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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI REŞIŢA
Şedinţă de lucru ordinară - 20 noiembrie 2007

Rectificare bugetară

100 de

Drepturile „Cetă

„Nunta de aur” în viziunea consilierilor

RegistrulAgricol

Legitima ălătorii gratuite

Consilierii se implică în învă ământul re

Modificarea Regulamentului de organizare

Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului

Bugetul local al anului 2007 a fost suplimentat cu 13 mld lei,
sume defalcate din TVA pentru sistemele centralizate de
producere

ălzirea
cu lemne, cărbuni

ă la sfâr ăsesc la diferite capitole ale
cheltuielilor: asisten ă socială, repara

ă

ă
dintre societă

ării a 100 de
ă temporare (1

decembrie 2007 - 31 martie 2008) este următoarea:
la S.C. PRESCOM S.A. - 20 de locuri de muncă în activitatea

de salubritate urbană; numărul de angajări solicitate de
PRESCOM este de 20, numărul aprobat de consiliu este de 50;

la S.C. URBAN RE ă, dintre
care 30 pentru activită ăpezire ă

ă de către S.C.
PIE

ălătorie auto

ălare, taxele vor fi
pentru autoturisme interior 7 lei

exterior 8 lei
microbuze

ă a pie

ărât care sunt drepturile de care
beneficiază de ătorii nereziden

ări sportive, festivaluri, etc.,
organizate pe teritoriul municipiului;

decontul transportului spre Re
ă (pe teritoriul României) cu orice mijloace de transport

în comun, ori de câte ori călătoresc la Re
ărilor la care au fost invita ătre Consiliul Local sau

de către Primar;
decontarea cheltuielilor de cazare la hotel, cu ocazia

manifestărilor la care au fost invita ătre Consiliul Local sau
de către Primar.

De ătorii titlului de „Cetă
ărora li se cere sprijinul

(consultativ sau de altă natură) de către Primarul municipiului, în
probleme în care acesta consideră că este necesar.

Ini ă de
către to

ăsătorie vor primi o sumă
de 200 lei, o recunoa ă a stabilită

ă o modestă contribu ă ărbă-
torirea evenimentului.

Registrul agricol constituie documentul oficial de eviden ă
primară unitară prin care consiliile locale comunale, oră

ă organizeze întocmirea
ă, dezvoltarea

agriculturii gospodăriilor popula
ă

efectueze opera

Conform unor Hotărâri anterioare ale Consiliului Local,
pensionarii re ăror pensii se situau sub limita de 525 lei
beneficiază de legitima ălătorii/lună,
pe o singură linie a transportului urban în comun, la care
operatorul a încheiat acte de concesiune cu autorită

ă modificare se regăse

ă ământului nr. 84/1995, în toate
Consiliile de Administra ă ă ământ (pre

ă

ări care afectează distribu ă prin Hotărâri
anterioare) consilierilor locali în Consiliile de administra

ă ă ământ re ădini

ă ă ământ au suportat comasări sau
schimbarea denumirii, s-a impus adoptarea unei noi hotărâri.

ă, pe plan local, dreptul viceprimarilor la
ini ă pentru proiectele de hotărâri, decizie care se regăse

ării voturilor în anumite situa

ător fiind
candidatul care a ob ăr de voturi”;

„în cazul în care la primul tur de scrutin au fost propu

ă locuri, câ ător fiind desemnat cel care a
ob ăr de voturi”;

„în cazul unui balotaj, se va organiza un nou tur de scrutin, în
aceea ă, la care vor participa candida

ător fiind desemnat cel care va ob
ăr de voturi”, ceea ce, în traducere înseamnă ca cel

pu ă-

ă de modificări

şi distribu

şi combustibili petrolieri. Sumele, completate
cu disponibil de fonduri pentru investi

şitul anului, se reg
Şcolar Ştefan

Anghel, siguran

ş.a.

şi S.C. URBAN REŞI

şi
şi au ob

şomeri.
Repartizarea acestor locuri de munc

ŞI
şi 20 pentru activit

Extinderea domeniului de activitate prestat
ŞI

şi vulcanizare
impune stabilirea taxelor speciale aferente.

De exemplu, pentru activitatea de sp

şi autoutilitare interior 11 lei
exterior 11 lei

autocamioane interior 9 lei
exterior 40 lei

Taxele aprobate se înscriu în oferta actual

şi şi retur în localitatea de
reziden

şi

şi

şi
ştere public şi,

totodat

şeneşti,
municipale şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti au obliga

şi

şi buna utilizare a resurselor
locale. Pentru perioada 2007-2011, persoanele desemnate s

şi centralizarea datelor
aferente RegistruluiAgricol în municipiul Reşi

şi

şi anume trecerea de la 525 la
683 lei. În aceast şte exact procentul de 30
% cu care au fost majorate pensiile.

şcolar,
şcolar şi preuniversitar) din municipiul Reşi

şi şcoli cu
clasele I-IV, şcoli cu clasele I-VIII, licee, grupuri şcolare, Colegiu
Economic), iar unit

şte
în noua formulare din Regulamentul propriu de organizare şi
func şi cu detalierea vali-
d

ştig

şi mai
mul şi nici unul nu a ob

ştig

şi şedin
ştig

şi schimbe radical op

Reorganizarea, pe plan local, a Comisiei Tehnice de Amena-
jare a Teritoriului şi de Urbanism este impus

ţie a energiei termice (12 mld), respectiv din
subvenţiile (1 mld) pentru acordarea ajutorului pentru înc

ţii care nu se pot finaliza
pân

ţ ţii la Grupul
ţa circulaţiei, ecarisaj, reabilitarea unor Puncte

termice, protecţia mediului, subvenţii la transport sau pentru
energia termic

S.C. PRESCOM S.A. ŢA S.R.L., dou
ţile comerciale la care Consiliul Local al

municipiului Re ţa este acţionar majoritar au profitat de cadrul
legal existent ţinut aprobarea acestuia în vederea
angaj

ŢAS.R.L. - 50 de locuri de munc
ţi de desz ţi la

spaţii verzi.

ŢE RE ŢA S.R.L., constând în prestare, începând cu luna
decembrie 2007, a unor servicii de sp

ţii pentru
servicii similare.

Consiliul Local a hot
ţin ţe ai acestui titlu

invitaţii la spectacole, manifest

ţa
ţ

ţa cu ocazia
manifest ţi de c

ţi de c

ţin ţean de Onoare” al municipiului
Re ţa fac parte dintre persoanele c

ţiativa viceprimarului Dorinel Hotnogu a fost aprobat
ţi consilierii: începând cu anul 2007, familiile, cu domiciliul

în Re ţa, care au împlinit 50 de ani de c
ţii acestei instituţii

ţie a autorit ţilor locale la s

ţ

ţia
s ţinerea la zi a registrului agricol cu
privire la starea terenurilor pe categorii de folosinţ

ţiei

ţiile legate de ţinerea la zi
ţa sunt

Estera Toma consilier
Maria Bena consilier
Nicolae Ugarcovici referent
Adi Vizitiu referent
Verginica Jecalo agent agricol

ţeni ale c
ţii care le dai dreptul la 24 c

ţile locale.
Având în vedere noua majorare a pensiilor, pe care actualul

Guvern a pus-o în aplicare începând cu 1 noiembrie 2007, s-a
impus actualizarea acestui plafon

În conformitate cu Legea Înv ţ
ţie ale unit ţile de înv ţ

ţa, reprezentantul
autorit ţilor locale este unul dintre cei 21 de consilieri locali.

Deoarece în structura actualului Consiliu Local au survenit
modific ţia (oficializat

ţie ale
tuturor unit ţilor de înv ţ ţene (gr ţe,

ţile de înv ţ

Consiliul legitimizeaz
ţiativ

ţionare. Regulamentul a fost completat
ţii,cu care Consiliul a fost confruntat

„în situaţia în care nu s-a întrunit votul majoritar se va
organiza al doilea tur de scrutin, declarat câ

ţinut cel mai mare num

ţi candidaţi ţinut majoritatea se va organiza
un al doilea tur de scrutin, la care vor participa candidaţii situaţi
pe primele dou

ţinut cel mai mare num

ţ ţii care fac obiectul
balotajului, câ ţine cel mai
mare num

ţin un consilier s ţiunea.

(Proiect de hot

şi 3)

(Proiect de hot

ărâre nr. 1)

ărâre nr. 2

ărâre nr. 4)

(Proiect de
hotărâre nr. 5)

(Proiecte de hotărâre nr. 6)

ărâre nr. 7)

ărâre nr. 8)

(Proiect de hotărâre nr. 9)

ărâre nr. 10)

şomeri ar putea fi angaja

Taxe speciale pentru anul fiscal 2007

şi

şi

şi func
şi

şi de
Urbanism

ţi

ţenilor de Onoare” ai municipiului Re ţa

ţii pentru c

ţ ţean

ţio-
nare al Consiliului Local al municipiului Re ţa
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�

�

�
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(Proiecte de hot
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:

:
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Ordinul nr. 1.820 al ministrului economiei

(M.O. nr. 738/31.10.2007)
pentru completarea H.G. nr.

687/1997 privind contractarea ătre
Guvern a unor credite pentru realizarea unor programe
guvernamentale privind pietruirea drumurilor
comunale, alimentarea cu apă a satelor, asigurarea cu
locuin

ă

privind indexarea unor indemniza

ăncii Na
privind realizarea

ării a 90
de ani de la victoriile armatei române de la Mără

ără
ării

ă
ă ământul

superior acreditat
O.u.G. nr. 121 pentru modificarea

G. nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru
încălzirea locuin ă

(M.O. nr. 747/05.11.2007)
ării

rurale privind revizuirea volumului maxim de lemn pe
picior care poate fi recoltat în anul 2007 pe categorii de
resurse

ădurile proprietate publică a unită
ădurile proprietate privată a

persoanelor fizice
ă situată pe terenuri din afara

fondului forestier na

privind redobândirea cetă
ătre unele persoane

O.u.G. nr. 123 privind unele măsuri pentru
consolidarea cooperării judiciare cu statele membre
ale Uniunii Europene (M.O. nr. 751/06.11.2007)

Ordinul nr. 180 al pre

ă (M.O. nr. 751/06.11.2007)
ă a limbilor regionale sau minoritare

Legea nr. 291 privind intrarea, sta
ă

ăine pe teritoriul României (M.O. nr.
758/08.11.2007)

Legea nr. 292 pentru modificarea O. G. nr.
196/2005 privind Fondul pentru mediu (M.O. nr.
758/08.11.2007)

Legea nr. 293 pentru modificarea

ă
(M.O. nr. 760/09.11.2007)

şi
finan

şi ale
obliga

şi garantarea de c

şi dezvoltarea infrastructurii
în intravilanul localit

şi punerea în circula

şti,
M şeşti şi Oituz

Ordinul nr. 2.538 al ministrului educa şi

tineretului privind organizarea şi desf şurarea
alegerilor conducerilor academice din înv

(M.O. nr. 746/02.11.2007)
şi completarea

O.
şi a unor facilit

şi dezvolt

şi pe destina şi repartizarea acestuia pe
jude

şi juridice de drept privat şi pentru
vegeta

şi completarea
Legii nr. 4/1953 - Codul familiei

H.G. nr. 1.322

şedintelui Agen

şurarea de opera

şi completarea
Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor
pentru construirea unei locuin

ţelor privind prospectele de emisiune ale
certificatelor de trezorerie cu discont

ţiunilor de stat de tip benchmark, aferente lunii
noiembrie 2007

ţe sociale, refacerea
ţilor rurale

H.G. nr. 1.318 ţii

Circulara nr. 27 a B ţionale a României
ţie, în scop

numismatic, a unei monede dedicate anivers

(M.O. nr. 741/01.11.2007)
ţiei, cercet

ţ

u.
ţei, precum ţi populaţiei

pentru plata energiei termice
Ordinul nr. 901 al ministrului agriculturii

ţii
ţe, pentru p ţilor

administrativ-teritoriale, p

ţia forestier
ţional (M.O. nr. 748/08.11.2007)

Legea nr. 288 pentru modificarea
(M.O. nr.

