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Expoziţie AXE
Miercuri, 15 iulie 2009, Centrul de informare turistică al
Primăriei Municipiului Timişoara a avut prilejul de a găzdui
expoziţia ce cuprinde lucrări realizate pe parcursul taberei de
creaţie “AXE” de la BREBU NOU (Weidenthal), jud. CaraşSeverin la iniţiativa merituorie a SC X-TEC SRL din Timişoara .

Protagoniştii vernisajului au fost Ana Adam, Sorin Vreme,
Gabriel Kelemen, Camil Mihăescu, Silviu Bârsan, Viorel Coţoiu,
Francisc Rafael Matiaş, Roşca Daniel, Sergio Morariu, Maria
Minodora Brăteanu, Costin Brăteanu, Bela Tar şi Matyas Laszlo.
Aceştia au participat timp de o săptămână (22 aprilie - 1 mai
2009) la o tabără de artă plastică în localitatea Brebu Nou,
organizată de galeria timişoreană ,,Axa Art”condusă de tânărul
artist Costin Brăteanu.
Situată în zona de efervescenţă a fenomenului denumit ,,artă
contemporană”, acţiunea a fost în sine o expresie a spiritului
tineresc, a manifestării deplinei libertăţi creatoare, astfel că la
acţiunile grupării au fost admişi artişti de vârste diferite care şiau regăsit disponibilitatea comunicării. Trăind în spaţiul montan
de la Brebu Nou, artiştii din diverse spaţii geografice şi-au
exprimat rezultatul trăirii sub zodia artei fără a li se impune o
temă şi fără constrîngerea de spaţiul relativ îngust din atelierele
personale.
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Energie verde în Caraş-Severin
În data de 10 iulie 2009 la Universitatea Eftimie Murgu din
Reşiţa a avut loc seminarul cu tema „Valorificarea energiilor
verzi, premisă a dezvoltării durabile”, organizat în cadrul
proiectului „Evaluarea potenţialului eolian în partea de Sud a
Banatului din perspectiva dezvoltării durabile”.
Proiectul în valoare de 410.710 euro beneficiază de fonduri
Phare (366.330 euro) iar diferenţa este asigurată de Consiliul
Judeţean Caraş-Severin (131.855 euro).
Scopul proiectului este identificarea arealelor în care se
poate dezvolta infrastructura eoliană pentru producerea de
energie verde ca alternativă la tehnologia poluantă de producere
a energiei electrice, prezervându-se astfel mediul natural
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nealterat în condiţii de ocotire a florei, faunei şi a arealelor cu
valoare peisagistică deosebită.
Profesorul Câmpian consideră „că potenţialul eolian este o
ramură economică care va da posibilitatea dezvoltării judeţului
Caraş-Severin. Doar în Dobrogea există zone cu potenţial eolian
mai mare decât pe Semenic; aici se pot produce sute de
megawaţi de energie”.
Termenul de finalizare al proiectului este în luna noiembrie
2009 iar rezultatele constă în stabilirea unei strategii de
cercetare în domeniul eolian şi realizarea unei hărţi 3D care va
reda arealele cu potenţial eolian în judeţul Caraş-Severin.
Larisa Crîsta
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Biroul Regional pentru Cooperare
Transfrontalieră TIMIŞOARA

ANUNŢ DE PRESĂ

SPORT

Programul IPA de Cooperare Transfrontalier@ România-Serbia
TERMEN LIMIT~ PENTRU DEPUNEREA PROIECTELOR
Secretariatul Tehnic Comun din cadrul BRCT Timişoara
anunţă potenţialii aplicanţi din România şi Serbia ai primului apel
pentru propuneri de proiecte din cadrul Programului IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia cu privire la termenul
limită pentru depunerea proiectelor - 29 iulie 2009, ora 17:00,
ora locală a României, la sediul Secretariatului Tehnic
Comun din cadrul BRCT Timişoara, atât pentru aplicanţi
români cât şi pentru aplicanţi sârbi str. Proclamaţia de la
Timişoara, nr. 5, Timişoara, jud. Timiş, cod 300054, ROMÂNIA.

Serbia - Autoritatea Naţională, Ministerul de Finanţe şi din
România - Autoritatea de Management a programului Ministerul
Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, a organizat cu succes evenimente de informare, forumuri pentru identificarea de parteneri şi
ateliere de lucru interactive în regiunea eligibilă a programului,
pentru a clarifica aspectele legate de întocmirea şi depunerea
proiectelor de cooperare transfrontalieră în cadrul acestui prim
apel. Participarea largă în cadrul acestor evenimente este
încurajatoare şi de bun augur în derularea apelului de proiecte.

Informaţii suplimentare se pot obţine accesând paginile de
Internet: www.romania-serbia.net , www.evropa.gov.rs ,
www.brct-timisoara.ro sau contactând serviciul Help Desk de la
sediul BRCT Timişoara, str. Proclamaţia de la Timişoara nr. 5,
jud. Timiş, România Tel 0356-426360; Fax 0356-426361; e-mail:
ipacbc@brct-timisoara.ro , respectiv serviciul de informare din
cadrul Antenei Secretariatului Tehnic Comun - Centar
Millennium, Poslovna Kula, III Floor 17 Omladinski Trg St.,
În perioada mai iulie 2009, Secretariatul Tehnic Comun din
Vrsac, Serbia.
cadrul BRCT Timişoara, alături de partenerii instituţionali din
Reamintim faptul că fondul IPA alocat în cadrul primului apel
pentru propuneri de proiecte este în valoare de 10.419.132 €.
Proiectele care vor fi depuse în cadrul acestui apel trebuie să se
înscrie într-una dintre cele trei axe prioritare ale Programului
IPA de Cooperare Transfrontalieră România Serbia: 1Dezvoltarea economică şi socială, 2-Mediu şi pregătirea pentru
situaţii de urgenţă, 3-Promovarea activităţilor „people to people.”
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După fiecare şedinţă a Consiliului Local Reşiţa şi Judeţean Caraş-Severin, săptămânalul Prisma publică ordinea de zi
menţionându-se punctele aprobate, respinse, modificate şi reglementate în situaţie de urgenţă.

Ordinea de zi a {edin]ei ordinare a Consiliului Local Re}i]a din data de 21 iulie 2009
1. Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii de la
plata dobânzilor, penalităţilor şi majorărilor de întârziere
pentru persoanele fizice care achită integral în perioada
01.08.2009 - 30.09.2009, debitele principale restante
existente în sold (inclusiv amenzi contravenţionale)
precum şi impozitele şi taxele locale aferente anului fiscal
2009. (Aprobat)
2. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 3 al
Hotărârii Consiliului Local nr. 313/2008 privind
modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 61/2008 privind
acordarea de facilităţii la transportul în comun.
3. Proiect de hotărâre privind completarea Anexei nr. 4
la H.C.L. nr. 157/2008 privind stabilirea taxelor speciale
pentru anul fiscal 2009. (Aprobat)
4. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea punctului II al Capitolului X "Alte taxe locale", din
Anexa I la Hotărârea Consiliului Local nr. 156/20.05.2008
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2009,
cu modificările şi completările ulterioare. (Aprobat)
5. Proiect de hotărâre privind trecerea locuinţelor
pentru tineri, din proprietatea publică a Municipiului Reşiţa
în proprietatea publică a Statului. (Aprobat)
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor
tehnico-economici pentru realizarea obiectivului
"Modernizare Grădina Zoologică - Prof. Ion Crişan,
Reşiţa.” (Aprobat)
7. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 2 al
H.C.L. nr. 17/22.02.1999 privind aprobarea Planului Urbanistic General - P.U.G. al Municipiului Reşiţa, cu modificările şi completările ulterioare. (Aprobat)
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism P.U.Z. "Lotizare teren, în vederea construirii de locuinţe - Calea Caransebeşului", în municipiul
Reşiţa, Calea Caransebeşului. (Aprobat)
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism P.U.Z. "Locuinţe", în Municipiul Reşiţa,
Valea Ţerovei. (Aprobat)
10. Proiect de hotărâre privind darea unui teren în
administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară a Judeţului Caraş-Severin, a unui teren situat în Municipiul Reşiţa, str. Dr. Comeliu Diaconovici, nr. 44. (Aprobat)
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din
domeniul public şi trecerea în domeniul privat al mun.
Reşiţa, a suprafeţei de 2 mp teren, situat în Reşiţa, Al.
Nuferilor nr.7, bl. 7, sc. 6, ap. 3, în vederea conce-sionării
pentru extinderea construcţiei existente către d-nul DANU
ADRIAN-GHEORGHE şi soţia DANU VERA. (Aprobat)
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din
domeniul public şi trecerea în domeniul privat al
municipiului Reşiţa, a suprafeţei de 145 mp teren, str.
Bega FN, în vederea concesionării prin licitaţie publică
pentru construirea unui sediu firmă. (Aprobat)
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din
domeniul public şi trecerea în domeniul privat al mun.
Reşiţa, a suprafeţei de 11,55 mp teren, situat în Reşiţa, str.
Horea nr. 4, în vederea concesionării pentru extinderea
construcţiei existente către CABINET MEDICAL MEDICINĂ GENERALĂ - DR. ENCIU CARMEN. (Aprobat)
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din
domeniul public şi trecerea în domeniul privat al
municipiului Reşiţa, a suprafeţei de 10,05 mp teren, situat
în Reşiţa, str. Horea nr. 4, în vederea concesionării pentru
extinderea construcţiei existente către SC GHENGHE
COMIMPEX S.R.L. (Aprobat)
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din
domeniul public şi trecerea în domeniul privat al
municipiului Reşiţa, a unor suprafeţe de 10 mp respectiv 5
mp şi dezlipirea terenurilor în suprafaţă de 10 mp, 5 mp
respectiv 29 mp , situate în Municipiul Reşiţa, Al. Rodnei
nr. 9, sc. 1, ap. 2. (Aprobat)
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din
domeniul public şi trecerea în domeniul privat al municipiului Reşiţa, a unui teren în suprafaţă de 20 mp teren,

Piaţa 1 Decembrie 1918, în vederea concesionării prin
licitaţie publică pentru construirea unui garaj. (Aprobat)
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii
unui teren în suprafaţă de 2 mp situat în municipiul Reşiţa,
str. Crizantemei bl. 4, sc. 3, ap. 3. (Aprobat)
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii
unor terenuri în suprafaţă de 370 mp respectiv 450 mp
situate în municipiul Reşiţa, str. Fântânilor C1 şi C2.
(Aprobat)
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii
unui teren în suprafaţă de 700 mp situat în Municipiul
Reşiţa, Al. Daliilor nr. 7. (Aprobat)
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii
unui teren în suprafaţă de 185 mp situat în Municipiul
Reşiţa, str. Căminelor C11. (Aprobat)
21. Proiect de hotărâre privind modificarea şi
completarea HCL nr. 332/21.12.2005 privind aprobarea
deschiderii unei linii de creditare pentru finanţarea unor
obiective de investiţii, cu modificările şi completările
ulterioare. (Aprobat)
22. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de
"Cetăţean de onoare" al Municipiului Reşiţa "postmortem" lui Anton Scheuchenstein. (Aprobat)
23. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de
"Cetăţean de onoare" al Municipiului Reşiţa domnului
Radu Pavel. (Aprobat)
24. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de
"Cetăţean de onoare" al Municipiului Reşiţa domnului
Petru Berbentia. (Aprobat)
25. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din
domeniul public în domeniul privat al municipiului Reşiţa a
terenului în suprafaţă de 300 mp şi dezlipirea terenului,
situat în municipiul Reşiţa, zona Mociur. (Aprobat)
26. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului
local al Municipiului Reşiţa pe anul 2009. (Aprobat)
27. Proiect de hotărâre privind creşterea siguranţei
circulaţiei pe arterele din Municipiul Reşiţa, în zona
drumului public, prin acoperirea gurilor de canal sau de
scurgere, a tuturor reţelelor subterane cu piese din
materiale nemetalice. (Aprobat)
28. Informarea privind situaţia ducerii la îndeplinire a
Hotărârii Consiliului Local nr. 266/17.09.2008 privind
acordarea unui mandat special şefului Biroului Juridic,
Aplicarea Legilor Proprietăţii şi Contencios Administrativ
din cadrul aparatului de specialitate al primarului
Municipiului Reşiţa. (Aprobat)
29. Informare privind efectuarea concediului de
odihnă pe anul 2009 al Primarului Municipiului Reşiţa,
Mihai STEPANESCU. (Aprobat)
30. Diverse.

