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Alimente pentru
beneficiarii PEAD 2010

Nout ţi privind regimul
juridic al unor imobile
preluate în mod abuziv

în perioada 6 martie
1945 - 22 decembrie 1989

ă

Cariere fără frontiere

S pt mâna european a
regiunilor i ora elor
ă ă ă

ş ş

Telemedicin@ între Re}i]a }i Vâr}e]
Între Spitalul Judeţean de Urgenţă din Reşiţa şi Spitalul din Vârşeţ,

Serbia, va fi stabilită o legătură directă, în timp real, prin aşa numitul
sistem de telemedicină. Acest lucru devine posibil datorită unui proiect
European IPA, în valoare de 1.150.000, care a fost câştigat în baza
cooperării transfrontaliere.

Proiectul presupune achiziţionarea de aparatură medicală de
diagnostic de înaltă performanţă, în valoare de peste 900.000 de euro,
realizarea unei conexiuni video de tip intranet între cele două instituţii,
organizarea de work-shopuri pentru pregătirea medicilor şi a cadrelor
medicale pentru implementarea sistemului unic în această parte a
Europei. Proiectul va permite colaborarea on-line între medicii celor
două spitale, dar şi din alte unsprezece unităţi spitaliceşti din zona
Reşiţei şi a zonei Vârşeţ din Voievodina, avînd la dispoziţie imagini video
ale tuturor testelor medicale precum şi a diagnosticelor şi tratamentelor
administrate. Iniţiatorul proiectului este dr. Ion Sfera, preşedintele
Consiliului de Administraţie al Spitalului din Vârşeţ, având ca partener
aplicant pe dr. Dumitru Secăşan, directorul Spitalului Judeţean de
Urgenţă din Reşiţa, sprijiniţi, desigur, de echipele lor medicale.

Între cele două spitale cel din Reşiţa şi cel din Vârşeţ - există anu
mite similitudini, cel puţin ca tehnică şi ca nivel medical, de aceea o coo
perare în timp real n-ar strica nimănui, consider cei implicaţi în proiect.

- -
-

ă
(Dan Apsotolescu)

Asocia şiţia Urbarial ţa Română Re ă Reuniunea de Cântări, Lectură şi Muzică Reşiţa Română
Asocia ă Re ă a fost înfiin ă în anul 1892 sub

denumirea de Asocia ă

ă,
iar în anul 1946 ă a
Plugarilor Români din Re ă.

Terenurile, care au făcut parte din izlazul comunal sunt în suprafaţă
de 485,722 ha., formate din „Islazul Mare” (389,183 ha), „Gol” (37,983
ha), „Camenic” (28,085 ha), „Faţă” (27,624) şi „Pe Vale” (2,878 ha).

Această suprafaţă este înscrisă în statutul publicat de asociaţie în
anul 1946 în Monitorul Oficial al României

În noiembrie 2005 a fost reînfiinţată Asociaţia Urbarială a Plugarilor
Români din Reşiţa Română (preşedinte Iliasă Ioan), asociaţie care a
revendicat terenurile avute în proprietate.

Sunt îndreptăţiţi să facă parte din asociaţie urmaşii celor, aproxima
tiv, 200 de familii înscrise în tabelul nominal anexat statutului (din 1946)
la care se mai adaugă fostul UDR cu 14 ha, Biserica Greco-Catolică 6
ha şi Primăria Reşiţa un hectar. (Numele foştilor membri ai căror urmaşi
sunt îndreptăţiţi să facă parte din asociaţie, este publicat în pagina 2).

Statutul asociaţiei stipula echivalenţa dintre un hectar şi un vot care
îi revenea proprietarului în situaţie în care se luau decizii, dar indiferent
de mărimea suprafeţei deţinute , acesta nu putea beneficia de mai mult
de 10 voturi în cadrulAdunării Generale.

Vânzarea terenurilor era acceptată doar între membrii asociaţiei şi,
cu acordulAdunării Generale, în situaţii speciale către solicitanţi extern

Cu toate că reînfiinţarea asociaţiei s-a făcut în condiţii de legalitate,
cred că atitudinea manifestată de Primăria Reşiţa, faţă de revendicările
legitime ale asociaţiei, este reticentă şi chiar ostilă; afişând, aparent,
aşa-zisa grijă faţă de „bunăstarea comună”, în realitate este vorba de
interesul autorităţii de a dispune de această avere. Consider că
această avere, care aparţine asociaţiei, poate fi mai bine administrată
de aceasta, prin atragerea de fonduri, în mod transparent, în folosul
asociaţiei şi al întregii comunităţi locale.

