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Candida]ii la func]ia de pre}edinte al Consiliului Jude]ean
Cara}-Severin }i ordinea înscrierii pe buletinele

de vot la alegerile locale din data de 1 iunie 2008

Alimentare cu ap@ }i
canalizare în localit@]ile

din Cara}-Severin
Consiliul Judeţean Caraş-Severin a organizat

astăzi, 8 mai a.c. o întâlnire de lucru în cadrul
căreia a fost supus spre aprobare raportul de
evaluare şi raportul final al proiectului PHARE
„Facilitatea de evaluare Evaluarea Strategiei
Judeţene privind Accelerarea Dezvoltării
Serviciilor Comunitare de Utilităţi Publice în
judeţul Caraş-Severin”. Beneficiar al proiectului,
cu o valoare de 37.500 euro, este Consiliul
Judeţean Caraş-Severin.

In debutul întâlnirii, celor prezenţi li s-a
adresat vicepreşedintele Consiliului Judeţean,
domnul Dumitru Tilică Pârvulescu iar o prezenta
re a proiectului şi a importanţei acestuia pentru
judeţ a fost făcută de către doamna Claudia
Bedea, şef serviciu în cadrul Autorităţii de Con
tractare a Instrumentelor Structurale din cadrul
Ministerului Economiei şi Finanţelor. Consta
tările, concluziile şi recomandările au fost expuse
de către reprezentantul firmei contractante
greceşti, S.C. Logotech S.A., domnul Cristian
Steriade

In cadrul proiectului, derulat în perioada
ianuarie - aprilie a.c., 43 de unităţi administrativ-
teritoriale din judeţ au fost evaluate din punct de
vedere al nivelului de dezvoltare al infrastructurii
de apă, canalizare şi epurare, a gradului de
acoperire cu proiecte de investiţie - apă, canali
zare şi epurare - dar şi a termenelor de realizare a
acestora conform angajamentelor asumate prin
Tratatul de aderare la UE. S-a mai avut în vedere
numărul de locuitori şi dispunerea localităţilor în
teritoriul administrativ sub aspectul realizării
infrastructurii de apă, canalizare şi epurare.

Ca urmare a evaluărilor efectuate, într-o
primă etapă, şase localităţi au fost recomandate
ca fiind prioritare pentru realizarea intervenţiilor.
Este vorba de: Slatina Timiş, Băuţar, Bănia,
Mehadia, Constantin Daicoviciu şi Berzovia.
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Camelia Şuşco, Purtător de cuvânt

A fost lansat Programul IPA de de
Cooperare Transfrontalier@ România-Serbia

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor a lansat astăzi, 8 mai
2008, la Timişoara, Programul IPA de Cooperare Transfrontalieră România
Serbia. La eveniment au participat Dl. Horia IRIMIA, Secretar de Stat în cadrul
Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, Gordana
LAZAREVIC, Secretar de Stat din Ministerul Finanţelor-Serbia, reprezentanţi
ai Comisiei Europene, oficiali regionali şi locali din aria eligibilă, reprezentanţi
ai organismelor intermediare pentru program, precum şi potenţiali beneficiari.

“Prin Programul IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia pot fi
accesate fonduri pentru finanţarea de proiecte în domenii diverse:
infrastructură, turism, susţinerea IMM-urilor, protecţia mediului, cooperare în
cercetare, schimburi culturale şi sportive. Legăturile transfrontaliere dintre
zonele eligibile din România şi Serbia sunt legături istorice. Cunosc aceste
vechi colaborări deoarece şi eu locuiesc în această zonă, în judeţul Caraş-
Severin. Trebuie ca toţi actorii acestor colaborări să înveţe să beneficieze de
această oportunitate de finanţare europeană a proiectelor lor comune.”, a
declarat Secretarul de Stat din MDLPL, Horia IRIMIA.

Programul este finanţat de Uniunea Europeană prin Instrumentul de
Asistenţă pentru Preaderare (IPA)- Componenta Cooperare Transfrontalieră şi
co-finanţat de Statele Partenere în Program. Bugetul programului pentru
perioada 2007-2009 este de aproximativ 23 milioane de euro. Scopul progra
mului este de a realiza o dezvoltare economico-socială durabilă şi echilibrată a
regiunii de graniţă RomâniaSerbia, prin creşterea competitivităţii economice
globale a acestei regiuni şi prin îmbunătăţirea calităţii vieţii comunităţilor.

Aria de cooperare a programului cuprinde 3 judeţe din România (Timiş,
Caraş-Severin şi Mehedinţi) şi 5 districte din Serbia (Severno-Banatski,
Srednje-Banatski, Južno-Banatski, Braničevski, Borski). Programul este
structurat pe 4 axe prioritare: Axa prioritară 1 Dezvoltare economică şi socială;
Axa prioritara 2 Mediu şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă; Axa prioritară 3
Promovarea activităţilor “people to people”;Axa prioritarăAsistenţă tehnică.

Fiecare proiect implementat în cadrul acestui program trebuie să aibă cel
puţin un partener din cele două state partenere. Pentru a fi eligibili, potenţialii
beneficiari trebuie să îndeplinească următoarele criterii: să fie organizaţii sau
asociaţii non-profit, înfiinţate legal conform legislaţiei naţionale a României şi
Serbiei; să fie organizaţii neguvernamentale (asociaţii şi fundaţii), organizaţii
din domeniul public, autorităţi publice locale/regionale; să fie direct responsa
bile de pregătirea şi gestionarea proiectului împreună cu partenerii, să nu fie
intermediari; să îndeplinească toate criteriile de eligibilitate descrise în Ghidul
aplicantului. Programul finanţează atât proiecte soft cât proiecte de investiţii la
scară mică; toate proiectele trebuie să aibă un impact transfrontalier net; pro
iectele trebuie să respecte Axele Prioritare, măsurile şi operaţiunile indicative
din cadrul fiecărei măsuri şi trebuie să dovedească valoarea adăugată.

-

-

-

Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor - 08.05.2008
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1. ocioalcă
2. Spâ
3. Ş ă
4. Zabercavasile Mircea
5. Grindeanu Nicolae
6. Roş ţ
7. Popescu Gheorghe
8. Mă ă
9. Avram Silviu Dan

10. Balaci Gheorghe Petru
11. Schinteie Petru
12. Laza Marcel
13. Hurduzeu Silviu
14. Parghel Laurenţ
15. Bojinescu na driana
16. Dan asile
17. Chisă ţă
18. Rus Petru
19. Almă
20. Modoacă
21. Puş ş
22. Cernescu Nicolae
23. Că
24. Frana Petru
25. Tismă
26. Jurescu Ion
27. Miclă
28. Stoica Mă
29. Mihan Ilie
30. Onete Florian
31. Almă
32. Suru Petru
33. Hogea Că ă
34. Moş ă
35. Ţî
36. Baba Dorin M ai
37. Bă
38. Ciobî ă

1. Irimia oria- on
2. Vela Ion- arcel
3. Spă
4. Georgevici Iulian
5. Smultea Traian
6. Vatzulik Boris
7. Turnea Iustina
8. Cojocariu Ioan
9. Baş

10. Gâ

12. Cră
13. Tiugan Marin Victor Grig
14. Ş ă ţ
15. Damian Ilie Adrian
16. Kovacs Ionela
17. Preda Nicolae Ilie
18. Popescu Hadrian- onstantin
19. Rotaru Daniel
20. Stanciu Sorin- oria
21. Lelcu asile
22. Oprescu Ion
23. Lazarov Aurica
24. Lanoş ş
25. Bă
26. Pristavu Lavinia- arina
27. Bogdea Constantin Florin
28. Marş
29. Verindeanu Nicolae
30. Paica ihai
31. Rusu Ioan
32. Prorocu Petru
33. Că
34. Piţ
35. Irimia Gheorghe
36. Ş
37. Percea Gheorghe
38. Pop Petru

1. Ţ
2. Scobercea Ioan
3. Marcu Aurel
4. Iordan- eczi Gabriela
5. Tudorache Simona
6. Jura Petru
7. Peica Petru
8. Rusulescu Lorena- irabela
9. Ungureanu Dorinel

10. Oprea Simion
11. Ră
12. Inţ
13. Mihart Nicolae
14. Meda Romoş
15. Bompa Radu Cosmin
16. Radosavlevici Stancu
17. Matuschka ugustin
18. Bă ăş ă
19. Mihailovici Miodrag
20. Reus Adrian
21. Că ţ
22. Blidariu Gheorghe
23. Dragomir dam
24. Blagoiescu- iră
25. Petrovici Duş
26. Că
27. Milutin Iosif
28. Oţ
29. Tuş
30. Stoicu Iuliana
31. Să î ţă
32. Pera Constantin
33. Boncalo Mihai
34. Lalescu Ionuţ
35. Bihoi Florin Nicuş
36. Gheju Nicolae- osmin
37. Erimescu Gheorghe
38. Ristea Ion

1. Frunză
2. Secăş
3. Iancu Simion- imi
4. Soran Gavril
5. Ghiorghioni Ionesie
6. Magas Gheorghe
7. Ş
8. Bocş
9. Ristache Costinel- aniel

10. Radomir Nicolae
11. ovă
12. Brebu Iosif- ă ă
13. Chişă ă
14. Cotarcea aralambie

Poneţ
16. Segarcean Petru- drian
17. Liber Anatoli
18. Iancov Gheorghe
19. Pâ
20. Pă
21. Muntean Andreea- eodora
22. Cincheza Constantin- ristian
23. Ră
24. Rusu Valentin
25. Cî
26. Bojin Nicolae
27. Creţ
28. Constantin Clara- aria
29. Epure Florin- raţ
30. Jivan Adrian- chim
31. Borduz Ioan
32. Molnar Florica
33. Vasilescu Nicuş
34. Miclea urel
35. Goga Ion
36. Chisă ţă
37. Cî
38. Pă

1. Seres Adelia
2. Veres Covasal Francisc Alexandru
3. Racz irag ilma
4. Beke Vasilie
5. Szant Lehel Ludovic
6. Cziczeri Eva ldico
7. Hategan Marta
8. Oz Iulianna
9. Kecskes Istvan Imre

10. Szabo Iuliana
11. eke va idia
12. Szant Gabriela
13. Mucsi Ş
14. Szil

16. Szil
17. Mucsi Ecaterina
18. Savu Amalia
19. Makay Elisaveta

20. Szabo Iboika
21. Kecskes Ema Margareta
22. Pozsar Veronica
23. Kovacs Rozalia
24. Bubes Elisabeta
25. Farkas Gabriel Ladislau
26. Egri Matilda
27. Jurca Cecilia Haynalka
28. Tofan Etelca Ida
29. Sigmund Emilia Luiza
30. Nagy Ida
31. Bacoi Ş
32. Kovacs Anton
33. Bogdan Stelian
34. Kovacs Jen
35. Mate Emeric
36. Bogdan Iulian
37. Coposciug Ileana
38. Mate Attila

1. Iriza Marius
2. Moiescu Eugen
3. Pârvulescu Dumitru Tilică
4. Cionca Mihail
5. Opriş
6. Cheazna Marius
7. Chivari Silvia Mihaela
8. Să
9. Muntean Toma Eughen

10. Pavă
11. Niţ
12. Murgoi Petru
13. Galben Viorica
14. Râ
15. Popovici Marineta
16. Golopenţ
17. Radoslau Ionel
18. Marinescu Niculae
19. Preda Alexandru
20. Ră

22. Pă
23. Dumitraş
24. Andrei Ioan
25. Marinescu Ciprian
26. Ilioni Gheorghe
27. Isac Branco
28. Miculescu Mihai
29. Ciortuz Lică
30. Lighezan Adorian Petre
31. Marcu Petru
32. Moldovan Filaret
33. Demetrovici Flori
34. Gâ ă
35. Dumitru Aurel
36. Dragomir Goran Daniel
37. Milenovici Nelu
38. Moza Alexandru

1. Jurj Doru Mircia
2. Constantin Adrian-Ionel
3. Ursu Dumitru

1. Dalea Petru
2. Sprinceană
3. Spî ă ş
4. Popescu Ion
5. Lucaciu Mircea
6. Popescu Carmen
7. Rada Veronica
8. Bră
9. Petö Gyussi

