Reşiţa
13 - 19 Mai 2010

Caraş - Severin

Anul XV Nr. 13

saptamânal independent

INFORMATII
,

Preţ 1,5 lei

ANUNTURI
,

ISSN 1454-1734

PUBLICITATE

Germanii se ocupă de apele din Caraş-Severin
Caraş-Severinul în general şi Reşiţa în special a avut, de sute de ani, o
istorie comună cu germanii sau austriecii, prezenţi aici încă din timpul
Imperiului Austro-Ungar. Disciplinaţi, serioşi, cu spirit de organizare,
germanii au contribuit întotdeauna la propăşirea din punct de vedere tehnic
dar şi social şi cultural al acestor locuri iar dacă astăzi nu mai sunt prea
mulţi aici, aceasta nu poate fi decât o pierdere. Chiar şi în aceste condiţii,
însă, legăturile cu germanii continuă. Poate nu într-o măsură atât de mare
pe cât ne-am dori cu toţii, dar, oricum, fenomenul există.
Peter Kostner, şeful Societăţii de Apă şi Canal al Primăriei din
Munchen, vine relativ des la Reşiţa. Reşiţean la origini, Kostner conduce
de fiecare dată delegaţii care poartă cu ele propuneri constructive. Nemţii
de la Munchen vorbesc despre finalitatea pozitivă a unui proiect integrat de
protecţie împotriva inundaţiilor, hidroenergie, alimentare cu apă, ape uzate
şi canalizare, intitulat „Studiu interdisciplinar în Caraş-Severin”. Proiectul a
fost derulat de municipalitatea din Munchen, cu fonduri bavareze,
împreună cu Consiliul Judeţean Caraş-Severin. La buna desfăşurare a
studiului au mai participat Aquakomm, Munchen, Heilberger-Rhein-MainDonau-Consult şi, desigur, Peter Kostner. Germanii îşi declară intenţiile
clare de a se asocia cu Primăria Reşiţa în diverse proiecte legate de
infrastructură, de turism, de urbanism în general. Ei vorbesc despre atenţia
cu care trebuie tratat Lacul Secu, sursa de apă potabilă a Reşiţei, despre
împuţinarea forţei de muncă înalt calificată. Peter Kostner este de părere
că o bună infrastructură, inclusiv una care să ofere posibilităţi de turism,
poate oferi un număr semnificativ de locuri de muncă.
Un nou proiect care se derulează deja cu germanii din Bavaria este
„Regiunea model Banat”, proiect în care nemţii colaborează cu Consiliul
judeţean, cu Aquacaraş şi cu alte instituţii sau societăţi conexe, dar doresc
integrarea inclusiv a Reşiţei, cu concursul administraţiei locale, pe ideea
îmbinării dezvoltării economice cu ecologia. Există deja, în acest sens, posibilităţi reale de finanţare la Ministerul Federal Mediului. Germanii doresc

să sprijine, prin consultanţă, monitorizare şi implementarea de know-how,
lucrările de alimentare cu apă şi canalizare, în special cele de la Uzina de
Apă. O altă direcţie de sprijin este aceea a unui studiu de fezabilitate pentru
fluidizarea traficului reşiţean, inclusiv prin intermediul punerii în circulaţie a
unui tren urban. Mai mult, partea germană ar putea ajuta, la solicitarea
părţii reşiţene, cu studii pentru punerea în valoare a patru mari zone de
interes turistic din municipiu, precum şi cu popularizarea posibilităţilor
investiţionale în municipiul de pe Bârzava.
(Dan Apostolescu)
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Curăţenia de primăvară a fost premiată
Luna trecută Primăria Municipiului Reşiţa a
dat startul unei campanii de curăţenie de
primăvară şi a lansat o competiţie între asociaţiile
de proprietari din oraş. Cetăţenii au fost invitaţi să
ia măsuri pentru curăţarea spaţiilor verzi, aleilor,
trotuarelor şi a rigolelor stradale din perimetrul
imobilelor de locuit şi a celor cu altă destinaţie.
Marţi, 10 mai a.c., la sediul Primăriei Reşiţa
au fost premiate cele mai harnice asociaţii de
proprietari. Acestora le-a fost înmânată de o

civica

diplomă de către primarul Mihai Stepanescu,
precum şi premii în bani.
Pe primul loc s-a clasat Asociaţia de Proprietari 22, de pe Str. Corbului nr. 9, reprezentată de
administratorul Victoria Potocean, (premiu în
valoare de 1500 lei), locul doi a a fost ocupat de
Asociaţia de Proprietari 421, de pe Str.
Făgăraşului, bl.3, sc.D, reprezentată de Viorel
Abălesei (premiul în valoare de1.000 de lei) iar
ultimul loc i-a aparţinut Asociaţiei de Proprietari

457, de pe Str. Văliugului nr. 10, reprezentată de
Francisc Mircionea (premiul în valoare de 500 de
lei). De asemenea,15 asociaţii au primit menţiuni
în valoare de 200 lei.
Mihai Stepanescu a precizat că aceştia vor fi
sprijiniţi pe viitor iar primăria le va oferi băncuţe şi
alte materiale pentru organizarea spaţiului din
jurul blocurilor.
Larisa Crîsta

Disponibiliz@rile colective în Cara}-Severin de patru ori mai mari decât în ultimii doi ani!

Instruire pentru accesarea de fonduri
nerambursabile

Judeţul Caraş-Severin, una din ariile româneşti cu un caracter pronunţat monoindustrial, nu avea cum să scape de perspectiva nefastă a
şomajului. Perioadele de vârf industrial - atunci când dintr-o populaţie de
aproximativ 120.000 de locuitori în cele două mari uzine lucrau 30.000 de
oameni - au scăpătat demult. Acum, spun managerii industriei constructoare de maşini şi cei din siderurgie reşiţeni, cuţitul a ajuns aproape de os.
Şi totuşi, în general, firmele, mai ales cele mari, evită disponibilizările
colective, preferând să concedieze în mai multe tranşe, pentru a nu depăşi
cifra maximă admisă la disponibilizările individuale. În acest condiţii, la
începutul acestui an rata şomajului înregistrat la nivelul judetului CaraşSeverin a fost de 10,2%, mai mare cu 0,6 procente decât cea din luna
septembrie a anului 2009, susţine Carla Goagă, purtător de cuvânt al
Agenţiei Judeţene de Ocupare a Forţei de Muncă.
În general, însă din 2008 încoace, rata şomajului în Caraş-Severin n-a
cunoscut decât tendinţe crescătoare, cu mici fluctuaţii de la lună la lună,
care însă nu au afectat trendul negativ. „Creşterea numărului de şomeri se
datorează disponibilizărilor colective, a concedierilor curente de personal,
dar şi a lipsei locurilor de muncă vacante, consideră Carla Goagă. Totodată, mulţi angajatori au preferat în această perioadă să-şi lichideze firmele
sau să le suspende activitatea.” De menţionat că rata disponibilizărilor
colective a crescut şi ea. Comparativ cu anul 2008, numărul persoanelor
disponibilizate colectiv în anul 2009 este de aproape patru ori mai mare,
susţine Carla Goagă, iar anul acesta, din nefericire, se pare că avem de-a
face cu tendinţe asemănătoare. „Având în vedere aspectele evidenţiate şi
faptul că, în perioada următoare, este previzibilă o anumită creştere a
numărului total de şomeri înregistraţi şi ca urmare a efectelor sezonalităţii,
AJOFM Caraş-Severin a instituit un program pentru lucrul cu publicul
pentru ca şomerii să nu fie nevoiţi să aştepte perioade îndelungate pentru
depunerea dosarelor de şomaj, a spus purtătorul de cuvânt al AJOFM.”
Din păcate, însă, AJOFM nu poate crea locuri de muncă, atât de
necesare acum, pentru depăşirea crizei dar nu numai pentru asta, ci şi
pentru a reda stabilitatea şi prosperitatea unui Banat Montan unde s-a cam
uitat ce înseamnă aceste noţiuni.
(Dan Apostolescu)

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest a organizat marţi, 11 mai
2010 la Oraviţa un seminar de informare pentru microîntreprinderile, din
judeţul Caraş - Severin, interesate de accesarea de fonduri
nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007- 2013.
În cadrul seminariilor au fost prezentate condiţiile pe care trebuie să le
îndeplinească o microîntreprindere pentru a putea accesa o finanţare
nerambursabilă prin POR 2007- 2013, ghidul de finanţare pentru domeniul
major de intervenţie 4.3 „Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor”
domeniu prin intermediul căruia microîntreprinderile pot solicita finanţare,
precum şi aspecte practice referitoare la întocmirea dosarului cererii de
finanţare.
Această instruire destinată, cu precădere, microîntreprinderilor din
Oraviţa face parte din seria de seminarii pe care ADR Vest le organizează
în oraşele Regiunii Vest care nu sunt reşedinţe de judeţ, facilitând astfel
accesul microîntreprinderilor din aceste oraşe la informaţii referitoare la
POR 2007 - 2013 în vederea implementării de proiecte realizate cu fonduri
nerambursabile şi în aceste locaţii.

ISU în şedinţă
Marţi, 11.05.2010, s-a desfăşurat Şedinţa Comitetului Judeţean pentru
Situaţii de Urgenţă Caraş-Severin
Pe ordinea de zi s-au aflat trei puncte, respectiv, prezentarea activităţii
comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă pe primele patru luni ale
anului 2010, prezentarea situaţiei participării personalului cu funcţii de
conducere din administraţia publică locală la pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă, ce se desfăşoară la centrul zonal de pregătire Craiova.
De asemenea, s-a prezentat Proiectul de Hotărâre privind aprobarea
„Planului de măsuri pentru evitarea producerii situaţiilor de urgenţă, generate de incendii şi/sau arderi necontrolate, pe perioada de secetă şi acţiuni
specifice combaterii fenomenului de secetă pentru sezonul estival 2010” şi
a „Planului de măsuri pentru atenuarea efectelor temperaturilor ridicate
asupra populaţiei, în cursul anului 2010”, de pe teritoriul jud.Caraş-Severin.
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Liga Studenţilor din UEM Reşiţa, s-a alăturat pe 10 mai, iniţiativei
Federaţiei Uniunea Naţională a Studenţilor din România şi a organizat un
protest în faţa Prefecturii, având ca motive: lipsa de comunicare cu MECTS,
micşorarea fondului de burse, lipsa de transparenţă în MECTS, neconsultarea federaţiilor studenţeşti privind Legea Educaţiei, pierderea dreptului
de reprezentativitate a studenţilor în forurile universitare de conducere .

Consiliul Judeţean C-S a marcat Ziua
Europei prin organizarea unei dezbateri
cu tema "Vorbim despre NOI în Europa".
Manifestarea a reunit elevi şi profesori ai
liceelor din Reşiţa, reprezentanţi ai instituţiilor publice dar şi cei ai minorităţilor.

În perioada 7- 9 mai 2010, la Reşiţa, a avut loc Olimpiada
Naţională a Studenţilor Economişti, ediţia a V-a, organizată de
Asociaţia Facultăţilor de Economie din România, în parteneriat
cu Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administrative din cadrul
UEM Reşiţa şi Centrul de cercetări pentru protecţia mediului şi a
bunurilor culturale în arealul european „Victor Duculescu”.

După fiecare şedinţă a Consiliului Local Reşiţa şi Judeţean Caraş-Severin, săptămânalul Prisma publică ordinea de zi
menţionându-se punctele aprobate, respinse, modificate şi reglementate în situaţie de urgenţă.

