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BUGETUL REŞIŢEI ÎN ANUL 2007
Bugetul local al municipiului Reşiţa pentru anul 2007 a fost
dimensionat, face obiectul unui Proiect de Hotărâre inclus pe
ordinea de zi a şedinţei de lucru a Consiliului Local care va avea
loc în data de 27 februarie a.c. şi, în termen legal, a fost şi este
expus, pentru consultare, la panoul de afişaj al primăriei.
La ini ţiativa AID (Asociaţia pentru Implementarea
Democraţiei) a fost iniţiată o dezbatere publică a proiectului de
buget, programată în ziua de 12 februarie 2007, ora 16, în sala se
şedinţe a Primăriei Reşiţa.
Domeniul de
activitate a acestei
asociaţii este reforma instituţională,
ceea ce înseamnă
şi creşterea
transparenţei şi a
responsabilit ă ţii
administraţiei
publice locale în
raport cu nevoile
cetăţenilor.
Mediatizarea
evenimentului a
fost făcută în cotidianul “24 ORE”.
La data şi ora
anunţate, sala primăriei a beneficiat
de prezenţa
Administratorului
Public, domnul
Florin Ionescu, a
Foto:
Brebenariu
Rodicaşefilor
de comparti
mente din structura aparatului de
specialitate propriu
al Consiliului, câţiva reprezentanţi ai mediei cărăşene. Nu au fost
prezenţi iniţiatorul şi primarul, ca de altfel, nici unul dintre
viceprimari şi, exceptând prezenţa domnului Erwin Ţigla, preşedintele Forumului Democrat German din judeţul Caraş-Severin,
nici un cetăţean al Reşiţei nu a fost prezent pentru a se implica în
dezbaterea celui mai important proiect pentru municipiu.
Absenţa iniţiatorului, căruia i s-au acordat cele cincisprezece
minute de aşteptare, a condus la anularea dezbaterii.
Până la validarea proiectului de către consilierii locali, pot fi
doar prezentate sumele alocate pentru diferitele domenii sociale
şi economice care îi vizează pe locuitorii municipiului Reşiţa.
În baza Legii 486/2006 - legea bugetului de stat - a fost
întocmit bugetul judeţului Caraş-Severin (HCJ nr. 3/16.01.2007)
din care, pentru echilibrarea bugetului local a fost repartizată
suma de 1.500,0 mii RON.
Direcţia Finanţelor Publice Caraş-Severin a repartizat sumele defalcate din TVA (adresa nr. 15/12 ianuarie 2007), pentru
finanţarea cheltuielilor descentralizate ale municipiului astfel:
l sume defalcate din TVA, pentru finanţarea cheltuielilor
descentralizate, la nivelul municipiului
36.960,33 mii lei;
- cheltuieli din instituţiile de învăţământ 33.681,53 mii lei;
- alte cheltuieli (ajutor social, persoane cu handicap, burse,
creşe) 3.278,8 mii lei;
l sume defalcate din TVA şi cote din impozitul pe venit, pentru
echilibrare
1.157,0 mii lei.
Veniturile proprii estimate sunt de 72.800,68 mii lei, ceea ce
înseamnă că în anul 2007, Consiliul Local va opera cu un buget
de 111.710,10 mii lei.
Principalele investiţii, finanţate parţial sau total din bugetul
local, în derulare sau iniţiate în anul 2007, precum şi alte activităţi
şi bugete ce vor fi finanţate sunt:
l dezvoltarea alimentării cu apă a municipiului Reşiţa;
l lucrări tehnico-edilitare la Teatrul de Vară şi la Sala Sportului
de la Liceul de Artă “Sabin Păuţa”;
l lucrări tehnico-edilitare la cele două blocuri ANL din Valea
Domanului şi Strada Cpt. Poptelecan, precum şi la Liceul
“Diaconovici-Tietz”;
l modernizarea corpului I al primăriei şi a spaţiilor publice la
Serviciul Public - Direcţia de impozite şi taxe;

l reabilitarea sistemului centralizat de termoficare (minipunctele termice PT, 15, 13, 14, 26 şi 39);
l eficientizarea producţiei de energie termică la CET
ENERGOTERM;
l alimentare cu apă cartier Moniom;
l pod peste Bârzava la intrarea în Moniom;
l pod peste pârâul Ţerova, strada Pogăniciului;
l reabilitarea bazinului de înot din cartierul Lunca Pomostului;
l reabilitarea cu asfalt a unor străzi şi alei (Zadei, Driglovăţul
Vechi, Republicii/Felix, Câlnic/Bistra,
“km 7 ”-de
leg
ătură Câlnic);
Bazinul
liniştire
şi tunel
l reabilitarea unor parcări asfaltate (plasate în străzile
Almăjului, Moise Groza - Poliţie, Făgăraşului, Muncii);
l ziduri de sprijin (cartier Secu, străzile “24 ianuarie”,
Făgăraşului, G.A. Petculescu);
l reabilitări şi reparaţii la trotuare betonate, asfaltate sau
pavate (bd. Revoluţia din Decembrie);
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l refacerea covoarelor asfaltice (Calea Timişoarei, Bd.
Republicii - Moto Velo - Renk, Pasaj Intim, Str. Odobescu, pod
Nera şi neprevăzute); Nici în bugetul acestui an nu sunt
prevăzute pentru finanţare, refacerea căii derulare a tramvaiului
sau realizarea de parcuri şi noi parcări.
l plombarea unor străzi asfaltate;
l întreţinerea unor străzi pietruite;
l amenajarea platformei şi a drumului de acces la “km7”;
l iluminat public (Al. Herculane nr. 4, Str. Barajului, Sălciilor,
Căminelor, Bd. Muncii, Poiana Golului, Secu);
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l întreţinere spaţii verzi (plantarea a 900 arbori, amenajări
zone pentru trandafiri, alte plante);
l tăiere şi toaletare arbori;
(continuare în pagina 2)
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l ecarisaj; - confecţii metalice urbane (mobilier urban, aparate de joacă,
balustrade), ceasuri, lucrări decorative, inscripţionări parcări, activităţi
privind siguranţa circulaţiei, toalete publice ecologice
l reabilitări şi modernizări clădiri (Cămin 30 Decembrie. Blocul 800,
imobile din strada Traian Lalescu nr. 18, Paul Iorgovici nr. 34, Piaţa
Republicii nr. 44, Driglovăţ nr. 18, Pavilioanele din strada Oituzului, Bloc
Gloria, Sala Sportului - Moroasa, ş.a.);
l achiziţii de produse pentru Direcţia pentru Administrarea Domeniului
Public şi Privat (tehnică de calcul, mobilier, autoturism, copiatoare şi
imprimante, ş.a.);
l lucrări edilitare la unităţi şcolare (mansardări, consolidări), cădire nouă
pentru grădiniţa din Mociur şi proiect de execuţie pentru grădiniţa Pp7;
l mobilier şcolar şi alte dotări la şcolile cu clasele I-VIII (nr. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9,
10, liceele Traian Lalescu, Sabin Păuţa, Baptist, Diaconovici-Tietz,
Grupurile Şcolare Construcţii Montaj şi Ştefan Anghel, Colegiul Economic,
grădiniţele 2...17);
l acţiuni culturale şi sportive, acţiuni cu caracter aniversar (“Ziua
Copilului”, “Ziua Tineretului”, “Ziua oraşului şi a patronilor spirituali Sf. Petru
şi Pavel, Sărbătoarea Crăciunului şi a Anului Nou, editarea revistei
REFLEX, «Ziua Economistului», aniversarea a 20 de ani de activitate
cultură germană, olimpiade, premierea a 5 personalităţi ale oraşului, sprijin
pentru construirea catedralei din Lunca Bârzavei, ş.a.);
Se pot remarca disproporţionalităţi între aprecierea unor evenimente (ca
exemplu, copiilor Reşiţei, la ziua lor li se alocă 1.875 RON, în timp ce
economiştii vor beneficia de 3.000 RON); prin votul lor, consilierii pot
reierarhiza direcţiile în care este dirijat banul public.
l finanţarea bugetelor pentru Centrul de Zi “Maria”, Poliţia Comunitară,
Fotbal Club Şcolar Reşiţa, Direcţia Comunitară de Evidenţă a Persoanelor,
Clubul Sportiv Şcolar Reşiţa, S.C. FCM Reşiţa. (R.B.)

Verificarea st@rii de salubritate a apelor
In urma dispozitiei secretarului de stat pentru Ape, Ministerul Mediului si
Gospodaririi Apelor va initia, incepand cu data de 1 martie 2007, o ampla
actiune de control pentru verificarea starii de salubritate a apelor.
In acest sens, Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor a transmis
tuturor prefecturilor din tara solicitarea de a dispune primariilor luarea
masurilor necesare in vederea igienizarii cursurilor de apa, baltilor, lacurilor,
precum si malurilor acestora de pe raza localitatilor.
Potrivit prevederilor legale in vigoare, autoritatile locale au obligatia de a
intreprinde masurile necesare in vederea mentinii curateniei pe cursurile de
apa, baltilor si lacurilor, precum si de a preveni aparitia depozitelor
necontrolate de deseuri in albia minora a acestora.
In cazul in care nu vor fi respectate aceste prevederi legale, organele de
control abilitate vor aplica sanctiuni contraventionale ce variaza de la 25.000
lei, pana la 80.000 lei.
Specialistii atrag atentia ca, in cazul in care exista depozite necontrolate
de deseuri in apropierea cursurilor de apa, acestea pot optura scurgerea
liberă a apelor, generand inundarea localitatilor. Fenomenul este deosebit
de periculos în special în zona podurilor, deoarece deşeurile formează în
amonte adevărate acumulări artificiale ce pun în pericol stabilitatea
podurilor şi generează inundaţii în aval.
(Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor - 07.02.2007)

Ajutor guvernamental
Un număr 881 de familii şi persoane singure din 35 de judeţe şi din
municipiul Bucureşti, aflate în extremă dificultate, vor primi ajutoare
financiare cuprinse între 200 lei şi 4.500 lei, în valoare totală de 858.550 lei.
Guvernul a aprobat acordarea acestor ajutoare, în şedinţa de astăzi, la
propunerea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.
Beneficiarii ajutoarelor sunt din judeţele Alba, Arad, Argeş, Bihor,
Bistriţa-Năsăud, Botoşani, Braşov, Brăila, Caraş-Severin, Călăraşi, Cluj,
Constanţa, Dâmboviţa, Dolj, Galaţi, Giurgiu, Gorj, Harghita, Hunedoara,
Ialomiţa, Iaşi, Ilfov, Mureş, Neamţ, Olt, Prahova, Sălaj, Sibiu, Suceava,
Teleorman, Timiş, Tulcea, Vaslui, Vâlcea, Vrancea şi municipiul Bucureşti.
Anchetele sociale efectuate de direcţiile de muncă, solidaritate socială şi
familie au relevat faptul că cei propuşi pentru acordarea de ajutoare trăiesc
în condiţii de sărăcie şi au venituri nete lunare foarte mici, care provin, în
majoritatea cazurilor, din pensii pentru limită de vârstă, pensii de invaliditate,
alocaţii familiale şi ajutor social.
Totodată, persoanele adulte din aceste familii suferă de afecţiuni grave
de sănătate, cauzate, în mare măsură, de condiţiile insalubre în care
locuiesc.
Ajutoarele se acordă din creditele bugetare aprobate cu această
destinaţie în bugetul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei pe
anul 2007.
(Guvernul Romaniei - Biroul de presa - 14.02.2007)