749/05.11.2007)
ţeniei

române de c (M.O. nr.

749/05.11.2007)

ţiei Naţionale
pentru Resurse Minerale privind prelungirea unui
termen de depunere a ofertelor pentru concesionarea
de activit ţi de explorare

Carta european
(M.O. nr. 752/06.11.2007)

ţionarea,
desf ţiuni sau tranzitul forţelor
armate str

u.

ţe proprietate personal

H.G. nr. 1.304

(M.O. nr.
739/31.10.2007)

(M.O. nr. 739/31.10.2007)

legislative care exclud din componen

ă de avizarea, din punct
de vedere tehnic, a documenta

ărilor prealabile în
domeniu, precum

ă amenajarea teritoriului
ă, cu criterii

tehnice, func
ătoarea componen ă:

Pre ătaru, primar
Vicepre

ăria Re

ăiescu, Florin Trofin,
Adina Bocicai,Ana Mircea,
Liliana Hava

ă a Pensionarilor Cara
ă, independen ă ără scop lucrativ

va beneficia în continuare de spa

ă de 29,12 mp, dar, cu
începere de la data consemnării în Cartea Funciară, îl
va fi dat în folosin ă gratuită.

Între cele două institu
ă se va încheia un contract de como-

dat, cu valabilitate de 5 ani.

La solicitarea familiei Cristina ă,
proprietar ai unui apartament situat în municipiul
Re

ă se va extinde cu două balcoane.
Concesionarea se acordă fără licita

ă de 49 de ani.

Consiliul Local a aprobat cererea formulată de
S.C. COSMOTE ROMANIA MOBILE TELECOMU-
NICATIONS S.A. privind concesionarea unui teren
cu suprafa

ă Lend - Valea
ă să fie amplasate 4

antene de telefonie mobilă, cu o putere totală
radiată de 3.750 W, banda de frecven ă în care
acestea vor func

ă prin licita
ă, pre

ări legate de
amplasament, raportat la distan ă de zonele
locuite, o problemă care ar trebui să beneficieze de
mult mai multă aten

ă se va multiplica în viitorul apropiat.
Cererea beneficiarului a fost înso ă de un studiu

de impact al câmpurilor electromagnetice de radiofrec-

ven ă generate de echipamentele COSMOTE, asupra
sănătă

ă să fie instalate la Re

ă, care refuză să accepte
montarea, în zone locuite, a unor antene, al căror efect
nociv nu a fost confirmat, dar nici infirmat de
studii de specialitate, atitudinea acestor
cetă ăsindu-

ătore

Nu a fost aprobată cererea de
concesionare emisă de S.C. DAVE S.R.L.,
reprezentată prin ec. Mariana Sorina Voin,
cerere prin care ar fi fost posibilă extinderea,
cu o suprafa ă de teren de 55,4 mp, a spa

ă)
de

ă au existat motiva

ăspuns la informarea solicitată de către
Consiliul Local cu privire la Punctele Termice nr. 47,
situat pe Str. Sarmisegetuza

ătre S.C. URBAN RE

ătre S.C.
COMAND IMPEX S.R.L., cu sediul în Re

ătre S.C. ELECTROEUROSTAR S.R.L., cu
sediul în Re

ă exceptăm
ă

destina ăluirile fostului
administrator. Adresa oficială a fost expediată Consi-
liului la peste două luni de la semnarea contractului.

ă a imobilului în care trebuie să-
ă ădini
ămâne incertă.

Până în prezent, în baza unei formule aparte de
prelungire a contractului de închiriere, Primăria s-a
achitat de chiria impusă - 19.000 €/lună - modalitatea
de plată fiind cea de compensare în raport cu taxele

ă de
bugetul local.

UCMR, proprietara imobilului situat în Str. Petru
Maior, nr. 26, solicită eliberarea clădirii în data de 1
decembrie 2007.

În aceste condi
ării unui spa

ădini ă la
finele anului 2008, când noul spa

ă anterioară să înceapă negocierea
în vederea cumpărării imobilului, gest însă cu impact
mare asupra bugetului local.

După cumpărare, imobilul ar apar

ării destina

ă ă - 1.734 mp, aria
construită - 867,11 mp)

ă în foarte scurt timp
urmează să se ob ă un nou raport de evaluare, o
contraexpertiză, ceea ce înseamnă noi baze de
discu

ăr
de 1.438.060 ac ă de 1 leu
pe care la de

ăspuns la solicitarea
S.C. Banat Construct Petrol S.R.L., reprezentată
de domnul Dănu ător, la rândul
său, al unui număr de 360.356 ac

ărora nu putea de
ă ă, în situa ării

acesteia, de dreptul de preem
ărătorul va fi din exteriorul

societă
ă, proprietate a

Consiliului Local, acesta va continua reabilitarea
ăsi o modalitate (concesionare, închiriere, dar nu

vânzare) prin care să o pună la dispozi

ţa comisiei
instituţiile emitente de avize.

Comisia este responsabil
ţiilor de amenajare a

teritoriului

ţionalul
ţ

ţa
Arhitecţi:

ţean
ţie apolitic ţ

ţiul, deţinut cu titlul de
chiria

ţ

ţ
ţii, Consiliul Local al munici-

piului Re ţa

ţa, Calea Timi

ţa de 8,5 mp, proprietate a Statului
Român cu drept de administrare în favoarea
Consiliului Local, teren pe care, construcţia
existent

ţie

ţa de 165 mp, situat în Re ţa, Dealul
Crucii FN, în domeniul public, pe o derivaţie a
drumului de centur Ţerovei.

Pe acest teren urmeaz

ţ
ţiona fiind de (900-1.000) MHz.

Concesionarea se realizeaz ţie
public ţul minim de pornire aprobat de Consiliu
fiind de 12 €/mp/an, ceea ce în cei 20 de ani ai
contractului ar putea aduce la bugetul local un venit
suplimentar de cca. 24 mii €. Discuţiile care au însoţit
proiectul s-au axat exclusiv pe aspectul financiar al
votului, fiind omise orice întreb

ţa faţ

ţie din partea ale

ţit

ţ
ţii populaţiei, studiu comandat pentru instalaţii

similare celor care urmeaz ţa.
Trebuie menţionate acţiunile locuitorilor din alte

zone urbane sau rurale din ţar

ţeni g ţe ale
instanţelor judec

ţii.

ţ ţiului
comercial (cu specific de alimentaţie public

ţinut pe Calea Caransebe
ţii solide pentru

avizul nefavorabil acordat, în contrapondere
cu acceptul obţinut de la 80 % dintre membrii
Asociaţiei de Proprietari nr. 837/scara I.

Ca r

ţinute de c ŢA
S.R.L. prin transfer de la S.C. ENERGOTERM RE ŢA
S.A. ţine dreptul de uzufruct, S.C.
URBAN a prezentat contractul de închiriere, nr. 4510
din 31 august 2007, pentru P.T. 47 (219 mp), c

ţa, Aleea
Dacia nr. 2, administrator domnul ValentinArma

ţa, Bd. Revoluţia din Decembrie, nr. 26.

Despre aceste contracte de închiriere Consiliul Lo-
cal al municipiului Re ţa, acţionar unic al URBAN nu a
fost informat, dac ţa de lucru din data
de 30 octombrie, când pentru P.T. 47 s-a propus o nou

ţie, ceea ce a determinat dezv

Situaţia actual
ţa cu program prelungit

nr. 7 r

ţ

ţii, Consiliul Local, având
responsabilitatea asigur ţiu adecvat pentru
copiii ţei, chiar

ţiu va fi funcţional, a
decis, într-o ţ

ţine domeniului
public al municipiului Re ţa

ţiei.
Suma la care S.C. VEST Profesional Consulting

(evaluatori domnii Radu Anderca
ţia (aria desf

Consilierii nu au fost de acord cu acest preţ de
vânzare, având în vedere vechimea imobilului,
materialele utilizate, finisajele interioare, valorile
pieţii

ţin

ţii, au decis reluarea negocierilor cu UCMR.

Consiliul Local a aprobat vânzarea unui num
ţiuni cu o valoare nominal

ţine la S.C. FOTBAL CLUB
MUNICIPAL S.A. Re ţa, ca r

ţ Nelu Izvernari, deţin
ţiuni.

În acest mod, S.C. Banat Construct Petrol S.A.
Re ţa ar putea deţine 51% din acţiunile S.C.
FOTBAL CLUB MUNICIPAL S.A. RE ŢA, iar
bugetul local nu va mai fi grevat de ni

ţine controlul.
Acţionarii societ ţii beneficiaz ţia vânz

ţiune.
În cazul în care cump

ţii se va organiza licitaţie.
În ceea ce prive

ţia sportivilor

şi de urbanism, a studiilor de specialitate, a
studiilor de fundamentare, a cercet

şi a temelor pentru diferite
concursuri care vizeaz şi
urbanismul, într-un cuvânt gestioneaz

şi esteticul edilitar.
Comisia are urm

şedinte: Prof. Dr. Ec. Liviu Sp
şedinte: Ing. Gabriel Florin Ionescu,

administrator public
Secretar: Arh. Margareta Opriş, arhitect şef,

Serv. pt. Administrarea Teritoriu-
lui şi Urbanism

Membrii: Lucian Cornel Bucur,
secretar Prim şi
ŞerbanAntonescu,
Ioana Mih

şi
Ingineri: Andras Huszti, Dorel Ianosi,

Ioan Petruiescu şiAndrei Iuhasz
Geolog: Tiberiu Brebenariu

„Liga Jude ş-Severin”,
organiza şi f

ş, în imobilului situat pe Str. Petru Maior, nr. 2
(„Blocul 800”), cu o suprafa

şi şi Lig

şi Daniel-Ion Disag

şi şoarei, nr. 7, bloc 7, sc. 1, ap. 2,
Consiliul Local a aprobat concesionarea unui tern
cu suprafa

şi se
întinde pe o perioad

şi

şilor locali, având
în vedere c

şi

şi rezolvarea în sentin
şti prin care s-a dispus

sistarea montajului respectivelor instala

şului, nr. 4A.
Probabil c

şi cel din Triaj - Calea
Timişoarei, ob ŞI

ŞI
şi pentru care de

şi
şu, res-

pectiv cel pentru a P.T. Triaj (103 mp), nr. 4057 1 august
2007, c

şi

şi
şedin

şi
desf şoare activitatea Gr

şi
impozitele pe care S.C. UCMR S.A. le are fa

şi personalul Gr şi numai pân

şedin

şi şi nu va exista posibilitatea
schimb

şi Florin Duma) a
evaluat construc şurat

şi terenul (2.860 mp) este
de 2.129.098 €.

şi, având în vedere c

şi

şi
ŞI

şte cheltuieli
asupra c

şte baza material
şi va

g
şi a

suporterilor lor.

(Proiect de hot şi nr. 16, ini

şedin

(Proiect de hot

ărâre nr. 11)

(Proiect de hotărâre nr. 12)

(Proiect de
hotărâre nr. 13)

ărâre nr. 15)

ărâre nr. 17)
OBSERVA

ă proiecte de hotărâre (nr. 14 - ini
ătaru

ătruică) au fost retrase de pe ordinea de
zi a

ărâre nr. 1 urgen ă)

ărâre nr. 2 urgen ă)
(R.B.)

