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Bazinul de liniştire şi tunel

În ţa ordinar ţa
au fost dezb

ţ
ţia proiectului nr. 11, respins

ţa,
respectiv ale unor asociaţii de asistenţ

ţionarea unor servicii publice
locale (autorizaţii de funcţionare

ţiaz

ţii de funcţionare,
la intervenţia unor consilieri se vor diminua astfel încât s

ţiei (5%).
( )

Prin acordul de

, pe
termen de un an, începând cu 1 martie 2007 se creeaz

ţional care permite implicarea comunit ţii în rezolvarea
problemelor referitoare la abandonul sau neglijarea educaţiei
oferite copiilor

ţilor - ţilor”, al c
ţia

Consiliului Judeţean (ordonatorul de credite)

ţii suportate din
bugetul local fiind eliminarea unui volum mare de documente
scrise care reprezint

ţiate, precum
ţea. ( )

Au fost aprobate

ţii de
locuinţe pentru tineri, destinate închirierii”.

De asemenea, au fost nominalizate condiţiile impuse
persoanelor fizice care solicit ţiilor de locuit, prin
programul menţionat. ( )

În cadrul

ţinute la evaluarea activit ţii prestate
de c ţionarii publici ai serviciului, ceea ce le permite
accesarea de funcţii superioare. ( )

Având în vedere cuantumul încas

ţ

ţii,
ceea ce va permite angaj

ţine 355 de poziţii, personal perma-
nent (345)

ŢA asigur ţinerea drumurilor din intravilan,
efectueaz ţii la cl

ţiile verzi pe care le
realizeaz ţine
un sector de mecanizare care a permis, printre altele, realizarea
planiz

ţa aprob
(faţ

(faţ
ţii sau reprezentanţii legali ai copiilor cu handicap

grav ţii cu handicap grav ori reprezentanţii legali ai
acestora, cu excepţia celor cu handicap vizual grav. ( )

(cu cele
dou ţ ţa, str. Sodol, nr. 14

ţia Spital Bolnavi Cronici din Re ţa, cartier Secu, nr. 17)
din domeniul public al Consiliului Local Re ţa

ţean nr. 310/05.12.2006

ţiei Sociale, Europene, precum

ţi ţiile de transmitere
efectiv

ţiei de Dezvoltare Regional
ţean Cara

ţare) pentru program descentralizat - Ajutor Extern al comunit ţii
Europene nr. RO 0108.03.03.359 pentru proiectul „O instituţie
pentru toţi - reabilitarea

ţ ţa”. Proiectul se desf

ţare de 140.113 €, buget din care 20.000 € reprezint
ţia local

ţa, una dintre cele 20 de capitale judeţene selectate
pentru alinierea la normele Europene privind serviciile din
domeniul sanitar

ţii Publice, S.C. Proiect
Bucure ţiile pentru stabilirea unui
amplasament adecvat, acestea fiind:

asigurarea unei suprafeţe de teren de 5,0 ha, având în
vedere desf

ţul;
microclimatul impus de condiţiile de funcţionare a heliportului

deoarece spitalul va beneficia de serviciu SMURD;
asigurarea utilit ţilor.
Dintre cele 5 amplasamente oferite de c

ţii ministerului au optat pt. o a doua platform

ţa de
82,3742 ha (înscris

ţa, din care va fi
dezmembrat

ţional DN 58,
care, pe segmentul km7 (nou sens giratoriu) - sens giratoriu la
intrarea în cartierul Lunca Bârzavei va dispune de 4 benzi de
circulaţie. Având în vedere dotarea tehnic

ţie-salvare, precum

şedin şi

şi al proiectului nr. 13 -
retras, celelalte au întrunit votul consilierilor, devenind astfel
hot

şi o analiz
şi

şi taxe speciale de parcare)
încasate de la persoane fizice şi juridice în anul fiscal 2007,
destinate serviciilor publice locale pentru care au fost instituite au
fost afectate de un coeficient supraunitar care le diferen

şi a respectului pt.drepturile individuale ale omului
Obiectul parteneriatului este implementarea proiectului „Fii

bun - Povestea p Şcoala p

şi 5.000 € - cota ce
revine Consiliului Local. ( )

şi accesarea rapid şi
normelor implicate în proiectele de hot şi
realizarea unor conexiuni în re

pentru fiecare
criteriu în vederea stabilirii ierarhiei

şi
volumul şi diversitatea lucr

şi personal sezonier (10). Societatea Comercial
ŞI

ş, administreaz şi de

şi

şi un
num

şi adul

şi Asisten şi
şi Sec şi

şi
se face în baza Hot

şi are ca suport acordul
scris prealabil al Ministerului Integr şi, conform
asigur

şi Protec şi
cadrul legislativ corespunz

şi care stabileşte condi
şi imobile), a personalului

şi a bazei de date.
Pe baza acordului Ministerului Integr şi al

Agen
ş-Severin Contractul de Grant (Finan-

şi reorganizarea Centrului de Îngrijire şi
Asisten şi şoar

şi Social şi beneficiaz

şi

şti S.A. a precizat condi

şurarea pe orizontal

şi

şi a personalului medical,
amplasamentul spitalului în raport cu desf şurarea oraşului este
un criteriu eliminat.

ă a Consiliului Local al municipiului Re
ătute 13 proiecte de hotărâre ( ) în regim normal,

cărora li s-au adăugat un proiect de hotărâre în regim de urgen ă.
Cu excep

ărâri ale consiliului Local.
Au fost prezentate două rapoarte ă privind

activitatea unor servicii publice din cadrul Primăriei Re
ă socială, partenere ale

consiliului local.

pentru func

ă de
cele din anul anterior.

Votul final majoritar legiferează valorile propuse pentru taxele
de parcare, iar taxele speciale pentru autoriza

ă se
situeze la limita dată de valoarea prognozată a infla

ă cadrul
institu ă

ărin ărin ărui suport
financiar este de 20.000 €, unde 15.000 € este contribu

, scopul acestei investi

ă mapele de lucru ale consilierilor.
În acest mod este posibilă ă a legilor

ărâri ini

, în cadrul programului „Construc

ă atribuirea spa

au fost operate ,
derivate din calificativele ob ă

ătre func

ărilor, estimate la 156

miliarde ROL în 2007, fa ă de 64 miliarde ROL în 2006, precum
ărilor prestate sau angajate,

, în sensul suplimentării cu 47 de pozi
ări de personal este necesar.

Noua organigramă con
ă

URBAN RE ă între
ă repara ădirile din patrimoniul primăriei, asigură,

din sera proprie, materialul vegetal pentru spa
ă în ora ă un sector de ecarisaj

ării la viitoarea platformă industrială de la „km7”.( )
Consiliul Local al Municipiului Re ă, pentru anul

2007, un număr de 300 de ă de 172,
numărul actual) care îngrijesc persoane cu handicap grav

ăr de 350 de ă de 251 în prezent)
pentru părin

ă componente - Îngrijire ă Re

ărârii
Consiliului Jude

ării Europene
ărilor oferite de domnul primar, Liviu Spătaru, solicitarea

Ministerului Muncii
ător.

Transferul se va realiza pe baza unui protocol încheiat între
cele două păr

ă a patrimoniului (bunuri mobile

ării Europene
ă V Vest se cesionează către

Consiliul Jude
ă

ă Re ă ă în cadrul programului
PHARE 2001 - Coeziune Economică ă ă de
o finan ă
contribu ă. ( )

La Re

.
Consultantul Ministerului Sănătă

ă ă a edificiului;
asigurarea accesului, luând în considerare faptul că unitatea

spitalicească va deservi întreg jude

ă
ătre municipalitate,

reprezentan ă reali-
zabilă în vecinătate celei industriale care se realizează la „km7”.

În zona aleasă a fost identificat un teren cu suprafa
ă în CF 1656 Câlnic, nr. topo 1707/b/1),

proprietate publică a municipiului Re
ă parcela pentru construirea spitalului.

Accesul la spital este asigurat din drumul na

ă a mijloacelor de
interven

ă

P.H.

Taxele speciale

P.H. nr. 6

P.H. nr. 8

P.H. nr. 1

P.H. nr. 3

P.H. nr. 4

P.H. nr. 5

P.H. nr. 7

parteneriat între Consiliul Locala al Munici-
piului Re ţa ţean Cara

ţiei Copilului

ţa va fi dotat cu 26
echipamente de birotic

criteriile
ţelor

realizate de c

Serviciului Public „Direcţia Comunitar ţ

ţii pentru S.C. URBAN RE ŢA
S.R.L. suport

ţi personali

ţii lunare

Transferul Centrului de Îngrijire ţ ţa

în domeniul public
al Consiliului Judeţean Cara

se va construi un spital judeţean de urgenţ

şi şi Consiliul Jude ş-Severin - Complexul de
Servicii Sociale Comunitare destinat Protec

Consiliul Local al Municipiului Reşi

şi punctajul acordat
la repartizarea locuin

şi statul de func ŞI

şi Asisten şi

ş-Severin

P.H. nr. 2

ă

ătre ANL

ă de Eviden ă
a Persoanelor” modificări în organigramă

organigrama
ă modificări

asisten

îndemniza

ă Re

ă

�

�

�

�

{edin]a ordinar@ a Consiliului Local al Municipiului Re}i]a
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Modificarea }i completarea Ordonan]ei
Guvernului nr. 21/1992 privind

protec]ia consumatorilor
Art. I. - Ordonan

ă în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 75 din 23 martie 1994, cu modificările ările
ulterioare, se modifică ă după cum urmează:

La articolul 2, liniu ătorul
cuprins:

"- practici comerciale abuzive
ă, demers sau comunicare comercială, inclusiv

publicitate, din partea unui operator economic în rela ă cu
promovarea, vânzarea sau furnizarea unui produs sau serviciu,
care aduce atingere în mod direct intereselor consumatorilor;

- punere pe pia ă - ac
ă, contra cost sau gratuit, un produs sau un serviciu în vederea

distribuirii sau utilizării, precum ă către
consumatori, efectuată de către producători

ătorul
cuprins:

"- să asigure, la prestarea serviciilor, condi
ător, de actele normative în vigoare, precum

ă ării activită
ă litera g) se introduce o nouă literă, litera

h), cu următorul cuprins:
"h) de a fi notifica

ărui termen de valabilitate se
prelunge ă de timp
determinată sau nedeterminată, în vederea formulării unei op

ă
ă articolul 14 se introduce un nou articol, articolul 141, cu

următorul cuprins:
"Art. 141. - În cazul produselor la care timpul de nefunc

ărute în cadrul termenului de garan
ă

ăscu ărucioarelor
pentru copii ă abateri de la
caracteristicile calitative prescrise sau declarate, cu excep

ătorul este obligat, la cererea consumatorului, să
le înlocuiască sau să restituie contravaloarea acestora.

Timpul de nefunc
ător termenul de garan

ării vânzătorului/unită ă la aducerea produsului în
stare de utilizare normală ării în scris în vederea ridicării
produsului sau predării efective a produsului către consumator.

Produsele de folosin ă îndelungată care înlocuiesc produsele
defecte în cadrul termenului de garan

ării produsului
Termenul de garan ării produsului.

Pentru bunurile de folosin ă îndelungată noi, ob

ătre operatorii economici, termenul de garan
ării bunului respectiv în posesia câ ătorului."

La articolul 15, alineatul 4 va avea următorul cuprins:
"Persoanele împuternicite conform art. 49 să constate

contraven ă aplice sanc ăzută de prezenta
ordonan ă vor stabili pentru produse ă cu
sanc ăsuri de remediere, înlocuite, restituirea
contravalorii acestora sau restituirea sumelor încasate necuvenit
de la consumatori, după caz."

La articolul 16 se introduce un nou alineat, alineatul 2, cu
următorul cuprins:

"Solu ării plă

ătoare cerute de consumatori sau de operatorii
economici este de competen ătore

ă alineatul 2 se introduc trei noi alineate,
alineatele 3, 4 ătorul cuprins:

"Produsele de folosin ă îndelungată trebuie să fie înso
ă reglementările în vigoare prevăd,

de declara ă ori de
instruc

ător.
Vânzătorul trebuie să informeze consumatorii despre pre

ă consumatorul, incluzând taxa pe valoarea adăugată
ă ofere acestora toate informa

ă înso ă produsul.
Toate informa

ă fie scrise în limba română, indiferent de
ără a exclude prezentarea acestora

ătorul cuprins:
"Sunt obligatorii afi ă

ă
rezulte obiectul/obiectele de activitate al/ale societă

ă să func

ătorul cuprins:
"Guvernul va stabili, prin hotărâri, reglementări-cadru în dome

niul protec ări privind modul
de constituire, repartizare

ă
ătorul cuprins:

"Art. 385. - Reprezentan

ţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia
consumatorilor, republicat

ţele a 22-a

ţiune,
inacţiune, conduit

ţie direct

ţ ţiunea de a face disponibil pentru prima
dat

ţa a patra va avea urm

ţiile stabilite de
produc

ţii;".
La articolul 10, dup

ţi în scris cu 30 de zile înainte de data pentru
care a fost încheiat contractul al c

ţiuni
de prelungire a validit ţii acestuia."