8. Proiect de hotarare privind aprobarea contributiei
locale de 2 % din costurile totale eligibile ale proiectului
"Modernizare strazi zona Orasului Vechi - Municipiului
Resita". (Aprobat)
9. Proiect de hotarare privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Resita in persoana domnului Blajovan Ioan Viorel pentru convocarea AGA
la SC Fotbal Club Municipal Resita S.A. (Aprobat)
10. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii
art. 5 lit. k la contractul de vanzare-cumparare nr. 3942 din
31.03.2009 incheiat intre Municipiul Resita si H&H IMMO
SRL. (Aprobat)
11. Proiect de hotarare privind aprobarea contributiei
locale de 2 % din costurile totale eligibile ale proiectului
"T.A.C.O. (Transfrontalier - Acquis - Comunication Oportunities)". (Aprobat)
12. Proiect de hotarare privind aprobarea contributiei
locale de 2 % din costurile totale eligibile ale proiectului
OXIGEN 6 LIFE. (Aprobat)
13. Proiect de hotarare privind aprobarea remuneratiei
administratorului special la S.C. Prescom S.A. Resita in
insolventa. (Aprobat)
14. Proiect de hotarare privind modificarea si
completarea Anexei nr. 2 la HCL nr. 43/2006 privind
aprobarea caietului de sarcini si a contractului serviciului
de distributie si furnizare a energiei termice catre SC CET
Energoterm Resita S.A., prin atribuire directa. (Aprobat)
15. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Actului Constitutiv al S.C. Aquacaras S.A. (Aprobat)
16. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Actului Constitutiv si al Statutului Asociatiei de
Dezvoltare Intercomunitara "ACVABANAT". (Aprobat)
17. Proiect de hotarare privind inchirierea de catre
Clubul Sportiv Scolar Resita a punctului termic nr. 26,
situat in Resita, str. Fagarasului. (Retras)
18. Proiect de hotarare pentru modificarea art. 1 al
Hotărârii Consiliului Local nr. 346/2008 privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 61/2008 privind acordarea de facilitati la transportul in comun modificata de
Hotararea Consiliului Local nr. 313/2008. (Retras)
19. Proiect de hotarare privind inchirierea de catre
Liceul Teoretic "Mircea Eliade" a punctului termic nr. 26,
situat in Resita, str. Fagarasului. (Retras)

Proiecte de hotarare introduse in regim de urgenta

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului
local al Municipiului Reşiţa pe anul 2009. (aprobat)

1. Proiect de hotarare privind validarea mandatului de
consilier local al domnului Csoke Daniel Marian. (Aprobat)
2. Depunerea juramantului de catre consilier local
validat. (Aprobat)
3. Proiect de hotarare privind completarea componentei Consiliului Local al Municipiului Resita. (Aprobat)
4. Proiect de hotarare privind modificarea componentei Comisiei pentru servicii publice, agricultura,
comert, privatizare, sport, turism si agrement. (Aprobat)
5. Proiect de hotarare privind aprobarea initierii procedurilor necesare incheierii unui "Acord Cadru de achizitie
lucrari de reabilitare si amenajare cai de acces, parcari si
zone verzi". (Aprobat)
6. Proiect de hotarare privind aprobarea contributiei
locale de 2 % din costurile totale eligibile ale proiectului
"Common actions, common values - Resita and Pancevo
togheter for the future". (Aprobat)
7. Proiect de hotarare privind aprobarea Documentatiei de avizare pentru lucrari de interventii pentru investitia:
"Modernizare strazi zona Orasului Vechi - Municipiului
Resita". (Aprobat)

Construcţii, lucrări de amenajare şi extindere în Reşiţa
Denumirea: Blocuri de locuinţe sociale pentru
chiriaşii evacuaţi din casele naţionale
Locaţie: Calea Caransebeşului
Beneficiar: Primăria Municipiului Reşiţa
Proiectant: S.C.P. Case S.A. Reşiţa
Constructor: S.C. Consproiect S.R.L. Reşiţa
Data începerii construcţiei: 20.11.2007
Data finalizării construcţiei: 20.11.2009

Ordinea de zi a {edin]ei
extraordinare a Consiliului Local
Re}i]a din data de 14 iulie 2009
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea datelor de
identificare a unor sectoare de drumuri naţionale, care
traversează Municipiul Reşiţa, judeţul Caraş-Severin
transferate din administrarea Consiliului Local al
Municipiului Reşiţa în administrarea Ministerului
Transporturilor în vederea realizării de către Compania
Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România
S.A. a activităţilor de interes naţional în domeniul
administrării drumurilor naţionale. (aprobat)
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării
art.1 al Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Reşiţa nr.
89/2009. (aprobat)
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării SC
CET Energoterm SA Reşiţa pentru achiziţionarea de pe
piaţa liberă, în condiţiile legii, de energie termică şi
garantarea de către Consiliului Local al Municipiului
Reşiţa a plăţii energiei livrate instituţiilor publice de interes
local. (aprobat)

Conducerea Inspectoratului Judetean al Politiei de Frontiera, Caras-Severin
va informeaza ca in data de 23.07.2009 va organiza activitati pentru aniversarea
Zilei Politiei de Frontiera.
Programul va incepe la orele 09.00 in centrul civic al orasului Oravita, unde
va avea loc o parada a tehnicii din dotare. Aceasta sarbatoare aduce, de
asemenea, pentru 106 politisti de frontiera din cadrul I.J.P.F. Caras-Severin,
avansarea in gradul profesional urmator dintre care: 93 de agenti si 13 ofiteri. La
orele 11.00, la Casa de Cultura ”Mihai Eminescu”, Oravita se va desfasura
festivitatatea de avansare a politistilor de frontiera. La aceste activitati vor fi
prezente si oficialitati ale comunitatii locale.

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 21.07.2009
REŞIŢA: Asistent medical generalist: 1; Bucatar: 5; Cofetar: 2; Dulgher: 1;
Instalator apa, canal: 4; Lucrator sortator deseuri reciclabile: 61; Manipulant
marfuri: 2; Muncitor necalificat la ambalat produse : 2; Muncitor necalificat la
demolat cladiri, zidarie, mozaic, faianta: 18; Muncitor necalificat in industria
confectiilor: 1; Ospatar: 2; Sofer autocamion/masina de mare tonaj: 2; Taietor
manual lemn de foc: 1; Tamplar universal: 10; Vanzator: 1; Zidar rosar tencuitor: 2;
CARANSEBEŞ: Gestionar: 1; Muncitor necalificat: 2; Confectioner cablaje
auto: 15;
MOLDOVA NOUĂ: Asistent medical: 1;
TOTAL JUDEŢ: 134
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După fiecare şedinţă a Consiliului Local Reşiţa şi Judeţean Caraş-Severin,
săptămânalul Prisma publică ordinea de zi menţionându-se punctele
aprobate, respinse, modificate şi reglementate în situaţie de urgenţă.

Ordinea de zi a {edin]ei ordinare a Consiliului Jude]ean
Cara}-Severin din data de 10 iulie 2009
1. Proiect de hotărâre privind asigurarea fondurilor necesare efectuării cheltuielilor rambursabile de demarare a lucrărilor de investiţii în cadrul
proiectului „Modernizare DJ 582 Văliug - Slatina
Timiş”, în cadrul Programului Operaţional Regional.
(aprobat)
2. Proiect de hotărâre referitor la modificarea şi
completarea Hotărârii nr. 172/2005 privind aprobarea contractării unui împrumut în cuantum de
62.100.000 RON pentru finalizarea unor obiective
de investiţii ale Consiliului Judeţean Caraş-Severin,
cu modificările şi completările ulterioare. (aprobat)
3. Proiect de hotărâre de modificare a anexei nr.
1 la Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 228/
15.12.2006 privind aprobarea documentaţiilor tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici
şi a surselor de finanţare pentru „Proiectare şi modernizare Palatul Cultural”, ”Proiectarea şi execuţia
unei extinderi la imobilul Sala Polivalentă”, Reabilitare DJ 608A Caransebeş (Dn6) - Staţiunea Muntele Mic” şi „Finalizarea lucrărilor la obiectivul - Sală
de şedinţă a Consiliului Judeţean şi extindere, reabilitare şi modernizare parter şi subsol, corp A şi
corp B”, cu modificările şi completările: Dl. Sorin
Frunzăverde, preşedintele CJCS. (aprobat)
4. Proiect de hotărâre privind participarea
Consiliului Judeţean Caraş-Severin la implementarea proiectului „Reabilitare Centru pentru persoane
cu dizabilităţi Oraviţa” realizat cu contribuţia
financiară nerambursabilă din partea Uniunii
Europene prin Programul Operaţional Regional
2007-2013, axa 3.2. (aprobat)
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea
Proiectului Tehnic pentru proiectul” Reabilitare
Centru pentru persoane cu dizabilităţi Oraviţa”
realizat cu contribuţia financiară nerambursabilă din
partea Uniunii Europene prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, axa 3.2. (aprobat)
6. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Judeţean CS la implementarea proiectului
„Reabilitarea şi modernizarea azilului de bătrâni
Reşiţa” realizat cu contribuţia financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene prin Programul

Operaţional Regional 2007-2013, axa 3.2. (aprobat)
7. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Judeţean Caraş-Severin la cofinanţarea şi
implementarea proiectul „Reabilitare drum judeţean
DJ 572,km 34+940-128+519, între localităţile
Berzovia (jud. Caraş-Severin) - Buziaş (jud. Timiş) Lipova (jud. Arad) realizat cu contribuţia financiară
nerambursabilă din partea U.E. prin Programul
Operaţional Regional 2007-2013, Axa2. (aprobat)
8. Proiect de hotărâre pentru modificarea
Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 51/2008 privind
aprobarea Programului de transport public judeţean
realizat prin curse regulate pentru traseele din
judeţul Caraş-Severin, pentru perioada 01.07.200830.06.2011, modificată. (aprobat)
9. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 40/31.03.2009 privind
aprobarea arondării unităţilor administrativ teritoriale la serviciile publice comunitare locale de evidenţa a persoanelor din judeţul Caraş-Severin. (retras)
10. Proiect de hotărâre privind modificarea statelor de funcţii din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Caraş-Severin. (retras)
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea
Studiului de oportunitate şi a Raportului de evaluare
privind concesionarea unei părţi din imobilul Cazarma 1219 (teren şi construcţii), aflat în domeniul
public al jud. Caraş-Severin şi administrarea
Consiliului Judeţean Caraş-Severin. (aprobat)
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului
Constitutiv şi al Statutului Asociaţiei ”Clubul Sportiv
Caraş-Severin”, cu rang de asociaţie. (aprobat)
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului
Constitutiv al SC „EOLIANA CARAŞ” SRL.(aprobat)
14. Informare cu privire la modul de soluţionare
al petiţiilor pe semestrul I/2009.
15. Informare cu privire la participarea unei
delegaţii a consiliului Judeţean Caraş-Severin la o
reuniune de lucru ce avut loc în Austria, landul Styria
(Steiermark), în perioada 15-16 iunie 2009, la
invitaţia domnului Andreas Bardeau, consul onorific
al României în landul Styria.
16. Întrebări. Interpelări

Ordinea de zi a {edin]ei extraordinare a Consiliului Jude]ean
Cara}-Severin din data de 22 iulie 2009
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean Caraş-Severin
pe anul 2009. (aprobat)
2. Proiect de hotărâre de modificare a anexelor
nr. 17 şi 18 la Hotărârea Consiliului Judeţean nr.
33/31.03.2009 privind adoptarea bugetelor de
venituri şi cheltuieli, pe anul 2009, a instituţiilor şi
serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului
Judeţean sau finanţate de către acesta, cu
modificările şi completările ulterioare. (aprobat)
3. Proiect de hotărâre de modificare a Hotărârii
Consiliului Judeţean nr. 36/31.03.2009 privind aprobarea „Programului lucrărilor de drumuri judeţene şi
comunale, finanţat din sume defalcate din TVA,
pentru anul 2009”. (aprobat)
4. Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare al Episcopiei Caransebeşului
asupra unei părţi din imobilul Centrul de Plasament
„Emanuel” situat în Caransebeş, str. Spitalului nr.
10. (aprobat)
5. Proiect de hotărâre privind participarea CJCS
la co-finanţarea şi implementa-rea proiectului
„PHOENIX ALL FOR A BETTER LIFE”, realizat
cu contribuţia financiară nerambursabilă prin Programul IPA de cooperare transfrontalieră România Serbia Axa prioritară 1 Dezvoltare economică şi
social, Măsura 1.1 Sprijin pentru infrastructura
economică şi socială locală/regională. (aprobat)

6. Proiect de hotărâre privind modificarea şi
completarea Actului Constitutiv al S.C.
AQUACARAŞ S.A. (aprobat)
7. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Caraş-Severin. (aprobat)
8. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Judeţean Caraş-Severin, la co-finanţarea şi
implementarea proiectului „Schimb de bune practici
între administraţiile publice” realizat cu contribuţia
financiară nerambursabilă din partea U.E. (aprobat)
9. Proiect de hotărâre privind asocierea Consiliului Judeţean Caraş-Severin cu Consiliul Local
Pojejena, în calitate de partener, la co-finanţarea şi
implementarea proiectului „Valorificarea potenţialului turistic din Clisura Dunării - Amenajare punct de
atracţie şi centru de informare şi promovare turistica
în comuna Pojejena” realizat cu contribuţia financiară nerambursabilă din partea U.E. (retras)
10. Proiect de hotărâre privind asocierea Consiliului Judeţean Caraş-Severin cu Consiliul Local
Pojejena, în calitate de partener, la co-finanţarea şi
implementarea proiectului „Creşterea gradului de
mobilitate in vederea dezvoltării schimburilor economice şi turistice în zona transfrontaliera Pojejena
- Cladovo” realizat cu contribuţia financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene. (aprobat)
11. Întrebări. Interpelări.