Spa ă a Pensionarilor
Cara

Concesionare de teren

Antene COSMOTE pe Dealul Crucii

S.C. DAVE S.R.L. nu se va extinde

Proiecte de hotărâre în regim de urgen ă
Grădini

S.C. FOTBAL CLUB MUNICIPAL S.A. Re

ţiu pentru „Liga Judeţean

ţ
ţa PP7

ţa

ş-Severin”

şi

(Proiect de hot

(Proiect de hot
ŢIE:

Dou ţiator
domnul primar Liviu Sp ţiator domnul
consilier Dan P

ţei.

(Proiect de hot ţ

ţ
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Vând adida

Vând porci î ţa. Tel.
222491, 0749-195176.

Cump

Vand calculator procesor
amd sempron 1800, 512
ram,placa video geforce fx 5200
128 ram+monitor pret 900. Tel.
0720-021755.

Vând ferestre termopan
second hand import Germania.
Tel: 0744-550996.

Vând-cump
ţ 260 lei.

Sony Play Station 1, jocuri, ma-
nete, preţ 100 lei, schimb cu te-
lefon mobil. Tel. 0721-798604.

Vând vaci de carne 500-550
kg crescute în gospod

Vând congelator 100 l. Preţ
300 lei neg. Tel. 0355-803016.

Vând porci în Re iţa. Tel.
0749-195176, 222491.

Vând trei locuri de veci lâng

şi Nike m

şi

ş

ărimea
45. Tel. 0723-495967.

n Re

ăr aparatură electro-
casnică radio-tv, defectă.Asigur
transport local. Tel. 0723-
092582.

ăr joc Sony Play
Station 2, 3, jocuri, pre

ărie
proprie. Tel. 0724-467054.

ă
Universalul Vechi. Tel. 0355-
411682, 0729-357909.

�

�

�

�

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.

320058 Reşiţa, Str. Libert ţii, Bl. A3, Ap. 17
-online.ro

ă
www.prisma E-mail: prisma@cs.ro

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

Tiparul: West Tipo Internaţional

Director

Tel. 0723-144.233
Iliasă Ioan

Adresa

Prenume TelefonNume

,Textul anuntului:

Noiembrie

Diverse

,Anunturi ,AnunturiANUNŢURI GRATUITE PENTRU PERSOANE FIZICE

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

2 -

UN ANUNŢ DE CEL MULT 20 CUVINTE

Vând dou covoare persa-
ne, 3,5/1,5 m. Inf. la Mor

Ofer dragoste i grij ptr. un
pui de câine de talie mare pe
care îl pot g zdui la curte. Tel.
0355-407721.

Vând capre

Vând ma

ă
ărescu

Ion,Azilul de Bătrâni.
ă

ă

ă de spălat
automată Indesit, nouă, 800 lei
negociabil, frigider Arctic 300
lei, congelator 3 sertare 300 lei

ş

şi iezi. Tel.
223805.

şin

Matrimoniale
Italian 35 ani, 178, 74 kg,

dr gu , serios, caut fat
serioas , frumusic , slab , f r
obliga ie pt rela ie de lung
durat . Rog seriozitate!! Ciao
pupici. Tel +393281468106
multiservice-luca@hotmail.it

ă ă ă
ă ă ă ă ă

ă
ă

ără discretă, sexy,
doresc să te cunosc. Tel. 0753-
653925.

ă
ă ă ă

ţ

ţ . ţ

Tân

B rbat 49 ani caut d-na se-
rioas pt. c s torie. Tel. 0764-
539827, ronirex@yahoo.com

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

3

DECESE
Înregistrate în Re ţa
în perioada 20-27 nov.

şi

� �

�

�

�

� �

�

�

�

�

�

�

� �

�

�

�

�

�

� �

(56 ani)
Floarea Ilie (67 ani) C

(59 ani) Adâncu Aurel
(92 ani) Buriman Melania (60
ani) R ţi Maria (66 ani)
C (70 ani)
Bunescu Iustina (71 ani)
Dancia Angela (46 ani)
Bordea Ion (76 ani) Dragan
Maria (77 ani) Brighil

(73 ani) Popa Maria
(77 ani) Belei Vasile (70 ani)
Stancu Maria (77 ani)
Stancovici Ilie (68 ani)
Dumitru Pavel (43 ani)
Iano (84 ani) Bitte
Terezia (77 ani) Laiu Ana (75
ani) Bârlan Maria (77 ani)

G in D nilă ă ă ă
ăpraru

Nicolae

ău
ăpu

ă
Dumitru

ă Victoria

şan Ileana

şig

Imobiliare

Auto-Moto-Velo
Vând Dacia Logan 1,4, an

fabricaţie 09.2007, 10.000 km
rul ţi, închidere central

ţie 100.000 km,
culoarea albastru marin. Unic
proprietar. Tel. 0724-838640.

Vând Dacia Break, an 1999,
vopsea original ţ
2.500 €. Tel. 0721-786555.

Vând camionet TV 35
punte dubl stare bun
nelucrat f r taxe, defect
pompa frâne, preţ 1.400 €. Tel.
0730-665281.

Vând Opel Astra Caravan,
1,7 DTI, 114.000 km reali, 1995,
diesel, servo, airbag, alarm ,
închidere centralizat , linie
Sony. Tel. 0745-792321.

Vâ Mercedes Vito 108
CDI, 8+1, an fabricaţie 2003,
euro 3 , 12 .000 €, pre ţ
negociabil. Tel. 0721-847422.

Vând anvelope second-
hand P13, preţ 30-50 lei
tipuri , preţuri neg.
direct.

Vâ papuc 2 locuri carosat
pe benzin ţ neg.

Vâ
ţ neg. Tel.

0730-315309.
Vâ
ţ neg. Tel. 0730-315309.
Vând papuc 4x4 carosat,

dubl
ţ neg. Tel. 0730-315309.
Vând VW Golf 1400 cmc, 16

valve, euro 4, an 2002, radio
casetofon, clim

Vând Renault Scenic 1600
cmc, 16 valve, euro 3, an 2002,
radio cd, climatronic, ABS,
oglinzi electrice. Tel. 0747-
496480.

a

şi alte
şi m

şi gaz, pre

şi
oglinzi electrice, ABS, ESP. Tel.
0747-496480.

ă, radio-
cass, garan

ă, ITP 2009, pre

ă
ă, ă,

ă, ă ă

ă
ă

nd

ărimi
Tel. 0721-847422.
nd

ă. Pre Tel. 0730-
315309.

nd papuc 2 locuri carosat,
benzină

nd Dacia 1300 berlină.
Pre

ă cabină, vechime 3 ani.
Pre

ă, geamuri

Oferte-Cereri
de Serviciu

Caut persoan competent
pentru îngrijirea unui adult cu
handicap psihomotor. Program
redus. Plata lunar . Pentru
detalii sunati la 0726-509680

intre orele 10-16.
ţ

Înfiinţ

Sonorizez la preţuri mici
nunţi, botezuri, chefuri, diverse
ocazii cu muzic de toate
genurile. Tel. 0723-277475.

ă ă

ă

Acord asisten ă juridică, re-
cuperări debite, uzucapiuni te-
renuri, case. ăm firme. Tel.
0727-505315.

ă

RE IŢA:Ş (nr. locuri/locuri pt. absolvenţi) Administrator bancar:
1/0; Administrator hotel: 1/0; Agent de asigurare: 0/20; Agent
comercial: 0/2; Agent compensare: 1/0; Agent de paza: 1/0; Agent
imobiliar: 2/0; Agent vanzari: 0/1; Asistent manager: 0/2; Asistent
medical fizioterapie: 0/2; Asistent medical generalist: 14/1;
Asistent social: 0/1; Barman: 0/2; Brancardier: 1/0; Brutar: 0/4;
Bucatar: : 7/2; Camerista hotel: 2/0; Casier: 1/2; Casier valuta: 0/1;
Confectioner articole din piele: 8/0; Consilier financiar-bancar: 3/0;
Consilier : 0/1; Contabil: 2/0; Croitor-confectioner imbracaminte
dupa comanda: 77/40; Cuptorar lianti: 1/0; Director unitate
bancara: 2/0; Dulgher: 1/5; Electrician auto: 0/2; Electrician de
intretinere si reparatii: 1/31; Electrician in constructii: 0/5;
Electromecanic electroalimentare: 0/1; Faiantar: 1/4; Femeie de
serviciu: 3/0; Fierar betonist: 1/5; Fochist pentru cazane: 2/0;
Frezor universal: 5/0; Gipsar: 1/4; Infirmiera: 9/0; Inginer
constructii civile, industriale si agricole: 1/0; Inginer constructor
instalatii: 0/5; Inginer de cercetare in masini: 1/0; Inginer geodez:
0/2; Inginer instalatii pentru constructii: 1/0; Inginer mecanic: 0/2;
Ingrijitoare batrani la domiciliu: 0/1; Ingrijitoare bolnavi la domiciliu:
1/0; Ingrijitoare la unitati de ocrotire: 4/0; Ingrijitor cladiri: 2/0;
Ingrijitor spatii verzi: 2/0; Inspector asigurari : 0/2; Instalator apa,
canal: 2/10; Instalator centrale termice: 1/0; Instalator incalzire
centrala si gaze : 3/0; Instalator instalatii tehnico-sanitare: 0/3;
Intermediar in activitatea financiara si comerciala: 0/4; Laborant
chimist: 0/2; Lacatus constructii metalice: 2/10; Lacatus mecanic:
1/16; Lucrator comercial: 2/4; Maistru industriile textila, pielarie:
5/0; Manager relatii cu clientii: 1/0; Manichiurist: 1/0; Manipulant
marfuri: 1/0; Maseur: 2/0; Mecanic auto: 0/2; Muncitor necalificat in
silvicultura: 20/0; Muncitor necalificat la ambalarea produselor :
2/3; Muncitor necalificat la demolarea cladirilor, zidarie, mozaic,
faianta, gresie, parchet: 25/32; Muncitor necalificat la intretinerea
drumurilor: 8/0; Muncitor necalificat in industria confectiilor: 24/21;
Ofiter bancar : 2/0; Operator calculator: 0/1; Operator fabricarea
mezelurilor: 0/5; Operator in domeniul proiectarii asistate pe
calculator: 0/1; Operator taiere: 0/10; Ospatar: 11/6; Paznic: 0/2;
Pedichiurist: 1/0; Receptioner de hotel: 2/0; Sofer autocamion: 1/0;
Sofer autoturisme si camionete: 2/1; Spalator vehicule: 1/0;
Strungar la masini de alezat: 5/0; Strungar la masini de prelucrat in
coordonate: 10/0; Strungar universal: 0/3; Sudor: 3/9; Sudor in
mediu protector: 3/0; Tehnician constructor: 0/2; Tehnician
echipamente de calcul retele: 0/1; Tehnician mecanic: 0/1;
Tamplar universal: 20/5; Tinichigiu carosier: 0/2; Tinichigiu de
santier: 0/2; Tipograf-tiparitor: 1/0; Vanzator: 6/5; Vopsitor auto:
0/2; Vulcanizator piese din cauciuc: 1/0; Zidar rosar-tencuitor:
10/19; Zugrav-vopsitor: 1/5;

: Operator calculator: 2/0; Croitor: 18/0;
Sudor: 5/0; Telefonist: 22/0;Agent paza: 5/0; Ospatar: 3/0;Asistent
medical: 2/0; Bucatar: 4/0; Camerista: 2/0; Receptioner: 2/0;
Paznic: 1/0; Electrician: 1/0;

MOLDOVA NOUA

TOTAL GENERAL: 746

AJOFM: Locuri de munc@ vacante
la 28.11.2007

şi receiver 450 lei neg.

şi instant pt. înc
ş

Tel.
0355-803014, 0724-114815.