10. Bră
11. Florescu Mă
12. Sprinceana Mă
13. Scă ş
14. Mureş

ă ş
16. Iordache Marin
17. Sacuiu Ion
18. Raichici Ion
19. Dalea Dumitra
20. Pop Vasile
21. Gavrilovici Miodrag
22. Popescu Gabriela
23. Ş
24. Petraş

25. Peto Paula
26. Pop Laura
27. Baciu Anuţ
28. Suciu Alexandru
29. Otu Liviu
30. Cocu Pavel
31. Otu Dorina
32. Rada Gheorghe
33. Cocu Aniş
34. Schiteanu Ortensia
35. Mitruţ
36. Iancu Adrian
37. Baciu Ş
38. Danciu Alexandru

1. Caraban Carol
2. Aftenie Emilian
3. Lonescu Mariana Sidonia
4. Nedelcu Emil
5. Nedelcu Alexandria
6. Gabor Leorean

1. Oberş ă ă
2. Gruia Gheorghe
3. Lache Toader
4. Demenenco Ion
5. Linţ
6. Domăş
7. Dumitru Gabriel Sorin
8. Rogin Ana
9. Norozescu Gheorghe

10. Lază
11. Mariş ă

ş
13. Nistor Doru Ion
14. Iovanovici Borislav
15. Fiat Nicolae
16. Să
17. Brinda Nicolae
18. Oprea Vasile
19. Rusu Mă
20. Caracaleanu Crican-Constantin
21. Todor Ion
22. Dancea Dă ă
23. Coş
24. Feneş
25. Macavei Victor Adrian
26. Broş ţ
27. Trulea Pavel-Martin
28. Janai Elena
29. Gherghina Gheorghe
30. Vernichescu Toma
31. Galescu Ovidiu Grigore
32. Roş
33. Ţ ş
34. Lucacela Bojincă
35. Hanţ
36. Vuletici Nicola
37. Ivan Dumitru Viorel

1. Marinescu Aurel
2. Mutu Viorel
3. Cremene Alexandru
4. Dumitru Dorel Spiru
5. Belba Marinela Ionela
6. Vesa Daniel Florin
7. Breş
8. Popescu Mircea
9. Marinescu Petre

10. Lipan Zoltan
11. Csöke Daniel Marian
12. Ienea Savu
13. Vasii Viorel Ş
14. Hoancă
15. Chiţ
16. Tacotă
17. Toderici Nicu
18. Muntean Ion Dobrin
19. Osvoalt Vasile Iosif
20. Stolojescu Angelica
21. Ghimboaşă
22. Bolgea Ramona Mă
23. Pană
24. Mutaş
25. Muneanelu Simion
26. Hî
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CAPITOLUL III
Regimul juridic al PFA, al intreprinzatorilor titulari

ai intreprinderilor individuale si al intreprinderilor
familiale

SECŢIUNEA1
Regimul juridic al PFA

SECŢIUNEAa 2-a
Regimul juridic al intreprinzatorului persoana

fizica titular al intreprinderii individuale

Art. 16. - In scopul exercitarii activitatii pentru care a
fost autorizata, PFApoate colabora cu alte persoane fizice
autorizate ca PFA, intreprinzatori persoane fizice titulari ai
unor intreprinderi individuale sau reprezentanti ai unor
intreprinderi familiale ori cu alte persoane fizice sau
juridice, pentru efectuarea unei activitati economice, fara
ca aceasta sa ii schimbe statutul juridic dobandit potrivit
prezentei sectiuni.

Art. 17. - (1) PFA nu poate angaja cu contract de
munca terte persoane pentru desfasurarea activitatii
pentru care a fost autorizata si nici nu va fi considerata un
angajat al unor terte persoane cu care colaboreaza potrivit
art. 16, chiar daca colaborarea este exclusiva.

(2) Cu toate acestea, o persoana poate cumula
calitatea de persoana fizica autorizata cu cea de salariat al
unei terte persoane care functioneaza atat in acelasi
domeniu, cat si intr-un alt domeniu de activitate
economica decat cel pentru care PFAeste autorizata.

Art. 18. - PFA este asigurata in sistemul public de
pensii si alte drepturi de asigurari sociale si are dreptul de
a fi asigurata in sistemul asigurarilor sociale de sanatate si
al asigurarilor pentru somaj, in conditiile prevazute de
lege.

Art. 19. - (1) PFA isi desfasoara activitatea folosind in
principal forta de munca si aptitudinile sale profesionale.
Ea nu poate cumula si calitatea de intreprinzator persoana
fizica titular al unei intreprinderi individuale.

(2) PFA poate cere ulterior schimbarea statutului
juridic dobandit si autorizarea ca intreprinzator persoana
fizica titular al unei intreprinderi individuale, cu
respectarea dispozitiilor cap. II si ale art. 21.

Art. 20. - (1) PFA raspunde pentru obligatiile sale cu
patrimoniul de afectatiune, daca acesta a fost constituit,
si, in completare, cu intreg patrimoniul sau, iar in caz de
insolventa, va fi supusa procedurii simplificate prevazute
de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu
modificarile ulterioare, daca are calitatea de comerciant,
potrivit art. 7 din Codul comercial.

(2) Creditorii isi vor executa creantele potrivit dreptului
comun, in cazul in care PFA nu are calitatea de
comerciant.

(3) Orice persoana interesata poate face dovada
calitatii de comerciant in cadrul procedurii insolventei sau
separat, prin actiune in constatare, daca justifica un
interes legitim.

Art. 21. - (1) PFAisi inceteaza activitatea si este radiata
din registrul comertului in urmatoarele cazuri:

a) prin deces;
b) prin vointa acesteia;
c) in conditiile art. 25 din Legea nr. 26/1990,

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Cererea de radiere, insotita de copia certificata

pentru conformitate cu originalul a actelor doveditoare,
dupa caz, se depune la oficiul registrului comertului de pe
langa tribunalul unde isi are sediul profesional, de catre
orice persoana interesata.

(3) Dispozitiile art. 11-13 se aplica in mod
corespunzator.

Art. 22. - Intreprinderea individuala nu dobandeste
personalitate juridica prin inregistrarea in registrul
comertului.

Art. 23. - Intreprinzatorul persoana fizica titular al
intreprinderii individuale este comerciant persoana fizica
de la data inregistrarii sale in registrul comertului.

Art. 24. - Pentru organizarea si exploatarea
intreprinderii sale, intreprinzatorul persoana fizica, in
calitate de angajator persoana fizica, poate angaja terte
persoane cu contract individual de munca, inregistrat la
inspectoratul teritorial de munca, potrivit legii, si poate
colabora cu alte PFA, cu alti intreprinzatori persoane fizice
titulari ai unor intreprinderi individuale sau reprezentanti ai
unor intreprinderi familiale ori cu alte persoane juridice,
pentru efectuarea unei activitati economice, fara ca
aceasta sa ii schimbe statutul juridic dobandit potrivit
prezentei sectiuni.

Art. 25 - (1) Intreprinzatorul persoana fizica titular al
unei intreprinderi individuale nu va fi considerat un angajat
al unor terte persoane cu care colaboreaza potrivit art. 24,
chiar daca colaborarea este exclusiva.

(2) Intreprinzatorul persoana fizica titular al unei
intreprinderi individuale poate cumula si calitatea de
salariat al unei terte persoane care functioneaza atat in
acelasi domeniu, cat si intr-un alt domeniu de activitate
economica decat cel in care si-a organizat intreprinderea
individuala.

(3) Intreprinzatorul persoana fizica titular al unei
intreprinderi individuale este asigurat in sistemul public de
pensii si alte drepturi de asigurari sociale si are dreptul de
a fi asigurat in sistemul asigurarilor sociale de sanatate si
al asigurarilor pentru somaj, in conditiile prevazute de
lege.

Art. 26. - Persoana fizica titulara a intreprinderii
individuale raspunde pentru obligatiile sale cu patrimoniul
de afectatiune, daca acesta a fost constituit, si, in
completare, cu intreg patrimoniul, iar in caz de insolventa,
va fi supusa procedurii simplificate prevazute de Legea nr.
85/2006, cu modificarile ulterioare.

Art. 27. - (1) Intreprinzatorul persoana fizica titular al
unei intreprinderi individuale isi inceteaza activitatea si
este radiat din registrul comertului in urmatoarele cazuri:

a) prin deces;
b) prin vointa acestuia;
c) in conditiile art. 25 din Legea nr. 26/1990,

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Cererea de radiere, insotita de copia certificata

pentru conformitate cu originalul a actelor doveditoare,
dupa caz, se depune la oficiul registrului comertului de pe
langa tribunalul unde isi are sediul profesional, de catre
orice persoana interesata.

(3) In cazul prevazut la alin. (1) lit. a) mostenitorii pot
continua intreprinderea, daca isi manifesta vointa, printr-o
declaratie autentica, in termen de 6 luni de la data
dezbaterii succesiunii. Cand sunt mai multi mostenitori,
acestia isi vor desemna un reprezentant, in vederea
continuarii activitatii economice ca intreprindere familiala.

(4) Dispozitiile art. 11-13 se aplica in mod
corespunzator. Activitatea va putea fi continuata sub
aceeasi firma, cu obligatia de mentionare in cuprinsul
acelei firme a calitatii de succesor.

Ordonanta de urgenta nr. 44/2008 privind
desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele
fizice autorizate, intreprinderile individuale si
intreprinderile familiale, a fost publicata in Monitorul
Oficial, Partea I, nr. 328 din 25 aprilie 2008.

Desfăşurarea activităţilor economice de către PFA

27. Stoichescu Gheorghe
28. Moldovan Nicolae
29. Stră
30. Câ
31. Ş
32. Că ă ş
33. Civig Nicolae
34. Că
35. Beutură
36. Câ
37. Ivan Simion Toma
38. Telescu Mircea Marius

1. Dumitrescu Romeo Traian
2. Vrapcea Nicolae
3. Preda Ion
4. Erimescu Ilie
5. Coş
6. Ş
7. Turcin Angelica
8. Bold Nicu
9. Ocanovici Sava

10. Pasă
11. Gruia Mircea Marius
12. Schinteie Ion
13. Trailovici Grigore
14. Franţ
15. Corocan Cornel Cristian
16. Mocanu Marius
17. Ticula Ioan
18. Romî
19. Prichici Gabriel
20. Panici Zlatibor
21. Seracin Aurel
22. Ţ
23. Cheţ
24. Stroia Dorin Valentin
25. Dră ă
26. Gî
27. Fî
28. Groză
29. Gogonea Nicolae
30. Toma Constantin
31. Molnar Lucian
32. Galescu Budariu Vasile
33. Brizu Florica Elena
34. Gheorghiţă

35. Blagoescu Petru
36. Archindeanu Ionel
37. Furtună
38. Schiopu Simion Doru

1. Iacob Dorinel
2. Cornean Silvius Petru
3. Hoffman Antoneta Stefania
4. Dogaru Liviu
5. Brâ
6. Spasoevic Mihaela
7. Pă
8. Lacob Vivi Mariana
9. Sonia Victor

10. Anghelina Liviu Marian
11. Popiţ
12. Ciobotaru Adrian Ş
13. Pausan Rodica Camelia
14. Petculescu Lonel
15. Bră Ş
16. Noră
17. Ş â
18. Lovă
19. Velovan Romeo
20. Gheju Liliana Elena
21. Bă ă
22. Ivanovici Nelu
23. Cotiga Izverceanu Adrian
24. Porumbel Ion
25. Modog Alexandru Calin
26. Că ă ţ
27. Junc Laurenţ
28. Jura Valeria Leontina
29. Jako Levente
30. Daniliuc Mircea
31. Ş
32. Molnă
33. Hoarcă
34. Meda Mihai
35. Tiuk Floriana
36. Milenovici Bisibor
37. Preda Metodie
38. Seracin Claudia

inescu Gheorghe Moise
rstoiu Victor
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rdu Petru
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c Dimitrie
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Uniunea Popular
UPSC

Partidul Initiaţiva Naţional
PIN

INDEPENDENŢI

ă Social Cre ă

ă

ştin
- poziţia 12

- poziţia 13

Poziţia 14. Ciobanu Mircea Paul

1. Proiect de hotărâre privind rectifica
rea bugetului local al municipiului Re

ătaru Liviu
2. Proiect de hotărâre privind modifica

rea
ările ările ulterioare.