Fondurile europene sunt o prioritate
În cadrul conferinţei de presă susţinută în data
de 16 iulie 2009 de către preşedintele Consiliului
Judeţean Caraş-Severin, Sorin Frunzăverde a fost
prezentată situaţia la nivel judeţean în legătură cu
accesarea fondurilor europene. În prezent în judeţ
se află în derulare 21 de proiecte finanţate din
fonduri europene în valoare 118.965.389 de euro iar
alte 18 proiecte au fost depuse pentru finanţare,
acestea având o valoare de 189.178.741 de euro.
Printre proiectele aflate în derulare se numără
reabilitarea zonei industriale Valea Ţerovei - Reşiţa,
evaluarea potenţialului eolian, modernizarea
drumului între Văliug şi Slatina-Timiş, sistemul de
gestionare a deşeurilor în zonele Semenic, Băile
Herculane, Oraviţa, valorificarea potenţialului
turistic local, extinderea sistemului public de
alimentare cu apa Berzovia- sat Gherteniş şi altele.

Conform spuselor lui Sorin Frunzăverde
prioritatea în judeţul nostru o reprezintă accesarea
fondurilor structurale europene iar Caraş-Severinul
este unul dintre judeţele cu cele mai multe fonduri
accesate. Primăriile din mediul rural au atras fonduri
în valoare de 14.000.000 euro pentru lucrările de
dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive.
Prin măsura 3.2.2. ,a cărei fonduri se pare că nu se
epuizează, sunt finanţate 24 de proiecte de renovare şi dezvoltare a satelor dintre care amintim Vermeş, Doclin, Sacu, Luncaviţa, Bolvaşniţa, Pojejena,
Ramna, Armeniş,Forotic, Rusca şi altele. Suma
totală a acestor proiecte este 64.506.049 de euro.
Cu toate acestea Sorin Frunzăverde declară:
„cel mai mare investitor, la ora actuală, în judeţ este
Consiliul Judeţean“.
Larisa Crîsta

ANUNŢURI GRATUITE PENTRU PERSOANE FIZICE

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

UN ANUNŢ DE CEL MULT 20 CUVINTE

Vând apartament la bloc din
cărămidă, Lunca Pomostului,
lângă liceul Traian Lalescu. Preţ
neg. Tel. 0255-527935.
Închiriez cameră de cămin
cu baie în Luncă (Piaţa Mică),
avantajos. Tel. 0765-295228.
Vând 2 garsoniere camere +
garsonieră în Mociur. Tel. 0766255455.
Vând sau schimb casă în
Gătaia cu apartament în Reşiţa,
2 camere, confort 1, etaj 1;
casa: 2 camere decomandate,
bucătărie, baie, hol, cămară
alimente + curte, garaj, anexe,
teren casă 1520 mp. Preţ neg.
Tel.0256-410590, 0747-832171
Vând apartament 3 camere,
et. 10, Intim, parţial îmbunătăţit,
neizolat, nu este pe colţ. Preţ
38.000 €. Tel. 0724-171172.
Închiriez garsonieră et. 1,
lângă Comisariat, cu tot confortul, 600 lei + cheltuieli şi avans
pe 3 luni. Tel. 0724-171172.
Vând casă, curte, grădină,
339 mp, Colonia Oltului. Tel.
0255-213517.
Vând casă mare în stare f.
bună, cu grădină mare lângă, în
Socol, jud.CS.Tel. 0721-215041
Vând grădină mare după
cimitirul nr. 8 din Govândari. Tel.
0770-496885, 0720-539198,
0355-409456.
Vând garsonieră cu îmbunătăţiri, ocupabilă imediat. Preţ
neg. Tel. 0770-359274, 0748119443.
Vând apartament 2 camere
cu îmbunătăţiri, zonă excelentă.
Preţ 22.700 € neg. Tel. 0770359274, 0748-119443.
Vând casă 4 camere, anexe
+ teren 2.500 mp în Iam sau
schimb cu maşină. Preţ 6.000 €.
Tel. 0732-984582.
Vând casă în Secu-Cuptoare, solar 50 mp, teren 2.000
mp. Tel. 0732-984582.
Vând apartament 3 camere
Al. Şurianu bl. 5, sc. A, ap. 3, et.
1. Tel. 0770-442804.
Vând grădină 1.100 mp
înspre drumul Lupacului. Tel.
0355-410067.
Vând casă comuna Fârliug,
2 camere, bucătărie, spais,
fântână în curte, total 2.876 mp.
Tel. 0720-651852.
Vând apartament cu o cameră, zona Renk, preţ 16.500 €
neg. Tel. 0722-257271, 0770627587.
Vând cămin 2 camere cu
îmbunătăţiri, liber, preţ 10.600
€. Tel. 0741-166573.
Vând casă în Anina, 4 camere, grădină, curte, mobilat, preţ
16.000 € neg. Tel. 0741-166573
Vând casă în Dognecea
(centru), 2 camere mari, bucătărie, curte, fântână betonată,
grădină, cablu tv, telefon,
(ne)mobilată. Tel. 0355-411682,
0729-357909.
Schimb apartament 2
camere cu cămin 2 camere +
diferenţă. Tel. 0770-497364.
Vând garsonieră cu îmbunătăţiri, ocupabilă imediat. Tel.
0748-119443.
Vând apartament cu 3 camere decomandat, îmbunătăţit, 2 băi, termopane, centrală.
Tel. 0723-894929.

Vând apartament 2 camere
cu îmbunătăţiri, zonă bună. Tel.
0748-119443.
Vând apartament 3 camere,
decomandat, 96 mp în Reşiţa.
Tel. 0744-760618.
Vând casă cu îmbunătăţiri,
având toate utilităţile, Bocşa
Montană. Tel. 0771-482592.
Vând apartament 2 camere
confort 1 complet renovat, etaj
7/9 centru Govândari 31.000 €.
Tel. 0730-484325.
Închiriez apartament cu 2
camere mobilat pe str. Retezatului nr. 17 cu 120 €. Tel. 0723130321, 0355-412311.
Vând apartament 3 camere,
2 băi, confort 1, decomandat,
parter/4, anexă subsol, zona
Trezorerie, pretabil privatizare.
Tel. 0770-506785.
Vând apartament cu 3
camere conf. I, decomandat, 2
băi, centrală termică, îmbunătăţit, complet mobilat şi utilat,
boxă, în Luncă. Tel. 0741097038.
Cumpăr casă în Reşiţa, ofer
la schimb două apartamente în
Reşiţa, cartier Moroasa 1, cu
două şi trei camere. Tel. 0720006988.
Vând apartament cu două
camere bloc de cărămidă în
Moroasa 1. Tel. 0720-006988.
Vând 2 camere cămin cu
toate îmbunătăţirile complet
mobilată, preţ 25 mii €. Tel.
0734-955888.
Vând casă în com. Ezeriş,
stare foarte bun ă, merită
văzută. Tel. 0726-092233.
Vând/schimb casă 3 camere, bucătărie, curte, în total 300
mp, în Dr. Tr. Severin, cu
casă/apartament în Reşiţa. Tel.
0745-032640, 0771-387548,
0732-975314.
Schimb apartament 4 camere cu casă în Reşiţa, micro IV,
et. 3/4, 2 ap. pe nivel, zona Parcul Copilului. Tel. 0745-032640,
0771-387548, 0732-975314.
Vând casă în Fârliug nr. 260,
4 camere, curte şi grădină mare.
Tel. 0722-915019.
Vând apartament 2 camere
semidecomandate, conf. 1
Reşiţa, et. 4, neîmbunătăţit, preţ
27.000 € neg. Tel. 0770-428461
Grecia - apartament de
închiriat, 50 € pe zi. Tel. 0752116317.
Vând teren în Reşiţa pe
Calea Caransebeşului, cu pomi
şi viţă de vie. Tel. 0751-132460.
Vând apartament 2 camere
conf. 2 cu 23.000 € şi cămin 2
camere contorizat CT şi îmbunătăţiri la 11.000 €. Tel. 0740085931, 0770-745237.
Particular vinde urgent şi
fără intermediar în Reşiţa, pe Al.
Tineretului 5 o garsonieră,
întreţinută şi disponibilă. Tel.
0255-230333, 0740-203333 şi
0747-617306, negociabil.
Închiriez apartament 2
camere central, Moroasa, super
avantajos! Tel. 0728-14447,
0765-295228.
Vând apartament cu 3
camere, conf. I, decomandat, 2
b ăi, centrală, îmbunătă ţit,
complet mobilat şi utilat, boxă,
în Luncă. Tel. 0741-097038.
(continuare în pagina 6)
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Deficitul comercial al României în
perioada ianuarie-aprilie 2009 s-a redus la
2,9 miliarde euro, de la un sold negativ de
7,3 miliarde euro în perioada similară
anului trecut, conform cifrelor publicate de
Oficiul european de Statistică (Eurostat).

În urma centralizării datelor preluate din teritoriu, rata de promovare înregistrată la sesiunea iunie-iulie a examenului de Bacalaureat
din acest an, după soluţionarea contestaţiilor,
este de 81,47% (cu 3,21% peste cea din 2008 78,26% şi cu 0,61% sub cea din 2007 - 82,08%)

Poliţia de Frontieră Română informează populaţia că începând
cu data de 01.08.2009, va avea ca număr unic de informare,
numărul de telefon 021-9590. Acest serviciu va funcţiona non-stop,
persoanele interesate putând primi informaţii utile privind trecerea
frontierei de stat, respectiv documentele necesare, condiţiile
prevăzute de legislaţia în vigoare în funcţie de scopul călătoriei etc.

Mecanism computerizat pentru
rambursarea TVA

Programul „Fermierul” a fost
relansat

“Guvernul a pus la punct un mecanism computerizat de
rambursare a TVA, prin care elimină întârzierile, de pe o
parte, şi potenţialele abuzuri, pe de altă parte” a anunţat
primul-ministru Emil Boc la finalul şedinţei de Guvern din 8
iulie. Măsura va da fiecărui contribuabil onest din această
ţară şansa de a primi rambursarea de TVA în termenul legal,
de maxim 45 de zile, a adăugat Şeful Executivului.
“Prin mecanismul pus la punct astăzi, dorim ca într-un
interval de timp de 60, maxim 90 de zile, tot soldul taxei pe
valoare adăugată, pe care statul îl are de plătit în raport cu
firmele, să fie lichidat” a declarat, la rândul său, ministrul
Finanţelor Publice, Gheorghe Pogea.
În fiecare lună se va rambursa o sumă care va fi anunţată
public, iar 80% din sumă la nivel naţional va stinge
deconturile în ordinea vechimii, în timp ce 20% din această
sumă va fi alocată deconturilor care se apropie la limita
termenului legal de 45 de zile, a declarat ministrul Finanţelor
Publice. „Decontarea lunară efectivă se va realiza automat la
trei termene fixe” a mai afirmat Gheorghe Pogea, precizând
că zilele de 4, 24 şi 29 ale fiecărei luni sunt termenele la care
Ministerul Finanţelor Publice va face plăţile.
În ceea ce priveşte luna iulie, „vom rambursa circa un
miliard şi 70 de milioane de lei - asta înseamnă peste 200 de
milioane de euro -, din care 728 milioane de lei vor fi restituite
efectiv în cash, iar circa 340 de milioane vor fi compensaţi” a
declarat ministrul Finanţelor Publice, menţionând că zilele în
care se vor efectua plăţile sunt: 13 iulie, 24 iulie şi 29 iulie.
Ministrul Finanţelor Publice a mai prezentat alte două
principii fundamentale care stau la baza actului normativ,
subliniind că „prin acest mecanism am eliminat subiectivismul omului din teritoriu” în ceea ce priveşte rambursarea
TVA. Astfel, Gheorghe Pogea a precizat că „cel mai vechi
decont se stinge primul şi se va stabili automat de către un
pachet software pus la dispoziţie de către Direcţia Generală
de Tehnologia Informaţiei din Ministerul Finanţelor Publice”,
iar „în situaţia în care decontarea cu TVA are în vedere
compensarea integrală, compensarea se va face imediat”.
Guvernul Romaniei, Biroul de presă, 08.07.2009