ă ă
ă ă

ă

sufragerie
, col

ă
convector ălzire,
u ă intrare apartament.

Tel. 0355-
802548, 0479-486188.

Vând central termic ptr.
înc lzire scar bloc 36 aparta-
mente, în stare acceptabil . Tel.
0741-145828.

Vând urgent
ţar

sufragerie, 2 fotolii,

în
Preţuri negociabile.

Vând dormitor complet. Tel.
224894.

trei
corpuri 2 vi tr ine,

o servant ,

Cump

Închiriez apartament 3
camere, Govândari, complet
mobilat, utilat, central

ţ 400 €. Tel. 0722-207079.
Vând apartament 2 camere,

et. 1, cu central

Vând cas
ţ,

situat ţa, jud.
Dolj sau schimb cu cas

Teren agricol de vânzare în
comuna Târnova. Tel. 0727-
869557.

Vând trei locuri de veci lâng

Ofer spre închiriere cas
mobilat ţile,

Vând cas

â artament er ,
G â ,
urgent . .

â .
. - .

â î
- .

â
î icro

î ţ ţ . €
. - .

â î .
- .

Vând apartament 3 camere,
semidecomandat, contor gaz,
convector, etaj 10, 29.000 €
negociabil, zona Mioriţa. Tel.
0722-387780.

Ofer spre închiriere spaţiu
ultracentral (lâng

ăr garsoniera cu
balcon. Ofer până la 15.000 €.
Tel. 0721-786555.

ă, telefon,
internet, cablu tv, aragaz,
frigider, ma ă de spălat, tv.
Pre

ă termică. Tel.
0744-901914, 0355-805029.

ă compusă din 4
camere, vad bun pentru comer

ă în centrul Pleni
ă sau

apartament în Craiova. Tel.
0355-802548, 0749-486188.

ă
Universalul Vechi. Tel. 0355-
411682, 0729-357909.

ă
ă, cu toate facilită

zona Triaj, pe termen lung. Tel.
0745-571052 sau 0355-405268
după ora 16.

ă Dognecea, zonă
de munte

ă fizică cumpăr
cămin cu 1 sau 2 camere, plata
pe loc. Tel. 0355-804741, 0741-
166573.

V nd ap 1 cam ă
ov ndari, gaz, convector

. Tel. 0723 445614
V nd garsonieră 17 300

neg. Tel 0745 496620
V nd 1 ha pădure, n sat.

Barbosu. Tel. 0768 545206
V nd apartament 2 camere

confort 1 n M 1, fără
mbunătă iri, liber. Pre 27 500
neg. Tel 0766 220350

V nd casă n Socolari. Tel
0728 529573

ă Primărie), 26
mp, toate dotările. Tel. 221737,
0740-251851.

şin

şi deal. Tel. 0355-
411682, 0729-357909.

Persoan

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

Înregistrate în Re ţa
pentru perioada

30 nov. - 5 dec. 7

şi

200

Vineri, 30.11.2007

Miercuri, 05.12.2007

1

1

. Pinces Paul (52 ani)

Ardeţi Mihaela (31 ani)

. Ursache Nicolae (37 ani)

Babu Cristina (29 ani)

şi

şi
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Banca Naţională se aşteaptă ca
românii plecaţi la muncă în străinătate
să trimită, de sărbătorile de iarnă,
peste un miliard de euro. În total, anul
acesta au trimis în jur de 5 miliarde de
euro.

Creditul neguvernamental va
ajunge la 37 la sută din PIB în 2007,
comparativ cu 27 la sută în
decembrie 2006, a declarat miercuri
pr im-viceguvernatorul Bănci i
Naţionale a României.

Sondajele arată că aproximativ 50 la sută dintre români consideră că
pe care îl deţin le pune sănătatea în pericol, a declarat

miercuri, într-o conferinţă de presă, directorul general al Institutului Naţional
de Cercetare - Dezvoltare pentru Protecţia Muncii, Mihai Costescu. Media
europeană a persoanelor care nu se simt în siguranţă în timp ce îşi practică
meseria se apropie de 35 la sută.

locul de muncă

Rezultatele finale
ţ

25 noiembrie 2007 pentru
introducerea votului uninominal

pentru alegerea membrilor
Parlamentului Româ

ale
referendumului na ional din data

de

niei

Din centralizarea datelor î
î ş

ţ
î ă ă

Numă î î

Numă ţ

Numă la
ră

Numă

Numă

nscrise
n procesele-verbale primite i

validate de la toate sec iile de votare,
se nregistreaz urm toarele
rezultate:

rul persoanelor nscrise n lista
pentru referendum

rul participan ilor:

rul voturilor valabil exprimate
spunsul " ":

rul voturilor valabil exprimate

rul voturilor :

18.296.459

4.851.470 26.51%

DA
3.947.212 81,36 %

784.640 16,17%

nule
119.618 2.46%

la
răspunsul " ":NU

PARTIDUL LIBERAL DEMOCRAT
1. STOLOJAN THEODOR D 1943 Economist
2. OPREA DUMITRU 1952 Economist
3. POPA NICOLAE VLAD 1950 Avocat

.

PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL
1. WEBER RENATE 1955 Jurist
2. DĂIANU DANIEL 1952 Economist
3. VĂLEAN ADINA-IOANA 1968 Matematician
4. BUŞOI CRISTIAN SILVIU 1978 Medic
5. MĂNESCU RAMONA-N 1972 Avocat
6. CSIBI MAGOR-IMRE 1980 Politolog

.

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
1. CORLĂŢEAN TITUS 1968 Jurist
2. SEVERIN ADRIAN 1954 Jurist
3. PLUMB ROVANA 1960 Doctor inginer
4. SÂRBU DACIANA OCTV 1977 Jurist
5. NECHIFOR CĂTĂLIN I 1974 Inginer
6. ŢICĂU SILVIA ADRIANA 1970 Inginer
7. PAŞCU IOAN MIRCEA 1949 Economist
8. CREŢU GABRIELA 1965 Profesor
9. CREŢU CORINA 1967 Economist
10.BOŞTINARU VICTOR 1952 Profesor

.
.

CANDIDAT INDEPENDENT
1. TÖKÉS LADISLAU 1952 Preot reformat

PARTIDUL DEMOCRAT
1. FRUNZĂVERDE SORIN 1960 Inginer
2. ANASTASE ROBERTA ALMA1976 Sociolog
3. FILIP PETRU 1955 Inginer
4. IACOB RIDZI MONICA M 1977 Ec , jurist
5. MARINESCU MARIAN J 1952 Inginer
6. PETRE MARIA 1951 Economist
7. NICULESCU RAREŞ L 1976 Lic şt polit
8. ZLOTEA MARIAN 1971 Econimist
9. DAVID DRAGOŞ FLORIN 1968 Inginer
10. POPA MIHAELA 1962 Profesor
11. DUMITRIU CONSTANTIN 1971 Jurist
12. BULZESC NICODIM 1955 Inginer

. .
.

. . . .

13. BODU SEBASTIAN VALENTIN 1970 Jurist

U DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA.
1. FRUNDA GYÖRGY 1951 Avocat
2. SÓGOR CSABA 1964 Preot reformat

| 29 |Noiembrie - 5 Decembrie 2007 PRISMA

PD 28,81%
PSD - 23,11%
PNL - 13,44%
PLD - 7,78%
UDMR - 5,52%
PNG - 4,85%
PRM - 4,15%
Laszlo Tokes - 3,44%
PC - 2,93%
PIN - 2,43%
PNTCD - 1,38%
Partida Romilor - 1,14%
Alianţa Socialistă 0,55%
Partidul Verde - 0,38%

-Situaţia voturilor valabil exprimate:
Numărul total al alegătorilor potrivit listelor electorale 18.224.597
Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne 5.370.171 29.46%
Total voturi valabil exprimate 5.122.226 95,38%
Total voturi nule 246.555 4,59%

Rezultate finale europarlamentare:
PD - 13 mandate, PSD - 10, PNL - 6,
PLD - 3, UDMR - ţi - 1.2, independen

Lista europarlamentarilorRezultatele alegerilor europarlamentare

Pe data de 10 decembrie, la
Parlamentul European se va
desfăşura festivitatea de
validare şi primire a celor 35
de europarlamentari români.

Cele mai importante aspecte ale aplicatiilor
pentru finantarea proiectelor din fonduri
structurale vor fi discutate in detaliu in cadrul
atelierelor de lucru “Fondurile Europene
Postaderare”: criteriile de eligibilitate pentru
parteneriate, activitati si costuri, aranjamentele
institutionale si/sau constrangerile legale,
articularea pieselor de tip suport- studiul de
fezabilitate, avize si acorduri, declaratii, situatii
financiare si acorduri, documente statutare.
Atelierele de lucru sunt organizate la nivel
regional de Global Services Group in parteneriat
cu Federatia Autoritatilor Locale din Romania,
Asociatia Municipiilor din Romania si Asociatia
Comunelor din Romania.

Atelierul de lucru se va desfasura pe durata a
doua zile, cu participarea echipelor instituţiilor
administra-tiei centrale si locale implicate in
derularea fondurilor structurale, dar si a
expertilor din domeniul financiar bancar.

1. Cresterea abilitatilor echipei de proiect
privind intocmirea unei aplicatii de succes

2. Dezbateri cu privire la conditiile de
eligibilitate a proiectelor cu finantare din fonduri
nerambursabile

3. Pasi concreti in identificarea, dezvoltarea
si depunerea proiectelor de interes local si
regiona

4. Diseminarea informatiilor si instrumentelor
de lucru practice pentru o abordare realista in
imple-mentarea fondurilor UE: realizarea
aranjamentelor institutionale, alocarea sarcinilor
in cadrul parteneriatelor, planificarea si
organizarea achizitiilor publice in proiect, etc

5. Conditiile de finantare prin imprumuturi
rambursabile in vederea finantarii proiectelor
complexe

6. Se vor aborda de asemenea, manage
mentul proiectului si monitorizarea responsabili
tatilor

7. Crearea unei platforme de discutii si comu

nicare ale aplicantilor APL - viitori beneficiari ai
fondurilor structurale

Presedinti si Vice Presedinti ai Consiliilor
Judetene, Primari, Vice Primari, Secretari,
Directori Tehnici si Economici, Consilieri si
Experti de Integrare Europeana, Specialisti in
Urbanism si Mediu din Municipii, Orase si
Comune, Consultanti.

Participantii la atelierul de lucru vor dobandi
cunostintele necesare:

1. intocmirii corecte a aplicatiei de finantare
si articularea pieselor componente

2. planificarii activitatilor proiectului cu res
pectarea legislatiei in vigoare privind finantarea
din fondurile structurale

3. determinarea corecta a duratei activitatilor
de proiect in contextul legislatiei privind achizitiile
publice

4. formularii aranjamentelor financiare
privind implementarea proiectelor

Mod de desfasurare:

Obiective:

Grup tinta/participanti:

Beneficii:
l

-
-

-

-

Aplica]ii pentru finan]area proiectelor din fonduri structurale

Surs :ă hartă Cotidianul
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Primul tur al viitoarelor alegeri prezidenţiale din Federaţia Rusă a fost stabilit pentru 2 martie 2008 Parlamentul bulgar a adoptat vineri cota unică de
impozitare de 10%, cea mai redusă din Europa Preşedintele pakistanez, Pervez Musharraf, a renunţat oficial la funcţia de şef al armatei, în vederea
investirii sale ca preşedinte civil, în cursul zilei de azi. Alegerile legislative, vor avea loc pe 8 ianuarie

1 decembrie, ziua mondială anti-sida
În Venezuela are loc duminică un referendum

pentru modificarea Constituţiei prin adoptarea amendamentelor propuse de preşedintele Hugo Chavez

Participanţii la conferinţa interna-
ţională pentru pace în -

de la Annapolis, SUA, au salutat
iniţiativa Rusie de a găzdui următoa-
rea reuniune la Moscova, a spus
presei ministrul de externe Lavrov.