Ordinea de zi a {edin]ei ordinare a Consiliului Local Re}i]a din data de 27.04.2010
1. Proiect de hotărâre privind încetarea
calităţii de consilier local al domnului Glava
Florin Dinu. (aprobat)
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea
bugetului local al Municipiului Reşiţa pe anul
2010. (aprobat)
3. Proiect de hotărâre privind modificarea
art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 237/
2008 privind desemnarea reprezentanţilor
Consiliului Local în cadrul Consiliilor Consultative ale unităţilor specializate furnizoare de
servicii sociale din subordinea şi sub autoritatea Consiliului Judeţean CS. (aprobat)
4. Proiect de hotărâre pentru modificarea
art. 1 al Hotărârii Consiliului Local nr. 262 din
2009 privind aprobarea Studiului de
fezabilitate pentru investiţia: "Restaurarea,
conservarea şi valorificarea obiectivului din
patrimoniul cultural - Biserica tip sală
“Ogăşele” în Municipiui Reşiţa. (aprobat)
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea
Acordului de parteneriat dintre Primăria Municipiului Reşiţa şi Universitatea “EFTIMIE
MURGU" Reşiţa. (aprobat)
6. Proiect de hotărâre privind aderarea
Municipiului Reşiţa, în calitate de membru, la
Asociaţia Localităţilor şi Zonelor Istorice şi de
Artă din România. (aprobat)
7. Proiect de hotărâre privind acordarea de
prestaţii financiare excepţionale familiilor care
se confruntă temporar cu probleme financiare
determinate de o situaţie excepţională şi care
pune în pericol dezvoltarea armonioasă a
copilului pentru anul 2010. (aprobat)
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea
numărului de asistenţi personali şi a numărului de indemnizaţii lunare acordate persoanelor cu handicap grav, pt. anul 2010. (aprobat)
9. Proiect de hotărâre privind acordarea în
anul 2010 de ajutoare de urgenţă familiilor
sau persoanelor singure aflate în situaţii de
necesitate datorate calamităţilor naturale,
incendiilor, accidentelor precum şi pentru
cazurile sociale deosebite. (aprobat)
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea
dezlipirii suprafeţei de teren de 142 mp, din
suprafaţa identificată în C.F. 1842 Reşiţa
Montană nr. top 587/d/52/d/3/a/3/48/a/2/15/
7/3/c/2/1/17/b/2/1, situat în Municipiu Reşiţa,
str. Minda F.N. (aprobat)
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea
dezlipirii unui teren în suprafaţă de 17 mp din
suprafaţa identificată în C.F. 38 Reşjţa Montană nr. top 517/a/36/1/e/1/1/2/5/2/2 situat în
Mun. Reşiţa, str. Odobescu nr. 7. (aprobat)
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea
dezlipirii suprafeţei de teren de 65 mp din
suprafaţa identificată în C.F. 1842 Reşiţa
Montană nr. top587/d/52/d/3/a/3/48/a/2/15/7/
3/c/2/1/17/b/2/1, situat în Municipiul Reşiţa
str. Minda F.N. (aprobat)
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea
dezlipirii unor terenuri în suprafaţă de 703 mp,
respectiv 747 mp din suprafaţa identificată în
C.F. 3025 Cîlnic, nr. top G200/4/10/7/1/1/2/a,
situate în Municipiul Reşiţa, Calea Caransebeşului F.N. (aprobat)
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea
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dezlipirii suprafeţei de teren de 97 mp din
suprafaţa identificată în C.F. 1842 Reşiţa
Montană nr. Top 587/d/52/d/3/a/3/48/a/2/15/
7/3/c/2/1/17/b/2/1, situat în Municipiul Reşiţa,
str. Minda F.N. (aprobat)
15. Proiect de hotărâre privind împuternicirea consilierilor juridici angajaţi ai S.C.
PRESCOM S.A. Reşiţa în vederea asigurării
apărării în procesele ce au ca obiect plângeri
contravenţionale împotriva proceselor verbale privind sancţiunile contravenţionale date
de împuterniciţii Primarului pe mijloacele de
transport local din Mun. Reşiţa. (aprobat)
16. Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile promovată de Asociaţia Operatorilor Mobili din România, împotriva
Hotărârii Consiliului Local nr. 4/2010 privind
modificarea şi completarea 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. (aprobat)
17. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şj statului de funcţii ale
Serviciului Public - „Direcţia pentru Întreţinerea şj Repararea Patrimoniului Consiliului
Local". (aprobat)
18. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 265/2009 privind modificarea
art. 2 din H.C.L. nr. 109 din 12 mai 2009 privind aprobarea proiectului „Extindere Spaţii
de studiu şi Reabilitare Corp de Şcoală existent la Colegiul Economic Banatul Montan" şi
aprobarea contribuţiei locale de 2% din costurile totale eligibile ale proiectului. (aprobat)
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea
scoaterii din domeniul public şi trecerea în
domeniul privat al Municipiului Reşjţa a suprafeţei de 6,34 mp teren situat în Reşiţa, B-dul
Republicii, bloc 8, scara 5, ap. 2, în vederea
concesionării pentru extinderea construcţiei
existente către d-nul BRICI CRISTIAN
NICUŞOR şi soţia BRICI VIOLETA. (aprobat)
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea
scoaterii din domeniul public şi trecerea în
domeniul privat al Mun. Reşjţa a suprafeţei de
14,84 mp teren situate în Reşiţa, B-dul
Republicii, bloc 4, scara d - parter, în vederea
concesionării pt. extinderea construcţiei existente către S.C. PANTERA S.R.L. (aprobat)
21. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 al H.C.L. nr. 115/2005 şi darea în
folosinţă gratuită Alianţei Sindicală “Solidaritatea” a unui spaţiu situat administrativ în
Reşiţa, Complex Agroindustrial Nord, B-dul
Muncii at. 2, ap. 12, proprietate publică a
Municipiului Reşiţa, în suprafaţa de 69,45 mp,
având nr. cadastral 6260 şi nr. top.
G100/r/42/18/2/1 /1/et.Il/XXI/12. (aprobat)
22. Proiect de hotărâre privind concesionarea unui teren în suprafaţă de 30 mp
teren situat în Reşiţa str. 1950 Rândul 2, nr. 8,
pentru extinderea construcţiei existente, către
d-nul VASILOVICI RAUL - VIOREL şi soţia
VASILOVICI ADRIANA-IULIA. (aprobat)
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea
scoaterii din domeniul public şi trecerea în
domeniul privat al Municipiului Reşiţa, a
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suprafeţei de 8,00 mp teren, situat în Reşiţa,
Aleea Tineretului nr. 3, bloc 3, sc. 1, ap. 3-4, în
vederea concesionării pentru extinderea
constructiei existente către S.C. NUTRI
PLANT FARM SRL. (aprobat)
24. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local
nr. 452/2009 privind constituirea comisiei de
lucru pentru promovarea monumentelor de
for public în Municipiul Reşiţa. (aprobat)
25. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea art.1 al H.C.L. nr. 74/2009
pt. modificarea şi completarea art. 1 al H.C.L.
nr. 209/2008 privind modificarea şi completarea art. 1 al H.C.L. nr. 116/2008 privind
aprobare componenţei comisiei de atribuire
autorizatii de taxi rămase disponibile, cu modificările şi completările ulterioare. (aprobat)
26. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea
Consiliului Local nr. 116/31.03.2010 privind
modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 442/2009 privind stabilirea
taxelor speciale pt. anul fiscal 2010. (aprobat)
27. Proiect de hotărâre privind stabilirea
preţului minim de concesionare a terenurilor
aflate în proprietatea Mun. Reşiţa şi administrarea Consiliului Local, situate în zona industrială Aglomerator - Valea Ţerovei. (aprobat)
28. Proiect de hotărâre privind avizarea
favorabilă a schimbării denumirii Şcolii Populare de Arte şi Meserii Reşiţa în “Şcoala Populară de Arte şi Meserii Ion Românu”. (aprobat)
29. Proiect de hotărâre privind aprobarea
scoaterii din domeniul public şi trecerea în
domeniul privat al Municipiului Reşiţa, a unui
teren în suprafaţa de 26 mp, Aleea Zadei FN,
în vederea concesionării prin licitaţie publică
pentru construirea unui garaj. (aprobat)
30. Proiect de hotărâre privind aprobarea
scoaterii din domeniul public şi trecerea în
domeniul privat al Municipiului Reşiţa, a
suprafeţei de 5,04 mp teren, situat în
Reşiţa, Aleea Zadei, bloc B5, scara 1, ap. 2, în
vederea concesionării pentru extinderea
construcţiei existente către d-nul IUHASZ
ANDREI şi soţia, IUHASZ LENUŢA. (aprobat)
31. Proiect de hotărâre privind majorarea
aportului în numerar al Consiliului Local al
Mun. Reşiţa în scopul măririi capitalului social
al S.C. PIEŢE REŞIŢA SRL. (aprobat)
32. Raportul privind starea economică şi
socială a Municipiului Reşiţa pe anul 2009
33. Raportul de activitate al Viceprimarului
Municipiului Reşiţa - Simescu Sorin Daniel pe anul 2009.
34. RaportuI de activitate al Viceprimarului Municipiului Reşiţa - Panfil Cristian - pe
anul 2009.
35. Diverse
Proiecte introduse în regim de urgenţă
1. Proiect de hotărâre privind validarea
mandatului de consilier local al domnului
Toma Victor Cornel. (aprobat)
2. Proiect de hotărâre privind completarea
componenţei Consiliului Local al Municipiului
Reşiţa. (aprobat)
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Liberalii atrag aten]ia: “Se pot pierde în Cara}-Severin investi]ii de zeci de miliarde de lei!”
Conducerea la vârf a PNL Caraş-Severin, în frunte cu preşedintele
Marcel Vela, Iulian Georgevici şi Horia Irimia, a declarat ieri, la unison,
că există şi alte soluţii de evitare a unui crah economic în România,
decât cele propuse de guvern, ce ar urma să “taie în carne vie”.
Liberalii au o strategie fiscală anticriză pe termen scurt, menită a stopa
declinul economic şi chiar ar duce la creştere economică. “Acordul cu
FMI nu e oportun, a declarat Horia Irimia, fost secretar de stat,
membru în Biroul Politic Judeţean al PNL Caraş-Severin. Am spus
asta cu mult timp înainte. Încă de anul trecut noi vorbeam de soluţii
alternative, cum ar fi fost renunţarea la impozitul forfetar, care a distrus
multe firme. Apoi, propunem bonificaţii pentru cei care-şi plătesc la
timp obligaţiile către buget. Pe de altă parte, şi statul ar trebui să achite
penalităţi către firmele pe care le tot amână luni şi chiar ani de la plată.”
Horia Irimia consideră că trebuie stimulate neapărat investiţiile, în

ăaralel cu reducerea cotelor de contribuţii sociale. El consideră că
resusele bugetare sunt mici, de aceea PNL propune o reformă a ANAF
şi debirocratizare, în sensul în care contribuablilul ar trebui saă aibă la
dispoziţie un formula unic pentru impozite. Horia Irimia atrage atenţia
că suntem, ca ţară, pe locul patru în coada Uniunii Europene, alături
de state precum Lituania, Grecia şi Estonia.
“Ineficacitatea noastră economică nu e generată doar de efectul
crizei, afirmă Irimia, pentru că în restul ţărilor UE există creştere
economică iar la noi PIB-ul scade constant. Cel mai grav lucru e însă
că investiţiile din Caraş-Severin, unele în valoare de 30 de miliarde în
bani vechi, care mai au nevoie de 2-3 miliarde pentru a fi finalizate, nu
mai au aceşti bani şi riscă să fie pierdute, pentru că ele se
degradează.”
(Dan Apostolescu)

3. Proiect de hotărâre privind completarea
Comisiei pentru administraţie publică locală,
juridică, apărarea ordinii publice, respectarea
drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti. (aprobat)
4. Proiect de hotărâre privind modificarea
şi actualizarea contractelor de concesiune
aferente terenurilor proprietate municipiului
Reşiţa şi aflate în administrarea Consiliului
Local pe care sunt edificate imobile legal
construite, în sensul actualizării acestora cu
legislaţia în vigoare. (aprobat)
5. Proiect de hotărâre privind transmiterea
fără plată a unui autoturism marca Renault
Symbol, de la S.C. Hidroconstrucţia S.A.,
către Serviciul Public - “Direcţia pentru Întreţinerea şi Repararea Patrimoniului Consiliului
Local Reşiţa” şi stabilirea consumului lunar de
carburanţi alocat pentru acest autoturism.
(aprobat)
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea
scoaterii din domeniul public şi trecerea în
domeniul privat al municipiului Reşiţa a două
loturi de teren în suprafaţă de 7.000 mp
respectiv 3.550 mp din suprafaţa identificată
în C.F. nr. 30.127 Reşiţa nr. top 18/b/5/9/1/2/
2/b/2/c/4/b/1 situate în municipiul Reşiţa,
zona Moniom şi dezlipirea acestora în
vederea lotizării şi atribuirii în baza Legii nr.
15/2003. (aprobat)
7. Proiect de hotărâre privind dezlipirea
suprafeţei de 700 mp teren din suprafaţa identificată în C.F. nr. 1870 Câlnic nr. top G100/
v/15/8/b/2/2/a şi darea în folosinţă gratuită
Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe pe durata
realizării blocului de locuinţe destinat tinerilor
specialişti din municipiul Reşiţa. (aprobat)
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea
studiului de fezabilitate privind Reabilitare
carosabil, trotuare şi amenajare locuri de
parcare, în Municipiul Reşiţa, zonele Centru
Civic - Lunca Pomostului - Moroasa - Triaj Calea Timişorii. (aprobat)
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea
precontractului de vânzare-cumpărare a
energiei termice produse în centrale termice.
(retras)
10. Proiect de hotărâre privind modificarea ţi completarea Comisiei de cenzori la
S.C. PRESCOM S.A. Reşiţa. (retras)
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea
scoaterii din domeniul public şi trecerea în
domeniul privat al municipiului Reşiţa, a unui
teren în suprafaţă de 26 mp, Aleea Zadei FN,
în vederea concesionării prin licitaţie publică
pentru construirea unei boxe garaj. (aprobat)
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea
bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010
al S.C. PIEŢE REŞIŢA S.R.L. (aprobat)
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea
bilanţului contabil şi a contului de profit şi
pierdere ale S.C. PIEŢE REŞIŢA S.R.L. pe
anul 2009. (aprobat)
14. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a statutului de funcţii al
S.C. PIEŢE REŞIŢA S.R.L. (aprobat)
15. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1, art. 2 şi art. 3 al HCL nr. 111 din
31.03.2010. (aprobat)

Drumul spre Oravi]a, închis
Luni, 10 mai a.c. pe drumul DN 57 B,
Reşiţa - Oraviţa, pe str. 24 Ianuarie din Reşiţa,
a început execuţia lucrărilor pe fonduri ISPA.
Aceasta va continua până pe data de
30.05.2010 iar pe perioada lucrărilor circulaţia
autovehiculelor va fi închisă, după caz, fiind
permisă autovehiculelor sub 7 tone în
intervalul orar 18.30-06.30.
Devierea traficului se va face pe ruta
ocolitoare astfel:
l autovehiculele sub 7 t vor folosi ruta
Reşiţa DN 58 Caraşova, DC 75 Clocotici, DJ
581 Grădinari, DN 57B Oraviţa;
l autovehiculele peste 7 t vor folosi ruta DN
58 Anina - DN 57B Oraviţa.

l În data de 6 mai 2010 s-a desfăşurat o întâlnire zonală la Moldova Nouă, în cadrul campaniei de informare EuroInfo Fonduri 2010 l Liceul Teoretic „Traian Lalescu”, a
organizat luni, 10 mai a.c. vernisajul expoziţiei de fotografie, Europortrete, evenimentul ce a adus în prim plan 27 de fotografii, stereotipuri ale ţărilor Uniunii Europene,
realizate de elevii L.T.L. l Ieri a avut loc şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Caraş-Severin l În perioada 7- 8 mai 2010, a avut loc Simpozionul Naţional Studenţesc,
ediţia a VIII-a „Student, ştiinţă, societate”, organizat de Universitatea din Petroşani, unde studenţii participanţi din cadrul UEM Reşiţa au ocupat primele trei locuri pe
secţiunea Asistenţă Socială, lucrările fiind coordonate de Lect. univ. drd. Gabriela Georgevici l
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S.C. Magister Imobiliare
Drumul cel mai uşor spre casa ta!

