
Vând cas

ţ negociabil. Tel. 0729-
113724 sau 0355-884369.

Vând apartament 2 camere
Lunc

ţile, 19.500 €. Tel.
0727-856750.

Vând apartament 3 camere,
în Moroasa 1, conf. 1, semide-
comandat, 68 mp, et. 1, îmbu-
n ţiri, nemobilat, preţ 46.000
€. Tel. 0727-798285.

Vând apartament, Al.I.Cuza,
chiar deasupra de pizzeria Re-
bel, confort 1 decomandat, u

ţ 30.000 €.
Tel.0727-145623, 0355-411484

Vând cas

ţ

ţiu
comercial, str. Principal ţ
50.000 € neg. Tel. 0748-051170

Schimb cas
ţa +

apart. 2 camere conf. 1 îmbun
ţit în Re ţa,cu cas

ţa. Tel. 0763-601081.
Închiriez apartament 2

camere în Re ţa Moroasa, 100
€/lun

ţii pentru birouri în
incinta Blocului 800, etajul 3,
Re ţa. Preţuri avantajoase. Tel.
0724-009849.

Vând sau închiriez garso-
nier

ă în Luncă, stare
bună. Tel. 0726-701010.

Vând casă în com. Ezeri
ă văzută,

pre

ă, et. 2, complet renovat,
toate utilită

ătă

ă
metalică, centrală, temopan,
dormitor, etaj 3, pre

ă 3 camere, bucă-
tărie, baie, terasă, gresie, faian-
ă, podele laminate, termopane,
centrală încălzire, curte intrare
auto, grădină pomi fructiferi,
Boc ă. Tel. 0771-
482592.

Caut să închiriez garsonieră
sau apartament cu 2 camere.
Tel. 0740-325251.

Vând urgent casă în Boc
ă, 12 camere spa

ă. Pre

ă cu grădină
1.800 mp la 11 km de Re

ă-
tă ă 4-5 came-
re în Re

ă. Tel. 0255-213937.
Vând casă în Anina compu-

să din 5 camere, baie, bucătărie

ă în sat Deze

ă complet utilată ă
etaj 3. Tel. 0723-477711.

Cumpăr casă la sat, com-
pusă din 2 camere, indiferent de
zonă. Tel. 0771-547190.

Vând apartament cu 3
ăgăra-

ş,
casa este mare, merit

ş

şa Montan

şa
Montan

şi

şi
şi

şi

şi anexe. Tel. 0740-899879.
Vând cas şti

com. Fârliug. Tel. 0722-879262.
Vând spa

şi

şi mobilat

şi 4
camere, garaj, zona F
şului. Tel. 0356-469712.

Vând teren intravilan în
centrul comunei Brebu, 5.600
mp. Tel. 0764-237490.

Vând cas

ţ neg.
Tel. 0255-552020, e-mail
adelatelechi@yahoo.com

Vând apartament c

ţ

Vând cas

ă mare la str. Prin-
cipala în Boc ă, 12
camere, 1.000 mp, pre

ărămidă
arsă, 143 mp, 4 camere + living,
2 băi, 2 balcoane, pivni ă. Tel
0770-751533.

ă mare în stare
foarte bună, cu grădina mare
lângă casă, în comuna Socol,
jud. C

şa Montan

Tel. 0721-215041.

.
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ş
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Vând cas
ţ 10.500 € negociabil.

Tel. 0763-639292
sau schimb în

G ţa,
2-3 camere, conf 1, etaj 1; ca
sa 2 camere decomandate, bu
c

Preţ

Vând cas

ă cu 3 camere în
Secu. Pre

Vând casă
ătaia cu apartament în Re

ătărie, baie, hol, cămară
alimente + curte, garaj, anexe,
teren casă 1520 mp.
Tel.0256-410590, 0747-832171

ă în com. Măureni,
4 camere, grădină

.

. -
-

şi

neg.

şi alte anexe.
Tel. 0726-211098.

Vând teren pe Calea Timi -

. ţ 15 /mp. Tel.
0255-233119, 0770-849354.

şo
rii, deasupra de Transprotector,
3 600 mp. Pre €

Vând în B
ţe de teren pentru

construcţii sau investiţii cu sau
f ţi. Tel. 0724-998500.

ând/închiriez în B

ţei,
avantajos. Tel.

Vând garsonier ţioas

Tel. 0724-998500.
Închiriez/vând camer

ţionarilor,
în Lunc ţa Mic -

Închiriez/vând ap 2 camere
Moroasa complet renovat, de-
comandat, la parter.

Închiriez garsonier

â pe Drumul
Lupacului 1000 mp. Tel. 0724-
361016.

Schimb apartament în
Re ţa, str. F

ţit,
central

ţ
ţa,

Govândar, chiar
ţ

Vând garsonier

ţ
ţit

ţioas ţ
ţii. Tel. 0746-266917,

0355-414041.

ăile Herculane mai
multe suprafe

ără utilită
ăile Her-

culane apart. cu 2 camere, com
plet mobilat

0724-998500.
ă spa ă,

40 mp, et. 1, Mociur, avantajos.

ă de
cămin în Blocul Func

ă la Pia ă, avan
tajos. Tel. 0724-998500.

Tel. 0724-
998500.

ă în Mo
roasa, aproape de centru,
mobilată. Tel. 0724-998500.

ăgăra
ătă

ă, termopane, gresie,
faina ă, podele laminate, cu
apartament 2 cam. în Re

ă. Tel. 0355-409456,
0770-496885, 0720-539189.

ă 2 camere +
camera copilului, mobilată tot,
nou la cheie, merită văzută. Tel.
0746-117560.

Schimb garsonieră micu ă în
Luncă, total îmbunătă ă, cu
garsonieră tot în Luncă, mai
spa ă, ofer diferen ă, fără
agen

V
-

.

-

V nd teren

şi utilat, zona pie

şi şului, cu 4
camere, conf. 1, îmbun

şi
şi conf. 2 +

diferen

Schimb camer
ţit

ţ

ţit

ţ €
sau apartament cu 2-3 camere
conf. 1, dau diferenţ €

ţ

ţ, jud. Arad, cu
cas

ţa sau Boc

ţ

Vând cas
ţile,

3 camere, dining + buc
ţ 47.000 € neg

Tel.0255-555023, 0771-245398
Persoan fizic , vând teren

intravilan 8.632 mp, FS=34 ml,
în Oradea, str. Ogorului nr. 13
(zona Metro), oseaua de cen
tur , toate utili
t ţile la 200-250 m, zon în plin
dezvoltare urbanistic , ideal pt
depozit, fabric , showroom,
cartier rezidenţial, supermarket,
acte în regul , imediat ocupabil.
Preţ 29 €/mp. Tel. 0770-600483,
cristi_apatean @yahoo.com

Vând apartament 2 camere,
modificat în 3, Re iţa, Polivalen
t , 5/10, 67 mp, (ne)mobilat, bo
x , central , preţ neg 42.000 €.
Tel.0726-411878, 0770-600010

Schimb apartament 2 came-
re, confort 2, neîmbun t ţit cu
garsonier + diferenţ ţ
10.000 €. Tel. 0741-731203.

ă de cămin
îmbunătă ă, cu garsonieră
conf. 1+ diferen ă. Tel. 0752-
055987, 0355-803955.

Schimb cameră de cămin
îmbunătă ă, geam termopan,
u ă metalică cu garsonieră
conf. 1, dau diferen ă 1.000

ă 10.000
sau casă, dau diferen ă nego
ciabil. Tel. 0752-055987.

Închiriez, vând sau schimb
casă în Gurahon

ă, apartament sau garso
nieră în Re

ărămidă arsă, 4 camere +
living, 2 băi, 2 balcoane, pivni ă,
garaj, et. 1/4, zonă lini ă. Tel.
0770-751533.

ă, Boc ă,
central, aranjată, toate utilită

ătărie, 2
băi, garaj. Pre

ă ă

ă, osea asfaltată
ă ă ă

ă
ă

ă

ă
ă ă

ă ă
ă ă. Pre

ş

şi şa. Tel.
0355-883198.

Vând apartament 160 mp,
c

ştit

şa Montan

ş
ş

ş

-

-

.

-
-

.

-
-

.

Ofer spre închiriere aparta
ment cu 3 camere. Preţ 150
€/lun , Re iţa, centru. Tel.
0770-600010, 0726-411878.

-

ă ş

Persoană fizică vând garso
nieră, conf. 1, 30 mp, et. 2,
Govândar, cu îmbunătă

ă metalică, termopane,
laminate ă
imediat. Pre

-

-
ţiri (ceas

individual, gaz, convector, ins
tant, u

), poate fi ocupat
ţ 13.000 €. Tel.

0770-746033, 0741-166573.

Vând apartament 2 camere
în Boc

ţ negociabil. Tel.
0722-691610.

ş

şa, renovat recent, la
cheie. Pre

Imobiliare

(continuare )în pagina 6

SPORT

J.O. de iarn
Fotbal Polo

ă 2010
Handbal

Vând apartament 4 camere,
centru civic sau schimb cu
apartament 3 camere sau 2
camere, zona central

Vând teren intravilan, 800
mp, în Boc ţei, lâng

ţile. Preţ fix
10.000 €. Tel. 0744-359116 (de
luni pân ).

Închiriez în Re ţa aparta
ment cu 2 camere, et. 1/2, 100
mp, garaj, zona Universalul
Vechi, utilat, mobilat, central

ţ 200
€/lun

ţiri, cu apartament 2 camere sau
garsonier ţ . Tel.
0355-802548, 0749-486188.

Vând apartament 2 camere,
conf. 2 sau schimb cu garso
nier Tel. 0734-975329.

Vând cas -

, cablu tv, te
lefon, mobilat
Tel.0355-411682, 0729-357909

Caut fete

ţiu comercial,
30 mp, u

ţa. Tel. 0758-808664.
Schimb apartament cu 3

camere, îmbun ţit, total reno-
vat, cu o cas ţa. Tel.
0762-057598.

Vând apartament confort 2
îmbun ţit, 2 camere, buc

ţie,
Micro 2. Tel. 0724-700792.

Vând teren construcţii în
Caransebe

ţa pe Calea Ca-
ransebe

ţ

ţ Bozovici cu
apartament în Re ţa. Tel. 0754-
271695, 0034600464849.

Persoana fizic
ţa

centru, parţial reformat. Tel.
0034696818890.

Vând teren la Dun

ţit, 2 b

ţ 22.000 €. Tel.
0726-701010.

ă. Tel.
0727-156290.

ă
pădure, toate utilită

ă joi

ă
încălzire proprie. Pre

ă. Tel. 0726-185987.
Vând urgent sau schimb

apartament 3 camere, conf. 1,
semidecomandat, cu îmbunătă

ă + diferen ă

ă + dif
ă Dognecea, 2 ca

mere, bucătărie, curte, fântână
betonată ădină

ă sau nemobilată.

în gazdă. Tel.
0355-808808, 0770-391275.

Vând garsonieră conf. 1,
balcon închis, baie cu vană, u ă
metalică, contorizat total, cu
convector

ă
ă, wc vizavi de

vama Re

ătă
ă în Re

ătă ătă-
rie, baie, termopane, încălzire,
4/4 cu acoperi

ădină în Re

ă de vie. Tel. 0751-132460.
Schimb/vând casă mare la

sosea în sat Prilipe

ă vând apar-
tament 3 camere în Re

ăre,
Liupcova, 1.000 mp intravilan.
Tel. 0740-250131.

Vând sau schimb cu casă
apart. 3 camere, decomandat,
îmbunătă ăi, termopane,
centrală. Tel. 0723-894929.

Vând urgent apartament în
Govândari cu 2 camere, zona
universal. Pre

şa, str. Lerni

şi

şi gr

ş

şi boiler electric în
Micro 2. Tel. 0771-658298,
0734-937619.

Închiriez spa
ş şi geam termopan,

curent, gaz, ap
şi

şi

ş din construc

ş, zona Agrobanat,
18.800 mp, 12 €/mp. Tel. 0746-
491719.

Vând urgent şi ieftin teren
gr şi

şului cu pomi fructiferi şi
vi

şi

şi

-

-

-
.

-
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RE IŢA

B ILE HERCULANE:

Ţ

Ţ

Ş

Ş

:

ţioner îmbr
ţinere ţii: 2; Electronist

depanator utilaje calcul: 1; Excavatorist: 1; Fierar betonist: 10; Inginer
construcţii civile, industriale

ţinere
ţii universale: 1; Maistru instructor: 1; Muncitor necalificat în silvicultura:

1; Muncitor necalificat la întreţinerea drumurilor,
ţiilor: 3; Pizzar: 1; Sudor manual cu flac

ţii: 2;
Circularist la t

ţioner îmbr
ţioner articole din piele

ţi de ocrotire social
ţiilor: 4; Sp

Agent comercial: 1; Agent vânzări: 31; Amanetar: 1; Analist: 1;
Asistent medical generalist: 1; Bucătar: 1; Circularist la tăiat lemne: 1; Croitor-
confec ăcăminte după comandă: 5; Dulgher (exclusiv restaurator): 2;
Dulgher restaurator: 10; Electrician de între

ăcătu ăcătu

ără de
gaze: 15; Zidar rosar tencuitor: 12;

Electrician în construc
ăiat lemne de foc: 1; Casier încasator:

16; Menajera: 1; Muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor: 1;
Operator preparare băuturi alcoolice ăcoritoare: 9; Ospătar: 1;

Ambalator manual: 2; Lucrător comercial: 7;
Agent reclama publicitara: 10;

Asistent medical generalist: 1; Confec ăcare volane în
piele: 10; Confec

ă ă ă: 1; Lucrător bucătărie: 1;
Mecanic utilaj: 1; Muncitor necalificat în industria confec ălătoreasă
lenjerie: 1; Vânzător: 1;

şi repara

şi agricole: 1; Inginer de cercetare în
electromecanica: 1; L ş mecanic: 15; L ş mecanic de între şi
repara

şoselelor: 2; Muncitor
necalificat în industria confec

şi r

şi înlocuitori: 10; Controlor calitate: 1;
Îngrijitoare la unit şi sanitar

ANINA:
Ă

CARANSEBE :
MOLDOVA NOUĂ:
ORAVI A:

TOTAL JUDE : 202

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 10.02.2010Construc iiţ , lucrări de amenajare şi extindere în Reşiţa
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Reprezentanţii municipiului Reşiţa şi cei ai oraşului Kikinda s-au întrunit în data de 9 februarie a.c.,pentru a negocia o posibil înfrăţire între aceste două oraşe
transfrontaliere Ast va avea loc festivitatea înmânării diplomei de „Cetăţean Major” al Municipiului Reşiţa, unui număr de 268 elevi care au împlinit frumoasa
vârstă de 18 ani în lunile septembrie, octombrie, noiembrie şi decembrie 2009 Joi, 11 februarie are loc recepţia festivă a obiectivului „Reabilitare Zonă Industrială
Valea Ţerovei”, realizat prin Programul PHARE 2005 Investiţii în proiecte de infrastructură regională În data de 19 februarie a.c. se va desf ţa cea de-a
patra ediţie a festivalului “Veli ” Liceul Teoretic «Traian Lalescu» Reşiţa organizează, în zilele de 10, 11 şi 12 februarie 2010, proiectul S

ţilor la LTL Cantina Grupului ţa va g ţionalul Bal Mascat de F
Reprezentanţi ai Direcţiei de Asistenţă Socială şi Poliţia Comunitară au întreprins o acţiune de identificare a persoanelor fără adăpost care pot cădea victime ale
frigului. Astfel, au fost identificate 11 persoane fără adăpost, ce se adăposteau în Gara Reşiţa Nord şi Gara Reşiţa Sud

ă
ăzi

ă
ăptamâna

îndrăgosti ăzdui în 13 februarie a.c. tradi ă

şura la Oravi
şcu Boldea

Şcolar Metalurgic “Ştefan Anghel” din Reşi şang

Denumirea:

Locaţie:

ţ
spaţiu comercial

Piaţa Lunca Pomostului

Reconstruc ie

Fără panou

1.