Joi, 16 iulie a.c., ministrul agriculturii Ilie Sârbu a
semnat ordinul 475/2009 privind modificarea Ordinului
nr. 102/2009 pentru aprobarea tipurilor de investiţii şi a
plafoanelor maxime ale creditelor ce se acordă în anul
2009, în condiţiile legii nr. 231/2005 privind stimularea
investiţiilor în agricultură, industrie alimentară, silvicultură, piscicultură, precum şi în activităţi nonagricole.
Au fost aprobate tipurile de investiţii care nu beneficiază de finanţare din fonduri europene, iar plafoanele
maxime de creditare acordate în anul 2009, vor fi
diferenţiate, în funcţie de capacitatea de exploatare a
solicitantului, care va fi stabilită în urma verificărilor
efectuate de o comisie de specialişti din cadrul MAPDR
constituită prin ordin de ministru.
Prin acest ordin se prevăd noi măsuri în cadrul
Programului Fermierul. Astfel, beneficiarii măsurii de
investiţii 121 „Modernizarea exploataţiilor agricole” din
cadrul PNDR, care au proiecte declarate eligibile in
sesiunea noiembrie-decembrie 2008, dar care nu au fost
selectate pentru finanţare din lipsă de fonduri pot obţine
un credit cu dobânda de 5% (DAE maxim 6.5%).
În plus, Programul Fermierul va permite acordarea de
credite cu dobândă subvenţionată atât pentru prima
populare a fermelor de animale cat şi pentru cei care au
deja fermele în exploatare şi doresc să se dezvolte prin
achiziţionarea de animale cu valoare genetică ridicată.
Menţionam că, din fondul alocat de la instituţiile financiare pentru creditarea investiţiilor, în perioada 20062009 a fost cheltuită de către beneficiarii proiectelor
contractate suma de 586 milioane lei, reprezentând 92%
din fondurile alocate programului „Fermierul”.
Biroul de presă al Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi
Dezvoltării Rurale, 17-07-2009

Ajutoarele de minimis, acordate
IMM-urilor pentru mai multe
domenii
Guvernul a extins sfera domeniilor în care
se poate acorda ajutor de minimis pentru
IMM-uri, în valoare de până la 200.000 de
euro pentru fiecare întreprindere, pentru a
veni în sprijinul mediului de afaceri, a anunţat
premierul Emil Boc, la finalul şedinţei
Executivului din 08.07.2009.
„Am lărgit sfera domeniilor în care pot fi
acordate aceste ajutoare şi am păstrat ca
limite doar acele domenii unde U.E. nu ne
permite să acordăm aceste ajutoare de
minimis”, a declarat primul-ministru.
În cursul acestui an, suma de 20 de
milioane de euro va putea fi accesată de
IMM-urile care creează locuri de muncă şi
desfăşoară activităţi productive sub forma
ajutoarelor de minimis, care constau în
ajutoare nerambursabile în valoare de până
la 200.000 de euro pentru fiecare firmă.
Premierul a mai precizat că Executivul a
extins sfera domeniilor pentru care se poate
acorda ajutor de stat firmelor care realizează
investiţii de cel puţin 30 de milioane de euro
şi creează cel puţin 300 de locuri de muncă.
„Am extins sfera domeniilor, am eliminat
toate barierele existente, lăsându-le doar pe
acelea care sunt reglementate în normele
europene ca fiind domenii unde nu se poate
acorda ajutorul de stat. În acest fel, pe o
perioadă de criză am deschis posibilitatea
acordării sprijinului financiar pentru IMM-uri
la toate domeniile de activitate economică,
cu excepţia acelora interzise de UE”, a
declarat şeful Executivului.
Guvernul Romaniei, Biroul de presă,

l Angajatorii trebuie să îndeplinească obligaţiile fiscale aferente salariilor, pentru luna iunie, până la data de 27 iulie 2009 l Un nou
oficiu consular român a fost deschis în 15 iulie, la Trieste, Italia l Ministerul Afacerilor Externe a lansat a 3-a ediţie a „Ghidul călătorului
român în străinătate” l A fost promulgat noul Cod Penal şi noul Cod Civil l România a avut, în luna iunie 2009, pentru a treia lună
consecutivă, cea mai mare rată anuală a inflaţiei din Uniunea Europeană, 5,9 procente l România trebuie să transmită Ucrainei până la
3 august observaţiile sale legate de construirea canalului Bâstroe l România va contribui cu 10,2 miliarde euro la bugetul UE în
perioada 2007-2013 l Procesul de acreditare a spitalelor va începe în luna ianuarie a anului viitor l Datoria publică a României a
crescut în primele cinci luni din 2009 cu aproape 10 la sută l

În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi găsi actele
normative de interes general publicate în Monitorul
Oficial al României
l Legea nr. 174 pentru modificarea art.
2 din Legea nr. 562/2004 privind autorizarea instituţiilor publice din sistemul de
apărare, ordine publica şi securitate
naţională de a vinde personalului propriu
unele locuinţe de serviciu pe care
acestea le au în administrare. (M.O. nr.
335/20.05.2009)
l Legea nr. 175 pentru modificarea alin.
(1) al art. 26 din Legea nr. 346/2004
privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării
întreprinderilor mici şi mijlocii. (M.O. nr.
335/20.05.2009)
l Ordinul nr. 1405/C al ministrului
justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti privind
redobândirea cetăţeniei romane de
c ătre unele persoane. (M.O. nr.
335/20.05.2009)
l Ordinul nr. 1408/C al ministrului
justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti privind
redobândirea cetăţeniei romane de
c ătre unele persoane. (M.O. nr.
336/20.05.2009)
l Ordinul nr. 731 al ministrului mediului,
al ministrului economiei şi al viceprimministrului, ministrul administraţiei şi
internelor, privind modificarea Ordinului
ministrului mediului şi gospodăririi apelor, ministrului economiei şi comerţului şi
al ministrului administraţiei şi internelor
nr. 1.229/731/1.095/2005 pentru aprobarea Procedurii şi criteriilor de autorizare a operatorilor economici în vederea
preluării responsabilităţii privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare
şi reciclare a deşeurilor de ambalaje.
(M.O. nr. 337/20.05.2009)
l Ordinul nr. 918 al ministrului economiei pentru modificarea Listei cuprinzând standardele romane care adopta
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standarde europene armonizate ale
căror prevederi se referă la ambalaje şi
deşeuri de ambalaje, aprobata prin Ordinul ministrului economiei şi comerţului
nr. 128/2004. (M.O. nr. 337/20.05.2009)
l Ordinul nr. 1406/C al ministrului
justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti privind
redobândirea cetăţeniei române de
c ătre unele persoane. (M.O. nr.
338/21.05.2009)
l H.G. nr. 523 privind metodologia de
utilizare de către Regia Naţională a
Pădurilor - Romsilva a terenurilor
forestiere proprietate publica a statului
pe care le administrează pentru
înfiinţarea şi funcţionarea complexelor
de vânătoare şi a crescătoriilor de vânat.
(M.O. nr. 344/22.05.2009)
l Ordinul nr. 323 al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale privind
modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 762/2008
pentru aprobarea modelului autorizaţiei
de înfiinţare şi funcţionare a crescătoriilor de vânat şi a complexelor de
vânătoare şi al documentelor legale de
provenienţă a exemplarelor de vânat
care intră şi ies în/din crescătoriile de
vânat şi din complexele de vânătoare.
(M.O. nr. 348/25.05.2009)
l H.G. nr. 587 privind stabilirea regimului juridic al unor locuinţe pt.tineri destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel naţional şi aflate
în administrarea consiliilor locale, şi a
măsurilor necesare în vederea aplicării
prevederilor Legii nr. 152/1998 privind
înfiinţarea Agenţiei Naţionale pt. Locuinţe, referitoare la administrarea şi vânzarea acestora.(M.O. nr. 350/26.05.2009)

P

Consiliul Local Bocşa

comunicat de presă
iulie 2009

Pentru o viaţă mai bună!
Ref: Proiect „Sistem de captare şi alimentare cu apă a localităţilor Bocşa şi
Ocna de Fier din Sursa Ursoane”
Consiliul Local al Primăriei Bocşa anunţă prelungirea termenului de
finalizare a proiectului „Sistem de captare şi alimentare cu apă a localităţilor
Bocşa şi Ocna de Fier din Sursa Ursoane” până în data de 30.11.2009.
Obiectivul proiectului este de a crea un sistem de alimentare cu apă potabilă
în vederea introducerii reţelei de apă potabilă în comuna Ocna de Fier şi a
satisfacerii cererii de consum din oraşul Bocşa, realizarea unui sistem de
alimentare cu apă pentru localităţile Bocşa şi Ocna de Fier bazat pe o platformă
de captare unică în vederea minimizării costurilor investiţionale şi de operare.
S-au încheiat contracte de servicii pentru: Proiectare, Supervizarea
lucrărilor în timpul execuţiei şi pentru Campanii de promovare şi Publicitate. Sau realizat proiectul şi documentaţiile tehnice şi s-a obţinut autorizaţia de
construire. În luna mai 2009 s-a semnat contractul pentru execuţia lucrărilor.
Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi, la tel. 0355566605. Persoană de contact dna Miculescu Laura, Director de Proiect.
Pentru mai multe informaţii despre relaţiile dintre România şi Uniunea
Europeană, vizitează: http://ec.europa.eu/romania/index_ro.html
UNIUNEA EUROPEANĂ

Proiect finanţat prin Phare
RO 2005/017-553.04.01.02.04.02.05

Uniunea Europeană reprezintă o entitate politică, socială şi
economică compusă din 27 de ţări. Statele Membre au
decis împreună, pe parcursul unui proces de extindere ce a
durat 50 de ani, să construiască o zonă de stabilitate,
democraţie şi dezvoltare durabilă, menţinând diversitatea
culturală, toleranţa şi libertăţile individuale. Uniunea
Europeană îşi propune să împărtăşească realizările si
valorile sale cu ţările şi popoarele de dincolo de graniţele ei.

GUVERNUL
ROMÂNIEI

La Sharm El-Sheikh, Egipt, s-a desfăşurat cel de-al 15-lea Summit al Mişcării
de Nealiniere ((NAM). În cadrul evenimentului a fost adoptată "Declaraţia de la
Sharm El-Sheikh", care cuprinde documentul final şi programul de acţiune în
următorii trei ani. În declaraţie se arată că Mişcarea de Nealiniere va promova în
continuare existenţa unei lumi fără arme nucleare, va acţiona pentru securitatea
şi stabilitatea internaţională, sublinind protejarea drepturilor omului.

40 de ani de la primii paşi
făcuţi de om pe Lună. La 20 iulie
1969 astronautul american Neil
Armstrong a păşit pe suprafaţa
satelitului natural al Pământului,
fiind urmat de Buzz Aldrin.

Preşedintele moldovean în exerciţiu,
Vladimir Voronin, a declarat recent, în cadrul
unei conferinţe de presă, că doreşte începerea
unui proces de negocieri privind stabilizarea
relaţiilor dintre Moldova şi România, cu
medierea activă a Uniunii Europene.

Deputaţii din România în comisiile parlamentare
permanente ale Parlamentului European
Grupurile politice din Parlamentul European
dup@ alegerile din 4-7 iunie, 2009
total
EPP-ED Grupul Partidului Popular European
(Creştin-Democrat)
265
S&D Grupul Alianţei Progresiste a Socialiştilor
şi a Democraţilor în Parlamentul European
184
ALDE Grupul Alianţei Liberalilor şi Democraţilor
pentru Europa
84
Greens/EFA Grupul Verzilor/Alianţa Liberă Europeană 55
ECR Conservatorii şi Reformiştii Europeni
55
GUE/NGL Grupul Confederal al Stângii Unite
Europene/Stânga Verde Nordică
35
EFD Grupul Europa Libertăţii şi Democraţiei
32
Deputaţi neafiliaţi NI
26
TOTAL 736
În urma propunerii Conferinţei preşedinţilor, Parlamentul European a votat cu
privire la componenţa comisiilor parlamentare permanente pentru următorii doi ani şi
jumătate. La propunerea Conferinţei
preşedinţilor, Parlamentul constituie
comisii permanente ale căror atribuţii sunt
prevăzute în anexa la regulamentul de
procedură. Va prezentăm mai jos deputaţii
europeni din România in diferitele comisii.
Alegerea membrilor comisiilor permanente s-au desfăşurat în 16 şi 20 iulie 2009
şi va avea loc din nou la încheierea unei
perioade de doi ani şi jumătate.
Componenţa comisiilor
Alegerea membrilor comisiilor şi ai
comisiilor de anchetă are loc după desemnarea candidaţilor de către grupurile
politice şi deputaţii neafiliaţi. Conferinţa
preşedinţilor prezintă Parlamentului o
serie de propuneri. Componenţa comisiilor
reflectă, în măsura posibilului, componenţa Parlamentului.
Membrii supleanţi
Grupurile politice şi deputaţii neafiliaţi
desemnează pentru fiecare comisie un
număr de supleanţi permanenţi, egal cu
numărul membrilor titulari reprezentanţi ai
diferitelor grupuri şi ai membrilor neafiliaţi
din cadrul comisiei. Preşedintele trebuie
informat cu privire la aceasta. Supleanţii
permanenţi sunt abilitaţi să participe la
reuniunile comisiei, să ia cuvântul în cadrul
acestora şi, în cazul absenţei unui membru
titular, să participe la vot.
De asemenea, în cazul absenţei unui
membru titular şi în cazul în care nu au fost
numiţi supleanţi permanenţi sau în cazul

români
14
11
5

3
33

absenţei acestora din urmă, membrul
titular al comisiei poate fi înlocuit la reuniuni de un alt membru cu drept de vot din
acelaşi grup politic. Numele supleantului
trebuie comunicat preşedintelui comisiei
înainte de începerea votului.
Aceste dispoziţii conţin două elemente
clar stabilite:
l un grup politic nu poate avea mai mulţi
membri supleanţi permanenţi decât
membrii titulari ai unei comisii;
l numai grupurile politice pot numi
membri supleanţi permanenţi şi singura
condiţie este de a informa Preşedintele cu
privire la aceasta.
În concluzie:
l calitatea de supleant permanent
depinde doar de apartenenţa la un grup
politic determinat;
l în cazul modificării numărului de membri titulari de care dispune un grup politic în
cadrul unei comisii, numărul maxim de
membri supleanţi permanenţi pe care
acesta îi poate numi suferă aceeaşi
modificare;
l un membru care trece la alt grup politic
nu-ş i poate păstra mandatul de supleant
permanent pe care îl deţinea în cadrul
grupului de origine;
l în nici un caz, un membru al unei
comisii nu poate fi supleant al unui coleg
aparţinând unui alt grup politic.
Prezentăm în continuare membrii
titulari şi supleanţi din România în comisiile
parlamentare permanente conform
propunerii Conferinţei Preşedinţilor, în
ordine alfabetică, precum şi vicepreşedinţii
comisiilor. Alegerea vicepreşedinţilor a
avut loc în cadrul reuniunilor constitutive
ale comisiilor.