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

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

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

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

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

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

VÂNZĂRI
Vând apartament 2 camere, conf. 1,
semidecomandat, cu multiple îmbunătăţiri, situat în Moroasa, et.2/4. Preţ 30.000 €.
Tel. 0255-221529, 0720-038774.
Vând garsonieră 38 mp, situată în bloc
de apartamente, parter în Govândari. Preţ
17.500 €. Tel. 0255-221529, 0720-038774.
Vând apartament 2 camere, decomandat, Luncă, et. 1/4, centrală, termopane
parţial. Preţ 32.000 €. Tel. 0255-221529,
0720-038774.
Vând apartament 3 camere decomandat, et. 4/4, bloc acoperit, Luncă, centrală
termică. Preţ 42.000 €. Tel. 0255-221529,
0720-038774.
Vând apartament 3 camere decomandat, 103 mp, et. 1, Reşiţa Sud, centrală
termică, termopane, podele laminate. Preţ
47.500 €. Tel. 0255-221529, 0720-038774.
Vând apartament 3 camere semidecomandat, et. 1/4, zona Moroasa, centrală
termică, termopane. Preţ 42.000 €. Tel.
0255-221529, 0720-038774.
Vând apartament 2 camere, conf. 1,
semidecomandat, situat în Luncă, et. 3/4.
Preţ 27.000 €. Tel. 0255-221529, 0720038774.
Vând casă 5 camere, singur în curte,
zona Muncitoresc la strada principală. Preţ
57.000 €. Tel. 0255-221529, 0720-038774.
Vând teren în centru, 1.200 mp şi casă 5
camere. Preţ 155.000 €. Tel. 0255-221529,
0720-038774.
Vând casă 2 camere, amenajată în
spaţiu comercial, la strada principală, zona
Muncitoresc. Preţ 21.000 €. Tel. 0255221529, 0720-038774.
Vând casă nouă, singur în curte, 600
mp, pe Calea Caransebeşului, zona
Petrom. Preţ 80.000 €. Tel. 0255-221529,
0720-038774.
Vând casă de vacanţă, finalizată în
proporţie de 90%, în suprafaţă de 270 mp,
demisol, parter, mansardă, 780 mp teren,
situată în Crivaia, zona Hotel Rândunica.
Preţ 120.000 €. Tel. 0255-221529, 0720038774.
Vând teren 22.000 mp, pretabil centru
comercial, zona Calea Timişoarei, racordat
la toate utilităţile, preţ negociabil. Tel. 0255221529, 0720-038774.
Vând 7000 mp teren, front stradal 60 ml,
racordat la toate utilităţile situat pe Calea
Timişoarei. Preţ 150 €/mp. Tel. 0255221529, 0720-038774.
Vând 347.000 mp teren, cu construcţii
(depozite 5.000 mp, sediu administrativ,
atelier mecanic, centrală termică, spaţii de
acces betonate), font stradal 400 ml,

situate pe D.N. Timişoare - Bocşa, la 4 km
de Reşiţa, preţ atractiv. Tel. 0255-221529,
0720-038774.
Vând terenuri parcelate situate în
staţiunea Crivaia la stradă, racordate la
toate utilităţile. Preţ 50 €/mp negociabil. Tel.
0255-221529, 0720-038774.
Vând hală 1200 mp (producţie, depozitare) + 5.000 mp teren în Caransebeş,
Pipirig, racordate la toate utilităţile. Preţ
250.000 € negociabil. Tel. 0255-221529,
0720-038774.
Vând 6.000 mp teren intravilan +
pensiune în stadiu de construcţie 70%,
1.000 mp Reşiţa, zona Camera de Comerţ.
Preţ 350.000 € negociabil. Tel. 0255221529, 0720-038774.
Vând construcţie industrială, 4.200 mp,
p+4, în Reşiţa, zona Renk, pretabilă pt.
producţie, depozitare. Preţ 700.000 €. Tel.
0255-221529, 0720-038774.
Vând 2.500 mp teren la stradă, front
stradal, 50 ml situat în Reşiţa, pe Calea
Caransebeşului, la km 3. Preţ 17 €/mp. Tel.
0255-221529, 0720-038774.
Vând 1.400 mp teren intravilan situat în
Văliug, zona Poliţie. Preţ 10 €/mp. Tel.
0255-221529, 0720-038774.
Vând hală industrială - fabrică prelucrare lemn, în suprafaţă de 5.440 mp, dotată şi
utilată complet, sediu administrativ 1.200
mp, teren aferent 7.000 mp. Preţ 1.300.000
€ neg. Tel. 0255-221529, 0720-038774.
Vând 10 spaţii administrative, 30 mp
fiecare, situate în Reşiţa, zonă centrală.
Preţ 8.200 € fiecare spaţiu. Tel. 0255221529, 0720-038774.
ÎNCHIRIERI
Închiriez apartamente 3 camere, decomandate, mobilate şi dotate corespunzător.
Preţ 300 € lunar negociabil, de preferat pt.
firme. Tel. 0255-221529, 0720-038774.
Închiriez 2 spaţii comerciale 250 mp
(100 mp şi 150 mp), împreună sau separat,
situate în Reşiţa pe B-dul. Republicii. Preţ
15 €/mp. Tel. 0255-221529, 0720-038774.
Închiriez spaţiu comercial 330 mp situat
în Reşiţa, zona Intim. Preţ 15 €/mp. Tel.
0255-221529, 0720-038774.
Închiriez spaţiu comercial 330 mp situat
în centru, poziţie ultracentrală. Preţ 15
€/mp. Tel. 0255-221529, 0720-038774.
Închiriez spaţiu comercial 40 mp, situat
în Reşiţa, zona Hehn. Preţ 1.200 €. Tel.
0255-221529, 0720-038774.
Închiriez 5.000 mp, spaţii de depozitare,
situate în Reşiţa, Calea Timişoarei şi
cartierul Moniom. Preţ 2-3 €/mp, funcţie de
suprafaţa închiriată şi durata contractului.
Tel. 0255-221529, 0720-038774.

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

39 lei .................. 6 luni
78 lei .................. 1 an
Tariful include TVA şi taxele poştale
Pentru informaţii suplimentare şi abonamente sunaţi la
0255-22.11.34 între orele 9 - 16.

PREŢUL
GRAMULUI DE AUR
Data

Lei noi

3 mai 10
4 mai 10
5 mai 10
6 mai 10
7 mai 10
10 mai 10
11 mai 10
12 mai 10

117,1473
119,8491
120,3947
124,1082
126,7957
121,8549
128,0424
131,2661

CURSUL VALUTAR COMUNICAT DE B.N.R.
lei
3,28
3,26
3,24
3,22
3,20
3,18
3,16
3,14
3,12
3,10
3,08

USD

12 Aprilie - 12 Mai 2010

EURO

lei
4,26
4,24
4,22
4,20
4,18
4,16
4,14
4,12
4,10
4,08
4,06

12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 26 27 28 29 30 3 4 5 6 7 10 11 12

Vizitaţi-ne pe Calea Timişorii nr. 34 şi profitaţi de gama de servicii oferite de
agenţia noastră.
Dacă tot puteţi alege, noi vă recomandăm să alegeţi cel mai bun serviciu
Tel. 0355 423 734, 0771 615 703, 0771 688 693 ORAR 9-18
www.remiestate.ro
office@remiestate.ro
ÎNCHIRIERI OFERTE
Spaţiu comercial în Govândari, B-dul
Republicii, grup sanitar, încălzire CET,
intrare separată, sistem de securitate,
nerenovat, chirie 250 € + 250 € garanţie,
cod anunţ 00374
VÂNZARE GARSONIERE
Vând garsonieră Mociur, etaj 1/4,
balcon închis, convector, instant electric,
uşă intrare metalică, gresie, faianţă,
parchet, geam termopan, 37 mp, preţ
16.000 € negociabil, cod anunţ 00400.
Vând garsonieră Luncă, demisol/2,
complet mobilat şi utilat, open-space,
recent renovată, gresie, faianţă, podele,
convector + boiler, cabină duş, preţ 21.000
€ negociabil, cod anunţ 00467.
Vând garsonieră Calea Caransebeşului, et. 1/4, suprafaţa: 32 mp, termopane,
podele laminate, centrală, uşă intrare
metal, instalaţie sanitară pe cupru, preţ
14.000 €, cod anunţ 00500.
VÂNZARE APART. 2 CAMERE
Apartament de vânzare Micro 3, et. 4/4,
48 mp, semidecomandat utilităţi, uşă
intrare metalică, uşi interioare noi, centrală,
termopane, faian ţ ă, gresie, parchet
camere, preţ 32.000 €, cod anunţ 00347.
Apartament de vânzare Micro 1, parter
/4, semidecomandat, 54 mp, utilităţi,
podele laminate, gresie, faianţă, centrală,
uşă intrare de fier, termopane, preţ 31.000
€, cod anunţ 00252.
Vând apartament 2 camere, Luncă, etaj
2/4, confort 3, semidecomandat, modificat,
central ă, termopane, pre ţ 26.000 €
negociabil, etaj 2/4, cod anunţ 00213.
VÂNZARE APART. 3 CAMERE
Vând apartament 3 camere Luncă, etaj
3/3, confort 1, decomandat, podele laminate, coridor şi bucătărie, parchet camere,
centrală instalaţie pe cupru, bloc de
cărămidă, acoperit cu ţiglă, preţ 45.000 €
negociabil, cod anunţ 00435.
Vând apartament 3 camere Govândari,
etaj 1/4, confort 2, semidecomandat,
apometre, instant pe gaz, parchet camere,
uşă intrare lemn, pivniţă, bloc acoperit,
neamenajat, preţ 40.000 € negociabil, cod
anunţ 00438.
Apartament de vânzare Govândari, 3
camere semidecomandat, 78 mp, et.
10/10, dotări, uşă intrare metal, termopane,
podele laminate, faianţă, gresie, centrală,
aparat aer condiţionat sufragerie, izolat
interior cu rigips tavan, pereţi în afară de o
cameră, modificări. Preţ: 26.000 €, cod
anunţ 00498.
Vând apartament 3 camere, Govândari,
Micro 2, etaj 4/4, 77,81 mp, semidecomandat utilităţi, centrală, termopane, uşi interior
noi, baie şi buc renovată, parchet raşchetat, instalaţie sanitară noi, rigips, izolat
interior, preţ 45.000 €, cod anunţ 00205.
Vând apartament 3 camere, decomandat, et. 1/10, zona Centru, 98 mp suprafaţă
utilă, utilităţi generale, preţ 43.000 €
negociabil, cod anunţ 00503.
Vând apartament 3 camere, Micro 3, et.
2/10, semidecomandat, 80 mp, termopan,
centrală nemontată + calorifere, parchet
nemontat stejar, instalaţie electrică nouă
aplicată pe perete, necesită placare cu
rigips, 2 aparate de aer condiţionat, apartamentul necesită renovare, preţ 47.000 €,
cod anunţ 00336.
VÂNZARE CASĂ
Cas ă de vânzare Centru, zona
Universităţii, casa are utilităţile generale şi

necesită renovare completă, suprafaţă 270
mp, front stradal 10 m. Preţ 13.000 €. Cod
anunţ 00498.
Vând casă în Luncă, 3 camere,
cărămidă arsă, 1 baie, 2 nivele, renovată,
gresie, faianţă, podele, uşi interioare noi,
uşă metalică, centrală, termopane, scara
interioară, cabină duş, curte (~200 mp),
casa ~100 mp. Preţ 65.000 € negociabil.
Cod anunţ 00493.
Vând casă de vacanţă zona VăliugCrivaia (parter + 1 etaj + mansardă), an
construcţie 1996, suprafaţa: 1932 mp total,
547 mp construiţi, structură metalica. 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, acoperiş Lindab. Preţ 235.000
€ negociabil. Cod anunţ 00483.
Vând casă 2 camere, terasa, curte,
bucătărie + alte anexe, în Dognecea, la
strada principală, preţ 21.000 € negociabil,
cod anunţ 00105.
Vând casă în Stavila, 848 mp, front
stradal 20 m, necesită renovare, garaj,
cărămidă combinată, curte, gradină, preţ
80.000 €, cod anunţ 00186.
Vând casă zona Muncitoresc, 5 camere, 2 bai, bucătărie, terasă, curte, grădină,
cărămidă arsă, 382 mp suprafaţă totală,
preţ 75.000 € negociabil, cod anunt 00396.
Vând casă Muncitoresc, 78 mp, 1 cameră, hol, bucătărie, baie, fără îmbunătăţiri,
preţ 25.000 €, cod anunţ 00458.
Vânzare apartament la casă, 2 camere,
45 mp et. 1/1, 18.000 €, locaţie Oţelu-Roşu,
casa este formată din 4 apartamente, cod
anunţ 00499.
VÂNZARE TEREN
Vând teren intravilan în Moldova Nouă,
pe DN, suprafaţă 5229 mp, cale de acces,
front stradal la DN 57 -117.47 m, utilităţi în
apropierea terenului. Preţ 250.000 €
negociabil. Cod anunţ 00494.
Vând teren, în Mehadia, 20.000 mp,
parcelabil, cu o hală de 3.000 mp, în stare
bună, zonă bună pentru investiţii, chiar la
E70, cod anunţ 00118.
Vând teren intravilan, Doman, suprafaţă 1.000 mp, preţ 12 €/mp, cod anunţ 00023
Vând teren intravilan, Poiana Mărului
(Scorillo), suprafaţă 3.250 mp, acces drum,
izvor apă potabilă, 2 fundaţii construite, preţ
65 €/mp negociabil, cod anunţ 00007.
Vând teren arabil în Oraviţa, la intrare în
localitate, suprafaţă 5 ha, 2 stâlpi de curent
monofazic, preţ 7 €/mp negociabil, cod
anunţ 00393.
Vând teren extravilan Crivaia, 2000 mp,
parcelabil, decontor de apă, curent, utilităţi
apropiere, preţ 35 €/mp negociabil, cod
anunţ 00451.
Teren de vânzare intravilan Bocşa 3095
mp, în zona Ocna de Fier, preţ 5 €/mp. Cod
anunţ 00496.
Teren de vânzare intravilan Bocşa, în
zona, Ocna de Fier, Munţii Dognecei, zona
cu lacuri, terenul are suprafaţa de 5.895
mp, este intabulat, utilităţile sunt în zonă,
gaz, apă, curent, canalizare, preţ 12 € mp.
Teren de vânzare Calea Caransebeşului, 1.325 mp, zonă liniştită, în zonă se
construiesc case, drum construit, este
posibilitate şi pentru utilităţi, preţ 21 € mp,
cod anunţ 0444.
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Proiectul legii unitare a pensiilor a trecut tacit de
Senat, după ce unul dintre principalele amendamente
susţinute de opoziţie, cel privind punctul de pensie de
45% din salariul mediu brut pe economie, a fost
respins, cu votul majorităţii parlamentarilor arcului
guvernamental.

Misiunea comună a Comisiei
Europene, FMI şi BM, pe de o parte, şi
autorităţile române, pe de altă parte, au
ajuns la un acord asupra măsurilor
adiţionale pentru un deficit bugetar de
7,3% din PIB în anul 2010.