Dup

ţionare
din cauza deficienţelor ap ţie
dep

ţilor, al c

ţia
medicamentelor

ţionare menţionat la alin.1 prelunge
ţie

ţii service pân

ţ
ţie vor beneficia de un nou

termen de garanţie, care curge de la data preschimb
ţie curge de la data vânz

ţ ţinute prin tragere
la sorţi la tombole, câ

ţ ori gratuit
de c ţie curge de la
data intr

ţia ţiunea prev
ţ

ţiunea,

ţionarea solicit ţii unor prejudicii morale sau daune
conexe remedierii ori a înlocuirii produselor sau serviciilor
necorespunz

ţa instanţei judec

ţ ţite de
certificatul de garanţie

ţia de conformitate, precum
ţiunile de folosire, instalare, exploatare, întreţinere,

eliberate de produc
ţul

final al produsului sau despre tariful serviciului prestat, pe care îl
suport

ţiile
ţeasc

ţiile privitoare la produsele
ţitoare, inclusiv cele referitoare

la informaţiile privind securitatea produsului ţiunile de
utilizare, precum

ţara de origine a
acestora, f

ţii, a
codului unic de înregistrare la registrul comerţului, din care s

ţii pentru care
este autorizat ţioneze, precum

ţionare."
La articolul 29, alineatul 3 va avea urm

ţiei consumatorilor, inclusiv reglement

ţii Naţionale pt Protecţia Consumatorilor."
Articolul 385 va avea urm

ţii organizaţiilor neguvernamentale ale
consumatorilor nu au drept de control al operatorilor economici."

şi complet
şi se completeaz

şi a 23-a vor avea urm

şi/sau incorecte - orice ac

şi comercializarea direct
şi/sau importator."

La articolul 7 litera c), liniu

şi cele
specifice desf şur

şte în mod automat pentru o perioad

şeşte 10% din acest termen, precum şi în cazul produselor
alimentare, farmaceutice, al dispozitivelor protetice şi/sau
medicale, al produselor destinate nou-n

şi al produselor cosmetice care prezint

şi produselor preparate în scop medical sau
terapeutic, vânz

şte în mod
corespunz şi curge din momentul sesi
z

şi al notific

ştigate la concursuri, câştiguri la C.E.C.,
Loto-Prono şi similare sau acordate cu reducere de pre

ştig

şi s
şi servicii, odat

şi m

şti competente
ori a organismului de mediere competent."

La articolul 20, dup
şi 5, cu urm

şi, dac
şi de cartea tehnic

şi
toate taxele suplimentare, şi s şi
documentele tehnice care trebuie s

şi serviciile oferite
consumatorilor, documentele înso

şi instruc
şi contractele, inclusiv cele preformulate, trebuie

s
şi în alte limbi."

La articolul 26, alineatul 2 va avea urm
şarea, în mod vizibil, a denumirii unit

şi afişarea şi respectarea
orarului de func

şi utilizare a unui fond de stimulare a
personalului Autorit

1.

5.

6.

2.

7.

8.

3.

4.

9.

10.

-

-

.

(Legea nr. 476 din 12.12.2006, Monitorul Oficial nr. 1018 din
21.12.2006)

Zona este lipsit

şi pentru preluarea consumurilor reclamate de
noua unitate spitaliceasc

ş-Severin, în vederea cons-truirii
unui spital jude

şi proprietate men

şi trecerea în domeniul privat
al municipiului Reşi

şi

şi
Gheorghe Laz şi vor putea extinde astfel
proprietatea cu un acces, podest şi sc

şi

şi Haralambie Vasile T

)
Cererea domnului Petru Adrian Cleşnescu,

referitoare la concesionarea, f
şi

şte
gestionarea spa

şoarei FN, zona Bucla Bârzavei
(teren cu suprafa

şi

şi a hot
şi a amplasat panoul publicitar,

proiectul a fost retras, iar contraven

şi

şi transportul acestuia la domiciliul celor
20 de persoane asistate) şi cu

şi

şi 18.000 RON, pentru Asocia
şi

şte calitatea serviciilor
prestate, cât şi a modului de utilizare a
subven

şi

şoar
şi de stare civil

şi de stare civil
ş-Severin, respectiv de c

şi IV) a
Serviciului Public -

şi sub auto-
ritatea Consiliului Local al municipiului Reşi

şcolar

şi familie;
asisten

şi petrecerea timpului liber.
Bugetul alocat Centrului în anul 2006 a fost de

410.000 RON şi a acoperit toate cheltuielile
pentru servicii, cheltuieli de personal, repara şi
între şi asigurarea stocurilor de
hran

şi în apropierea unui
traseu feroviar, Consiliul Local al Municipiului
Reşi

şti a analizat, sub toate aspectele
specifice, posibilitatea transform

şune
(identificat la km 7 al DN 58, pe direc şi

ş) într-o platform

şi durata realiz

şi
anume: - planizarea unei suprafe

şi parc

şi o sta

şi pt. cele 150 de vile care
urmeaz

şi ş;
alimentare cu ap

şului; sistemul
va cuprinde racordul la magistrala de DN800,
sta

şi procesele
tehnologice şi conducta racord; lungimea total

şi sta

şi desc

şi
circula şi sistemul de
semnalizare.

Studiul elaborat de HALCROW a identificat şi
a evaluat beneficiile acestui proiect, printre care:

crearea unei structuri integrate, dedicat

şomerilor; se creeaz

şi mobilarea cu
locuin

ă de fenomene meteorologice
indezirabile în condi

ă ă
industrială de la „km 7” au dimensiunea necesară

ă.
Proiectul de hotărâre ini

ă necesitatea unui efort financiar
local ( ă clară fiind lucrările de planizare a
suprafe ă completeze fondul
pus la dispozi

ă nici
valoarea investi

ăspuns privind asigurarea
transportului pentru poten

ă ănătate Publică a
jude

ă, a unui teren cu
suprafa

, pe o perioadă de 49 ani,
pentru extinderea unor construc

ătoarele

ăr î
ări

exterioare. Taxa de concesionare este de 3
€/mp/an, conform cursului valutar în ziua plă

ă,existent, sunt
Maricica ălmaciu. Taxa de
concesionare este de 5 €/mp/an, conform
cursului valutar în ziua plă

ără licita

ării (extinderii) unui spa
ă, reprezentând o

inconsecven ă a consilierilor în ceea ce prive
ădere a

zonelor verzi din municipiu. ( ).
Pe Calea Timi

ă fie amplasat un
, lucrare cu caracter provizoriu.

Având în vedere că firma SPOREA COM
S.R.L. a devansat etapa licita ărârii
Consiliului Local

ă. ( )
Consiliul Local al Municipiului Re

ă socială, cons-
tând în pregătirea prânzului, în cadrul cantinei
sociale

ă asocia
ă socială:

36.000 RON, pentru Asocia

ă asocia ă
periodic de către asisten

ă Socială”,
atât în ceea ce prive

ă de
Eviden ă a Persoanelor” Re

ă începând cu data de
27.06.2006 (H.C.L. nr. 145) desfă ă activită

ă a persoanelor ă.
Activitatea Direc ă în cadrul

unui control de fond, pe linie de eviden ă a
persoanelor ă efectuat de către
D.E.P. Cara ătre I.N.E.P.,
cel care a acordat calificativul „foarte bine”,
singurele observa

ării bazei tehnice. ( )

Consilierii au avut posibilitatea să cunoască
raportul de activitate (pe trimestrele II, III

ă în subordinea

ă beneficiarilor (copii
de vârstă ă, fără dizabilită

ă,) următoarele servicii:
masa de prânz;
asisten ă medicală primară;
consiliere psihologică pentru copil

ă socială;
sprijin educa

ă. ( )

ă
ă cu tradi ă direc

ă în intravilanul unei localită ă
majoră de tranzit rutier, dar

ă de specialitate,
elaborarea unui studiu de fezabilitate.

Studiul elaborat de HALCROWW S.R.L.
Bucure

ării unui teren
agricol cu suprafa ă

ă industrială care
beneficiază de toate utilită

ă a investi
ă costuri de

construc
ării: 6 luni în cursul

anului 2007.
Studiul de fezabilitate este structurat astfel

încât să ofere solu

ăzută cu drumuri de acces ări,
alimentarea cu energie electrică (racord de 20

kV din Sta
ă în canal, cu o lungime de 7 km);

alimentare cu gaze naturale (6,61 km re

ăsurare de sector); dimensionarea re-

ă să se construiască pe partea dreaptă a
drumului, pe direc

ă (15 l/s), prelevată din sis-
temul de alimentare cu apă al ora

ă presiunea
reclamată de cota amplasamentului

ă a
traseului este de 5,2 km;

re
ărcare în valea unui afluent al pârâului

Câlnicel;
canalizare pluvială, cu colectare a apelor

meteorice ărcare în văile adiacente
amplasamentului;

sistem rutier, care asigură traficul auto
ă, precum

ă în
principal dezvoltării sectorului IMM-urilor - parc
industrial cu parcele care vor fi vândute unor
companii existente;

asigurarea a 2.000 de locuri de muncă, de-
grevând astfel costurile sociale, pentru protec

ă în acest mod posibilită

ă prin tehnologiile
adoptate de firmele nou înfiin

ă
să se clarifice în timp util, iar în cazul în care
rezultatul anchetelor în derulare eviden ă
existen

ă va
asigura schimbul compensator de teren.

Consilierii au aprobat în unanimitate Studiul
de Fezabilitate.

ţii de securitate pentru zborul
helicopterelor aparţinând serviciului SMURD.
Utilit ţile asigurate pentru viitoarea platfor-m

ţiat de Consiliul Local
nu menţioneaz

ţint
ţei de 5 ha) care s

ţie de guvern pentru construirea
spitalului. De altfel nu a fost comunicat

ţiei.
Nu s-a dat nici un r

ţialii vizitatori.
Consiliul Local a aprobat darea în

administrarea Autorit ţii de S
ţului Cara

ţean de urgenţ
ţa de 50,095 ha, cu datele de identificare

ţionate anterior. ( )
Consilierii municipali au aprobat scoaterea

din domeniul public
ţa, în vederea

ţii existente,
urm :

10 mp, situat în Re ţa,Aleea Liliacului, bloc 4,
scara 2, ap. 3 - parter, teren înscris în CF nr. 1870
Câlnic, nr. topo G 100/h/60/20/1/a/b/ 2/2/3,
proprietate a Statului Român. Familia Daniela

ţii;
14,93 mp, situat în Re ţa, bd. Republicii, bloc

3, scara 1, ap. 3 - parter, teren înscris în CF nr.
1870 Câlnic, nr. topo G 100/h/60/20/1/a/b/2/2/3,
proprietate a Statului Român.

Beneficiarii acestui teren, necesar extinderii
spaţiului cu destinaţia comercial

ţii. (

ţie, a
suprafeţei de teren de 83,30 mp din Re ţa, bd.
Muncii, bloc 11, scara 1, apartamentul 2 - parter,
în vederea amenaj ţiu
comercial, nu a fost aprobat

ţ
ţiului public, cu prec

ţa de 1 mp, aparţinând Statului
Român, cu drept de administrare în favoarea
Consiliului Local Re ţa, înscris în CF nr. 7, nr.
topo 385/b/2/a/2…/a/2/2/b, zona III), ca rezultat
al unei licitaţii publice urma s

ţiei

ţia va fi
sancţionat

ţa a înche-
iat convenţii definitive cu

(acordarea de asistenţ

(acordarea de
servicii socio-medicale de îngrijire la domiciliu).

În decursul anului 2006, Consiliul Local al
municipiului Re ţa a acordat celor dou ţii
subvenţii din bugetul local de asistenţ

ţia Samaritenilor din
Banat ţia de
Binefacere PROVITAM Re ţa.