2. -

3.

5.

7.

9.

10.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri
necesare pentru buna gospodărire a Municipiului
Reşiţa.

Proiect de hotărâre privind aprobarea documen
taţiei Studiului de Circulaţie pe raza Municipiului
Reşiţa, elaborat de S.C. INCERTRANS S.A. Bucureşti,
conform Caietului de Sarcini a Contractului de
servicii nr. 9003/15.01.2009.

Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1, 2,
3, 5, 6, şi 7 din H.C.L. nr. 252/25 august 2009 privind
aprobarea programului de transport public de
persoane în Municipiul Reşiţa i înfiinţarea serviciului
public subvenţionat de transport persoane pentru
traseele secundare.

Proiect de hotărâre privind modificarea şi com
pletarea H.C.L. Nr. 249/17.09.2008, privind aprobarea
amplasării antenelor şi echipamentelor de telefonie
mobilă, în teritoriul administrativ al municipiului Reşiţa,
cu modificările ulterioare.

Proiect de hotărâre privind modificarea statului
de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului
Municipiului Reşiţa.

Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii de
la plata dobânzilor, penalităţilor şi majorărilor de întâr
ziere pentru persoanele fizice care achită integral în
perioada 01.02.2010 - 31.03.2010 debitele principale
restante, inclusiv amenzi contravenţionale, existente
în sold.

Proiect de hotărâre privind revocarea unui
membru al Consiliului de administraţie şi al Comisiei de
Cenzori la S.C. CET ENERGOTERM REŞIŢA S.A. şi
completarea Consiliului de administraţie în mod
corespunzător.

Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii
unui teren în suprafaţă de 23 mp situat în municipiul
Reşiţa, str. Progresului F.N.

Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii
unui teren în suprafaţă de 69 mp situat în municipiul
Reşiţa, Poiana Golului, nr. 10.

Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii
unui teren în suprafaţă de 3.300 mp situat în municipiul
Reşiţa, str. Făgăraşului, F.N.

Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării
prin licitaţie publică unui teren în suprafaţă de 3 812 mp
situat în municipiul Reşiţa, zona UCC.

Proiect de hotărâre privind aprobarea unui
schimb de terenuri între Municipiul Reşiţa prin adminis
trator Consiliul Local al Municipiului Reşiţa şi doamna
Brunet Elena Florica.

Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii
din domeniul public şi trecerea în domeniul privat al
municipiului Reşiţa, a suprafeţei de 65,70 mp teren,
situat în Reşiţa, Bd. Republicii, bloc 3, scara 1, ap. 3, în
vederea concesionării pentru extinderea construcţiei
existente către d-nul TĂLMACIU HARALAMBIE-
VASILE şi soţia TĂLMACIU MARICICA.

Proiect de hotărâre privind respingerea plân
gerii prealabile/notificării formulată, în data de
04.01.2010, de cătreAsociaţia Luptătorilor în Revoluţia
din Decembrie 1989.

Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii
unui teren în suprafaţă de 100 mp situat în municipiul
Reşiţa, str. Golului nr. 29A.

Proiect de hotărâre pentru rectificarea art. 1 al
Hotărârii Consiliului Local nr. 377/2009 pentru modifi
carea art. 1 al Hotărârii Consiliului Local nr. 109/2009
privind aprobarea proiectului Extindere Spaţii de
studiu şi Reabilitare Corp de şcoală existent la Colegiul
Economic al Banatului Montan" şi aprobarea
contribuţiei locale de 2% din costurile totale eligibile ale
proiectului.

Proiect de hotărâre privind transmiterea în
folosinţă gratuită Companiei Naţionale de Investiţii
S.A. Bucureşti a unei suprafeţe de 3300 mp teren pe
durata executării lucrărilor de construcţie a unei Săli de
Sport în Reşiţa, str. Făgăraşului F.N.

Raport privind acordarea serviciilor de asistenţă
socială şi utilizarea subvenţiilor în anul 2009 de către
Asociaţia de Binefacere PROVITAM Reşiţa.

Raport privind activitatea Serviciului Public
„Direcţia deAsistenţă Socială” în anul 2009.

Raport de activitate a Serviciului Public Centrul
de Zi „Maria” pentru anul 2009.

Raport privind activitatea desfăşurată de Servi-
ciului Public „Serviciul Voluntar pentru Situaţii de
Urgenţă” în anul 2009.

Raport privind activitatea Serviciului Public
„Direcţia Impozite şi Taxe”, în perioada 01.01.2009
18.12.2009.

Raport de activitate pt. anul 2009 al Serviciului
Public „Direcţia Comunitară de evidenţă a persoanelor”.

Diverse.

Proiect de hotărâre privind acordarea de scutire
la plata impozitului pe clădire în anul fiscal 2010, pentru
locuinţa de domiciliu a persoanelor fizice care reali-
zează lucrări de refacere a faţadelor imobilelor, izolaţii
termice şi hidro la faţadele imobilelor şi înlocuire

acoperişuri tip terasă cu acoperişuri tip şarpantă sau
refacerea acoperişurilor vechi tip şarpantă.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Master
Planului şi a Listei de investiţiilor prioritare elaborate în
cadrul proiectului „Îmbunătăţirea alimentării cu apă
potabilă, canalizare şi epurare ape uzate în judeţul
Caraş-Severin” ISPA2005/RO/16/PE/003.

Proiect de hotărâre privind asocierea în
participaţiune a Consiliului Local al Municipiului Reşiţa
cu S.C. WINDWORKS MANAGEMENT S.R.L. pentru
efectuarea studiului energetic în vederea construirii
unui parc eolian.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Contrac-
tului de delegare a gestiunii serviciului public de
alimentare cu apă şi canalizare între Asociaţia de
Dezvoltare Intercomunitară ACVABANAT ca Autoritate
Delegantă a unităţilor administrativ teritoriale şi S.C.
AQUACARAŞ S.A. în calitatea de operator.

Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii
Consiliului Local Reşiţa cu S.C. CAMAND IMPEX
S.R.L. în vederea gestionării deşeurilor provenite din
activităţi de construcţii şi demolări.

Proiect de hotărâre privind schimbarea coordo-
nării unor servicii publice, a Instituţiei Publice Fotbal
Club Şcolar Reşiţa, aflate sub autoritatea Consiliului
Local.

Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gra-
tuită imobilul „Punct termic nr. 33” situat în Municipiului
Reşiţa, pe Aleea Constructorilor, Parohiei Ortodoxe
Române Reşiţa Govândari III (până la terminarea bise-
ricii, dar nu pe un termen mai mare de 5 ani).

Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării
premiului anual angajaţilorAparatului de Specialitate al
Primarului, ai Aparatului Permanent de Lucru al Consi-
liului Local, ai Serviciilor Publice aflate sub autoritatea
Consiliului Local, precum şi ai Instituţiei Publice Fotbal
Club Şcolar Reşiţa.

Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor
practicate de S.C. PIEŢE REŞIŢA S.R.L. în anul 2010.

Proiect de hotărâre privind modificarea şi
completarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Local nr.
120/2008 privind aprobarea facilităţilor acordate
proprietarilor de chioşcuri din Piaţa Reşiţa Sud, de
către S.C. PIEŢE REŞIŢAS.R.L.

INFORMARE privind stadiul derulării proiectului
„AT PHARE CES 2006 reabilitarea sistemului de
termoficare urbană la nivelul municipiului Reşiţa”.

INFORMARE S.C. CET ENERGOTERM
REŞIŢA S.A. referitor fonduri structurale pentru siste-
mul de termoficare Reşiţa.

INFORMAREA Serviciului Urbanism şi Amena-
jarea Teritoriului referitor la punerea în aplicare a
H.C.L. nr. 249/17.09.2008, modificată ulterior prin
H.C.L. nr. 358/16.12.2008 privind aprobarea ampla-
sării antenelor şi echipamentelor de telefonie mobilă,
în teritoriul administrativ al municipiului Reşiţa.

ANALIZA modului de îndeplinire a sarcinilor ce
revin Consiliului Local al Municipiului Reşiţa pe linia
Pregătirii Economiei şi a Teritoriului pentruApărare.

(aprobat)

(retras)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(amânat)

(aprobat)

şi

ş

4.

6.

8.

11.

Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 alin.
(3) i (4) din H.C.L. nr. 323/29.09.2009 pentru comple-
tarea art. 7 din H.C.L. nr. 252/2009 privind aprobarea
programului de transport public de persoane în Munici-
piul Reşiţa şi înfiinţarea serviciului public subvenţionat
de transport persoane pentru traseele secundare.

Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii
unei Convenţii între S.C. AQUACARAS S.A. Exploa-
tarea Reşiţa i A.J.O.F.M. Caraş-Severin în cadrul
Programului de Ocupare Temporară a Forţei de Muncă
din rândul şomerilor pentru dezvoltarea comunităţilor
locale.

Proiect de hotărâre privind modificarea statului
de funcţii a Serviciului Public - ,,Poliţia Comunitară", din
subordinea Consiliului Local Reşiţa.

Proiect de hotărâre privind revocarea unor
membrii ai Consiliului de administraţie şi ai Consiliului
de Cenzori la S.C. PRESCOM S.A. REŞIŢA şi comple-
tarea Consiliului de administraţie în mod corespun-
zător.

ş

ş

(aprobat)
-

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

-

(aprobat)

(aprobat)

(retras)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

.
(aprobat)

-

(aprobat)

(aprobat)
-

(aprobat)

(aprobat)

-

“

(aprobat)

(aprobat)

Proiecte introduse în regim de urgenţă

(aprobat)

După fiecare ă a Consiliului Local Re ăptămânalul Prisma publică ordinea de zi
men punctele aprobate, respinse, modificate ă.

şedin şi şi Jude ş-Severin, s
şi reglementate în situa

ţ ţa ţean Cara
ţionându-se ţie de urgenţ

Ordinea de zi a {edin]ei ordinare a Consiliului Local Re}i]a din data de 28.01.2010



Inspectoratul de Poliţie Judeţean

Inspectoratul Pentru Situaţii de Urgenţă

Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de
Frontieră

Inspectoratul de Jandarmi
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27.01.2010: administratorul unui bloc din ţa a
r ţi din încas

o persoană necunoscută i-a sustras de pe
măsuţa pliantă o pungă în care avea suma de 1.700 lei.

27.01.2010: în Caransebe Turnu Ruieni au
fost prinse în flagrant persoane la furat.

28.01.2010: descinderi ale poliţi

ţi cu legea.
29.01.2010: acţiuni de informare a cetăţenilor

deţinători de autoturisme, cu privire la infracţiunile de
furt din auto, de componente exterioare sau de tăbliţe
de înmatriculare.

29.01.2010: acţiune pe linia exploatării ilegale a
jocurilor de noroc, ocazie cu care, la sediul unei
societăţi comerciale din Caransebeş, au fost
identificate două aparate de joc electronic pentru care
administratorul societăţii nu a putut prezenta
autorizaţiile de exploatare.

30.01.2010: a fost identificat
ţ cantitatea de 1.453 pachete de ţigări

netimbrate, de diferite mărci, f acte de provenienţă.
31.01.2010: accident de circulaţie în afara localităţii

Berzovia soldat cu vătămarea corporală a şapte
persoane.

31.01.2010: între localităţile Oraviţa şi Răcăşdia un

autoturism aflat în trafic a luat foc.
01.02.2010: furt dejucat de civismul unui cet ţean

care a surprins aceste aspecte cu o camera video.
01.02.2010: ţig
ţi ţa într-un microbuz.
01.02.2010: accident rutier pe Valea Bistrei datorat

neadapt ţiile de drum.
03.02.2010: fragmente de oase ce par a fi de natură

umană găsite într-un imobil părăsit din Oraviţa.
04.02.2010: accident de circulaţie între localităţile

Topleţ şi Valea Cernei.
05.02.2010: acţiuni de prevenire a pornografiei

infantile.
06.02.2010: în afara localităţii Ezeriş, s-a produs un

accident de circulaţie soldat cu vătămarea corporală
uşoară a conducătoarei auto.

07.02.2010: o patrulă de siguranţă publică din
cadrul Poliţiei Municipiului Caransebeş a identificat 2
persoane fără adăpost, care aveau asupra lor, într-un
sac, cinci instalaţii electrice ornamentale cu becuri, a
căror provenienţă nu o puteau justifica.