Pe adresa publicaţiei "Prisma" puteţi trimite părerile dvs.,
puncte de vedere, idei, informaţii, eventuale colaborări etc.,
referitoare la conţinutul şi genul informaţiilor publicate.
Redacţia aşteaptă cu interes mesajele dvs, pe adresa: Reşiţa,
Str. Libertăţii bloc A3 apart. 17, tel./fax: 0255-221134 sau email: prisma@cs.ro
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Regimul contractelor de concesiune de
bunuri proprietate public@
Persoanele interesate de obţinerea unui
contract de concesiune de bunuri proprietate publică pot înainta o propunere de
concesionare autorităţii publice.
Guvernul a aprobat normele metodologice de aplicare a ordonanţei privind regimul
contractelor de concesiune de bunuri
proprietate publică.
Propunerea de concesionare va fi
înregistrată de autoritatea publică, numită
concedent, în registrul „Oferte”, care
cuprinde date şi informaţii referitoare la
derularea procedurilor prealabile încheierii
contractului de concesiune. Se precizează
cel puţin datele şi informaţiile referitoare la
studiul de oportunitate, la oferte, la
procedura de atribuire aplicată.
Tot în scopul ţinerii evidenţei documentelor şi informaţiilor cu privire la desfăşurarea
procedurilor de concesionare şi la derularea
contractelor de concesiune, concedentul
întocmeşte şi păstrează şi registrul
„Contracte”, care cuprind date şi informaţii
referitoare la executarea contractului de
concesiune. Se precizează cel puţin datele
şi informaţiile referitoare la obiectul, durata
contractului de concesiune, termenele de
plată a redevenţei, obligaţiile de mediu.
Registrele se întocmesc şi se păstrează
la sediul concedentului. Propunerea de concesionare se face în scris şi cuprinde datele
de identificare a persoanei interesate,
manifestarea fermă şi serioasă a intenţiei de
concesionare, obiectul concesiunii şi planul
de afaceri.
Concesionarea trebuie să aibă la bază
efectuarea unui studiu de oportunitate, iar în
baza acestuia se elaborează caietul de
sarcini.
Caietul de sarcini trebuie să cuprindă
informaţiile generale privind obiectul
concesiunii, condiţiile generale ale
concesiunii, condiţiile de valabilitate pe care
trebuie să le îndeplinească ofertele şi clauze
referitoare la încetarea contractului de
concesiune.
În cazul atribuirii directe, nu se mai
întocmeşte studiul de oportunitate şi caietul
de sarcini. Documentaţia de atribuie a
contractului de concesiune se aprobă prin
ordin, hotărâre sau decizie a concedentului.
În cazul în care concedentul solicită garanţii,
acesta trebuie să precizeze în documentaţia
de atribuire natura şi cuantumul lor.
Instrucţiunile privind organizarea şi
desfăşurarea procedurii de concesionare se
elaborează de către concedent, atât pentru
procedura licitaţiei, cât şi pentru procedura
negocierii directe, precum şi în cazul
atribuirii directe.
Ofertele se depun la sediul concedentului sau la locul precizat în anunţul de
licitaţie ori anunţul negocierii directe, după
caz, în două plicuri închise şi sigilate, unul
exterior şi unul interior.
Pe plicul exterior se va indica obiectul
concesiunii pentru care este depusă oferta.
De asemenea, va trebui să conţină o fişă cu
informaţii privind ofertantul şi o declaraţie de
participare, semnată de ofertant, fără îngroşări, ştersături sau modificări, acte doveditoare privind calităţile şi capacităţile ofertanţilor, conform solicitărilor concedentului şi
acte doveditoare privind intrarea în posesia
caietului de sarcini.
Pe plicul interior, care conţine oferta
propriu-zisă, se înscriu numele sau
denumirea ofertantului, precum şi domiciliul
sau sediul social al acestuia, după caz.
Fiecare participant poate depune doar o
singură ofertă, într-un număr de exemplare
stabilit de către concedent şi prevăzut în
anunţul de licitaţie sau în anunţul negocierii
directe, după caz.
Pentru desfăşurarea procedurii licitaţiei
este obligatorie participarea a cel puţin trei
ofertanţi. Plicurile, închise şi sigilate, se
predau comisiei de evaluare la data fixată
pentru deschiderea lor, prevăzută în anunţul
de licitaţie sau în anunţul negocierii directe,
după caz. După deschiderea plicurilor exterioare în şedinţă publică, comisia de evalua-

re elimină ofertele care nu conţin totalitatea
documentelor şi a datelor prevăzute. Pentru
continuarea desfăşurării procedurii de
licitaţie este necesar ca, după deschiderea
plicurilor exterioare, cel puţin trei oferte să
întrunească condiţiile prevăzute.
Deschiderea plicurilor interioare se face
numai după semnarea procesului-verbal de
către toţi membrii comisiei de evaluare şi de
către ofertanţi.
Sunt considerate oferte valabile, ofertele
care îndeplinesc criteriile de valabilitate prevăzute în caietul de sarcini al concesiunii. În
baza procesului-verbal (întocmit pe criterii
de valabilitate), comisia de evaluare
întocmeşte, în termen de o zi lucrătoare, un
raport pe care îl transmite concedentului.
În cazul în care nu au fost depuse cel
puţin trei oferte valabile în cadrul celei de-a
doua licitaţii publice, concedentul va decide
iniţierea procedurii de negociere directă. La
data prevăzută în anunţul negocierii directe
pentru începerea procedurii, concedentul
programează ofertanţii şi îi informează, în
scris, despre data negocierii directe. Pentru
negocierea directă va fi păstrată documentaţia de atribuire aprobată pentru licitaţie.
Concedentul va negocia cu fiecare
ofertant în parte la data stabilită conform
programării. Negocierile se desfăşoară
potrivit condiţiilor prevăzute în documentaţia
de atribuire, iar criteriile pentru valabilitatea
ofertelor nu pot face obiectul negocierii.
Oferta câştigătoare este cea care
întruneşte cel mai mare punctaj în urma
aplicării criteriilor de atribuire.
Se elaborează un proces-verbal care
trebuie semnat de toţi membrii comisiei, iar
pe baza acestuia comisia de evaluare
întocmeşte, în termen de o zi lucrătoare, un
raport, pe care îl transmite concedentului.
Contractul de concesiune se încheie în
formă scrisă, sub sancţiunea nulităţii şi
trebuie să conţină următoarele elemente:
a) partea reglementară a contractului,
care cuprinde clauzele prevăzute în caietul
de sarcini;
b) alte clauze contractuale stabilite de
către părţi prin acordul lor.
În cazul în care ofertantul declarat câştigător refuză încheierea contractului, procedura de atribuire se anulează, iar concedentul reia procedura, în condiţiile legii, studiul
de oportunitate păstrându-şi valabilitatea.
În temeiul contractului de concesiune,
concesionarul dobândeşte dreptul de a
exploata, pe riscul şi răspunderea sa,
bunurile proprietate publică care fac obiectul
contractului, potrivit obiectivelor stabilite de
către concedent. Concesionarul are dreptul
de a folosi şi de a culege fructele bunurilor ce
fac obiectul concesiunii, potrivit naturii
bunului şi scopului stabilit de părţi prin
contractul de concesiune.
În temeiul contractului de concesiune,
concesionarul are obligaţia să asigure exploatarea eficientă, în regim de continuitate
şi permanenţă a bunurilor proprietate
publică care fac obiectul concesiunii.
Concesionarul este obligat să plătească
redevenţa la valoarea şi în modul stabilit în
contractul de concesiune şi să respecte
condiţiile impuse de natura bunurilor
proprietate publică.
Pe durata contractului de concesiune,
concedentul are dreptul să inspecteze bunurile concesionate, verificând respectarea
obligaţiilor asumate de concesionar (verificarea fiind efectuată numai cu notificarea
prealabilă a concesionarului şi în condiţiile
stabilite în contractul de concesiune).
Concedentul nu are dreptul să intervină
în exerciţiul drepturilor concesionarului,
rezultate din contractul de concesiune şi nici
să modifice în mod unilateral acest contract,
în afară de cazurile prevăzute de lege. De
asemenea, concedentul este obligat să
notifice concesionarului apariţia oricăror
împrejurări de natură să aducă atingere
drepturilor lui.
(Guvernul Romaniei - Biroul de presa 14.02.2007)
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ANUNŢURI GRATUITE PENTRU PERSOANE FIZICE

TELEFONAŢI LA NUMĂRUL 0255-221134
SAU COMPLETAŢI TALONUL DE JOS ŞI
PUTEŢI PUBLICA

UN ANUNŢ DE CEL MULT 20 CUVINTE

Diverse

Vând orgă Yamaha V50
stare foarte bună. Preţ 500 €.
Tel. 0723-854507.
Vând goblene cusute şi
înrămate. Tel. 210857, 0720739212.
Vând mobilă, stil vechi, preţ
350 lei. Aleea Romaniţei. bl. IV,
sc. III, et. III, ap. 15, tel. 0741349440.
Cumpăr ţiglă Jimbolia Leu.
Tel. 0255-219563, 0729930543.
Vând cameră video minidv
Foto: Rodica
Brebenariupreţ neg
Sonny,
cu accesorii,
sau schimb cu diverse. Tel.
0723-495967.
Vând 2 paturi cu saltele de o
persoană, mobilier vechi în
stare foarte bună, preţ 220 lei.
Tel. 0355-806900, 0721640596.
Vând componente electronice şi difuzoare 3-8-2; , preţuri
minime neg. Tel. 0723-092582.
Schimb căpriori din lemn cu

scânduri. Tel. 230696.
Vând convector cu tiraj
forţat, preţ neg. Tel. 0355808473.
Vând frigider Arctic în stare
bună. Tel. 0355-410523.
Vând congelator Arctic, 7
sertare. Tel .0720-243889,
00
0355-809355, după ora 16 .
Vând cameră Sonny minidv
sau schimb cu diverse. Tel.
0723-495967.

Oferte-Cereri
de Serviciu
Caut pt. vacanţa de vară
(iulie) profesor de matematică
clasa Xll pt. ore private la
domiciliu. Tel 0255-210491
Execut lucrări de hidroizolaţii cu membrană bituminoasă.
Tel. 0743-733252.
Tehnoredactez orice fel de
lucrări de licenţă sau referate,
preţuri avantajoase. Tel. 0355412568, 0727-815760, 0748413548.

ANUNŢ COLABORARE
Firma Kirchner Romania SRL cauta
subantreprenori numai persoane juridice sau
PFA pentru lucrari de specialitate sau complexe
de constructii montaj in Valea Jiului ulterior
Ardealul de vest sau Banat.
SC DE CONSTRUCTIE SIBIU SRL
Str. Livezii nr. 55
Telefon 0269-229694
Fax 0269-206288, Mobil 0741-142576
Restaurantul COTI srl, din Timişoara, str. Chimiştilor 5-9

ANGAJEAZĂ
l
l
l
l
l
l

Bucătar
2 posturi (femei, bărbaţi)
Barman
2 posturi (femei, bărbaţi)
4 posturi (femei, bărbaţi)
Ospătar
2 posturi (femei)
Ajutor bucătar
Femeie de serviciu
un post (femei)
Spălătoreasă vase restaurant
2 posturi (femei)

Nu contează vârsta. Seriozitate, punctualitate.
Informaţii suplimentare: tel. 0256-222.305

PRISMA

angajează

jurnalist
asistent marketing
Condiţii: absolvent studii
de specialitate 2006

Tel. 22.11.34

Redacţia nu îşi asumă responsabilitatea pentru textul
anunţului gratuit transmis telefonic sau prin talon,
responsabilitatea revenind în exclusivitate persoanelor
care l-au comunicat.
ý Talonul este valabil numai în cazul anunţurilor!
ý Completaţi talonul cât mai citeţ!
ý Limitaţi mărimea anunţului la cel mult 20 cuvinte!
ý Marţi - ultima zi de primire a anunţurilor.
Director

Iliasă Ioan
Tel. 0723-144.233

Tehnoredactare: PRISMA
Tiparul: West Tipo Internaţional

Închiriez limuzină de epocă,
model 1948, deosebită, pentru
nunţi, filmări, preţ 150 €/2,5h.
www.dekaraso.ro. Tel. 0355414326.
Absolventă română-franceză, meditez eficient la preţuri
mici, elevi clasele V-XII la lb.
română şi lb. franceză. Tel.
0355-412568, 0727-815760,
0748-413548.
Transfer casete video pe
dvd. Tel. 0723-277475, 0743672399.
Sonorizez la preţuri mici
nunţi, botezuri, chefuri, diverse
ocazii, cu muzică de toate genurile. Tel. 0723-277475, 0743672399.
Execut lucrări de construcţie, zidării, tencuieli, placări piatră, preţ neg. Tel. 0723-054615.
Caut să îngrijesc un copil 2-3
ani. Tel. 0355-408199.
Execut amenajări interioare
şi exterioare,toate lucrările, ieftin şi calitativ.Tel.0724-410890.