ini ătaru Liviu
3. Proiect de hotărâre privind aproba

rea aportului în numerar al Consiliului
Local al municipiului Re

ării capitalului socialal S.C. „GROUP
ECOTERM" S.R.L.

ini ătaru Liviu
4. Proiect de hotărâre privind modifica

rea

ătaru Liviu
5. Proiect de hotărâre privind apro

barea documenta
ă economică", între km 7

ătaru Liviu
6. Proiect de hotărâre privind apro

barea Proiectului nr. C 243/2008 pentru
investi

ătaru Liviu
7. Proiect de hotărâre privind aproba

rea scoaterii din domeniul public

ării pentru extinderea cons
truc ătre S.C. DAVE S.R.L.

ini ătaru Liviu
8. Proiect de hotărâre privind aproba

rea scoaterii din domeniul public

ă de 841 mp
teren, Bd. Republicii FN - ie ătre
Cîlnic, în vederea concesionării prin licita

ă pentru amenajare expozi
ălătorie auto,

punct desfacere piese schimb pt remorci.
ini ătaru Liviu
9. Proiect de hotărâre privind aproba

rea scoaterii din domeniul public

ăgăra
ării pentru extinderea

construc ătre domnul BO-
DOIVALERICĂ

ătaru Liviu
10. Proiect de hotărâre privind aproba

rea scoaterii din domeniul public

ării pentru extinderea
construc ătre domnul OPRE
FLORIN-CRISTIAN.

ini ătaru Liviu
11. Proiect de hotărâre privind aproba

rea scoaterii din domeniul public

ăvi ării
pentru extinderea construc
ătre S.C. LISIPROD S.RL.

ini ătaru Liviu
12. Proiect de hotărâre privind aproba

rea scoaterii din domeniul public

ării
pentru extinderea construc
ătre S.C.MIRACOLPLUS S.RX.

13. Proiect de hotărâre privind aproba
rea concesionării fără licita ă a
suprafe

ătre S.C. TEMPO S.RX.
ini ătaru Liviu
14. Proiect de hotărâre privind aproba

rea scoaterii din domeniul public

ării pentru extinderea construc
ătre domnul MESSER

ROBERT RAOUL.
ini ătaru Liviu
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-

-

-

-

-

-
-
-

-
-

-
-

-
.

.

-

-

-

-

-

-

-

şi

şi completarea H.C.L. nr. 332/2005 cu
modific şi complet

şi

şi completarea art. 1 al H.C.L. nr.
100/2008.

ini

şi
8, Calea Caransebeşului, municipiul
Reşi

şi km 8 - Calea Caransebeşului, DN 58,
municipiul Reşi

şi trece
rea în domeniul privat al municipiului Reşi

şului,bloc 4A, scara 1, în vede
rea concesion

şi trece
rea în domeniul privat al municipiului
Reşi

şire c

şi

trecerea în domeniul privat al municipiului
Reşi

şului, bloc 22, scara A, ap. 1,în
vederea concesion

şi so

şi
trecerea în domeniul privat al municipiului
Reşi

şi
trecerea în domeniul privat al municipiului
Reşi

şi
trecerea în domeniul privat al municipiului
Reşi

şi
trecerea în domeniul privat al municipiului
Reşi

ţa
pe anul 2008.

iniţiator: Primar - Sp

ţiator: Primar - Sp

ţaîn scopul
major

ţiator: Primar - Sp

ţiator: Primar - Sp

ţiei de urbanism P.U.Z. -
„Dezvoltare zon

ţa.
iniţiator: Primar - Sp

ţia „Amenajarea terenului între km 7

ţa".
iniţiator: Primar - Sp

ţa a suprafeţei de 55,4 mp teren, Calea
Caransebe

ţiei existente c
ţiator: Primar - Sp

ţa a unui teren în suprafaţ

ţie public ţie pt
vânzare remorci, 2 boxe sp

ţiator: Primar - Sp

ţa a suprafeţei de 37,45 mp teren,str.
F

ţiei existente c
ţia BODOIANA.

iniţiator: Primar - Sp

ţa a suprafeţei de 55 mp teren, Bd.
Republicii, bloc 3, scara 3, parter, ap. 3, în
vederea concesion

ţiei existente c

ţiator: Primar - Sp

ţa a suprafeţei de 81,90 mp teren, str.
Bârz ţei, nr. 1, în vederea concesion

ţiei existente
c

ţiator: Primar - Sp

ţa a suprafeţei de 86 mp teren, Bd.
Republicii nr. 3-5, în vederea concesion

ţiei existente
c

ţie public
ţei de 125 mp teren, str. Ion Vidu,

nr. 11C, pentru extinderea construcţiei
existente c

ţiator: Primar - Sp

ţa a suprafeţei de 53,5 mp teren, Bd.
Republicii, bloc 7, se. 3, ap. 3-4, în vederea
concesion
ţiei existente c

ţiator: Primar - Sp

Notă: Pentru punctul 3 Consiliul Local
are rol deAdunare Generală aAsociaţilor
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Candida]ii la func]ia de consilier jude]ean
Cara}-Severin

Ordinea de zi a sedin]ei extraordinare
a Consiliului Local Re}i]a
din data de 13 mai 2008
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RBN estimeaz , pentru anul acesta, o inflaţie de 6 procente, peste calculul
anterior, îns reduce prognoza pentru anul viitor de la 3,9 la 3,5%

ă
ă Grupurile

energetice 1 i 2 de la Cernavod au primit autorizaţie de funcţionare Ministerul
Întreprinderilor Mici i Mijlocii a lansat trei ghiduri necesare pentru sprijinirea
întreprinz torilor care doresc s obţin fonduri europene

ş
ş

ă

ă ă ă

În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi găsi actele normative de interes general
publicate în Monitorul Oficial al României
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H.G. nr. 392 ţeniei române
de c (M.O. nr. 292/15.04.2008)

Ordinul nr. 227 al Casei Naţionale de Asigur
pentru aprobarea Protocolului privind

facilitarea accesului la tratamentul cu lanreotida al
pacienţilor cu acromegalie (M.O. nr. 292/15.04.2008)

Ordinul nr. 1.010/C al ministrului justiţiei privind
acordarea cet ţeniei române unor persoane (M.O. nr.
294/15.04.2008)

H.G. nr. 393 ţeniei române
unor persoane (M.O. nr. 297/16.04.2008)

Ordinul nr. 746/C al ministrului justiţiei privind
redobândirea cet ţeniei române de c

(M.O. nr. 297/16.04.2008)
Ordinul nr. 742 al ministrului s ţii publice pri-

vind modificarea Ordinului ministrului s ţii publice
nr. 569/2007 pentru aprobarea Listei preţurilor de
decontare ale medicamentelor eliberate prin farmaciile
cu circuit deschis pentru tratamentul bolnavilor inclu

ţional cu scop curativ, nominalizate prin
H. . (M.O. nr. 299/16.04.2008)

Republicare - Legea pomiculturii nr. 348/2003 (M.O.
nr. 300/17.04.2008)

Republicare - Legea nr. 193/2000 privind clauzele
abuzive din contractele încheiate între comercianţi

(M.O. nr. 305/18.04.2008)
Ordinul nr. 432 al ministrului internelor

ţia Naţional

ţile sale subordonate
(M.O. 307/18.04.2008)

Ordinul nr. 751 al ministrului s ţii publice privind
stabilirea cuantumului taxei pentru participarea la
concursul de rezidenţiat pe post în medicin

(M.O. nr.
307/18.04.2008)

Ordinul nr. 1.087 al ministrului economiei ţe
lor privind modificarea Ordinului ministrului de sta mi
nistrul finanţelor, nr.1.801/1995 (M.O. 307/18.04.2008)

Circulara nr. 10 a B ţionale a României

(M.O. nr. 307/18.04.2008)
O. .G. nr. 43 .u. .

i
(M.O. nr. 308/21.04.2008)

Ordinul nr. 472 al ministrului transporturilor privind
modificarea

ţei nr.
211/2003 pt aprobarea Reglement

ţii de identitate a vehicu
lelor rutiere, precum

(M.O. nr. 308/21.04.2008)
Ordinul nr. 1.011/C al ministrului justiţiei privind

redobândirea cet ţeniei române de c
(M.O. nr. 310/21.04.2008)

Ordinul nr. 281 al pre ţional
de Statistic

ţii ţiuni pt
contravenţiile prev G nr. 9/1992 privind
organizarea statisticii oficiale

ţionarea sistemului statistic
de comerţ internaţional cu bunuri, precum

ţiei persoanelor
împuternicite, a modelelor proceselor-verbale de
constatare ţionare a contravenţiei

ţ (M.O. nr. 311/21.04.2008)
Ordinul nr. 269/431 al ministrului dezvolt

ţelor

ţii pe baza
performanţelor de comportare la foc, aprobat prin
Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor

ţiei
(M.O. nr. 313/22.04.2008)

Republicare - Legea nr. 240/2004 privind r

(M.O. nr. 313/22.04.2008)
Ordinul nr. 238/282 al ministrului muncii, familiei

ţii de ţio
nal de Statistic

ţiilor din România (M.O. nr.
314/22.04.2008)

Ordinul nr. 413 al ministrului dezvolt
ţelor pt modificarea anexei la Ordinul

ministrului dezvolt ţelor
nr. 155/2008 privind aprobarea Schemei de ajutor de
minimis pt sprijinirea microîntreprinderilor pt dome
niul major de intervenţie "Sprijinirea dezvolt

ţional regional 2007-2013
(M.O. nr. 315/22.04.2008)

privind redobândirea cetă
ătre unele persoane

ări de
Sănătate

ă

privind acordarea cetă

ă ătre unele
persoane

ănătă
ănătă

ănătate din cadrul
Programului na

G nr. 292/2007

ă de Cadastru

ă ă

ănătă

ă, medicină
dentară

ăncii Na pri
vind rata dobânzii plătită la rezervele minime obligatorii
constituite în euro începând cu perioada de aplicare 24
martie - 23 aprilie 2008

u pt modificarea G
nr. 37/2008 pr ind reglementarea unor măsuri finan
ciare în domeniul bugetar

ărilor publice, transporturilor
ărilor privind omolo

garea de tip ăr

ă ătre unele
persoane

ă privind stabilirea persoanelor împuter
nicite să constate contraven ă aplice sanc

ăzute de O

ării de plată
ării,

lucrărilor publice

ăspun
derea producătorilor pentru pagubele generate de
produsele cu defecte

ă
ă privind modificarea

ării ocupa

ării, lucrărilor
publice

ării, lucrărilor publice

ării micro
întreprinderilor" în cadrul axei prioritare "Sprijinirea
dezvoltării mediului de afaceri regional

şi
în unele subprograme de s

şi
consumatori

şi reformei
administrative modificarea şi completarea
Ordinului ministrului internelor şi reformei adminis
trative nr. 371/2007 privind aprobarea tarifelor
serviciile furnizate de Agen şi

Publicitate Imobiliar şi unit

şi farmacie, sesiunea 22 iunie 2008

şi finan

şi completarea O

şi completarea anexei la Ordinul minis
trului lucr şi locuin

şi eliberarea c
şi omologarea de tip a produselor

utilizate la acestea - RNTR 2

şedintelui Institutului Na

şi s

şi de Legea nr. 422/2006

privind organizarea şi func
şi pentru

aprobarea modelului legitima

şi sanc şi a modelului
înştiin

şi locuin şi al ministrului internelor
şi reformei administrative modificarea şi
completarea Regulamentului privind clasificarea şi
încadrarea produselor construc

şi
turismului şi al ministrului administra şi internelor nr.
1.822/394/2004

şi
egalit şanse şi al preşedintelui Institutului Na

şi completarea
Clasific

şi locuin
şi locuin

şi local" din
cadrul Programului opera
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Senatorii au adoptat o iniţiativă legislativă care
stabileşte că, dacă o persoană nu şi-a exprimat în timpul
vieţii refuzul de a-şi dona organele, este implicit de acord
să le doneze, fiind stabilit astfel acordul prezumat al
persoanei în privinţa după
moarte. Camera Deputaţilor are competenţă decizională.

donării propriilor organe

Pana la 20 mai, toate autoritatile si institutiile
publice centrale, dar si unitatile din subordinea
acestora, trebuie sa transmita Ministerului Economiei
si Finantelor lista cu toate taxele, impozitele si tarife
fiscale si nefiscale pe care le gestioneaza, pentru a fi
incluse intr-un .Registru organizat la nivel national

Pana joi, 15 mai, persoanele fizice sunt
obligate sa depuna privind
venitul realizat in anul anterior iar angajatorii
trebuie sa-si indeplineasca obligatiile fiscale
privind impozitul si contributiile aferente
salariilor, pentru luna anterioara, pana la 25 mai.

declaratiile fiscale

| 15 - 21 |Mai 2008 PRISMA

Guvernul a adoptat în şedinţa de miercuri proiectul de Lege pentru
modificarea şi completarea Legii 119/1996 privind actele de stare civilă.

