilită i, pret 3 €/mp.
Tel. 0355-404462, 0788 021438, 0745
873682 (Banat Expert)

Vând teren 5.800 mp, Calea Caranse
besului, zona Castilio, aproape de sosea,
posibilitati utilitati, pre bun. Tel. 0355-
404462, 0788 021438, 0745 873682

Vând teren intravilan 2.200 mp, zona
Mociur, la sosea, utilitati, apa, gaz, curent.
Tel. 0355-404462, 0788 021441

Vând teren cu platforma betonata,
zona Lunca, 2.100 mp, acces auto. Tel.
0355-404462, 0788021441 (Banat Expert)

Vând teren 5755 mp, aproape de km 8,
drumul Terovei, front stradal. Tel. 0355-
404462, 0788021441 (Banat Expert)

Vând terenuri Calea Caransebesului,
parcelate sau neparcelate, diferite
suprafete, cu acte la zi. Tel. 0355-404462

Vând hală 2.100 mp, căi de acces auto,
toate utilitatile, parcare, Calea Timisorii.
Tel. 0355-404462 (Banat Expert)

Vând hală, 1.200 mp, etaj 1, toate utili
tatile, lift, parcare, rampa, posibilitati pre
luare chiriasi existenti., Calea Timisorii. Tel.
0355-404462, 0788021441 (Banat Expert)

Cumpăr teren pentru depozit, 500-
1.000 mp, zona Muncitoresc, Timi orii,
C lnic, acces auto. Tel. 0355-404462,
0788 021441 (Banat Expert)

Cumpăr teren 3.500 mp pentru depozit,
la sosea, Calea Timisoarei, acces auto.
Tel. 0355-404462, 0788021441

Cumpăr apartament 3 camere, conf 1,
decomandat, etaj intermediar, zona Centru
sau Lunca, ofer cash pre ul pie ei, comi
sion 0%. Tel. 0355-404462, 0788 021439

Cumpăr apart 2 sau 3 camere, zona
Centru, fără mbunătă iri, plata cash, comi
sion 0%. Tel. 0355-404462, 0788 021439

Cumpăr apartament 2 camere, zona
Luncă, confort 1, decomandat, ofer pre
bun, comision 0% Tel. 0355-404462, 0788
021439 (Banat Expert)

Cumpăr garsoniera indiferent de zona,
comision 0%. Tel. 0355-404462, 0788
021442, 0728 625813 (Banat Expert)

Cumpăr apartament 3 camere, zona
centru sau Lunca, comision 0%. Tel. 0355-
404462, 0788021439 (Banat Expert)

Cumpăr apartament 2 camere, deco
mandat, zona Govandari, comision 0% Tel.
0355-404462, 0788021439 (Banat Expert)

Cumpăr apartament 2 camere, zona
Lunca, comision 0% Tel. 0355-404462,
0788021439 (Banat Expert)

Cumpăr apartament 2 camere, semi-
decomandat, zona Govandari, comision
0% Tel. 0355-404462, 0788021439

VÂNZARE CASE

Â ŢV NZARE TERENURI I SPA II
COMERCIALE

CUMPĂRARE

Ş

ş

Agentii imobiliare ,Agentii imobiliare ,Agentii imobiliare,

VÂNZARE GARSONIERE

VÂNZAREAPART. 2 CAMERE

VÂNZAREAPART. 3-4 CAMERE

Vând apartament o camer , Micro 2,
etaj 3, complet mobilat si utilat. Tel. 0355-
404462, 0788021443, 0746663225

Vând garsonier Micro 4, confort 1,
complet mobilat , convector, instant apo-
metre. Tel. 0355-404462, 0788-021443,
0746-663225 (Banat Expert)

Vând garsonier , amenajat , balcon,
baie cu van , termopane, pret bun. Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728625813.