M@suri specifice de politic@ economic@ avute în vedere de Guvernul
României dup@ întâlniri cu reprezentan]ii Fondului Monetar
Interna]ional, Comisiei Europene, B@ncii Mondiale
O misiune comună a Comisiei Europene, FMI-ului şi
Băncii Mondiale s-a aflat în Bucureşti în perioada 26
aprilie-10 mai pentru a evalua conformarea autorităţilor
române cu condiţiile de politică economică ataşate
programului UE de asistenţă a balanţei de plăţi. Discuţiile
cu autorităţile române cu privire la implementarea
programului de politici economice în cadrul programului de
asistenţă multilaterală în valoare de € 20 miliarde au
condus la un acord asupra unor măsuri suplimentare care
să reducă deficitul bugetar pe 2010 la 7,3% din PIB.
Acţiuni ce vor fi întreprinse înainte de virarea celei
de-a treia tranşe din împrumutul UE
Implementarea riguroasă a unor măsuri de reducere a
cheltuielilor, ce includ:
l O reducere cu 25% a salariilor, sporurilor şi altor plăţi de
natură salarială pentru toţi salariaţii din sectorul public
începând de la 1 iunie 2010;
l Raţionalizarea în continuare a numărului de salariaţi din
sectorul public în lunile următoare;
l O reducere cu 15% a tuturor prestaţiilor sociale, inclusiv
a pensiilor şi a alocaţiilor de şomaj. Programele sociale ce
nu sunt direcţionate către grupurile dezavantajate ale
societăţii vor contribui proporţional mai mult la această
reducere;
l O îngheţare a pensionărilor anticipate începând cu data
de 1 iunie 2010 şi până la intrarea în vigoare a legii de
reformă a sistemului de pensii. - Pensiile noi de invaliditate
vor fi acordate numai dacă acestea au fost în prealabil
aprobate de echipele de evaluare medicală din Ministerul
Muncii;
l Reducerea transferurilor către autorităţile locale în
valoare de 0,3% din PIB.
Implementarea riguroasă a unor măsuri de sporire
continuă a veniturilor, ce includ:
l Extinderea bazei de impunere pentru impozitul pe venit
pentru a include şi tichetele de masă, veniturile din
câştigurile de capital, inclusiv dobânzile la depozitele
bancare, şi plăţile compensatorii, precum şi eliminarea
scutirilor de la impozitul pe venit acordate programatorilor
din domeniul IT;
În cazul în care aceste acţiuni nu sunt implementate
până în iunie 2010 sau nu conduc la consolidarea
anticipată vor fi implementate acţiuni suplimentare de
majorare a veniturilor, inclusiv măsuri de majorare a
cotelor de impunere, pentru a se elimina orice diferenţă
bugetară anticipată.
A 4-a tranşă [T4 2010]
A: Consolidare fiscală
l Progrese în implementarea bugetului 2010 ce vizează o
ţintă de deficit guvernamental de [7,0%] din PIB în termeni
ESA95 (deci [6,5%] din PIB în termeni de numerar);
l Eliminarea celui de-al 13-lea salariu aferent anului 2010
pentru angajaţii din sectorul public. Acesta va apărea în
bugetul anului 2011;
l Respectarea ţintei din bugetul anului 2010 pentru
cheltuielile cu bunuri şi servicii, excluzând rambursarea
arieratelor acumulate.
B: Guvernanţa fiscală şi reforma fiscală structurală
l Acordarea de stimulente adecvate inspectorilor cu
atribuţii în colectarea impozitelor şi taxelor în vederea
majorării veniturilor fiscale;

l Acţiuni efective îndreptate împotriva evaziunii fiscale, în

mod deosebit pentru a spori veniturile din accize cu 2
miliarde RON comparativ cu nivelurile anului 2009.
C: Reglementarea şi supravegherea sectorului
financiar
[Intrarea în vigoare a legii privind independenţa
autorităţilor de supraveghere din sectorul financiar nonbancar până la finele lunii iunie 2010];
l Asigurarea capacităţii BNR de a face faţă provocărilor la
adresa stabilităţii financiare, generate printre altele de
presiunile asupra calităţii activelor, inclusiv prin planuri de
contingenţă;
l Întărirea finanţării fondului de garantare a depozitelor
prin: (i) majorarea cotei efective contribuţie la 0,34% în
2011 şi creşterea progresivă a ratei de acoperire
prealabilă la 2%; (ii) eliminarea treptată a liniilor de credit
stand-by de la instituţiile de credit; (iii) revizuirea
aranjamentelor de guvernanţă a Fondului de Garantare a
Depozitelor pentru a se asigura că nici membrii Consiliului
şi nici angajaţii instituţiilor de credit nu sunt reprezentaţi în
Consiliul de Administrare al FGD. Amendamentele
necesare vor intra în vigoare de la finele lunii septembrie
2010;
l Menţinerea cadrului de reglementare prudenţial actual
în materie de provizionare;
l Consolidarea stabilităţii financiare prin reţinerea de la
promovarea unor iniţiative legislative (precum actualul
proiect al legii insolvabilităţii personale) ce ar submina
disciplina în materie de creditare;
l Efectuarea amendamentelor legislative necesare
menite să clarifice regimul de despăgubire a creditorilor
băncilor plasate sub administrare specială pentru a
asigura implementarea cu eficacitate a legislaţiei recent
amendate privind lichidarea instituţiilor de credit cu
probleme financiare. Această legislaţie ar trebui să intre în
vigoare până la sfârşitul lui decembrie 2010.
D: Reforme structurale
l Punerea în aplicare a ţintelor trimestriale rezultând în
reducerea trimestrială cu 2,5% a arieratelor de către
fiecare dintre cele zece companii de stat cu cele mai mari
pierderi. Punerea în aplicare va începe cu al treilea
trimestru al anului 2010;
l Paşi concreţi în direcţia privatizării sau închiderii SC
Termoelectrica şi a privatizării S.N. de Transport Feroviar
CFR Marfă S.A.;
l Raţionalizarea numărului de şcoli şi spitale;
l Adoptarea unui acord multianual de performanţă între
Ministerul Transporturilor şi agenţiile de implementare în
termen de treizeci de zile de la adoptarea de către Guvern
a cadrului bugetar pe termen mediu.
A 5-a tranşă [T2 2011]
A: Consolidare fiscală
l Implementarea de prevederi în buget care să garanteze
că fondul de salarii în 2011 nu va depăşi 39 de miliarde
RON. Acest obiectiv va fi realizat prin reducerea numărului
total de angajaţi în sectorul public la xx;
l Introducerea sistemului de co-plată pentru serviciile
medicale. Ponderea scutirilor de la obligaţia de a efectua
aceste plăţi nu va depăşi xx%.

Document neoficial

Reducerea drepturilor salariale cu 25% se va aplica şi
salariaţilor de la companiile şi societăţile naţionale la care statul
are capital majoritar sau capital integral de stat, inclusiv EximBank,
CEC Bank, şi alte companii sau societăţi unde statul, într-o formă
sau alta, este acţionar majoritar sau cu capital integral de stat,
potrivit premierului Boc.

Procesul de descentralizare va fi în
curând finalizat
După ce vor fi reduse 9300 de paturi şi vor fi achitate datoriile
către furnizori, spitalele vor fi pregătite pentru transferul, până la 1
iulie 2010, către autorităţile locale
Cele trei comisii ale Ministerului Sănătăţii care au început la
sfârşitul lunii februarie o amplă analiză în toate unităţile sanitare cu
paturi şi-au finalizat evaluarea.
Conform raportului, aproximativ 7, 15% din paturile existente
vor fi reduse, astfel încât structurile spitalelor să poată corespunde
nevoilor locale. Reprezentanţii personalului medical şi local din
fiecare judeţ au fost consultaţi şi şi-au dat acordul cu privire la
aceste decizii.
Ultima măsură a MS nu va afecta acordarea de asistenţă
medicală către pacienţi deoarece au fost reduse, cu prioritate,
paturile din secţiile care pot face servicii medicale în regim
ambulator, ca de exemplu secţiile de dermatologie, oftalmologie,
boli interne etc.
În următoarea perioadă vor fi emise ordinele de ministru cu
noile structuri ale unităţilor sanitare.
La sfârşitul lunii februarie a.c., trei echipe ale Ministerului
Sănătăţii (conduse de către secretarii de stat) au început în
teritoriu o amplă analiză a structurilor organizatorice a fiecărei
unităţi sanitare în parte. Evaluarea a avut ca obiect principal
analiza şi eficientizarea unităţilor sanitare cu paturi, concomitent
cu reducerea numărului de paturi.
Ministerul Sănătăţii, 10-05-2010

Tratamentul în str@in@tate
CSEKE Attila, ministrul Sănătăţii a semnat proiectul de
modificare a Ordinului ministrului Sănătăţii nr. 50/2004 privind
metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru
tratament în străinătate.
“Am eliminat unul dintre criteriile după care comisia ministerului
aprobă solicitările pacienţilor în condiţiile depăşirii fondurilor. Este
vorba de vârsta pacientului, criteriu discriminatoriu, din punctul
meu de vedere în calitate de jurist”, a declarat ministrul Sănătăţii.
De asemenea, în noul proiect de ordin au fost nominalizaţi
membrii supleanţi pentru comisia care aprobă dosarele, astfel
încât, atunci când un membru al comisiei este indisponibil circuitul
documentelor să nu se mai blocheze.
Proiectul de Ordin se află în dezbatere publică pe site-ul MS, la
adresa www.ms.ro
Anul acesta, Ministerul Sănătăţii a alocat 35 milioane de lei
pentru programul de trimitere a pacienţilor la tratament în
străinătate, dublu faţă de anul trecut.
Scopul programului naţional de tratamente în străinătate
vizează rezolvarea cazurilor medicale pentru care nu există soluţii
de tratament în unităţile sanitare din România.
Ministerul Sănătăţii, 12-05-2010

Elevii - observatori în Consiliul de
administra]ie al }colii
Elevii vor face parte din Consiliile de administraţie ale şcolilor
în care învaţă, în calitate de observatori, potrivit unui amendament
adoptat de membrii Comisiei de Învăţământ a Camerei Deputaţilor
În această calitate, elevii vor avea un statut similar
reprezentanţilor sindicali, având dreptul de a contrasemna
procesele verbale ale şedinţelor Consiliilor de Administraţie. Elevii
vor avea acest statut la nivelul tuturor ciclurilor şcolare.

l Banca Naţională a României a revizuit în urcare prognoza de inflaţie pentru acest an, de la 3,5 la 3,7% l Începând cu a doua proprietate se
va aplica o impozitare suplimentară, potrivit unui proiect de lege ce urmează a fi elaborat de Ministerul Finanţelor l Uniunea Naţională a
Barourilor din România (UNBR) va organiza Congresul Avocaţilor, în perioada 17-18 iunie 2010, în localitatea Mamaia l 17 mai 2010 este
termenul limită pentru depunerea Formularului 200 privind veniturile realizate în anul 2009 l

În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi găsi actele normative de interes general
publicate în Monitorul Oficial al României
l Ordinul nr. 24/2010 al Autorităţii Nationale Sanitara
Veterinara si pt Siguranta Alimentelor privind aprobarea
listelor cuprinzand informatiile secrete de serviciu si
informatiile de interes public (M.O. nr. 212/02.04.2010)
l Legea nr. 67/2010 pt. modificarea alin. (3) al art. 18 din
Legea fondului funciar nr. 18/1991 (M.O. 215/06.04.2010)
l H.G. nr. 248/2010 pentru modificarea si completarea
H.G. nr. 1.486/2005 privind asigurarea pazei si protectiei
obiectivelor, bunurilor si valorilor cu efective de jandarmi
(M.O. nr. 221/08.04.2010)
l Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului
nr. 1218/2010, privind masuri pentru eficientizarea utilizarii
fondurilor publice angajate pentru realizarea obiectivelor
de investitii din programele/proiectele Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului (M.O. nr. 223/09.04.2010)
l Legea nr. 66/2010 pentru modificarea si completarea
Legii nr. 84/1998 privind marcile si indicatiile geografice
(M.O. nr. 226/09.04.2010)
l O.u.G. nr. 34/2010 privind unele masuri pentru intarirea
controlului in scopul combaterii transporturilor ilicite de
marfuri si de persoane (M.O. nr. 234/13.04.2010)
l H.G. nr. 303/2010 pentru modificarea si completarea
H.G. nr. 238/2001 privind conditiile de acordare a licentei si
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brevetului de turism (M.O. nr. 239/15.04.2010)
l Ordinul nr. 457/2010 al Ministerului Mediului şi Pădurilor
pentru modificarea si completarea Ghidului de finantare a
Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national,
aprobat prin Ordinul ministrului mediului, interimar, nr.
1.683/2009 (M.O. nr. 239/15.04.2010)
l O.u.G. nr. 35/2010 pentru modificarea si completarea
art. 2 din O.u.G. nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Marii
Negre si controlul activitatilor desfasurate pe plaja (M.O.
nr. 239/15.04.2010)
l H.G. nr. 290/2010 privind transmiterea unui imobil din
domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului
Administratiei si Internelor - Inspectoratul Judetean al
Politiei de Frontiera Caras-Severin in domeniul public al
comunei Naidas si in administrarea Consiliului Local al
Comunei Naidas, judetul CS (M.O. nr. 242/15.04.2010)
l H.G. nr. 334/2010 pentru modificarea anexei nr. 1 la
H.G. nr. 369/2009 privind constituirea si functionarea
comisiilor de dialog social la nivelul administratiei publice
centrale si la nivel teritorial (M.O. nr. 243/16.04.2010)
l O.u.G. nr.30/2010 pt. modificarea si completarea O.u.G.
nr. 60/2009 privind unele masuri in vederea implementarii
programului "Prima casa" (M.O. nr. 243/16.04.2010)

l Circulara nr. 12/2010 a Bancii Nationale a Romaniei
privind punerea in circulatie, in scop numismatic, a unei
monede din aur dedicate aniversarii a 160 de ani de la
nasterea lui Mihai Eminescu (M.O. nr. 246/16.04.2010)
l Decizia nr. 86/2010 a Agenţiei pt. Implem. Proiectelor si
Program. pt. Intrep. Mici si Mijlocii privind modificarea Procedurii de implementare a Programului pentru dezvoltarea
abilitatilor antreprenoriale in randul tinerilor si facilitarea
accesului acestora la finantare - START, aprobata prin
Decizia presedintelui Agentiei pentru Implementarea
Proiectelor si Programelor pentru Intreprinderi Mici si
Mijlocii nr. 69/2010 (M.O. nr. 246/16.04.2010)
l Ministerul Mediului şi Pădurilor - Instructiuni din 2010
privind organizarea si desfasurarea licitatiei publice pt. atribuirea contractelor de inchiriere (M.O. nr. 246/16.04.2010)
l Ordinul nr. 293/2010 al Ministerului Sanatatii privind
modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii
publice nr. 1.193/2007 pentru aprobarea normelor privind
informatiile care trebuie oferite donatorilor de sange si de
componente sanguine de origine umana, precum si
informatiile care trebuie comunicate de catre donatori la
fiecare donare si admisibilitatea donatorilor de sange si de
componente sanguine umane (M.O. nr. 246/16.04.2010)

Orice nou acord privind transferul de date bancare va trebui
să evite transferurile colective de date către SUA, aşteptând ca
aceste informaţii să poată fi prelucrate în interiorul UE, au avertizat deputaţii europeni. În ceea ce priveşte datele pasagerilor,
PE îşi va suspenda votul pentru acordurile deja existente cu SUA
şi Australia în schimbul renegocierii acestora pe baze noi.

Produsele alimentare obţinute cu ajutorul nanotehnologiei
trebuie să fie supuse unor evaluări de risc specifice înainte de a fi
aprobate, etichetate şi introduse pe piaţa europeană. Până atunci,
acestea nu vor fi incluse în lista comunitară pentru alimentele noi din
UE. De asemenea, alimentele derivate din animale clonate şi din
progeniturile acestora vor fie excluse total din proiectul de legislaţie.

Curtea de Justiţie a UE confirmă că
răspunderea operatorilor de transport
aerian pentru pierderea bagajelor
este limitată la 1 134,71 euro. Această
limită este absolută şi acoperă atât daunele morale, cât şi daunele materiale.