Actul normativ stabileşte crearea unui Registru naţional de evidenţă a
persoanelor, informatizat, prin intermediul căruia să existe un flux permanent
de informaţii între autorităţile administraţiei publice locale şi cele centrale. Va
fi organizat un sistem care să permită transmiterea on-line a acestor
informaţii în Registrul de evidenţă.

Asigurarea suportului tehnic necesar actualizării prin mijloace informatice
a Registrului naţional de evidenţă a persoanelor cu datele conţinute de certifi-
catele sau extrasele de stare civilă eliberate cetăţenilor români de autorităţile
străine care au fost înscrise (transcrise) în registrele de stare civilă române,
se va realiza eşalonat, de la data intrării în vigoare a prezentei legi astfel:

În termen de doi ani, la nivelul serviciilor publice comunitare locale locale
de videnţă a persoanelor;

În termen de trei ani, la nivelul primăriilor din unităţile administrativ
teritoriale în care nu funcţionează servicii locale de evidenţă a persoanelor.

Totodată, proiectul de Lege are în vedere armonizarea legislaţiei în
materia stării civile cu normele incidente din conţinutul altor acte normative.

Alte obiective urmărite prin promovarea acestui proiect de Lege vizează
descentralizarea unor activităţi, prin transferul unor competenţe ale
autorităţilor administraţiei centrale la instituţiile cele mai apropiate din
comunitate, precum şi simplificarea procedurilor specifice şi reducerea
timpului alocat soluţionării cererilor.

Atribuţiile de stare civilă vor fi îndeplinite, pe lângă consiliile judeţene,
respectiv de Consiliul general al municipiului Bucureşti, de serviciile publice
comunitare locale de evidenţă a persoanelor, în unităţile administrativ-
teritoriale în care acestea sunt constituite şi de ofiţerii de stare civilă din cadrul
unităţilor administrativ-teritoriale în care nu funcţionează servicii publice
comunitare locale de evidenţă a persoanelor. Totodată, persoanele fără
cetăţenie vor putea solicita înregistrarea actelor şi faptelor de stare civilă la
serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor şi, după caz, de la
primăria competentă. În prezent, aceste informaţii pot fi solicitate de la
autorităţile administraţiei publice locale competente.

Conform aceleiaşi propuneri, şefii misiunilor diplomatice şi ai oficiilor
consulare de carieră ale României vor încheia căsătorii între doi cetăţeni
români sau dacă unul dintre aceştia este român, numai dacă unul dintre cei
doi soţi au domiciliul sau reşedinţa în circumscripţia consulară a misiunii
diplomatice sau a oficiului consular. Până în prezent, această menţiune nu a
fost obligatorie.

În ceea ce priveşte modificările intervenite în statutul civil al cetăţenilor
români aflaţi în străinătate se înscriu de ofiţerul de stare civilă prin menţiune
pe marginea actelor de stare civilă , cu aprobarea Inspectoratului Naţional
pentru Evidenţa Persoanelor.

Activitatea de control al activităţii de stare civilă va reveni preşedinţilor de
consilii judeţene şi primarului general al municipiului Bucureşti.

Cererile de transcriere a certificatelor sau extraselor de stare civilă
înregistrate în străinătate, depuse anterior intrării în vigoare a legii, se
soluţionează potrivit reglementărilor în vigoare la data depunerii cererii.

Proiectul de Lege va fi transmis spre dezbatere şi adoptare Parlamentului.
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Guvernul Romaniei - Biroul de presa - 14.05.2008

Impozite, taxe }i contribu]ii care pot
fi pl@tite online de persoanele fizice,

prin carduri bancare
Ordinul Agentiei Nationale de Administrare

Fiscala nr. 718/2008 pentru aprobarea categoriilor
de impozite, taxe, contributii si alte venituri ale
bugetului general consolidat care pot fi platite online
(prin internet) de catre persoanele fizice, prin
intermediul cardurilor bancare publicat in Monitorul
Oficial Partea I nr. 347 din 06.05.2008.

Art. 1. - Agentia Nationala de Administrare Fis-
cala va asigura conditiile necesare efectuarii platii
online (prin internet) a obligatiilor fiscale de catre
persoanele fizice, prin intermediul cardurilor
bancare.

Art. 2. - Persoanele fizice pot achita online, la
bugetul de stat, prin intermediul cardurilor bancare,
obligatiile fiscale reprezentand impozit pe venit, plati
anticipate cu titlul de impozit, regularizari aferente
impozitului pe venit si obligatii fiscale accesorii
aferente acestora, pentru urmatoarele categorii de
venituri:

a) venituri din activitati comerciale;
b) venituri din profesii libere;
c) venituri din drepturi de proprietate intelectuala;
d) venituri din cedarea folosintei bunurilor;
e) castiguri din transferul titlurilor de valoare;
f) venituri din operatiuni de vanzare-cumparare

de valuta la termen, pe baza de contract;
g) venituri din activitati agricole;
h) venituri din transferul proprietatii imobiliare din

patrimoniul personal;
i) venituri din salarii pentru care angajatii au obli-

gatia stabilirii, declararii si platii impozitului pe venit.
Art. 3. - In vederea asigurarii efectuarii platii

impozitelor mentionate la art. 2 de catre persoanele
fizice, Agentia Nationala de Administrare Fiscala va
incheia contracte cu banci acceptatoare de
tranzactii online cu carduri, selectate in acest sens.

Art. 4. -Agentia Nationala deAdministrare Fisca-
la si bancile selectate vor stabili, prin contractele
incheiate, schimburile de informatii necesare intre
cele doua parti pentru functionarea corespunza-
toare a sistemului de incasari online, prin intermediul
cardurilor bancare, a obligatiilor fiscale.

Art. 5. - Directia generala de reglementare a
colectarii creantelor bugetare, Directia generala
proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia
de investitii, achizitii publice si servicii interne si
Directia generala de tehnologia informatiei din
cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala
vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin se publica in Monitorul
Oficial al Romaniei, Partea I, iar prevederile acestuia
vor intra in vigoare la data de 1 octombrie 2008.

Tratament egal între
femei }i b@rba]i

Guvernul a adoptat o
ordonanţă de urgenţă privind
implementarea principiului
egalităţii de tratament între femei
şi bărbaţi în ceea ce priveşte
accesul la bunuri şi servicii şi
furnizarea de bunuri şi servicii.

Orice persoană are dreptul
ca, în cazul în care se consideră
discriminată pe baza criteriului de
sex în ceea ce priveşte accesul la
bunuri şi servicii şi furnizarea de
bunuri şi servicii, să formuleze
sesizări/reclamaţii către furnizorul
de bunuri şi servicii sau împotriva
lui, dacă acesta este direct
implicat

Utilizarea elementului sex, ca
factor în calcularea primelor şi
beneficiilor, în cadrul serviciilor de
asigurare şi a serviciilor
financiare conexe nu trebuie să
determine diferenţe în materie de
prime şi beneficii pentru
persoana asigurată, în toate
contractele noi, încheiate după
data de 21 decembrie 2007.

Sunt exceptate contractele
care conţin diferenţe
proporţionale în materie de prime
şi beneficii pentru persoanele
asigurate, încheiate cu
respectarea următoarelor condiţii:

elementul sex este un factor
determinant în evaluarea riscului;

metoda de calcul a primelor şi
beneficiilor se bazează pe date
actuariale şi statistice relevante şi
realiste, prelucrate, publicate şi
actualizate regulat.

Autoritatea de supraveghere
în domeniul asigurărilor şi Autori
tatea de supraveghere în dome
niul pensiilor private au obligaţia
să comunice anual derogările
către Agenţia Naţională pentru
Egalitatea de Şanse între Femei
şi Bărbaţi (ANES), însoţite de
datele statistice relevante. Prima
comunicare va fi făcută la un an
de la intrarea în vigoare a
ordonanţei de urgenţă.

.

-
-
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5

� �

�

� �

� �

ocumentele privind programul nuclear nord-coreean par s Reuniune la Nivel Înalt

entralele eoliene vor asigura 20 la sut

e la 1 iulie, Fran a va prelua presedin ia Uniunii Europene

D

D ţ ţ

ă fie complete, afirmă un oficial american

ă UE -America Latină ă din necesarul de energie al SUApână

în 2030

şi

Reuniune Ministerial şi Caraibe C

Instituţii europene oferă aproape jumătate milion de euro

pentru romii din Republica Moldova ă ăşi Ucraina Angela Merkel a semnat în Brazilia acorduri de cooperare financiar şi energetic

Noul guvern al lui a obţinut miercuri votul
de încredere din partea Camerei inferioare a Parlamentului
italian, 335 de deputaţi votând pentru şi 275 împotrivă. După
succesul obţinut la alegerile legislative din 13-14 aprilie,
Berlusconi dispune de o majoritate absolută în cele două
camere ale legislativului de la Roma.

Silvio Berlusconi Duminică, 11 mai, în au avut loc alegeri
parlamentare anticipate. Alianţa „Pentru Serbia
europeană“ a preşedintelui Boris Tadici a câştigat
38,75% din voturi, iar Partidul Radical Sârb,
condus de Tomislav Nikolici, s-a clasat pe locul doi
cu 29,2% din voturi.

SerbiaPremierul rus, , a anuntat
componenta guvernului sau, reconfirman
du-i in functii pe ministrii de finante, externe,
al economiei si apararii, in timp ce fostul
premier, Viktor Zubkov, ramane in echipa ca
prim-vicepremier.

Vladimir Putin
-

V

-

-

-

-

ersiunea integrală a textului propunerii prezentate de
ministrul francez al afacerilor externe Robert Schuman, care a
stat la baza creării Uniunii Europene de astăzi.

“Pacea mondială nu poate fi asigurată fără a face eforturi
creatoare proporţionale cu pericolele care o ameninţă.

Contribuţia pe care o poate aduce civilizaţiei o Europă
organizată şi activă este indispensabilă pentru menţinerea unor
relaţii paşnice. Asumându-şi, timp de mai bine de 20 de ani, rolul
de campioană a unei Europe unite, Franţa şi-a pus dintotdeauna
eforturile în slujba păcii. Nu am reuşit să realizăm o Europă unită
şi ne-am confruntat cu războaie.

Europa nu se va construi dintr-o dată sau ca urmare a unui
plan unic, ci prin realizări concrete care vor genera în primul rând
o solidaritate de fapt. Alăturarea naţiunilor europene implică
eliminarea opoziţiei seculare dintre Franţa şi Germania. Orice
acţiune întreprinsă trebuie să aibă în vedere în primul rând aceste
două ţări.

În acest scop, guvernul francez propune ca măsuri imediate
să fie întreprinse într-o direcţie concretă, dar decisivă.

Guvernul francez propune ca producţia franco-germană de
cărbune şi oţel să fie plasată sub o Înaltă Autoritate comună, în
cadrul unei organizaţii deschise şi altor state europene. Punerea
în comun a producţiilor de cărbune şi oţel va asigura imediat
stabilirea unor baze comune de dezvoltare economică, un prim
pas către realizarea unei federaţii europene şi va schimba
destinele acelor regiuni care s-au dedicat în trecut fabricării
muniţiei de război, dar care au fost, în acelaşi timp, cele mai
constante victime ale conflictelor.