Imobiliare
Cumpăr apartament 3 camere cu centrală cu preţul până
în 30.000 €. Tel. 0720-016500.
Închiriez (vând) cameră de
cămin cu baie în Luncă. Tel.
0728-389678.
Închiriez (vând) garsonieră
în Moroasa. Tel. 0728-389678.
Închiriez (vând) apartament
2 camere în Moroasa. Tel. 0728389678.
Primesc în gazdă. 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.
Cumpăr garsonieră, exclus
parter. Tel. 0355-803543.
Vând garsonieră mobilată,
internet, cablu, termopane,
podele laminate, uşă de metal,
preţ neg. Tel. 0724-351108.
Vând garsonieră 2 camere,
centrală, uşă metal, preţ 11.000
€. Tel. 0741-349440.
Vând apartament 1 cameră,
îmbunătăţit, zonă centrală, preţ
neg. Tel. 0722-453456.
Vând apartament 2 camere,
Luncă, confort II, preţ 17.990 €.
Tel.0720-008513, 0723-433583
Vând pădure şi fâneaţă,
5.800 mp, în Caransebeş, zona
Teuş. Tel. 0728-203084, 0747518998, 0749-312329.
Vând casă 3 camere, bucătărie mare, grădină, Luncă. Tel.
0355-411652, între orele 18-20.
Cumpăr apartament 1
cameră în bloc cu apartamente
sau ofer la schimb apartament
confort I, decomandat +
diferenţă. Tel. 0722-895420.
Vând grădină 45 pomi, vie,
utilită ţi, anexe. Tel. 0355408199.
Vând 2 case, una în Luncă şi
una în Muncitoresc la strada
principală. Tel. 0742-844393,
0726-834261.

Nume
Adresa

Anunturi
,

Închiriez cameră pentru o
persoană. Tel. 0355-805625.
Vând apartament 4camere,
îmbunătăţit, preţ 40.000 € neg.
Tel. 0723-092582.
Vând apartament 2 camere
cu mobilă, Aleea Tuşnad, bl. 5,
sc. 1, ap. 20. Tel. 0751-020905,
0751-020904.
Cump ăr garsonieră sau
apartament cu o cameră, exclus
intermediari, ofer 12.000 €. Tel.
0724-467054.
Primesc în gazdă, exclus
familii. Tel. 0355-409870.
Vând cas ă, Dognecea,
cablu, telefon, complet mobilată, preţ 26.000 €. Tel. 0729357909, 0355-411682.
Vând apartament 2 camere,
Al.I. Cuza nr. 36, fără intermediari, ocupabil imediat. Tel.
253163, 0727-102748, 255412.
Vând 2 camere de cămin,
pre ţ 10.500 €. Tel. 0355407223.

Auto-Moto-Velo
Vând Super Nova Clima,
preţ neg. Tel. 0726-086536.
Vând anvelope secondhand de toate tipurile şi dimensiunile, preţuri neg, Câlnic, str.
Grădiştei nr. 7. Tel. 0721847422, 0742-612072.
Vând Dacia 1300, verificare
tehnică 2008, acte la zi, preţ 260
€, Aleea Romaniţei, bl. 4, sc. 3,
et. 3, ap. 15. Tel. 0741-349440.
Vând Dacia 1310, an
fabricaţie 1988, roşie, motor
1400, cutie 5 trepte, stare
tehnică foarte bună, preţ 800 €
neg. Tel. 0724-996382.
Vând piese Golf II, uşi, bară
faţă-spate, rezervor, setmotor
Golf I, diesel, vibrocan, preţuri
neg. Tel. 0723-054615.
Vând Mercedes de persoane, diesel şi Mercedes
Cobra. Tel. 0742-553630.
Vând pompe electrice de
benzină pentru orice tip auto,
capuri distribuitoare, injectoare,
pompe electrice alimentare
diesel. Tel. 0744-852658.

Matrimoniale

DECESE

Înregistrate în Reşiţa
în perioada 7-14 februarie

l Laudoni Zamfira (83 ani)
l Stancu Eva (74 ani) l Fila
Elena (79 ani) l Florea Ileana
(74 ani) l Moraru Emilia (84
ani) l Bublea Vasilie (79 ani) l
Rasa Brigita (68 ani) l Sofeia
Elena (75 ani) l Brudaşca
Petru-Pavel (33 ani) l
Borchescu Magdalina (75 ani)
l Gherman Vasile (77 ani) l
Secoşan Maria (72 ani) l
Maldet Ion (75 ani) l Danu
George (78 ani) l Heler Floarea
(82 ani) l Sandu Gheorghe (75
ani) l Vieru Veronica (58 ani) l
Klein Anne-Marie (45 ani) l
Oros Iuliana (94 ani) l Zaberca
Ana (86 ani) l

Înregistrate în Reşiţa
pentru perioada
15-21 februarie 2006
Joi, 15.02.2007
1. Radu Beniamin-Cristian (31
ani) şi
Belu Cristina-Defina (26 ani)
2. Dalea Ion-Martin (30 ani) şi
Olaru Rodica (31ani)
Vineri, 16.02.2007
1. Daneliuc Mihai (29 ani)
şi Răsputneac Maria (23 ani)
Sâmbătă, 17.02.2007
1. Margine-Sandu FlorinGabriel (36 ani) şi
Dumitru Domnica-Mihaela (21
ani)
2. Voicianu Cristian-Narcis (28
ani) şi
Dascălu Loredana-Maria (18ani)
3. Coşei Aurelian (28 ani) şi
Pintea Loredana-Elena (19ani)
4. Nichifor Cristian (31 ani) şi
Zaharia Lăcrămioara-Carina
(30 ani)
5. Sucilă Ion-Adrian (22 ani) şi
Pereş Irina (23 ani)

Duminică, 18.02.2007
1.
Gheorghiu Aurelian (39 ani)
Simpatică, 38 ani, 1 copil,
şi Stan Sorina-Dorina (39 ani)
doresc căsătorie cu domn
drăguţ, sincer, înalt, fără vicii, Miercuri, 21.02.2007
maxim 43 ani, cu situaţie bună.
1. Nocaci Grigore (53 ani) şi
Tel. 0749-557989.
Blidariu Victoria (50 ani)
Pensionar ă, 58 ani, cu
Terics
Mihai (35 ani) şi
2.
locuinţă, fără obligaţii, doresc
Tuli Elena (33 ani)
partener pentru căsătorie. Tel.
0721-217133.
3. Bălănescu Marian-Gabriel
Doresc să cunosc domn. (38 ani) şi
Tel. 0746-323706.
Adam Lenuţa (36 ani)

În PRISMA
puteţi publica
anunţuri de
comemorări
condoleanţe
la preţuri rezonabile

Prenume

În PRISMA
puteţi publica anunţuri
de aniversări felicitări
la preţuri rezonabile

Telefon

Textul anuntului:
,

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

Tel. 0255-22.11.34
Fax 0355-81.05.33
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În sprijinul micilor produc@tori de ]uic@

Regimul facturilor

Ministrul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, Dan Motreanu, a
semnat în 12 februarie 2007, o adresă prin care înaintează Ministerului
Finanţelor Publice propunerile privind îmbunătăţirea accizării ţuicii,
pălincii şi rachiurilor, precum şi propunerile privind autorizarea
instalaţiilor în care se produc acestea.
În legătură cu acest demers, ministrul Dan Motreanu a declarat:
„Considerăm că este necesar ca realizarea acestor produse să fie
încurajată în favoarea micilor producători prin modul în care sunt
accizate şi autorizate instalaţiile la care se obţin, aşa cum se procedează
în ţările din Uniunea Europeană care au tradiţie în domeniu şi care
protejează micii producători”.
Propunerile conţinute în adresa Ministerului Agriculturii Pădurilor şi
Dezvoltării Rurale (MAPDR) au la bază reglementările legislaţiei
comunitare şi practicile de producţie şi accizare a băuturilor tradiţionale
în statele UE, care prevăd o accizare redusă pentru realizarea acestora.
Propunerile MAPDR vizează următoarele:
Scutirea completă de accize pentru o cantitate de 400 litri de produs
(ţuică sau palincă ori rachiuri din fructe, drojdie de vin şi tescovină);
Plata unei accize de 50% din valoarea standard pentru o cantitate
mai mare de 400 litri dar care să nu depăşească 1000 litri de produs
(ţuică sau palincă ori rachiuri din fructe, drojdie de vin şi tescovină);
Pentru cantitatea care depăşeşte 1000 litri de produs (ţuică sau
palincă ori rachiuri din fructe, drojdie de vin şi tescovină), plata accizei se
va face integral.
Potrivit adresei MAPDR, beneficiarii acestor propuneri ar urma să fie
toţi deţinătorii de fructe şi de subproduse vitivinicole care îşi prelucrează
recolta proprie fie la o instalaţie proprie (cazan), fie la o altă instalaţie de
fabricat rachiuri din zonă, aparţinând altui producător care are cazan ori
le prelucrează la alte cazane industriale, autorizate conform legii. „Nu mi
se pare normal ca producţia de alcool pentru consum propriu să fie
accizată”, a susţinut ministrul Dan Motreanu.
În ceea ce priveşte autorizarea cazanelor deţinute de producătorii de
fructe şi a micilor distilerii, propunerile MAPDR au în vedere simplificarea
procedurilor de autorizare. Prin această propunere se urmăreşte instituirea ordinii şi legalităţii de funcţionare a micilor producători de alcool, dat
fiind faptul că o bună parte a cazanelor deţinute de producătorii de fructe
sau a micilor distilerii nu sunt înregistrate şi autorizate, acestea neputând
fi accizate şi monitorizate de către instituţiile abilitate.
Potrivit reglementărilor comunitare, ţuica, palinca şi unele rachiuri
sunt produse tradiţionale româneşti recunoscute ca unice în Uniunea
Europeană. Aceste produse se realizează în zone cu dezvoltare agricolă
redusă, constituind principala sursă de venituri pentru producătorii
acestor zone.
(Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale - 13.02.2007)

Pentru eliminarea eventualelor confuzii
create prin vehicularea unor informatii eronate
legate de regimul facturilor dupa aderarea
Romaniei la UE, Serviciul de Comunicare si
Relatii Publice al Ministerului Finantelor
Publice face urmatoarele prezicari:
„Agentii economici nu trebuie sa raporteze
personal fiecare factura fiscala, asa cum
eronat se prezinta, ci sunt obligati sa furnizeze
in format electronic, fie pe suport magnetic fie
prin internet, de doua ori pe an situatia
facturilor emise evidentiate in registrul de
vanzari-cumparari ceea ce nu echivaleaza cu
drumuri ale contribuabililor la Fisc pentru
fiecare factura fiscala emisa.
Masura a fost luata in contextul in care nu
mai exista obligativitatea utilizarii facturilor
inseriate cu regim special iar datele solicitate
exista in evidentele fiecarui agent economic.
Masura e benefica pentru agentii economici
care solicita rambursari de TVA si care in cele
mai multe cazuri se confrunta cu mari intarzieri
din cauza timpului necesar pentru efectuarea
controalelor incrucisate la furnizorii de bunuri
si servicii, timpul suplimentar fiind eliminat prin
existenta bazei de date raportate de furnizor.
Masura eliminarii obligativitatii utilizarii
facturilor inseriate cu regim special dupa
aderarea Romaniei la UE e impusa de
Directiva UE 112/2006, privind sistemul comun
de TVA fiind luata ca o masura de alinierea la
cerintele UE.
Ministerul Finantelor Publice a demarat
procedurile pentru implementarea unui sistem
electronic prin care fiecare factura emisa de un
agent economic sa fie urmarita pe baza
raportarilor agentilor economici.
Ministerul Finantelor Publice asigura opinia
publica ca modificarile aduse Codului Fiscal, in
urma cu mai bine de sase luni in Parlamentul
Romaniei, sunt de natura sa ajute la
imbunatatirea relatiei contribuabililor persoane
fizice si juridice cu autoritatile statului.
(Ministerul Finantelor Publice - 09.02.2007)