Finanţare accelerată pentru stimularea
redresării economice a regiunilor
Proiectele de dezvoltare regională în Statele
Membre cele mai afectate de criza economică vor
dispune de un acces mai rapid la finanţarea din
fondurile structurale UE, conform noilor reguli adoptate
de deputaţii europeni. Ca parte a măsurilor UE anticriză, va creşte nivelul plăţilor în avans pentru proiecte
care contribuie la crearea de locuri de muncă în ţările
cele mai afectate de actuala criză.
Dispunând de sume totale de 347 miliarde de euro
pentru perioada 2007-2013, politica de coeziune
socială a UE va contribui la stabilitatea bugetară şi
investiţiile publice în regiunile UE. Instrumentele sale
cheie sunt Fondul european de dezvoltare regională, al
cărui obiectiv este corectarea diferenţelor de dezvoltare
între regiuni prin acordarea de ajutoare directe
întreprinderilor mici şi mijlocii, investiţii în infrastructură
şi sprijinirea activităţilor R&D, şi Fondul Social European, care finanţează măsurile naţionale şi regionale
pentru stimularea ocupării forţei de muncă şi ajută
lucrătorii să se adapteze la schimbările economice.
Ca răspuns la criza economică, instituţiile UE au
convenit accelerarea fluxului de finanţare pentru proiecte din domeniul dezvoltării regionale şi simplificarea
regulilor de implementare a fondurilor structurale
pentru a oferi posibilitatea autorităţilor publice de a
continua să investească în proiecte europene în ciuda
constrângerilor bugetare.
Creşterea volumului plăţilor în avans, inclusiv
pentru România
Parlamentul European a susţinut creşterea volumului plăţilor pentru proiecte din România, Ungaria,
Letonia, Lituania şi Estonia. Aceste ţări s-au confruntat
cu o scădere majora a PIB-ului în urma recesiunii
economice. Din acest motiv ele vor fi eligibile pentru
acordarea de plăţi în avans în 2010: 2% din Fondul
Social European şi 4% din Fondul pentru Coeziune.
Cursurile de formare profesională, stagiile de ucenicie pentru tineri şi proiectele pentru lucrări publice, care
în mod normal s-ar fi încadrat doar pentru finanţare naţională, vor fi astfel eligibile pentru finanţare europeană.

Comisia Europeană propusese iniţial să permită
Statelor Membre aplicarea rambursării de 100% a
plăţilor interimare care provin de la Fondul Social
European pentru perioada 2009-2010, dar deputaţii
europeni au considerat că finanţarea completă, chiar
dacă temporară, este împotriva principiului co-finanţării
de către UE şi Statele Membre şi ar fi prea costisitoare
şi complicată.
Mai mult timp pentru Statele Membre pentru
utilizarea fondurilor europene
Regulile privind "dezangajarea" fondurilor vor fi
simplificate (pentru fondurile angajate în 2007) pentru a
oferi Statelor Membre o perioadă mai lungă de timp
pentru utilizarea fondurilor UE. În prezent, Statele
Membre sunt obligate să returneze Comisiei toate
fondurile care nu au fost utilizate timp de doi ani de la
aprobarea cererii de finanţare sau trei ani pentru UE-12,
Portugalia şi Grecia. Noile reguli vor oferi o marjă de
timp mai mare pentru proiecte care nu au fost încă
aprobate sau implementate în perioada specificată.
Simplificarea finanţării
Deputaţii au susţinut simplificarea măsurilor de
implementare a fondurilor structurale. S-a convenit
asupra unui prag unic de €50 milioane pentru "proiecte
majore." Aceste proiecte nu îşi vor pierde finanţarea din
cauza procedurii de "dezangajare" şi vor fi eligibile
pentru finanţare de la mai multe programe UE.
Proiecte care promovează eficienţa energetică şi
utilizarea energiilor regenerabile pentru locuinţe vor
putea beneficia de această finanţare din programe UE
multiple. În plus, se vor crea instrumente de inginerie
financiară pentru a sprijini astfel de proiecte.
Ce urmează?
Deputaţii europeni doresc ca aceste reguli simplificate să intre în vigoare cât mai curând posibil, astfel
încât Statele Membre şi regiunile să poată beneficia de
această posibilitate de finanţare UE. Potrivit Tratatului
de la Lisabona, revizuirea acestor reguli se desfăşoară
conform procedurii legislative ordinare (codecizie).
Politică regională - 05-05-2010, REF. : 20100504IPR74101

Interzicerea mineritului pe baz@ de cianuri pân@ la sfâr}itul lui 2011
Deputaţii au votat o rezoluţie care solicită interzicerea generală a utilizării tehnologiilor de minerit
pe bază de cianuri în UE până la sfârşitul lui 2011, în vederea prevenirii unor catastrofe ecologice
precum cea din 2000 de la Baia Mare.
Parlamentul invită Comisia "să propună interzicerea totală a utilizării tehnologiilor de minerit pe
bază de cianuri în Uniunea Europeană până la sfârşitul lui 2011, deoarece aceasta este singura
modalitate sigură de protejare a resurselor noastre de apă şi a ecosistemelor împotriva poluării cu
cianuri în urma activităţilor miniere şi să efectueze, totodată, o evaluare normală a impactului".

Reprezentarea grupurilor de interese
Comisia şi Parlamentul au relansat activitatea în vederea unui registru şi
a unui cod de conduită comune pentru reprezentaţii grupurilor de interese.
Comisia Europeană şi Parlamentul European au relansat discuţiile
menite să instituie un registru şi un cod de conduită comune pentru
reprezentaţii grupurilor de interese.
Odată cu înfiinţarea registrului pentru reprezentanţii grupurilor de
interese în iunie 2008, transparenţa şi accesul cetăţenilor la informaţii
privind organizaţiile implicate în activităţi de reprezentare şi lobby au atins
un nivel fără precedent (peste 2700 de organizaţii înregistrate până în
prezent). În prezent, se intenţionează ca acest proces să facă un pas
înainte, printr-o iniţiativă comună a Parlamentului şi a Comisiei.
IP/10/544, 6 mai 2010

Conservatorii revin la putere dup@ 13 ani
Rezultatele finale ale alegerilor din Marea Britanie nu au dat un
câştigător absolut al majorităţii legislative, din cele 649 de locuri
disputate 306 revenind conservatorilor, 258 laburiştilor, 57 liberaldemocraţilor şi 28 altor formaţiuni politice. Pentru majoritate absolută
erau necesare 326 de locuri.
Procentual, Partidul Conservator al lui Cavid Cameron a obţinut
36,1% din voturile electoratului, Partidul Laburist al lui Gordon Brown
29% din preferinţele de vot, iar Partidul Liberal Democrat al lui Nick
Clegg a câştigat 23%.
Participarea la vot a fost de 65,1% (29,653 milioane de cetăţeni), în
creştere faţă de anul 2005 când s-a înregistrat o participare de 61,4%. În
legislativul aflat la final de mandat, laburiştii au deţinut 345 de locuri,
conservatorii 193, iar liberal democraţii 63.
După negocieri delicate cu partidul Liberal Democrat, Cameron a
devenit al 52-lea prim ministru al Regatului Unit. Nick Clegg va deţine
funcţia de vicepremier în noul guvern, primul de coaliţie din 1945 (19411945, guvern de coaliţie pe durata războiului, care aduna conservatorii
şi laburiştii, premier Churchill). Anterior, parlamentarii laburişti au
respins ideea unui guvern împreună cu liberalii.
Cameron, la 43 de ani cel mai tânăr premir britanic din 1812, a
preluat un partid demoralizat în 2005, după a treia înfrângere consecutivă a conservatorilor în alegerile câştigate de Partidului Laburist.
Partidul lui Winston Churchill a fost sfâşiat de certuri privind Europa,
după demisia prim-ministrului Margaret Thatcher. Rezultatul a fost că
dreapta nu a mai reuşit să atragă alegători.
Cameron a desprins imaginea Conservatorilor de "partid urât",
deplasându-l spre centrul, subliniind angajamentul de a apăra Serviciul
Sanitar Naţional de stat şi dându-i o imagine pro-mediu.
Este un Eurosceptic care vrea ca Uniunea Europeană să returneze
anumite puteri Marii Britanie, dar este de aşteptat că nu va avea loc o
confruntare timpurie cu Bruxelles-ul.
Brown a spus că îşi vede viitorul în afara politicii, alături de familie. În
septembrie vor avea loc alegeri în rândul laburiştilor dar el nu se va
implica în luptele pentru putere.

l Discuţiile privind reunificarea Ciprului divizat etnic, vor fi reluate în ultima săptămână din mai, după o întrerupere de două luni pentru alegerile cipriote
turce l Comitetul Parlamentar UE-Albania prevăzut în cadrul Acordului de stabilizare şi de asociere a avut şedinţa de constituire la Bruxelles în 3 şi 4 mai l
Comisia Europeană a adoptat un plan de acţiune pentru sporirea protecţiei minorilor neînsoţiţi care intră în UE l BCE menţine rata dobânzii de referinţă la 1%
l Statele membre ale UE ar trebui să încheie trecerea de la televiziunea terestră analogică la cea digitală până la sfârşitul anului 2012 l Coaliţia conservatoriliberali a cancelarului german, Angela Merkel, a pierdut alegerile din Rhenania de Nord - Westfalia şi, implicit, majoritatea în Bundesrat l Curtea Supremă a
Canadei a decis 8-1 că jurnaliştii nu au dreptul la protejarea surselor confidenţiale în anchete ale poliţiei l Negociatorul şef palestinian a declarat că au
început negocierile de pace indirecte palestiniano-israeliene, sub medierea SUA, care vor dura patru luni l Comisia Europeană propune ca Estonia să
adopte moneda euro în anul 2011 l

Cel mai mare catamaran solar

MAGAZIN PIESE AUTO
Reşiţa, bd. Republicii nr. 25

Orice produs la preturi enervant de mici

Cel mai mare Catamaran Solar din lume a
avut prima sa destinaţie Hamburg, aflat în luptă pentru a deveni "Capitala europeană verde
2011". În acest an "821st Hafengeburtstag
Hamburg," a avut loc din 7 până în 9 mai.
Festivalul aniversării a oferi mostre din cea ce
poate şi vrea să ofere. De exemplu, festivalul
a gă zduit catamaranul solar "Tûranor
PlanetSolar".
Catamaranul este un proiect de
neegalat. Arătând ca o construcţie
pentru un film science-fiction,
proiectarea gândită parcă în viitor
face ambarcaţiunea o minune
modernă: cu o lungime de 31 de
metri 15 metri lăţime şi 4 metri
deasupra apei, este cea mai mare
barcă alimentată solar. Are 85 de
tone din care materialele: 20.6 tone
din fibră de carbon, 23 tone de
răşină epoxidică şi agent de uscare
şi 11,5 tone de spumă Airex C70

structurală în densităţi diferite. Suprafaţa
panourilor solare de 537 metri pătraţi asigură
o viteză de croa-zieră medie de 7,5 noduri (se
estimează că poate depăşi 14 noduri).
PlanetSolar Tûranor este un produs de
inginerie unic pân ă acum, nava fiind
programată să înconjoare globul în 2011
alimentată doar cu energie solară.
7 mai este sărbătoare oficială a naşterii
portului Hamburg, care datează din 07.5.1189
când împăratul Frederic Barbarossa a
acordat negustorilor din Hamburg o cartă care
oferea o scutire de taxe vamale între
Hamburg şi Marea Nordului.
În timpul celui mai mare festival al
porturilor din lume, 300 de nave, printre care
cinci de croazieră, precum şi 200 de
programe adiţionale au oferi divertisment
excelent pentru cei peste 1 milion de vizitatori
din întreaga lume.
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ANUNŢURI GRATUITE PENTRU PERSOANE FIZICE

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

UN ANUNŢ DE CEL MULT 20 CUVINTE

Diverse

Vând porc marele alb la 6,5
lei/kg în Şopotu Vechi. Tel. 0255243110, 0745-654658. (R.R)
Vând două iepe de lucru; 1.500
€; o căruţă de lemn, 400 € neg. Tel.
0728-310452. (R.R)
Vând mobilă sufragerie, 1.000
lei; dormitor complet, 1.400 lei;
colţar sufragerie extensibil 900 lei;
canapea extensibil ă, 500 lei;
măsuţa sufragerie, 250 lei; Tel.
0355-426704, 0752-030888. (R.R)
Vând vaci, 2.500-3.500 lei;
mulgătoare 500 €; purcei, 400 lei
perechea. Tel. 0762-188929, 0726862223. (R.R)
Vând calculator Pentium 4 complet, 600 lei; tv color Grunding, diag.
51 cm, 150 lei; tv Daewoo diagonala
37 cm, 300 lei; plapumă, 1.30 m,
450 €. Tel. 0743-431976. (R.R)
Cumpăr produse electronice bune şi defecte. Tel. 0743-431976. (rr)
Vând porumb, 8 lei măsura. Tel.
0727-020102. (R.R)
Vând acordeon 120 başi, 500 €.
Tel. 0747-484245. (R.R)
Vând canapea extensibilă, 2
fotolii, 800 lei neg. Tel. 0720930301. (R.R)
Vând schiuri, 70 lei neg;
aerotermă, 50 lei. Tel. 0731-882361,
0770-456679. (R.R)
Vând iapă semi-murană, căruţă
şi comot. Tel. 0763-708115. (R.R)
Cumpăr vaci pt. abator şi viţei de
lapte, asigur transport, plata pe loc.
Tel. 0769-585880. (R.R)
Vând geam termopan, 3 canate,
257/120 cm.Tel. 0255-206065. (RR)
Vând iapă 5 ani cu mânz, 2.000
lei; scroafă cu 10 purcei de 0 lună,
2.500 lei. Tel. 0742-544119. (R.R)
Vând birou şi calculator mai
vechi. Tel. 0255-552563. (R.R)
Vând cilindrii noi pt. remorci, pt.
basculare, 500 lei bucata; lanţ gal
nou 50 lei bucata; masă circular
mare cu motor de 7 kw, 1.000 lei;
cazan din inox pt. ţuică 120 l, 1.000
€ neg. Tel. 0747-877713. (R.R)
Vând sta ţie amplificare pt.
maşină, subwoofer, casetofon, 150
€ neg. Tel. 0752-344323. (R.R)

Vând butelie pt. aragaz, 100 lei
neg; rochie de mireasă nouă în cutie
din Florida, 500 lei neg. Tel. 0355418571. (R.R)
Vând 20 familii de albine în
Peştere, 500 lei. Tel. 0721-508932.
(R.R)
Vând cărucior pentru copii, în
stare foarte bună, 400 lei. Tel. 0735640743. (R.R)
Vând congelator Arctic, nefolosit, 600 lei. Tel. 0724-331667. (R.R)
Vând disc mare în Racoviţa,
4.000 lei. Tel. 0256-233673, 0724836704. (R.R)
Vând mobilă sufragerie, 1.000
lei; dormitor complet, 1.400 lei;
colţar sufragerie extensibil 900 lei;
canapea extensibilă, 500 lei; fotoliu
pat, 400 lei; drujbă nemţească
nouă, 500 lei. Tel. 0355-426704,
0752-030888. (R.R)
Vând cal de 4 ani, 3.500 lei şi
iapă de 5 ani, 3.500 lei. Tel. 0355423115, 0726-747588. (R.R)
Vând purcei de 6 săptămâni,
400 lei perechea; 3 porci de 70-80
kg, 700 lei/bucata. Tel. 0355882249, 0255-510339. (R.R)
Vând semănătoare de păioase,
1.300 lei neg; maşină de împrăştiat
îngrăşăminte, 400 lei neg. Tel. 0255526023. (R.R)
Vând maşină de spălat vase
Bosch, 50 lei; călcătoare simple 40
lei şi profesionale 60 lei; masă de
călcat, 40 lei; cuptor cu microunde,
150 lei; frigider, 500 lei; biciclete de
la 200 lei; cărucior de copii nou 350
lei; filtre de cafea. Tel. 0355-425973,
0729-022526. (R.R)
Vând porci 80-120 kg, 8 lei/kg.
Tel. 0255-526841. (R.R)
Vând costum popular ţărănesc
pentru bărbaţi, 500 lei, rochie de
mireasă în stare foarte bună, 350 lei,
costum negru de ocazie, 800 lei,
dormitor vechi în stare bună, 800 lei,
dună, plapumă, covoare, aparate
radio la înţelegere, fripteuză inox de
3,3 l, 170 lei în cutie; videocasetofon, 200 lei, aparat de diafilme. Tel.
0751-847843. (R.R)
Vând vacă cu viţel, 3.500 lei. Tel.
0746-642653. (R.R)
Vând vacă cu viţel, 3.500 lei neg.
Tel. 0255-515929. (R.R)