Solidaritatea de producţie astfel stabilită va demonstra că
orice război între Franţa şi Germania devine nu numai inimagi-
nabil, ci şi imposibil din punct de vedere material. Înfiinţarea
acestei unităţi de producţie puternice, deschisă tuturor ţărilor care
doresc să colaboreze, va pune bazele reale ale unificării
economice, angajându-se să le furnizeze tuturor ţărilor membre
elementele principale ale producţiei industriale, în condiţii egale.

Această producţie va fi oferită lumii întregi, fără diferenţieri
sau excepţii, pentru a contribui la creşterea nivelului de trai şi
pentru a promova realizările paşnice. Cu mijloace suplimentare,
Europa va putea să ducă mai departe realizarea uneia dintre
misiunile sale esenţiale: dezvoltarea continentului african.

În acest mod se va realiza, simplu şi rapid, acea fuziune a

intereselor care este indispensabilă pentru crearea unui sistem
economic comun; aceasta ar putea fi piatra de temelie a unei
comunităţi mai largi şi mai complexe reunind ţări aflate multă
vreme în conflicte sângeroase.

Prin punerea în comun a producţiei de bază şi prin instituirea
unei Înalte Autorităţi, ale cărei decizii vor reuni Franţa, Germania
şi alte state membre, această propunere va conduce la stabilirea
primelor baze concrete ale unei federaţii europene, indispensa
bilă pentru menţinerea păcii.

Pentru a promova realizarea obiectivelor astfel definite,
guvernul francez este pregătit să iniţieze negocieri pornind de la
următoarele considerente.

Sarcina pe care o va avea de îndeplinit ÎnaltaAutoritate comu
nă va fi de a asigura, în cel mai scurt timp posibil, modernizarea
producţiei şi îmbunătaţirea calităţii acesteia; furnizarea în condiţii
egale a cărbunelui şi oţelului pentru pieţele din Franţa şi Germa
nia, precum şi pentru pieţele din alte ţări membre; dezvoltarea în
comun a exporturilor către alte state; egalizarea şi îmbunătăţirea
nivelului de trai al muncitorilor din aceste ramuri industriale.

Pentru a îndeplini aceste obiective, pornind de la condiţiile de
producţie diferite din statele membre, propunem să se instituie o
serie de măsuri cu caracter tranzitoriu, cum ar fi aplicarea unui
plan de producţie şi investiţii, stabilirea unui mecanism compen
satoriu pentru egalizarea preţurilor şi crearea unui fond de
restructurare care să faciliteze raţionalizarea producţiei.
Circulaţia cărbunelui şi a oţelului între statele membre va fi
imediat scutită de toate taxele vamale şi nu va fi afectată de ratele
de transport diferenţiate. Se vor crea treptat condiţii care vor
permite o distribuţie cât mai raţională a producţiei, la cel mai înalt
nivel de productivitate.

Spre deosebire de cartelurile internaţionale, care au tendinţa
de a impune practici restrictive asupra distribuţiei şi exploatării
pieţelor naţionale şi de a menţine profituri mari, această
organizaţie va asigura fuziunea pieţelor şi extinderea producţiei.

Principiile şi acţiunile esenţiale definite mai sus vor face
obiectul unui tratat semnat între state şi înaintat spre ratificare
parlamentelor din fiecare ţară. Negocierile necesare pentru
stabilirea detaliilor legate de aplicarea acestor prevederi se vor
desfăşura cu ajutorul unui arbitru numit de comun acord. Acesta
va avea sarcina de a se asigura că acordurile convenite
corespund principiilor enunţate şi, în cazul în care se ajunge la un
impas, va decide ce soluţie urmează să fie adoptată.

Înalta Autoritate comună care se ocupă de administrarea
întregului sistem va fi alcătuită din personalităţi independente
numite de guverne, respectându-se principiul reprezentării egale.
Guvernele vor alege de comun acord un preşedinte. Deciziile
Autorităţii se vor aplica în Franţa, Germania şi în celelalte ţări
membre. În cazul în care deciziile autorităţii vor fi contestate, se
vor lua măsuri de la caz la caz.

Un reprezentant al Organizaţiei Naţiunilor Unite va fi acreditat
pe lângă Autoritate şi va întocmi un raport public pentru ONU de
două ori pe an, pentru a face un bilanţ al activităţii noii organizaţii,
în special în ceea ce priveşte respectarea obiectivelor acesteia.

Instituirea ÎnalteiAutorităţi nu va prejudicia în niciun fel regimul
de proprietate asupra întreprinderilor. În exercitarea funcţiilor
sale, Înalta Autoritate comună va lua în considerare puterea
conferită de Autoritatea Internaţională a Ruhrului şi obligaţiile de
orice natură impuse Germaniei, atâta timp cât acestea rămân în
vigoare.”

PRISMA | 15 - 21 2008 |Mai

Declaraţia din 9 mai 1950

Valori române}ti,
valori europene

In data de 9 mai a fost sărbătorită
Ziua Europei în mai multe localităţi şi
şcoli din Caraş-Severin.

La Reşiţa a fost organizată
dezbaterea cu tema „Valori româneşti,
valori europene” sub preşedinţia dom
nului Sorin Frunzăverde, parlamentar
european şi şeful delegaţiei române
din cadrul PPE-DE.

Simpozionul
s-a desfăşurat în
sala de şedinţe a
Consiliului Jude
ţean Caraş-Seve
rin cu participarea
unor reprezen
tanţi ai autorităţi
lor administraţiei
locale şi judeţene

şi a liceenilor din Judeţul Caraş-
Severin.

În cadrul conferinţei domnul Sorin
Frunzăverde a subliniat tripla semnifi
caţie a Zilei de 9 mai, care pentru
români reprezintă Ziua Independenţei
României, Ziua Victoriei împotriva
fascismului şi Ziua Europei, pe care o
celebrăm, ca stat membru al Uniunii
Europene, din anul 2007.

Europarlamentarul cărăşan a vorbit
asistenţei despre istoricul, semnifi
caţia, importanţa şi sistemul de valori al
Uniunii Europene.

Domnişoara Delia-Maria Iliasă,
asistent în cadrul cabinetului din
Bruxelles al parlamentarului Sorin
Frunzăverde, a o scurt

ţiilor europene şi a
vorbit liceenilor prezenţi despre posibi
lităţile şi oportunităţile de angajare în
structurile instituţiilor europene.

În cadrul dezbaterii, tinerii au adre
sat numeroase întrebări europarla
mentarului Sorin Frunzăverde, între
bări care au dovedit interesul acestora
faţă de subiectul prezentat, faţă de
modul în care sunt percepuţi şi trataţi
românii şi care sunt modalităţile con
crete de a schimba în bine imaginea
României şi a românilor în Europa.
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O şansa pentru Reşiţa
PNŢCD vine în faţa aleg

ţie (Lazar Cristian,
Nicoleta Hanţ, Gheprghe Rugiubei, Sasek Dorina ţii)

Dorim o campanie electoral
ţ

ţenii Re ţei sunt dezam ţi de politica dus

ţinut nici un moment contactul cu ei.
Voi înfiinţa un Consiliu Consultativ al prim ţa cu

reprezentanţi din fiecare zon
ţi în zon ţ

ţenilor.
Aceast ţiune face parte din respectul pe care primarul îl

datoreaz
ţi o ŢCD Re ţa.

ătorilor, în acest an electoral, cu o
echipa tânără, dinamică ă de ambi

ă de bun simt a
ărăni

ă ăgi ă în cei patru
ani de mandat de actualii edili

ăriei Re
ă a ora

ă) pentru a fi în permanen ă la curent cu
problemele re

ă ac
ă celor care l-au ales în fruntea ora

ă tinerilor

şi plin
şi al

şa cum suntem noi
ştii, morali, modeşti şi demni.

Cet şi
şi consilieri locali ai urbei, care nu

au men
şi

şului (în principiu oameni
respecta

şi

şului.
Acorda şans şi echipei PN şi

Reformarea clasei politice

Sper ca în acest an se va produce reformarea
clasei politice şi electoratul îşi va îndrepta atenţia
asupra şi spre un alt tip de politicieni.

De prea mult timp conduc aceeaşi oameni
judeţul şi municipiul Reşiţa,de prea mult timp
aceeaşi consilieri locali şi judeţeni candidează
doar pentru interese personale sau pentru
grupuri de interese.

Partidele mari schimba între ele puterea şi
mai nou, fără pic de jenă, candidaţii pe listele
electorale. De fapt este aceeaşi politică care a
dus ca municipiul Reşiţa şi judeţul Caraş-
Severin să se afle pe ultimele locuri în toate
statisticile privind dezvoltarea, la nivel de ţară.

Suntem convinşi că mesajele PNŢCD, a
candidaţilor acestui partid, vor ajunge la toţi
cetăţenii inclusiv prin intermediul ziarului
dumneavoastră.

Împreună pentru Caraş-Severin
Împreună pentru ReşiţaDomăşnean AlimpieDomăşnean Alimpie

Votaţi PNŢCDVotaţi PNŢCD

Respect pentru cetăţeni!Respect pentru cetăţeni!

Declaraţia Schuman din 9 mai 1950Declaraţia Schuman din 9 mai 1950
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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
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UN ANUNŢ DE CEL MULT 20 CUVINTE

Vând storc tor de fructe
Phillips, preţ 170 lei. Tel. 0770-
516238.

Vând laptopuri Acer de la
390 €, 2Gz, 1Gb ram, 250 Gb
hdd, wireless, dvdrw, 15,4 inch.
Y!m: maxi3_dan Tel. 0724-
215054.

Vând Enciclopedia C minu-
lui, Edit. Stiinţific i Enciclo-
pedica, 1975. 150 lei. Tel. 0745-
668683.

ă

ă
ă ş

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

DECESE
Înregistrate în Re ţa
în perioada 8 - 14 mai

şi

� �

�

�

�

� �

�

�

� �

Popescu Floare
Radu Eugen Zeman
Alfred Mih

Paidola Petru

Miclu Ilie Elena
Riedl Iosefina

Fenyes Mihai

(73 ani)
(57 ani)

Reme
ţa Ioan

(67 ani)
(77 ani) (49 ani)

ş Magdalena

ăilă Maria

(76 ani)
(76 ani)

(71 ani) (82 ani)
(76 ani)

Imobiliare

Auto-Moto-Velo
0726-378315.

Vând piese Golf 1 D, u i,
capote, piese motor i u i
caroserie 3 u i Golf 2 D. Tel.
0723-054615.

Vând VW Golf 1.4, albastru
metal an 2001, 109.000 km
reali, abs, esp, 4 airbag-uri, alar-
m , schimbat distr ibuţia,
nelovit Tel. 0721-524382,
0355-411369.

Vând Dacia break, alb din
1997, taxe pl tite pân în 2009,
stare impecabila. Tel. 0723-
894929.

Vând Opel Vectra, an fabri-
caţie 1997, închidere centrali-
zat , servo, 2 x airbag, abs,
euro 2, radiocasetofon Sony,
magazie 10 cd-uri Sony. 3.200
€. Re iţa, tel. 0728-020880.

ş
ş ş

ş

ş

ă
ă.

ă
ă ă

ă

Oferte-Cereri

de Serviciu

Înregistrate în Re ţa
pentru perioada

15 - 22

şi

mai

Matrimoniale
B

B rbat, 39 ani, stabilit în
Germania, caut femeie, 25-35
ani, pt. prietenie i eventual c -
s torie. Tel. 0049 1733587260

Dam
- .

Tân
ţ

ărbat singur, serios, fidel,
cu apar tament

ă

ă

ă
ă

ă de companie. Tel.
0751 627016

ără discretă ăgă-
toare doresc cuno ă domn.
Tel. 0755-262675.

ş i au to ,
55/170/70, îmi caut jum tatea.
Tel. 0751-636715.

ş

şi atr
ştin

-

Vând în Gătaia, în centru,
casă cu grădină 1.520 mp, pre

ă,
et. 1. Tel. 0256-410590, 0747-
832171.

Vând apartament 2 camere
decomandat, 2 balcoane, bucă-
tărie mare, 73 mp. Tel. 0355-
409155.

Vând casă, încălzire cen-
trală, terasă acoperită, geam
termopan, garaje, grădină. Tel.
222954.

Persoană fizică vând cămin
2 camere îmbunătă

ţ
neg. sau schimb cu apartament
în Re ţa, conf. 1, cu central

ţit, ocupabil
imediat. Preţ 13.500 €. Tel.
0770-746033, 0728-213320.