În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi găsi actele normative de interes
general publicate în Monitorul Oficial al României
l H.G. nr. 1.872/2006 pentru modificarea şi completarea
H.G. nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi a
deşeurilor de ambalaje (M.O. nr. 15/10.01.2007)
l H.G. nr. 1.885/2006 privind transmiterea unui imobil,
proprietate publică a statului, din administrarea Agenţiei de
Protecţie a Mediului Caraş-Severin în administrarea Comisariatului Regional Timiş al Gărzii Naţionale de Mediu, respectiv în folosinţa Comisariatului Judeţean Caraş-Severin al
Gărzii Naţionale de Mediu (M.O. nr. 15/10.01.2007)
l H.G. nr. 1.886/2006 pentru stabilirea cuantumului chiriilor
aferente imobilelor care fac obiectul prevederilor art. 16 alin.
(2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor
imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 22 decembrie 1989, ale art. 1 alin. (10) din O.u.G. nr.
94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au
aparţinut cultelor religioase din România şi ale art. 1 alin. (5)
din O.u.G. nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile
care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând
minorităţilor naţionale din România (M.O. nr. 15/10.01.2007)
l H.G. nr. 1.890/2006 privind transmiterea fără plată a unor
bunuri mobile din proprietatea privată a statului şi din
administrarea Ministerului Apărării în proprietatea privată a
municipiului Caransebeş şi în administrarea Consiliului
Local al Municipiului Caransebeş, judeţul Caraş-Severin
(M.O. nr. 15/10.01.2007)
l Legea nr. 497/2006 pentru consacrarea zilei de 5 iunie ca
Ziua împotriva violenţei asupra copilului în România (M.O.
nr. 16/10.01.2007)
l Circulara nr. 1 a Băncii Naţionale a României privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României
valabil în luna ianuarie 2007 (M.O. nr. 17/10.01.2007)
l Legea nr. 509/2006 privind acordarea de miere de albine
ca supliment nutritiv pentru preşcolari şi elevii din clasele IIV din învăţământul de stat şi confesional (M.O. nr.
18/11.01.2007)
l Ordinul nr. 851/1.505/271/300/2006 al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, ministrului sănătăţii publice, preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi
pentru Siguranţa Alimentelor şi al preşedintelui Autorităţii
Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor privind abrogarea unor acte normative în scopul aplicării directe a regulamentelor şi deciziilor comunitare (M.O. nr. 18/11.01.2007)
l Ordinul nr. 3 al preşedintelui Agenţiei Naţionale de
Administrare Fiscală privind Procedura de solicitare a
certificatului de înregistrare în scopuri de TVA pentru
comercianţii care se înregistrează în scopuri de TVA de la
înfiinţare (M.O. nr. 19/11.01.2007)
l Ordinul nr. 295/2006 al preşedintelui Autorităţii Naţionale
Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor pentru
modificarea anexei la Norma sanitară veterinară care
stabileşte lista produselor ce trebuie să fie examinate la
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posturile de inspecţie de frontieră în baza Directivei
Consiliului 97/78/CE, aprobată prin Ordinul preşedintelui
Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa
Alimentelor nr. 122/2005, cu modificările şi completările
ulterioare (M.O. nr. 20/12.01.2007)
l H.G. nr. 1 pt. modificarea anexei nr. 1 la H.G. nr. 50/2006
privind aprobarea obiectivelor salariale trimestriale, pe anul
2006, pt. operatorii economici monitorizaţi potrivit O.u.G. nr.
79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare şi
alte dispoziţii cu caracter financiar (M.O. nr. 21/12.01.2007)
l H.G. nr. 3 privind indexarea cuantumului alocaţiei lunare
de plasament (M.O. nr. 21/12.01.2007)
l H.G. nr. 4 privind corectarea limitelor de venituri şi
indexarea cuantumului alocaţiei familiale complementare şi
al alocaţiei de susţinere pentru familia monoparentală (M.O.
nr. 21/12.01.2007)
l H.G. nr. 5 privind indexarea nivelului lunar al venitului
minim garantat şi al alocaţiei pentru copiii nou-născuţi,
prevăzute de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim
garantat (M.O. nr. 21/12.01.2007)
l Ordinul nr. 805/2006 al ministrului agriculturii, pădurilor şi
dezvoltării rurale privind aprobarea repartizării pe judeţe a
volumului maxim de lemn pe picior care poate fi recoltat în
anul 2007 din pădurile proprietate publică a unităţilor
administrativ-teritoriale, din pădurile proprietate privată a
persoanelor juridice de drept privat şi a persoanelor fizice şi
din vegetaţia forestieră situată pe terenuri din afara fondului
forestier naţional (M.O. nr. 21/12.01.2007)
l H.G. nr. 1.897/2006 pentru aprobarea Regulamentului de
aplicare a Legii nr. 275/2006 privind executarea pedepselor
şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul
procesului penal (M.O. nr. 24/16.01.2007)
l Ordinul nr. 3 al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare
Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare
Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 276/2006 pt.
aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de
autorizare sanitară veterinară a unităţilor care produc
alimente de origine animală (M.O. nr. 26/16.01.2007)
l Legea nr. 5 pentru modificarea alin. (2) al art. 8 din Legea
nr. 30/2006 privind regulile de sănătate publică la folosirea
ciupercilor din flora spontană (M.O. nr. 28/16.01.2007)
l Legea nr. 15 pentru modificarea art. 4 din Legea nr.
376/2004 privind bursele private (M.O. nr. 28/16.01.2007)
l Legea nr. 33 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European (M.O. nr. 28/16.01.2007)
l Legea nr. 9 pentru modificarea Legii nr. 333/2003 privind
paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor
(M.O. nr. 30/17.01.2007)
l Legea nr. 24 privind reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din zonele urbane (M.O. nr. 36/18.01.2007)

Reluarea Programului de
stimulare a innoirii
Parcului auto na]ional
In acest an, Programul se va aplica, pana
la data de 12 decembrie 2007, in limita sumei
de 49.500.000 lei, alocata din bugetul
Administratiei Fondului pentru Mediu (AFM),
suma echivalenta unui numar de 16500
autovehicule.
Pentru a participa la Programul de stimulare a innoirii Parcului auto, proprietarul unui
autoturism uzat trebuie sa indeplineasca o
serie de conditii: sa se inscrie la un producator validat pentru achizitionarea unui autoturism nou; sa predea autoturismul uzat spre
casare unui operator economic autorizat si
sa obtina un certificat de distrugere; sa radieze autoturismul uzat; sa achizitioneze un
autoturism nou de la un producator validat.
Prin autoturism uzat se intelege orice
autoturism inmatriculat in Romania, avand o
vechime mai mare sau egala cu 12 ani de la
anul fabricatiei, aflat in stare de functionare si
care contine cumulativ urmatoarele componente esentiale: motorul, transmisia, trenul
de rulare, caroseria, sasiul, precum si
echipamentele electronice de gestionare a
functiilor vehiculului si dispozitivul catalizator,
daca acestea au fost prevazute din fabricatie.
Fiecare proprietar al unui autoturism uzat
care participa la acest Program va beneficia
de suma de 3000 lei.
Instructiunile privind modalitatile de aplicare a Programului vor fi aprobate prin Ordin
al ministrului Mediului si Gospodaririi Apelor,
in termen de 30 de zile de la data intrarii in
vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
Dupa publicarea Ordinului de Ministru
este necesara parcurgerea mai multor etape
in vederea implementarii Programului:
publicarea de catre AFM a anuntului pentru
depunerea cererilor de finantare de catre
producatori, importatori si reprezentantii
acestora; inscrierea acestora in Program;
analiza si validarea cererilor depuse; incheierea contractelor de finantare intre AFM si
producatorii/importatorii/reprezentantii
selectati; publicarea pe site-ul AFM a listei
producatorilor/importatorilor/reprezentantilor
validati, precum si a agentilor economici autorizati sa desfasoare activitati de colectare,
dezmembrare, valorificare, eliminare a vehiculelor scoase din uz; inscrierea persoanelor
fizice in Program, prin emiterea de catre
producatorii validati a unor note de acceptare
(cu o valabilitate de 30 de zile calendaristice
de la eliberare) si parcurgerea de catre persoanele fizice a etapelor necesare obtinerii
documentelor solicitate de producatorul validat; depunerea la AFM, de catre producatorii
validati, a cererilor de tragere, insotite de
dosarele persoanelor fizice care au obtinut
actele necesare pentru alocarea sumei prin
Program; analiza, selectarea si finantarea
dosarelor.
Pentru intreg Programul derulat in anii
2005 şi 2006, emisiile de CO s-au redus cu
707.585 Kg CO (implicit s-au inregistrat
reduceri ale emisiilor si la alti poluanţi). Toate
autoturismele scoase din circulatie au fost
predate la operatorii economici autorizati
care desfasoara activitati de colectare, fiind
tratate conform normelor in vigoare.
(Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor 14.02.2007)

s.r.l.
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Tel. 0255-212.001, Fax 0255-212.321

Mijloace de adresare către instituţiile europene
Cetãtenii europeni, dar si persoanele juridice cu
sediul în Uniunea Europeanã, au posibilitatea de a se
adresa institutiilor europene, având la dispozitie atât
mijloace oficiale cât si informale pentru apãrarea
drepturilor de care beneficiazã în Uniunea Europeanã.
1. Dreptul de a adresa petitii Parlamentului
European a fost consacrat de Tratatul de la Maastricht.
Temeiul juridic îl reprezintã articolele 21 si 194 din
Tratatul instituind Comunitatea Europeanã.
Pot adresa petitii Parlamentului European, fie
individual, fie în asociere cu alte persoane:
l orice cetãtean al Uniunii Europene,
l orice persoanã fizicã rezidentã într-un stat membru
UE,
l orice persoanã juridicã cu sediul într-un stat
membru UE.
Petitia poate fi o plângere sau o solicitare cu privire
la aspecte ce intrã în domeniul de actiune al
Comunitãtii si care afecteazã petentul în mod direct.
Acesta trebuie sã îsi precizeze numele, ocupatia,
cetãtenia si adresa. Petitia poate fi scrisã în oricare
dintre limbile oficiale ale UE si poate fi trimisã prin postã
sau prin e-mail.
Adresa:
Parlement européen
Commission des pétitions
Secrétariat
Rue Wiertz
B-1047 BRUXELLES
e-mail: Petitions@europarl.europa.eu
Comisia pentru petitii a Parlamentului UE decide
asupra admisibilitãtii petitiilor, verificând dacã ele se
referã la aspecte ce intrã în câmpul de actiune al
Uniunii Europene. Simplele solicitãri de informatii si
comentariile generale pe marginea politicii UE nu sunt
de competenta Comisiei pentru petitii.
Dacã problema nu intrã în sfera de actiune a UE,
petitia este respinsã, iar petentul informat în
consecintã si eventual sfãtuit sã contacteze un alt
organism (national sau international) competent.
Dacã petitia este declaratã admisã, Comisia pentru
petitii analizeazã problema supusã atentiei si
întreprinde diverse actiuni pentru rezolvarea solicitãrii.
Ea poate cere Comisiei Europene informatii relevante,
poate consulta si alte comisii parlamentare, poate
organiza audieri, vizite, poate coopera cu autoritãtile
nationale si în general poate întreprinde orice actiuni
sunt considerate necesare. Cu toate acestea, ea nu
poate trece peste deciziile luate de autoritãtile competente din statele membre. Deoarece Parlamentul
European nu este o autoritate judiciarã, el nu poate
pronunta sentinte si nici revoca hotãrâri ale instantelor
judecãtoresti din statele membre. Petitiile trimise în
acest scop sunt declarate inadmisibile.
Petentul este informat asupra mãsurilor si actiunilor
întreprinse cu privire la petitia sa.
De regulã, sedintele comisiei sunt publice, iar
petentii au dreptul sã asiste la ele, în cazul în care
solicitã acest lucru, dacã si atunci când petitiile lor sunt
dezbãtute.
Posta cetãteanului este un serviciu care permite
cetãtenilor UE sã intre în contact cu Parlamentul
European. Acesta se angajeazã sã rãspundã la toate
întrebãrile care îi sunt adresate. O adresã electronicã
este pusã la dispozitia cetãtenilor pentru a le permite
sã adreseze întrebãri, sã solicite informatii, precum si
sã înainteze propuneri Parlamentului European.
Toate solicitãrile formulate trebuie sã tinã de
domeniile de activitate ale Uniunii Europene.
Rãspunsurile primite vor fi transmise într-un interval de
timp rezonabil.
Dacã întrebarea se referã la un subiect complex,
solicitantului i se va rãspunde printr-un mesaj electronic în care este rugat sã astepte.