Activitatea celor dou ţii a fost verificat
ţii sociali din cadrul

Serviciului Public „Direcţia de Asistenţ

ţiilor alocate. ( )
Serviciul Public „Direcţia Comunitar

ţ ţa, care a dobândit
personalitate juridic

ţi
de evidenţ

ţiei a fost analizat
ţ

ţii fiind legate de necesitatea
complet

,
care funcţioneaz

ţa.
Centrul de Zi „Maria” ofer

ţi, provenind din
medii socio-economice precare, din comunitatea
local

ţ

ţ
ţional în realizarea temelor;

socializare

ţii
ţinere, precum

La solicitarea unor potenţiali investitori,
interesaţi de realizarea unor capacit ţi industriale
într-o zon ţie în aceast ţie,
amplasat ţi, pe o ax

ţa a contractat, cu o firm

ţa de 26 ha, utilizat ca p
ţia Re ţa -

Caransebe
ţile.

Principalii indicatori tehnico-economici ai
investiţiei sunt:

valoarea total ţiei de 10.834.030,32
€, din care 9.617.544,35 € reprezint

ţii-montaj;
termenul

ţii pentru toate probleme
ridicate de utilarea unei platforme industriale

ţe de 26 ha, din
care ponderea o deţine infrastructura de afaceri
(parcele), cu suprafaţa de 14 ha; platforma este
prev

ţia Câlnic, ceea ce presupune linie
pozat

ţea cu
punct de alimentare Valea Ţerovei ţie de
reglare-m
ţelei are în vedere asigurarea consumului pentru
viitorul spital judeţean

ţia Re ţa - Caransebe

ţia de repompare care asigur

ţea de canalizare ţie de epurare, cu
desc

ţia pietonal

ţia
ţi de

utilizare a fondurilor disponibilizate în alte direcţii
sociale; stoparea migraţiei populaţiei;

protecţia mediului realizat
ţate;

extinderea extravilanului
ţe familiale.

Statutul juridic al amplasamentului urmeaz

ţiaz
ţa unor proprietari legali ai unor enclave

din suprafaţa platformei, administraţia local

P.H. nr. 9

P.H. nr. 10

Pct. 14

concesion
ţie public

ţe de teren

Asociaţia Samaritenilor
din Banat

ţia de
Binefacere PROVITAM Re ţa

ţa

ării
fără licita ă

suprafe

panou publicitar

(R.B.)
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P.H. nr. 11

P.H. nr. 13

Pct. 15

Pct. nr. 16

Asocia
şi

Centrul de ZI „Maria” Reşi

�

�

�

�

{edin]a ordinar@ a Consiliului Local al Municipiului Re}i]a



T
ţ

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

Închiriez limuzin

ţi, film ţ 150 €/2,5h.
www.dekaraso.ro. Tel. 0355-
414326.

Caut s
â

A solvent -
m ţuri

mici, elevi clasele V-XII la lb
român lb.
0355-412568

.

Îngrijesc un copil. Tel.
224894.

ţ
ţi, botezuri, chefuri, diverse

ocazii, cu muzic -

.

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

ă de epocă,
model 1948, deosebită, pentru
nun ări, pre

ă îngrijesc un copil, un
bătr n sau o bătrână. Tel. 0355-
410423, după ora 16.

ă română-france
ză, editez eficient la pre

ă ă. Tel.
, 0727-815760,

0748-413548
Transfer casete video pe

dvd Tel. 0723-277475, 0743-
672399.

Sonorizez la pre

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

-

b

.

.

şi francez

uri mici
nun

3

Foto: Rodica Brebenariu

DECESE
Înregistrate în Re ţa

în perioada 17-24 decembrie
şi
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( ani)
y (7 ani) -

y
(7
(8 ani)

i

(92
(63 ani)

Cojocaru Nadejda (84 ani)
Puichiţ (72 ani)
Vl

Dam
Szabo

D ţ-Marian (10 ani)
Vulturar Florian (67 ani) Uidil

(ns. 2007) Serafin
Martin (79 ani) Iroftei Jana-
Georgeta (74 ani) Bug

(83 ani) Reiter
Ion (ns. 2007) Briscan Catrina

Suru Peter (88 ani)
Oalde Parascheva (84 ani)
Mo (68 ani) Vi

Plop Gheorghe 76
Kiral Coloman 7 Len
g el Francisc 7 Lernicu
Costic 3 Grando
Barbara 3 Iovanovici
Dorel 4 mbran Maria

ani)

ş Cornelia

şa
Augustin

(74 ani)

şu Ana şan
Sandu-Pompei

( 8 ani)
ă

( 7 ani) Z
(96 ani) Enuca Zaharia (75
ani) Flore Ioana ani)
Ivăni

ă Vasile
ădulescu Ana-Maria (1 an)

Jurcă Anton (65 ani)
(75 ani)

ănu
ă

Alexandru

ărin
Natalia-Iuliana

(40 ani)

�

�

�

�

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:

Februarie

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

De vânzare c rut pt. copil
Baby Care (co i scaun
ma in ), 150 lei. Tel. 0355-
807038, 0723-661981.

Vând p tuţ (transormabil în
ţarc) pt. copii, 150 lei. Tel. 0723-
661981, 0355-807038.

ţ
1100. Tel. 0355-415587.

Vând instrument pentru
înc

â

ţiune la intrerup

ţ neg. Tel. 0355-807491,
216468.

Vând goblene cusute

Vând frigider Arctic de 240 l,
stare de funcţionare, preţ 170

ă

ă

ă

ă, pre

ărcat stingătoare cu Co ,
dispozitiv complet de verificare
al corpului stingătorului, tuburi
pentru CO , umidometru pentru
lemn. Tel. 214699, 0355-
412296, 0726-221771.

Vând ieftin mobilă, lichidez
gospodărie: bucătărie, cameră
de zi, domitor, cuier, aragaz,
frigider. Tel. 0355-414326.

Vând 2 dune cu perne noi,
mobilă cu furnir din rădăcină de
nuc. Tel. 0355-408650.

Vând monitor de 14, color cu
defec ător cu
placă de bază ă video 32
MB, pre

ămate. Tel. 210857, 0720-
739212

ş ş
ş

Vând 2 uşi pentru cas

şi plac

şi
înr

2

2

V nd frigider Arctic. Tel.
0355-410523.

.

Oferte-Cereri
de Serviciu

lei, 2 paturi cu saltele de o
persoan

ţ 220 lei.
Tel. 0721-640596.

ţ
350 lei. Aleea Romaniţei. bl. IV,
sc. III, et. III, ap. 15, tel. 0741-
349440.

ţ
ţate

ţuri mici.
Tel. 0723-121672.

Vând componente TV,
preţuri f ţ

ţigl
ţi. Tel.

216139, 0745-085213.
Vând dormitor, mobil

ă, mobilier vechi în
stare foarte bună, pre

Vând mobilă, stil vechi, pre

ăsu ă cu fotoliu, 4
scaune tapi ă de
cusut cu pedală, pre

ără concuren ă. Tel.
0723-092582.

Vând ă veche în bună
stare calitativ, 1200 bucă

ă
veche, dulap cu 2 u ărucior
pentru copii. Tel. 0355-809103.

Vând 2 covoare 2/3m şi
2.5/3.5m, m

şi maşin

şi, c Imobiliare
Închiriez (vând) camer

Închiriez (vând) apartament
2 camere în Moroasa. Tel. 0728-
389678.

Vând apartament cu 2
camere decomandate cu
îmbun t ţiri. Tel. 0723-596672

Vând cas

ţ

ţ
neg.50.000 €. Tel. 0729-107651

Cump

ţ 23.000
€ neg, mobil

ţa
Re ţa Nord, preţ 21.900 €. Tel.
0720-008513.

Primesc în gazd Aleea
Romaniţei, bl. 4, sc 3, et. 3, ap.
15. Tel. 0741-349440.

Vând apartament 2 camere,
confort I, preţ 32.500 €, Aleea
Romaniţei, bl. 4, sc 3, et. 3, ap.
15. Tel. 0741-349440.

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

Închiriez (vând) garsonieră
în Moroasa. Tel. 0728-389678.

ă ă
ă mare, stare

foarte bună cu grădină aferentă,
comuna Socol nr. 107, jud.
Cara

ă în sat Secă

ădină mare, fântână în
curte. Tel. 0355-409456, 0720-
539198, 215035, int. 11, Manda
Veselina.

Închiriez cameră pentru o
persoană. Tel. 0355-805625.

Vând casă, str.Al. Vlahu ă, 4
camere, 2 băi, demisol, complet
renovată exterior, 2 grădini, pre

ăr apartament 3
camere, confort II sau schimb
confort II, 2 camere cu 3 camere
confort II. Tel. 0724-205327,
0355-414210.

Vând apartament 2 camere,
centrală, Moroasa, pre

ă veche în stare bu-
nă. Tel. 216536, 0744-522659.

Vând apartament 2 camere,
confort II, aproape de Pia

ă.

Cumpăr apartament 2
camere sau garsonieră. Tel.
0355-804374.

ş-Severin. Tel. 0256-
410494, 0721-215041.

Vând cas şeni
nr. 214, comuna Ticvaniul Mare
cu gr

şi

Joi, 01.02.2007

Vineri, 02.02.2007

Sâmbătă, 03.02.2007

Miercuri, 07.02.2007

1.

3.

1.

2.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1.

2.

Ursu Florin-Doru (20 ani) şi
Ferariu Mona-Maria (19 ani)

şi Lupei Adelina (24 ani)
Cornea Ilie-Mihai (40 ani) şi
Pascaru Loredana-Vandana

(29 ani)

Moise Ilie
şi Dumitru Ana-Silvia (27 ani)
B şi

Bodolan Lucre
şi

Tîmpu Anica (27 ani)

şcanu Constantin-Alin
(

şi (23 ani)
Paun Ion (49 ani) şi

Caruzi Doini (53 ani)
Moldovan Ovidiu-Matei (20

ani) şi
Rostaş Anca (24 ani)

Rus Dan-Mircea (39 ani) şi
Preda Mariana (44 ani)

Voin Cristian-Simion (33 ani)
şi Cocioran Vasilica-Adriana

(26 ani)
Bari şi

Goloman Sofia-Camelia ( )
Diaconu Ştefan (39 ani) şi

Baniaş Rodica (47 ani)

Ursu Mircea (57 ani) şi
Savu Iconia (56 ani)

Crsta Petru (42 ani) şi
Iurac Maria-Irina (31ani)

2.

1.

Petrea Ionel (39 ani)

(33 ani)

ălin Ion (69 ani)

Patra
23 ani)

ăroi Daniela

ţia (66 ani)
Ursu Ion (29 ani)

Ţ

ţa

ţ Doru-Iulian (30 ani)

3.

31ani

Înregistrate în Re ţa
pentru perioada

25-31 ianuarie

şi

2006
Firm

ţ h
g -

s
- .

Execut lucr -
ţii cu membran

ă specializată în mon-
tarea de intrefoane angajează
personal calificat. Tel. 213709.

ă

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

Execu ie i montaj - ale;
araje modulare cu teleco

mand ; ubansamble diverse.
Tel. 0726 199134

ş

Matrimoniale
Celibatar, 46 ani/1.70/80 kg,

doresc cuno ţ
ţii de prietenie

sau chiar mai mult

Tân r c s torit, caut domn
discret cu loc de refugiu, ofer
30 $/întâlnire. Tel. 0722-730052
dimineaţa.

ştin ă doamnă în
vederea unei rela

. Tel. 0742-
383969.

ă ă ă ă
ă

În
ţi publica

anunţuri de

condoleanţe
la preţuri rezonabile

PRISMA
pute

comemorări

În

ţi publica anunţuri

de anivers felicit

la preţuri rezonabile

PRISMA

pute

ări ări

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

Vând anvelope second-
hand de toate tipurile -

ţuri neg, Câlnic, str.
Gr

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

Vând Dacia 1300, verificare
tehnic preţ 260
€, ţei, bl. 4, sc. 3,
et. 3, ap. 15. Tel. 0741-349440.

Vând Dacia 1310, stare
foarte bun ţie 1993,
preţ 850 €. Tel. 0730-745679.

Vând Mercedes diesel, stare
foarte bun

Vând pompe electrice de
benzin pentru orice tip auto,
capuri distribuitoare, injectoare,
pompe electrice alimentare
diesel. Tel. 0744-852658.

şi dimen
siunile, pre

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

ădi

ă 2008, acte la zi,
Aleea Romani

ă, an fabrica

ă cu piese de schimb,
cauciucuri de rezervă. Tel.
0742-844393, 0742-553630.