şi

Persoan fizic cump r
apartament o camer , garso-
nier sau camere de c min, în
Govândari. Tel. 0765-4444171.

Persoan fizic , vând apar-
tament 2 camere sem., parter
cu central termic în Moroasa,
preţ 34.000 € neg. Tel. 0770-
547057 sau 0723-400872

Închiriez apartament 3
camere Govândari, complet
mobilat, utilat, centrala, telefon,
internet, cablu, aragaz, frigider,
ma ina sp lat, tv, preţ 350
€/lun . Tel. 0722-207069.

Teren intravilan, 2.000 mp,
sat Dalci, jud. Cara -Severin,
lâng Muntele Mic, ap curent ,
curent electric, 6 €/mp. Tel.
0741-772793.

Vând camer de c min f r
îmbun t ţiri. Tel. 0253-372833.

Vând teren de 400 mp cu
c uţ i curent, ie irea spre
Caransebe vizavi de auto
service 22.000 € negociabil. Tel.
0722-871952.

Vând cas Gr dinari str.
Principal , 2 camere, buc t rie,
baie, cu gr din i teren agrigol.
Tel. 0745-652230.
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Vând cas

ţ 27.000 €. Tel. 0726-515154

ă în Ezeri
ă, curte ă ă mare.

Pre

ş bine
situat şi gr din

Închiriez casă mobilată în
zona Triaj, cu toate facilită

ă, gaz, cablu, telefon

ădure + fâne

ăr în Re

ă, et. 1, ofer maxim 28.000 €.
Tel. 0256-410590, 0747-
832171.

ă ă

ţile
(ap ). Tel.
0745-571052, 0355-405268.

Vând p ţe 5.800
mp, loc. Caransebe

ţa aparta-
ment 2 camere conf. 1 cu cen-
tral

Vând camer c min str.
Constructorilor preţ negociabil.
Tel. 0728-905832.

ş, zona
Teiuş. Tel. 0749-312329.

Cump şi

Joi, 15.05.2008

Vineri, 16.05.2008

Sâmbătă, 17.05.2008

Duminică, 18.05.2008

Luni, 21.05.2008

Marţi, 22.05.2008

1

2

3

4

1

1

2

3

4

5

6

7

1

1

2

1

2

. ( 7 ani) şi

(2 ani)

. ( ani) şi

( ani)

. (2 ani) şi

( ani)

. ă (25 ani) şi

Zierer Claudia (23 ani)

. Pintilii Petru (52 ani) şi

Heidecker Carin (47 ani)

. Feraru Hari Gheri (30 ani) şi

Crîsnic Emilia Maria (30 ani)

. Ţunea Cosmin Laurenţiu (31 ani) şi

Zuba (27 ani)

. Hoancă Florin Cosmin (26 ani) şi

Maidl Mariana Irina (29 ani)

. Piu Cristian Raul (25 ani) şi

Giurcovici Emina (24 ani)

. Negrea Alin Lucian (30 ani) şi

Bî (22 ani)

. Neagu Alin (21 ani) şi

Szatmari Alina Maria (20 ani)

. Râscanu Nelu (30 ani) şi

Bosioc Florentina (24 ani)

. Muntean Sorin Nicolae (28 ani) şi

Marina Alexandra Georgiana (21 ani)

. Zăria Sorin David (38 ani) şi

Negoiţă Gabriela (26 ani)

. Florea Benoni Viorel (39 ani) şi

Zmău Mihaela Carmen (40 ani)

. Cîtu Silviu Florian (27 ani) şi

Maromac Cristina Ionela (27 ani)

. Schinteie Adrian (23 ani) şi

Brabete Petra (24 ani)

Ungur Daniel 3

Sula Valentina 4

Ceica Emilian Lorel 32

Sab[u Borbala Adelca 28

Blaj Ioan 9

Cornea Steliana Liliana 21

Balic Sorin Dumitrel

ş Mihaela Sorina

ştea Oana Adelina

Caut doamnă cunoscătoare
a limbii germane pentru ngrijire
bătr nă l ngă Frankfurt din 15
mai. Tel. 0748 628726

Execut devize, sit a ii de
lucrări după antemăsurătoare
sau caiete de sarcini, n
programul D . Pre neg. Tel.
0724 895906

n ora ul B ofer ca
meră spa ioasa n apartament
pentru cazare 1-5 zile. Ca v,
frigider ă caldă permanent.
50 lei/zi. Tel 0745 668683

Sonorizez la pre

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

Execut lucrări n construc ii,
seminee, gresie, faian ă, izola
ii, case la cheie etc. Tel 0723
054615

ă, aur sau
electronice. Tel. 0723-495967.

î
â â ,

- .
u ţ

î
oclib ţ

- .
Î ra o -

ţ î
t

, ap
. - .

ţ
ţi, botezuri, chefuri, cu

muzic
- - .

î ţ
ţ -

ţ , . -
.

ţie imobiliar

ş şov

uri mici
nun

Ofer împrumut valutar cu
garan

Vând microbuz mixt Fiat
Ducato TDI 1997 neînmatri-
culat, 2.200 € sau alternative
ma

Vând bicicleta moutainbike
treisfert, model excelent la preţ
acceptabil. Tel. 0723-894929.

Vând Dacia Logan 1,5
diesel, 30.000 km, preţ 6.300 €
neg. + TVA. Tel. 0355-407174

Logan 1.5 dci, an 2006,
50.000 km, garantie mai 2009,
revizii la zi, unic proprietar, preţ
6.800 € negociabil. Tel. 0752-
210208.

Vând Dacia Papuc cu 5
locuri din 2000, carling , alb ,
benzin preţ 3.300 € neg. Tel.

şin mică ă. Tel. 0255-220717,
0723-312985.

ă ă
ă,
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În
ţi publica

anunţuri de

condoleanţe
la preţuri rezonabile

PRISMA
pute

comemorări

Prim ria ora uluiă
ă licita ă deschisă pentru

vânzarea bunurilor imobile - terenuri de construc
ă de 711

mp, CF nr. 5887 sub nr. top. 1004/2/6/2, în suprafa ă de
5768 mp respectiv CF nr. 5872 sub nr. top. 1001/b-1001/b-
1001/d/11/b/2 în suprafa ă de 776 mp.

Licita
ăriei Boc

ăriei
Boc

ş şa, cu sediul în str. 1 Decembrie
1918 nr. 22, organizeaz

şa în sala de şedin

şa, tel. 0255-555903 int. 109.

Boc
ţie public

ţie, înscrise
în CF nr. 5886 sub nr. top 1004/2/6/1, în suprafaţ

ţ

ţ
ţia va avea loc în data de 10.06.2008 ora 11.00 la

sediul Prim ţe.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Prim

ANUNŢ

RE IŢA:Ş

ŞA
MOLDOVA NOU

Agent comercial: 5; Administrator: 1; Agent de
asigurare: 1; Agent securitate: 1; Ajutor ospatar: 10; Asistent
farmacist: 1;Asistent medical generalist: 3; Barman: 8; Betonist: 2;
Brancardier: 1; Bucatar: 23; Camerista hotel: 2; Carmangier: 3;
Consilier: 7; Consilier statistician: 1; Consultant in informatica: 1;
Contabil: 2; Croitor-confectioner imbracaminte dupa comanda: 58;
Director tehnic: 1; Director vanzari: 1; Dulgher: 3; Electrician de
intretinere si reparatii: 21; Electronist depanator utilaje calcul: 1;
Faiantar: 7; Femeie de serviciu: 2; Fierar betonist: 15; Frezor
universal: 10; Gestionar depozit: 2; Inginer constructii: 9; Inginer
mecanic: 14; Ingrijitoare la unitati de ocrotire sociala: 1; Ingrijitor
cladiri : 13; Inspector asigurari: 1; Instalator instalatii tehnico
sanitare si de gaze: 15; Kinetoterapeut: 1; Lacatus constructii
metalice: 29; Lacatus mecanic: 37; Lucrator comercial: 4; Lucrator
sortator: 20; Magaziner: 6; Maistru prelucrari mecanice: 5;
Manager proiect: 1; Manipulant marfuri: 2; Maseur: 1; Masinist pod
rulant: 3; Mecanic auto: 1; Mecanic intretinere si reparatii: 5;
Montator, reglor, depanator aparate electronice: 1; Muncitor
necalificat la ambalarea produselor: 50; Muncitor necalificat la
demolarea cladirilor, zidarie, mozaic, faianta, gresie, parchet: 34;
Muncitor necalificat in industria confectiilor: 28; Operator
fabricarea mezelurilor: 1; Ospatar: 25; Patiser: 6; Pavator: 2;
Paznic: 2; Pregatitor suprafete pentru lacuit: 1; Proiectant inginer
electronist: 2; Referent de specialitate: 1; Secretara: 4; Secretara
dactilografa: 1; Sofer autobuz: 1; Sofer autocamion: 1; Sofer de
autoturisme si camionete: 1 + 1 persoană peste 45 de ani;
Strungar la masini de alezat: 5; Strungar la masini de prelucrat in
coordonate: 10; Strungar universal: 27; Sudor: 27; Sudor manual
cu arc electric: 39; Tehnician echipamente de calcul retele: 2;
Tamplar universal: 16; Tinichigiu carosier: 1; Turnator formator: 1;
Vanzator: 8; Vopsitor auto : 1; Vulcanizator: 1; Ziarist: 1; Zidar
rosar-tencuitor: 49; Zugrav-vopsitor: 22;

: Lacatus mina: 3; Miner in subteran: 5;
Electrician de mina: 1; Agent securitate: 4; Mecanic auto: 1;
Asistent medical generalist: 3; Sef sectie: 1; Croitor: 50; Gaterist la
taiat busteni: 1; Muncitor necalificat in constructii: 9; Muncitor
necalificat in industria confectiilor: 46;

BOC
Ă

TOTAL GENERAL: 859

: Lucrator comercial: 2;

AJOFM: Locuri de munc@ vacante
la 14.05.2008



VÂNZARE GARSONIERE

Â .

Â .

VÂNZARE CAS

Î

Vând apartament cu o cameră, Micro 3,
convector, u ă metalică, balcon, pre

ă Calea
Caransebesului, etaj 2, centrală, balcon
inchis. pre

ă, Micro 4,
termopane, u ă metalică, balcon.Tel.
0355-404462, 0740099789, 0788021438

Vând apartament 2 camere, Micro 3,
confort 1, decomandat, centrală,
termopane, pre

ă, pre

ă,
termopane, amenajat, pre

ă,
mobilat

ă, termopane. Tel. 0355-404462,
0740099789, 0788021438

Vând apartament 2 camere, Micro 4,
confort 1, decomandat, centrală, termo
pane, mobilat. Tel. 0355-404462,
0740099789, 0788021438

Vând ap 2 camere, Luncă, conf 1, de
comandat, boxă, centrală, termopane. Tel.
0355-404462, 0740099789, 0788021438

Vând apartament 2 camere Centru,
confort 1, decomandat, etaj intermediar,
centrală, termopane, boxă.Tel 0355-
404462, 0740099789, 0788021438

Vând apart 2 camere Luncă, confort 1,
semidecomandat, pre

ă metalică, pre

ă, negociabil. Tel. 0355-
404462, 0788021442, 0728625813

Vând apartament 3 camere, Micro 1,
etaj intermediar, confort 1, semidecoman
dat, termopane, 2 balcoane, pre

ă, termopane, pre

ăi, pre

ăi, centrală,
boxă, pre

ă, mobilat, pre

ă, centrală,
termopane. Tel. 0355-404462, 07400
99789, 0788021438

Vând apart 3 camere, Moroasa 2, conf
1, semidecomandat, etaj 2, centrală. Tel.
0355-404462, 0740099789, 0788021438

Vând apartament 3 camere, Micro 4,
confort 1, semidecomandat, 2 balcoane, 2
băi, pre

ă, termopane, amenajat. Tel 0355-
404462, 0740099789

Vând apartament 4 camere, Micro 4,
confort 1, decomandat, 2 băi, 2 balcoane,
centrală, termopane, pre