Orientul Mijlo
ciu

Delegaţiile sârbă şi cea a etnicilor albanezi din
nu au reuşit să convină asupra viitorului

statut al provinciei, a declarat mediatorul european
din cadrul troicii internaţionale pt. Kosovo. Emisarii
SUA, UE şi cei ai Rusiei trebuie să prezinte un raport
secretarului general al ONU pe 10 decembrie.

Kosovo
Proiectul francez de creare a

nu trebuie să
înlocuiască aderarea Turciei la
Uniunea Europeană, apreciază
preşedintele Turciei într-un interviu
acordat cotidianului Le Figaro.

Uniunii Mediteraneene

Europarlamentarul Ovidiu
Gan] îi invit@ pe investitorii

germani în România

Parlamentarul european
Ovidiu Ganţ (FDGR) a fost invi
tat de către Camera de Comerţ
şi Industrie din Rheinland Pfalz
(specializată pe relaţia cu
România) să susţină la Ludwig
shafen o conferinţă despre
situaţia ţării noastre la 10 luni de

la aderarea la U.E. Ovidiu Ganţ
le-a oferit celor peste 100 de
oameni de afaceri din zona de
vest a Germaniei informaţii
despre situaţia minorităţii
germane din România, despre
proiectul Sibiu - Capitală
Culturală Europeană, despre
politica europeană a Ro mâniei,
precum şi date despre situaţia
economică, turism, industrie,
şomaj şi investiţii. La conferinţă
a fost prezent şi consulul
general al României la Bonn,
domnul Vlad Vasiliu.

, a afirmat
europarlamentarul, invitându-i
pe oameni de afaceri nemţi să
participe la licitaţii în România.

În ceea ce priveşte politica
europeană, Ovidiu Ganţ a
afirmat că poziţia României nu
se modifică în perioada urmă
toare, ţara noastră fiind intere
sată de o Uniune Europeană
puternică şi solidară în ceea ce
priveşte Tratatul de reformă,
politica externă de apărare şi
energetică.

La inalul conferinţei,deputa
tul european a răspuns unui
mare număr de întrebări care
atestă interesul oamenilor de a
faceri germani faţă de România.

-

-

-

-
-
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-

"România are un potenţial
enorm nu numai în ceea ce
priveşte investiţiile, dar şi
participarea la proiecte cu
finanţare europeană"

Bruxelles, 21.11.2007

Parlamentul European cu componen a
grupurilor politice

ţ
până la alegerile

europarlamentare din România,
25 noiembrie 2007:

EPP-ED
Grupul Partidului Popular
European (Creştin-Democrat)
şi al Democraţilor Europeni

Grupul Socialist din
Parlamentul European

Grupul Alianţei Liberalilor şi
Democraţilor pentru Europa

Grupul Uniunea pentru
Europa Naţiunilor

Grupul Verzilor/Alianţa
Liberă Europeană

Grupul Confederal al Stângii
Unite Europene/Stânga
Verde Nordică

Grupul Independenţă
şi Democraţie

Deputa

PES

ALDE/ADLE

UEN

Greens/EFA

NI

TOTAL

GUE-NGL

IND/DEM

ţi neafiliaţi

9 278

12 218

8 104

144

42

41

24

6 34

35 785

-

-

-

-

Grupul politic TotalRO

GUE/NGL

Europe Direct, serviciul de
asistenţă telefonică pentru cetăţeni,
înfiinţat de Comisia Europeană, a
primit cea de-a 100 000 a întrebare,
anul acesta, pe 13 noiembrie.
Întrebarea a venit din sudul Franţei,
de la dna. Sandrine Jean care a
apelat numărul gratuit al EUROPE
DIRECT, 00800 6 7 8 9 10 11, şi a
întrebat: „Vă sun de la Centrul social
şi cultural ODYSSEE din Gard
(Franţa). Am dori să ştim dacă
muncitorii din Polonia au în conti-
nuare nevoie să obţină permis de
muncă şi permis de şedere în
Franţa. Ne-aţi putea ajuta?” Rasa, o
membră din personalul multilingv de
la Centrul de contact, a răspuns
prompt la această întrebare.

Acesta reprezintă un nou rezultat
record pentru EUROPE DIRECT.
Margot Wallström, vicepreşedintele
Comisiei Europene, responsabil cu
politica de comunicare, a declarat:
„EUROPE DIRECT este în serviciul
cetăţenilor, acţionând ca punte de
legătură între aceştia şi UE,
răspunzând întrebărilor adresate şi
ascultându-le preocupările. Mi-ar
plăcea să văd că numărul de
solicitări va continua să crească”

Chiar în ziua în care EUROPE
DIRECT primea cea de-a 100 000a
întrebare pe anul 2007, serviciul era,
de asemenea, contactat de cetăţeni
din Austria, Belgia, Franţa, Ger-
mania, Ungaria, Slovacia, Spania,
Polonia, România, Danemarca,
Grecia, Republica Cehă, Lituania,
Bulgaria, Italia, Ţările de Jos,
Suedia, Portugalia, Finlanda,
America Latină,Asia şiAfrica.

EUROPE DIRECT a fost lansat
în anul 1998. Formând numărul de
telefon unic 00800 6 7 8 9 10 11,
orice cetăţean al Uniunii Europene
poate formula o întrebare în orice
limbă oficială a UE

Obţinerea unui răspuns la între-
bările primite prin e-mail durează, în
medie, 3 zile lucrătoare. În cazul
întrebărilor mai complexe, poate fi
consultat un expert în domeniul poli-
ticii respective. Centrul de contact
oferă, de asemenea, un serviciu de
asistenţă web care acordă cetăţeni-

lor ajutor on-line.

În 2007, un important număr de
întrebări s-a referit la probleme lega-
te de piaţa internă (cum ar fi călăto-
riile, munca sau studiile în străină-
tate), întrebări generale privind
instituţiile UE, precum şi întrebări
legate de reglementările privind
serviciile de roaming. De asemenea,
numeroase întrebări s-au referit la
drepturile pasagerilor din transportul
aerian. În prezent, numărul întrebă-
rilor legate de Tratatul de reformă
înregistrează o creştere.

Pe lângă întrebările de ordin ge-
neral privind UE, Centrul de contact
EUROPE DIRECT reprezintă, de
asemenea, principalul destinatar al
întrebărilor referitoare la cel de-al 7-
lea Program-cadru pentru cercetare,
la Export Helpdesk pentru ţările în
curs de dezvoltare, precum şi la pia-
ţa internă (Serviciul de orientare pt.
cetăţeni).Cine contactează Centrul
de informaţii EUROPE DIRECT?

Profilul utilizatorilor serviciului
EUROPE DIRECT începe cu cel al
studentului care îşi pregăteşte o
lucrare, ajungând la cel al pensiona-
rului care este în căutare de infor-
maţii privind pensionarea într-o altă
ţară UE decât cea din care provine.
Proprietarii de întreprinderi mici şi
mijlocii (IMM) se interesează de
finanţări pentru a-şi demara sau
extinde afacerile, în timp ce pro-
fesioniştii solicită consiliere privind
directivele şi regulamentele UE.

Serviciul este deschis de luni
până vineri, între 9.00 şi 18.30 ora
Europei Centrale. În afara acestor
ore, utilizatorii pot lăsa mesaje la
cutia vocală a EUROPE DIRECT.
Serviciul oferă:

Un număr gratuit unic (00 800 6 7
8 9 10 11) accesibil din toate cele 27
de state membre.

Un serviciu de mesagerie elec-
tronică şi de asistenţă web
accesibile de pe site-ul web:

http://ec.europa.eu/europedirect/
Pentru mai multe informaţii,

consultaţi:
http://ec.europa.eu/europedirect/

.

Ce este Centrul de contact
EUROPE DIRECT?

Cele mai frecvente subiecte

Informaţii generale

�

�

Bruxelles, 21 noiembrie 2007

100 000 de apeluri cătr
Europe Direct în 2007

e

Duminică au alegeri pentru Dumă, camera
inferioară a parlamentului Federaţiei Ruse. 107
milioane de alegători sunt aşteptaţi să voteze unul din
cele 11 partide prezente în cursa pentru cele 450 de
locuri de deputaţi pentru următorii 5 ani. Pragul minim
este de 7 procente, cu două mai mult decât la ultimele
alegeri. Criticii acuză Kremlinul că prin această
măsură împiedică partidele mici de opoziţie să
acceadă în Dumă. Votanţii nu mai au nici opţiunea
tradiţionalului vot "împotriva tuturor". Noua lege a
ridicat şi numărul de membrii pe care trebuie să îi aibă
un partid, pentru a putea participa, la 50,000. Astfel din
85 de partide politice în cursă sunt doar 11.

Sondajele de opinie sugerează că doar două
partide au garantate locuri în noul parlament - Rusia
Unită cu preşedintele Putin primul pe listă şi comuniştii.
Rusia Unită este creditată cu 60 de procente în

scădere datorită creşterii recente a preţurilor la
alimente iar comuniştii cu 14 procente. Două partide
sunt apropiate de prag, O Rusie Dreaptă şi partidul lui
Jirinovski, Liberal Democrat. Partidele cu orientare
liberal occidentală au şanse mici de reuşită. Yabloko
care şi-a sărbătorit la Moscova cea de-a 14-a
aniversare este creditat cu 1% iar coaliţia democratică,
Cealaltă Rusie, condusă de Kasparov, nu s-a putut
înscrie în cursă.

Oficiali din diferite grupuri internaţionale vor
monitoriza votul. Organizaţia pentru Securitate şi
Cooperare în Europa va trimite 40 de reprezentanţi,
potrivit Itar-Tass, deşi iniţial a refuzat să participe,
acuzând Rusia de restricţii excesive. În replică
Moscova a condamnat Washingtonul de exercitarea
de presiuni asupra organizaţiei. Raportările OSCE
sunt considerate relevante în Occident.

Avanpremiera alegerilor din Rusia

PRISMA | 29 Noiembrie - 5 Decembrie |2007

Recunoaşterea hotărârilor judecătoreşti
în materie civilă şi comercială, în întreaga
Uniune. Comisia pentru Afaceri Juridice
recomandă aprobarea, în primă lectură, a
raportului privind legea aplicabilă obligaţiunilor
contractuale în Uniunea Europeană (Roma I),
desemnat să îmbunătăţească recunoaşterea
hotărârilor judecătoreşti în materie civilă şi
comercială, în întreaga Uniune.

Statutul şi finanţarea partidelor politice la nivel
european. Comisia pentru Afaceri Constituţionale
sprijină propunerea Executivului, ce permite partidelor
politice Europene să finanţeze activităţi în campania
pentru alegerile generale Europene din 2009. Dacă va fi
aprobată, noua legislaţie va îmbunătăţi stabilitatea
financiară a partidelor Europene, şi va facilita
planificarea lor pe termen lung. Ea va permite, totodată,
crearea unor fundaţii politice Europene.

Deputaţii cer măsuri mai stricte pentru
controlul achiziţionării şi deţinerii de arme.
Deputaţii cer măsuri mai stricte de control al achi-
ziţionării şi deţinerii de arme. Noua propunere de
directivă, care ar înlocui prevederile în vigoare din
1991, vizează combaterea utilizării armelor în
scopuri criminale, ca atare îngreunează condiţiile
de achiziţionare şi comercializare a lor, fără să
afecteze utilizatorii legali.