ANUNŢ
privind licitaţia publică pentru concesionarea
unei suprafeţe de teren de 4,5 mp
anul 2010, luna iunie, ziua 15, orele 10.00
Primăria oraşului Bocşa, cu sediul în str. 1 Decembrie
1918, nr. 22, organizează licitaţie publică deschisă conf.
H.C.L. nr. 141/30.10.2009 şi a Legii nr. 54/2006, pentru
concesionarea terenului înscris în CF. nr. 183 BR sub nr. top.
690/a/1/11.../a/1/a/2/a/1/b/1/2/a/2/1/b/c/2/c în suprafaţă de
4.5 mp, pe o perioadă de 25 de ani.
Bunul imobil mai sus menţionat nu este grevat de sarcini.
Concesionarea terenului se face în scopul poziţionării unui
logo publicitar.
Studiul de oportunitate şi documentaţia de atribuire privind
organizarea şi desfăşurarea procedurii de concesionare se
achiziţionează de la Compartimentul Evidenţa, Administrarea
Patrimoniului public şi privat al oraşului, la contravaloarea de
20 lei, achiziţionarea acestora fiind condiţie pentru acceptarea la licitaţie a ofertanţilor.
Data limită pentru solicitarea clarificărilor este ultima zi de
depunere a ofertelor.
Ofertele vor fi transmise până la data de 04.06.2010 la
sediul Primăriei Oraşului Bocşa str. 1 Decembrie 1918, nr. 22,
în două plicuri sigilate, unul exterior şi unul interior, care vor
cuprinde toate actele prevăzute în instrucţiuni şi dovada
depunerii garanţiei de participare reprezentând 40 lei.
Sedinţa publică de deschidere a ofertelor va fi în data de
15.06.2010, ora 10.00 la sediul Primăriei Oraşului Bocşa str. 1
Decembrie 1918, nr. 22.
PRIMAR , JR. PATRICIU MIREL PASCU
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Anunturi
,
Vând răsaduri de roşii, ardei, gogoşari, capia. Tel. 0746-145982. (rr)
Vând bicicletă 3 roţi pt. adulţi, 3
cazane fontă diferite mărimi, mulgătoare electrică, 200 €. Tel. 0745683564, 0255-241886. (R.R)
Vând aparat de sudură, 400 lei.
Tel. 0732-285447. (R.R)
Vând dvd + sistem 5.1 home
cinema Samsung, în stare f. bună,
design modern. Tel. 0727-792621.
Vând maşină de cusut electrică,
rusească, coase, surfilează, brodează, face butoniere. Tel. 0355422338, 0770-849771.
Vând rochie de mireasă, 1.000
lei. Tel. 0752-217486.
Vând 2 biblioteci + cărţi, în perfectă stare şi dormitor. Tel. 0355801140.
Vând mobilă solidă, saltea ortopedică, lenjerie pat second-hand,
perini, tricicletă copii. Tel. 0748205247.
Vând în Anina canapea extensibilă, 600 lei; masă sticlă 3 corpuri,
200 lei; plapumă lână, 80 lei;
aspirator, 50 lei; costume bărbaţi
noi, 100 lei/buc. Tel. 0723-788000.
Vând vacă de 6 ani, rasă bălţata
românească, la al 3-lea viţel,
garantat 20 l lapte, 3.300 lei neg. Tel.
0770-849354, 0355-427940, 0735638345.

Anunturi
,

Vând Opel Vectra diesel, model
cosmo, 2007, multiple dotări,
comenzi pe volan, naviga ţie
profesională, pilot automat, dublu
climatronic, geamuri fumurii, totul
electric, 120 CP, carte service. Tel.
0744-474676, 0733-732121. (R.R)
Vând utilaje agricole aduse din
Austria la preţuri avantajoase. Tel.
0730-804745. (R.R)
Vând Renault Laguna din 2000,
taxe la zi, 4300 € neg. Tel. 0255517830. (R.R)
Vând Opel Cadett pt. piese, 1.6
diesel, din 1988, 150 € neg. Tel.
0747-180603. (R.R)
Vând Dacia 1310, din 2001,
1.250 € neg.Tel. 0255-221271. (RR)
Vând Honda Rebelde, 2.000 €
neg. Tel. 0728-821148. (R.R)
Vând Opel Astra pt. dezmembrare. Tel. 0742-544119. (R.R)
Vând tractor U650, cu cauciucuri noi, 2.900 € neg. Tel. 0742943871. (R.R)
Vând motor Dacia 1300 + cutie
de viteze, 100 €; Ford Escort pt. dezmembrare. Tel. 0255-218141. (R.R)
Vând Seat Ibiza, înmatriculat,
acte la zi, 2.000 € neg; genţi aluminiu pe 14 şi 15, 120 €/set. Tel. 0355426704, 0752-030888. (R.R)
Vând tractor Ferguson cu
cabină. Tel. 0255-526023. (R.R)

ANUNŢ
Absolvenţii Liceului Industrial nr. 5 Reşiţa “Bastilia”, promoţia
1990, clasa Prof. Voinea Ingeborg, organizează întâlnirea de 20
de ani, pe dat de 28 mai 2010, de la ora 11, în sala de festivităţi a
instituţiei de învăţământ. Sâmbătă pe 29 mai, de la ora 18, la
Complexul Atlantic, va avea loc o masă festivă. Informaţii
suplimentare la: Gerhard Chwoika, tel. 0741-016567.
Cumpăr aparatură electrocasnică şi radio, tv, asigur transport. Tel.
0723-092582.
Vând maşină de cusut electrică,
marca PFAFF. Tel. 0770-751533.
Vând cadă de baie din fontă
170x75x50 cm cu suprafaţa emailată intactă. Tel. 0355-426548, 0770751528.
Vând 4 metri pătraţi de granit gri
închis la preţ 500 lei. Tel. 0741519436.
Vând maşină de găurit trifazică,
aparat de sudură cu argon, generator de acetilenă. Tel. 0720-545776.
Vând fotolii pat 2 seturi,
negociabil. Tel. 0720-545776.
Cumpăr aparate de radio vechi,
pe lămpi, defecte sau funcţionale.
Ofer 10-40 lei funcţie de stare. Tel.
0720-545776.
Vând pat 1 persoană cu saltea
relaxa italiană. Pre ţ 350 lei
negociabil. Tel. 0770-479168.
Vând convector gaz cu tiraj
forţat, preţ 350 lei negociabil. Tel.
0770-479168.
Vând 1.500 plante magnolia
grandiflora 5 € bucata şi 14.000
nogal negro 1 €/buc. Locaţie - Barcelona. E-mail: magnolia_espana@
yahoo.com

Auto-Moto-Velo
Vând remorcă pe o axă, 1.000
lei. Tel. 0752-217486.
Vând perii electrice pentru
tractor U-650. Tel. 0722-856769,
0355-800815.
Vând motocositoare Stil, 200 €.
Tel. 0762-144602. (R.R)
Vând Cielo, an fabricaţie 2002,
în stare perfectă, 2.200 € negociabil;
Volvo neînscris, 450 € negociabil.
Tel. 0255-233854. (R.R)
Vând Seat Ibiza, înmatriculat,
acte la zi, 2.000 €; genţi aluminiu pe
14 şi 15, 500 lei/set. Tel. 0355426704, 0752-030888. (R.R)
Vând Opel Cadet alb, pe
injecţie, consum mic + maşină pt.
piese de schimb, 1.000 €. Tel. 0762748427. (R.R)
Vând Audi A6, 10.000 €; Mazda,
1.000 €. Tel. 0743-431976. (R.R)
Vând 3 vouchere, 1.000 €; Opel
Corsa din 1999, diesel, 2.700 €. Tel.
0723-596043. Vând voucher, 400 €
neg. Tel. 0727-020102. (R.R)
Vând Dacia Supernova din
2002, 1.4, benzină, 1.500 € neg;
cumpăr maşină diesel VW sau Opel
din 2001. Tel. 0762-144602. (R.R)

Vând cauciucuri, 100 - 150 lei,
roţi de ATV, de 10 ţoli, 600 lei/set,
motocicleta de 125 cmc, 650 €. Tel.
0355-425973, 0729-022526. (R.R)
Vând Opel Astra break
caravan, 1.7 turbodiesel, 1997,
servo total, ABS, airbag, închidere
centralizată, în stare foarte bună,
înmatriculat recent, acte la zi,
2.200 €; piese Opel; Opel Cadett,
900 € neg. Tel. 0729-824413. (R.R)
Vând Dacia pt. Rabla. Tel.
0255-526841. (R.R)
Cumpăr motocositoare Carpatina. Tel. 0726-411827. (R.R)
Vând Mitsubishi Cordia, 950 €
+ piese de schimb. Tel. 0371170232, 0727-751324. (R.R)
Vând motocositoare Carpatina,
3.500 lei; cositoare pe tambur pt.
tractor, 900 €, greblă pt. strâns fân,
550 €. Tel. 0746-642653. (R.R)
Vând camionetă, 1.000 €. Tel.
0744-381141. (R.R)
Vând motocositoare în stare de
funcţionare, 1.500 lei. Tel. 0726144291. (R.R)
Vând rulotă, 2.700 €. Tel. 0723335293. (R.R)
Vând tractor chinezesc, 1.000
€. Tel. 0735-322225. (R.R)
Vând 4 genţi de 13 cu tot cu
cauciucuri de 170 pe 70 pe 13 de
Golf 3 sau Opel şi 4 cauciucuri de
170 pe 80 pe 14. Tel. 0723-894929.
Vând Cielo impecabil, 2002,
benzină + gpl, jante aliaj + oţel,
cauciucuri vară + iarnă noi, alarma,
cd Sony, 4.000 € neg. Tel. 0742781850.
Vând 4 genţi de tablă de Golf 3
de 13 cu tot cu cauciucuri şi 4 genţi
de aluminiu de 14 de Golf 3 cu tot
cu cauciucuri. Tel. 0723-894929.
Vând tractor în 2 timpi marca
Porsche înmatriculat, stare f. bună,
consum redus, incl. plug şi
cositoare. Preţ 2.500 € negociabil.
Tel. 0255-234141, birta@aol.com

Vând Dacia pt. Rabla, 1500 lei.
Tel. 0355-801535. (R.R)
Vând Opel Astra break diesel,
consum 5 litri/100 km, stare bună
dar neînmatriculată, preţ fix 500 €.
Merita vazută. Tel. 0255-234141,
horsejohn.shmith@yahoo.ca
Vând pompe electrice de benzină, injectoare, capuri distribuitoare, pompe alimentare diesel pentru
orice tip auto la cele mai mici preţuri.
Ofer garanţie. Tel. 0744-852658.
Vând motocicletă gen chopper
Yamaha Maxim. Tel. 0748-099002.

Imobiliare
Vând două case în Cuptoare,
apă, canalizare, grădină, curte,
pomi fructiferi, 85.000 € negociabil,
teren 5.000 mp, 30.000 lei neg. Tel.
0255- 233854. (R.R)
Vând casă în com. Măureni, 4
camere, grădină şi alte anexe. Tel.
0726-211098.
Vând casă în satul Peştere, nr.
101, curte, grădină, 2.900 mp,
20.000 € negociabil. Tel. 0763757796. (R.R)
Cumpăr casă în Reşiţa, Soceni,
Brebu sau Ezeri ş. Tel. 0743431976. (R.R)
Vând garsonieră în Anina 6.000
€; garsonieră tip cămin în Reşiţa pe
Al. Constructorilor 10.000 € neg. Tel.
0771-5511240. (R.R)
Vând casă la Şoşdea, 3 camere,
anexe, grădină 2.800 mp, fântână în
curte, 30.000 € neg. Tel. 0355410760, 0742-856013. (R.R)
Vând garsonieră în Micro 4,
16.500 € neg. Tel. 0355-416575. (rr)
Vând garsonieră în Luncă, în
Blocul Funcţionarilor, 10.000 € neg.
Tel. 0355-418571. (R.R)
Vând apartament în Luncă,
38.000 €. Tel. 0355-414765, 0770539025. (R.R)
Vând casă în Goruia, 3 camere,
bucătărie, baie, anexe, grădină
1.100 mp, 17.500 € neg. Tel. 0371170232, 0727-751324. (R.R)
Vând apartament 2 camere, 43
mp, bucătărie, baie, convector, pe
Calea Caransebeşului, 21.000 €
negociabil. Tel. 0751-847843. (R.R)
Vând teren intravilan pe Valea
Bistrei, lângă şosea, 600 €/mp neg.
Tel. 0746-893683. (R.R)
Vând apartament 1 cameră,
baie, bucătărie, hol, balcon, 34 mp,
17.000 € neg pe Calea Caransebeşului. Tel. 0753-545597. (R.R)
Vând casă în Anina, grădină cu
pomi fructiferi, 20.000 € neg. sau
schimb cu apartament în Reşiţa. Tel.
0745-683564, 0255-241886. (R.R)
Vând casă în Centrul Aninei, 3
camere, baie, bucătărie, anexe,
40.000 €. Tel. 0766-538056. (R.R)
Vând în Herculane apartament 2
camere, 48.000 € neg. Tel. 0770507029, 0721-872110. (R.R)
Vând teren pe C. Caransebeşului, la km 3, 2.283 mp, front stradal.
Preţ 20 €. Tel. 0766-677491.
(continuare în pagina 7)

Matrimoniale
Domn, 42 ani, cu casă, caut parteneră pentru căsătorie, serioasă,
femeie de casă. Tel. 0726-648987.
Bărbat, 36 ani, educat, curat,
discret, dotat, ofer momente unice
doamnelor şi cuplurilor. Tel. 0742682681.
Tânără, discretă şi sexy aştept
tel. la 0729-215998.
Intelectual, 36 de ani, simpatic,
curat şi discret, potent, ofer plăceri
sexuale deosebite doamnelor şi
cuplurilor, id: iacda34, tel. 0742682681