Comisia pentru afaceri externe
(AFET) - 76 membri
- Norica NICOLAI (ALDE)
- Ioan Mircea PAŞCU (S&D), vicepreşedinte
- Cristian Dan PREDA (PPE)
- Adrian SEVERIN (S&D)
1. Subcomisia pentru securitate şi
apărare (SEDE) - 30 membri
- Norica NICOLAI (ALDE), vicepreşedinte
1. Subcomisia pentru drepturile
omului (DROI) - 30 membri
- László TŐKÉS (PPE)
Comisia pentru dezvoltare (DEVE) 30 membri
- Corina CREŢU (S&D), vicepreşedinte
Comisia pentru comerţ internaţional
(INTA) - 29 membri
- George BECALI, neafiliat
- Iuliu WINKLER (PPE)
Comisia pentru bugete (BUDG) - 44
membri
................
Comisia pentru control bugetar
(CONT) - 29 membri
- Cătălin Sorin IVAN (S&D)
- Monica Luisa MACOVEI (PPE)
Comisia pentru afaceri economice şi
monetare (ECON) - 48 membri
- George Sabin CUTAŞ (S&D)
- Theodor Dumitru STOLOJAN (PPE),
vicepreşedinte
Comisia pentru ocuparea forţei de
muncă şi afaceri sociale (EMPL) - 50
membri
- Elena BĂSESCU (PPE)
- Rovana PLUMB (S&D)
- Traian UNGUREANU (PPE)
Comisia pentru mediu, sănătate
publică şi siguranţă alimentară (ENVI) 64 membri
- Elena Oana ANTONESCU (PPE)
- Daciana Octavia SÂRBU (S&D)
- Claudiu Ciprian TĂNĂSESCU, neafiliat
Comisia pentru industrie, cercetare
şi energie (ITRE) - 55 membri
- Ioan ENCIU (S&D)

- Adina Ioana VĂLEAN (ALDE)
Comisia pentru piaţa internă şi
protecţia consumatorilor (IMCO) - 39
membri
- Cristian Silviu BUŞOI (ALDE)
Comisia pentru transport şi turism
(TRAN) - 45 membri
- Marian-Jean MARINESCU (PPE)
- Silvia Adriana ŢICĂU (S&D), vicepreşedinte
Comisia pentru dezvoltare regională
(REGI) - 49 membri
- Victor BOŞTINARU (S&D)
- Petru Constantin LUHAN (PPE)
- Iosif MATULA (PPE)
- Ramona Nicole MĂNESCU (ALDE)
Comisia pentru agricultură şi
dezvoltare rurală (AGRI) - 45 membri
- Vasilica Viorica DĂNCILĂ (S&D)
- Rareş Lucian NICULESCU (PPE),
vice-preşedinte
Comisia pentru pescuit (PECH) - 24
membri
................
Comisia pentru cultură şi educaţie
(CULT) - 32 membri
- Cătălin Sorin IVAN (S&D)
- László TŐKÉS (PPE)
- Tudor Corneliu VADIM, neafiliat
Comisia pentru afaceri juridice
(JURI) - 25 membri
- Sebastian Valentin BODU (PPE),
vicepreşedinte
Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne (LIBE) - 55 membri
- Monica Luisa MACOVEI (PPE)
- Csaba SÓGOR (PPE)
- Renate WEBER (ALDE)
Comisia pentru afaceri constituţionale (AFCO) - 25 membri
................
Comisia pentru drepturile femeii şi
egalitatea de gen (FEMM) - 35 membri
................
Comisia pentru petiţii (PETI) - 35
membri
- Victor BOŞTINARU (S&D)
- Adina Ioana VĂLEAN (ALDE)

l Multe dintre cele mai vulnerabile specii şi habitate ale Europei se află în pericol l Comisia Europeană propune eliminarea vizelor
pentru cetăţenii din regiunea Balcanilor de Vest l Ajutor UE de 12 milioane € pentru pagubele produse de inundaţii în România l
Alegerea Parlamentului de la Chişinău urmează să aibă loc pe 29 iulie l Preşedintele Ucrainei, Victor Iuşcenko, a anunţat că va
candida la alegerile prezidenţiale din ianuarie anul viitor pentru un nou mandant l Parlamentul islandez a aprobat depunerea cererii
de aderare a aderare a ţării la Uniunea Europeană l UE încearcă să ajungă la o înţelegere politică cu Turcia şi Libia în problema
imigraţiei l La München a avut loc al nouălea forum ruso-german l Cel mai nou element chimic din Tabelul lui Mendeleev a fost
denumit Copernicum l Danemarca planifică suplimentarea contingentului militar în Arctica l

Endeavour a ajuns la staţia spaţială
După cinci încercări nereuşite, naveta spaţială
Endeavour a reuşit să fie lansată pe orbită, în urmă cu
o săptămână, de la Centrul Kennedy din Florida, un
stat de pe coasta de sud-est a Statelor Unite.
Lansarea s-a făcut cu o întârziere de peste o lună, din
cauza unor scurgeri de carburant, dar şi a timpului
nefavorabil, cu fulgere şi tunete.
Naveta, uşor avariată de mai multe fragmente de
spumă izolatoare sau gheaţă care s-au desprins în
timpul lansării şi au lovit vehiculul spaţial, s-a cuplat la
ISS, avanpost spaţial situat la o altitudine de circa 350
de kilometri deasupra Pământului. Zona de impact a
fost cea a scuturilor termice, însă un responsabilul
NASA a indicat că incidentul nu este considerat a fi "o
problemă" în urma verificărilor făcute în momentul
manevrelor de dinaintea conectării la ISS.
O dată cu sosirea navetei a fost înregistrat şi un
record, prin prezenţa combinată a 13 astronauţi simultan pe staţia spaţială, şase membrii permanenţi şi
şapte astronauţi ai navetei."Este un eveniment remarcabil, nu numai pentru noi, dar pentru întregul program
spaţial, pentru că aceasta este următoarea mare
etapă în asamblarea staţiei. Chiar acum, suntem îm-

preună 13 persoane la bordul staţiei spaţiale. Bine aţi
venit", a spus comandantul staţie Gennady Padalka.
Misiunea navetei Endeavour este programată să
dureze 16 zile, dintre care 11 pe ISS de care se va
desprinde în 28 iulie, şi are ca obiectiv instalarea
ultimelor echipamente tehnice în laboratorul japonez
Kibo, ale cărui două module presurizate au fost
amplasate, în 2008, la bordul ISS alături de laboratorul
european Columbus.
Astronauţii vor instala o platformă permanentă de
1,9 tone în interiorul laboratorului Kibo, pe care vor fi
efectuate viitoarele experimente în vid. O paletă în
care vor fi instalate diverse cutii care sunt folosite la
experimentele în vid va fi ataşată laboratorului Kibo şi
detaşată la sfârşitul misiunii, pentru a fi readusă pe
Terra, la bordul navetei Endeavour.
În afara acestor sarcini, astronauţii vor executa şi
alte operaţiuni, precum schimbarea a şase baterii
amplasate pe unul dintre elementele Staţiei. Misiunea
prevede cinci ieşiri în spaţiu, cu o durată totală de 32,5
ore, ce vor fi îndeplinite de echipe alcătuite din câte doi
astronauţi.
Pentru a evita, din motive de siguranţă, deşeuri

spaţiale, staţia a fost ridicată cu 1600 de metrii
deasupra orbitei normale.
Acesta este cel de-al 127-lea zbor al unei navete
spaţiale, al 29-lea pe ISS, al 23-lea pentru Endeavour
şi al treilea din 2009.
După misiunea Endeavour, NASA va mai avea la
dispoziţie doar şapte zboruri înainte de retragerea din
circulaţie a flotei sale spaţiale, eveniment prevăzut
pentru septembrie 2010.
ISS este un proiect spaţial în valoare de 100 de
miliarde de dolari, la realizarea căruia participă 16 ţări.
PRISMA | 23 Iulie - 5 August 2009 |
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ANUNŢURI GRATUITE PENTRU PERSOANE FIZICE

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

UN ANUNŢ DE CEL MULT 20 CUVINTE

Diverse
Vând aparat foto Canon
Prima zoom 65 Date AiAF cu un
film şi manual de folosire. Preţ
100 lei. Tel. 0770-354334,
0355-806439.
Vând rochie de mireasă din
2009, preţ avantajos. Tel. 0764817953.
Vând avantajos convector
mare şi instant Sylber. Tel.
0770-389533.
Vând ceas aur marca
Geneva, colier dame şi brăţară
14 k şi coliere damă cristale
Swarovski şi brăţări. Tel. 0730484325.
Vând palincă Maramureş
extra 350 lei/litru. Tel. 0745032640, 0771-387548, 0732975314.
Vă rog ajutor... primesc
donaţii de scaune, uşi, dulapuri,
dulăpioare, paturi sau canapele
uzate pe care în mod normal leaţi arunca la container. Nu e
nevoie decât de un apel sau un
mesaj la 0761-358330. Rog maximă seriozitate. Vă mulţumesc.
Cumpăr bijuterii 14k 42-45
lei/g aur pentru topit 14k 40 lei/g,
18k 50 lei/g, 24k 72 lei/g. Plata
pe loc. Tel. 0745-032640, 0771387548, 0732-975314.
Vând/schimb cu diverse: tv
color Arctic, de 3 ani, diagonala
de 66 cm 600 lei, TV color mic
50 lei, maşină spălat DU defectă
100 lei, două rulouri ferestre.
Tel. 0745-032640, 0771387548, 0732-975314.
Vând tablou înrămat fotografie cu Lenin şi alte 3 persoane la masă dim.35/25 cm. 100
lei, maşină cusut Singer 500 lei,
patefon cu plăci 300 lei. Tel.
0745-032640, 0771-387548,
0732-975314.
Depozit materiale lichidăm
polistiren exterior 112 lei/mc
vată minerală 52 lei/sul, plasă
65 lei dibluri, cel mai mic preţ de
pe piaţă. Tel. 0746-220308.
Sistem complet termosistem
15,9 lei/mp livrare gratuită, vată
minerală 52 lei/sul toată gama
dibluri. Tel. 0747-022440.
Uşi Porta Doors vânzare şi
montaj autorizat, www.usiporta.ro Tel. 0752-116317.
Maşină de cafea profi pt.
baruri Rimini Futur Mat cu 2
capete şi măcinătoare profi cu
contor de 2 kg. Tel. 0744867853 Sami.
Vând firmă fără datorii. Tel.
0722-742502.
Vând adidaşi Nike mărimea
45, preţ 40 € neg. Tel. 0723495967.

Persoană vând sub preţul
pieţei materiale noi rămase din
construcţie, polistiren, adeziv
polistirol, vată minerală, produsele noi sigilate. Tel. 0732363627.
Vând maşină de spălat. Tel.
0355-881278.
Vând frigider mare Whirpool
cu 2 compresoare, preţ acceptabil. Tel. 0729-357909.
Vând bucătărie modernă
(suspendată), nouă, din nuc.
Preţ acceptabil. Tel. 0355411682.
Vând canapea nouă. Tel.
0355-411682.
Vând sufragerie din 7 corpuri 1.200 lei, colţar mare bucătărie din lemn masiv 700 lei, canapea extensibilă imitaţie piele
1.000 lei. Tel. 0770-497364.