ă

Auto-Moto-Velo

Vând garsonier

ţa, ap

ţ

ţ neg. Tel. 0723-092582.
Vând urgent teren aflat la km

7, 11.509 mp, preţ 10€/mp neg.
Tel. 233116, 0723-092582.

Vând cas

ă. Tel. 0728-
696820.

Vând casă în Re ă,
gaz, acces auto, schimb cu a-
partament 2 camere, diferen ă.
Tel. 0740-861324.

Vând apartament 2 camere,
decomandat, Lunca Pomostu-
lui, pre

ă în Luncă
ă.

Tel.0726-834261, 0742-844393
Vând sau schimb aparta-

ment 2 camere, confort I, deco-
mandat, centrală termică, str.
Făgăra

şi

şi una în
muncitoresc, strada principal

şului. Tel. 0722-895420.

CONVOCATOR
Consiliul deAdministraţie al , cu sediul

în Verme ţul Cara
ţului J11/207/1991, CUI R 1042292,

convoac
ţionarilor

pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor,
pentru data de 05.02.2007, ora 14, la sediul societ ţii, cu
urm

ţii

SC AGROMEC SA
ş nr. 404, jude ş-Severin, nr. de înregistrare

în Registrul Comer

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

se reprogrameaz şi or
şi acelaşi loc.

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

ă
ătoarea ordine de zi:

- Dizolvarea societă

ă pentru data de 09.02.2007 la aceea ă

Vina colectivă
Dacă nu deschizi ochii, plăte

ărături la SPAR trebuie să fii foarte atent ce pre
ăte ă. Am cumpărat săptămâna

trecută un pachet de biscui
ă că pre

ăspuns revoltată că trebuie să plătesc cât arată “casa”.
Logic, ilogic, am costatat că ă topită cu gust

de ă, la raft face 1,79 lei iar la “casă” face 1,85 lei.
Vinovata pricipală nu este casiera dar face parte din personalul

magazinului iar eu nu am nici o vină.
“Vinovat principal”!Auzi!
Sper să audă ăti ă eu, cetă ă nu fac cumpărături

stresat că voi fi fraierit de cei plăti
ă nu iese din garan

ăci arată cam rău.

şti mai mult

Când faci cump
şate pe raft şi cât pl şti la cas

şi am
constatat la cas şi
mi-a r

şi un pachet de brânz
şunc

şi cei pl

şi carnea
de pui c

ţuri
sunt afi

ţi ce avea preţul de 1,99 lei pe raft
ţul real era 2,49. Am atras atenţia casierei

ţi c ţeanul, s
ţi de mine.

Un control la SPAR nu ar strica, pân ţie

N. Helera

PRISMA | |1 - 7 Februarie 2007
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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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H.G. nr. 1.808 .
ţilor naţiona-

le, companiilor naţionale ţilor comerciale afla-
te sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Eco-
nomiei ţului, la care se efectueaz

-
u.

-
ţi naţionale, companii naţionale ţi comercia-

le cu capital majoritar de stat, precum ţilor
comerciale ţi-
lor administraţiei publice locale

Ordinul nr. 2.027/1.988 al ministrului transporturilor,
construcţiilor ţelor
publice pentru modificarea Instrucţiunilor privind
tip

ţiilor
ţelor publice nr.

266/312/2005
Republicare -

ţi

G. nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor

Legea nr. 465 pentru modificarea art. II al titlului II
din O.u.

u.
ţinut cultelor religioase

din România, aprobat
(M.O. nr. 1019/21.12.2006)

ţiei

ţ

(M.O. nr. 1019/21.12.2006)
G. nr. 66/2000 privind organizarea

(M.O. nr. 1019/21.12.2006)

ţiei

ţ

ţ

ţ

ţar

ţi
Legea nr. 483 pentru aprobarea O.G. nr. 36/2006

privind instituirea preţurilor locale de referinţ
ţiei prin sisteme

centralizate
O. 110

u.

ţei, precum ţi populaţiei pentru
plata energiei termice

O. 113 ţarea Fondului naţional
de dezvoltare (M.O. nr. 1031/27.12.2006)

O. 114

ţii
ţiei, precum (M.O. nr.

1031/27.12.2006)
H.G. nr. 1.841 . -

ţionale corespunz -
ţii în tratamentul

ambulatoriu, cu sau f ţie personal
ţie medical

(M.O. nr. 1033/27.12.2006)
O. .G. nr. 119 .

. . (M.O. nr. 1036/28.12.2006)
O. .G. nr. 118 ţarea, organizarea

ţii a (M.O.
nr. 1038/28.12.2006)

H.G. nr. 1.904 . .

(M.O. nr. 1038/28.12.2006)
O. .G. nr. 116 ţia social

ţi naţionale, regii autonome, companii
naţionale ţi comerciale cu capital majoritar de
stat, precum ţilor comerciale

ţilor administraţiei
publice locale (M.O. nr. 1042/28.12.2006)

O. .G. nr. 127
ţiilor în

agricultur (M.O. nr. 1042/28.12.2006)
O. .G. nr.

ţei faţ

ţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004
(M.O. nr. 1042/28.12.2006)

pt completarea anexei la H.G. nr.
349/2006 privind aprobarea Listei societă

ă

ă concedieri
colective în anul 2006

G. nr. 8/2003 privind stimularea procesului de
restructurare, reorganizare
ă ă

ă
ă

(M.O.1014/20.12.2006)

ărirea ălătorie
gratuită, emise în baza prevederilor Legii nr. 44/1994
privind veteranii de război, precum

ăduvelor de război, republicată, cu
modificările ările ulterioare, aprobate prin
Ordinul ministrului transporturilor, construc

(M.O. nr. 1014/20.12.2006)
Legea nr. 193/2000 privind clauzele

abuzive din contractele încheiate între comercian
(M.O. nr. 1014/20.12.2006)

u.G. nr. pentru modificarea Legii tinerilor nr.
350/2006

Legea nr. 476 pentru modificarea

(M.O. nr. 1018/21.12.2006)

G. nr. 184/2002 pentru modificarea

ăsuri pentru accelerarea aplicării
acesteia G. nr. 94/2000 privind retrocedarea
unor bunuri imobile care au apar

ă cu modificări ări prin
Legea nr. 501/2002

Ordinul nr. 5.800 al ministrului educa ării
privind aprobarea graficului de desfă

ă ământului
profesional, liceal - filieră tehnologică

Republicare - O.

ă
H.G. nr. 1.705 pentru aprobarea inventarului

centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
(M.O. nr. 1020/21.12.2006)

Ordinul nr. 5.262 al ministrului educa ării
privind aprobarea Procedurilor de organizare

ă ă ământul liceal

ă ământul liceal
(M.O.

nr. 1021/22.12.2006)

ă ământului nr. 84/1995, republicată

Legea nr. 481 pentru completarea art. 129 din
Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului
didactic

H.G. nr. 1.825 pentru stabilirea salariului de bază
minim brut pe ă garantat în plată

Legea nr. 482 privind acordarea de trusouri pentru
nou-născu (M.O. nr. 1028/27.12.2006)

ă pentru
energia termică furnizată popula

(M.O. nr. 1028/27.12.2006)
u.G. nr. pentru modificarea

(M.O. nr.
1028/27.12.2006)

u.G. nr. pentru modificarea O. G. nr. 5/2003
privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea

locuin ă

u.G. nr. privind înfiin

u.G. nr. pentru modificarea
ă agricolă“ din Legea nr.

247/2005 privind reforma în domeniile proprietă
ăsuri adiacente

pt aprobarea Listei cuprinzând denu
mirile comune interna ătoare medica
mentelor de care beneficiază asigura

ără contribu ă, pe bază
de prescrip ă, în sistemul de asigurări
sociale de sănătate

u privind unele măsuri necesare pt
aplicarea unor regulamente comunitare de la data
aderării României la U E

u privind înfiin
ă ă ămintelor culturale

pentru modificarea H G nr. 568/2002
privind iodarea universală a sării destinate consumului
uman, hranei pentru animale ării în industria
alimentară

u privind protec ă acordată
persoanelor disponibilizate prin concedieri colective
efectuate ca urmare a restructurării ării
unor societă

ă
ă

ă

u pentru modificarea

ă
u 132 pentru prorogarea

ăzute în Legea recuno ă de
eroii-martiri ătorii care au contribuit la victoria
Revolu

şi societ

şi Comer
şi care vor beneficia de prevede

rile O.
şi privatizare a unor socie

t şi societ
şi a societ

şi regiilor autonome subordonate autorit

şi turismului şi al ministrului finan

şi decontarea biletelor speciale de c

şi unele drepturi ale
invalizilor şi v

şi complet
şi

turismului şi al ministrului finan

şi
consumatori

O. 105
(M.O. nr. 1016/21.12.2006)

şi completarea
O.

şi
completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al
unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6
martie 1945 - 22 decembrie 1989, precum şi pentru
stabilirea unor m

şi a O.

şi complet

şi cercet
şurare a

examenelor de absolvire/certificare a înv
şi postliceal în

anul şcolar 2006-2007

şi exercitarea profesiei de consilier în proprietate
industrial

şi cercet
şi

desf şurare a admiterii în înv şi
profesional de stat pentru anul şcolar 2007-2008 şi a
Calendarului admiterii în înv şi
profesional de stat pentru anul şcolar 2007-2008

Legea nr. 480 pentru modificarea şi completarea
Legii înv (M.O. nr.
1025/22.12.2006)

(M.O. nr. 1025/22.12.2006)

(M.O. nr.
1025/22.12.2006)

şi completarea
Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Legea nr. 469 pentru modificarea şi completarea
Legii nr. 178/2000 privind produsele cosmetice (M.O.
nr. 1029/27.12.2006)

O. 107

şi a unor facilit
(M.O. nr. 1029/27.12.2006)

şi completarea
titlului XI „Renta viager

şi
justi şi unele m

şi
desf şurarea activit şez

şi utiliz

şi reorganiz

şi societ
şi a societ şi regiilor

autonome subordonate autorit

şi completarea
Legii nr. 231/2005 privind stimularea investi

şi modificarea
unor termene prev ştin

şi lupt

Str. Spitalului nr. 40, Reşiţa - 320076
Tel. 0255-212.001, Fax 0255-212.321

i aţii electrice

civile

ţ

ţii

ISO 9001

bransamente electrice

nstal

şi industriale

personal cu experien ă

sistemul calită

s.r.l.

În Lista de priorităţi legislative sunt înscrise 41 de
proiecte de Lege aflate în procedură parlamentară, dintre
care la Senat 19 proiecte de Lege, iar la Camera Deputaţilor
- 23 de proiecte de Lege. De asemenea, un număr de 90 de
proiecte de Lege urmează să fie aprobate de guvern şi
transmise spre dezbatere Parlamentului.

În Programul legislativ al Guvernului pentru anul 2007,
are înscrise 6 proiecte de

Lege, dintre care priorităţi sunt proiectul de Lege privind
sprijinul acordat românilor de pretutindeni şi proiectul de
Lege privind votul prin corespondenţă.

are înscrise trei proiecte
de Lege, printre care cel privind modul de alocare şi utilizare
a instrumentelor structurale, precum şi a co-finanţării alocate
de la bugetul de stat în bugetul instituţiilor implicate în
gestionarea cooperării teritoriale şi proiectul de Lege privind
completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor
administraţiei publice locale.

are înscrise 32 de
proiecte de Lege, printre acestea fiind şi proiectul de Lege
privind datoria publică sau proiectul de Lege pentru
organizarea şi funcţionarea jocurilor de noroc.

are înscrise 8 proiecte de Lege,
Ministerul Administraţiei şi Internelor - 21 de proiecte de
Lege, printre acestea fiind şi proiectul de Lege privind
serviciul de administrare a domeniului public şi privat al
unităţilor administrativ-teritoriale, proiectul de Lege privind
sistemul unitar de salarizare a funcţionarilor publici, proiectul
de Lege privind criza financiară şi a insolvenţei unităţilor
administrativ-teritoriale, Codul administrativ, Codul de
procedură administrativă.

a înscris în programul legislativ 25
de proiecte de Lege, printre care proiectul Legii cetăţeniei
române, proiectul Legii privind sistemul naţional de
probaţiune, Codul penal, cu termen de prezentare în guvern
în luna mai 2007, Codul de procedură penală şi Codul de
procedură civilă, cu termen de prezentare în guvern în luna
decembrie 2007.

a
înscris 25 de proiecte de Lege, printre care proiectul de Lege
privind formarea profesională continuă, proiectul de lege
privind migraţia forţei de muncă, proiectul de lege privind
acreditarea furnizorilor de servicii sociale, proiectul de lege
privind organizarea şi funcţionarea Observatorului Social,
proiectul de lege privind aprobarea codului serviciilor sociale

are în vedere
prezentarea în guvern a 17 proiecte de Lege, printre priorităţi
fiind proiectul de lege privind măsuri de garantare a
siguranţei aprovizionării cu gaze naturale sau proiectul legii
investiţiilor.