ANUNŢ CONVOCARE
Pe data de 25 Mai 2010 orele 16.00 la Sediul Asociaţiei
Persoanelor cu Handicap Neuromotor Al. Trei Ape nr. 2, va avea loc
Adunarea Generală.
Ordinea de zi:
1. Raportul de activitate 2009
2. Raportul Financiar contabil 2009
3. Raportul Comisiei de Cenzori
4. Alegere Consiliului Director şi al Comisiei de cenzori
pentru următorii 4 ani.
În caz de neprezentare a cvorumului de cel puţin 51% se va
reprograma Adunarea Generală pentru 01 iunie 2010 orele 16.00.
Ştefan Steiner, preşedinte AHN-CS, Tel. 0751-486304, 0771-725883

Anunturi
,
Imobiliare
Vând apartament 2 camere în
Bocşa, renovat recent, la cheie. Preţ
neg. Tel. 0722-691610.
Vând teren pe Calea Timişorii,
deasupra de Transprotector, 3.600
mp. Preţ 10 €/mp neg. Tel. 0255233119, 0770-849354.
Vând casă, Bocşa Montană,
central, aranjată, toate utilităţile, 3
camere, dining + bucătărie, 2 băi,
garaj. Preţ 47.000 € neg. Tel. 0255555023, 0771-245398.
Vând sau schimb casă în Gătaia
cu apartament în Reşiţa sau Timişoara, 2-3 camere, conf. 1, etaj 1;
casa: 2 camere decomandate, bucătărie, baie, hol, cămară alimente +
curte, garaj, anexe, teren casă
1.520 mp. Preţ neg. Tel. 0256410590, 0747-832171.
Închiriez garaj str. G.A. Petculescu, nr. 44, (Gara Sud). Tel. 0723160358.
Vând urgent sau schimb apart. 3
camere, conf. 1, semi-decomandat,
cu îmbunătăţiri, gresie, faianţă,
laminate, centrală, termopane, uşă
metalică, cu apartament 2 camere
sau garsonieră + diferenţă. Tel.
0749-486188, 0355-802548.
Vând apart. 3 camere, conf. 1,
bloc 4 etaje, acoperit, uşă metalică,
termopane, centrală cupru, faianţat,
grădină în faţă bun pt. extindere,
aproape de spital, Micro 2, 49.000 €
neg. Tel. 0752-217486.
Vând avantajos cameră de cămin cu baie, în blocul funcţionarilor.
Tel. 0724-998500.
Vând apartament 2 camere în
Moroasa, parter, posibilităţi vad
comercial. Tel. 0724-998500.
Vând în Băile Herculane, lângă
piaţă, apartament 2 camere decomandat, utilat. Tel. 0724-998500.

Anunturi
,

Vând teren în centru, lângă
BCR, 430 mp. Tel. 0724-998500.
Vând terenuri în Băile Herculane, diferite poziţii şi mărimi. Tel.
0724-998500.
Vând sau schimb apartament 4
camere, str. Făgăraşului, confort 1,
cu îmbunătăţiri, cu apartament 2
camere, conf. 1, etaj 1 sau 2, cu
vedere spre soare + diferenţă. Tel.
0770-496885, 0720-539198, 0355409456.
Vând apartament 2 camere,
salon mare, bucătărie, cabină duş,
gresie, faianţă, termopan, totul nou,
în Anina, 12.000 € neg. Tel. 0748301892.
Vând casă că etaj, în Reşiţa, str.
Valea Domanului, nr. 1. Tel. 0722501895.
Vând teren pe Calea Caransebeşului, 1700 mp, cu acte la zi, 7 €
neg/mp. Tel. 0745-809643.
Vând apartament 3 camere, et.
1, conf. 1, pe Muncii lâng ă
Trandafiru. Tel. 0355-801140.
Cumpăr locuinţă modestă în
Reşiţa. Tel. 0748-205247.
Vând apartament 2 camere, et.
1, Oraviţa. Preţ 11.000 € negociabil.
Tel. 0731-065922.
Vând apartament 2 camere în
Anina, renovat, centrală proprie,
mobilat, zonă centrală, 17.500 €
neg. Tel. 0723-788000.
Vând grădină 1100 mp înspre
Drumul Lupacului.Tel. 0355-410067
Închiriez garsonieră, centrală
termică, termopane, parţial mobilată, 75 €/lună. Tel. 0355-416020.
Persoană fizică vând garsonieră, Aleea Albăstrelelor, et. 2, cu
multiple îmbunătăţiri, 12.600 €. Tel.
0770-746033, 0728-213320.
Vând garsonieră fără intermediari, Al. Tineretului, et. 1, parţial
îmbunătăţită, preţ negociabil. Tel.
0735-930095.

Vând apartament centru, mobilat ultramodern, open space 82 mp,
condiţii lux, 40.000 €. Tel. 0722960102 sau 0770-479076.
Vând teren-grădină, 6.300 mp,
în Reşiţa pe Calea Caransebeşului,
la km 6, după parapet în stânga între
sosea şi drumul din deal. Tel. 0734076869.
Vând pădure în Reşiţa pe Calea
Caransebeşului la km 6, în dreapta
şoselei. Tel. 0734-076869.
Vând casa în Bocşa Montană cu
3 camere, cu bucătărie, baie,
terasă, gaz, termopane, centrală,
podele laminate + grădină. Tel.
0771-482592.
Vând apartament cu 2 camere,
Micro 2 lângă piaţă, etaj 4/4 bloc
acoperit, cu termopan, gresie,
faianţă, mobilat. Tel. 0724-700792.
Schimb apartament cu 2 camere, micro 2, etaj 4/4, bloc acoperit cu
apartament 3 camere în Govândari
exclus turn ofer diferenţă. Tel. 0724700792.
Schimb casa în Bocşa Montană
cu 3 camere, cu îmbunătăţiri, cu
apartament în Reşiţa cu 2, 3 camere
zona Govândari, exclus turn +
diferenţă. Tel. 0771-482592.
Vând apartament 1 cameră
lângă Comisariat, complet utilat,
pers. fizică, 23.000 €. Tel. 0742089232.
Vând apartament 3 camere
decomandat, confort 1, 2 băi,
renovat complet, zonă foarte bună,
cu loc de parcare inclus, etaj 2/4,
preţ 44.000 € neg. Tel. 0745620624.
Vând apartament 3 camere pe
Republicii 18, renovat nou, locuibil
imediat, mobilat parţial, 47.000 €
negociabil. Tel. 0740-348082.
Vând casă în Bocşa Montană la
str. Principală, 50.000 €. Tel. 0748051170.

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

Inspectoratul Judeţean
de Poliţie
l 05.05.2010: la Caransebeş a
fost depistat un şofer ce conducea
un autoturism având autorizaţia
de circulaţie provizorie expirată.
l 06.05.2010: accident de circulaţie, pe DN 6 soldat cu vătămarea
corporală a unei persoane.
l 06.05.2010: o fată de 18 ani,
din Oţelu Roşu, în urma unor
discuţii în contradictoriu cu mama
sa referitoare la consumul de
ţigări, după plecarea mamei sale a
luat decizia de a sări de la etajul
patru al blocului în care locuia, cu
intenţia de a se sinucide.
l 07.05.2010: minor rănit grav
pe trecerea de pietoni pe Bulevardul Republicii.
l 07.05.2010: o persoană a fost
găsită decedată în locuinţa sa din
Oraviţa. Întrucât cadavrul se afla
în stare avansată de putrefacţie
nu s-a putut constata dacă acesta
prezintă leziuni sau alte urme de
violenţă.
l 07.05-09.05.2010: acţiune pt.
prevenirea şi combaterea activităţilor ilegale cu produse din tutun.
l 08.05.2010: o persoană necunoscută, prin distragerea atenţiei,
a sustras încasările zilnice a unei
societăţi comerciale, cu profil în
panificaţie, în valoare de aprox.
1800 lei. Autorul a fost identificat,

Anunturi
,

prejudiciul fiind recuperat în
totalitate.
l 08.05.2010: urmărit internaţional prins de poliţiştii din Anina.
l 08.05.2010: ultima etapă a
campaniei de informare pentru
prevenirea furturilor din autoturisme pe raza municipiului Reşiţa.

Anunturi
,

Firmă confecţii metalice executăm porţi, garduri, grilaje, rafturi,
diverse confecţii metalice la preţuri
avantajoase. Tel. 0720-070885.
Transport zilnic persoane în
Italia, Spania, Portugalia, Franţa,
Belgia, Anglia, Irlanda şi Germania
la destinaţie, cu maşini moderne
climatizate. Tel. 0721-285100.
Familie serioas ă dorim să
închiriem casă în Reşiţa sau să
între ţinem b ătrâni. Tel. 0724653985.
Curăţăm covoare la domiciliu cu
aparatură profesională la preţ de 3
lei/mp. Simplu, curat şi comod. Nu
trebuie mutat nimic, uscare în 30
min. Tel. 0758-052933.
Transport de marfă intern şi
internaţional. Tel. 0745274929
Repar calculatoare, laptopuri,
instal ări Windows, programe,
switch-uri, routere, devirusări şi la
domiciliul dvs. Tel. 0770-478962.
Traduceri autorizate germanăromână rapid la un preţ mic. Tel.
0754-889176.
Predau lb. germană pt. începători sau avansaţi la un preţ mic. Tel.
0754-889176.
Execut instalaţii sanitare,
montez centrale, toată gama de
instalaţii, la preţuri avantajoase. Tel.
0745-301165.
Sonorizăm următoarele evenimente la preţuri avantajoase: nunţi,
botezuri, banchete, majorate, diverse evenimente. Tel. 0770-479506,
0721-606034 Reşiţa jud. CS.
Farmacia Catena angajează
Repar calculatoare hard şi soft
farmacist şi asistent de farmacie. la domiciliu. Tel. 0748-563666.
Sudor MIG MAG caut de lucru,
Cerinţe: studii de specialitate,
ALP, experienţă. CV la email: rog seriozitate. Tel. 0765-815023.
Executăm plase ţânţari şi
resurse.umane@catena.ro fax:
reparaţii tâmplărie PVC, reglaje. Tel.
021-220.49.27
0770-515632.
Fac menaj. Tel. 0731-882361,
Caut post de jurist. Tel. 07270770-456679. (R.R)
505315.
Vând apartament 3 camere, în
Reşiţa, Moroasa, 68 mp, conf. 1,
semidecomandat, et. 1/4, gresie,
faianţ ă, termopane, centrală
proprie, podea laminată + parchet,
42.000 €. Tel. 0727-798285.
Vând 4.000 mp teren Bocşa,
preţ 20 €/mp Tel. 0748-051170.
Vând apartament 3 camere,
decomandat, îmbunătăţit, centrală,
termopane, 2 băi, sau schimb cu
casă în Reşiţa sau Câlnic. Tel. 0723894929.
Schimb apartament 2 camere,
etaj 8, vis-a-vis de Spar pentru
apartament 3 camere plus diferenţă,
în Govândari. Tel. 0724-336065.
Vând apartament 3 camere, et.
3, îmbunătăţiri, Moroasa, 68 mp,
44.000 €. Tel. 0458-211132.
Vând garsonier ă pe Aleea
Tineretului, Reşiţa, îmbunătăţită, et.
4, 22.000 €. Tel. 0748-844081.
Închiriez apartament 2 camere,
decomandate, renovat, modernizat
şi mobilat în Retezatului nr. 17, pe
termen lung. Tel. 0723-130321.
Vând 2 camere de cămin intabulate, în Reşiţa, 10.000 € neg.; o
garsonieră în Anina, 6000 € neg. Tel.
0741-231484, 0771-551240. (R.R)
Cumpăr casă în Reşiţa, Soceni,
Brebu sau Ezeriş.Tel. 0743-431976.

Oferte-Cereri
de Serviciu

ANUNŢ

Teatrul de Vest Reşiţa

Primăria oraşului Oraviţa organizează licitaţie
publică cu strigare pentru
vânzarea conductei de DN
400 mm, lungime de 1.427
m, în data de 27 mai 2010,
orele 13,00.
primar
inf. GOGA ION

JOI, 13.05.2010, ora 19,00
l spectacolul CENUŞĂREASA de Charles Perrault, un
spectacol de Dan Mirea
Distribuţia: Ana-Maria Cizler, Camelia Ghinea, Eugen
Drăghin, Miruna Grangure, Dodi-Anca Rădulea, Florin Ruicu,
Nicolae Pârvulescu, Iustina Prisăcaru.
DUMINICĂ, 16.05.2010, ora 19,00
l spectacolul BĂTRÂNA şi HOŢUL de Viorel Savin, regia
artistică: Iustina Prisăcaru, scenografia N.D. Vlădulescu.
Din distribuţie fac parte actorii: Iustina Prisăcaru, Marius
Tudor, Florin Ibraşi.

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 12.05.2010
l 09.05.2010: într-un bar din
Zerveşti, un bărbat a decedat.
l 09.05.2010: în timp ce s-a
plimbat cu schiliftul, montat cu
ocazia sărbătoririi Zilei Narciselor,
un tânar a sărit din acesta şi a fost
lovit de scaunul din spate.
l 10.05.2010: minor surprins în
timp ce a sustras un telefon mobil.
Inspectoratul pentr u
Situaţii de Urgenţă
l 05.05.2010: un cablu electric
defect a dus la izbucnirea unui
incendiu la un sălaş (adăpost
animale) din Vârciorova.
l 05.05.2010: o vacă căzută în
fundaţia unei construcţii în
localitatea Radimna a fost salvată
de pompieri.

REŞIŢA: Agent securitate: 50; Amanetar: 1; Asfaltator: 50; Asistent medical generalist: 1; Automatist: 4;
Barman: 1; Bucătar: 1; Coafor: 2; Director comercial: 1; Director tehnic: 1; Dulgher: 46; Electrician în
construcţii: 6; Fierar betonist: 30; Frizer: 2; Încasator şi cititor contoare de energie electrică, gaze, apă: 1;
Inginer construcţii civile, industriale şi agricole: 5; Inginer de cercetare în electromecanică: 1; Instalator apă,
canal: 2; Maistru construcţii civile, industriale şi agricole: 1; Manichiurist: 2; Muncitor necalificat la
demolarea clădirilor, zidărie, mozaic, faianţă, gresie, parchet: 25; Muncitor necalificat la întreţinerea
drumurilor, şoselelor: 40; Muncitor necalificat în industria confecţiilor: 4; Muncitor necalificat la asamblarea,
montarea pieselor: 5; Operator calculator electronic şi reţele: 5; Ospătar: 1; Pizzar: 1; Programator: 1;
Psiholog: 1; Sudor: 5; Sudor manual cu flacăra de gaze: 3; Zidar pietrar: 2; Zidar rosar tencuitor: 10;
ANINA: Şef birou organizaţie politică, obşteasca, umanitară: 1; Şofer autocamion/maşină de mare
tonaj: 1;
BOCŞA: Circularist la tăiat lemne de foc: 2; Dulgher: 2; Manipulant mărfuri: 4; Zidar-rosar-tencuitor: 2;
BĂILE HERCULANE: Baies: 3; Barman: 3; Bucătar: 2; Camerista hotel: 2; Curier: 1; Director vânzări: 1;
Femeie de serviciu: 3; Îngrijitor clădiri: 1; Lucrător bucătărie: 3; Maseur: 3; Muncitor necalificat la demolarea
clădirilor, zidărie, mozaic, faianţă, gresie, parchet: 2; Operator preparare băuturi alcoolice şi răcoritoare: 12;
Ospătar: 1; Paznic: 1; Recepţioner hotel: 1; Şofer autocamion/maşină de mare tonaj: 2; Vânzător: 1;
CARANSEBEŞ: Asistent medical generalist: 1; Muncitor necalificat în silvicultura: 2;
ORAVIŢA: Muncitor necalificat în silvicultura: 3; Muncitor necalificat la demolarea clădirilor, zidărie,
mozaic, faianţă, gresie, parchet: 4; Operator maşini unelte semiautomate şi automate: 1;
TOTAL JUDEŢ: 376

(RR) - Anunţuri preluate de la Radio Reşiţa
Redacţia nu î şi asumă responsabilitatea pentru textul
anunţului gratuit transmis telefonic sau prin talon,
responsabilitatea revenind în exclusivitate persoanelor
care l-au comunicat.