Auto-Moto-Velo
Vând Ford Escort cabrio negru, înmatriculat RO, cu opţiuni
ABS, geam electric, etc. Preţ
1.750 € neg. Tel. 0756-503110.
Vând Dacia Super Nova, an
2001, culoare verde, 100.000
km, ITP 2011, loc. Obreja 543,
preţ 2.200 € negociabil. Tel.
0740-206236.
Vând Dacia 1310 cu gaz
stare perfectă, 2.500 lei neg.,
verde metalizat. Tel. 0755615558.
Vând Vw Polo an 96, motor
1000 cmc, nr. roşii, recent adus,
impecabil, preţ 1.400 €. Tel.
0741-509755, 0763-923256.
Vând Iveco Daily 35S 13
Frigorific, 12.2002, stare interior
marfă perfectă, înmatriculat
Bulgaria, 7.300 €. Poze pe mail.
hagi_nicovici@yahoo.com Tel.
0722-468946.
Vând Seat Ibita an 2001,
motor 1,9dti full electric jante all,
nr. Italia, preţ 3.000 €. Tel. 0741509755, 0763-923256.
Vând Hundai accent an 97,
motor 1,4i, climă, înmatriculat,
acte la zi, stare perfectă de
funcţionare, preţ 1.700 €. Tel.
0741-509755, 0763-923256.
Vând Fiat Tipo, an 93, motor
1,9d, climă, înmatriculat, taxe la
zi, stare perfectă de funcţionare,
consum 5%, preţ 2.000 €. Tel.
0741-509755, 0763-923256.
Vând Dacia Logan an 2006
km, 56.000 motor 1,4 mpi, închidere centralizată, impecabilă,
preţ 4.000 €. Tel. 0741-509755,
0763-923256.
Vând bus Ford Tranzit an 86,
motor 1,9d, înmatriculat, stare
perfectă de funcţionare, preţ
650 €. Tel. 0741-509755, 0763923256.

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

Iliasă Ioan

Tehnoredactare: PRISMA
Tiparul: West Tipo Internaţional
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Vând Opel Astra combi 1.7
diesel, 2005, gri metalizat, km
78.000, climă, geamuri electrice
+ 4 cauciucuri iarnă, înmatriculat, preţ 8.500 € negociabil. Tel.
0746-546792.
Vând Volkswagen Jetta 2,
an 91, recent adus, motor 1.8,
vopsea originală, trapă, servo,
impecabil, suspensie sport, preţ
650 € neg. Tel. 0742-527232.
Vând Audi A4, motor 2.6 V6
150 cai, euro2, tuning Kirscher
Germania, jante 17, suspensie
reglabil ă pe fiecare roată,
climatronic, deosebit, preţ 3.599
€. Tel. 0742-527232.
Vând camionetă Citroen
C25, motor 2.5 diesel, prelată,
stare f. bună, an 88, posibilitate
înmatriculare Bulgaria 700 €,
preţ 1.850 € neg. Tel. 0742527232.
Vând Vw Polo an 95, motor
1000 cc, recent adus, nr. roşii,
preţ 1.500 €, taxa 300 €
impecabilă. Tel. 0741-509755,
0763-923256.
Vând maşina cumpărată în
august 2007 din Germania la
135.000 km, distribuţie schimbată la 128.000 în Germania.
7.200 €. Accept orice test. Tel.
0727-812162.
Vând Opel Astra coupe, suspensii sport, 101 CP, jante, electric, recent înmatriculată. Tel.
0741-132826.
Vând Volkswagen Golf 1,9
TDI 90 CP, alb, an 2001, înmatriculată în RO în 08, euro 3,
revizie făcută recent, bine întreţinută, alte detalii la vizionare.
Vând componente de motor de
Golf 4, 1,9 tdi, ALH. şi o roată pt.
BMW 520. Tel. 0745-032640,
0732-975314, 0771-387548.
Opel Astra berlină, tuning,
diesel, 2004, 1686 cmc, cdti, 59
kW, 80 CP, motorină, 156.000
km. Preţ 5.400 neg. Accept test
verificare. Tel. 0731-316924,
0752-310009, 0771-387541,
0769-654838.
Vând Dacia Logan 1.5dci.
Tel. 0722-742502.
Vreau să cumpăr un Logan
1,6 MPI. Tel. 0734-398685.
Vând Dacia 1310, instalaţie
GPL. Tel. 0730-079227.
Vând/dezmembrez Renault
Fuego 1,6 turbo, geamuri electrice, volan reglabil, închidere
centralizată. Tel. 0771-658298

Anunturi
,
Oferte-Cereri
de Serviciu

Caut loc de muncă în Reşiţa
ca îngrijitoare bătrână sau copil.
Menţionez că în septembrie
împlinesc vârsta de 18 ani şi
sunt în curs cu şcoala, însă
câteva ore pe timp de vacanţă
indiferent de parte a zilei şi/sau
câteva ore pe timp de şcoala nu
mă deranjează deloc. Rog şi
ofer seriozitate. Vă mulţumesc.
Tel. 0769-790940.
Caut proiectant şi firmă de
construcţii pt. renovare şi îmbun ătă ţire cas ă de vacan ţ ă.
E-mail: michael-suciu@gmx.de
tel. 07071257656
Traducător autorizat de Ministerul Justiţiei efectuez traduceri în/din limba engleză. Rog
seriozitate. Tel. 0743-148302.
Transport marfă, camionetă
prelată 13 mc, 3,5 m lungime,
tarif 1 leu/km în ţară, 60 lei în
oraş. Tel. 0742-527232.
Intermediez înmatriculări în
Bulgaria,asigurare, itp, totul la
700 €. Tel. 0742-527232.
Caut copii şi bătrâni pentru
îngrijit. Tel. 0770-391275.
Execut amenajări interioare,
gresie, faianţă, rigips, laminate.
Tel. 0730-486677.
Acord asistenţă juridică,
recuperări debite, uzucapiuni
terenuri case, înfiinţări firme.
Tel. 0727-505315
Caut bătrân sau o bătrână
pentru întreţinere, cu contract
prin notariat. Tel. 0355-411682.
Transport marfă cu camionetă prelată 1,5 tone util, 1
leu/km. Tel. 0742-527232.
Asigurăm consultanţă, documentaţiile necesare, mijloace
şi echipamente de intervenţie şi
protecţie P.S.I. + P.M. la preţuri
fără concurenţă. Tel. 0745032640, 0771-387548, 0732975314.
Fotografii deosebite, nunţi
botezuri şi nu numai, la preţuri
promoţionale. Doi fotografi vor
acoperi tot timpul evenimentul
dvs. Preţ 500 lei. Tel. 0722844222 şi 0724-072072 sau email: amintiri@ymail.com
Închiriez limuzină decapotabilă de epocă, model 1948, pt.
nunţi, ocazii, www.dekaraso.ro
Tel.0770-495824, 0742-773016

ANUNŢ
Primăria oraşului Bocşa, cu sediul în str. 1 Decembrie 1918,
nr. 22, organizează licitaţie publică deschisă pentru vânzarea
următoarelor bunuri imobile:
l teren de construcţie, înscris în CF nr. 5744 Tr. din CF. nr.
3329 a localităţii Bocşa sub nr. top. 1004/1/62, nr. cad. 2468, în
suprafaţă de 250 mp;
l teren de construcţie, înscris în CF nr. 3329 a localităţii Bocşa
Română sub nr. top. 1004/1/22, în suprafaţă de 250 mp;
l teren de construcţie, înscris în CF nr. 3329 a localităţii Bocşa
Română sub nr. top. 1004/1/106, în suprafaţă de 250 mp.
Licitaţia va avea loc în data de 26.08.2009 ora 10,00 la
sediul Primăriei Bocşa în sala de şedinţe.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Bocşa,
tel. 0355-566605 int. 109.

Nume
Adresa

Prenume

Execut lucrări gresie,
faianţă, laminat, rigips, izolaţii
interior, exterior, tencuieli şi
transport persoane aeroport la
orice oră. Tel. 0723-966250.
Execut tencuieli,zugrăveli
int. şi ext., gresie, faianţă, laminate, recondiţionare parchet,
inst. electrice, experienţă în
străinătate, calitate şi seriozitate. Tel. 0724-786152.

Imobiliare
Vând ap. 4 camere, suprafaţa 100 mp, etaj 2/4, confort I,
decomadat, amenajat modern,
vedere pe două părţi, balcon
închis, full termopane, centrală,
internet, cablu + 2 locuri de
parcare, boxă şi bloc izolat. Preţ
60.000 € fix. Tel. 0723-162693.
Vând apartament la casă, cu
2 camere, baie, cămară alimente, boxă la demisol, curte,
grădină, zona Marginea. Preţ
neg. Tel. 0355-426838.
Vând apartament 3 camere,
2 băi, termopane, centrală termică, parchet, gresie, faianţă,
lângă Poliţie. Preţ 45.000 € neg.
Tel. 0355-410022.
Închiriez în Timişoara garsonieră ultracentrală, mobilată,
zona Fac. de Mecanică 150 € şi
zona Prefectură 200 €. Tel.
0770-495824, 0742-773016.
Vând apartament cu 4
camere încălzire, termopane,
parter pe G.A. Petculescu, are
şi pivniţă, preţ 65.000 €. Tel.
0722-742502.
Vând casă în Gătaia 1600
mp, zonă centrală. Posibil
schimb cu apartament în
Reşiţa. Tel. 0745-904251.
Vând 5.000 mp teren, staţiunea Semenic, 43 m front la
drumul judeţean, vis-a-vis de
pârtia Idioţilor. Tel. 0770495824, 0742-773016.
Vând/schimb apartament 1
cameră zona Spar cu apartament 2 sau 3 camere + diferenţă. Tel. 0745-975859.
Persoană fizică cumpăr
apartament 2 camere pe Al.
Galaţi, ofer 23.000 €. Cumpăr
casă cu grădină, ofer 35.000 €.
Tel. 0724-349258.
Vând teren 4.200 mp în
Bocşa la strada principală, apă,
gaz, curent, merită văzut. Preţ
negociabil. Tel. 0746-546792.
Vând casă deosebit de frumoasă, 5 camere, 3 camere la
demisol, bucătărie, 2 grupuri
sanitare, baie, 2 terase, curte
mare, 2 garaje. Tel. 0355427501.
Închiriez garsonieră în Moroasa la “Fluturelul”, avantajos.
Tel. 0765-295228.
Închiriez apartament cu 2
camere, parter, Moroasa (Fluturelul), avantajos. Tel. 0765295228. (continuare în pagina 3)

Matrimoniale
Doamnă 60 ani, caut partener pentru prietenie, căsătorie.
Tel. 0770-391275.

Telefon

Textul anuntului:
,

Iulie
320058 Reşiţa, Str. Libertăţii, Bl. A3, Ap. 17
www.prisma-online.ro E-mail: prisma@cs.ro

Tel. 0255-22.11.34
Fax 0355-81.05.33

Agentii
, imobiliare

Agentii
, imobiliare

Agentii
, imobiliare

S.C. Magister Imobiliare
Drumul cel mai uşor spre casa ta!

intermediază vânzări-cumpărări
apartamente - case - terenuri - închirieri spaţii comerciale

Doriţi să vindeţi sau să cumpăraţi o casă şi
aveţi nevoie de corectitudine? Sunaţi la REMI Imobiliare!

Reşiţa, B-dul Revoluţia din Decembrie, bloc 30 parter

Intermedieri imobiliare de calitate, consilieri imobiliari la dispoziţia
clientului, studii topografice, evaluări şi asigurări de bunuri.

Tel./fax: 0255-22.15.29, mobil: Tel. 0255-221529, 0720-038774
E-mail: office@magister-imobiliare.ro
www.magister-imobiliare.ro

l Seriozitate, transparenţă l Comision 0 la cumpărător!
Remi imobiliare vă oferă cel mai bun serviciu la preţul corect!