Deşi în prezent, există un litigiu pe rolul instanţei judecătoreşti, pen
tru soluţionarea revendicărilor asociaţiei, cred că, în actualul context şi,
fără a ieşi din cadrul legal, dar cu bună-credinţă şi înţelegere a situaţiei,
se poate ajunge la o soluţionare rezonabilă a notificării făcute.

Reuniunea de Cântări, Lectură şi Muzică a Plugarilor Români din
Reşiţa Română, înfiinţată în anul 1894, a reprezentat o adevărată
instituţie implicată o mare perioadă de timp în evenimentele urbei.
Reuniunea s-a înscris, firesc, în mişcarea culturală bănăţeană cu larg
caracter de masă, începută la sfârşitul secolului al nouăsprezecelea.

Factorul principal al reuşitei acţiunilor
culturale de masă din Banat a fost nivelul
cultural ridicat al ţărănimii; existau, în acea
vreme, ţărani-corişti, ţărani-dirijori, ţărani-
scriitori şi publicişti, ţărani-actori şi
compozitori.

Reuniunea a fost una dintre cele mai
importante asociaţii culturale ale Reşiţei,
constituind nucleul activităţii corale şi tea
trale locale, care a rezistat mai bine de un
secol şi care a contribuit la închegarea altor
grupări culturale printr-o implicare directă.

Astfel, dirijorul Corului Reuniunii, Iliasă
Ioan, nu numai că a susţinut şi promovat,
dar a şi participat în mod direct la activitatea
corală din Câlnic, Moniom, Cuptoare, a
Corului Sindicatelor şi a corurilor biseri

ceşti. În cadrul mişcării corale ţărăneşti a proliferat şi mişcarea teatrală
bănăţeană, de o mare amploare şi în ascendent faţă de cea din Ardeal,
situaţie recunoscută şi admirată de Iosif Vulcan care aprecia, încă din
anul 1889, ca „plugariul nostru din Banat ne-a creat temelia teatrului
naţional” iar în anul 1904, în revista „Familia”, dr. Iosif Blaga scria că: „În
Banat, unde sunt atâtea reuniuni de cântări şi coruri, acestea înseşi
s-au pus în fruntea mişcării teatrale. Dau şi concerte şi teatru.”

Reuniunea de Cântări, Lectură şi Muzică Reşiţa Română a fost
reînfiinţată în luna octombrie 2007 (preşedinte Iliasă Ioan), cu scopul
de a continua tradiţiile corale, teatrale şi muzicale ale vechii asociaţii.

Deşi, în prezent, numărul membrilor asociaţiei este mic, sper ca, în
viitor, un număr cât mai mare de persoane să participe şi să susţină
activităţile Reuniunii, să devină membrii activi, pentru promovarea
tradiţiilor ecumenice, spirituale şi cultural-artistice locale, a diversităţii
culturale şi a dialogului inter-cultural.
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Re ţa Română - trecutşi şi prezent

Joi 7 oct. ora 17.00

o

ţi, 12 oct. ora 17.00 l

o

Joi, 21 oct. ora 17.00

- Deschiderea festiv
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a Casa de
Cultur

l ţa: - Festivitatea
dezvelirii pl

l

ţionalul Bal al Strugurilor
la Casa de

Cultur
ţiei din 1956.

ă la Casa de
Cultură Maghiară

- Expozi ă plastică: Kurta
Kazimir

la Biserica
Romano-Catolică Maria Zăpezii: -
Bagyinszki Zoltan (Gyula-Ungaria): Via

ă Maghiară: - Lansare de carte:
scriitoarea Fiilop Lidia

a Oravi
ăcii comemorativeArany Jânos

a cantina
Grupului

ă Maghiară: - Comemorarea
Revolu

Sâmbătă, 9 oct. ra 18.30

Joi, 14 oct.