2. Cetãtenii europeni, cetãtenii din state terte care
au rezidenta într-un stat membru al Uniunii Europene,
precum si persoanele juridice având sediul în Uniunea
Europeanã se pot adresa Ombudsmanului European
pentru a sesiza un caz de administrare defectuoasã din
partea institutiilor si organismelor europene (cu
exceptia Curtii de Justitie si a Tribunalului de Primã
Instantã). (art. 21 si art. 195 din Tratatul de instituire a
Comunitãtii Europene). Nu sunt însã de competenta
Ombudsmanului plângerile împotriva administratiei
nationale.
Administrarea defectuoasã presupune ca organismul în cauzã sã nu actioneze în conformitate cu legile
în vigoare, sã nu respecte principiile bunei administrãri
sau sã încalce drepturile omului. Ca exemple de
administrare defectuoasã, mentionãm nereguli
administrative, incorectitudine, discriminare, abuz de
putere, lipsã de rãspuns, nefurnizare de informatii,
întârziere nejustificatã.
Ombudsmanul anuntã organismul criticat,
plângerea putând fi rezolvatã în aceastã etapã chiar de
respectiva institutie. Dacã în cursul anchetei sale,
situatia nu a fost rezolvatã, Ombudsmanul încearcã sã
gãseascã, în mãsura în care este posibilul, o solutie
amiabilã care sã conducã la remedierea cazului
sesizat si care sã permitã un rãspuns favorabil pentru
petent. Dacã încercarea de conciliere esueazã,
Ombudsmanul poate formula o serie de recomandãri
în vederea rezolvãrii cazului. În cazul în care institutia
nu îi acceptã recomandãrile, acesta poate întocmi un
raport special adresat Parlamentului European.
Plângerile pot fi adresate prin postã, fax sau e-mail
în termen de maxim de doi ani de când petentul a avut
cunostintã de faptele pe care se întemeiazã
reclamatiile. Este necesar ca în prealabil sã se fi
adresat organismului european rãspunzãtor.
Adresa:
Ombudsman European
1, avenue du Président Robert Schuman
BP 403
F-67001 Strasbourg Cedex
France
Tel. (33) 388 17 23 13
Fax (33) 388 17 90 62
e-mail: euro-ombudsman@europarl.eu.int
3. A. Orice persoanã fizicã sau juridicã, care
considerã cã o mãsurã legislativã sau o practicã a unui
stat membru este contrarã unor prevederi sau principii
de drept comunitar, poate sã adreseze Comisiei
Europene, în mod direct, o plângere (care are caracter
oficial) împotriva statului membru respectiv.
Cetãteanul nu are obligatia sã dovedeascã faptul cã
încãlcarea respectivã îl afecteazã în mod direct.
Plângerile sunt scutite de taxe iar întocmirea lor nu
necesitã concursul unui avocat.
Plângerea poate fi transmisã
l în scris, printr-o scrisoare obisnuitã. Aceasta poate
fi înmânatã biroului reprezentantilor Comisiei din
fiecare stat membru sau trimisã prin postã la
urmãtoarea adresã:
Commission of the European Communities
(Attn: Secretary-General)
B-1049 Brussels
BELGIUM
l în format electronic, la adresa:
SG-PLAINTES@ec.europa.eu
Comisia Europeana propune un formular, optional,
care are avantajul cã indicã toate informatiile relevante
pe care plângerea ar trebui sã le continã. Acest formular poate fi accesat la urmãtoarea adresã: http://ec.eu
ropa.eu/community_law/complaints/form/form_en.rtf
O plângere este acceptatã doar dacã se constatã
cã ea semnaleazã o încãlcare a dreptului comunitar de
cãtre un stat membru. Comisia are la dispozitie un an
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pentru a decide acest lucru.
Trebuie mentionat cã petentul nu este parte în
cadrul procedurilor. Astfel, petentul nu poate face
recurs împotriva deciziei Comisiei si nici nu o poate
influenta. De asemenea petentul nu poate fi audiat în
cadrul procedurii. El va fi, însã, informat cu privire la
demersurile relevante pentru plângerea sa.
3. B. Pentru a veni în sprijinul cetãtenilor si
persoanelor juridice care vor sã beneficieze de
drepturile ce le revin în Piata Internã, Comisia
Europeanã a creat un mecanism informal de
solutionare a reclamatiilor SOLVIT.
Pentru ca un dosar sã poatã fi analizat de SOLVIT,
trebuie întrunite trei conditii: sã fie vorba despre un caz
transfrontalier, sã nu existe deja o actiune în justitie
pentru solutionarea sa (datoritã caracterului informal al
solutiei date de SOLVIT) si problema sã rezulte din
neaplicarea sau aplicarea incorectã a dreptului
comunitar privind Piata Internã de cãtre administratia
nationalã. Caracterul transfrontalier nu presupune ca
petentul sã se afle în alt stat membru decât cel unde a
apãrut problema. Este suficient sã existe un element
de extraneitate care sã poatã face aplicabile prevederile dreptului comunitar. Existã câte un centru SOLVIT în
fiecare stat membru al Uniunii Europene, precum si în
celelalte state apartinând Spatiului Economic European (Islanda, Norvegia, Liechtenstein). De la 1 ianuarie 2007 functioneazã un centru SOLVIT si în România,
în cadrul Departamentului pentru Afaceri Europene .
Rezolvarea presupune cooperarea administrativã
între centrul SOLVIT sesizat (de obicei cel din statul de
rezidentã al petentului) si centrul SOLVIT din statul
membru unde a apãrut problema, în scopul gãsirii unei
solutii pragmatice si rapide. Plângerile pot fi transmise
accesând adresa europa.eu/solvit, unde se gãsesc
datele de contact ale centrelor SOLVIT precum si
formularul electronic de reclamatie.
4. Persoanele fizice sau juridice se pot adresa
inclusiv Curtii de Justitie a Comunitãtilor Europene.
Astfel, în situatia în care o institutie comunitarã a
adoptat un act care le priveste în mod individual si
direct, acestea au dreptul ca în douã luni de la
publicarea actului sau de la notificare lui ori, în absenta
acesteia, de la data la care au luat la cunostintã, sã
declanseze procedurile în fata Curtii Europene de
Justitie. Dacã actiunea este întemeiatã, Curtea va
declara actul nul. Actiunea poate fi introdusã în cazul în
care institutia comunitarã ce a adoptat actul atacat era
lipsitã de competentã, a încãlcat o cerintã proceduralã
esentialã, a încãlcat Tratatul de instituire a Comunitãtii
Europene sau oricare act adoptat în aplicarea acestuia
ori a actionat cu abuz de putere.
Persoanele se pot adresa Curtii si în situatia în care
o institutie comunitarã, cu încãlcarea Tratatului de
instituire a Comunitãtii Europene, nu a adoptat un act
care ar privi în mod direct persoana în cauzã. În
prealabil, petentul trebuie sã se adreseze institutiei
respective, care are la dispozitie un termen de douã
luni pentru solutionarea problemei. Actiunea în fata
Curtii poate fi introdusã în maxim douã luni de la
expirarea termenului pe care institutia reclamatã l-a
avut la dispozitie pentru a se pronunta.
Totodatã, atunci când instantele nationale sunt
sesizate cu un caz care implicã aplicarea dreptului
european, acestea pot (si în anumite cazuri trebuie) sã
se adreseze Curtii de Justitie de la Luxemburg pentru
interpretarea normelor comunitare aplicabile spetei.
Acest sistem, de hotãrâri prealabile, a fost instituit
pentru a asigura aplicarea uniformã a dreptului
european în spatiul Uniunii Europene. (art. 230-234 din
Tratatul de instituire a Comunitãtii Europene).
Pentru informatii detaliate privind drepturile
dumneavoastrã în Uniunea Europeanã, puteti accesa
site-ul ec.europa.eu/youreurope.
(03-01-2007) mie
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Banat Expert vinde în Timişora orice tip de apartament sau
garsonieră, prin reprezentanţa sa din Timişoara, la cele mai bune
preţuri ale pieţei. Tel. 0355-404462, 0788-021441, 0788-021439
VÂNZARE GARSONIERE
Ocazie! Vând urgent garsoniera
compusa din 2 camere de camin, centrala,
termopane, baie cu vana, podele laminate,
totul nou amenajat, pret 13000 €. Tel.
0355-404462, 0788021439 (Banat Expert)
Vând garsoniera compusa din 2
camere camin, usa metalica, convector,
pret 11500 €. Tel. 0355-404462, 0788021442, 0728625813 (Banat Expert)
VÂNZARE APART. 2 CAMERE
Vând apart. 2 camere, conf. 1, decomandat, zona Luncă, modificat, centrala,
termopane, bucatarie marita, pret neg. Tel.
0355-404462, 0788-021442, 0728625813
Vând apartament 2 camere, semidecomandat, Micro 1, etaj bun, amenajat,
pret negociabil. Tel. 0355-404462, 0788021442, 0728625813 (Banat Expert)
Vând apartament 2 camere, confort 1,
decomandat, Micro 3, pret negociabil. Tel.
0355-404462, 0788021443, 0746663225
Ocazie! Vând urgent apart. 2 camere,
semidecomandat, Micro 4, termopane,
centrala, nou amenajat, modificat, pret
neg. Tel. 0355-404462, 0788-021439
Vând apartament 2 camere, confort 1,
Micro 3, centrala, locuibil, pret 21500 €. Tel.
0355-404462, 0788021439 (Banat Expert)
Vând apartament 2 camere, confort 1,
Lunca, parter, amenajat, pret neg. Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728-625813
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Vând apartament 2 camere, parter,
Micro 2, convector, pret 18500 €. Tel. 0355404462, 0788021439 (Banat Expert)
Vând apartament 2 camere, zona
Micro 1, parter, posibilitati privatizare,
termopane, pret bun. Tel. 0355-404462,
0788021443, 0746663225 (Banat Expert)
Vând apartament 2 camere, decomandat, Centru, etaj 2, confort 1, termopane,
centrala, complet mobilat si utilat, suparafata mare, pret neg. Tel. 0355-404462,
0788021443, 0746663225 (Banat Expert)
Vând apartament 2 camere, confort 1,
Micro 1, centrala, amenajat. Tel. 0355404462, 0788021443, 0746663225
Ocazie! Vând urgent apartament 2
camere Lunca, semidecomandat, etaj 3,
imbunatatit, rigips, pret 19900 €. Tel. 0355404462, 0788021439 (Banat Expert)
Vând apartament 2 camere, confort 1,
decomandat, Lunca, 2 balcoane. Tel.
0355-404462, 0788021439 (Banat Expert)
Vând apartament 2 camere, confort 1,
decomandat, fara imbunatatiri, zona Govandari. Tel. 0355-404462, 0788021439
Vând apartament 2 camere, confort 1,
decomandat, centrala, termopane, complet mobilat, zona Micro 4, pret neg. Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728-625813
VÂNZARE APART. 3-4 CAMERE
Vând apartament 3 camere, Micro 3,
semidecomandat, imbunatatiri, centrala,