Grupul P- 9

Grupul PSE 12

ALDE 8

Deputaţi neafiliaţi 6

EP ED
-Partidul Democrat PD 5

Uniunea Democrata Maghiar
din Romania -

FDGR

PNL
PC

1

ă
UDMR 3

Forumul Democrat al Germanilor
din România - 1

Partidul Social Democrat - PSD 12

Partidul Naţional Liberal - 6
Partidul Conservator - 2

Partidul România Mare - PRM 5
Dumitru Gheorghe Mircea COŞEA

notă Coşea apare în grupul dar
ca independent

PRM

Afilierea partidelor la grupurile politice din PE



Vând apartament 2 camere, confort 3,
Micro 2, amenajat, pret negociabil. Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728625813
(Banat Expert)

Vând apartament 2 camere, confort 1,
decomandat, Lunca, 2 balcoane, pret
negociabil. Tel. 0355-404462, 0788-
021442, 0728625813 (Banat Expert)

Vând apartament 2 camere, Micro 2,
confort 1, etaj intermediar, amenajat, ter-
mopane, pret 29000 €. Tel. 0355-404462,
0788021442, 0728625813 (Banat Expert)

Vând apartament 2 camere, Lunca,
imbunatatit, centrala, termopane, confort
1. Tel. 0355-404462, 0788021442, 0728-
625813 (Banat Expert)

Vând apartament 2 camere, Moroasa,
amenajat, termopane, pret 25500 €. Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728625813
(Banat Expert)

Vând apartament 2 camere, Centru,
confort 1, amenajat, centrala, pret nego-
ciabil. Tel. 0355-404462, 0788021443,
0746663225 (Banat Expert)

Vând apartament 2 camere, Centru,
confort 1, decomandat, etaj 3/4 , amenajat,
centrala. Tel. 0355-404462, 0788021443,
0746663225 (Banat Expert)

Vând apartament 2 camere, Moroasa,
imbunatatit, centrala, termopane, pret bun.
Tel. 0355-404462, 0788021442, 0728-
625813 (Banat Expert)

Vând aparatment 2 camere, confort 1,
Micro 1, parter, pret negociabil. Tel. 0355-
404462, 0788021439 (Banat Expert)

Vând apartament 3 camere, Micro 3,
imbunatatit, centrala, termopane, pret
35.000 €. Tel. 0355-404462, 0788021439
(Banat Expert)

Vând apartament 3 camere, confort 1,
decomandat, Micro 2, imbunatatit, cen-
trala, termopane. Tel. 0355-404462,
0788021439 (Banat Expert)

Vând apartament 3 camere, confort 1,
decomandat, Micro 3, imbunatatit, centra-
la, termopane. Tel. 0355-404462, 0788-
021442, 0728625813 (Banat Expert)

Vând apartament 3 camere, confort 2,
Micro 2, pret bun. Tel. 0355-404462, 0788-
021442, 0728625813 (Banat Expert)

Vând apartament 3 camere, confort 1,
decomandat, Centru, 2 bai, centrala, pret
negociabil.Tel. 0355-404462, 0788-
021442, 0728625813 (Banat Expert)

Vând apartament 3 camere, confort 1,
decomandat, Lunca, imbunatatit, centrala,
termopane, etaj bun, pret negociabil. Tel.
0355-404462, 0788021439 (Banat Expert)

Vând apartament 3 camere, confort 1,
decomandat, Micro 4, 2 balcoane, 2 bai,
centrala, pret negociabil. Tel. 0355-
404462, 0788021439 (Banat Expert)

Vând apartament 3 camere, confort 1,
decomandat, Micro 3, centrala, termopa-
ne, pret 34500 €. Tel. 0355-404462, 0788-
021439 (Banat Expert)

Vând apartament 3 camere, confort 1,
Micro 4, posibilitati privatizare. Tel. 0355-
404462, 0788021439 (Banat Expert)

Vând apartament 3 camere, confort 1,
Micro 1, amenajat, centrala, 2 balcoane,
pret 35500 €. Tel. 0355-404462, 0788-
021439 (Banat Expert)

Vând apartament 3 camere, confort 2,
Micro 2, centrala, termopane, pret 30500
€. Tel. 0355-404462, 0788021439

Vând apartament 3 camere, confort 1,
decomandat, amenajat, centrala. Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728625813
(Banat Expert)

Vând apartament 3 camere,Micro 1,
confort 1, boxa, termopane, modificat, pret
35000 €. Tel. 0355-404462, 0788021442,
0728625813 (Banat Expert)

Vând apartament 3 camere, Moroasa,
confort 1, decomandat, etaj bun, centrala,
2 b i. Tel. 0355-404462, 0788021439
(Banat Expert)

Vând apartament 3 camere, Micro 3,
confort 1, decomandat, 2 balcoane,
centrala. Tel. 0355-404462, 0788021439
(Banat Expert)

Vând apartament 3 camere, Centru,
confort 1, decomandat, centrala, 2 bai, pret
negociabil. Tel. 0355-404462, 0788-
021439 (Banat Expert)

Vând apartament 3 camere, confort 1,
Bocsa, pret 15000 €. Tel. 0355-404462,
0788021442, 0728625813 (Banat Expert)

Vând apartament 4 camere, Bocsa,
confort 1, decomandat, 2 bai, 2 balcoane,
pret 25000 €. Tel. 0355-404462, 0788-
021442, 0728625813 (Banat Expert)

Vând apartament 4 camere, Micro 2,
confort 1, decomandat, imbunatatit, cen-
trala, termopane, 2 balcoane, pret nego-
ciabil. Tel. 0355-404462, 0788021442,
0728-625813 (Banat Expert)

Vând cas

-
-
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VÂNZARE APART. 3-4 CAMERE

VÂNZARE CAS
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ă 5 camere, Bocsa, garaj,
gradina, terasa, pret negociabil. Tel. 0355-
404462, 0788021442, 0728625813 (Banat
Expert)

Vând casă 3 camere, Bocsa, amena
jata, termopane, hidrofor, instant, pret ne
gociabil. Tel. 0355-404462, 0788021442,
0728625813 (Banat Expert)

Vând casă zona Lunca, amenajata,
scara interioara, demisol, pret negociabil.
Tel. 0355-404462, 0788021442, 0728
625813 (Banat Expert)

Vând casă 2 camere, Muncitoresc,
amenajata, termopane, pret 30000 €. Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728625813
(Banat Expert)

Vând casă 2 camere, Muncitoresc,
convector, instant, pret 30000 €. Tel. 0355-
404462, 0788021442, 0728625813 (Banat
Expert)

Vând casă 6 camere, Muncitoresc,
amenajata, centrala, 45000 €. Tel. 0355-
404462, 0788021439 (Banat Expert)

Vând apartament la casă, 2 camere,
imbunatatiri, centrala, termopane, 22000 €
negociabil. Tel. 0355-404462, 0788
021442, 0728625813 (Banat Expert)

Vând casă 3 camere, Dealu Mare,
centrala, 3 bucatarii, curte. Tel. 0355-
404462, 0788021442, 0728625813

Vând casă 2 camere, Muncitoresc,
amenajata, 24000 €. Tel. 0355-404462,
0788021442, 0728625813 (Banat Expert)

Vând casă noua 6 camere, Govandari,
garaj, 2 bai, izolatie interior si exterior. Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728625813
(Banat Expert)

Vând spatiu comercial, Micro 4,
amenajat, termopane, 25000 €. Tel. 0355-
404462, 0788021439 (Banat Expert)

Vând spatiu comercial, Lunca,
amenajat, termopane. Tel. 0355-404462,
0788021438, 0740099789 (Banat Expert)

Vând teren pentru constructii, Micro 4,
posibilitate utilitati, 40 €/mp. Tel. 0355-
404462, 0788021439 (Banat Expert)

Vând teren in Bocsa, intravilan, 7000
mp, toate utilitatile, 5 €/mp. Tel. 0355-
404462, 0788021442, 0728625813 (Banat
Expert)

Vând teren in Bocsa, intravilan, 5755
mp, toate utilitatile. Tel. 0355-404462,
0788021442, 0728625813 (Banat Expert)

Vând 17 800 mp teren Bocsa Romana,
la sosea, utilitati, acces auto, 4 €/mp. Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728625813
(Banat Expert)

Caut sa inchiriez apartament 2 sau 3
camere, indiferent de zona. Tel. 0355-
404462, 0788021439 (Banat Expert)

Ofer spre inchiriere casă, pentru locuit
sau sediu firma, parter + etaj, zona Centru,
amenajata, centrala. Tel. 0355-404462,
0788021442, 0728625813 (Banat Expert)

Ofer spre inchiriere sau vand spatiu
comercial, Micro 2, amenajat, vitrina, 125
mp. Tel. 0355-404462, 0788021442, 0728
625813 (Banat Expert)

Cumpăr teren sau casă 1000 mp, zona
Muncitoresc, Timisorii, Calnic, acces auto.
Tel. 0355-404462, 0788021439

Cumpăr apartament 3 camere deco
mandat, zona Lunca sau Centru, etaj
intermediar, bloc 4 etaje, plata cash. Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728625813
(Banat Expert)

Cumpăr teren intravilan in Resita sau
Bocsa, minim 5000 mp Tel. 0355-404462,
0788021442, 0728625813 (Banat Expert)

Cumpăr casă in Bocsa, plata cash. Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728625813
(Banat Expert)

Cumpăr apartament 2 camere, indife
rent zona, ofer pret bun, cash, comision
0% Tel. 0355-404462, 0788021439

Cumpăr garsoniera indiferent de zona,
comision 0%. Tel. 0355-404462, 0788
021442, 0728625813 (Banat Expert)

Cumpăr apartament 3 camere, indife
rent de zona, comision 0%. Tel. 0355-
404462, 0788021439 (Banat Expert)

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

Ă

V NZARE TERENURI I SPA II
COMERCIALE

NCHIRIERE

CUMPĂRARE

Ş

Agentii imobiliare ,Agentii imobiliare ,Agentii imobiliare,

VÂNZARE GARSONIERE

VÂNZARE APART. 1-2 CAMERE

Vând garsoniera amenajata, centrala,
termopane, pret negociabil. Tel. 0355-
404462, 0788021439 (Banat Expert)

Vând garsoniera, Lunca, amenajata,
convector, boiler, 15500 €. Tel. 0355-
404462, 0788021442, 0728625813.

Vând garsoniera in bloc de apartamen-
te, amenajat, termopane, pret negociabil.
Tel. 0355-404462, 0788021438, 0740-
099789 (Banat Expert)

Vând garsoniera amenajata, etaj 2/4 ,
centrala, pret negociabil. Tel. 0355-
404462, 0788021442, 0728625813 (Banat
Expert)

Vând apartament cu o camera, Centru,
amenajat, instant, pret negociabil. Tel.
0355-404462, 0788021438, 0740099789
(Banat Expert)

Vând apartament 2 camere, confort 1,
decomandat, Micro 2, amenajat, centrala.
Tel. 0355-404462, 0788021442, 0728-
625813 (Banat Expert)

Vând apartament 2 camere, confort 1,
Micro 1, etaj intermediar, pret 30000 €. Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728625813
(Banat Expert)

Vând apartament 2 camere, confort 1,
decomandat, Micro 1, termopane. Tel.
0355-404462, 0788021438, 0740099789
(Banat Expert)

Vând apartament 2 camere, confort 3,
Micro 2, convector, termopane. Tel. 0355-
404462, 0788021438, 0740099789 (Banat
Expert)

Vând apartament 2 camere, confort 1,
Centru, bucatarie modificata, pret
negociat. Tel. 0355-404462, 0788021442,
0728625813 (Banat Expert)

Vând apartament 2 camere, confort 1,
decomandat, Micro 1, centrala, termopa-
ne, complet mobilat si utilat, nou renovat.
Tel. 0355-404462, 0788021442, 0728-
625813 (Banat Expert)

Vând apartament 2 camere, confort 1,
Micro 1, etaj intermediar, amenajat, cen-
trala. Tel. 0355-404462, 0788021439
(Banat Expert)

Vând apartament 2 camere, confort 1,
decomandat, Micro 4, etaj 3, pret negocia-
bil. Tel. 0355-404462, 0788021439

Vând apartament 2 camere, confort 1,
Micro 1, imbunatatit, termopane, pret ne-
gociabil. Tel. 0355-404462, 0788021439,
(Banat Expert)

Vând apartament 2 camere, Moroasa,
confort 1, centrala, bucatarie modificata,
pret negociabil. Tel. 0355-404462, 0788-
021442, 0728625813 (Banat Expert)

Vând apartament 2 camere, confort 1,
decomandat, Micro 2, amenajat, centrala,
preţ 31500 €. Tel. 0355-404462, 0788-
021439 (Banat Expert)

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

Tel. 0355-404462, 0788-021439
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Vând urgent corp de cl
ţiu amenajat la parter

pentru firm
ţ 0.000 € neg. Tel. 0723-

484780, 0731-189586, 0730-067380.
(Grecu Haus)

Vând urgent cas
buc

ţul de 32.000 € neg. Tel. 0723-
484780, 0731-189586, 0730-067380.