şi-a propus să promoveze în guvern 29 de proiecte de Lege,
printre acestea proiectul de Lege privind organizarea
camerelor agricole, proiectele de Lege privind organizarea

de piaţă în sectorul legumelor şi fructelor prelucrate şi în cel
al legumelor şi fructelor proaspete, proiectul de Lege pentru
organizarea, administrarea şi folosirea pajiştilor, proiectul de
Lege privind protecţia, ameliorarea şi utilizarea durabilă a
solurilor. În august şi în septembrie 2007, MAPDR şi-a
propus să prezinte în guvern, proiectul de Lege privind
înfiinţarea Casei de credit rural, Codul silvic, proiectul de
Lege privind piaţa organizată a lemnului, proiectul de Lege
privind aprobarea Codului funciar.

va pregăti
15 proiecte de Lege, printre care proiectul de Lege privind
răspunderea de mediu cu referire la măsurile de prevenire şi
reparare sau proiectul de Lege cadru a chimicalelor.

a înscris în programul legislativ 19 proiecte de lege,
printre care proiectul Legii locuinţei şi proiectul de Lege
pentru aprobarea Planului de amenajare a teritoriului
naţional secţiunea VI Zone turistice.

a înscris 11 proiecte
de lege, printre care proiectul Legii învăţământului preuni
versitar şi proiectul de lege privind învăţământul superior.

va prezenta în Guvern 12
proiecte de Lege, printre care proiectul de Lege privind insti
tuţiile şi companiile de spectacole şi/sau concerte, precum şi
desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, proiectul de
Lege privind protejarea patrimoniului tehnic şi industrial,
proiectul de Lege privind protejarea patrimoniului cultural
imaterial. De asemenea, proiectul de Lege privind reglemen
tarea regimului juridic al unor bunuri imobile aflate în
folosinţa unităţilor de cult, proiectul de lege pentru stabilirea
unor măsuri privind sponsorizarea (termen septembrie
2007) sau proiectul Legii arhivelor (termen decembrie 2007).

a înscris 5 proiecte de lege
în programul legislativ pe 20 7, printre care prioritar este
proiectul de lege privind salarizarea şi alte drepturi ale
personalului contractual din unităţile sanitare publice din
sistemul sanitar.

a înscris în programul legislativ patru proiecte de lege, dintre
care priorităţi sunt proiectul de lege privind organizarea şi
funcţionarea Sistemului naţional unic pentru apeluri de
urgenţă şi proiectul de Lege privind regimul infrastructurii
reţelelor de comunicaţii electronice.

a înscris 5
proiecte de lege, printre care prioritar este proiectul de lege
privind organizarea statisticii oficiale, iar Cancelaria
Primului-Ministru a înscris 26 de proiecte de lege, printre
care Codul construcţiilor, proiectul de Lege privind
prevenirea şi combaterea traficului ilicit de substanţe şi/sau
metode dopante, proiectul de Lege privind reglementarea
unor practici comerciale incorecte ale comercianţilor în
relaţia cu consumatorii şi de armonizare a legislaţiei privind
protecţia consumatorilor cu legislaţia europeană.

Ministerul Afacerilor Externe

Ministerul Integrării Europene

Ministerul Finanţelor Publice

Ministerul Apărării

Ministerul Justiţiei

Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei

Ministerul Economiei şi Comerţului

MinisterulAgriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale

Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor

Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turis
mului

Ministerul Educaţiei şi Cercetării

Ministerul Culturii şi Cultelor

Ministerul Sănătăţii Publice

Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei

Secretariatul General al Guvernului

-

-

-

0

-
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Îndatorarea publică
Guvernul a stabil it plafonul de

îndatorare publică internă, în suma de
19.000 milioane lei, şi plafonul de
îndatorare publică externă, în sumă de
4.400 milioane euro, pentru anul 2007.

Plafonul de îndatorare publică reprezin-
tă totalitatea obligaţiilor financiare pe care le
poate contracta şi garanta statul, pe o
perioadă de un an, cuprinzând plafonul de
îndatorare publică internă şi plafonul de
îndatorare publică externă (art. 2 din Legea
nr. 313/2004).

Plafonul de îndatorare publică internă
reprezintă suma maximă a împrumuturilor
interne pe care autorităţilor administraţiei
publice centrale şi locale le pot contracta şi
garanta, pe o perioadă de 1 an.

Plafonul de îndatorare publică externă
reprezintă totalitatea împrumuturilor
externe pe care autorităţilor administraţiei
publice centrale şi locale le pot contracta şi
garanta, pe o perioadă de 1 an şi este
stabilit în funcţie de o serie de indicatori
macroeconomici: produsul intern brut,
volumul exporturilor de bunuri şi servicii,
deficitul balanţei comerciale şi rezerva
valutară a statului.

Guvernul Romaniei - Biroul de presa -
25.01.2007

Priorit@]ile legislative ale Guvernului pentru prima sesiune
ordinar@ parlamentar@ a anului 2007
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Delegarea ă
ătre conducătorii acestora.

Este interzisă fixarea de la început a duratei delegării
ării pentru o perioadă mai mică decât cea efectiv necesară

pentru executarea sarcinilor respective, precum
ărilor ărilor prin rechemarea nejustificată a

personalului înainte de îndeplinirea sarcinilor pentru care s-a
dispus deplasarea

ării se consideră
muncă prestată în realizarea obliga

ă.
Persoana aflată în delegare trebuie să- ă

ă
ă delegarea. Pe timpul delegării nu se pot plăti

ore suplimentare.
Persoana aflată în delegare care, pentru realizarea sarcinilor

rezultate din obiectivele delegării, a desfă
ă de lucru sau într-una din zilele de repaus săptă

mânal sau sărbătoare legală, confirmată de unitatea la care s-a
efectuat delegarea, beneficiază, cu aprobarea conducerii unită

ărilor legale.
Obliga ă în perioada deta ării sunt cele stabilite

pentru locul de muncă la care se execută deta
ării

ătesc de unitatea la care se
efectuează deta

ării ării persoana î ăstrează
func

ă caz, gradul sau treapta profesională
ă. Când deta

ă poate
opta entru acest salariu, în condi ăzute de lege.

ă în delegare sau deta
ă la o distan ă mai mare de 5 km de localitatea în care î

ă prime ă
de delegare sau de deta

ă în care
î ă ă activitatea.

Numărul zilelor calendaristice în care persoana se află în
delegare sau deta ării
până la data

ă, conside
rându-se fiecare 24 de ore câte o zi de delegare sau deta

ă de o singură zi, precum
ării de mai multe zile, indemniza

ă numai dacă durata delegării este de cel pu
ării sau deta ării î

ă beneficiază, pe timpul
incapacită ă indemniza

ă de muncă, atât de indemniza

ă nu prime ării în spital
sau al părăsirii localită

ăstrează dreptul de cazare ării.

Personalul autorită
ă îndeplinească anumite

sarcini de serviciu în localită
ă, are

dreptul la decontarea cheltuielilor de transport dus-întors, după
cum urmează:

cu avionul, pe orice distan ă, clasa economică;
cu orice fel de tren, după tariful clasei a II-a, pe distan

ă la 300 km, ă tariful clasei I, pe distan

ălători, după tariful clasei I;
cu mijloace de transport auto ă

tarifele stabilite pentru aceste mijloace;
cu mijloace de transport auto ale unită ă acestea

au asemenea posibilită

ă.

Are dreptul la decontarea cheltuielilor de transport pe calea
ferată după tariful clasei I, pe orice fel de tren, indiferent de dis
tan ă, persoana care îndepline

ă func ă
din punctul de vedere al salarizării

ă
ă

ă numai în cazul călătoriilor efectuate pe timp de
noapte, pe distan ă a
conducătorului unită

ă se poate
face numai cu aprobarea prealabilă a ordonatorului de credite,
atât pentru posesorul autoturismului, cât

ă
ă împreună cu acesta. În acest caz, posesorul

autoturismului va primi contravaloarea a 7,5 litri carburant la 100
km parcur ă.

Persoanei care ocupă o func ă, care se
deplasează, în interesul serviciului, în alte localită ă, i se
decontează cheltuielile de transport, indiferent de distan

ă
ă, în condi

ă.
În cazul în care deplasarea se efectuează cu autoturismul

proprietate personală, persoanele prevăzute

ă.
În cazul în care condi
ă în delegare sau deta ă se înapoieze zilnic în

localitatea de domiciliu, după terminarea programului de lucru,
din localitatea unde este trimisă în delegare sau deta

ă cheltuielile astfel efectuate sunt mai mici decât cele pentru
plata indemniza

ării ă prin aceasta nu se afectează bunul mers al
activită ării sau deta ării. În această situa

ă indemniza ă de delegare sau de deta

ă, precum
ă în cheltuielile de transport care se

decontează.
Se decontează drept cheltuieli de transport

ă, autogară sau port,
în cazul în care acestea sunt situate în altă localitate;

cheltuielile de transport efectuate în localitatea unde se
execută delegarea sau deta

ă, aerogară, autogară
sau port ării sau deta ării ori locul de cazare;

cheltuielile de transport pe distan
ării sau deta ării;

taxele pentru trecerea podurilor;
taxele de traversare cu bacul;
taxele de aeroport, gară, autogară sau port;
alte taxe privind circula ăzute

de dispozi
ă ătoarele

cazuri:
persoana este chemată, înainte de terminarea misiunii,

din localitatea unde se află în delegare sau deta

ă în localitatea locului ei de muncă obi
ă ă, dovedită cu certificat medical.

Decontarea cheltuielilor de transport în

ălătorie plătite în numerar. În cazul pierderii legitima
ălătorie, acestea pot fi reconstituite în condi ărilor

în vigoare.

şi detaşarea personalului autorit şi institu

şi
detaş

şi frac
şi detaş

şi detaşarea.
Executarea sarcinilor pe perioada deleg

şi desf şoare
activitatea în cadrul programului normal de lucru al unit

şurat activitate peste
durata normal

ş
şarea.

Drepturile salariale aferente muncii prestate la locul detaş
şi cheltuielile de detaşare se pl

şarea, cu excep

şi detaş şi p
şi treapta de salarizare sau,

dup şi salariul avute la
locul de munc şarea se dispune într-o func

şat

Persoana aflat şare într-o localitate
situat şi
are locul permanent de munc şte o indemniza

şare de 13 lei, indiferent de func
şte şi de autoritatea sau institu

şi desf şoar

şare se socoteşte de la data şi ora plec
şi ora înapoierii mijlocului de transport din şi în

localitatea unde îşi are locul permanent de munc
şare.

Pentru delegarea cu o durat şi
pentru ultima zi, în cazul deleg

ş şi pierde
temporar capacitatea de munc

şare, cât şi de decontarea cheltuielilor de cazare. Persoana
respectiv şte aceste drepturi în cazul intern

şate, care îşi
p şi pe timpul spitaliz

şi institu
şat de conducerea acestora s

şi are locul permanent de munc

şi dup

şi transport în comun, dup

şte func
şi adjunct al

acestora, precum şi cea care îndeplineşte alt
şi al atribu

şi insti
tu şi pentru unit

şi cu aprobarea prealabil

şi pentru persoanele
din cadrul aceleiaşi autorit

şi pe distan

şi de
mijlocul de transport folosit.

De aceleaşi drepturi şi condi şi persoana cu
func

primesc
contravaloarea a 7,5 litri carburant la 100 km parcurşi pe distan

şare s

şare,
ordonatorul de credite poate aproba decontarea cheltuielilor
zilnice de transport sau costul unui abonament de transport,
dac

şare şi a
caz şi dac

ş
şare.