Vând camer c min, etaj 2 , pret 5.000
€. Tel. 0355-404462, 0788-021442, 0728-
625813 (Banat Expert)

Vând urgent apartament 2 camere,
confort 1, Micro 3, 20.000 €. Tel. 0355-
404462, 0788021439 (Banat Expert)

Vând apart. 2 camere, conf. 1, deco-
mandat, zona Govandari, neg. Tel. 0355-
404462, 0788-021443, 0746-663225.

Vând apart. 2 camere conf.2, Moroasa,
etaj 2, mobilat, convector, pret bun. Tel.
0355-404462,0788-021438, 0745-873682

Vând apart. 2 camere confort 1, Micro
1, centrala, amenajat. Tel. 0355-404462,
0788-021443,0746-663225(Banat Expert)

Ocazie! Vând urgent apartament 2
camere Lunc , semidecomandat, etaj 3,
îmbun t ţit, rigips, pret 19.000 €. Tel.
0355-404462, 0788021439 (Banat Expert)

Vând apartament 2 camere, Micro 2,
semidecomandat, complet mobilat si utilat,
20.500 €. Tel. 0355-404462, 0788021443,
0746663225 (Banat Expert)

Vând apartament 2 camere, Lunc ,
etaj 2, confort 1 semidecomandat, cen-
tral , mobilat, balcon inchis. Tel. 0355-
404462, 0788021439 (Banat Expert)

Vând apartament 2 camere, semide-
comandat, Moroasa, pret negociabil. Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728625813.

Vând apartament 2 camere, confort 1,
decomandat, f r îmbun t ţiri, zona
Govândari, pret neg. Tel. 0355-404462,
0788021443, 0746663225 (Banat Expert)

Vând apartament 3 camere, confort 1,
decomandat, zona Centru, termopane,
centrala, modificat, superimbunatatit.Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728625813
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Vând apartament 2 camere, Micro 3,
parter, centrala, termopane, semideco-
mandat. Tel. 0355-404462, 0788-021439

Vând apartament 2 camere, confort 1,
decomandat, Lunca, 2 balcoane,. Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728625813

Vând apartament 2 camere, zona
Micro 1, parter, posibilitati privatizare, pret
bun. Tel. 0355-404462, 0788-021443,
0746-663225 (Banat Expert)

Vând apartament 3 camere, Centru,
confort 1, decomandat, etaj 1, centrala,
mobilat, 2 bai , 2 balcoane, modernizat tot
apartamentul. Tel. 0355-404462, 0788-
021442, 0728-625813 (Banat Expert)

6

Banat Expert vinde n Timi ora orice tip de apartament sau
garsonier , prin reprezentan a sa din Timi oara, la cele mai bune
pre uri ale pie ei. Tel. 0355-404462, 0788 021441, 0788 021439
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Firmele abonate beneficiază de reducere 33% - 40% la
publicitate pe perioada abonamentului

Abonamentele se pot face la factorii po ţul Caraşi 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 cost

Tariful include TVA

ă:

,0 .
,0 .

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

şi taxele poştale
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V

a

ând urgent apartzamente cu 2

Vând urgent case în Re ţa, zona
Muncitoresc, cu preţuri începând de la
20.000 €.

Vând urgent cas

ţ ţiu
comercial cu autorizaţie de magazin,
preţ 46.000 € neg.

Vând urgent case în Caransebe
ţuri cuprinse începând de la 45.000 €.

Vând urgent cas

ţ 45.000 € neg.

Vând urgent cas ţa, zona
Lunc

ţ
45.000 €

Vând teren în Re ţa, pe Calea
Timi ţ

ţ

-
ţ

ţie cas ţi, 40
€/mp neg.

ţi, preţ 7 €/mp.

Vând urgent cas ţa, zona
Muncitoresc, 3 camere, baie, buc

ţit ţ 21.000 € neg.

Vând urgent cas ţa, zona
Muncitoresc, 7 camere, 2 buc

ţ
ţ 120.000 € neg.