08.02.2010: pe D.N. 57 Orşova - Moldova Nouă, a
avut loc un accident de circulaţie soldat cu decesul unei
persoane şi rănirea uşoară a două persoane.

08.02.2010: unui tânăr, aflat sub influenţa băuturilor
alcoolice i s-a întocmit dosar penal pentru lovirea
conductorului trenului personal ce circula pe relaţia

Berzovia - Reşiţa.
09.02.2010: Ziua Siguranţei pe Internet.
09.02.2010: conduc a

acroşat cu partea dreaptă faţă a ma un minor în
vârstă de 8 ani care traversa strada prin loc nepermis,
în fugă şi fără să se asigure.

09.02.2010: în Caransebe
care s-a angajat neregulamentar în traversarea străzii,
prin loc nepermis şi fără să se asigure.

04.02.2010: incendiu produs la un sălaş de pe strada
Albăstrelelor.

28.01.2010: traficant de ţig ri prins dup o urm rire
de 35 km.

09.02.2010: de 60.000 ţ
au fost reţinute de poliţi

31.01.2010: jandarmii montani cărăşeni au acordat
primul ajutor turiştlor accidentaţi pe pârtiile de schi.

04.02.2010: 54 de jandarmii care au acţionat în
cadrul misiunii de menţinere a păcii din Kosovo, sub
egida Uniunii Europene (EULEX) au fost medaliaţi de
Preşedintele României.

Re

igarete marca „Marble”,
netimbrate

şi

ş şi în

ştilor şi jandarmilor
în cartierele Lend şi Mociur pentru identificarea celor
certa

inea

ştii din Oravi
şinii

ş a fost r

ştii de frontier

ămas fără banii proveni ările locatarilor
după ce

ă o persoană ce
de

ără

ă

ări de contrabandă găsite de
poli

ării vitezei la condi

ătorul unei autoutilitare

ănită o persoană

ă ă ă

ă
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S ş-Severin
ş.a.

ăptămânal Prisma publică eventimentele transmise de Inspectoratul de Poliţie Cara , Inspectoratul pentru Situaţii
de Urgenţă SEMENIC Caraş-Severin (ISU), Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Gl. bg. Vasile Zorzor Caraş-Severin,“ ” “ ”

{edin]@ ordinar@ a Consiliului Jude]ean
din data de 28.01.2010

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

Proiect de hotărâre privind crearea şi utilizarea fondului de
rulment pe anul 2010.

Proiect de hotărâre privind înfiinţarea Camerei Agricole a
judeţului Caraş-Severin.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de
organizare şi funcţionare, a organigramei şi statelor de funcţii ale
Camerei agricole a judeţului Caraş-Severin.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de
organizare şi funcţionare la Teatrul de Vest Reşiţa.

Proiect de hotărâre privind reconstituirea comisiei speciale
pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniului
public al Judeţului Caraş-Severin.

Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului
Judeţean nr.132/28.08.2008 privind aprobarea componenţei
Consiliului Consultativ al Căminului pentru Persoane Vârstnice
Reşiţa.

Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al
Consiliului Judeţean Caraş-Severin pentru a face parte din Comisia
de acreditare a furnizorilor de servicii sociale din judeţul Caraş-
Severin.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei investiţiilor prioritare
aferente Master Planului elaborat în cadrul proiectului „Îmbunătăţirea
alimentării cu apă potabilă, canalizare şi epurare ape uzate în judeţul
Caraş-Severin” ISPA 2005/RO/16/P/PE/003.

Proiect de hotărâre privind aprobarea susţinerii financiare de
către Consiliul Judeţean Caraş-Severin a lucrărilor de proiectare şi
asistenţă tehnică pentru investiţiile prioritare aferente Master Planului
elaborat în cadrul proiectului „Îmbunătăţirea alimentării cu apă
potabilă, canalizare şi epurare ape uzate în judeţul Caraş-Severin”
ISPA 2005/RO/16/P/PE/003.

Raport privind situaţia gestionării bunurilor aparţinând
domeniului public şi privat al judeţului Caraş-Severin.

Proiect de hotărâre privind însuşirea bunurilor care alcătuiesc
domeniului public al judeţului Caraş-Severin la data de 31.12.2009.

Proiect de hotărâre privind dizolvarea şi lichidarea Agenţiei de
Dezvoltare Economico - Socială Caraş-Severin.

Informare privind activitatea Centrului Judeţean pentru
Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Caraş-Severin, în
perioada 1 iulie - 31 decembrie 2009.

Raport de activitate al Centrului de Urgenţă pentru Persoane
fărăAdăpost pe anul 2009.

Informare privind modul de soluţionare a petiţiilor pe semestrul
II/2009.

Raport asupra eficienţei unităţilor de poliţie pe anul 2009.
Întrebări. Interpelări.

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(retras)

(aprobat)

(aprobat)

Proiect introdus în regim de urgenţă
1. Proiect de hotărâre privind constituirea şi utilizarea fondului de

rulment pentru finanţarea unor investiţii pe anul 2010. (aprobat)

După fiecare ă a Consiliului Local Re
ăptămânalul Prisma publică ordinea de zi

men punctele aprobate, respinse, modificate
ă

şedin şi şi Jude
ş-Severin, s

şi reglementate în situa

ţ ţa ţean
Cara

ţionându-se
ţie de urgenţ

Scutire pl@]i
Persoanele cu debite restante la

bugetul local, sunt scutite de plata
majorărilor şi penalităţilor de întârziere.

Conducerea Serviciului Public Direc
ţia Impozite si Taxe informează cetăţenii
municipiului Reşiţa că, prin Hotararea
Consiliului Local cu nr. 8 din 28.01.2010,
persoanele fizice care achită in perioada
01.02.2010 - 31.03.2010 debitele princi
pale restante, inclusiv amenzi contra
venţionale existente in sold, vor fi scutite
de la plata majorarilor si penalităţilor de
intârziere. Scutirea se acordă în baza
unei cereri, la care se vor anexa dovada
achitării debitelor existente in sold,
precum şi o copie după cartea de
identitate a persoanei in cauză.

-

-
-

Jude]ul are un nou subprefect
Conform Deciziei Nr. 55, din 29 ianuarie 2010, a

premierului României, Emil Boc, şi apărută în Monitorul
Oficial Nr. 69 din 29 ianuarie 2010, noul subprefect al
judeţului Caraş-Severin, este Nicolae Verindeanu.

Acesta exercită, cu caracter temporar, funcţia publică
de subprefect al judeţului Caraş-Severin, până la
organizarea concursului, în vederea ocupării definitive a
postului.

Nicolae Verindeanu s-a născut la 11 noiembrie 1980, a
fost funcţionar public până la data numirii în funcţia de
subprefect al judeţului Caraş-Severin, este absolvent al
Facultăţii de Ştiinţe Economice. Din 2005 deţine diplomă
de master, iar în prezent este doctorand, la Universitatea
de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului
Timişoara.

Teatrul „G.A. PETCULESCU” Re}i]a
prezint@:

Duminică, 14.02.2010, ora 19,00 la sala Teatrului,
spectacolul de Aldo Lo Castro, traducerea
Carmen Velcu, regia artistică Mihai Lungeanu, scenografia
Florica Zamfira.

Din distribuţie fac parte actorii: Florin Ruicu, Miruna
Grangure, Adina Panait, Camelia Ghinea, Mariana Boghian,
Dan Mirea, Marius Tudor.

CRIMINAL TANGO

PRISMA | 11 - 24 Februarie |2010

Proiectul „D-constructing D-mocrazy”
Şase

ş

ş

şi ş

tineri voluntari de la Centrul de Voluntariat Reşiţa
vor participa în aceast lun la primele întâlniri din cadrul
a dou proiecte internaţionale pe care Centrul le va
implementa în 2010 prin intermediul programului Tineret
înAcţiune al Comisiei Europene.

Proiectul „D-constructing D-mocrazy” este un proiect
pentru democraţie de 12 luni, dezvoltat de un parteneriat
european între 5 ţ ri (Spania, Polonia, Franţa, Ungaria i
România), ce îşi propune colectarea ideilor, experienţelor
i metodologilor din proiectele sau activităţile la nivel

local, regional, naţional sau internaţional, în vederea
îmbunătăţirii gradului de participare al tinerilor.

Primul seminar din proiect a avut loc în Lorca, Spania
în perioada 4 10 februarie 2010 a reunit tineri i
lucrători de tineret ce activează în cadrul organizaţiilor
partenere.

Tinerii reşiţeni ce au deschis drumul în acest sens
sunt: Andreea Elena Iancu, Alexandra Rotar, Carina
Vasile şiAlin Juca.

ă ă
ă

ă

-

Tinerii arti}ti din Anina au
o galerie online

În perioada 18 decembrie 2009 10
ianuarie 2010 Cas de Cultur din Anina
a găzduit expoziţia „Mâini măiestre” a
elevilor clasei de pictură din cadrul Şcolii
Populare deArtă. La finalul expoziţiei, cu
sprijinul Punctului de Acces Public la
Informaţie din cadrul Primăriei Anina,
lucrările au fost imortalizate şi s-a creat o
galerie online pentru promovarea
tinerilor artişti.

L a a d r e s a
http://reclanina.blogspot.com cei
interesaţi pot viziona expoziţia şi în plus
pot accesa diverse articole şi resurse
privind viaţa culturală a oraşului.

Activitatea de promovare a talentelor
locale se înscrie în proiectul mai larg
Economia Bazată pe Cunoaştere ce se
derulează înAnina din anul 2007.

-
a

d e i n t e r n e t

ă

ANUNŢ PUBLICITAR
Primăria oraşului Bocşa, cu sediul în str. 1 Decem-

brie 1918, nr. 22, organizează licitaţie publică deschisă
pentru vânzarea următoarelor bunuri imobile:

- teren de construcţie, înscris în CF nr 30772
(provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 995 BM),
nr. top. 475/a/2/c/a/1/a/3/1/1/1/f, în suprafaţă de 326
mp,

- teren - curţi construcţii, înscris în CF nr. 30609
Bocşa, nr. cad. 30609, în suprafaţă de 250 mp,

- teren - arabil, înscris în CF nr 30517 Bocşa, sub
nr. top. 30517, în suprafaţă de 205 mp.

Licitaţia va avea loc în data de 17.03.2010 ora
10,00, la sediul oraşului Bocşa în sala de
şedinţe.

Licitaţia se va desfăşura conform H.C.L. nr.
188/17.12.2009, H.C.L. nr. 1/26.01.2010, H.C.L. nr
152/30.10.2009, H.C.L. nr. 4/26.01.2010.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei
Bocşa, tel. 0355 566605 int. 109.

PRIMAR,
Jr. Pascu Patriciu Mirel

.

.

Prim

.

-

1.

2.

3.

ăriei

Concursuri }colare
Liceul Teoretic "Traian Doda" Caran-

sebe , lasele I-VIII va organiza dou

Concursul interjude ean
, edi ia a III-a, din cadrul

Programului Eco coala
Sec iuni
a) M r i or din materiale refolosibile;
b) Felicitare;
c) Crea ie literar .

Concursul:
, edi ia a IV-a,

Sec iuni :
a) Crea ii literare: "Glasul p m ntului"
b) Pictur : "P m ntul v zut prin ochi

de copil”

Lucr rile vor fi trimise pe adresa
Liceului: Inst. Valusescu Nicoleta (0720
003010), Str. Cet ii Nr. 4, 325400
Caransebe , respectiv: Inst. Lep dat
Elena (0723 488 02) sau 0255 513091.

ş

Ş

ş

şurare:
01.02.2010 - 01.03.2010

şurare:
01.04.2010 - 31.05.2010

ş

(c )

ţ
ţ

Mondial
ţ le concursului:

ţ

ţ
Perioada de desf

ţ sub egida Semina
rului Didactica Internaţional

ţ le concursului
ţ â

â

Perioada de desf

-
ţ

- 0 -

ă
concursuri:

ă

ă
ă

ă
ă ă ă

ă

ă

ă
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1. "Simbol
i inova ie"

2. "P m ntul n ochi de
copil" -

ş ţ

â îă
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A fost prelungit termenul de acordare a contravalorii în lei a trusoului pentru nou-născuţi până la sfârşitul anului 2010 Certificatul
energetic pentru locuinţe va deveni obligatoriu din luna martie 2010 Valoarea sumei lunare pentru tichete de creşă, semestrul I 2010,
începând cu luna februarie, este de 370 lei Guvernul a decis interzicerea a 36 de substanţe şi plante, care vor fi asimilate drogurilor
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Ordinele nr. 3060/C 3063/C ale Ministerului Justiţiei
ţilor Cet ţene privind redobândirea cet ţeniei ro

mâne de c (M.O. nr. 780/16.11.2009)
Legea nr. 354 privind aprobarea O u G nr. 36/2009

pentru modificarea ţeniei române
nr. 21/1991. (M.O. nr. 781/16.11.2009)

Ministerul Educaţiei, Cercet - Metodologie
de recunoa ţinute la
examene cu recunoa ţionala pentru certifi
carea competentelor lingvistice în limbi str

ţie
internaţionala studiata pe parcursul înv ţ

oct.
(M.O. nr. 781/16.11.2009)

Ordinul nr. 3061/C al Ministerului Justiţiei ţilor
Cet ţene privind redobândirea cet ţeniei române de
c (M.O. nr. 786/18.11.2009)

Legea nr. 273 privind regimul juridic al adopţiei
(republicare). (M.O. nr. 788/19.11.2009)

Ordinul nr. 698 al Ministerului Agriculturii, P
pentru modificarea anexei la Ordinul

ministrului agriculturii, p

(M.O. nr. 797/23.11.2009)
Ordinul nr. 3064/C al Ministerului Justiţiei ţilor

Cet ţene privind redobândirea cet ţeniei române de
c (M.O. nr. 797/23.11.2009)

H.G. nr. 1363 ţ ţenia
româna unor persoane. (M.O. nr. 798/23.11.2009)

H.G. nr. 1370
(M.O. nr.