Nume
Adresa

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

Iliasă Ioan
Tel. 0723-144.233

Tehnoredactare: PRISMA
Tiparul: West Tipo Internaţional

Prenume

Telefon

Textul anuntului:
,

Mai
320058 Reşiţa, Str. Libertăţii, Bl. A3, Ap. 17
www.prisma-online.ro redactia@prisma-online.ro

Tel. 0255-22.11.34
Fax 0355-81.05.33
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PRISMA
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LIGA 1
Clasament
etapa
a 15-a:
Clasament
etapa
Clasament
etapa
a32-a:
17-a:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

HANDBAL

M M V V E E I I GMGM GP
M V E I
GM
32 18
9 5
40
32 16 12 4
47
32 17
8 7
42
32 15 13 4
54
32 16
8 8
45
32 13 13 6
45
32 13
9 10
50
32 13
8 11
37
32 11
9 12
37
32 8 14 10
28
32 9 11 12
29
32 10 6 16
31
32 8 10 14
30
32 10 3 19
41
32 7 10 15
27
32 6 12 14
18
32 6 10 16
26
32 7 5 20
33

CFR Cluj
Unirea Urziceni
FC Vaslui
FC Timisoara
Steaua Bucuresti
Dinamo Bucuresti
Rapid Bucuresti
Otelul Galati
FC Brasov
Gaz Metan Medias
Gloria Bistrita
Inter Curtea de Arges
Astra Ploiesti
U. Craiova
Poli Iasi
Pandurii Tg. Jiu
Ceahlaul Piatra Neamt
Unirea Alba Iulia

P
GP
GP P P
20 63p
25 60p
27 59p
25 58p
36 56p
32 52p
36 48p
35 47p
28 42p
37 38p
44 38p
45 36p
42 34p
50 33p
43 31p
30 30p
49 28p
56 26p

Etapa urmatoare (33/34) 15.05 - 18.05.2010: Sambata 15.05:
Gaz Metan Medias - Alba Iulia (ora 17:00, GSP TV); CFR Cluj International (ora 19:00, Digi Sport); Duminica 16.05: Bistrita - Poli Iasi
(ora 15:00, GSP TV); Otelul Galati - FC Vaslui (ora 17:00, GSP TV);
Urziceni - Ceahlaul (ora 19:00, Digi Sport); Steaua - U Craiova (ora
21:00, Digi Sport); Luni 17.05: FC Brasov - Rapid (ora 20:00, Digi
Sport); Pandurii Tg. Jiu - FC Timisoara (ora 21:45, Antena 1); Marti
18.05: Dinamo - Astra Ploiesti (ora 20:30, GSP TV).

HANDBAL MASCULIN - LIGA NA[IONAL~
Clasament
Clasamentetapa
final:aa 15-a:
Clasament
etapa
17-a:

M
V E I
M
M VV E E I I
1. HCM Constanta
24 21
2 1
2. UCM Resita
24 18
2 4
24 17
1 6
3. Pandurii Tg. Jiu
4. Stiinta Dedeman Bacau
24 15
4 5
24 15
2 7
5. Steaua MFA Bucuresti
24 15
0 9
6. U Bucovina Suceava
7. HC Odorheiu Secuiesc
24 11
0 13
24 9
1 14
8. Transilvania Cluj
9. HC Minaur Baia Mare
24 8
2 14
24 6
2 16
10. Poli Timisoara
11.
CSM Satu Mare
24 6
1 17
24 4
2 18
12. Dinamo Bucuresti
13. Rom Cri Brasov
24 1
1 22
CSM Medgidia s-a retras din campionat.

GM
M
G
GM
788
739
667
746
717
715
710
634
633
608
702
703
606

GP
GP
GP
626
624
638
689
639
650
731
663
640
718
777
810
763

P PP
44p
38p
35p
34p
33p
30p
22p
19p
18p
14p
13p
10p
3p

UCM Resita, vicecampioana Romaniei la handbal masculin.
Echipa de handbal masculin UCM Resita a câstigat vineri, pe teren propriu, ultimul meci al sezonului, cu CSU Suceava, primind medaliile de
argint. Dupa încheierea campionatului, primele opt echipe clasate vor fi
angrenate în Cupa Ligii Nationale, competitie programata la Brasov.

COMPETIŢII SPORTIVE ÎN SĂPTĂMÂNA URMĂTOARE:
07 - 23 mai:
08 - 30 mai:
10 - 16 mai:
14 - 16 mai:

HOCHEI PE GHEATA, CM, Germania;
CICLISM - Turul Italiei, Il Giro 2010;
TENIS - Turneu ATP si WTA, Open Madrid, Spania;
FORMULA 1 - MP din Monaco, Monte Carlo.

DE VĂZUT LA TV:
BASCHET: Finala Diviziei A - meci 1
Vineri TVR 2 ora 17:30
RUGBY: Div Nationala, Steaua - Farul Constanta, Etapa 10
Sambata TVR 2 ora 11:00
CICLISM: Turul Italiei, ziua 6
Sambata Eurosport ora 15:30
POLO: Superliga Nationala, Turneul final 3 - meci 1
Sambata TVR 2 ora 16:00
HANDBAL FEM.: Finala Ligii Campionilor, retur, Oltchim - Viborg
Sambata ProTV ora 20:45
MOTOCICLISM: Camp Mondial de Superbike; Etapa 6, Kyalami
Duminica Eurosport ora 13:00
FORMULA 1: Marele Premiu din Monaco, Monte Carlo, Etapa 6, cursa
Duminica TVR 1 ora 14:55
TENIS: Turneu WTA, Madrid Open, Finala
Duminica Eurosport ora 16:30

CICLISM

TENIS

Vineri/14 Mai

Timişoara

Timişoara

Prognoza meteo
pe următoarele
11 zile

Caransebeş

+23ºC
+11ºC

Reşiţa
Oraviţa +23ºC
+14ºC

+22ºC
+13ºC

Luni, 17 Mai

+25ºC
+1 3 º C

Sâmb@t@/15 Mai

Duminic@/16 Mai

Timişoara
Caransebeş

+23ºC
+12ºC

Reşiţa

+24ºC
+12ºC

Oraviţa +24ºC
+13ºC

Miercuri, 19 Mai

Timişoara
Caransebeş
Reşiţa

+22ºC
+8ºC

+22ºC
+12ºC

+21ºC
+11ºC

Joi, 20 Mai

Vineri, 21 Mai

Caransebeş
Reşiţa

+12ºC
+6ºC

Oraviţa +21ºC
+11ºC

Oraviţa +23ºC
+12ºC

+22ºC
+14ºC

Marţi, 18 Mai

FORMULA 1

La sfarsitul acestei saptamani
se va desfasura etapa cu numarul
sase din cadrul Campionatului
Mondial de Formula 1, pe circuitul
de la Monte Carlo, Monaco. Clasamente generale inainte de
Monte Carlo:
Clasament General Piloti:
1. Jenson Button
70
2. Fernando Alonso
67
3. Sebastian Vettel
60
4. Mark Webber
53
5. Nico Rosberg
50
6. Lewis Hamilton
49
7. Felipe Massa
49
8. Robert Kubica
44
9. Michael Schumacher 22
10. Adrian Sutil
16
11. Vitantonio Liuzzi
8
12. Rubens Barrichello
7
13. Vitaly Petrov
6
14. Jaime Alguersuari
3
15. Nico Hulkenberg
1
Clasament General Echipe
1. McLaren Mercedes
119
2. Scuderia Ferrari
116
3. Red Bull Racing
113
4. Mercedes Grand Prix
72
5. Renault F1 Team
50
6. Force India F1
24
7. Williams F1 Team
8
8. Scuderia Toro Rosso
3
9. Virgin Racing
0
10. BMW Sauber F1 Team
0
11. Hispania Racing
0
12.
Lotus
F1
Racing
0
Vinokourov, noul lider al Turului Italiei. Ciclistul kazah Alexandre
Vinokourov a preluat tricoul roz de lider al Turului Italiei, dupa etapa a
3-a, desfasurata intre Amsterdam si Middelburg (224 km). Ultima
mansa desfasurata pe teritoriul Olandei a fost castigata la sprint de
Romania - Ucraina 3-1/ Tribelgianul Wouter Weyldant. Rutierul echipei Quick Step a fost colorii, in barajul pentru Cupa
inregistrat la sosire cu timpul de 5 ore si 6 secunde, impunandu-se in Mondiala. Romania s-a calificat
fata australianului Graeme Brown (Rabobank) si a germanului Robert pentru barajul Grupei Mondiale a
Forster (Milram).
Cupei Davis, punctul castigator
Principal favorit la sprint, Andre Greipel (HTC-Columbia) a ratat fiind adus de Victor Hanescu.
pentru a doua etapa la rand sansa unui succes, terminand in pozitia a Reprezentantul tarii noastra l-a insase dupa ce a fost surprins de accelerarea puternica a lui Weylandt.
vins in trei seturi, scor 6-4, 6-2, 7Purtator pentru doar a doua oara in cariera al tricoului roz, 5, pe Sergiy Stakhovsky, iar scorul
australianul Cadel Evans (BMC) a sosit cu o intarziere de 45 secunde, a devenit 3-1 pentru tricolori.
lasandu-i astfel sefia cursei kazahului Vinokourov de la Astana.
Celelalte meciuri desfasurate:
La fel ca in ziua precedenta, etapa a fost influentata de numeroase
Meciul 1: Victor Hanescu cazaturi si de vantul puternic de pe coasta Marii Nordului, plutonul Illya Marchenko 7-6 (1), 7-5, 6-4;
rupandu-se in mai multe grupuri mici de rutieri. Intr-o cazatura
Meciul 2: Adrian Ungur importanta a fost antrenat si britanicul Bradley Wiggins (Sky), primul Sergiy Stakhovsky 2-6, 7-6(3), 5lider al turului pierzand nu mai putin de patru minute in raport cu 7, 5-7;
Meciul 3: Horia Tecau/ Victor
invingatorul. Americanul Christian Vandevelde (Garmin) a abandonat
cursa, dupa ce a suferit o fractura de clavicula. Marti a fost zi de pauza Hanescu - Sergei Bubka/ Sergiy
in Il Giro, caravana ciclista urmand a trece pe teritoriul Italiei. Cursa s-a Stakhovsky 6-4, 6-4, 6-2;
Meciul 4: Victor Hanescu reluat, miercuri, cu o etapa contratimp pe echipe, intre Savigliano si
Sergiy Stakhovsky 6-4, 6-2, 7-5.
Cuneo (32.5 km).
Romania va intalni in urma
Turul ciclist al Romaniei porneste la drum din Deva. Editia din
acest an a Turului Ciclist al României va cumula 1170,5, iar startul se va tragerii la sorti, pe teren propriu,
da la 5 iunie, de la Deva, unde se va disputa prologul, competitia fiind Ecuadorul, in barajul de promostructurata în sapte etape: Alba Iulia - Târgu Mures (118 km), Târgu vare in Grupa Mondiala a Cupei
Mures - Vatra Dornei (174,8 km), Vatra Dornei - Suceava (137,6 km), Davis. Barajul pentru Grupa
Suceava - Botosani (219,2 km), Botosani - Piatra Neamt (184,3 km), Mondiala va avea loc in perioada
17-19 septembrie.
Bacau - Buzau (179,5), Slobozia - Constanta (154,1 km).

Joi/13 Mai

+24ºC
+13ºC

8

Viborg a facut instructie cu Oltchim. Victorie la sapte goluri
diferenta pentru Viborg in prima mansa a finalei Ligii Campionilor cu
Oltchim Ramnicu Valcea, formatia daneza impunandu-se, pe teren
propriu, cu 28-21 (14-11), dupa ce a condus la un moment dat chiar si
cu zece goluri diferenta.
Oltchim a rezistat in fata masinii de handbal numita Viborg doar in
primele 17 minute, cand formatia lui Radu Voina s-a aflat in
permanenta la conducere. La jumatatea primei reprize campioana
Romaniei si-a majorat avantajul la doua goluri, scor 7-5, dupa ce
Stanca a finalizat de pe semicercul de sase metri din pasa Narcisei
Lecusanu. A fost ultimul moment in care Oltchim a mai contat in joc,
Viborg venind ca un adevarat tavalug peste echipa lui Radu Voina.
Dupa 14-11 la pauza, Oltchim a cazut si mai mult in debutul partii
secunde, Popovic dezlanduindu-se cu trei goluri la rand. Scorul a
inceput sa capete proportii pe masura trecerii timpului si Oltchim nu a
mai gasit inspiratia necesara pentru a desface agresiva defensiva
daneza. Astfel s-a ajuns la 20-13, dupa care Oltchim a revenit usor intro situatie de dubla superioritate numerica. Elevele lui Voina au
recuperat trei goluri, dar jucatoarele de la Viborg erau departe de a-si fi
consumat ideile de joc. Ultimele minute au trecut greu pentru Oltchim,
echipa din Ramnicu Valcea incasand gol dupa gol, astfel ca scorul de
pe tabela a ajuns la un neverosimil 28-18. Intr-un final chinuitor,
Oltchim a limitat pe cat posibil pierderile, dar returul de la Bucuresti se
anunta unul infernal, in conditiile in care Viborg va incepe meciul la
adapostul celor sapte goluri.

+12ºC
+7ºC

Sâmbătă, 22 Mai

Duminică, 23 Mai

Reşiţa

+19ºC/+7ºC

+16ºC/+7ºC

+15ºC/+7ºC

+18ºC/+9ºC

+18ºC/+10ºC

+24ºC/+12ºC

+27ºC/+13ºC

Timişoara

+19ºC/+7ºC

+16ºC/+8ºC

+17ºC/+8ºC

+19ºC/+9ºC

+18ºC/+10ºC

+24ºC/+11ºC

+28ºC/+12ºC
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