şi 3
camere, confort I şi II, în Govândari,
Moroasa şi în Centru

şi

anexe şi un spa

ş cu
pre

şa Român
şi

gr

şi

şi uş

şi
şoarei, lâng

şi teren pe
Drumul Lupacului, la strada principal

şi teren intravilan pe drumul
E70 la ieşirea din Buchin spre B

şi

şi

şi gr

. Tel. 0722-411233,
0721-081129, 0720-350553. (Grecu
Haus)

Tel. 0722-411233, 0721-
081129, 0720-350553. (Grecu Haus)

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

Tel. 0722-411233,
0721-081129, 0720-350553. (Grecu
Haus)

Tel. 0722-411233, 0721-081129, 0720-
350553. (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, 0720-350553.
(Grecu Haus)

ă în Re
ă, bună pentru privatizare sau

pentru cabinet medical, 3 camere, baie,
bucătărie, centrală proprie, termopane,

podele laminate ă metalică, pre
. Tel. 0722-411233, 0721-

081129, 0720-350553. (Grecu Haus)

ă Mănăstire, suprafa ă
totală 20.000 mp, loc drept

ă,
suprafa ă totală de 10.614 mp. Tel.
0722-411233, 0721-081129, 0720-
350553. (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

ăile
Herculane, cu utilită Tel.
0722-411233, 0721-081129, 0720-
350553. (Grecu Haus)

ă în Re
ătărie,

îmbunătă ă, pre Tel.
0722-411233, 0721-081129, 0720-
350553. (Grecu Haus)

ă în Re
ătării, 2

băi, mansardă, pivni ă, curte ădină,
pre Tel. 0722-411233,
0721-081129, 0720-350553. (Grecu
Haus)

Intermedieri auto

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
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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
cu 2 b i, ocupabil imediat. Tel. 0788-
374143. (Tryo M)

Vând apartament 2 camere, conf. 1,
termopane, u de metal zona Mioriţa.
Tel. 0788-374144. (Tryo M)

Vând apartament, conf. 1, 2 camere,
2 balcoane, zona Lunc . Tel. 0788-
374146. (Tryo M)

Vând urgent apartament, 3 camere,
conf. 1, zon foarte bun , renovat
recent, ocupabil imediat. Tel. 0788-
509283. (Tryo M)

Vând apartament, 2 camere, conf. 1,
complet renovat zon foarte bun ,

ă

ă

ă

ă ă

ă ă

ş

ocupabil imediat. Tel. 0788-388501.
(Tryo M)

Vând apartament, 2 camere cu
central termic , preţ 23.500 €. Tel.
0748-118778. (Tryo M)

Vând apartament 2 camere cu 2
balcoane i 2 b i, ocupabil imediat zona
Lunc . Tel. 0788-520899. (Tryo M)

Vând apartament, 3 camere,
Govândari, etaj 3 în bloc de 4 etaje. Tel.
0788-494074. (Tryo M)

Vând apartament 1 camer ,
garsonier Govândari. Tel. 0788-
571780. (Tryo M)

ă ă

ă
ă

ă
ă

ş

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, semidecomandat, 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)

Vând apartament 4 camere, confort I,
decomandat, etaj VIII/X, zona Govân
dari, îmbunt ţit, preţ 30.000 €. Tel.
221529, 0724-302616. (Magister)

Vând vil superîmbunt ţit
ţ ţ

180.000 €. Tel. 221529, 0724-302616.
(Magister)

Vând vil ţ

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 1.500 mp, toate utilit ţile,
zona Calea Timi ţ 70 €/mp fix.
Tel. 221529, 0724-302616. (Magister)

Vând apartament 3 camere (100 mp)

ţ 220.000 €.
Tel. 221529, 0724-302616. (Magister)

Vând spaţiu comercial, 140 mp + 40
mp teren, zona Lunc ţ 15.000 € fix.
Tel. 221529, 0724-302616. (Magister)

Vând apartament 3 camere, parter
înalt, zona Valea Domanului, preţ 35.000
€ fix. Tel. 221529, 0724-302616.