Costul tichetelor pentru rezervarea locurilor, costul
suplimentelor de vitez şi comisioanele percepute de
agen

şi:
cheltuielile pentru transportul efectuat cu mijloacele de

transport în comun la şi de la aeroport, gar

şarea, cu mijloacele de transport în
comun, dus-întors, pe distan

şi locul deleg ş

şi locul deleg ş

şi în urm

şare;
persoana întrerupe delegarea sau detaşarea şi se

înapoiaz şnuit, din cauza
incapacit

şi din localitatea de
delegare sau de detaşare se face numai pe baza legitima

ţilor
ţiilor publice se dispune în scris de c

ţionarea
deleg

ţiilor ce revin persoanei
delegate la locul ei de munc

ţii la
care se efectueaz

ţii, de timp liber în compensare, potrivit reglement
ţiile de munc

ţia cazurilor când prin lege se
prevede altfel.

Pe durata deleg
ţia, clasa, gradul profesional

ţie pentru
care este stabilit un salariu mai mare, persoana deta

ţiile prev

ţ
ţie zilnic

ţia pe
care o îndepline ţia public

ţia
se acord ţin 12 ore.

Persoana care în perioada deleg

ţii, pe lâng ţia pentru incapacitate
temporar ţie de delegare sau
deta

ţii, cu excepţia celei deta

ţilor ţiilor publice, delegat sau
deta

ţi situate la distanţe mai mari de 5 km
de localitatea în care î

ţ
ţe de

pân ţe mai mari de
300 km;

cu navele de c

ţilor, dac
ţi, cu încadrarea în consumurile lunare

de combustibil, stabilite potrivit legii;
cu autoturismul proprietate personal

ţ ţia de secretar general,
secretar general adjunct, director general, director

ţie similar
ţiilor care îi revin,

stabilite de ordonatorii principali de credite ai autorit ţilor
ţiilor publice, atât pentru aparatul propriu, cât ţile

aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea acestora.
Decontarea cheltuielilor pentru utilizarea vagonului de dormit

este permis
ţe de peste 300 km

ţii.
Deplasarea cu autoturismul proprietate personal

ţi sau instituţii publice care se
deplaseaz

ţa cea mai scurt
ţie de demnitate public

ţi din ţar
ţa

ţii beneficiaz
ţie de conducere, asimilat ţiile legii, unei funcţii de

demnitate public

ţa
cea mai scurt

ţiile de transport permit ca persoana
aflat

ţiei zilnice de delegare sau de deta

ţii la locul deleg ţie nu se
acord ţia zilnic

ţiile de voiaj intr

ţa dintre gar

ţa dintre locul de cazare

ţia pe drumurile publice, prev
ţiile legale în vigoare.

Cheltuielile de transport se deconteaz

ţii temporare de munc

ţiilor de
c ţiilor de
c ţiile reglement

-

-

-

p

-

-

-

mai sus

Indemniza

Cheltuieli de transport

a)
b)

d)

e)

b)

c)

d)
e)
f)
g)

a)

ţia de delegare

c)

f)

şi de detaşare

a)

b)

(continuare )în numărul viitor

Drepturile }i obliga]iile personalului autorit@]ilor }i institu]iilor publice
pe perioada deleg@rii }i deta}@rii
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Reşi
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Timişoara

Car nsebea ş

Prognoza meteo
pe urm toarele

11 zile
ă

Modificare de aplicare a
Codului Rutier

Una dintre modificări dă posi-
bilitatea elevilor care urmează
cursuri le unei insti tuţ i i de
învăţământ preuniversitar cu profil
auto să efectueze cursuri practice
de conducere a unui vehicul pe
drumurile publice cu un an mai
devreme de împlinirea vârstei
minime prevăzute de lege.

Actul normativ adoptat de Gu-
vern preia observaţiile formulate
de reprezentanţii grupurilor
şcolare cu profil auto referitoare la
condiţiile de efectuare a pregătirii
teoretice şi practice de către soli-
citanţii permiselor de conducere
care nu au împlinit vârsta pentru
obţinerea categoriei/subcate-
goriei solicitate.

Noile reglementări menţin, de
asemenea, prevederea potrivit
căreia efectuarea cursurilor
practice de învăţare a conducerii
unui vehicul pe drumurile publice
se poate face chiar dacă solici-
tanţii permisului de conducere nu
au încă vârsta minimă prevăzută
de lege pentru categoria sau
subcategoria din care face parte
vehiculul respectiv, însă nu cu mai
mult de trei luni înainte de
împlinirea acesteia.

O altă modificare constă în
coborârea vârstei la care se poate
obţine permisul de conducere
pentru două categorii C şi CE de
la 21 de ani la 18 ani, pentru
conducerea vehiculelor având
masă maximă autorizată mai
mare de 3.500 kg.

Actul normativ completează
Regulamentul de aplicare a
Codului rutier astfel încât să fie
oferită posibilitatea prezentării la
examentul pentru obţinerea unei
categorii superioare şi a persoa-
nelor care nu deţin fizic docu-
mentul (permisul de conducere),
dar care a fost declarat admis la
categoria inferioară.

Astfel, persoana care solicită
examinarea în vederea obţinerii
permisului de conducere valabil
pentru categoriile C şi D ori subca-
tegoriile C1 sau D1 trebuie să fi
obţinut anterior dreptul de a con-
duce autovehicule din categoria B
sau, după caz, să fi fost declarat
„admis” la examentul pentru obţi-
nerea permisului de conducere
pentru categoria B. Persoana ca-
re solicită examinarea în vederea
obţinerii permisului de conducere
valabil pentru categoriile BE,CE,
DE ori subcategoriile C1E sau
D1E trebuie să fi obţinut anterior
dreptul de a conduce autovehicu-
le din categoriile B, C, D ori subca-
tegoriile C1 sau D1 sau, după caz,
să fi fost declarat „admis” la
examentul pentru obţinerea
permisului de conducere pentru
categoriile B,C,D ori subcatego-
riile C1 sau D1.

Guvernul Romaniei - Biroul de
presa - 24.01.2007



Vând apartament 2 camere, semide-
comandat, imbunatatiri, termopane,
parter, posibilitati privatizare. Tel. 0355-
404462, 0788021443, 0746663225

Vând apartament 3 camere, Micro 2,
semidecomandat, convector, parter,
amenajat, preţ bun. Tel. 0355-404462,
0788021439 (Banat Expert)

Vând apartament 3 camere confort 1,
centrala, termopane, clima, zona Micro 2,
preţ negociabil. Tel. 0355-404462, 0788-
021443, 0746-663225 (Banat Expert)

Ocazie! Vând urgent apartament 3
camere, semidecomandat, centrala,
balcon inchis, 2 bai, bucatarie mare, preţ
28.500 € negociabil. Tel. 0355-404462,
0788021439 (Banat Expert)

Vând apartament 3 camere, zona
Lunca, confort 1, decomandat, centrala, 2
bai, amenajat, preţ negociabil. Tel. 0355-
404462, 0788021439 (Banat Expert)

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)

Vând urgent apartament 3 camere,
confort 1, parter, Micro 1 posibilitati privati-
zare, termopane, bine imbunatatit, preţ
neg. Tel. 0355-404462, 0788-021439

Vând apartament 3 camere, confort 1 ,
decomandat, Centru, parter, centrala,
termopane, superamenajat, rigips. Tel.
0355-404462, 0788021439 (Banat Expert)

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

Ocazie! Vând apartament 3 camere,
Micro 3, confort 1, decomandat, centrala,
boxa, 27.000 €. Tel. 0355-404462,
0788021443, 0746663225 (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)

Vând apartament 3 camere, semideco-
mandat, Centru, superamenajat, suprafata
100 mp, etaj intermediar, 2 bai, 2 balcoane,
merita v -

- -

-
-

-
-
ţ

bun. Tel. 0355-404462, 0788021442,
0728625813 (Banat Expert)

Vând apartament 4 camere, deco-
mandat, etaj 1, 2 bai, 2 balcoane, Micro 4,
centrala, clima, termopane, imbunatatiri.
Tel. 0355-404462, 0788-021438, 0745-
873682 (Banat Expert)

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

Vând cas , 6 camere, zona Stavila,
centrala, amenajata complet, baie,
sp ţ bun. Tel. 0355-404462,
0788-021439 (Banat Expert)

Vând cas , Muncitoresc, 2 camere,
garaj, mansarda, 200 mp locuibili, preţ
30.000 €. Tel. 0355-404462, 0788021442,
0728-625813 (Banat Expert)

Vând cas , Centru, posibilitati spaţiu
comercial, 56 mp, preţ 18.000. Tel. 0355-
404462, 0788021438, 0745873682

Vând cas , Muncitoresc, 2 camere,
garaj, 220 mp locuibili, termopane,
centrala, preţ 35.000 €. Tel. 0355-404462,
0788021442, 0728625813 (Banat Expert)

Vând cas Triaj, 4 camere, teren 550
mp, imbunatatita, 2 bucatarii, camera mo-
bilata pt. magazin acces auto, garaj, tera-
sa, 3 intrari, bun privatizare, preţ bun. Tel.
0355-404462, 0788021439 (Banat Expert)

Vând casa 4 camere, utilata complet,
imbunatatiri, 500 mp teren, curte betonata,
garaj Muncitoresc. Tel. 0355-404462,
0788021439 (Banat Expert)

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

Ocazie! Vând casa 4 camere, Bocsa
Romana, toate utilitatile, baie, acces auto,
amenajata, teren 800 mp, preţ 27.000 €. .
Tel. 0355-404462, 0788-021442, 0728-
625813 (Banat Expert)

Vând casa Bocsa Romana, 6 camere,
2 bai, 2 bucatarii, 2 garaje, 270 mp locuibili,
1.500 mp teren, neg. Tel. 0355-404462,
0788021442, 0728625813 (Banat Expert)

Vând casa cu 5 camere, Boc a
Montan , Centru, complet utilata, teren
500 mp Tel. 0355-404462, 0788021442,
0728625813 (Banat Expert)

Vând casa cu 7 camere, Boc a
Montan , Centru, complet utilata, 600 mp
total, 3 bucatarii, 2 bai, acces auto Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728625813

Vând cas V liug 3 camere, teren
1.200 mp, acces auto, preţ negociabil.
0355-404462, 0788021439 (Banat Expert)

Vând teren 5.800 mp, Calea Caranse-
besului, zona Castilio, aproape de sosea,
posibilitati utilitati, preţ bun. Tel. 0355-
404462, 0788021438, 0745873682

Vând teren intravilan 2.200 mp, zona
Mociur, la sosea, utilitati, apa, gaz, curent.
Tel. 0355-404462, 0788021441

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

Vând teren 5.755 mp, aproape de km 8,
drumul Terovei, front stradal. Tel. 0355-
404462, 0788021441 (Banat Expert)

Vând hala, 1.200 mp, etaj 1, toate
utilitatile, lift, parcare, rampa, preluare
chiria ţi, Calea Timisorii. Tel.
0355-404462, 0788021441 (Banat Expert)

Cump

ţ
bun, comision 0% Tel. 0355-404462,
0788021439 (Banat Expert)

Cump
-

-

-

-

VÂNZARE APART. 3-4 CAMERE

VÂNZARE CASE

VÂNZARE TERENURI I SPAŢII
COMERCIALE

CUMP RARE

Î

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

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

Vând apartament 4 camere, Centru,
etaj 3, confort 1, suprafata mare, nego
ciabil. Tel. 0355-404462, 0788 021442,
0728 625813 (Banat Expert)

Vând apartament 4 camere, deco
mandat, 2 bai, 2 balcoane, Micro 4, pre

ă

ălătorie, pre

ă

ă

ă

ă

ă

ă

ă ă

ăr teren pentru depozit, 500-
1.000 mp, zona Muncitoresc, Timisorii,
Calnic, acces auto. Tel. 0355-404462,
0788021441 (Banat Expert)

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

Cumpăr apartament 2 camere, zona
Lunca, confort 1, decomandat, ofer pre

ăr 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 (Banat
Expert)

Cumpăr apartament 3 camere, zona
Govandari, ofer pretul pietei, comision 0%.
Tel. 0355-404462, 0788021439 (Banat
Expert)

Cumpăr apartament 4 camere în
Centru sau Govandari, comision 0%. Tel.
0355-404462, 0788021439 (Banat Expert)

Ofer spre închiriere apartament la
parter, pretabil privatizare, 4 camere, 115
mp, zona centrala, vad comercial. Tel.
0355-404462, 0788021443, 0746663225
(Banat Expert)

ş

ş

şi existen

Ş

Ă

NCHIRIERE

Agentii imobiliare ,Agentii imobiliare ,Agentii imobiliare,

VÂNZARE GARSONIERE

VÂNZARE APART. 1-2 CAMERE

Ocazie! Vând urgent garsoniera
compusa din 2 camere de camin, centrala,
termopane, baie cu vana, podele laminate,
totul nou amenajat, preţ 12.500 €. Tel.
0355-404462, 0788021439 (Banat Expert)