Vând urgent cas cas
ţ

ţ avantajos. Tel.
0723-484780, 0731-189586, 0730-
067380. (Grecu Haus)

Vând urgent terenuri în Caransebe

ţ
ţe ţi, la

preţ Tel. 0723-484780,
0731-189586, 0730-067380.

Vând urgent terenuri în Re ţa, lâng

ţuri avantajoase. Tel. 0723-484780,
0731-189586, 0730-067380.

Vând urgent 2 terenuri al
ţ

ţ de 15 €/mp.
Tel. 0723-484780, 0731-189586, 0730-
067380. (Grecu Haus)

Vând urgent apartament cu 2
camere, conf. 1, decomandat, suprafaţa
102 mp, în zona Universalului, la preţ
avantajos. Tel. 0723-484780, 0731-
189586, 0730-067380. (Grecu Haus)

Vând urgent apartament cu 3 camere
conf. 2, superfinisat, cu central

ţ avantajos.
Tel. 0723-484780, 0731-189586, 0730-
067380. (Grecu Haus)

Cump

Tel. 0723-484780, 0731-
189586, 0730-067380. (Grecu Haus)

ădire cu 2
niveluri, cu spa

ă sau sediu bănci. Vis-a-vis
AJOFM. Pre

ă
ătărie, garaj, anexe, curte betonată,

grădină mare, încălzire centrală proprie,
situată în Dealul Crucii, Rândul III, la
pre

ă ă în Văliug, cu
5 camere, 2 bucătării, garaj, pivni ă,
curte ădină, la pre

ătre
mănăstire, în suprafa ă de 3.187 mp
fâne ădure cu utilită

ă
Releu ă

manastire iar pe muntele Semeni lângă
cabana Gozna, mai jos de eoliene, la
pre

ăturate în
Băile Herculane în suprafa ă de 4.316
mp ă centrală
lângă Hotelul UGSR cu acces auto la 2
drumuri principale, la pre

ă, et. 3/4,
în Govândari, Micro 4, la pre

ăr urgent case în zona
Muncitoresc, Moroasa, precum

ă.

19

cu 5 camere, baie,

6

şi gr

ş,
zona Teiuş, situat pe drumul c

şi 2.568 mp p
ul de €/mp neg.

şi
şi pe Calea Timişorii, lâng

şi 6.834 mp, situate în zon

şi zona
central

Ofer spre închiriere spaţiu comercial
situat în Re ţa, bd. Republicii, zona
Govândari, arter

ţie auto-
buz ţ

ţ închiriere 15 €/mp lunar +
tva.Tel.221529, 0724-302616 (Magister)

Ofer spre închiriere situat în Re iţa,
zona Lunca Pomostului bd. A.I.Cuza,
lâng ţie

ţie de tramvai
ţ

ţ 15 €/mp lunar +
tva.Tel.221529, 0724-302616 (Magister)

Ofer spre închiriere spaţiu comercial
situal în Re ţa, bd. I.L.Caragiale, zon

ţa de 189 mp,
front stradal 12 mp, zona b

ţului. Preţ 30
€/mp lunar + tva. Tel. 221529, 0724-
302616. (Magister)

Ofer spre închiriere spaţiu comercial
situal în Re ţa, bd. Revoluţia din De-
cembrie, cu trafic pietonal

ţie de tramvai
ţa 160 mp,

front stradal 12 l, preţ 15 €/mp lunar +
tva.Tel. 221529, 0724-302616(Magister)

Ofer spre închiriere spaţii pentru biro-
uri, firme, zon ţ 500 €/lun
Tel. 221529, 0724-302616. (Magister)

Ofer spre închiriere hal ţie,
depozit, 1.100 mp, toate utilit ţile, zona
Calea Timi ţ 2 €/mp. Tel.
221529, 0724-302616. (Magister)

Ofer spre închiriere spaţiu comercial
100 mp, zona bd. Rep ţ 13 €/
mp.Tel.221529, 0724-302616(Magister)

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

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)

Vând sau închiriez spaţiu comercial
70 mp, pretabil cabinet medical, sedii
firme, comerţ. Preţ 60.000 €. Tel.
221529, 0724-302616. (Magister)

Vând cas
ţ 26.000 €. Tel. 221529, 0724-

302616. (Magister)
Vând apartament 3 camere conf. 1

decomandat, etaj 10/10, îmbun ţit,
zon ţ 47.000 € fix. Tel.
221529, 0724-302616. (Magister)

Vând 600 mp teren intravilan în
Crivaia. Preţ 25.000 € fix. Tel. 221529,
0724-302616. (Magister)

Vând 5.000 mp teren, zona Calea
Timi ţ 35 €/mp. Tel. 221529,
0724-302616. (Magister)

Vând hal ţie,
depozitare) + 5.000 mp teren în Caran-
sebe ţ ţile.
Tel. 221529, 0724-302616. (Magister)

Vând hotel + 3.065 mp teren în
Staţ ţ 250.000 € fix. Tel.
221529, 0724-302616. (Magister)

Vând spaţiu comercial 600 mp situat
în Re ţa, complex comercial Nera. Preţ
negociabil. Tel. 221529, 0724-302616.
(Magister)

Vând 9.000 mp teren intravilan Calea
Timi ţ 150 €/mp.
Tel. 221529, 0724-302616. (Magister)

Vând 12.300 mp teren intravilan +
caban

ţ 200.000 € fix.
Tel. 221529, 0724-302616. (Magister)

Vând hotel 50 locuri în constucţie +
10.000 mp teren intravilan, preţ 500.000
€. Tel. 221529, 0724-302616. (Magister)

Vând 2.460 mp teren în zona Triaj.
Preţ 30 € mp. Tel. 221529, 0724-302616.

Vând 8.000 mp teren în Crivaia,
situat la strada principal ţ neg. Tel.
221529, 0724-302616. (Magister)

şi

şi pietonal, sta
şi tramvai în vecin

ş

şi sediul Enel, zon
şi auto intens, cu

sta şi autobuz în apropiere,
suprafa

şi

şi
şi auto intens,

sta şi autobuz în apropiere,
3 locuri de parcare, suprafa

şoarei. Pre

şa, Oravi
şu, practic

şorii. Pre

ş, zona Racovi

iunea Secu. Pre

şi

şorii, front 150 ml. Pre

ă principală comercială,
trafic intens auto

ătate, suprafa ă
168 mp, front stradal 14 ml, locuri de par-
care 6, pre

ă Poli ă comer-
cială cu trafic pietonal

ă 140 mp, 5 locuri de parcare,
front stradal 12 ml, pre

ă
ultracentrală, cu suprafa

ăncilor
comerciale, cabinete notariale, hoteluri,
sediul administrativ al jude

ă centrală. Pre ă.

ă (produc
ă

ublicii. Pre

ăile-Herculane, O
ăm chiriile din zonă.

ă 3 camere în loc Măureni.
Pre

ătă
ă centrală. Pre

ă 1.299 mp (produc

ă, cu toate utilită

ă 8 camere, apă curentă, canali-
zare, curent 380 V situat pe Muntele Se-
menic, zonă centrală. Pre

ă. Pre

Vând urgent, 2 camere cu îmbun t -
ţiri, zon foarte bun , ocupabil imediat,
bloc de 4 etaje.Tel. 0748-119121(TryoM)

Vând urgent apartament 3 camere,
conf. 1 decomandat, cu central termic ,
termopane, gresie i faianţ , zon foarte
bun . Tel. 0748-119122 (Tryo M)

Vând apartament 3 camere, conf. 1,
etaj superior în Govândari preţ 28.000 €.
Tel. 0748-118777 (Tryo M)

Vând garsonier în zon bun , preţ
17.500 €. Tel. 0748-118778 (Tryo M)

Vând apartament cu 2 camere, conf.
1, cu central ocupabil imediat. Tel.
0748-118778 (Tryo M)

Vând spaţiu comercial, ultracentral
în suprafaţ de peste 600 mp. Tel. 0748-
119442 (Tryo M)

Vând teren parcelat pe Calea Caran-
sebe ului. Tel. 0748-119443 (Tryo M)

Vând garsonier în bloc de aparta-
mente preţ 18.000 €. Tel. 0788-520899

(Tryo M)
Vând apartament 2 camere cu

central termic , ocupabil imediat. Tel.
0748-119444 (Tryo M)

Vând apartament 1 camer , 18.500 €
neg. Tel. 0748-118080 (Tryo M)

Vând apartament 2 camere semide-
comandat, preţ 25.500 € neg. Tel. 0748-
118080 (Tryo M)

Vând apartament 3 camere deco-
mandat, 35.000 € neg. Tel. 0748-118080
(Tryo M)

Vând teren pe Calea Caransebe-
ului, parcele între 1.000-1.400 mp,

acces auto. Tel. 0748-118080 (Tryo M)
Închiriez apartament 2 camere

Govândari. Tel. 0748-118080 (Tryo M)
Vând 2 camere c min, preţ 11.300 €

neg. Tel. Tel. 0748-118080 (Tryo M)
Vând 1 camer c min cu îmbun -

t ţiri, preţ 7.500 € neg. Tel. 0748-118080
(Tryo M)

ă ă
ă ă

ă ă
ă ă

ă

ă ă ă

ă

ă

ă

ă ă

ă

ă

ă ă ă
ă
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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, 072 -3 484780
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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

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
E-mail: office magister-imobiliare.ro www.@ magister-imobiliare.ro

La vânzarea de apartamente
agenţia nu percepe comision de la vânzător

S.C. Magister Imobiliare
Agentii imobiliare ,Agentii imobiliare ,Agentii imobiliare,
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1 nov 0 ,3297
nov 0 59,9982

1 nov 0 61,2369
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7 nov 0 63,9030
8 nov 0 61,9082
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Data Lei noi

PREŢUL
GRAMULUI DE AUR lei
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EURO

CURSUL VALUTAR COMUNICAT DE B.N.R.
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3,55
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3,
3,
3,
3,

3,

USD

29 30 31 15 16 19 20 211 2 5 6 7 8 9 12 13 14 22 23 26 27 28

2 2 20079 Octombrie - 8 Noiembrie

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

PRISMA
angajează
Tel. 22.11.34

jurnalist

secretară

asistent marketing

Condiţii: absolvent studii de specialitate 2007

Elcom s r l organizeaz 0. . . ă începând cu data de 3 .11.2007
acreditat de ministerul muncii pe

structura ECDL. Tel. 220711.
curs operare calculator
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DE VĂZUT LA TV:
TENIS: FINALA CUPEI DAVIS, RUSIA - SUA

Vineri Telesport ora 23:00
GIMNASTICA: Testarea pentru jocurile olimpice

Sambata Telesport ora 12:00
SARITURI CU SCHIURILE: Camp Mondial, Finlanda, DT142

Sambata Eurosport ora 17:15
HANDBAL FEM.: Camp Mondial, Grupe, Romania - China

Duminica TVR 2 ora 17:55
SCHI ALPIN: Camp Mondial, Masculin, Slalom urias, Franta

Duminica Eurosport ora 18:45 si 21:30
HANDBAL FEM.: Camp Mondial, Grupe, Romania - Polonia

Marti TVR 2 ora 21:30

COMPETIŢII SPORTIVE ÎN S PT MÂNAURM TOARE:Ă Ă Ă
18 nov - 02 dec: VOLEI MASC. - Cupa Mondiala, Japonia;
30 nov - 02 dec: TENIS - Finala Cupei Davis, Rusia - SUA;
02 - 16 dec: HANDBALFEM. - Campionatul Mondial, Franta;
05 dec: FOTBAL- Cupa Romaniei.