805/25.11.2009)
Ministerul Administraţiei - Instrucţiuni

pentru aplicarea prevederilor cap. IV „Masuri privind
regimul cumulului pensiilor cu veniturile salariale, în scopul

reducerii cheltuielilor bugetare“ din Legea nr. 329/2009
privind reorganizarea unor autoritatea ţii publice,
raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de
afaceri

ţional Nr. - din 20
nov. 2009 (M.O. nr. 805/25.11.2009)

Ordinul nr. 3134/C al Ministerului Justiţiei ţilor
Cet ţene privind acordarea cet ţeniei române unor
persoane. (M.O. nr. 806/25.11.2009)

Hot a nr. 10 a Camerei Deputaţilor

ţile I-VII. (M.O. nr. 810/26.11.2009)
Comisia de Supraveghere a Asigur - Norme

privind asigurarea obligatorie de r

nov. (M.O. nr. 812/27.11.2009)
Ordinul nr. 3136/C al Ministerului Justiţiei ţilor

Cet ţene privind redobândirea cet ţeniei române de
c (M.O. nr. 814/27.11.2009)

H.G. nr. 1456
. .

(M.O. nr. 820/27.11.2009)
H.G. nr. 1405/2009 pentru modificarea si completarea

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.u.G.
nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru incalzirea
locuintei, precum si a unor facilitati populatiei pentru plata
energiei termice, aprobate prin H.G. nr. 1.350/2006

Regulamentul din 2009 - cadru de organizare si
desfasurare a concursului de proiecte de management

Circulara nr. 44/2009 a Bancii Nationale a Romaniei
privind punerea in circulatie, in scop numismatic, a unei
monede cu tema "Timisoara - primul oras european
iluminat electric"

Legea nr. 370/2009 pentru modificarea si completarea
Legii nr. 192/2006 privind medierea si organizarea
profesiei de mediator

Legea nr. 375/2009 pentru modificarea alin. (2) al art.
53 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001

Ordinul nr. 3133/2009 al Ministerului Justitiei si Liber-
tatilor Cetatenesti privind redobandirea cetateniei romane
de catre unele persoane

H.G. nr. 1481/2009 privind stabilirea cuantumului ajuto-
rului anual pentru acoperirea unei parti din costul chiriei,
energiei electrice si energiei termice pentru nevoi
casnice, cuvenit veteranilor de razboi si vaduvelor de
razboi, precum si accidentatilor de razboi in afara servi-
ciului ordonat

Regulamentul din 2009 al Autorit ţii Nationale de
Reglementare in Domeniul Energiei pentru autorizarea
electricienilor care proiecteaza, executa, verifica si explo-
ateaza instalatii electrice din sistemul electroenergetic

Regulamentul din 2009 al Parchetului de pe lâng
ţie ţie privind recrutarea,

promovarea in functii de executie si de conducere si
evaluarea personalului de specialitate juridica asimilat
judecatorilor si procurorilor din cadrul Ministerului Public

H.G. nr. 1502/2009 privind organizarea si desfasurarea
recensamantului populatiei si al locuintelor din Romania
in anul 2011

H.G. nr. 1521/2009 privind unele masuri in vederea
infiintarii Institutului Regional de Oncologie Timisoara

H.G. nr. 1487/2009 pentru modificarea si completarea
H.G. nr. 755/2004 privind aprobarea unitatilor de masura
legale

Legea nr. 381/2009 privind introducerea concordatului
preventiv si mandatului ad-hoc

şi şi
Libert şti

şi completarea Legii cet

şi Inov
ştere şi echivalare a rezultatelor ob

ştere interna

şi Libert
şti

şi
Dezvolt

şi dezvolt

şi celor forestiere, solicitate potrivit
prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii
nr. 169/1997, cu modific şi complet

şi Libert
şti

şi efectuarea
recens

şi Internelor

şi institu

şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia
Europeana şi Fondul Monetar Interna

şi Libert
şti

şi Libert
şti

şi Justi

ă ă ă
ătre unele persoane.

ă

ării ării

ăine cu proba de
evaluare a competentei lingvistice într-o limba de circula

ă ământului liceal,
din cadrul examenului de bacalaureat Nr. - din 29 2009

ă
ă ă

ătre unele persoane.

ădurilor
ării Rurale

ădurilor ării rurale nr.
454/2006 privind aprobarea Metodologiei de decontare a
cheltuielilor prevăzute la art. 35 din Legea nr. 1/2000
pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra
terenurilor agricole

ările ările ulterioare.

ă
ă ă

ătre unele persoane.
privind aprobarea renun ării la cetă

privind organizarea
ământului general agricol din România.

ă
ă ă

ărâre privind
aprobarea tarifelor pentru publicarea actelor în Monitorul
Oficial al României, păr

ărilor
ăspundere civila pentru

prejudicii produse prin accidente de vehicule Nr. - din 19
2009

ă
ă ă

ătre unele persoane.
pentru modificarea alin. (6) al art. 2 din

H G nr. 1.768/2005 privind preluarea din carnetele de
munca a datelor referitoare la perioadele de stagiu de
cotizare realizat în sistemul public de pensii anterior datei
de 1 aprilie 2001.

ă

ă
Înalta Curte de Casa

-

. . .

-
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� nr. 180/2009 a Corpului Expertilor Contabili
si Contabililor Autorizati pentru modificarea Regulamen-
tului privind auditul de calitate in domeniul serviciilor
contabile, aprobat prin Hotararea Consiliului superior al
Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din
Romania nr. 08/91/2008

(M.O.
nr. 827/02.12.2009)

(M.O. nr. 828/02.12.2009)

(M.O. nr. 830/03.12.2009)

(M.O. nr. 831/03.12.2009)

(M.O. nr. 833/03.12.2009)

(M.O. nr. 835/03.12.2009)

(M.O. nr. 840/07.12.2009)

(M.O. nr. 847/08.12.2009)

(M.O. nr. 856/09.12.2009)

(M.O. nr. 860/10.12.2009)
Hotararea

(M.O. nr. 862/10.12.2009)

(M.O. nr. 866/11.12.2009)

(M.O. nr. 869/14.12.2009)

(M.O. nr. 870/14.12.2009)

În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi găsi actele normative de interes general
publicate în Monitorul Oficial al României

Persoanele care nu au optat în termenul prevăzut de
lege pentru un fond de pensii, în sistemul Pilonului II, vor fi
repartizate aleatoriu, în cote egale, pe fiecare fond de
pensii administrat privat, în parte, potrivit unei norme a
Consiliului Comisiei de Supraveghere a

(CSSPP).
Sistemului de

Pensii Private

Guvernul va emite până la
sfârşitul lunii februarie un act normativ
prin care firmele care angajează

vor beneficia de anumite
reduceri fiscale la plata contribuţiilor
de asigurări sociale.

şomeri

Înfiin]area Autorit@]ii Na]ionale
pentru Cet@]enie

Guvernul a aprobat, prin Ordonanţă de Urgenţă, o serie
de măsuri care vor asigura soluţionarea cererilor de
redobândire şi acordare a cetăţeniei române în termen de
maxim 5 luni, aşa cum prevede Legea nr. 21/1991. În acest
scop, va fi înfiinţată Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie
ca organ de specialitate autonom, cu personalitate juridică,
aflat în coordonarea Ministerului Justiţiei.

Competenţele Direcţiei Cetăţenie din cadrul Ministerului
Justiţiei, care asigură secretariatul tehnic al Comisiei pentru
cetăţenie, vor fi preluate de către Autoritate. Direcţia de
specialitate din cadrul Ministerului Justiţiei va fi desfiinţată.

Competenţele Autorităţii se referă atât la aplicarea pro
cedurii de acordare, redobândire şi încetare a calităţii de ce
tăţean român, potrivit Legii cetăţeniei române nr. 21/1991,
cât şi la consilierea cetăţenilor în materie de cetăţenie.

Cererile de acordare, redobândire, renunţare sau retra
gere a cetăţeniei române aflate deja în curs de soluţionare
la Direcţia Cetăţenie din cadrul Ministerului Justiţiei se
transferă la Autoritate, iar soluţionarea lor se va face potrivit
procedurii prevăzute de Legea cetăţeniei române nr.
21/1991 aşa cum a fost ea modificată prin noua O G

-
-

-

.u. .

Executivul a luat mai multe decizii în domeniul
transporturilor. Prima vizează introducerea
rovinietei electronice, începând cu data de 1 august
2010, înlocuindu-se astfel rovinieta clasică sub
formă de autocolant. Rovinietele în formă clasică
achiziţionate până la această dată vor putea fi
utilizate până la expirarea valabilităţii.

Noul sistem va face posibilă simplificarea
procedurii de monitorizare a vehiculelor la
tranzitarea reţelei de drumuri naţionale din
România, prin identificarea automată vizuală a
numerelor de înmatriculare şi poziţia geografică de
unde s-a făcut înregistrarea. Vor fi oprite numai
acele vehicule pentru care există suspiciunea că
deţinătorii nu ar fi achitat acest tarif.

Utilizatorii vor putea achiziţiona roviniete de la un
număr mult mai mare de comercianţi. Cumpărătorul
va primi numai documentul de plată din partea
distribuitorilor în care se doreşte achitarea tarifului la
aceştia sau o confirmare care atestă tranzacţia, în

cazul în care plata se efectuează prin internet.
Potrivit ordonanţei, începând cu data de 1 august

2010, constatarea contravenţiilor se poate face şi cu
ajutorul unor mijloace tehnice omologate amplasate
pe reţeaua de drumuri naţionale din România

Printr-un alt act normativ adoptat, Guvernul a
aprobat o serie de modificări la Ordonanţa nr.
43/1997 privind regimul drumurilor, în vederea
exploatării şi menţinerii în stare bună a drumurilor
publice şi pentru creşterea siguranţei rutiere.

Modificările vizează un control mai eficient,
clarificarea responsabilităţilor ce revin atât
administratorilor drumurilor publice cât şi
utilizatorilor, eliberarea autorizaţiilor speciale de
transport (ATS) pentru efectuarea transporturilor
rutiere care depăşesc masa şi dimensiunile maxime
admise şi modalitatea de efectuare a transporturilor
rutiere cu astfel de depăşiri. De asemenea, este
majorat cuantumul amenzilor contravenţionale
pentru încălcarea legislaţiei în domeniu.

.

Facilit@]ile privind }omajul tehnic
pentru anul 2010

Executivul a adoptat actul normativ care reglementează
şomajul tehnic pentru anul 2010. Pe perioada suspendării
temporare a activităţii, totale sau parţiale, a unui agent
economic, statul va susţine de la buget plata tuturor
contribuţiilor de asigurări sociale, urmând ca salariatul să
primească 75% din salariul de bază corespunzător locului
de muncă ocupat. De asemenea, salariatul este scutit de
plata impozitului pe venit.

Facilităţile privind şomajul tehnic se aplică pentru 90 de
zile calendaristice, începând cu luna februarie.

Guvernul a aprobat Bugetul de venituri şi
cheltuieli pentru acest an al Administraţiei Fondului
pentru Mediu, pe baza căruia se va putea derula, în
perioada imediat următoare, Programul Rabla.
Programul de înnoire a parcului auto se adresează
persoanelor fizice şi juridice, urmând ca începând
din acest an să fie extins şi pentru tractoare.

Ministerul Mediului şi Pădurilor, Laszlo Borbely,
a precizat că aplicarea Programului Rabla pentru
maşini, în acest an, va începe, cel mai probabil, în
20 februarie. „Din 20 februarie, persoanele care
doresc să beneficieze de acest Program pentru
maşini se pot prezenta la Remat pentru a face
formalităţile”. În ceea ce priveşte aplicarea
Programului Rabla şi pentru tractoare, ministrul
Borbely a precizat că această componentă va fi
demarată în jurul datei de 20 martie 2010.

Valoarea unui tichet valoric este de 3.800 de lei.
„O persoană fizică şi juridică poate să meargă cu
mai multe maşini, dacă le are în proprietate,
primeşte vouchere, acestea sunt transmisibile.
Interesul nostru, al autorităţilor, este să fie predate
maşinile vechi, să dispară de pe piaţă. /.../ În ceea ce
priveşte persoanele fizice, nu există limită valorică
superioară până la care poate să predea maşini. În
cazul persoanelor juridice, există limita de 200.000
de euro pe an, până la care pot fi predate maşini”, a
explicat Laszlo Borbely.

În ceea ce priveşte procedura de aplicare a
Programului Rabla pentru tractoare nu se vor
acorda tichete valorice, precum în cazul
autoturismelor, ci se va acorda sprijin de la stat,
respectiv până la 17.000 de lei, dar nu mai mult
decât 50% din valoarea noului tractor.
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B nc Naţional a României (BNR) a decis
reducerea nivelului ratei dobânzii de politică
monetară cu 0,5%, ajungând la 7%.

Banca Naţională a României a urcat prognoza de
inflaţie pentru anul acesta de la 2,6% la 3,5% şi
estimează pentru 2011 o rată de 2,7%.

a a ă

Guvernul a aprobat proiectul de lege
privind ,
urmând să fie transmis Parlamentului cu
solicitarea de a fi dezbătut şi adoptat în regim
de urgenţă, astfel încât să intre în vigoare
începând cu ianuarie 2011.

sistemul unitar de pensii publice

Guvernul va adopta un act normativ care reglementează pentru anul 2010 funcţionarea Programului Prima
Casă, orientat cu prioritate pentru de locuinţe noi. Pentru case gata finalizate până la 1 ianuarie 2010 plafonul
de garanţii guvernamentale va fi mai mic în comparaţie cu 2009 iar pentru casele noi va fi suplimentat.

Valoarea garanţiei guvernamentale pentru cei care cumpără locuinţe finalizate va rămâne de 60.000 € şi va
fi mărit la 70.000-75.000 € plafonul garanţiei guvernamentale pentru cei care construiesc locuinţe noi.

Măsuri în domeniul transporturilor

Programul Rabla pentru autoturisme, din 20 februarie 2010



Reprezentantul opoziţiei, Viktor
Ianukovici, a câ

ţiale de duminic
ţa premierul Iul ia Timo

ştigat alegeri le
preziden

şenko.
Ianukovici 48.95%, Timoşenko 45.47%,
voturi împotriva tuturor 4.36%.