ă Luncă, living, 2 băi, bucă
tărie mare, terasă, amenajată, centrală,
mobilată complet, termopane,suprafa ă
construită 170 mp, curte 200 mp, garaj,
pret bun. Tel 0355/404462, 0788021442,
0728625813

Vând casă Stavila, 4 camere, garaj, 2
băi, centrală, termopane, pre

ă în Centru, 3 camere,
termopane, u ă metalică, u

ăi, pre

ă Muncitoresc, 4 camere,
BCA, centrală, 134 mp,amenajată, baie,
pre

ă in Boc ă bună,
amenajată, curte, termopane.Tel. 0355-
404462, 0788021442, 0728625813

Vând spa ă, 2
camere, 33 mp, termopane, pre

ă Luncă, 3
camere, demisol, etaj, centrală, bucătaria
mobilată. Tel.0355-404462, 0788021438,
0740099789

Ofer spre închiriere spa

ă, termopane, pre

ş

ş

şi utilat, tv, calculator, frigider, pre

ş

ş şi termopan,
200 mp teren, 2 b

şa zon

ţ neg.
Tel. 0788021442, 0728625813

Vând apartament cu o camer

ţ negociabil. Tel 0355-404462,
0788021438, 0740099789

Vând apartament cu o camer

ţ 36000 negociabil. Tel.
0355-404462, 0740099789, 0788021438

Vând apartament 2 camere, Moroasa,
confort 1, semidecomandat, etaj 2,
central ţ 34000 €. Tel. 0355-404462,
0788021442, 0728625813

Vând apartament 2 camere, Centru,
confort 1, semidecomandat, central

ţ negociabil. Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728625813

Vând apartament 2 camere Moroasa,
confort 1, semidecomandat, central

ţ
34000 € negociabil. Tel. 0355-404462,
0788021442, 0728625813

Vând apart. 2 camere, Micro 2, confort
1, semidecomandat, preţ 31000 € neg. Tel.
0355-404462, 0740099789, 0788021438

Vând apartament 2 camere Micro 1,
confort 1, decomandat, podele laminate,
cental

-

. . -

.
ţ 39000 neg. Tel.

0355-404462, 0788021442, 0728625813
Vând apartament 2 camere Micro 3,

confort 1 semidecomandat, termopane,
u ţ 30000 negociabil. Tel
0355-404462, 0740099789, 0788021438

Vând apartament 2 camere Micro 3,
confort 1, decomandat, etaj 3, izolat,
termopane, central

-
ţ neg. Tel.

0355-404462, 0788021442, 0728625813
Vând apartament 3 camere, Micro 2,

conf 1, semidecomandat, preţ 47000 €. Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728625813

Vând apart. 3 camere, Micro 3, etaj
intermediar, confort 1, semidecomandat,
central ţ negociabil. Tel.
0355-404462, 0788021442, 0728625813

Vând apartament 3 camere, Centru,
confort 1 decomandat, 2 b ţ neg. Tel.
0355-404462, 0740099789, 0788021438

Vând apartament 3 camere, Micro 4,
confort 1, decomandat, 2 b

ţ negociabil. Tel. 0355-404462,

0740099789, 0788021438
Vând apartament 3 camere, Moroasa

2, confort 2, etaj intermediar, termopane,
central ţ 39800 neg.Tel 0355-
404462, 0740099789, 0788021438

Vând apartament 3 camere, Moroasa
1, confort 1, semidecomandat, etaj inter-
mediar, preţ 40000 €. Tel. 0355-404462,
0788021442, 0728625813

Vând apartament 3 camere, confort 1,
decomandat, Micro 4, box

-

.

ţ 45000 €. Tel. 0355-404462,
0740099789, 0788021438

Vând apartament 4 camere, Centru,
parter, confort 1, decomandat, 2 balcoane,
preţ neg. Tel. 0355-404462, 0788021442

Vând apartament 4 camere, Micro 3,
confort 1, decomandat, etaj intermediar,
central

ţ negociabil. Tel.
0355-404462, 0788021442

Vând cas -

ţ

ţ 79000 €
neg. Tel.0355-404462, 0788021438,
0740-099789

Vând cas

ţ 73000 € neg.Tel
0355-404462, 0788021442, 0728625813

Vând cas

ţ negociabil. Tel. 0355-404462,
0788021442, 0728625813

Vând ieftin cas

ţiu comercial Lunc
ţ 35000 €.

Tel. 0788021438, 0740099789
Ofer spre închiriere cas

ţiu comercial
Micro 3, 66 mp, pretabil sedii firme, cabi-
nete medicale, birouri. Tel. 0788021438,
0740099789

Ofer spre inchiriere apartament 2
camere Moroasa, centrala, termopane,
masina spalat, utilat, mobilat. Tel 0355-
404462, 0788021438, 0740099789

Vând spaţiu Muncitoresc 150 mp,
teras ţ 43000 €. Tel.
0355-404462, 0788021438, 0740099789

Ofer spre inchiriere apartament 2
camere Micro 3, decomandat, mobilat,
aragaz frigider 120 €.Tel.0355-404462,
0788021438, 0740099789

V NZARE APART 2 CAMERE

V NZARE APART 3-4 CAMERE

Ă

NCHIRIERE

Vând c î ţ
ţ 14.000 € Tel.

0748-118777.
Vând apartament 3 camere conf. 1, etaj

1, cu central termic , zona Intim în bloc
turn, preţ 35.000 €. Tel. 0748-118777.

Vând ap. 2 camere, conf. 2, etaj 3, zona
Micro 1, cu convector, u de metal, zon
superb , preţ 30.000 €. Tel. 0748-118777.

Vând 3 camere, decomandat, zona
Micro 3, etaj 3 din 4 f r îmbun t ţiri preţ
45.000 € Tel. 0748-118777.

Vând apartament 2 camere, conf. 1,
zona Spar. Tel. 0748-119442.

Vând 2 camere conf. 2, etajul 3, scar
excelent , preţ 30.000 €. Tel. 0748-119442

Vând apartament 3 camere cu îmbu-
n t ţiri, preţ 38.000 €. Tel. 0748-119442.

Vând garsonier cu multiple îmbun -
t ţiri 23.500 € neg. Tel. 0748-119442.

Vând 3 camere, conf. 1, zona Micro 2,
etaj 1, central termic , preţ 35.000 €. Tel.
0748-118081.

Vând apart. 2 camere, etaj 3 din 4, zona
Micro 1, preţ 30.000 €. Tel. 0748-118081.

Vând apartament cu o camer bloc de
apartamente, zona Micro 2, preţ 23.000 €.
Tel. 0748-118081.

Închiriez garsonier mobilat sau

nemobilat . Tel. 0748-118080.
Închiriez apartament 2 camere, conf. 1,

mobilat. Tel. 0748-118080.
Vând ap.3 camere conf.1, decomandat

etajul 3, preţ 47.000 €. Tel. 0748-118080.
Vând cas , 3 camere, modernizat ,

zona Marginea. Tel. 0748-118080.
Vând apartament 3 camere, conf. 1, et.

1, preţ 35.000 € neg. Tel. 0748-118080.
Vând ap. cu o camer , zon bun , cen-

tral în garanţie, termopane de aluminiu
inclusiv la balcon, u de metal, podele
laminate, semimobilat . Tel. 0748-119444.

Vând apartament 3 camere, conf. 1,
decomandat, etajul 1, Micro 4, central ,
termopane. Preţ neg. Tel. 0748-119444.

Vând c min 2 camere, etajul 1, termo-
pane, u de metal, podele laminate, con-
tor de gaz, 14.000 € neg. Tel. 0748-119444

Închiriez c min cu o camer complet
renovat , termopan, u de metal, podele,
gresie, faianţ . Tel. 0748-119444.

Vând ap.2 camere, conf.1 decomandat
central , 3 balcoane, alte îmbun t ţiri, etaj
1 din 4, preţ 40.000 € neg.Tel.0748-119441

Vând apart. 3 camere, conf. 1 deco-
mandat, etajul 3 din 4, Govândari, central ,
preţ 45.000 € neg. Tel. 0748-119441.

ămin 2 camere cu mbunătă iri,
etajul 1, bloc cu interfon. Pre

ă ă

ă ă
ă

ă ă ă ă

ă
ă

ă ă
ă ă

ă

ă ă

ă
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ă
ă

ă

ă
ă
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ă ă
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ă ă ă

ă

ş

ş

ş
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VÂNZĂRI

ÎNCHIRIEZ

Vând cas

€
-

Ofer spre nchiriere

ă 120 mp + curte 350 mp
complet renovată ă, situată la
bulevard, zona Curtea de Conturi. Pre

ă veche, front stradal 20 mp
+ curte

ă. Pre

prafa ă totală de
96 mp situate în Blocul 800. Pre

ă de 32 mp, situat în
Blocul 800. Pre

comercial

ă 4 camere, baie, bucă
tărie, curte, garaj,zona Muncitoresc, pre

ă industrială - fabrică prelu
crare lemn în suprafa ă de 5.444 mp,
dotată ă complet (apă industrială,

punct de transformare energie electrică
propriu, canalizare, gaz) + 7.000 mp
teren aferent.

ă 1.299 mp (produc

ă, cu toate utilită

ăliugului. Pre

Vând 16.000 mp teren intravilan,
zona Triaj. Pre

ă. Pre

ă. Pre

ă.

ş

şi teren 1.300 mp situate în
Câlnic pe str. Bistri

şului la km 3,
pre

şului, pre

iunea Secu. Pre

şi utilat

ş, zona Racovi

şi
administrative + 2.000 mp teren situate
în Reşi

şorii, front ml. Pre

şorii. Pre

şi utilat complet. Pre

şi
utilat complet. Pre

i utilat
ţ

135.000 €. Tel. 221529, 0724-302616
Vând cas

ţei. Preţ 85.000 €. Tel.
221529, 0724-302616

Vând 2.500 mp teren, front stradal 40
ml. situat pe C. Caransebe

ţ 2,5 €/mp. Tel. 221529, 0724-302616
Vând apartament 3 camere conf. 1

semidecomandat, et. 9/10. Tel. 221529,
0724-302616

Vând spaţiu comercial 70 mp, zona
Lunc ţ 75.000 €. Tel. 221529, 0724-
302616

Vând 3 spaţii în su ţ
ţ 46.000

€ neg. Tel. 221529, 0724-302616
Vând spaţiu pentru birouri, sedii

firme, în suprafaţ
ţ 15.500 € fix. Tel.

221529, 0724-302616
Vând spaţiu comercial 240 mp +

spaţiu depozitare 120 mp, front stradal
25 mp, zona Muncitoresc. Preţ 105.000
€. Tel. 221529, 0724-302616

Vând spaţiu , 100 mp,
situat pe Calea Caransebe ţ
150.000 . Tel. 221529, 0724-302616

Vând cas
ţ

70.000 €. Tel. 221529, 0724-302616
Vând hotel 50 locuri în constucţie +

10.000 mp teren intravilan, preţ 500.000
€. Tel. 221529, 0724-302616

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

Vând hal -
ţ

Tel. 221529, 0724-302616
Vând hal ţie,

depozitare) + 5.000 mp teren în Caran-
sebe ţ ţile.
Tel. 221529, 0724-302616

Vând 1.200 mp spaţii comerciale

ţa, str. V ţ 550.000 €.
Tel. 221529, 0724-302616

ţ 40 €/mp. Tel. 221529,
0724-302616

Vând 9.000 mp teren intravilan Calea
Timi 70 ţ 150 €/mp. Tel.
221529, 0724-302616

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

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

Ofer spre închiriere 2.000 mp, spaţiu
depozit. Preţ 2,5 €/mp. Tel.