Clasament etapa a 16-a:
M V E I G GP PM

LIGA 1

.

1. CFR Cluj 16 12 4 0 27 10 40p
Unirea Urziceni 16 9 5 2 21 12 32
Politehnica Timisoara 16 9 4 3 34 24 31
Rapid Bucuresti 15 8 5 2 24 12 29
Steaua Bucuresti 15 8 4 3 14 9 28

. FC Vaslui 16 7 6 3 25 16 27
7. Dinamo Bucuresti

Gloria Bistrita 15 6 4 5 19 22 22
9. Otelul Galati 16 7 0 9 23 32 21

. Ceahlaul Piatra Neamt 15 5 2 8 17 20 17
11. U. Craiova 16 5 2 9 16 20 17

Dacia Mioveni 16 4 5 7 16 20 17
13. Gloria Buzau 16 5 2 9 16 30 17

Politehnica Iasi 16 4 3 9 15 21 15
5. Pandurii Tg. Jiu 16 3 5 8 15 19 14p

16. UTA 16 3 5 8 14 20 14p
17. Farul Constanta 16 3 4 9 7 18 13p
18. U. Cluj 16 1 7 8 19 26 10p

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

16 7 5 4 24 15 26p
8 p

p
10 p

p
12. p

p
14. p
1

Etapa urmatoare (17/34) 30.11-02.12.2007: Vineri, 30.11:

Sambata, 01.12

Duminica,
02.12.

Gloria
Buzau - Steaua Bucuresti, (National TV, ora 13:00); Pandurii Tg. Jiu -
Gloria Bistrita (Telesport, ora 14:00); : Unirea Urziceni -
Dacia Mioveni, (Telesport, ora 13:00); Dinamo Bucuresti - UTA, (Antena 1,
ora 14:00); Rapid Bucuresti - FC Vaslui, (Kanal D, ora 20:30);

: Ceahlaul Piatra Neamt - Universitatea Craiova, (TVR 1, ora 15:00);
Politehnica Iasi - Otelul Galati, (Telesport, ora 16:45); Farul Constanta -
Politehnica Timisoara (National TV, ora 18:45); CFR Cluj - Universitatea
Cluj (Kanal D, ora 20:30).

Clasament etapa a 17-a:
M V E I G GP PM

LIGA a II-a, Seria II-a

.

1. FC Arges 17 14 1 2 43 9 42p
Gaz Metan Medias 17 12 1 4 39 21 37
CSM Rm. Valcea 17 10 4 3 28 16 34
Liberty Salonta 17 9 3 5 13 9 30
Muresul Deva 17 9 3 5 23 20 30

. Jiul Petrosani 17 9 6 2 21 9 28
7. FC Drobeta

FC Bihor 17 7 4 6 16 15 25
9. Unirea Alba Iulia 17 6 5 6 20 17 23

11. Minerul Lupeni 17 5 6 6 19 23 21
12. ISCT 17 6 3 8 14 21 21p
13. Ariesul Turda 17 5 4 8 14 24 19p
14. CFR Timisoara 17 5 3 9 13 17 18p
15. FC Targoviste 17 4 6 7 18 26 18p
16. Corvinul Hunedoara 17 3 3 11 10 31 12p
17. Poli II Timisoara 17 3 2 12 11 33 11p
18. FC Caracal 17 1 2 14 11 29 5p

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

17 8 2 7 21 17 26p
8 p

p

p
10 p. FCM Resita 17 6 4 7 23 20 22

Etapa urmatoare (18/34), Sambata 01.03.2008
iul

oli

; Gaz Metan Media

:FC Arges - Liberty
Oradea; FC Bihor - Mureşul Deva; Minerul Lupeni - CFR Timişoara; J
Petroşani - FC Târgoviste; P II Timişoara - FC Caracal; Unirea Alba Iulia
- Arieşu Turda; Corvinul Hunedoara - CSM Râmnicu Vâlcea;

ş - FC Drobeta.
ISCT - FCM

Reşiţa

Clasament etapa a 10-a:
M V E I G GP PM

HANDBAL MASCULIN - LIGA NATIONALA

.

1. Steaua MFA 9 7 1 1 283 252 15p
2. HC Odorhei 9 6 2 1 254 234 14p

4. Stiinta Municipal Bacau 10 6 2 2 304 283 14p
5. Univ. Bucovina Suceava 10 5 3 2 289 268 13p

. HCM Constanta 10 4 3 3 261 249 11
7. CSM Medgidia

Dinamo Baumit Bucuresti 9 5 0 4 241 240 10
9. CSM Oradea 9 3 2 4 258 261 8

. Minaur Baia Mare 10 3 2 5 271 282 8
11. Poli Izometal Timisoara 9 3 0 6 216 223 6
12. Uztel Ploiesti 9 2 0 7 219 251 4p
13. Energia Lignitul Tg. Jiu 10 2 0 8 260 294 4
14. Romvag Caracal 9 0 0 9 213 259 0p

3. UCM Resita 9 7 0 2 308 271 14p

6 p
10 5 1 4 273 283 11p

8 p
p

10 p
p

p

Etapa urmatoare (11/26): 02.12.2007 UCM Resita - HCM Constan
ta;

-:
Bucovina Suceava - Romvag Caracal; Dinamo Baumit - Stiinta Bacau;

Poli Izometal Timisoara - HC Odorhei; Steaua MFA - CSM Oradea; Minaur
Baia Mare - Uztel Ploiesti; Pandurii Tg. Jiu - CSM Medgidia.

HANDBAL MASCULIN
Rezultatele echipelor romanesti in Europa. In acest week

end, reprezentantele handbalului masculin romanesc in Europa au
disputat mansele retur din cadrul cupelor in care sunt angrenat

Steaua, UCM Resita si Poli Timisoara continua parcursul
european, in vreme ce Dinamo si Uztel se opresc in turul 3.

Uztel Ploiesti - Phadi Winterthur 33-31(tur19-37)
UCM Resita - Lindesberg 39-29 (in tur 35-34)
Marti s-a desfasurat tragerea la sorti pentru etapele urmatoare

din cadrul Cupelor Europene la handbal masculin: In
, Steaua MFA va da piept cu una dintre cele mai tari

formatii dintre cele opt care au venit din grupele Ligii Campionilor,
MKB Veszprem. In , detinatoarea trofeului, UCM
Resita va întâlni pe Moslavina Kutina (Croatia). Tot în Challenge
Cup, Poli Izometal Timisoara va juca împotriva echipei Fram
Reykjavik (prima mansa în deplasare).

-

e.

Cupa Cupelor
Cupa EHF
Cupa Challenge -

Steaua MFA- TIF Sandefjord 30-25 (in tur 28-27)
Dinamo - Dunaffer 27-36 (in tur 22-32)

Poli Timisoara - Wacker Thun 28-24 (tur 26 27)

Cupa
Cupelor

Challenge Cup

CAMPIONATUL MONDIAL DE HANDBAL
FEMININ - FRAN[A 2007

Lotul pentru Mondiale. Antrenorul Gheorghe Tadici a anuntat
lotul pentru Campionatul Mondial, competitie care se va desfasura
intre 2 si 26 decembrie, in Franta. Jucatoarele au fost selectionate
dupa incheierea Trofeului „Carpati”, competitie castigata de Romania
A, dupa victoria obtinuta ieri in fata Spaniei, scor 33-22.

Romania face parte din Grupa D la Campionatul Mondial alaturi de
Polonia, China si Tunisia. Toate meciurile grupei se vor desfasura la
Toulon. Programul echipei Romaniei: duminica 2 dec. China de la ora
18:00; luni 3 dec. Tunisia de la ora 19:30 si marti 3 dec. Polonia de la
ora 21:30. Toate meciurile vor fi transmise in direct de TVR 2.

Nota: Primele doua echipe din fiecare grupa se califica în grupele
principale (M I, Metz - A¡B¡C; M II, Dijon - D¡E¡F), iar meciurile se vor
desfasura pe 6, 8, 9 si 11 decembrie. Din grupele principale se califica
primele patru formatii. Fazele finale se vor juca la Paris astfel: sferturi -
13 decembrie; semifinale si meciuri de clasament - 15 dec.; finale si
meciuri de clasament - 16 decembrie.

SCHI ALPIN
Norvegianul Aksel Lund

Svindal a câ

-

-

-
-

-

ştigat slalomul
super-uriaş de la Lake Louise
(Statele Unite), desf şurat du
minic

şit s

şi cu
60 de sutimi pe elve

ştig

ş de
la Sloden, preluând conducerea
clasamentului general al com
peti

şi de
finlandezul Kalle Palander, cu
140 pct.

Urm

ş (sâmb şi un
slalom uriaş (duminic

ă
ă în cadrul Cupei Mondiale

masculine de schi alpin. Înregis
trat cu timpul de 1min. 29sec.
19/100, Svindal a reu ă-l
devanseze cu 44 de sutimi pe
austriacul Benjamin Raich

ă
torul "Globului de cristal" în se
zonul trecut, a înregistrat astfel
a doua victorie în actuala edi

ă cea din slalomul uria

ătoarea etapă a Cupei
Mondiale va avea loc în cursul
acestei săptămâni la Beaver
Creek (Colorado), unde sunt
programate o coborâre (vineri),
un super-uria ătă)

ă).

ţianul Didier
Cuche.

Schiorul norvegian, câ

ţie
a Cupei Mondiale de schi alpin,
dup

ţiei, cu 234 pct. El este
urmat de Raich cu 166 pct

FOTBAL - Liga
Campionilor

Marti si miercuri s-a desfa-
surat etapa a cincea din grupele
Ligii Campionilor. Iata rezulta-
tele inregistrate:

Marti, 27 nov. 2007:

Miercuri, 28 nov. 2007:

GRUPA E:

GRUPA F:

GRUPA G:

GRUPA H:

GRUPA A:

GRUPA B:

GRUPA C:

GRUPA D:

Stuttgart - Rangers 3-2
O. Lyon - Barcelona 2-2

Dinamo Kiev-AS Roma 1-4
M United - Sporting 2-1

TSKAMosc - PSV 0-1
Inter M. - Fenerbahce 3-0

Sevilla-Arsena 3-1
Steaua - Slavia Praga 1-1

Be - O. Marseille 2-1
Liverpool - 4-1

Rosenborg- Chelsea 0-4
Valencia - Schalke 04 0-0

W Bremen- Real Madrid 3-2
Lazio - Olympiacos 1-2

Benfica-AC Milan 1-1
Celtic - Sahtior D. 2-1

şiktaş
FC Porto
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