Agentii
, imobiliare

termopane, modificat, pret negociabil. Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728625813
Vând apartament 3 camere, Micro 3,
decomandat, confort 1, centrala, modificari, amenajat, etaj 2, pret 35000. Tel.
0355-404462, 0788021439 (Banat Expert)
Vând apartament 3 camere, Micro 2,
semidecomandat, convector, parter,
amenajat, pret bun. Tel. 0355-404462,
0788021439 (Banat Expert)
Vând apartament 3 camere confort 1,
centrala , termopane, clima, zona Micro 2,
pret 32000 €. Tel. 0355-404462,
0788021443, 0746663225 (Banat Expert)
Vând apartament 3 camere, zona
Lunca, confort 1, decomandat, centrala, 2
bai, amenajat, pret negociabil. Tel. 0355404462, 0788021439 (Banat Expert)
Vând urgent apartament 3 camere,
confort 1, Centru, 2 bai, 2 balcoane, boxa,
centrala, termopane, pret bun. Tel. 0355404462, 0788021443, 0746663225
Vând apartament 3 camere, confort 1 ,
decomandat, Centru, parter, centrala,
termopane, superamenajat, rigips. Tel.
0355-404462, 0788021439 (Banat Expert)
Ocazie! Vând apartament 3 camere,
Micro 3, confort 1, decomandat, centrala,
boxa, 27000 €. 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, 0788021442, 0728625813 (Banat Expert)
Vând apartament 4 camere, Centru,
etaj 3, confort 1, suprafata mare, neg. Tel.
0355-404462, 0788-021442, 0728625813
Vând apart. 4 camere, Lunca, etaj 3,
conf. 1, decomandat, centrala, balcon inchis, 2 bai, 2 balcoane, pret neg. Tel. 0355404462, 0788-021443, 0746663225
Vând apartament 4 camere, decomandat, 2 bai, 2 balcoane, Micro 4, pret bun.
Tel. 0355-404462, 0788-021442, 0728625813 (Banat Expert)
Vând apartament 4 camere, decomandat, etaj 1, 2 bai, 2 balcoane, Micro 4, centrala, 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, 0788021443, 0746-663225 (Banat Expert)
Vând apartament 3 camere, confort 1,
decomandat, Bocsa Romana, etaj 3, 2 bai,
garaj, centrala, termopane. Tel. 0355404462, 0788-021442, 0728-625813
VÂNZARE CASE
Vând urgent casă 2 camere, zona
Muncitoresc, termopane, gaz, teren 700
mp, pret 15000 €. Tel. 0355-404462,
0788021439 (Banat Expert)
Ocazie! Vând casă, 4 camere, zona
Muncitoresc, garaj, centrala, amenajata, 2
bai, curte acoperita, gradina terasata, pret
bun. Tel. 0355-404462, 0788-021443,
0746-663225 (Banat Expert)
Vând casă cu etaj, 5 camere, zona
Centru, suprafata mare, centrala, garaj,
termopane, baie, curte, gradina, pret negociabil. Tel. 0355-404462, 0788-021443,
0746-663225 (Banat Expert)
Vând casă, 6 camere, zona Stavila,
centrala, amenajata complet, baie, spalatorie. pret bun Tel. 0355-404462, 0788021439 (Banat Expert)
Vând casă, Centru, posibilitati spatiu
comercial, 56 mp, pret 18000. Tel. 0355404462, 0788021438, 0745873682
Vând casă, Muncitoresc, 2 camere,
garaj, 220 mp locuibili, termopane,
centrala, pret 35000 €. Tel. 0355-404462,
0788021442, 0728625813 (Banat Expert)
Vând casă Triaj, 4 camere, teren 550
mp, imbunatatita, 2 bucatarii, camera mobilata pentru magazin acces auto, garaj,
terasa, 3 intrari, bun privatizare, pret bun.
Tel. 0355-404462, 0788021439
Vând casă 4 camere, utilata complet,
imbunatatiri, 500 mp teren, curte betonata,

garaj Muncitoresc. Tel. 0355-404462,
0788021439 (Banat Expert)
Vând casă 4 camere imbunatatita,
zona Muncitoresc, 25000 €. Tel. 0355404462, 0788021439 (Banat Expert)
Ocazie! Vând casă 4 camere, Bocsa
Romana, toate utilitatile, baie, acces auto,
amenajata, teren 800 mp, pret 27000 €.
Tel. 0355-404462, 0788-021442.
Vând casă Bocsa Romana, 6 camere,
2 bai, 2 bucatarii, 2 garaje, 270 mp locuibili,
1500 mp teren, neg. Tel. 0355-404462,
0788021442, 0728625813 (Banat Expert)
Vând casă cu 5 camere, Bocsa Montana, Centru, complet utilata, teren 500 mp
Te l . 0 3 5 5 - 4 0 4 4 6 2 , 0 7 8 8 0 2 1 4 4 2 ,
0728625813 (Banat Expert)
Vând casă cu 7 camere, Bocsa Montana, Centru, complet utilata, 600 mp total, 3
bucatarii, 2 bai, acces auto Tel. 0355404462, 0788021442, 0728625813
VÂNZARE TERENURI ŞI SPAŢII
COMERCIALE
Vând teren 5500 mp, Calea Caransebesului, km 5, la sosea, 8 €/mp. Tel. 0355404462, 0788021439 (Banat Expert)
Vând teren, zona Triaj, 3500 mp,
aproape de sosea, acces auto, utilitati. Tel.
0355-404462, 0788021439 (Banat Expert)
Vând teren 5800 mp, Calea Caransebesului, zona Castilio, aproape de sosea,
posibilitati utilitati, pret bun. Tel. 0355404462, 0788021438, 0745873682
Vând teren intravilan 2200 mp, zona
Mociur, la sosea, utilitati, apa, gaz, curent.
Tel. 0355-404462, 0788021441
Vând teren cu platforma betonata,
zona Lunca, 2100 mp, acces auto. Tel.
0355-404462, 0788021441 (Banat Expert)
Vând teren 5755 mp, aproape de km 8,
drumul Terovei, front stradal. Tel. 0355404462, 0788021441 (Banat Expert)
Vând 17800 mp teren Bocsa Romana,
la sosea, utilitati, acces auto, 4 €/mp. Tel.
0355-404462, 0788021439 (Banat Expert)
Vând hala, 1200 mp, etaj 1, toate
utilitatile, lift, parcare, rampa, preluare
chiriasi existenti, Calea Timisorii. Tel.
0355-404462, 0788021441 (Banat Expert)
CUMPĂRARE
Cumpăr teren sau casă pentru depozit,
500-1000 mp, zona Muncitoresc, Timisorii,
Calnic, acces auto. Tel. 0355-404462,
0788021439 (Banat Expert)
Cumpăr teren 3500 mp pentru depozit,
la sosea, Calea Timisoarei, acces auto.
Tel. 0355-404462, 0788-021441
Cumpăr apartament 2 camere, zona
Lunca, confort 1, decomandat, ofer pret
bun, comision 0% Tel. 0355-404462, 0788021439 (Banat Expert)
Cumpăr garsoniera indiferent de zona,
comision 0%. Tel. 0355-404462, 0788021442, 0728-625813 (Banat Expert)
Cumpăr apartament 3 camere, zona
centru sau Lunca, comision 0%. Tel. 0355404462, 0788021439 (Banat Expert)
Cumpăr apartament 2 camere, decomandat, 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, semidecomandat, zona Govandari, comision
0% Tel. 0355-404462, 0788021439
Cumpăr apartament 3 camere, zona
Govandari, ofer pretul pietei, comision 0%.
Tel. 0355-404462, 0788021439
Cumpăr apartament 4 camere in
Centru sau Govandari, comision 0%. Tel.
0355-404462, 0788021439 (Banat Expert)
ÎNCHIRIERE
Ofer spre inchiriere apartament 3 camere, Centru, complet mobilat si utilat. Tel.
0355-404462, 0788021439 (Banat Expert)
Ofer spre inchiriere apartament la
parter, pretabil privatizare, 4 camere, 115
mp, zona centrala, vad comercial. Tel.
0355-404462, 0788021443, 0746663225
(Banat Expert)

Dacă vreţi să aveţi ziarul Dvs.,
abonaţi-vă la "PRISMA”
Firmele abonate beneficiază de reducere 33% - 40% la
publicitate pe perioada abonamentului
Abonamentele se pot face şi la factorii poştali din judeţul Caraş-Severtin

Un abonament costă:
15,0 lei .................. 6 luni
30,0 lei .................. 1 an
Tariful include TVA şi taxele poştale

Agentii
, imobiliare

Agentii
, imobiliare

S.C. Magister Imobiliare

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

AGENŢIA IMOBILIARĂ

TRYO M

intermediază vânzări-cumpărări

INTERMEDIAZĂ VÂNZĂRI - CUMPĂRĂRI - ÎNCHIRIERI:

APARTAMENTE
SPAŢII COMERCIALE

apartamente - case - terenuri - închirieri spaţii comerciale

CASE
TERENURI

La vânzarea de apartamente
agenţia nu percepe comision de la vânzător

...CA SĂ AI TU CASĂ !!!
B-dul Republicii bl. 1, sc. 1, ap. 04
(vis-a-vis complex Intim)
Vând apartament 2 camere cu
îmbunătăţiri, ocupabil imediat. Tel.
0788-374146. (Tryo M)
Vând apartament 2 camere zona
Luncă, etajul 2 bloc 4 etaje, uşă de
metal, jaluzele exterioare, parchet,
ocupabil imediat. Tel. 0748-119444.
(Tryo M)
Vând apartament 3 camere
Govândari. Tel. 0788-571780. (Tryo M)
Vând apartament, o cameră, etajul 1,
Govândari. Tel. 0788-494074. (Tryo M)

Agentii
, imobiliare

Tel. 0255-21.92.92
E-mail: tryo_m@yahoo.com
Vând apartament, 2 camere, conf. 1,
cu centrală termică. Tel. 0748-118778.
(Tryo M)
Vând cămin 2 camere, cu convector
şi instant apă caldă, preţ 11.300 € neg.
Tel. 0788-520899. (Tryo M)
Vând apartament, 2 camere, conf. 1,
îmbunătăţit, Republicii bl. 7, ocupabil
imediat. Tel. 0788-388501. (Tryo M)
Vând apartament 3 camere, conf. 1,
zonă foarte bună. Tel. 0788-509283.
(Tryo M)

GRECU HAUS S.R.L.
AGENŢIA IMOBILIARĂ
comision 2% vânzător, 2% cumpărător
v intermediază vânzări - cumpărări şi închirieri garsoniere, apartamente,
case, spaţii comerciale şi terenuri
v rapiditate şi siguranţă în întocmirea actelor

Reşiţa, B-dul Revoluţia din Decembrie, bloc 30 parter
Tel./fax: 0255-22.15.29, mobil: 0724-30.26.16