ă în în
fa

Ucraina

Parlamentul European a emis o
evaluare pozitivă cu privire la eforturile
depuse în 2009 de către şi

pentru aderarea la
Uniunea Europeană.

Croaţia
Fosta Republică Iugoslavă a
Macedoniei

Europarlamentarul PSD a fost
ales marţi, 9 februarie 2010, raportor al Parlamentului
European cu privire la Rusia. El se va ocupa de
raportul intitulat “Acordul de Parteneriat şi Cooperare
UE-Rusia”, unul din cele mai importante dosare ale
PE în materie de politică externă.

Adrian Severin
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Fondul
Monetar Internaţional (FMI) va înfiinţa un fond verde de 100 de miliarde de dolari care ar urma să ajute statele să facă faţă schimbărilor
climatice India a refuzat să acorde permisiunea pentru cultivarea comercială a primei sale culturi alimentare modificate genetic

Acum două decenii, în 11 februarie 1990, Nelson Mandela a fost eliberat după 27 de ani petrecuţi în închisorile erei apartheid Un
acord de liber schimb între Uniunea Europeană şi Belgrad, susceptibil de a stimula investiţiile străine în Serbia, a intrat pe deplin în
vigoare luni, 1 februarie Parlamentul bulgar a ratificat în unanimitate acordul pentru construirea gazoductului "Nabucco"

Cu doar patru lansări programate rămase, programul
navetelor spaţiale şi construcţia Staţiei Spaţiale
Internaţionale se apropie rapid de sfârşit.

Naveta spaţială Endeavour a transportat pe ISS
modulul Node 3, cunoscut şi sub numele de Tranquility,
împreună cu o cupolă panoramică. Este zborul cu numărul
130 din programul navetelor apaţiale.

Lansarea de la Kennedy Space Center din Florida a
avut loc la mai puţin de o săptămână după ce viitorul
zborurilor umane în spaţiu în SUA a fost zdruncinat de
Preşedintele Obama, al cărui buget solicitat pentru anul
fiscal 2011 anulează programul Constellation, succesorul
planificat al navetelor.

În cele 13 zile ale misiunii, Endeavour are în program să
livreze şi să instaleze pe Staţia Spaţială Internaţională (ISS)
un modul care va găzdui multe din sistemele de suport al
vieţii, precum şi un observator panoramic, sau cupolă, din
care braţul robotizat al staţiei poate fi controlat.

Modulul, în mod oficial cunoscut ca Node 3 şi cupola
cântăresc împreună 13.5 tone metrice.

Când naveta se va detaşa de staţie pentru a se întoarce
acasă, ISS va fi aproximativ 90 la sută complet; patru
misiuni de transport, câte mai sunt planificate, vor aduce
fiecare staţia un pas mai aproape de forma finală.

Modulul cilindric Node 3, cunoscut sub numele de
Tranquility, va găzdui, de asemenea, dispozitive pentru
exerciţii care vizează reducerea efectelor nocive ale

imponderabilităţii asupra oaselor şi a muşchilor.
Ultima misiune a navetelor spaţiale americane este

programată pentru 16 septembrie dar probabilitatea unor
amânări provocate de vreme sau de elemente tehnice pot
întârzia această lansare până în 2011.

Odată retrase navetele, NASA se va baza pe serviciile
partenerilor străini, în special Rusia, pentru misiuni cu
echipaj în viitorul apropiat. (Chiar dacă Constellation nu va
fi afectat de reducerile de buget, ar putea fi gata pentru
lansare cu echipaj doar în 2015, în cel mai optimist
scenariu.) În planul lui Obama firme comerciale vor putea
intra în program în momentul în care acestea
demonstrează capacitatea de a transporta în condiţii de
siguranţă şi de cost eficient astronauţi pe orbită.

După mai mult de un deceniu de construcţie şi zeci de
miliarde de dolari, ISS este programată să se prăbuşească
în oceanul terestru în 2016 potrivit planurilor existente şi a
bugetelor prevăzute, la doar câţiva ani de la finalizare. Pre
şedintele american vrea să menţină staţia până cel puţin în
2020, prevăzând în bugetul solicitat sume în acest sens.

Bernardo Patti, manager de program ISS pentru
Agenţia Spaţială Europeană, s-a declarat foarte mulţumit
de intenţia potenţialei prelungiri a duratei de viaţă. Timpul
suplimentar, a spus Patti, "o să ne dea o mare oportunitate
de a folosi pe deplin ISS", care doar anul trecut a fost
construit la capacitatea sa deplină pentru un echipaj de
şase membri.

-

De cele mai multe ori, lupta împotriva terorismului dezvăluie
tensiunile create între necesitatea asigurării siguranţei şi a libertăţii.
Eurodeputaţii au dezbătut miercuri 27 ianuarie problema scanerelor
corporale şi şi-au exprimat îngrijorările privind utilizarea acestora în
aeroporturile din Europa.

La dezbatere a participat şi domnul Gilles de Kerchove,
coordonatorul antiterorism al Uniunii Europene, care le-a declarat
deputaţilor din Comisia pentru libertăţi civile că scanerele corporale ar
trebui utilizate doar dacă „nu încalcă dreptul la intimitate personală şi
nu dăunează sănătăţii".

Atentatul asupra zborului de la Amsterdam la Detroit din ziua de
Crăciun a dus la revizuirea sistemului de securitate din aeroporturi şi la
decizia introducerii unui nou tip de control în aeroporturi - scanerele
corporale. Această nouă generaţie de scanere redau corpul omenesc
ca şi cum ar fi gol şi permit detectarea unor posibili explozivi (lichide,
produse chimice) care nu au fost detectate de scanerele metalice
utilizate în aeroporturi.

Până în prezent, Olanda, Marea Britanie şi Italia şi-au exprimat
intenţia de a utiliza dispozitivele pentru zborurile spre Statele Unite.

Cu toate acestea, eurodeputaţii sunt îngrijoraţi cu privire la
încălcarea dreptului la intimitate şi la demnitate personală, întrucât
aceste aparate produc imagini scanate conţinând corpul omenesc ca
şi cum ar fi dezbrăcat.

În plus, unii eurodeptaţi pun întrebări cu privire la eficienţa lor în
împotriva terorismului. Experţii pun la îndoială capacitatea scanerelor
corporale de a detecta atentate teroriste precum cel din zborul de la
Amsterdam la Detroit.

Gilles de Kerchove s-a declarat în favoarea întreprinderii unor
cercetări mai aprofundate - 200 de milioane de euro au fost deja
alocate pentru îmbunătăţirea siguranţei aeriene.

Miercuri 10 februarie s-a desfăşurat o nouă dezbatere pe tema
scanerelor corporale, în cadrul sesiunii în plen de la Strasbourg.

REF. : 20100121STO67830
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Comisia Europea
nă a anunţat câştigă
torul concursului de
design pentru logo-ul
ecologic al UE. În

ultimele două luni, circa 130 000 de votanţi s-au
pronunţat online, alegând noul simbol ecologic
dintre cele trei proiecte finaliste. Învingătorul este un
student din Germania, Dusan Milenkovic, a cărui
„Euro-frunză” a întrunit 63% din sufragii. De la 1 iulie
2010, logo-ul ecologic al UE va figura obligatoriu pe
toate produsele ecologice preambalate produse în
statele membre şi care respectă standardele
necesare. Pentru produsele de import, noul simbol
va fi facultativ. Pe lângă „Euro-frunză", se vor putea
aplica şi alte logo-uri ecologice ale diferitelor

întreprinderi private ori folosite la nivel regional sau
naţional. În următoarele săptămâni, regulamentul
cu privire la agricultura ecologică va fi modificat
pentru inserarea noului logo într-o anexă.

Noul logo este rezultatul unui concurs deschis
tuturor studenţilor la arte plastice şi design din Uniu
nea Europeană. S-au primit aproape 3500 de
proiecte care au fost analizate de un juriu format din
specialişti de renume internaţional. Cele trei proiec
te finaliste selectate de ei au fost încărcate pe site-ul
web al competiţiei (www.ec.europa.eu/organic-
logo) şi puse la vot online până la 31 ianuarie 2010.

Proiectul laureat reprezintă stelele Uniunii
Europene alcătuind conturul unei frunze pe un fond
verde. Este un simbol foarte simplu care îmbină
două mesaje clare: natura şi Europa.

-
-

-

-

Aproape 500 de profesori s-au întâlnit la Sevilla
pentru a sărbători cea de-a cincea aniversare a
eTwinning, o acţiune care creează comunităţi online
de profesori şi şcoli din întreaga Europă. Prin
intermediul eTwinning, peste 85000 de profesori din
întreaga Europă colaborează la activităţi şcolare
internaţionale care implică peste 50000 de şcoli din
32 de ţări europene. În cei cinci ani de existenţă,
eTwinning s-a transformat dintr-un instrument de
căutare a partenerilor pentru profesori într-o
comunitate bogată de învăţare şi predare, de
dimensiuni europene. La 5 februarie a avut loc o
ceremonie de premiere pentru 37 de şcoli din 21 de
ţări care au câştigat Premiile eTwinning de anul
acesta pentru excelenţă în eTwinning.

Conferinţa de la Sevilla, de anul acesta, a
marcat cea de-a cincea aniversare a eTwinning. Pe
parcursul celor trei zile ale conferinţei (57 februarie),
profesori din 32 de ţări ale Europei, precum şi
reprezentanţi naţionali şi europeni au trecut în
revistă iniţiativele pe care eTwinning le promovează
folosind la maximum instrumente Web 2.0 -

proiecte de lucru cu elevi,
comunităţi online pentru profesori şi
numeroase posibi l i tăţ i de dezvoltare

profesională.
La 5 februarie, cele mai bune proiecte eTwinning

au primit premii pentru excelenţă în eTwinning pe
parcursul anului şcolar 2008-2009. Premiile se
acordă pe trei categorii de vârstă (4-11, 12-15 şi 16-
19) şi pe patru categorii tematice (limba spaniolă,

limba franceză, matematică şi ştiinţe, precum şi
utilizarea creativă a mijloacelor media digitale). În
total, câştigătorii provin din 37 de şcoli din 21 de ţări.
Premiile pentru câştigătorii la categoriile de vârstă
constau în participarea la tabăra eTwinning (care
urmează să fie organizată în aprilie/mai - locul
urmează a fi stabilit), iar câştigătorii categoriilor
speciale primesc echipament şcolar şi posibilităţi de
dezvoltare profesională.

Acţiunea eTwinning este coordonată de
European Schoolnet în numele Comisiei Europene.

La categoria Premii Speciale, Matematică şi
ştiinţe (premiul sponsorizat de către European
Schoolnet):

Claudia Cziprok, Colegiul Naţional "Mihai
Eminescu"

Claudia Radu, Scoala Gimnazială "Gheorghe
Lazăr"

: Proiectul arată un mod
inovativ concret de colaborare între parteneri,
folosind Web 2.0. In blog-ul proiectului puteţi găsi
videoclipurile experimentelor efectuate de elevi în
activităţile şcolare, foarte amuzant şi util de văzut!

Corina Ciobanu, Şcoala cu clasele I-VIII
"Vladimir Streinu", Teiu,Argeş.

�

�

�

Pe lista câştigătorilor s-au găsit şi elevi din
România:

IP/10/134 - Bruxelles, 5 februarie 2010

Experimente magice dar reale

Comentariu juriului

Utilizare creativă a mediilor digitale (premiul
sponsorizat de eSkills Week):

Deputaţii europeni de la comisia pentru libertăţi civile au recomandat respingerea acordului interimar
între UE şi SUAprivind transferul de date bancare către autorităţile americane.Acordul, care face parte din
eforturile SUA de combatere a terorismului, ar fi trebuit să intre în vigoare pe 1 februarie. Parlamentul
European decide în 11 februarie, dacă aprobă sau nu acordul interimar.

Uniunea Europeană doreşte reînnoirea acordului SWIFT, care permite autorităţilor americane să
examineze activităţile bancare europene pentru identificarea persoanelor suspectate de terorism.
Deputaţii europeni de la comisia pentru libertăţi civile se opun acestui transfer de date.

Scanerele corporale
m@sur@ de siguran]@ sau invadare a intimit@]ii

eTwinning: parteneriatele }colare online
au s@rb@torit cea de-a cincea aniversare

Endeavour ajunge la ISS, programul navetelor spa]iale se apropie de sfâr}it

Noul logo pentru produsele ecologice ale UE

Eurodeputa]ii de la comisia pentru libert@]i civile
resping transferul de date bancare c@tre SUA



Vând vac
ţ 3.000 lei, 20/25 litri lapte

la f

ţigl

ţ
negociabil. Tel. 0745-597755.

Vând mas

ţ 200 €. Tel. 0727-
145623, 0355-411484.

Vând flaut, preţ 250 lei. Tel.
0727-145623, 0355-411484.

Vând partitur
ţ 300 €.

Tel.0727-145623, 0355-411484
Vând partitur

ţar
sufragerie 600 lei, gramofon
500 lei, ma

ţ 6
lei/kg. Tel. 0723-523322.

Vând 2 difuzoare Alda made
în USA 4 ohmi, 400W, 15”, 150
lei bucata, Re ţa. Tel. 0722-
619119

Vând Samsung Corby, tele-
foanele sunt noi cu hologram

ţine toate acce-
soriile oferite de produc

ţ 340
lei. Tel. 0720-440966.

ă gestantă în luna
9, pre

ătare. Tel. 0768-764920.

Vând porumb în orice canti
tate, 0,7 lei/kg.Tel.0742-527232

Vând ă metalică Lindab
5,4 €/mp, accesorii, sisteme
pluviale, ferestre mansardă. Tel.
0726-201282.

Vând busturi damă, copii,
manechin băiat, fată, damă,
suporturi fixe în perete

ă masaj profe-
sională, nouă, din Germania, cu
husă, pre

ă originală ano-
timpurile de Heyden. Pre

ă originală
Missa, de J. Haydn, 300 €. Tel.
0727-145623, 0355-411484.