VÂNZĂRI
Vând 31 birouri de 30 mp fiecare,
amenajate cu centrală termică, podele
laminate, termopane. Preţ 16.000 €
fiecare. Tel. 221529, 0720-038774.
Vând spaţiu administrativ 900 mp
situat în Reşiţa, zona C. Timişoarei. Preţ
350.000 €. Tel. 221529, 0720-038774.
Vând spaţii administrative 555 mp +
1.500 mp teren fostă bază de producţie
în domeniul construcţiilor situate în
Reşiţa, zona Muncitoresc. Preţ 300.000
€. Tel. 221529, 0720-038774.
Vând apartament 2 camere decomandat situat în Reşiţa, zona Lunca Pomostului, et. 1/4 parţial îmbunătăţit. Preţ
36.500 € neg.Tel. 221529, 0720-038774
Vând apartament 3 camere, decomandat, 80 mp, situat în Bocşa Română,
et. 1/4, vis-a-vis de uzină. Preţ 31.000 €
negociabil. Tel. 221529, 0720-038774.
Vând 11.800 mp teren situat în
Reşiţa, km 8, front stradal, 250 m.l. la
strada principală. Preţ 5 € mp. Tel.
221529, 0720-038774.
Vând casă în Reşiţa, în cartierul
Moroasa, în suprafaţa de 400 mp, p+2,
curte 800 mp. Preţ 150.000 € negociabil.
Tel. 221529, 0720-038774.
Vând spaţiu comercial, administrativ,
sediu firmă în suprafaţa de 60 mp, situat
în Reşiţa zona Muncitoresc. Preţ 31.000
€. Tel. 221529, 0720-038774.
Vând construcţie industrială zona
Renk în suprafaţa de 4.200 mp, p+4,
pretabilă pentru producţie, depozitare,
spaţii comerciale. Preţ neg. Tel. 221529,
0720-038774.
Vând 6.000 mp teren intravilan plus
pensiune în stadiu de construcţie în roşu
1.000 mp zona Reşiţa, Camera de
Comerţ. Preţ 350.000 € negociabil. Tel.
221529, 0720-038774.
Vând spaţiu comercial 600 mp cu posibilităţi de extindere teren concesionat
pentru 50 de ani cu posibilităţi de cumpărare în Reşiţa, zona Intim. Preţ 350.000 €
negociabil. Tel. 221529, 0720-038774.
Vând teren în suprafaţa de 600 mp,
situat în staţiunea Crivaia la stradă pe
drumul Unitatea Militară spre Păstrăvărie. Preţ 50 €/mp. Tel. 221529, 0720038774.
Vând casă de vacanţă finalizată în
proporţie de 90% în suprafaţa de 270
mp, demisol, parter, mansardă, 780 mp
teren situată în staţiunea Crivaia zona
Hotel Rândunica. Preţ 110.000 €. Tel.
221529, 0720-038774.

Vând apartament 2 camere, 50 mp,
situat în Luncă pe bd. Rev. din Decembrie, parter, la strada, cu certificat de
urbanism şi proiect de privatizare. Preţ
50.000 € fix. Tel. 221529, 0720-038774.
Vând casă 120 mp + curte 350 mp
complet renovată şi utilată, situată la
bulevard, zona Curtea de Conturi. Preţ
60.000 €. Tel. 221529, 0720-038774
Vând 2.500 mp teren, front stradal 40
ml. situat pe C. Caransebeşului la km 3,
preţ 25 €/mp. Tel. 221529, 0720-038774
Vând hală industrială - fabrică prelucrare lemn în suprafaţă de 5.444 mp,
dotată şi utilată complet (apă industrială,
punct de transformare energie electrică
propriu, canalizare, gaz) + 7.000 mp
teren aferent. Tel. 221529, 0720-038774
Vând hală 1.299 mp (producţie,
depozitare) + 5.000 mp teren în Caransebeş, zona Pipirig, cu toate utilităţile.
Tel. 221529, 0720-038774
Vând 1.200 mp spaţii comerciale şi
administrative + 2.000 mp teren situate
în Reşiţa, str. Văliugului. Preţ 550.000 €.
Tel. 221529, 0720-038774
Vând 9.000 mp teren intravilan Calea
Timişorii, front 70 ml. Preţ 150 €/mp. Tel.
221529, 0720-038774
ÎNCHIRIERI
Închiriez 5.000 mp depozite situate în
Reşiţa, zona Calea Timişoarei. Preţ 2,5
€/mp. Tel. 221529, 0720-038774.
Închiriez spaţiu comercial în
suprafaţă de 140 mp situat în Reşiţa,
zona Luncă, la stradă. Preţ 6 €/mp. Tel.
221529, 0720-038774.
Închiriez apartament 3 camere
mobilat şi utilat, zona Reşiţa centru. Preţ
350 €/lună. Tel. 221529, 0720-038774.
Ofer spre închiriere spaţii comerciale
superamenajate în suprafaţă de 70 mp,
135 mp, 150 mp, situate în Reşiţa pe Bdul Republicii. Preţ. 20 €/mp. Tel.
221529, 0720-038774.
Caut să închiriez apartament 2-3
camere mobilate şi utilate, pentru o
perioadă de 2 ani. Ofer 250-300 € lunar.
Tel. 221529, 0720-038774
Ofer spre închiriere 2.000 mp, spaţiu
depozit. Preţ 2,5 €/mp. Tel. 221529,
0720-038774
Ofer spre închiriere apartament 4
camere et. 1 decomandat, supermobilat
şi utilat complet. Preţ 300 € lunar. Tel.
221529, 0720-038774
Ofer spre închiriere spaţii, birouri
superîmbunătăţite, poziţie centrală. Preţ
10 €/mp. Tel. 221529, 0720-038774

Dacă vreţi să aveţi ziarul Dvs.,
abonaţi-vă la "PRISMA”
Un abonament costă:

25,0 lei .................. 6 luni
50,0 lei .................. 1 an
Tariful include TVA şi taxele poştale
Pentru informaţii suplimentare şi abonamente sunaţi la
0255-22.11.34 între orele 9 - 16.
PREŢUL
GRAMULUI DE AUR
Data

Lei noi

13 iul. 09
14 iul. 09
15 iul. 09
16 iul. 09
17 iul. 09
20 iul. 09
21 iul. 09
22 iul. 09

88,4434
89,3710
89,6027
90,2625
90,3880
91,1906
90,8019
90,7498

CURSUL VALUTAR COMUNICAT DE B.N.R.
lei
3,10
3,08
3,06
3,04
3,02
3,00
2,98
2,96
2,94
2,92
2,90

USD

22 Iunie - 22 Iulie 2009

EURO

lei
4,30
4,28
4,26
4,24
4,22
4,20
4,18
4,16
4,14
4,12
4,10

22 23 24 25 26 29 30 1 2 3 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 20 21 22

Vizitaţi-ne pe Calea Timişorii nr. 34 şi profitaţi de gama de servicii oferite
de agenţia noastră.
Dacă tot puteţi alege, noi vă recomandăm să alegeţi cel mai bun serviciu
Tel. 0355 423 734, 0771 615 703, 0771 688 693 ORAR 9-18
www.remiestate.ro
office@remiestate.ro
ÎNCHIRIERI OFERTE
Garsonieră Tineretului, etaj 2/9, 32 mp
podele laminate, uşă intrare metalică,
cabină duş, gresie, faianţă, mobilată şi
utilată modest, chirie 80 € + 3 luni garanţie,
cod anunţ 00382.
Garsonieră Tineretului, etaj 1/9, 32 mp,
faianţă, gresie, gaz la pauşal, apometre,
aragaz, frigider, mobilată, cablu, internet,
telefon, chirie 110 € + 200 € garanţie, cod
anunţ 00459.
Garsonieră Constructorilor, etaj 1/4, 34
mp, renovata, cabină duş, termopane, podele, mobilată, aragaz, frigider, TV, cablu,
telefon, chirie 100 € + 100 € garanţie, cod
anunţ 00462.
Apartament 2 camere Luncă, pretabil
birouri sau depozit, parter, fără alte îmbunătăţiri, chirie 200 € +100 € garanţie, cod
anunţ 00173.
Apartament 2 camere Luncă, etaj 3/4,
mobilat, uşă metalică la intrare, aragaz,
frigider, convector, instant, TV, gresie,
faianţă, chirie 130 € +130 € garanţie, cod
anunţ 00267.
Apartament 2 camere Govândari, etaj
5/10, central ă, termopane, podele,
complet mobilat şi utilat, chirie 250 € + 1
lună garanţie, cod anunţ 00356.
Apartament 2 camere Govândari, etaj
2/4, mobilat şi utilat lux, chirie 350 € + 1
lună garanţie, cod anunţ 00385.
Apartament 2 camere Calea Caransebeşului, etaj 3/4, complet mobilat şi utilat
nou, termopane, podele, centrala, confort
2, semidecomandat, chirie 200 €+200 €
garanţie, cod anunţ 00454.
Apartament 2 camere Muncii, etaj 1/4,
complet mobilat şi utilat nou, termopane,
centrală, confort 1, semidecomandat, chirie 200 € + 200 € garanţie, cod anunţ 00460
Apartament 3 camere Luncă, etaj 3/3,
complet mobilat şi utilat, frigider, aragaz,
maşină de spălat, centrală, termopane,
semidecomandat, chirie 250 €+250 €
garanţie, cod anunţ 000146.
Apartament 3 camere Govândari,
P/10, mobilat şi utilat modest, centrală,
utilităţi contorizate, chirie 300 € + 300 €
garanţie, cod anunţ 00327.
Apartament 3 camere Luncă, etaj 1/3,
complet renovat, izolat, centrală, termopane, boxă, debara, se închiriază gol,
chirie 300 €, cod anunţ 00266.
Apartament 3 camere Republicii, etaj
5/10, 2 camere mobilate modest, 1 cameră
goală, utilat, centrală, confort 1, semidecomandat, chirie 200 € + 200 € garanţie, cod
anunţ 00463.
Apartament 4 camere Govândari, etaj
1/4, centrală, apometre, se închiriază gol,
chirie 200 € + 200 € garanţie negociabil,
cod anunţ 00448.
VÂNZARE GARSONIERE
Vând garsonieră Mociur, etaj 3/4,
convector, gaz, apă caldă, perete exterior
izolat, baie mare, 28 mp, preţ 17.500 €
negociabil, cod anunţ 00020.
Vând garsonieră Aleea Tineretului, etaj
2/9, renovată, podele laminate, uşă metalică, cabină dus, gresie, faianţă, mobilată
modest, 32 mp, preţ 20.000 € negociabil,
cod anunţ 00382.
Vând garsonieră Constructorilor, etaj
4/4, fără îmbunătăţiri, 27 mp, preţ 11.000 €
negociabil, cod anunţ 00386.
Vând garsonieră Aleea Rarău,etaj 1/4,
bucătărie, baie, balcon închis, termopan
cameră, fără alte îmbunătăţiri, 32 mp, preţ
19.000 € negociabil, cod anunţ 00389.
Vând garsonieră Mociur, etaj 1/4,
balcon închis, convector, instant electric,
uşă intrare metalică, gresie, faianţă,

parchet, geam termopan, 37 mp, preţ
20.000 € negociabil, cod anunţ 00400.
VÂNZARE APART. 2 CAMERE
Vând apartament 2 camere Luncă, P/4,
confort 2, semidecomandat, pretabil privatizare, renovat, preţ 35.000 € negociabil,
cod anunţ 00175.
Vând apartament 2 camere, Luncă,
etaj 2/4, confort 3, semidecomandat, modificat, centrală, termopane, preţ 26.000 €
negociabil, etaj 2/4, cod anunţ 00213.
Vând apartament 2 camere Govândari,
P/4, confort 2, semidecomandat, faianţă,
gresie, centrală, termopane, preţ 28.000 €
negociabil, cod anunţ 00228.
Vând ap.2 camere Luncă, etaj 1/4,conf.
2, semidecomandat, centrală, tâmplărie
lemn, podele laminate, uşi interior noi, uşă
intrare parchet, mobilă bucătărie inclusă,
preţ 26.000 € neg.,cod anunţ 00366
Vând ap. 2 camere Moroasa, etaj 4/4,
confort 2, semidecomandat, bloc acoperit,
centrală, geam termopan, balcon închis în
termopan, podele laminate, parţial mobilat,
preţ 31.500 € negociabil, cod anunţ 00388.
Vând apartament 2 camere Timişoarei,
P/2, confort 1, decomandat, termopane,
centrală, izolat, renovat, boxă, preţ 31.000
€ negociabil, cod anunţ 00452.
VÂNZARE APART. 3 CAMERE
Vând apartament 3 camere Govândari,
P/10, confort 1, semidecomandat, 70 mp,
toate utilităţile contorizate, centrală, bucătărie mărită, uşă intrare metalică, preţ
46.000 € negociabil, cod anunţ 00327.
Vând apartament 3 camere Luncă, etaj
3/3, confort 1, decomandat, podele laminate coridor şi bucătărie, parchet camere,
centrală instalaţie pe cupru, bloc de
cărămidă, acoperit cu ţiglă, preţ 45.000 €
negociabil, cod anunţ 00435.
Vând apartament 3 camere Govândari,
etaj 1/4, confort 2, semidecomandat, apometre, instant pe gaz, parchet camere, uşă
intrare lemn, pivniţă, bloc acoperit, neamenajat, preţ 40.000 € neg., cod anunţ 00438.
VÂNZARE CASĂ
Vând casă 2 camere, terasa, curte,
bucătărie + alte anexe, în Dognecea, la
strada principală, preţ 21.000 € negociabil,
cod anunţ 00105.
Vând casă în Stavila, 848 mp, front
stradal 20 m, necesită renovare, garaj,
cărămidă combinată, curte , gradină, preţ
80.000 €, cod anunţ 00186.
Vând casă zona Muncitoresc, 5 camere, 2 băi, bucătărie, terasă, curte, grădină,
cărămidă arsă, 382 mp suprafaţă totală,
preţ 75.000 € negociabil, cod anunţ 00396.
Vând casă Muncitoresc, 78 mp, 1
cameră, hol, bucătărie, baie, fără îmbunătăţiri, preţ 25.000 €, cod anunţ 00458.
VÂNZARE TEREN
Vând teren, în Mehadia, 20.000 mp,
parcelabil, cu o hală de 3.000 mp, în stare
bună, zonă bună pentru investiţii, chiar la
E70, cod anunţ 00118.
Vând teren intravilan, Doman, suprafaţă 1.000 mp, preţ 12 €/mp,cod anunţ 00023
Vând teren intravilan, Poiana Mărului
(Scorillo), suprafaţă 3.250 mp, acces
drum, izvor apă potabilă, 2 fundaţii construite, preţ 65 €/mp neg., cod anunţ 00007.
Vând teren extravilan Crivaia, 2.000
mp, parcelabil, decontor de apa, curent,
utilit ă ţi în apropiere, preţ 35 €/mp
negociabil, cod anunţ 00451.
Avem spaţii comerciale de închiriat în
Reşiţa, Caransebeş.
Hale pentru depozitare în Reşiţa,
Caransebeş, Doman.
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Fotbalul rena}te în Valea Domanului
Fotbal Club Şcolar Reşiţa va juca din
această toamnă în Liga a IV-a. Gruparea din Valea Domanului a ajuns la un
acord cu Agmonia Zăvoi, formaţie care a
promovat în acest an din Liga a V-a în
Liga a IV-a.
În aceste condiţii, FC Şcolar va
activa în Liga a IV-a, iar Agmonia Zăvoi
va juca în continuare în Liga a V-a, ca
satelit al formaţiei reşiţene.
Culorile noii echipe din Valea Domanului vor fi roşu-negru, iar ca antrenor a
fost propus Roco Sandu, cel care are o
clauză de reziliere de 10.000 de euro, în