Vânzãri
Vând apartament 4 camere, et. 3/3,
suprafaţă 117 mp, Universalul Vechi.
Preţ 40.000 € fix. Tel. 221529, 0724302616. (Magister)
Vând cas ă superîmbunătă ţit ă,
mobilată şi utilată complet + teren 1.000
mp. Str. Carpaţi. Preţ 100.000 € fix. Tel.
221529, 0724-302616. (Magister)
Vând 15 h teren arabil în loc.
Măureni. Preţ 2.000 €/ha neg. Tel.
221529, 0724-302616. (Magister)
Vând apartament 3 camere, confort I,
decomandat, etaj VII, 100 mp, zona
Reşiţa Sud, preţ 30.000 € fix. Tel.
221529, 0724-302616. (Magister)
Vând vilă superîmbuntăţită în suprafaţă de 400 mp,construibilă,preţ 180.000
€. Tel. 221529, 0724-302616. (Magister)
Vând vilă 12 camere, suprafaţă
construită de 670 mp + 1.200 mp teren,
zona Bocşa Montană. Tel. 221529,
0724-302616. (Magister)
Vând teren 2.000 mp pentru construcţie, aproape de şosea, localitatea
Brebu Nou, preţ 12 €/mp. Tel. 221529,
0724-302616. (Magister)
Vând teren 1.500 mp, toate utilităţile,
zona Calea Timişoarei, preţ 70 €/mp fix.
Tel. 221529, 0724-302616. (Magister)
Vând apartament 3 camere (100 mp)
şi garsonieră situată în Poiana Braşov,
lângă Complex Dracula, preţ 220.000 €.
Tel. 221529, 0724-302616. (Magister)
Vând casă în Bocşa Română, 6
camere, superîmbunătăţită, grădină 200
mp.Tel.221529,0724-302616.(Magister)
Vând cabană, suprafaţă construită
150 mp + 2.000 mp teren, în Crivaia, preţ
180.000 €. Tel. 221529, 0724-302616.
Vând 3.000 mp teren, zonă foarte
bună, pentru construcţii industriale, preţ
30 €/mp. Tel. 221529, 0724-302616.
Vând 7.000 mp teren, Calea
Timişoarei, preţ 20 €/mp. Tel. 221529,
0724-302616. (Magister)
Vând apartament 2 camere, confort I,
decomandat, etaj IV/IV, bloc acoperit,

preţ 28.000 € fix. Tel. 221529, 0724302616. (Magister)
Vând teren 1000 mp, acces auto, km
3, lângă hotel Castilio, preţ 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)
Vând casă 1000 mp, Moroasa I, preţ
400.000 €. Tel. 221529, 0724-302616.
Vând hală 2100 mp + 6000 mp teren,
preţ 600.000 €. Tel. 221529, 0724302616. (Magister)
Vând hală 330 mp + 550 mp teren,
toate utilităţile, preţ 70.000 €. Tel.
221529, 0724-302616. (Magister)

Închirieri
Ofer spre închiriere spaţiu comercial
30 mp, zona Intim, preţ 900 € lunar. Tel.
221529, 0724-302616. (Magister)
Ofer spre închiriere spaţiu comercial
80 mp, lângă magazinul Spar. Preţ 1.500
€+TVA lunar. Tel. 221529, 0724-302616.
Ofer spre închiriere restaurant zona
Reşiţa Sud,utilat complet. Preţ 1.000 € +
TVA lunar. Tel. 221529, 0724-302616.
Închiriez spaţii comerciale în Reşiţa:
B-dul Republicii, B-dul A.I. Cuza, P-ţa 1
Decembrie 1918, str. I.L. Caragiale, Bdul Libertăţii. Tel. 221529, 0788-657217.
Închiriez spaţii comerciale în Caransebeş vis-a-vis de Magazinul Mall şi
spaţiu comercial pe str. Ardealului. Tel.
221529, 0788-657217. (Magister)
Închiriez spaţii comerciale în Anina,
Bocşa, Oraviţa, Băile-Herculane, Oţelu
Roşu, practicăm chiriile din zonă. Tel.
221529, 0788-657217. (Magister)
Închirez spaţii comerciale pt. sedii firme, cabinete medicale, bd. Revoluţia din
Decembrie şi vis-a vis de Spitalul Judeţean. 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.
Tel. 221529, 0724-302616. (Magister)

v sprijin şi consultanţă pentru întocmirea dosarului de credit; Grecu Haus
SRL este partener al Băncii Transilvania
Reşiţa, str. Petru Maior, bl. 24, sc. 1, ap. 13
Tel. 0722-411233, 0723-484780
Vând urgent apartamente cu două Tel. 0722-411233, 0723-484780 (Grecu
camere în Băile Herculane, zona pieţei, Haus)
Vând casă în Câlnic cu utilităţi,
la preţuri avantajoase. Tel. 0722suprafaţă de 650 mp construită şi 1000
411233, 0723-484780 (Grecu Haus)
Vând urgent apartament cu două mp grădină, bună pentru privatizare sau
camere în zona Ştefan cel Mare, depozite. Tel. 0722-411233, 0723s u p r a f a ţ ă 1 0 2 m p , c o n f o r t I , 484780 (Grecu Haus)
decomandat, boxă, preţ avantajos. Tel.
Vând urgent teren pe Calea
0722-411233, 0723-484780 (Grecu Timişoarei, lângă Mănăstire, suprafaţă
de 21.000 mp, loc drept, bun pentru
Haus)
Vând urgent apartament cu trei construcţie, posibilitate de parcelare.
camere, Micro III, suprafaţă de 564 mp, Tel. 0722-411233, 0723-484780 (Grecu
multe îmbunătăţiri, etaj I. Tel. 0722- Haus)
Cumpăr urgent garsoniere,
411233, 0723-484780 (Grecu Haus)
Vând urgent case în Muncitoresc, apartamente cu două şi trei camere. Tel.
preţuri începând de la 20.000 €. Tel. 0722-411233, 0723-484780 (Grecu
0722-411233, 0723-484780 (Grecu Haus)
Închiriez urgent apartament cu două
Haus)
Vând urgent case în Caransebeş şi camere, superfinisat, zona Pieţei Intim.
Bocşa, preţuri superavantajoase. Tel. Tel. 0722-411233, 0723-484780 (Grecu
Meserie: nr. locuri/locuri pt. absolvenţi/persoane peste 45 ani/handicapaţi.
0722-411233, 0723-484780 (Grecu Haus)
REŞIŢA: Croitor confecţioner îmbrăcăminte după comanda: 86/0/0/36; Muncitor neHaus)
calificat in constructii: 30/0/0/0; Casier: 1/0/0/0; Muncitor necalificat in industria confec***************************************
Vând urgent casă în Valea Deni cu
tiilor: 21/0/0/0; Zugrav vopsitor: 2/0/0/; Bibliotecar: 4/0/0/0; Electrician de intretinere si
Vând urgent garsonieră în zona reparatii: 1/0/0/0; Electrician in constructii: 1/0/0/0; Strungar universal: 3/0/0/0; Inginer
curte şi grădină mare, preţ avantajos.

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la data de 14.02.2007

S.C. ELCOM SRL organizează începând cu data de 05.02.2007

curs operare calculator, acreditat de Ministerul Muncii pe
structura ECDL.
S.C. ELCOM S.R.L. proiectează şi instalează la preţuri
avantajoase sisteme de alarmare şi supraveghere.
Informatii la tel. 0255-220.711
PREŢUL
GRAMULUI DE AUR
Data

Lei noi

5 Feb. 07
6 Feb. 07
7 Feb. 07
8 Feb. 07
9 Feb. 07
12 Feb. 07
13 Feb. 07
14 Feb. 07

54,4052
54,7075
54,5515
54,3414
55,0924
55,8485
55,8018
55,5924

CURSUL VALUTAR COMUNICAT DE B.N.R.
lei
2,72
2,70
2,68
2,66
2,64
2,62
2,60
2,58
2,56
2,54
2,52

USD

15 Ianuarie - 14 Februarie 2007

EURO

lei
3,54
3,52
3,50
3,48
3,46
3,44
3,42
3,40
3,38
3,36
3,34

15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 30 31 1 2 5 6 7 8 9 12 13 14

constructii civile industriale si agricole: 1/0/0/0; Femeie de serviciu: 3/0/0/0; Confectioner
articole din piele: 49/0/0/0; Inginer constructii hidrotehnice: 2/0/0/0; Sofer autocamion:
1/0/0/0; Zidar rosar tencuitor: 7/0/0/0; Sofer autoturisme si camionete: 1/0/1/0; Lacatus
constructii metalice: 43/0/0/0; Calcatoreasa lenjerie: 4/0/0/0; Asistent medical: 5/0/0/0;
Sudor: 27/0/0/0; 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: 12/0/0/0; 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: 4/0/0/0; Director general societate comerciala: 1/0/0/0;
Operator confectioner industrial imbracaminte: 0/0/0/15; Pavator: 2/0/0/0; Contabil :
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; Fierar betonist: 0/0/0/6; Gunoier: 0/0/0/9; Lucrator comercial:
1/1/0/0; Masinist la masini pentru terasamente: 0/0/0/3; Maturator strada: 0/0/0/4;
Referent de specialitate: 1/0/0/0; Spalator vehicule: 2/0/0/0; Consultant in management:
1/0/0/0; Director adjunct societate comerciala: 3/0/0/0; Dulgher (exclusiv restaurator):
10/0/0/0;Electrician auto: 1/0/0/0;Electrician depanator utilaje calcul: 1/0/0/0; Functionar
administrativ: 1/0/0/0; Gestionar depozit: 1/0/0/0; Inginer industria alimentara: 2/0/0/0;
Inginer mecanic: 1/0/0/0; Inginer topograf miner: 1/0/0/0; Ingrijitor animale: 1/0/0/0;
Instalator instalatii tehnico-sanitare: 3/0/0/0; Maistru industria textila si pielarie: 5/0/0/0;
Masinist la instalatii de preparare si turnat beton: 2/0/0/0; Mecanic auto: 5/0/0/0;
Operator calculator: 1/0/0/0; Operator fabricarea produselor fainoase: 0/0/0/22; Patiser:
2/0/0/0; Proiectant inginer mecanic: 2/0/0/0; Tehnician echipamente de calcul: 2/0/0/0;
Tehnician in industrializarea lemnului:1/0/0/0; Tamplar universal: 1/0/0/0; Vulcanizator: 1
MOLDOVA NOUĂ: Electrician: 1/0/0/0; Gaterist: 1/0/0/0; Muncitor necalificat in
constructii: 2/0/0/0; Agent paza: 9/0/0/0; Receptioner: 1/0/0/0; Camerista: 1/0/0/0; Barman:1/0/0/0; Dansator: 3/0/0/0; Sudor: 3/0/0/0; Mecanic locomotive: 4/0/0/0;Masinist
utilaje extractie si executie tuneluri: 1/0/0/0; Mecanic ventilator: 3/0/0/0; Pompagiu: 1;
Magaziner: 1/0/0/0; Inginer electromecanic miner: 1/0/0/0; Inginer minier: 1/0/0/0;
BOCŞA: Lacatus mecanica fina: 1/0/0/0;
BĂILE HERCULANE: lucrator comercial: 1; Muncitor necalificat in constructii: 1
TOTAL GENERAL: 555
PRISMA | 15 - 21 Februarie 2007 |
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PRISMA SPORT
TENIS: CUPA DAVIS

PRISMA SPORT

Clasament etapa a 17-a:

Ajuns pe un incredibil loc 755 în clasamentul ATP, Victor Hănescu, numărul doi al echipei de Cupa Davis a României, a pierdut
1.
CSM Sibiu
clar jocul cu Richard Gasquet, numărul unu al echipei Franţei.
2.
LPS Slatina
În al doilea meci al primei zile a întâlnirii dintre Franţa şi Româ3.
Universitatea Resita
nia, meci contând pentru turul întâi al Cupei Davis, Andrei Pavel a
4.
HCM II Baia Mare
condus cu 2-0 la seturi în faţa lui Sebastian Grosjean dar a pierdut
5.
HC Milostar Dr. Tr. Severin
în final cu 3-2 după un joc ce a durat peste trei ore şi jumătate.
6.
DWAR Craiova
Pavel s-a mişcat foarte bine în primele două seturi, 6-4, 7-5, dar
7.
Viitorul Medias
a căzut abrupt începând cu setul trei după ce arbitrii au dat mai
multe mingi discutabile lui Grosjean şi durerile de spate au revenit
** Echipa penalizata cu 5 puncte (Cerinte varsta si neprezentare),
asupra jucătorului nostru.
* Echipa penalizata cu 2 puncte (neprezentare).
Grosjean a zburdat, 6-3, 6-1, 6-2, şi după mai bine de trei ore şi
Etapa urmatoare: 18.02. 2007: CSM Sibiu - Universitatea
Resita; HC Milostar Dr. Tr. Severin - DWAR Craiova; Viitorul Medias - jumătate a făcut 2-0 pentru Franţa care se distanţează în
învingătoare încă din ziua inaugurală. Cuplul român Florin
HCM II Baia Mare; LPS Slatina sta.
Mergea-Horia Tecău a învins după un meci epic, cu 3-6, 7-5, 7-5,
6-7, 11-9, după 4 ore şi 35 de minute de joc, perechea franceză
Arnaud Clement-Michael Llodra, ducând scorul la 1-2 şi
Clasament etapa a 16-a:
readucând în meci echipa României.
M V E I
GM
GP P
După 2 zile, în meciul Franţa-România, scorul este 2-1 pentru
1. HCM Constanta
16 14 1 1
478
396 29p
gazde, care au punctat în prima zi: Richard Gasquet-Victor
15 12 1 2
532
430 25p
2. Dinamo Baumit Bucuresti
Hănescu 7-5, 6-2, 6-2; Sebastien Grosjean-Andrei Pavel 4-6, 5-7,
3. Steaua Bucuresti MFA
15 12 0 3
509
430 24p
6-3, 6-1, 6-2. Echipa de tenis a Franţei s-a calificat în sferturile de
4. Uztel Ploiesti
16 10 1 5
461
440 21p
finală ale Cupei Davis (grupa mondială), eliminând România, în
5. UCM Resita
16
8 4 4
519
472 20p
urma victoriei obţinute, duminică, de Richard Gasquet în faţa lui
16
8 2 6
456
439 18p
6. Izometal Timisoara
Andrei Pavel cu 6-3, 6-2, 7-5, şi obţinând astfel avantajul decisiv
7. Minaur Baia Mare
16
8 0 8
504
498 16p
de 3-1.
16
7 1 8
476
467 15p
8. Lignitul Pandurii Tg. Jiu
În ultimul meci al întâlnirii, Arnaud Clement - Florin Mergea 2-0.
9. Univ. Bucovina Suceava
16
7 1 8
445
490 15p
Romania este eliminata din Cupa Davis cu scorul de 4-1,
urmand ca in septembrie sa joace barajul de ramanere in Grupa
16
6 1 9
477
485 13p
10. CSM Medgidia
Mondiala.
11.
HCM Brasov
16
5 1 10
411
434 11p
M
16
16
15
16
15
15
15

V
14
10
8
8
6
3
0

E
0
2
2
0
0
3
3

I
2
4
5
8
9
9
12

GM
549
520
445
407
359
417
276

GP
P
384 28p
443 22p
470 18p
414 14p*
394 12p
448
9p
420 -2p**

HANDBAL MASCULIN - LIGA NA[IONAL~

12.
13.
14.

HCM CSM Bistrita
16
Armatura U Agronomia Cluj 16
Ploitehnica Iasi
16

5
2
0

0
1
0

11
13
16

400
380
418

455 10p
474 5p
556 0p

Etapa urmatoare: (17/26), 17 februarie 2007: HCM CSM Bistrita
- Poli Iasi; Dinamo Baumit Bucuresti - HC Minaur Baia Mare; Steaua
MFA Bucuresti - Universitatea Cluj; U Poli Izometal Timisoara - Univ
Bucovina Suceava; Uztel Ploiesti - HCM Constanta; HCM Brasov Energia Lignitul Pandurii Tg. Jiu; CSM Medgidia - UCM Resita.

RUGBY - TURNEUL CELOR 6 NA[IUNI
Franta a facut un pas urias spre castigarea Turneului celor 6
Natiuni. Victoria cu 20-17 in fata Irlandei in derbyul competitiei a
pastrat-o la egalitate de puncte cu Anglia, 4, cele doua fiind de
altfel singurele formatii cu maximum de puncte. Succesul
francezilor in fata Irlandei a venit extrem de greu, cu un eseu in
ultimul minut de joc, dupa ca la pauza tabela aratase 13-11 pentru
reprezentantii "cocosului galic". Absenta centrului Brian O'Driscoll
de la "verzi"si-a spus cuvantul, locul sau in teren fiind punctul
vulnerabil al gazdelor. Derbyul turneului se va juca pe 11 martie,
peste doua etape, cand se vor intalni Anglia si Franta, la Londra.
Atunci se va decide practic castigatoarea Six Nations, daca Anglia
Ionela Tarlea Manolache, una dintre cele mai titrate sportive
va trece in etapa viitoare de Irlanda, in deplasare. Iata si rezultatele prezente la Campionatele Nationale de atletism in sala, care au
etapei a II-a :
Anglia - Italia 20-7 (14-0)
avut loc in week-end in cadrul Complexului “Lia Manoliu” din
Scotia - Tara Galilor 21-9 (9-6)
Capitala, a evitat sa alerge proba de 400 m. Dupa ce a castigat fara
Irlanda - Franta 17-20 (11-13)
drept de apel la 60 m, exact in ziua in care a aniversat implinirea
varstei de 31 de ani, Ionela Tarlea a refuzat sa se inscrie si la 400
m, pentru a se proteja. Dupa ce a suferit o serie de accidentari la
picioare, atleta a evitat sa mai concureze in sala din Bucuresti din
cauza inclinatiei periculoase a turnantelor. In absenta sa, proba a
fost adjudecata de Angela Morosanu. O surpriza a fost inregistrata
la 3000 m, unde tanara Ancuta Bobocel, la cei 20 de ani ai sai
considerata o mare speranta a atletismului romanesc, a reusit, in
premiera, sa o invinga pe experimentata Cristina Casandra, de
mai multe ori finalista in intrecerile mondiale si europene.
In competitia baietilor, remarcabila a fost evolutia lui Gheorghe
Guset la aruncarea greutatii. Desi mai slab cu 8 kg din cauza unei
viroze care l-a tinut “pe tusa” aproximativ doua saptamani, Guset a
aruncat aproape de 2 m (1,98 m) si a castigat fara probleme titlul
national. In urma rezultatelor obtinute la CN, conducerea forului
roman de specialitate va definitiva in cursul zilei de astazi
componenta lotului care ne va reprezenta la CM, in sala de la
Birmingham, de luna viitoare.

Atletism - CN în sală

WRC
COMPETIŢII SPORTIVE ÎN SĂPTĂMÂNA URMĂTOARE:
03-18 feb:
15- 18feb:
18 feb:
19-24 feb:
19-24 feb:

SCHI - Campionatul Mondial, Suedia ;
POLO - Turneu amical, Cluj - Napoca.
BASCHET: NBA - All Star Game;
TENIS - ATP Tour, Rotterdam, ABN AMRO Tour;
TENIS - WTATour, Dubai Tennis Championship.

DE VĂZUT LA TV:
FOTBAL: CUPA UEFA: Steaua Bucuresti - FC Sevilla
Joi ProTV ora 20:30
POLO: TURNEU AMICAL, CLUJ: Romania - Croatia
Vineri TVR 2 ora 17:00
HANDBAL FEM.: CUPA EHF, optimi, Rulmentul Bra- Itxako Estella
Sambata TV Sport ora 19:00
ATLETISM: CONSURSUL IN SALA DE LA BIRMINGHAM
Sambata Telesport ora 19:00
SCHI ALPIN: CM, SUEDIA, ECHIPE
Duminica Eurosport ora 10:45 si 13:45
RALIURI: WRC - CM NORVEGIA, Ziua a treia
Duminica Eurosport ora 00:30
FOTBAL: LIGA CAMPIONILOR: Real Madrid - Bayer Munchen
Marti ProTV ora 21:45
FOTBAL: LIGA CAMPIONILOR: FC Barcelona - FC Liverpool
Miercuri ProTV ora 21:45

8

| 15 - 21 Februarie 2007 | PRISMA

Raliul Suediei 2007
Gronholm se impune pe zapada din Suedia
Pilotul de la Ford, Marcus Gronholm, si-a trecut
duminica in cont prima victorie in noul sezon al
Campionatului Mondial de Raliuri, invingandu-l cu 53 de
secunde pe campionul mondial Sebastien Loeb.
Finlandezul de 39 de ani a confirmat inca o data
suprematia pilotilor nordici in raliul Suediei, o competitie
desfasurata exclusiv pe zapada. Plecat in ultima zi cu
un avans de 38 de secunde, Gronholm a oferit un
adevarat spectacol in ultimele speciale ale intrecerii
marindu-si avansul cu alte secunde bune, in fata unui
Leob fara replica. Invingator in prima etapa de la MonteCarlo, Loeb conduce in clasamentul general in fata lui
gronholm, cei doi fiind despartiti de doar doua puncte.
Podiumul Raliului Suediei a fost completat de un alt
finlandez, Mikko Hirvonen de la Ford, acesta incheind in
fata altor doi nordici, Henning Solberg (Ford) si Daniel
Carlsson (Kronos Citroen). Ultimele trei locuri care aduc
puncte au fost ocupate in ordine de Toni Gardemeister
(Mitsubishi), Manfred Stohl (Kronos Citroen) si Chris
Atkinson (Subaru).

NATAŢIE
11 clasari pe podium la
Grand Prix-ul Suediei
Inotatorii romani s-au numarat printre protagonistii Grand
Prix-ului Suediei de la Goteborg, castigand cinci probe, la
care s-au adaugat doua medalii
de argint si patru de bronz.
Au urcat pe cea mai inalta
treapta a podiumului Razvan
Florea, la 100 metri spate-56,07
si 200 spate-1:59,07, Dragos
Coman la 400 liber-3:54,58 si
1.500 liber-15:41,55 si Camelia
Potec la 400 liber-4:11,93.
Tanara Ionela Cozma a fost a
doua la 400 mixt cu 5:00,32, pe
aceeasi pozitie venind si
Camelia Potec la 200 liber cu
2:01,21. Au intrat in posesia medaliilor de bronz Ionela Cozma
la 200 liber-4:24,55, Valentina
Brat la 100 spate-1:05,85 si la
200 spate-2;18,04, Dragos
Coman la 200 liber-1:53,55.
A fost ultima competitie de
verificare a inotatorilor romani
inaintea Mondialelor de luna
viitoare.

CUPA UEFA
Programul meciurilor din
prima manşă a ''16''-imilor de
finală ale Cupei UEFA:
Miercuri 14 februarie:
Şahtior Doneţk - Nancy
Bordeaux - Osasuna
ŢSKA Mos - Maccabi Haifa
Leverkusen - Blackburn Rover
Fenerbahce - AZ Alkmaar
Hapoel Tel-Aviv - Glasgow Ran
Werder Bremen - Ajax
Livorno - Espanyol Barcelona
AEK Atena - Paris-SG
Benfica Lisabona - Dinamo
Joi 15 februarie:
Spartak Moscova - Celta Vigo
Steaua Bucureşti - FC Sevilla
Braga - Parma
Zulte-Waregem - Newcastle
Lens - Panathinaikos
Tottenham stă.
Meciurile retur se vor
disputa pe 22 februarie.
De nouă ori roş-albaştrii sau întâlnit cu adversari iberici şi
de cinci ori au reuşit să se
califice. În total, s-au jucat 22 de
partide între gruparea din
Ghencea şi formaţii din Primera
Division, de şase ori românii
ieşind învingători.

Urmatoarea etapa a Campionatului
Mondial este programata la sfarsitul
acestei saptamani in Norvegia, unde sunt
asteptate conditii de traseu asemanatoare
cu cele din Suedia, fiind asteptata replica
lui Sebastien Loeb in fata lui Gronholm,
finlandezul aratand ca se simte ca pestele
in apa pe zapada scandinava. Clasam.
Final:
1 M. Gronholm
3:08:40.7
2 S. Loeb
+53.8
3 M. Hirvonen
+1:41.5
4 H. Solberg
+2:09.8
5 D. Carlsson
+3:37.8

Rubrica de sport realizată de Adrian Popa