Vând telefon Nokia 6310.
Tel. 0722-742502.

Vând/schimb cu diverse: 2 tv
color cu diagonala mare 500 lei,
două rulouri ferestre 100 lei,
birou mare 150 lei

ă cusut Singer
400 lei, fotografie înrămată cu
Lenin ă
100 lei. Tel. 0745-032640,
0771-387548, 0732-975314.

Vând porci vii cu greutatea
între 80-100 kg, sănăto

ă
HAT, cutia con

ător.
Codate în Vodafone! Pre

-

şi mobile
pentru haine, curele. Pre

şi unul pt. cal-
culator 80 lei, 2 tel.mobile, col

şin

şi alte 3 persoane la mas

şi. Pre

şi

Vând convector folosit 2 ani,
unitate P3. Tel. 0770-473037.

Oferte-Cereri

de Serviciu

Vând teren pe Calea Caran-
sebe .

ţ 25 €/mp
. Tel. 0766-677491.

şului, la km 3, 2 283 mp,
front stradal. Pre
negociabil

Vând teren în centru

30

la 20 m
de bulevard între

.Tel. 0724-998500
BCR

, 4 mp
şi Alfa

Bank

�

�

�

�

Talonul este valabil numai în cazul anunţurilor!
Completaţi talonul cât mai citeţ!
Limitaţi mărimea anunţului la cel mult 20 cuvinte!
Marţi - ultima zi de primire a anunţurilor.

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

ă
www.prisma E-mail: prisma@cs.ro

Tel.
0355-81.05.33Fax
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Tiparul: West Tipo Internaţional

Director

Tel. 0723-144.233
Iliasă Ioan
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,Textul anuntului:
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TELEFONAŢI LA NUMĂRUL 0 55 221134
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UN ANUNŢ DE CEL MULT 20 CUVINTE

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

Imobiliare

Vând 10 familii de albine,
dadant sau multietajat. Tel.
0355-808530, 0770-385825.

Vând aparat foto China,
obiectiv mare, nou. Pre

ă gestantă în luna
a 8-a, din Re

ă compusă din 6
corpuri cu 500-600 lei. Tel.
0752-055987.

ărba

ă de Zalău, pre

ă, ale poe

ăr aparate de radio
vechi pe lămpi, defecte, sau
func

ă de găurit trifa-
zică, fixă, GR16, aparat de su-
dură cu argon, compresor, trusă
de tăiere oxigaz, generator de
acetilenă. Tel. 0720-545776.

Vând monedă de 20 lei din
1942 din timpul regatului. Tel.
0756-414013.

Vând monitor crt de 17” Fu-
jitsu Siemens

ă 8 ohm, 240W PMPO,
surround sound, telecomandă.
Tel. 0762-916001.

Vând telefoane Sharp Ferari
GX 25

ţ 120 lei.
Tel. 0255-219100.

ţa. Preţ 2.600 lei.
Tel.0255-219563, 0721-786555

Vând mobil

Vând urgent dormitor com
pus din dulap 3 u

t color,
ţi,

umera
, preţuri

convenabile, negociabile.

ţ
25 lei/litru. Tel. 0745-391600.

Vând volume cu versuri, în
limba român ţilor: M.
Eminescu - cartonat, ediţie lux,
Ion Barbu, Ch. Baudelaire,
Marin Sorescu, Goethe, E.A.
Poe - cu mai multe variante de
traducere, cartonat. Preţ total
120 lei. Tel. 0745-668683.

Vând extensor cu 4 arcuri,
nou. 30 lei. În magazin e 50 lei.
Re ţa. Tel. 0722-619119.

Cump

ţionale. Ofer 20-40 lei func-
ţie de stare. Tel. 0720-545776.

Vând fotolii pat 2+2 buc.
negociabil. Tel. 0720-545776.

Vând ma

ţ negociabil. Tel.
0762-916001.

Vând sistem audio 5.1
Watson tip coloane, ie

ţ

ţ nego
ciabil. Tel. 0762-916001.

Vând vac

-

v

.

Vând palinc

-

şi

şi, pat de
mijloc, stative magazin
pt. haine, busturi femei b

şe, crocodili şi diverse
accesorii pt. magazin

Tel
0355-802548, 0749-486188.

şi

şin

şi lcd ViewSonic
de 19”. Pre

şire 5.1
canale, putere 65W + 70W, im-
pedan

şi Vodafone 810i. Preturi
negociabile. Tel. 0762-916001.

Vând set canapea living
3+2+1 neextensibile. Pre

Auto-Moto-Velo

6

Matrimoniale
Tânăr, 28 ani caut tânără

serioasă. Tel. 0722-893602.
ă, 60 ani cu

locuin ă caut partener pentru
căsătorie. Tel. 0355-808808,
0770-391275.

Intelectual, 36 ani, simpatic,
curat, discret, dotat, ofer clipe
de vis doamnelor

Pensionar
ţ

ţa. id: iacda34 sau
0742-682681.

Ofer companie doamnelor,
cer ţie. Numai SMS
la 0728-234637.

şi cuplurilor
din Reşi

şi ofer discre

Tânără, discretă
a

şi sexy
ştept tel. la 0729-215998

.
,

0727-643641

Vând urgent BMW 318 IS,
an 1993, piele, full electric. Preţ
1.300 € neg. Tel. 0763-510281.

Vând pentru dezmembrare
Renault Fuego, 1.6 turbo, gea
muri electrice, închidere centra
lizat ţi aluminiu. Tel. 0771-
658298, 0734-937619.

Vând Dacia 1310 an 86
motor 1310 rar 2011 taxe la zi
preţ 290 €. Tel. 0763-923256.

Vând Dacia 1310 an 91 preţ
300 € neg. Tel. 0763-923256.

Vând Fiat Tipo an 93 motor
1,9 tdi înmatriculat, taxe la zi,
preţ 1.800 € negociabil. Tel.
0763-923256.

Vând Ford Escort 1996 1.6
benzinar, clim

ţ 1600 € negociabil.
Tel. 0763-923256.

Vând Dacia 1310 pentru
programul rabla, ieftin. Bonul e
de 3.800 lei. Tel. 0725-426930.

Vând/închiriez garaj, Lunca
Pomostului, str. Cerna, preţ
negociabil. Tel. 0728-849932.

Vindem cauciucuri în toat
ţara.

ţ 1.500 €. Tel 0355-427466
sau 0727-718372.

Vând Ford Mondeo 1,8
înmatriculat, preţ 2.100 €. Tel.
0355-427466 sau 0729-285301

Vând Dacia preţ 300 €. Tel.
0355-427466 sau 0729-285301

Dezmembrez Bmw 750il, an
1991, motor 5.000 cmc v12 300
cai, automat, piele, toate opţiu-
nile. Tel. 0742-527232.

Vând Dacia 1300, funcţio-
nal ţul de 1.000 lei. Tel.
0720-913177.

Cump

ţionat, radiocasetofon,
90.000 km, 1.850 €. Tel. 0770-
495824, 0742-773016.

Vând Ford Escort an 1996
motor 1,4 b, abs, radio-cd,
impecabil ţ
1.700 €. Tel. 0763-923256.

Vând Ford Escort an 94,
motor 1,8 diesel, consum 4l/100
km, preţ 1.300 € negociabil. Tel.
0763-923256.

Vând Audi A4 an 96 motor
2.000 cc, full electric, climatro-
nic, jante Al., combi, înmatricu-
lat, taxe la zi, impecabil ţ
4.200 € neg. Tel. 0763-923256.

Vând Opel Vectra diesel 1,9
tdi 1998 în funcţie, pt. piese,
1.400 €. Tel. 0745-943635.

Vând sau dezmembrez Opel
Vectra td din 1997 în stare
foarte bun
ţar

ţionat, violet, stare foarte
bun ţ 1.500 €, variante cu
auto mai mare. Tel. 0727-
145623, 0355-411484.

Vând Dacia Logan an 2007
motor 1,4 l, 62.000 km, închi-
dere centralizat ţ 3.500 €.
Tel. 0763-923256.

-
-

ă, gen

ă, stare bună,
extrase numere Italia. Tel. 0740-
279614.

Vând Vw Polo an ‘95 motor
1.000 cmc, taxa înmatriculare
110 €, pre

ă
www.cauciucuridirect.ro

Tel. 0256-306293.
Vând Audi 80 înmatriculat,

pre

ă la pre

ăr autoturism progra-
mul Rabla, vând Matiz 2002, aer
condi

ă, taxă 280 €, pre

ă, pre

ă, neînmatriculată în
ă, 1.500 €. Tel. 0745-943635.
Vând Tico, eleron, aer

condi
ă, pre

ă, pre

Cump -

Cump r Vw Sharan, înmatri-
culat, full option. Tel. 0721-
786555.

ăr Aro transport per
soane, 4X4, în stare bună. Tel.
0745-126991.

ă până în
01.12.2009. Pre

ă

Vând Ford Taunus, 1.6 +
piese de schimb, an fabricaţie
1981, verificare valabil

ţ 500 € neg. Tel.
0748-195270.

Vând Fiat Tempra an 1991
motor 1,6 benzină, impecabilă,
preţ negociabil 900 €. Tel. 0763-
923256.

(continuare )în pagina 1

Şofer cat B cu experienţă în
Europa, caut loc de muncă
fulltime. Tel. 0748-351548.

Instalator solicit angajare
ofer şi cer seriozitate. Deţin
auto. Tel. 0770-454332.

Caut de lucru ca şofer cat. B
sau lăcătuş mecanic. Tel. 0762-
268027.

Inginer Autocad solicit
angajare. Tel. 0761-929678.

Caut urgent coordonator
transport, încadrare imediată.
Tel. 0255-225005.

Caut femeie pentru îngrijit
b

ţii, case la ro

Transport marfă camionetă
acoperită cu prelată, 1,5 tone
util. Tel. 0742-527232.

Cazare în Poiana Braşov -
ofer garsonieră pt. cazare de
scurtă sau mai lungă durată.
catv, frigider, aragaz, baie pro-
prie. Preţ neg.Tel. 0745-668683

Duc trei persoane în Spania
pe ruta Figueres, Girona,
Barcelona. Preţ 100 €/ persoa-
nă. Plecarea pe data de 29
martie 2010. Tel. 0734-926475.

Caut persoană serioasă, de
preferat un pensionar, pentru
întreţinerea şi administrarea
unei grădini. Tel. 0751-132460.

ătrână, permanent. Tel. 0255-
233163.

Arhitect cu drept de semnă-
tură caut colaboratori ingineri,

ă executăm construc-

ări interioare, exterioa-
re. Tel. 0761-555542.

Caut copii ătrâni pentru
îngrijire. Tel. 0355-808808,
0770-391275.

şefi proiect. Tel. 0255-219100.
Echip

şu, case la cheie,
amenaj

şi b

Salină artificială atestată
Ministerul Sănătăţii: tratăm
astm, bronşită, alergii, boli de
piele, fumatul, stresul. Luncă,
blocul Poştei. Tel. 0770-
405824, 0742-773016.

Opel Astra berlin

Preţ 5.400 neg. Tel. 0731-
316924, 0752-310009, 0771-
387541, 0769-654838.

Vând Volkswagen Golf 1,9
tdi 90 cp, alb, an 2001, înmatri-
culat

Tel.
0745-032640, 0732-975314,
0771-387548.

Vând 2 Dacia 1300 în stare
de funcţionare pentru progra-
mul rabla. Tel. 0355-801839.

Vând Opel Astra Caravan,
1,7 tdi, an 2001, stare foarte
bun ţ 3.200
€, negociabil. Tel. 0727-383777.

Închiriez garaj în Moroasa.
Tel. 0770-753094.

ă, tuning,
diesel, 2004, 1.686 cmc, cdti, 59
kW, 80 cp, 156.000 km, înscri-
să, albastru închis metalizat

ă în RO în 08, euro 3, cutie
manuală 5+1, 5.000 €.

ă, unic proprietar. Pre

Vând garaj cu toate utilităţile
necesare. Tel. 0770-751533.

Vând pompe alimentare die
sel, injectoare, capuri distribui
toare pompe electrice de ben
zina pentru orice tip auto.Tel.
0735-083755.

-
-
-

Zboară cu balonul cu aer
cald în Timişoara. Tel. 0256-
270016, www.balloony.ro

Repar calculatoare hard şi
soft la domiciliu. Tel. 0748-
563666.

Transport persoane interna
ţional în/din Spania, Portugalia,
Franţa, Germania, cu Opel
Zafira cu 6 + 1 locuri. Tel. 0745-
032640, 0732-975314, 0771-
387548, Sp. 34692-510809.

Implementare certificare
ISO 9001, 14001, 18001,
22000, 27001, 17025, 15189,
TS 16949, HACCP, SA 8000.
Tel. 0745-032640, 0771-
387548, 0732-975314.

Consultanţă P.S.I. + S.S.M.,
documentaţii, instruiri, mijloace
şi echipamente de intervenţie şi
protecţie la preţuri fără concu
renţă. Tel. 0745-032640, 0771-
387548, 0732-975314.

Auditor energetic gr. I auto
rizat MDRL eliberez certificate
energetice şi efectuez auditul
energetic pentru toate genurile
de clădiri. Tel. 0723-277417.

Meseriaş execut lucrări int.
şi ext. izolaţii, găuri de hotă şi
centrale, rigips, podele, tavane
casetate, gresie, faianţă etc.
Tel. 0769-794435.

Curăţătorie ecologică la
domiciliu, curaţă: covoare, mo
chetă la 3 lei/mp, fotolii,
canapele la 20 lei 1 loc, 35 lei 2
locuri. Nu trebuie mutat nimic.
Timp scurt de execuţie. Tel.
0731-210482, 0758-052933.

Caut meseriaş pt construc
ţie casă, oferte serioase şi eco
nomice. Tel. 0034912334639

Urgent o femeie cu vârsta
cuprinsă între 30-35 de pentru
muncă în Italia curăţenie în
casă. Cerinţe limba italiană
nivel mediu. Cazare şi masă
asigurată. Tel. 0741-384759.

Caut femeie îngrijire bătrână
cu domiciliul în Germania. Tel.
0355-416244, 0724-431005.