Vând 3.000 mp teren pentru cons-
trucţie industrial ţile, preţ
30 €/mp. Tel. 221529, 0724-302616.

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

302616. (Magister)
Vând 20.000 mp teren pe Calea

Caransebe
ţ 20 €/mp neg. Tel. 221529,

0724-302616. (Magister)
Vând 3.300 mp teren, Calea Caran-

ă, pre

ătă

ă

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

ă 12 camere, suprafa ă
construită de 670 mp + 1.200 mp teren,
zona Boc ă.

ă

ă situată în Poiana Bra
ă Complex Dracula, pre

ă, pre

ă cu toate utilită

ă

şi

şa Montan

şosea, localitatea
Brebu Nou, pre

şoarei, pre

şi garsonier şov,
lâng

şosea, pre

şului, în spate la Dacia
Service, pre

-

sebe ţ 10
€/mp. Tel. 221529, 0724-302616.

Vând cas
ţit

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 caban ţ
ţ

180.000 €. Tel. 221529, 0724-302616.
(Magister)

Vând garsoniere cu una sau dou
ţuri diferite, zona Govândari.

Tel. 221529, 0724-302616. (Magister)
Vând teren intravilan în suprafaţ

ţ 130 €/mp.
Tel.221529,0724-302616.(Magister)

Vând cas

ţ 65.000 € fix.
Tel. 221529, 0724-302616. (Magister)

Ofer spre închiriere 30 mp spaţiu
comercial, zona Intim, preţ 30 €/mp. Tel.
221529, 0724-302616. (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.

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)

Ofer spre închiriere spaţiu comercial
în Re ţa Sud, suprafaţ

ţ 1.200 €/lun
Tel. 221529, 0724-302616. (Magister)

şului, lâng

şa Român

şoarei, pre

şi

ş vis-a-vis de Magazinul Mall şi
spa

şa, Oravi
şu, practic

şi vis-a vis de Spitalul Jude

şi

ă Dacia Service, pre

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

ă foarte
bună, pentru construc

ă, suprafa ă construită
150 mp + 2.000 mp teren, în Crivaia, pre

ă ca-
mere la pre

ă de
650 mp, zona Centru, pre

ă din cărămidă arsă com-
pusă din 5 camere, baie, bucătărie, hol,
debara, zonă centrală, pre

ă

ăile-Herculane, O
ăm chiriile din zonă.

ă de 120 mp, a-
menajat pt. restaurant, pre ă.

-
b

-
.

Vânz riã

Închirieri

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

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

ţie 2000-2004.

-
.

Vând Opel Astra, an fabricaţie
2000-2004, limuzin

-

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

Vând VW Passat, Audi, limuzine,
break, an fabrica Tel.

212085, 0723-501816 (Parc Automo
bile Import)

Tel.
212085, 0723-501816 (Parc Automo
bile 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

18 06 51,8877
19 06 51,5329
20 06 51,7990
2 06 5 ,2389
2 06 50,6638
2 06 50,6638
2 06 50,6638
2 06 51,7306

Dec.
Dec.
Dec.

1 Dec. 1
2 Dec.
5 Dec.
6 Dec.
7 Dec.

Data Lei noi

PREŢUL
GRAMULUI DE AUR lei

2,74
2,72
2,70
2,68
2,66
2,64
2,62
2,60

2,54

2,58
2,56

EURO

CURSUL VALUTAR COMUNICAT DE B.N.R.
lei

3,48
3,46

3,42
3,40
3,38
3,36
3,34

3,54
3,52
3,50

3,44

USD

27 28 29 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 2730 1 4 5 6

27 Noiembrie - 7 Decembrie2 2006

Agentii imobiliare ,Agentii imobiliare ,Agentii imobiliare,
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