cazul în care va pleca la un alt club.
Cristian Bobar, directorul FC Şcolar
Reşiţa a precizat că a întâlnit oameni
deosebiţi la Zăvoi, primarul, viceprimarul şi Filaret Cârstean, cel care se ocupă
de pregătirea echipei Agmonia. FC Şcolar va ajuta echipa din Zăvoi cu mingi şi
echipament, iar cei mai talentaţi dintre
juniorii de acolo vor ajunge la Reşiţa.
Reunirea noii echipe reşiţene a fost
La sfarsitul acestei saptaprevăzută pentru aseară, la ora 18, la
Stadionul Mircea Chivu din Valea mani se va desfasura MP al
Ungariei, organizat pe circuitul
Domanului.
Marian Cărăvan de la Hungaroring. Iata clasa-

FORMULA 1

SCRIMA

Atletism

Argint în săbii. Echipa masculină a României a urcat pe treapta secundă a podiumului la Plovdiv. Prima medalie a românilor la
Europenele găzduite de Plovdiv a venit în vîrful săbiilor mînuite de
Rareş Dumitrescu, Florin Zalomir şi Cosmin Hănceanu, Alexandru
Sireţeanu fiind rezervă. Un parcurs solid, încheiat doar în finală,
unde n-au mai trecut şi de ultimul obstacol, Italia.
Aur pentru echipa feminină de spadă a României! Echipa
feminină de spadă a României a câştigat medaliile de aur la
Campionatele Europene de scrimă de la Plovdiv (Bulgaria) după
ce a învins în finală formaţia Poloniei. Bronzul a revenit Elveţiei,
care a dispus de Germania în finala mică.
România (Ana Maria Brânză, Anca Măroiu, Simona Alexandru,
Iuliana Măceşeanu), direct calificată în sferturile de finală, a învins
Rusia, iar în semifinale a trecut de Germania.
Echipa feminină de floretă a României s-a clasat pe poziţia a
şaptea la Campionatele Europene găzduite de Plovdiv.

Angela Morosanu, locul 5 in proba de 400 metri garduri la Paris.
Atleta Angela Morosanu a fost singura reprezentata a Romaniei la
reuniunea Golden League de la Paris, aceasta clasandu-se pe locul 5
in proba de 400 metri garduri. Cursa a fost castigata de Anna Jesien
din Polonia. Patru atleti continua cursa pentru jackpot-ul de 1 milion de
euro dupa ce s-au impus in probele lor si pe Stade de France. Kerron
Stewart (Jamaica) la 100 metri, Sanya Richards (SUA) la 400 metri,
Yelena Isinbayeva (Rusia) la inaltime si Kenenisa Bekele (Ethiopia) la
3000 metri.
Ultimele doua etape ale circuitului Golden League vor avea loc
dupa Campionatul Mondial, la Zurich pe 28 august si la Bruxelles pe 4
septembrie. Campionatul Mondial se va desfasura la Berlin in
perioada 15-23 August. Aur la tineret. Ancuţa Bobocel a cîştigat
medalia de aur la Campionatele Europene de tineret de la Kaunas
(Lit). Românca a trecut prima linia de sosire la 3.000 de metri
obstacole. E a doua medalie a delegaţiei "tricolore" după argintul
cucerit de Cristina Bujin sîmbătă, argint la triplusalt.

Tenis

RUGBY - TRI NATIONS

Hanescu a pierdut finala turneului de la Stuttgart fiind invins in
Ediţia 2009 a Turneului celor Trei Naţiuni a început sâmbă- trei seturi de francezul Jeremy Chardy.
tă. Reprezentativa de rugby a Noii Zeelande a castigat disputa cu
Perechea romaneasca formata din Victor Hanescu si Horia Crivoi
Australia de la Auckland, scor 22-16, All Blacks debutand astfel cu a pierdut finala de dublu a turneului, cei doi fiind invinsi de Frantisek
Cermak (Cehia) si Michal Mertinak (Slovacia).
dreptul in noua editie a Turneului Celor 3 Natiuni.

Noua Zeelanda a castigat de 9 ori competitia, fiind urmata de
Australia si Africa de Sud, ambele natiuni avand cate 2 succese
fiecare.

FOTBAL - CUPE EUROPENE
Steaua a invins cu 2-0 pe Ujpest Budapesta in meciul tur
din cadrul turului II preliminar al Europa League!
Daca se califica mai departe, Steaua va intalni in turul 3 preliminar pe castigatoarea dintre SK Flamurtari Vlore (Albania) - Motherwell (Scotia). Tot in acest tur al Europa League va juca si FC Vaslui
care va intalni castigatoarea dintre Omonia Nicosia (Cipru) si FC
Torshavn (Insulele Feroe), cel mai probabil aceasta fiind Omonia
Nicosia, care a castigat deja meciul tur cu Torshavn cu 4-0.
Partidele din turul III preliminar vor avea loc pe 30 iulie si 6 August.
Sahtior Donetk - FC Timisoara, in turul III preliminar al Ligii
Campionilor. Turul se va juca la Donetk (28-29 iulie), returul la
Timisoara (4-5 August).

COMPETIŢII SPORTIVE ÎN SĂPTĂMÂNA URMĂTOARE:
04 - 26 iul:
17 iul - 02 aug:
24 - 26 iul:
25 iul:

CICLISM - Turul Frantei 2009;
NATATIE - Camp Mondial, Roma, Italia ;
FORMULA 1 - MP al Ungariei, Hungaroring;
FOTBAL - Supercupa Romaniei, Urziceni - CFR.

DE VĂZUT LA TV:
POLO: Campionatul Mondial de Polo, SUA - Romania
Vineri TVR 2 ora 13:05
CICLISM: Turul Frantei, Penultima etapa, etapa de munte
Sambata Eurosport ora 14:30
RUGBY: Turneul Tri Nations: Africa de Sud - Noua Zeelanda
Sambata Sport.ro ora 16:00
FORMULA 1: MP al Ungariei, Hungaroring, Cursa
Sambata TVR 1 ora 14:55
NATATIE: Campionatul Mondial, Inot, Semifinale si finale
Duminica TVR 2 ora 18:50
FOTBAL: Supercupa Romaniei, Unirea Urziceni - CFR Cluj
Duminica Antena 1 ora 21:00

Joi/23 Iulie

Vineri/24 Iulie

Timişoara

+37ºC
+21ºC

Prognoza meteo
pe următoarele
11 zile

Luni, 27 Iulie

TURUL FRANŢEI
Victorie pentru Astarloza la Bourg-Saint-Maurice. Ciclistul
spaniol Mikel Astarloza s-a impus, marti, in etapa a 16-a din Turul
Frantei, desfasurata intre localitatile Martigny (Elvetia) si BourgSaint-Maurice, pe distanta a 159 kilometri. Echipierul de la
Euskaltel a fost cronometrat la sosire cu timpul de 4 ore, 14 minute
si 20 secunde. Plutonul a sosit cu o intarziere de 59 secunde,
francezul Christophe Moreau (Agritubel) castigand sprintul pentru
locul noua in fata spaniolului Alberto Contador.
Clasament general dupa etapa a 16-a:
1 CONTADOR Alberto
ASTANA
67h 33' 15"
2 ARMSTRONG Lance
ASTANA
+ 01' 37"
3 WIGGINS Bradley
GARMIN
+ 01' 46"
4 KLÖDEN Andréas
ASTANA
+ 02' 17"
5 SCHLECK Andy
TEAM SAXO BANK + 02' 26"
6 NIBALI Vincenzo
LIQUIGAS
+ 02' 51"
7 LE MEVEL Christophe
FRANCAISE DES JEUX + 03' 09"
8 SCHLECK Frank
TEAM SAXO BANK + 03' 25"
9 SASTRE Carlos
CERVELO TEST TEAM+ 03' 52"
10 VANDE VELDE Christian GARMIN - SLIPSTREAM + 03' 59"

Sâmb@t@/25 Iulie

Timişoara
Caransebeş
Reşiţa

+33ºC
+20ºC

+40ºC
+19ºC

Oraviţa +36ºC
+22ºC

Marţi, 28 Iulie

+38ºC
+22ºC

Reşiţa

+38ºC
+16ºC

Oraviţa +39ºC
+21ºC

+32ºC
+23ºC

Duminic@/26 Iulie

Timişoara
Caransebeş

+37ºC
+25ºC

Miercuri, 29 Iulie

mentele generale inainte de
aceasta cursa:
Piloti:
1. Jenson Button
68
2. Sebastian Vettel
47
3. Mark Webber
45.5
4. Rubens Barrichello
44
5. Felipe Massa
22
6. Jarno Trulli
21.5
7. Nico Rosberg
20.5
8. Timo Glock
13
9. Fernando Alonso
13
10.Kimi Räikkönen
10
11.Lewis Hamilton
9
12.Nick Heidfeld
6
13.Heikki Kovalainen
5
14.Sebastien Buemi
3
15.Robert Kubica
2
16.Sebastien Bourdais 2
17.Giancarlo Fisichella 0
18.Adrian Sutil
0
19.Nelsinho Piquet
0
20.Kazuki Nakajima
0
Constructori:
1.Brawn-Mercedes
112
2.Red Bull
92.5
3.Toyota
34.5
4.Ferrari
32
5.Williams-Toyota
20.5
6.McLaren-Mercedes
14
7.Renault
13
8.BMW Sauber
8
9.Toro Rosso
5
10.Force India
0
Alguersuari va pilota pentru Toro Rosso. Asa cum se
anticipa de mai multe saptamani, Jaime Alguersuari va fi
pilotul care il va inlocui pe
Sebastien Bourdais in a doua
jumatate a sezonului 2009,
dupa ce francezul a fost concediat ca urmare a rezultatelor
nesatisfacatoare.
Alguersuari va deveni astfel
cel mai tanar pilot din istoria
Formulei 1, urmand ca duminica
sa concureze la Hungaroriong
la varsta de 19 ani si 125 de zile.
Precedentul record era detinut
de Mike Thackwell, care a
debutat in Formula 1 la Marele
Premiu al Canadei din 1980 la
varsta de 19 ani si 182 de zile.
Alguersuari este avantajat
de faptul ca provine din programul Red Bull pentru tinerii
piloti, iar spaniolul il cunoaste
bine pe noul sau coechipier,
Buemi. Alguersuari este actualul detinator al titlului in competitia Formula 3 Marea Britanie.

Timişoara
Caransebeş

+35ºC
+13ºC

Reşiţa

Caransebeş

+31ºC
+12ºC

Reşiţa
Oraviţa +30ºC
+13ºC

Oraviţa +38ºC
+16ºC

+33ºC
+16ºC

Joi, 30 Iulie

Vineri, 31 Iulie

+28ºC
+11ºC

+27ºC
+13ºC

Sâmbătă, 1 August

Duminică, 2 August

Reşiţa

+32ºC/+14ºC

+33ºC/+17ºC

+33ºC/+18ºC

+33ºC/+21ºC

+34ºC/+21ºC

+34ºC/+21ºC

+33ºC/+20ºC

Timişoara

+32ºC/+13ºC

+34ºC/+15ºC

+34ºC/+18ºC

+34ºC/+19ºC

+34ºC/+19ºC

+35ºC/+20ºC

+34ºC/+19ºC
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