Ofer spre închiriere apartament 4
camere et. 1 decomandat, supermobilat

ţ 500 € lunar. Tel.
221529, 0724-302616

Ofer spre închiriere apartament 3
camere conf. 1 decomandat, mobilat

ţ 300 € lunar. Tel.
221529, 0724-302616

Ofer spre închiriere spaţiu comercial
70 mp situat în Lunc ţ 600 € lunar.
Tel. 221529, 0724-302616

Ofer spre închiriere spaţiu comercial
240 mp, spaţiu de depozitare 100 mp,
situate în zona Muncitoresc. Preţ 500
€/lun Tel. 221529, 0724-302616

î spaţiu comercial
140 mp + 100 mp curte, zona Triaj. Tel.
221529, 0724-302616
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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

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,

PRISMA | 15 - 21 2008 |Mai

Tel. 0355-404462, 0788-021439

intermedieri în orice tranzacţie imobiliar

ţ

ţ

ţ

ţii

topografi, juri
ţi, evaluatori, asiguratori

ă

consultan ă imobiliară pentru a face

dispunem de un
care ne permite de prezentare a ofertelor

în întocmirea actelor, sprijin
ă pentru întocmirea

asisten ă juridică pentru rezolvarea oricărei probleme legată de

ări

lucrări de

cea mai bună alegere

program performant de baze de date
metode moderne

rapiditate şi siguranţă
dosarului de credit

intabulări litigii

proiectare şi avize

cadastru şi topografie

colaborează cu experţi

şi
consultan

şi orice imobiliare

pentru construc şi amenaj

Banat Expert şti,
arhitec

http://www.magister-imobiliare.ro/


DE VĂZUT LA TV:
FOTBAL: Finala Camp European U 17, Turcia

Vineri Eurosport ora 19:30
CICLISM: Turul Italiei, Etapa 8

Sambata Eurosport ora 16:00
FOTBAL: Finala Cupei Angliei, Portsmouth - Cardiff City

Sambata Sport.ro ora 17:00
MOTOCICLISM: MotoGP, Marele Premiu al Frantei, Cursele

Duminica Eurosport ora 11:45
HANDBAL FEM.: Finala Cupei Cupelor, Larvik - Rulmentul Brasov

Duminica Sport.ro ora 20:15
FOTBAL: Finala Ligii Campionilor, M. United - Chelsea.

Miercuri ProTV ora 21:45.

COMPETIŢII SPORTIVE ÎN S PT MÂNAURM TOARE:Ă Ă Ă
10 mai - 01 iun: CICLISM - Turul Italiei, Il Giro 2008;
15 - 18 mai: KAIAC - CANOE - Camp European, Milano, Italia;
19 - 25 mai: TENIS - WTATour, Istanbul Cup, Turcia;
21 mai: FOTBAL- Finala Ligii Campionilor.

ATLETISM

Echipa masculină de gim
nastică artistică a României a
ob

ă a punctat
bine la paralele

ărituri, dar a pierdut
puncte importante la bară, cal
cu mânere ă
România a trebuit să se
mul ă cu locul trei.

România a urcat o pozi
ă de situa ări, însă a
fost depă ă de Rusia, echipă
care ăstrat titlul din urmă
cu doi ani, ă
tânără medaliată cu argint.

Sportivii no

ăzvan
ă

medalia de argint la Europenele
de la Lausanne.

ă

ăzvan

ă ar fi meritat medalia
de aur în finala de la sol de la CE
de la Lausanne ă arbitrii nu
au apreciat corect evolu

ă. “Normal, a
ă ne declare

la egalitate", a spus
ă, făcând

referire la faptul că oficialii i-au
acordat o notă cu doar 5 sutimi
de punct mai mică decât cea a
rusuluiAndrei Golotsutskov.

-

ţinut medalia de bronz la
Europenele de la Lausanne.

Echipa noastr

ţumeasc
ţie fa-

ţ ţia din calific

ţin de un punct de argint

ţia de la sol, fiind dep

-

ţia sa,
care l-au clasat pe poziţia se-
cund

ţar

şi sol, şi foarte
bine la s

şi inele, astfel c

şit
şi-a p

şi Germania, echip

ştri au fost la mai
pu şi la
aproximativ 3,5 puncte de titlul
continental.

Gimnastul român R
Şelariu a câtigat duminic

Şelariu a fost
notat cu 15,65 puncte pentru
evolu şit
pentru numai 0,05 puncte de
rusul Anton Golotsutskov,
sportivul care a câtigat titlul de
campion continental.

Gimnastul R Şelariu a
declarat, luni, la sosirea în Ro
mânia, c

şi c

ş fi putut avea
aur, arbitrii puteau s

Şelariu la
întoarcerea în

HANDBAL MASCULIN - LIGA NA[IONAL~
Clasament final 2007 - 2008:

M V E I G GP PM

.

1. Steaua MFA 26 21 2 3 868 731 44p
2. HCM Constanta 26 17 4 5 767 660 38p

4. Stiinta Municipal Bacau 26 13 6 7 836 794 32p
5. Univ. Bucovina Suceava 26 13 3 10 780 736 29p

. HC Odorhei 26 13 3 10 726 741 29
7. Minaur Baia Mare

CSM Medgidia 26 12 3 11 754 760 27
9. Dinamo Baumit Bucuresti 26 13 1 12 763 734 27

. Energia Lignitul Tg. Jiu 26 12 0 14 690 714 24
11. Poli Izometal Timisoara 26 11 0 15 647 663 22
12. CSM Oradea 26 7 3 16 718 768 17p
13. Uztel Ploiesti 26 5 0 21 660 790 10
14. Romvag Caracal 26 0 0 26 619 863 0p

3. UCM Resita* 26 17 2 7 829 764 35p

6 p
26 13 3 10 769 735 29p

8 p
p

10 p
p

p

WRC
Raliul Sardiniei

La sfarsitul acestei s pt
m ni va avea loc Raliul Sardi
niei in Italia, a sasea etapa din
cadrul Campionatului Mondial
de Raliuri. Raliul se va desfa
sura pe macadam si va contine
un total de 17 probe speciale,
raliul avand o lungime totala de
344,73 km.

Echipajul Bogdan Stanoiev /
Dan Hatigan va participa la
acest raliu. La 23 de ani,
Bogdan Stanoiev devine astfel
cel mai tanar pilot roman care
participa in competitia suprema
a raliurilor. Pilotul roman va lua
startul la trei etape din WRC de
anul acesta, urmand ca sezonul
viitor sa participle in regim
complet la Junior WRC.

ă ă-
â -

-

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

Clasament etapa a 15-a:
M V E I G GP PM

Clasament etapa a 31-a:
M V E I G GP PM

.

1. FC Arges 31 24 3 4 73 19 74p
Gaz Metan Medias 31 22 1 8 71 37 67
CSM Rm. Valcea 31 17 6 8 49 33 57
Alba Iulia 31 17 5 9 49 31 56
FC Drobeta 31 15 7 9 42 29 52

. Jiul Petrosani 31 16 8 7 45 25 51
7. Muresul Deva

FC Bihor 31 12 8 11 29 32 44
9. Liberty Salonta 31 12 7 12 31 30 43

. FC Targoviste 31 10 10 11 40 39 40
11. Minerul Lupeni 31 10 10 11 38 38 40

ISCT 31 11 6 14 27 35 39
13. CFR Timisoara 31 9 6 16 28 41 33

Ariesul Turda 31 8 8 15 27 44 32

16. Poli II Timisoara 31 8 5 18 23 50 29p
17. FC Caracal 31 5 6 20 29 53 21p
18. Corvinul Hunedoara 31 4 7 20 19 58 19p

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

31 14 6 11 35 35 48p
8 p

p
10 p

p
12. p

p
14. p
15. FCM Resita 31 8 5 18 33 59 29p

Etapa urmatoare (32/34) 17.05.2008:

FC Drobeta - FCM Resita

Alba Iulia - Poli II Timisoara;
FC caracal - FC Arges; CFR Timisoara - Gaz Metan Medias; Muresul
Deva - ISCT; Jiul Petrosani - Corvinul; Liberty Salonta - CSM Rm.
Valcea; FCM Targoviste - FC Bihor; ;Ariesul
Turda - Minerul Lupeni.

LIGA 2 - SERIA II

FINALA UCL
Miercuri, 21 mai de la ora

21:45 va avea loc finala Ligii
Campionilor la Moscova. Fina
listele sunt ambele din Anglia:
M. United si Chelsea Londra.

“Orasul Moscova este
pregatit pentru marea finala” a
declarat viceprimarul Rusiei. Si
stadionul "Lujniki" s-a moder
nizat cu un nou centru de presa
si doua panouri pentru scor.

-

-

F1 - MP al Turciei

Felipe Massa a reusit cea
de-a saptea victorie din cariera
(a doua din 2008) si asta pe
circuitul in care a urcat pentru
prima data pe cea mai inalta
treapta a podiumului; in 2006
brazilianul castiga pentru prima
data in Formula 1 chiar aici, in
Turcia, inregistrand totodata si
primul pole position din cariera;
2007 a insemnat de asemenea
un weekend complet - pole-vic
torie - pentru el. Pilotul Ferrari
nu s-a lasat nici anul acesta mai
prejos, intregind pole position-ul
obtinut cu a treia victorie
consecutiva pe Istanbul Park.

Clasament final cursa:
1. F. Massa Ferrari 1:26:49.451
2 .L. Hamilton McLaren
3 .K. Räikkönen Ferrari
4. R. Kubica BMW Sauber
5. N. Heidfeld BMW Sauber
6 .F.Alonso Renault
7. M. Webber Red Bull
8 .N. Rosberg Williams

In clasamentul general con
duce Raikkonen cu 29 de punc
te urmat de Hamilton cu 20 si
Kubica cu 19 puncte.

-

-
-

CICLISM
Nouazeci de rutieri din 17 tari vor participa, in perioada 7-14

iunie, la Turul Ciclist al Romaniei, competitie aflata la cea de-a 45-
a editie si care figureaza pentru prima data in calendarul Federatiei
Internationale de Ciclism (UCI). Potrivit unui comunicat al
Federatiei Romane de Ciclism, la competitie va participa si echipa
nationala a Italiei. Rutierii prezenti la eveniment vor concura
pentru 15 echipe din Romania si din strainatate. Traseul editiei a
45-a, de 1.172 de kilometri, incepe la Botosani si se incheie la
Constanta.Turul va fi prezentat intr-o conferinta de presa, joi, in
Sala Mare a Hotelului Capitol din Bucuresti. La conferinta de presa
va participa si presedinteleANS Octavian Bellu.

PRISMA SPORT PRISMA SPORT PRISMA SPORT PRISMA SPORTPRISMA SPORT PRISMA SPORT PRISMA SPORT PRISMA SPORT
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ATENTIE LA MOTOCICLISTI !!!
Campanie anti-accidente realizata de Timisoara Bikerswww.timisoarabikers.ro

Joi Vineri Sâmb@t@ Duminic@/15 Mai /16 Mai /17 Mai /18 Mai

ţi,Luni, 19 Mai Mar 20 Mai Miercuri, Joi, Vineri, Sâmbătă, Duminică,21 Mai 22 Mai 23 Mai 24 Mai 25 Mai
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UCM RE I A CAMPIOANŞ Ţ Ă
UCM Resita castiga a doua oara consecutiv Challenge

Cup. Echipa antrenata de Aihan Omer a castigat, duminica seara,
pentru a doua oara consecutiv Challenge Cup, dupa ce a invins in
mansa retur din finala formatia austriaca Alpla Hard, scor 26-18. In
tur, Resita a pierdut la un singur gol diferenta, asa ca resitenii erau
favoriti in fata austriecilor. De altfel, jocul a curs intr-un singur sens,
iar dupa prima repriza era clar ca trofeul va ramane la Resita si in
acest an. Dupa un inceput mai dificil, baietii lui Omer au dominat
clar disputa, s-au dezlantuit si s-au impus de o maniera categorica.

Publicul a contribuit intr-o mare masura la succesul Resitei.
Atmosfera a fost extraordinara, 1.500 de oameni traind in picioare
fiecare faza importanta a jocului. In fata salii a fost montat un ecran
gigant pentru suporterii care nu au mai prins tichete, iar acolo s-au
strans peste 4.000 de oameni pentru a urmari meciul De altfel,
biletele s-au epuizat in doar douazeci de minute.

Chiar si in momentul cand era clar ca Resita nu mai poate
scapa trofeul, tehnicianul Aihan Omer a incercat in permanenta sa
tempereze elanul handbalistilor sai, care au facut si spectacol in
repriza a doua, in fata unui adversar ingenuncheat. La sfarsit toata
lumea a cantat “We are the champions”, dupa o performanta de
exceptie a formatiei din Resita. Bilantul Resitei in aceasta
competitie: 12 victorii, 3 egaluri si 5 infrangeri.

http://www.timisoarabikers.ro/