Vând garsoniera Micro 4, confort 1,
modificata, convector, apometre, balcon
inchis, preţ 14.000 €. Tel. 0355-404462,
0788021443, 0746663225 (Banat Expert)

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

Vând garsoniera compusa din 2
camere camin, usa metalica, convector,
preţ 11.500 €. Tel. 0355-404462,
0788021442, 0728625813 (Banat Expert)

Vând apartament cu o camera, în bloc
cu apartamente, imbunatatiri convector,
instant, preţ negociabil. Tel. 0355-404462,
0788021443, 0746663225 (Banat Expert)

Vând apartament 2 camere, confort 1,
decomandat, Micro 3, preţ negociabil. Tel.
0355-404462, 0788021443, 0746663225

Ocazie! Vând urgent apartament 2
camere, semidecomandat, Micro 4,
termopane, centrala, nou amenajat,
modificat, preţ negociabil. Tel. 0355-
404462, 0788021439 (Banat Expert)

Vând apartament 2 camere, confort 1,
Micro 3, centrala, locuibil, preţ 21.500 €.
Tel. 0355-404462, 0788-021439

Vând apartament 2 camere, confort 1,
Lunca, parter, amenajat, preţ negociabil.
Tel. 0355-404462, 0788-021442, 0728-
625813 (Banat Expert)

Vând apartament 2 camere, parter,
Micro 2, convector, preţ 18.500 €. Tel.
0355-404462, 0788021439 (Banat Expert)

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

Vând apartament 2 camere, decoman-
dat, Centru, etaj 2, confort 1, termopane,
centrala, complet mobilat -

ţ negociabil. Tel. 0355-404462,
0788021443, 0746663225 (Banat Expert)

Vând apartament 2 camere, confort 1,
Micro 1, centrala, amenajat. Tel. 0355-
404462, 0788-021443, 0746-663225

Ocazie! Vând urgent apartament 2
camere Lunca, semidecomandat, etaj 3,
imbunatatit, rigips, preţ 19.900 €. Tel.
0355-404462, 0788021439 (Banat Expert)

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

Vând apartament 2 camere, confort
1,decomandat, fara imbunatatiri, zona
Govândari.Tel.0355-404462, 0788021439

Vând apartament 2 camere, conf.1, de-
comandat, centrala, termopane, complet
mobilat, zona Micro 4, preţ neg. Tel. 0355-
404462, 0788-021442, 0728-625813

ă ă

şi utilat, suprafa
ta mare, pre

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

î
ţ

ţ ţ - -

ş
şă

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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Vând urgent garsonier

ţuri avanta-
joase.

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

Vând urgent cas

ţ 45.000 € neg.

Vând urgent terenuri în B

ţie
ţi la preţuri avantajoase.

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

Vând urgent garsonier
ţ

ţ
21.000 € neg.

Vând urgent cas
ţ 12.000 € neg.

Vând teren în Re ţa, pe Calea
Timi ţ

, preţ 8 €/mp
neg

Vând urgent cas ţa, compu-
s

ţ
45.000 € neg.

Închiriez spaţii comerciale în Caran-
sebe ţuri super
avantajoase.

ă în zona
Căminelor 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.

ăile
Herculane, intravilane, bune pentru
construc ă Buchin
cu utilită Tel.
0722-411233, 0721-081129, 0720-
350553. (Grecu Haus)

Tel.
0722-411233, 0721-081129, 0720-

350553. (Grecu Haus)
ă mobilată în

Băile Herculane în suprafa ă de 40 mp,
în zonă cu vad turistic la parter, pre

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

ă în Valea Deni cu
curte ădină mare, pre
Tel. 0722-411233, 0721-081129, 0720-
350553. (Grecu Haus)

ă Mănăstire, suprafa ă
totală 20.000 mp, loc drept

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

ă în Re
ă din 5 camere, baie, bucătărie, curte

mare ă, pre
Tel. 0722-411233, 0721-

081129, 0720-350553. (Grecu Haus)

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

şi în Lunc şi apartamente cu
2 şi 3 camere confort I şi II în Govândari,
Moroasa şi Centru, la pre

şi

şa Român
şi

gr

şi teren pe E 70 dup

ş cu
pre

şi gr

şi
şoarei, lâng

şi

şi anexe şa strada principal

ş, în zone centrale, pre

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 garsonier conf. 1, înc lzire
proprie, etaj 1, preţ 15.000 €. Tel. 0788-
374146. (Tryo M)

Vând apartament 2 camere conf. 1
Govândari, u metal, termopane,
gresie i faianţ modern , parchet super
finisat, complet renovat, ocupabil
imediat, preţ negociabil. Tel. 0748-
119444. (Tryo M)

Vând apartament 3 camere conf. 1
decomandat, zona Trezorerie. Tel. 0788-
571780. (Tryo M)

ă ă

ă
ă ă
ş

ş

Vând apartament o camer ,
Govândari, zona Moto Velo. Tel. 0788-
494074. (Tryo M)

Vând urgent apartament 2 camere
conf. 1 complet renovat, zona foarte
bun , ocupabil imediat. Tel. 0788-
509283. (Tryo M)

Vând apar tament 3 camere
decomandat, etaj 3, în Centru, cu
îmbun t ţiri, preţul pieţei. Tel. 0788-
520899. (Tryo M)

Vând apartament 3 camere conf. 1

ă

ă

ă ă

Vând cas ţ
400.000 €. Tel. 221529, 0724-302616.
(Magister)

Vând apartament 4 camere, et. 3/3,
suprafaţ

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

Vând cas ţit

ţi. Preţ 100.000 € fix. Tel.
221529, 0724-302616. (Magister)

Vând 15 h teren arabil în loc.
M ţ 2.000 €/ha neg. 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 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 hal
ţ 600.000 €. Tel. 221529, 0724-

302616.
Vând hal

ţile, preţ 70.000 €. Tel.
221529, 0724-302616. (Magister)

Vând apartament 2 camere, confort I,

ă 1000 mp, Moroasa I, pre

ă 117 mp, Universalul Vechi.
Pre

ă superîmbunătă ă,
mobilată ă complet + teren 1.000
mp. Str. Carpa

ăureni. Pre

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 2100 mp + 6000 mp teren,
pre

ă 330 mp + 550 mp teren,
toate utilită

şi utilat

şi

şa Montan

şosea, localitatea
Brebu Nou, pre

şoarei, pre

şi garsonier şov,
lâng

Vând cas
ţit

Tel.221529,0724-302616.(Magister)
Vând caban ţ

ţ
180.000 €. Tel. 221529, 0724-302616.

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)

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

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

ă foarte
bună, pentru construc

şa Român

şoarei, pre

decomandat, etaj IV/IV, bloc acoperit,
preţ 28.000 € fix. Tel. 221529, 0724-
302616. (Magister)

Vând teren 1000 mp, acces auto, km
3, lâng ţ 20 €/mp. Tel.
221529, 0724-302616. (Magister)

Vând spaţiu comercial 120 mp, situat
pe Bd. A.I. Cuza, preţ 120.000. Tel.
221529, 0724-302616. (Magister)

Ofer spre închiriere spaţiu comercial
30 mp, zona Intim, preţ 900 € lunar. Tel.
221529, 0724-302616. (Magister)

Ofer spre închiriere spaţiu comercial
80 mp, lâng ţ 1.500
€+TVAlunar. Tel. 221529, 0724-302616.

Ofer spre închiriere restaurant zona
Re ţa Sud,utilat complet. Preţ 1.000 € +
TVAlunar. Tel. 221529, 0724-302616.

Tel. 221529, 0724-302616. (Magister)

ă hotel Castilio, pre

ă magazinul Spar. Pre

şi

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
120 mp pe Bd Republicii, preţ 14 €/mp.

şi

ş vis-a-vis de Magazinul Mall şi
spa

şa, Oravi
şu, practic

şi vis-a vis de Spitalul Jude

ă

ăile-Herculane, O
ăm chiriile din zonă.

-
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

22 Ian. 7 5
23 Ian. 7 5
24 Ian. 7 5
25 Ian. 7 54
26 Ian. 7
29 Ian. 7
30 Ian. 7
31 Ian. 7

0 3,2632
0 3,2632
0 3,9974
0 ,5006
0 54,8069
0 54,5284
0 54,3201
0 54,7023

Data Lei noi

PREŢUL
GRAMULUI DE AUR lei

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

2,54
2,52

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

1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 30 31

1 - 31 uarieIan 2007

Agentii imobiliare ,Agentii imobiliare ,Agentii imobiliare,

S.C. SRLELCOM organizează începând cu data de 05.02.2007
curs operare calculator, acreditat de Ministerul Muncii pe
structura ECDL.

S.C. S R L proiectează i instalează la pre uri
avantajoase sisteme de alarmare i supraveghere.

. . . ţELCOM

Informatii la tel. 0255 220 711

ş
ş

- .

Meserie: nr. locuri/locuri pt. absolvenţi/persoane peste 45 ani/handicapaţi.
RE I A:Ş

Ş:

Ţ Croitor confecţioner îmbrăcăminte după comanda 34/0/0/36; Muncitor
necalificat in constructii 27/0/0/0; Vanzator 6/0/0/0; Muncitor necalificat in industria
confectiilor 27/0/0/0; Zugrav vopsitor 2/0/0/0; Bibliotecar 4/0/0/0; Electrician de
intretinere si reparatii 1/0/0/0; Electrician in constructii 1/0/0/0; Strungar universal
8/0/0/0; Inginer constructii civile industriale si agricole 1/0/0/0; Femeie de serviciu
1/0/0/0; Confectioner articole din piele 39/0/0/0; Inginer constructii hidrotehnice
2/0/0/0; Sofer autocamion 6/0/0/0; Zidar rosar tencuitor 7/0/0/0; Sofer autoturisme
si camionete 5/0/1/0; Lacatus constructii metalice 7/0/0/0; Calcatoreasa lenjerie
4/0/0/0; Asistent medical 4/0/0/0; Sudor 16/0/0/0; Incarcator-descarcator 0/0/0/17;
Magaziner 2/0/0/0; Secretara 1/0/0/0; Strungar la masini orizontale 0/0/0/4; Zidar
pietrar 2/0/0/0; Controlor calitate 0/0/0/19; Maistru intretinere si reparatii masini-
unelte 0/0/0/15; Reglor masini 0/0/0/8; Topograf 0/0/0/1; Vanzator ambulant 0/0/0/1;
Agent reclama publicitara 1/0/0/0; Cofetar 0/0/1/0; Consilier 1/0/0/0; Director
general societate comerciala 1/0/0/0; Operator confectioner industrial
imbracaminte 0/0/0/15; Pavator 2/0/0/0; Paznic 2/0/0/0; Secretar dactilograf
0/1/0/0; Strungar la masini de alezat 5/0/0/0; Sudor in mediu protector 2/0/0/0;

Electrician 1/0/0/0; Gaterist 1/0/0/0; Muncitor necalificat in
constructii 12/0/0/0; Agent paza 15/0/0/0; Receptioner 1/0/0/0; Camerista 1/0/0/0;
Barman 1/0/0/0; Dansator 3/0/0/0;

Inginer mecanic 2/0/0/0; Economist 8/0/0/0; Agent paza
4/0/0/0; Confectioner articole piele 5/0/0/0; Lucrator in comert 3/0/0/0; Tamplar
4/0/0/0; Muncitor necalificat in constructii 8/0/0/0; Ospatar 1/0/0/0; Bucatar 1/0/0/0;

MOLDOVA NOUĂ:

CARANSEBE

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la data de 31.01.2007
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DE VĂZUT LA TV:
RUGBY: CUPA EUROPEANA A NATIUNILOR: Romania - Georgia

Sambata TV Sport ora 13:30
RUGBY: TURNEUL CELOR 6 NATIUNI: Anglia - Scotia

Sambata TVR 2 ora 18:00
HANDBAL MASCULIN: DINAMO - STEAUA

Sambata TV Sport ora 19:00
ATLETISM: CONCURS DE SALA, GERMANIA

Sambata Eurosport ora 19:00
BIATLON: CM, ITALIA, MASCULIN, PURSUIT

Duminica Eurosport ora 12:00
SCHI ALPIN: CM.,SUEDIA, FEMININ, SUPER - G

Duminica Eurosport ora 13:30
FOTBAL: MECI AMICAL: BRAZILIA - PORTUGALIA

Marti Prima TV ora 22:00
FOTBAL: MECI AMICAL:ITALIA - ROMANIA

Miercuri TVR 1 ora 21:20

COMPETIŢII SPORTIVE ÎN S PT MÂNAURM TOARE:Ă Ă Ă
19ian-04feb: HANDBAL- Camp Mondial masculin, Germania;
29ian-04feb: TENIS -ATPTour, Zagreb, PBZ Zagreb Indoors;
03-04 feb: SARITURI CU SCHIURILE: CM, Germania;
03-04 feb: SCHI - CM, Combinata Nordica, Zakopane, Pol.;
05- 11feb: TENIS - WTATour, Open Gaz de France, Paris.