-

-

-

-

. -
-
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Pierdut ştampil
şi

şedinte filial

ă rotundă
“Alian ă - Filiala Re

ă.
Pre ă, Anton

Georgescu.

ţa Civic ţa”
- o declar nul



VÂNZĂRI

ÎNCHIRIERI

Vând apartament 2 camere, conf. 1,
semidecomandat, cu multiple îmbun -
ţiri, situat în Moroasa, et.2/4. Preţ 30.000
€. Tel. 0255-221529, 0720-038774.

Vând garsonier
-

ţ 17.500 €. Tel. 0255-221529,
0720-038774.

Vând apartament 2 camere, deco-
mandat, Lunc

ţial. Preţ 32.000 €. Tel.
0255-221529, 0720-038774.

Vând apartament 3 camere deco-
mandat, et. 4/4, bloc acoperit, Lunc

ţ 42.000 €. Tel.
0255-221529, 0720-038774.

Vând apartament 3 camere deco-
mandat, 103 mp, et. 1, Re ţa Sud,
central

ţ 47.500 €. Tel. 0255-
221529, 0720-038774.

Vând apartament 3 camere semide-
comandat, et. 1/4, zona Moroasa, cen-
tral ţ 42.000 €.
Tel. 0255-221529, 0720-038774.

Vând apartament 2 camere, conf. 1,
semidecomandat, situat în Lunc

ţ 27.000 €. Tel. 0255-221529,
0720-038774.

Vând cas

ţ 57.000 €. Tel. 0255-221529, 0720-
038774.

Vând teren în centru, 1.200 mp
ţ 155.000 €. Tel.

0255-221529, 0720-038774.
Vând cas
ţiu comercial, la strada principal

ţ 21.000 €. Tel.
0255-221529, 0720-038774.

Vând cas

ţ 80.000 €. Tel. 0255-
221529, 0720-038774.

Vând cas ţ
ţie de 90%, în suprafaţ

ţ 120.000 €. Tel. 0255-
221529, 0720-038774.

Vând teren 22.000 mp, pretabil cen-
tru comercial, zona Calea Timi

ţile, preţ neg
. Tel. 0255-221529, 0720-038774.

Vând 7000 mp teren, front stradal 60
ml, racordat la toate utilit ţile situat pe
Calea Timi ţ 150 €/mp. Tel.
0255-221529, 0720-038774.

Vând 347.000 mp teren, cu construc-
ţii (depozite 5.000 mp, sediu administra-
tiv, atelier mecanic, central

ţii de acces betonate), font stradal
400 ml, situate pe D.N. Timi -

ţa, preţ atractiv. Tel.
0255-221529, 0720-038774.

Vând terenuri parcelate situate în
staţiunea Crivaia la strad

ţile. Preţ 50 €/mp negociabil.
Tel. 0255-221529, 0720-038774.

Vând hal ţie, depo-
zitare) + 5.000 mp teren în Caransebe

ţile. Preţ
250.000 € negociabil. Tel. 0255-221529,
0720-038774.

Vând 6.000 mp teren intravilan +
pensiune în stadiu de construcţie 70%,
1.000 mp Re ţa, zona Camera de
Comerţ. Preţ 350.000 € negociabil. Tel.
0255-221529, 0720-038774.

Vând construcţie industrial
ţa, zona Renk, pretabil

. ţie, depozitare. Preţ 700.000 €.
Tel. 0255-221529, 0720-038774.

Vând 2.500 mp teren la strad
ţa, pe Calea

Caransebe ţ 17 €/mp.
Tel. 0255-221529, 0720-038774.

Vând 1.400 mp teren intravilan situat
în V ţie. Preţ 10 €/mp. Tel.
0255-221529, 0720-038774.

Vând hal -
ţ

-

ţ 1.300.000 € negociabil. Tel. 0255-
221529, 0720-038774.

Vând 10 spaţii administrative, 30 mp
fiecare, situate în Re ţa, zon

ţ 8.200 € fiecare spaţiu. Tel. 0255-
221529, 0720-038774.

Închiriez apartamente 3 camere,
decomandate, mobilate -

ţ 300 € lunar negociabil, de
preferat pentru firme. Tel. 0255-221529,
0720-038774.

Închiriez 2 spaţii comerciale 250 mp
(100 mp -

ţa pe B-dul. Republicii.
Preţ 15 €/mp. Tel. 0255-221529, 0720-
038774.

Închiriez spaţiu comercial 330 mp
situat în Re ţa, zona Intim. Preţ 15
€/mp. Tel. 0255-221529, 0720-038774.

Închiriez spaţiu comercial 330 mp
situat în centru, poziţie ultracentral

ţ 15 €/mp. Tel. 0255-221529, 0720-

ătă

ă 38 mp, situată în
bloc de apartamente, parter în Govân
dari. Pre

ă, et. 1/4, centrală,
termopane par

ă,
centrală termică. Pre

ă termică, termopane, podele
laminate. Pre

ă termică, termopane. Pre

ă, et.
3/4. Pre

ă 5 camere, singur în curte,
zona Muncitoresc la strada principală.
Pre

ă 5 camere. Pre

ă 2 camere, amenajată în
spa ă,
zona Muncitoresc. Pre

ă nouă, singur în curte, 600
mp, pe Calea Caransebe

ă de vacan ă, finalizată în
propor ă de 270
mp, demisol, parter, mansardă, 780 mp
teren, situată în Crivaia, zona Hotel
Rândunica. Pre

ă o-
ciabil

ă

ă termică,
spa

ă, racordate la
toate utilită

ă 1200 mp (produc

ă

ă, 4.200
mp, p+4, în Re ă
pt produc

ă, front
stradal, 50 ml situat în Re

ăliug, zona Poli

ă industrială - fabrică prelu
crare lemn, în suprafa ă de 5.440 mp,
dotată ă complet, sediu adminis
trativ 1.200 mp, teren aferent 7.000 mp.
Pre

ă centrală.
Pre

ător. Pre

ă sau sepa
rat, situate în Re

ă.
Pre

şi

şi
cas

şului, zona
Petrom. Pre

şoarei,
racordat la toate utilit

şoarei. Pre

şoare - Boc
şa, la 4 km de Reşi

ş,
Pipirig, racordate la toate utilit

şi

şi

şi
şului, la km 3. Pre

şi utilat

şi

şi dotate cores
punz

şi 150 mp), împreun
şi

şi

ÎNCHIRIERI OFERTE

VÂNZARE GARSONIERE

Apartament 2 camere Govândari,
etaj p/4, central

ţie, cod anunţ 00475.
Apartament 3 camere Lunc

-

ţie, cod anunţ 00487.
Spaţiu comercial în Govandari, B-dul

Republicii, grup sanitar, înc lzire
Prescom, intrare separata, sistem de
securitate, nerenovat, chirie 250 € + 250
€ garantie, cod anunt 00374 .

Vând apartament 3 camere Lunca,
etaj 3/3, confort 1, decomandat, podele
laminate coridor

ţie pe cupru,
bloc de c ţigl ţ
45.000 € negociabil, cod anunţ 00435.

Vând apartament 3 camere Govân-
dari, etaj 1/4, confort 2, semidecoman-
dat, apometre, instant pe gaz, parchet
camere, u ţ

ţ 40.000 €
negociabil, cod anunţ 00438.

Vând apartament 3 camere Govân-
dari Micro 2, etaj 4/4, 77,81 mp semide-
comandat, utilit ţi, central

ţie
sanitar ţ
45.000 €. cod anunţ 00205

Vând apartament 3 camere Micro 3,
et. 2/10, semidecomandat 80 mp,
utilit ţi, termopan, central

ţie electric
-

ţionat, apartamentul

necesit ţ 47.000 €. cod
anunţ 00336.

Vând cas
-

ţ

ţ
65.000 € negociabil. Cod anunţ 00493.

Vând cas ţ

ţie 1996, suprafaţa 1.932 mp
total, 547 mp construiţi, structur

ţ 235.000
€ negociabil. cod anunţ 00483.

Vând cas

ţ 21.000 €
negociabil, cod anunţ 00105.

Vând cas

ţ
80.000 €, cod anunţ 00186.

Vând cas

-
ţ ţ 75.000 € negociabil, cod

anunţ 00396.
Vând cas

-
ţiri, preţ 25.000 €, cod anunţ 00458

Vând teren intravilan în Moldova
Nou ţ

ţi în apropierea terenului, preţ
250.000 € negociabil. cod anunţ 00494.

Vând teren, în Mehadia, 20.000 mp,
parcelabil, cu o hal

ţii,
chiar la E70, cod anunţ 00118.

Vând teren intravilan, Doman,
suprafaţ ţ 12 €/mp, cod
anunţ 00023.

Vând teren intravilan, Poiana M
ţ

ţii
construite, preţ 65 €/mp negociabil, cod
anunţ 00007.

Vând teren arabil în Oraviţa, la intrare
în localitate, suprafaţ

ţ 7 €/mp nego-
ciabil, cod anunţ 00393.

Vând teren extravilan Crivaia, 2.000
mp, parcelabil, decontor de ap

ţi apropiere, preţ 35 €/mp nego-
ciabil, cod anunţ 00451.

Locaţie: Boc -
ţia cu Ocna de Fier. Preţ 12 €/mp.

Suprafaţa 5.895 mp.
Teren de vânzare intravilan Boc

ţii Dognecei,
zona cu lacuri, suprafaţa 5.895 mp,
terenul este intabulat, utilit ţi sunt în
zon ţ
12 €/mp.

ă, termopane, podele,
centrală, se închiriază, gol, chirie 200 € +
200 € garan

ă, P/4,
complet mobilat

ă, termopane, u
ă metalică, chirie 400 € + 400 €

garan

ă

ătărie, parchet
camere, centrală instala

ărămidă, acoperit cu ă, pre

ă intrare lemn, pivni ă, bloc
acoperit, neamenajat, pre

ă ă, termopane,
u ătărie
renovată, parchet ra

ă nouă, rigips, izolat interior, pre

ă ă nemontată +
calorifere, parchet nemontat stejar,
instala ă nouă aplicată pe
perete necesită placare cu rigips, 2 apa
rate de aer condi

ă renovare, pre

ă în Luncă, 3 camere,
cărămidă arsă, 1 baie, 2 nivele, reno
vată, gresie, faian ă, podele, u

ă metalică, centrală,
termopane, scară interioară, cabină du

ă ~100 mp. Pre

ă de vacan ă zona Văliug-
Crivaia (parter + 1 etaj + mansardă), an
construc

ă
metalică. Casa este compusă din 13
camere, 6 băi, 1 bucătărie, 2 terase, 2
garaje, sală de sport. Dotări: curent,
curent trifazic, apă captată în rezervoare
tampon, fosă septică, gaz, catv, sistem
încălzire centrală proprie, calorifere,
încălzire pardoseală, 15 locuri de
parcare, acoperi

ă 2 camere, terasa, curte,
bucătărie + alte anexe, în Dognecea, la
strada principală, pre

ă în Stavila, 848 mp, front
stradal 20 m, necesită renovare, garaj,
cărămidă combinată, curte, gradină, pre

ă zona Muncitoresc, 5
camere, 2 băi, bucătărie, terasă, curte,
grădină, cărămidă arsă, 382 mp supra
fa ă totală, pre

ă Muncitoresc, 78 mp, 1
cameră, hol, bucătărie, baie, fără îmbu
nătă

ă, pe DN, suprafa ă 5.229 mp, cale
de acces, front stradal la DN 57 117,47
m, utilită

ă de 3.000 mp, în
stare bună, zonă bună pentru investi

ă 1.000 mp, pre

ărului
(Scorillo), suprafa ă 3.250 mp, acces
drum, izvor apă potabilă, 2 funda

ă 5 ha, 2 stâlpi de
curent monofazic, pre

ă, curent,
utilită

ă inter
sec

ă
ă gaz, apă, curent, canalizare, pre

şi utilat nou, living open-
space, central şi interioa
re noi, uş

şi buc

ş

şi interior noi, baie şi buc
şchetat, instala

şi
interioare noi, uş

ş,
curte (~200 mp), cas

ş Lindab. Pre

şa DN 58 B, lâng

şa, în
zona Ocna de Fier, Mun

Vând garsonier

ţ
ţ 20.000 € negociabil,

cod anunţ 00382.
Vând garsonier

ţiri,
32 mp, preţ 19.000 € negociabil, cod
anunţ 00389.

Vând garsonier

ţ
ţ

16.000 € negociabil, cod anunţ 00400.
Vând garsonier

ţ
ţ

21.000 € negociabil, cod anunţ 00467.

Vând apartament 2 camere, Lunc

ţ
26.000 € negociabil, etaj 2/4, cod anunţ
00213.

Vând apartament 2 camere Lunca,
etaj 1/4, confort 2, semidecomandat,
centrala, tâmpl

ţ
24.000 € negociabil, cod anunţ 00366.

ă Aleea Tineretului,
etaj 2/9, podele laminate, u ă metalică,
cabină du ă, mobilată
modest, 32 mp, pre

ă Aleea Rarău, etaj
1/4, bucătărie, baie, balcon închis,
termopan cameră, fără alte îmbunătă

ă Mociur, etaj 1/4,
balcon închis, convector, instant electric,
u ă intrare metalică, gresie, faian ă,
parchet, geam termopan, 37 mp, pre

ă Luncă, demisol/2,
complet mobilat

ă, gresie, faian ă, podele,
convector+boiler, cabină du

ă,
etaj 2/4, confort 3, semidecomandat,
modificat, centrală, termopane, pre

ărie lemn, podele
laminate, u ă intrare
parchet, mobilă bucătărie inclusă, pre

ş
ş, gresie, faian

ş

şi utilat, open-space,
recent renovat

ş, pre

şi interior noi, uş

VÂNZARE APART. 2 CAMERE

VÂNZARE APART. 3 CAMERE

VÂNZARE CAS

VÂNZARE TEREN

Teren Bocsa Romana DN 58B

Ă

Intermedieri imobiliare de calitate, consilieri imobiliari la dispozi ia
clientului, studii topografice, evalu ri i asigur ri de bunuri.

Remi imobiliare v ofer cel mai bun serviciu la pre ul corect!