F O R M U L A 1
Renault abordeaza sezonul 2007 cu un pilot

debutant in Formula 1. Renault a lansat la Amsterdam
noul monopost R27, a carui misiune este pastrarea
titlurilor mondiale cucerite in 2006. Desi l-au pierdut pe
Alonso, oficialii Renault sint optimisti si afirma ca acesta
nu este un sezon de tranzitie, ba dimpotriva. Flavio
Briatore a declarat: "Nu este un an de tranzitie pentru ING
Renault F1 Team. "Am spus mereu ca doar echipa
conteaza si ca succesul vine din spiritul de echipa care ne
uneste. Sezonul 2007 este o oportunitate fantastica
pentru a dovedi acest lucru".

Boss-ul echipei Renault considera ca "exista citeva
schimbari mari in acest sezon, nu doar la Renault, la toate
echipele. Credem in alegerile noastre si in faptul ca ele ne
vor ajuta sa obtinem si mai multe succese in 2007".

Renault abordeaza sezonul 2007 cu un pilot debutant
in Formula 1, Heikki Kovalainen si cu experimentatul
Fisichella. O alta schimbare importanta o reprezinta
cooptarea unui nou sponsor principal, ING, datorita caruia
coloristica masinii s-a schimbat considerabil. Astfel, R27
pastreaza doar la jumatatea frontala culorile galben-
albastru, cealalta jumatate fiind acaparata de culorile alb-
portocaliu ale ING.

Clasament etapa a 14-a:
M V E I G GP PM

HANDBAL FEMININ - DIV. A - SERIA VEST

1. CSM Sibiu 13 11 0 2 436 307 22p

3. LPS Slatina 13 8 1 4 407 350 17p
4. HCM II Baia Mare 13 7 0 6 329 315 12p*
5. HC Milostar Dr. Tr. Severin 13 5 0 8 310 341 10p

. DWAR Craiova 12 2 2 8 324 354 6
7.

2. Universitatea Resita 13 8 2 3 375 383 18p

6 p
Viitorul Medias 13 0 3 10 228 359 -2p**

* Echipa penalizata cu 2 puncte (neprezentare).
**Echipa penalizata cu 5 puncte (Cerinte varsta si neprezentare).

: LPS Slatina - DWAR Craiova;
CSM Sibiu - HCM II Baia Mare; HC Milostar Dr. Tr. Severin - Viitorul
Medias; .

Etapa urmatoare 04.02.2007

Universitatea Resita sta

,

CUPA DAVIS: FRAN A - ROM NIAŢ Â
Echipa de Cupa Davis a Romaniei s-a reunit in Bucuresti
Cu exceptia lui Andrei Pavel, restul componentilor echipei de

Cupa Davis a Romaniei se antreneaza la Bucuresti in vederea
meciului cu Franta din primul tur al Grupei Mondiale.

Desi initial se inscrisese in calificari la turneul de la Zagreb,
Andrei Pavel a ales sa joace in Statele Unite, la turneul de la Delray
Beach. ,,Pentru Andrei nu e o problema fusul orar. El a vrut sa mai
joace niste meciuri inaintea partidei cu Franta. Pentru ca a fost
acceptat direct pe tabloul principal la Delray Beach, a preferat sa
joace aici'', a declarat capitanul nejucator al echipei de Cupa Davis
a Romaniei.

Pentru meciul cu Franta, Florin Segarceanu siAdrian Marcu au
selectionat sase jucatori: Andrei Pavel, Victor Hanescu, Victor
Crivoi, Horia Tecau, Florin Mergea si Alexandru Petru Luncanu.
,,In principiu, echipa de joc se cunoaste. Daca nu vor aparea
accidentari, la simplu vor juca Pavel si Hanescu, iar la dublu Pavel
va face pereche cu Horia Tecau. Plecarea este stabilita pentru
duminica, 4 februarie. In functie de evolutia la Delray Beach, Pavel
va veni sa se pregateasca in Romania sau se va alatura lotului
direct in Franta'', a mai spus Segarceanu.

Partida de Cupa Davis dintre Franta si Romania este
programata in perioada 9-11 februarie, la Clermont Ferrand.

HANDBAL
Romania-Suedia in barajul de la europenele de handbal
Vineri a avut loc la Viena, tragerea la sorti a partidelor de baraj

pentru calificarea la Euro 2008 din Norvegia. Romania va intalni
Suedia intr-o dubla mansa. Meciul tur va avea loc pe 9/10 iunie
2007, în Suedia, returul urmând să se dispute în România, pe
16/17 iunie.

Iată programul complet al partidelor de baraj: Polonia - Olanda;
Lituania - Ungaria; Ucraina - Slovacia; Slovenia - Macedonia;
Letonia - Cehia; Belarus - Elve

ătoarele acestor baraje se vor califica la turneul final de
anul viitor (17-27 ianuarie 2008), alăturându-se astfel Norvegiei
( ă), Fran ătoarea titlului continental), Spaniei,
Danemarcei, Croa

ţia; Suedia - România; Portugalia -
Muntenegru; Serbia - Islanda.

Câ

ţara gazd ţei (deţin
ţiei, Germaniei

ştig

şi Rusiei, echipe calificate direct
la CE 2008.

"Este un adversar foarte puternic, dar vom avea o sansa in plus
pentru ca jucam returul pe teren propriu. La Constanta este un
public cald, iubitor de handbal si totodata cunoscator".

Giancarlo Fisichella, aflat in al treilea
an alaturi de Renault, s-a declarat fericit
ca echipa a avut incredere in el pentru
inca un sezon si este hotarit sa se
revanseze in cel mai bun mod posibil –
pe circuit. "Am o oportunitate fantastica
in acest an si sint decis sa o fructific".

Inlocuitorul lui Alonso, Heikki Kova
lainen, a parcurs peste 30.000 de km de
teste in ultimele sezoane, echipa
Renault oferindu-i acum sansa de a
debuta in Formula 1.

-

ITALIA - ROMANIA

Selecţionerul echipei noas-
tre naţionale, Victor Piţurc

ţat numele juc -
ţi la cluburi din str

ţi pentru meciul amical
Italia – România, programat pe
„Stadio Comunale Artemio
Franchi" din Siena, la data de 7
februarie, de la ora 20:50 (21:50
– ora României).

Ace

ţ (
ţk), Florentin Petre (TSKA

Sofia), Paul Codrea (AC Siena),
R

ţiu Ro -

ţk).
FRF a izbutit, pentru prima

data in ultimii ani, sa asigure
echipei nationale un program
rezonabil de meciuri amicale.
Jucatorii romani vor mai infrunta
Turcia, "bronzul" Campionatului
Mondial din 2002, si Germania.

ă, a
anun ătorilor legi
tima ăinătate,
convoca

ăzvan Ra

ăzvan Coci

şt ia sunt : Cosmin
Contra (Getafe), Gabriel Tamaş
(Celta Vigo), Cristian Chivu (AS
Roma), R Şahtior
Done

ş (Şerif Tiraspol),
Lauren şu (Recreativo Hu
elva), Adrian Mutu (Fiorentina)
şi Ciprian Marica (Şahtior
Done

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

HANDBAL MASCULIN - LIGA NATIONALA

1. HCM Constanta 13 11 1 1 386 318 23p
Steaua Bucuresti MFA 13 11 0 2 440 376 22p

3. Dinamo Baumit Bucuresti 13 10 1 2 447 368 21p
4. Uztel Ploiesti 13 8 1 4 365 346 17p

. CSM Medgidia 13 6 1 6 409 403 13
7. Univ. Bucovina Suceava

. Izometal Timisoara 13 5 2 6 364 359 12
9. Minaur Baia Mare 13 6 0 7 395 393 12

. Lignitul Pandurii Tg. Jiu 13 5 1 7 370 376 11
11. HCM CSM Bistrita 13 5 0 8 335 362 10

HCM Brasov 13 3 1 9 330 354 7
13. Armatura U Agronomia Cluj 13 2 1 10 310 393 5

Politehnica Iasi 13 0 0 13 329 433 0

2.

6 p
13 6 1 6 372 406 13p

8 p
p

10 p
p

12. p
p

14. p

5. UCM Resita 13 6 4 3 416 381 16p

Etapa urmatoare (14/26), 3 februarie 2007: Poli Iasi - Energia
Lignitul Pandurii Tg. Jiu; ; Univ. Bucovi-
na Suceava - CSM Medgidia; Armatura U Agronomia Cluj - HCM Bra-
sov; HC Minaur Baia Mare - Uztel Ploiesti; HCM CSM Bistrita - U Poli
Izometal Timisoara; Dinamo Baumit Bucuresti - Steaua MFABucuresti

HCM Constanta - UCM Resita

AUSTRALIAN OPEN
Federer si-a pastrat titlul la Melbourne

Serena Williams a stralucit inAustralia

Roger Federer a castigat pentru a treia oara turneul de Grand
Slam din Australia, dupa ce a trecut in finala de chilianul Fernando
Gonzalez. Numarul unu mondial, Roger Federer si-a onorat cartea
de vizita castigand la Melbourne cel de-al zecelea titlu de Grand
Slam din cariera. In finala, elvetianul s-a impus in trei seturi, 7-6
(2), 6-4, 6-4, in fata chilianului Fernando Gonzalez, revelatia
acestui turneu.

Federer, care obtine astfel al treilea titlu la Australian Open, a
reusit un parcurs exceptional, devenind primul jucator care castiga
dupa 27 de ani un Grand Slam fara sa piarda un set. Aceasta
performanta era detinuta pana acum de numai trei jucatori : Ken
Rosewall in 1971 la Melbourne, Ilie Nastase in 1973 la Roland
Garros si Bjorn Borg in 1980 la Wimbledon. ,,Am avut un parcurs
extraordinar. Sunt mandru ca am reusit sa iau din nou trofeul, aici,
la Melbourne'', a spus elvetianul.

Numarul 81 mondial, americanca Serena Williams a castigat
turneul de Grand Slam de la Melbourne, dupa ce a trecut in finala
de lidera clasamentului WTA, rusoiaca Maria Sarapova. Ameri-
canca Serena Williams a castigat pentru a treia oara Open-ul Aus-
traliei, dupa ce a invins-o in finala, cu 6-1, 6-2, pe rusoaica Maria
Sarapova. Doar de o ora si trei minute a avut nevoie Serena pentru
a o ingenunchea pe frumoasa jucatoare din Rusia. Este al optelea
titlu de Grand Slam pe care il obtine mezina familiei Williams, dupa
victoriile la Melbourne din 2003 si 2005, la US Open in 1999 si
2002, la Roland-Garros in 2002 si la Wimbledon in 2002 si 2003.

Doar numarul 81 mondial, Serena a castigat primul sau turneu
in ultimii doi ani. Din cauza deselor accidentari, americanca nu mai
reusise sa ajunga intr-o finala de foarte mult timp.

PATINAJ ARTISTIC

Roxana Luca, locul 21 la
Campionatele Europene de la
Varsovia.

Roxana Luca s-a clasat in
final pe locul 21 la Campiona
tele Europene de patinaj artistic
desfasurate la Varsovia (Polo
nia), acumuland 108,34 de
puncte la programul liber ales
de sambata. Patinatoarea
romana, in varsta de 24 de ani,
a urcat un loc fata de programul
scurt, unde a terminat pe pozitia
a 22-a. Proba a revenit italiencei
Carolina Kostner, cu 174,79
puncte, urmata de elvetianca
Sarah Meier, cu 171,28 puncte,
si de finlandeza Kiira Korpi, cu
151,19 puncte.

Vineri seara s-a decernat
medaliile si in proba de dans.
Aurul a revenit cuplului francez
Isabell Delobell - Olivier
Schoenfelder, pe treapta a doua
a podiumului european au urcat
Oksana Domnina / Maxim Sha
balin, iar bronzul a fost castigat
de perechea bulgara Albena
Denkova / Maxim Staviski.

-

-

-
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