Vizita i-ne pe Calea Timi orii nr. i profita i de gama de servicii oferite
de agen ia noastr .

Dac tot pute i alege, noi v recomand m s alege i cel mai bun serviciu

ţ

ţ

ţ 34 ţ
ţ

ţ ţ

ă ă

ă ă

ă

ă ă ă ă

ş

ş ş

� �Seriozitate, transparenţ Comision 0 la cumpă ărător!

Drumul cel mai u or spre casa ta!ş
Dori i s vinde i sau s cump ra i o cas i

ave i nevoie de corectitudine? Suna i la REMI Imobiliare!
ţ ţ ţ

ţ ţ
ă ă ă ă ş

Tel. 0355 423 734, 0771 615 703, 0771 688 693 ORAR 9-18
www.remiestate.ro office@remiestate.ro

7

Agentii imobiliare ,Agentii imobiliare ,Agentii imobiliare,

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: Tel. 221529, 0720-0387740255-
E-mail: office magister-imobiliare.ro www.@ magister-imobiliare.ro

S.C. Magister Imobiliare

Dacă vreţi să aveţi ziarul Dvs.,
abonaţi-vă la "PRISMA”

Dacă vreţi să aveţi ziarul Dvs.,
abonaţi-vă la "PRISMA”

Un abonament cost

Tariful include TVA
ţii suplimentare ţi la

0255-22.11.34 între orele 9 - 16.

ă: 25,0 .
50,0 .

lei ................. 6 luni
lei .............. ... 1 an

Pentru informa
şi taxele poştale

şi abonamente suna

PRISMA | 11 - 24 Februarie |2010

1 feb. 102.0846
2 feb. 104.9797
3 feb. 105.1756
4 feb. 105.5091
5 feb. 102.3522
8 feb. 103.7158
9 feb. 103.3036

10 feb. 103.2150

10
10
10
10
10
10
10
10

Data Lei noi

PREŢUL

GRAMULUI DE AUR lei

2,98
2,96
2,94
2,92
2,90

3,02
3,00

2,88
2,86
2,84
2,82

EURO

CURSUL VALUTAR COMUNICAT DE B.N.R.
lei

4,18
4,16
4,14
4,12

4,28
4,26
4,24
4,22
4,20

4,10
4,08

USD

11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 8 9 10
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DE VĂZUT LA TV:
POLO: Superliga Nationala, Steaua - CSM Frigoconti Oradea

Vineri TVR 2 ora 16:00
RUGBY: Campionatul European, Romania - Germania

Sambata TVR 2 ora 13:55
HANDBAL MASC.: Cupa Cupelor, Steaua - Portovik Iujnii

Duminica Eurosport ora 10:30
JO DE IARNA 2010: Schi alpin - coborare, proba masculina

Sambata TVR 1 ora 21:45
HANDBAL FEM.: Liga Campionilor, Oltchim - Dinamo Volgograd

Duminica Sport.ro ora 19:30
FOTBAL: Liga Campionilor, AC Milan - Manchester United

Marti TVR 1 ora 21:40
FOTBAL: Liga Campionilor, Bayern Munchen - Fiorentina

Miercuri TVR 1 ora 21:40
FOTBAL: Europa League, Liverpool - Unirea Urziceni

Joi ProTV ora 22:00

COMPETIŢII SPORTIVE ÎN S PT MÂNAURM TOARE:Ă Ă Ă
13 feb: ATLETISM - IAAF Indoor, Valenciam Spania;
12 - 28 feb: JO de IARNA2010, Vancouver, Canada;
15 - 21 feb: TENIS -ATPTour, Marseille, Franta;
17 - 21 feb: CICLISM - Tour dÁlgarve, Portugalia.

FOTBAL
Echipa nationala a Roma

niei

Liga Campionilor.

Marti, 16 Februarie:

Miercuri, 17 Februarie:

Liga Europa -
-

-

-
.

-
si-a aflat adversarii din pre-

liminariile EURO 2012, tricolorii
urmand a intalni Franta, Bosnia-
Hertegovina, Belarus,Albania si
Luxemburg. Preliminariile pen-
tru Campionatul European vor
debuta in septembrie 2010 si se
vor incheia in noiembrie 2011. În
aceste preliminarii vor exista sa-
se grupe compuse din câte sase
echipe si trei serii a câte cinci
echipe. Se vor califica învin-
gatoarele din cele noua grupe si
echipa de pe locul secund cu cel
mai bun punctaj, iar celelalte opt
ocupante de pe locul doi vor
disputa meciuri de baraj.

In 16 si
17 februarie se vor desfasura
meciurile tur din cadrul optimilor
de finala ale Ligii Campionilor:

Lyon - Real Madrid
Milan - Man. United

Porto - Arsenal
Bayern - Fiorentina

. Joi, 18 febru
arie se vor desfasura si meciu
rile din cadrul 16-zecimilor Ligii
Europa. In aceasta faza a com
petitiei este calificata si Unirea
Urziceni care va intalni in depla
sare formatia engleza Liverpool

JO DE IARNA 2010 - VANCOUVER
Presedintele Comitetului Olimpic si Sportiv Roman, Octavian

Morariu, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, ca delegatia
Romaniei la Jocurile Olimpice de iarna de la Vancouver va fi
formata din 53 de persoane, dintre care 28 de sportivi care vor
participa la opt discipline. "Este o delegatie care pare mica la prima
vedere, dar trebuie sa stiti ca facem parte din rândul tarilor cu
delegatie medie. Vom participa la opt discipline: bob, sanie,
skeleton, schi fond, schi alpin, biatlon, patinaj artistic, patinaj
viteza. Sunt discipline în care Comitetul Olimpic si Sportiv Român
a avut încredere si a sustinut eficient federatiile respective. Dupa
Olimpiada de la Torino, am initiat o strategie pentru sporturile de
iarna, un program bine definit, în care Comitetul Olimpic si Sportiv
Român a investit sume deloc neglijabile. În perioada 2008-2009,
aceste investitii s-au ridicat la 2,5 milioane de lei în centrele
olimpice de juniori, pregatire sportiva finantarea fondului
solidaritatii sportive", a spus Morariu.

Biatlonista Reka Ferencz, care a castigat saptamana trecuta
medalia de aur in proba de 12,5 km individual la CM de juniori, a
declarat intr-o conferinta de presa, ca se gandeste mai mult la
Campionatele Europene de juniori, care vor avea loc dupa Jocurile
Olimpice de la Vancouver. "Ma bucur foarte tare pentru acest
rezultat si pot spune ca este meritat, dupa cât de grea a fost prega-
tirea. Am muncit mult ca sa ajung aici si cred ca nici acum nu
realizez ce mi se întâmpla.Acest titlu mi-l dedic mie, pentru ca este
al meu si asa va ramâne. La Olimpiada însa, stiu foarte bine ca va fi
greu si ca nu am eu sanse la medalie, dar sper ca Eva Tofalvi sa
prinda podiumul si sa aduca un titlu olimpic României. Eu ma
gândesc acum mai mult la Europenele de juniori, care urmeaza
dupa Olimpiada, unde vreau sa obtin o noua medalie", a spus
Reka Ferencz.

Prezent de asemenea la conferinta de presa de la Pârâul Rece,
schiorul Paul Pepene, care a câstigat titlul mondial în proba de
urmarire 30 de km, din cadrul CM de schi fond juniori, de la
Hinterzarten (Germania), a declarat ca vrea ca si la Vancouver,
competitie la care va participa alaturi de seniori, sa obtina o clasare
în primii 25-30 de sportivi. "Ma bucur foarte tare ca am spart
gheata si ca am adus o medalie pentru România, însa este clar ca
acum se asteapta mult de la mine si este normal sa fie asa. Chiar
daca la Olimpiada voi participa alaturi de seniori, de schiorii cei mai
buni din lume, vreau sa obtin o clasare în primii 25-30 de sportivi.
Ar însemna mult pentru mine în acest moment. Cine stie, peste
cîtiva ani, poate voi mai aduce medalii României si la nivel de
seniori, însa acum trebuie sa fiu realist", a spus Pepene.

P O L O
Oradea a ratat calificarea in semifinalele Cupei LEN la

polo! CSM Oradea, campioana Romaniei la polo, nu s-a calificat
in semifinalele Cupei LEN, desi a castigat cu 8-6 in fata nemtilor de
la Wasserfreunde Spandau 04 Berlin. Dupa ce in partida tur din
Germania oradenii au pierdut cu 10-7, ardelenii au fost foarte
aproape de a intoarce soarta calificarii in favoarea lor. Oradea a
inceput perfect meciul si conducea cu 4-0 dupa prima repriza,
Spandau intrand mai greu in meci. La pauza mare, tot oradenii
erau cei aflati in avantaj, 6-3, urmand ca in repriza a treia Cretu si
Negrean sa aduca sperantele in bazinul din Oradea, CSM
conducand cu 8-3 cu un minut inainte de pauza. Dezastrul a venit
insa in ultima repriza, Spandau inscriind de trei ori consecutiv si
ducand calificarea de partea lor.

HANDBAL
Universitatea Re

.

şi

Hypo Viena - Oltchim Rm. Valcea 26-31.

ţa a început cu dreptul returul Ligii
Naţionale feminine de handbal. În aplauzele generoase ale
publicului, echipa preg

ţene au f
ţa unui adversar de la care a ie ţ

ţiile port ţei Paula Teodorescu, una dintre remarcatele
echipei resitene au ajutat echipa s

ţin de un minut înante de final

ţinut o aruncare de la
ţei

a înscris pentru o victorie extraordinar
ţencele

ţiile s-au
risipit abia dup

ţean
ţa.

ătită de Florin Pera
ău, cu 24-23 (12-11). Studentele re ăcut din nou

un meci mare, în fa ă...
Gheorghe Tadici. In minutul 54 Zalău preia conducerea cu 23-20.
Interven ări

ă reintre în joc ă egaleze. 23-
23 cu mai pu

ării
acesteia i-a revenit Mirelei Toma. Principala marcatoare a Re

ă. În ultimele secunde ale
întîlnirii, re ărat eroic avantajul minim de pe tabelă

ă puncte mari în clasament. Emo
ă expirarea timpului regulamentar de joc, oaspetele

beneficiind de o ultimă aruncare de la nouă metri. Adriana Holhos
nu a reu ă străpungă barajul re

şi Liviu Viaşu a trecut de
HC Zal şi

şit în eviden

şi s
şi studentele erau din

nou în atac. Spre disperarea lui Gheorghe Tadici, gazdele au
ob şapte metri, iar misiunea execut

şi

şi şi-au ap
şi au cucerit alte dou

şit s şi şiGheorghe Tadici a
plecat învins de la Reşi (www.arenabanateana.ro).

In primul meci din
grupa a II-a principala din Liga Campionilor, elevelor lui Radu
Voina au obtinut un succes istoric in Austria. Intr-un meci dominat
de echipa romaneasca, Oltchim a reusit sa isi treaca in cont prima
victorie din grupa a II-a principala a Ligii Campionilor. Victoria
obtinuta la Viena, scor 31-28 (18-13), le pozitioneaza pe chimiste
in fruntea grupei. Find urmate de Viborg - tot cu doua puncte,
Dinamo Volvograd si Hypo Viena - ambele cu zero puncte.
Succesul de sambata seara a fost doar al doilea obtinut de Oltchim
pe terenul rivalei dinAustria, dupa un lung sir de meciuri cu Hypo

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 14-a:
M V E I G GP PM

.

1. HCM Constanta 14 13 0 1 455 354 26p

Stiinta Dedeman Bacau 14 9 2 3 450 404 20
4. Steaua MFA Bucuresti 14 9 1 4 437 369 19p

Pandurii Tg. Jiu 14 8 1 5 374 374 17
. U Bucovina Suceava 14 8 0 6 393 363 16

7. HC Minaur Baia Mare
Transilvania Cluj 13 5 1 7 336 363 11

9. HC Odorheiu Secuiesc 14 5 0 9 407 433 10
. CSM Satu Mare 14 4 1 9 401 434 9

11. Poli Timisoara 13 4 1 8 327 385 9
Dinamo Bucuresti 14 3 1 10 411 479 7

13. Rom Cri Brasov 14 0 1 13 343 439 1
CSM Medgidia s-a retras din campionat.

2. UCM Resita 14 11 2 1 420 350 24p
3. p

5. p
6 p

14 5 1 8 358 362 11p
8 p

p
10 p

p
12. p

p

Etapa urmatoare (16/26): Duminica, 14.02.2010
UCM Resita

- HC Minaur Stiinta CSM Baia Mare

: Stiinta Muni-
cipal Dedeman Bacau - Energia Lignitul Pandurii Tg. Jiu;

; Universitatea Bucovina Sucea-
va sta; Universitatea Transilvania Cluj - HCM Constanta; Universita-
tea Politehnica Municipal Timisoara - Steaua MFA Bucuresti; HC
Odorhei - Sport Club Municipal Rom Cri Brasov; Dinamo Bucuresti -
CSM Satu Mare.

RUGBY
FIRA a încredin -ţat Româ

niei un turneu al CE de rugby
în 7. România va fi gazda unuia
dintre cele 6 turnee ale Campio
natului european de rugby în 7,
noul sport olimpic. Competi

ă fără Anglia,

ăzdui, la Bucure

ături de Rusia, Georgia

ă
participarea la 2 astfel de turnee
de calificare. La ultima fază a
competi

ăr de puncte.

-

ţia
reune

Ţara Galilor, Scoţia sau Irlanda,

ţat de
FIRA, România va participa la
turneul din Ucraina (29-30 mai),
al

ţiei ajung echipele cu
cel mai mare num

şte la start 30 de echipe
din Europa, îns

şi are 6 turnee de calificare şi un
turneu final. România va
g şti, turneul din
perioada 22-23 mai, la care vor
participa Rusia, Moldova,
Polonia, Cipru, Ucraina, Bosnia,
Grecia, Bulgaria. Israel şi
România. De asemenea,
potrivit programului anun

şi
Moldova, pentru a ajunge la
turneul final fiind necesar

HANDBAL MASCULIN - LIGA NA[IONAL~
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