Sâmbătă, 16 oct. ra 20.00

şi opera lui ERKELFERENC

Şcolar Ştefan Anghel: -
Tradi

Mar

Zilele culturii maghiare
7 - 21 octombrie 2010

Ioan Iliasă
(în num ţia Cultural ţa Român )ărul următor Asocia ă Re ăşi

Câlnic
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Oficiul Român pentru Adop ă de Asisten ă Socială , 5 octombrie 2010,
dezbaterea publică cu tema „Adop ă în evacuarea apelor
uzate menajer ă ă Zilele Liceului Teoretic “Diaconovici Tietz” din Re ărbătorită existen

ă populară Cătălina Pâ ă la
sfâr

ţii în colaborare cu CJ C ţia General ţ ţia Copilului C a at pe
ţia - dialog deschis pentru o mai bun ţelegere" Ieri, a fost inaugurat sistemul de canalizare proiectat pentru

Petro ţa ţa În perioada 4-8 octombrie, se desf ţa, fiind s ţa a
133 de ani a liceului 30 de costume populare aparţinând interpretei de muzic ţa, pân

-S şi Direc şi Protec -S organiz

din şni şi Bucoşni şoar şi
şlea, sunt expuse la Muzeul Banatului Montan din Reşi

şitul acestei luni 20 de persoane au răspuns anunţului Centrului de Transfuzii Sanguine Reşiţa de a dona sânge la Moldova Nouă Clubul de Vânătoare şi
Pescuit Sportiv din Băile Herculane, din cadrul AJVPS Caraş-Severin, numără în prezent 263 de membrii cotizanţi Nouă societăţi de plasare a forţei de muncă în
străinătate sunt înregistrate în prezent la Inspectoratul Teritorial de Muncă din Caraş-Severin�

În judeţul Cara Severin

.

ş- exist

şi din cel
de-al doilea r

ă
243 de

din primul
ăzboi mondial. În acest

moment se încearcă inventarierea
lor pentru un viitor catalog

monumente publice
dedicate eroilor

Săptămâna politică localăSăptămâna politică locală

Pe a fost s
la e ţ ţa

B ţa le-a fost prezen-
tat un scurt program artistic preg . .

ţa. B au t pe
- au t inedite

1 octombrie, ărbătorită
printr-o serie de manifestări organizate centrel de asisten ă socială din Re

ăminului pentru Persoane Vârstnice din Re
ătit de către elevii

ătrânii din Sacu primi 1 octombrie a.c. vizita elevilor

Ziua Interna ă a Persoanelor Vârstniceţional ,
şi şi

Sacu. eneficiarilor C şi
Şcolii Gen Nr. 2 şi cei ai Şcolii Gen

Nr. 10 din Reşi Şcolii
Generale cu clasele I VIII din localitate care prezenta , momente artistice .
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Proiect de hot râre privind modificarea statului de funcţii
al aparatului de specialitate al Primarului Mun.Re iţa

Proiect de hot râre privind modificarea Statului de func-
ţii al Serviciului Public “Direcţia Impozite i Taxe”.

Proiect de hot râre privind rectificarea bugetului local al
Mun. Re iţa pe anul 2010.

Proiect de hot râre privind colectarea separat a
de eurilor voluminoase (mobilier, geamuri, u i) pe raza mun.
Re iţa de c tre operatorul de salubrizare, S.C. PRESCOM
S.A.

Proiect de hot râre privind redistribuirea unui loc taxi din
grupa de taximetri ti independenţi pentru transport bunuri sau
m rfuri în regim de taxi la grupa de transport persoane pentru
taximetri ti independenţi.

Proiect de hot râre privind aprobarea Regulamentului
de Organizare i Funcţionare al Serviciului Public ,,Direcţia de
Asistenţ Social " din subordinea Consiliului Local.

Proiect de hot râre privind modificarea art. 2 al HCL nr.
130/27.04.2010 privind aprobarea num rului de asistenţi
personali i a numarului de indemnizaţii lunare acordate
persoanelor cu handicap grav, pentru anul 2010.

Proiect de hot râre privind aprobarea cas rii i
demol rii construcţiilor de la obiectivul “Pepinier Km 8 -
Calea Caransebe ului" i utilizarea sau valorificarea, dup
caz, a bunurilor rezultate în urma acestei operaţiuni.

Proiect de hot râre privind aprobarea transmiterii f r
plat a autoturismului marca RENAULT SYMBOL, achiziţio-
nat de Consiliul Local al Mun. Resita, prin programul de lucr ri
de la Parcul Industrial Valea Ţerovei, de la S.C. Hidrocons-
trucţia S.A. c tre Serviciul Public - “Direcţia pentru Întreţinerea
i Repararea Patrimoniului C.L. Re iţa” i stabilirea consumu-

lui lunar de carburanţi alocat pt. acest autoturism.
Proiect de hot râre privind aprobarea deplasarii unei

delegaţii în Franţa - CAEN.
Proiect de hot râre privind însu irea Raportului de

evaluare în vederea r scump r rii terenului concesionat în
suprafaţ de 160 mp, situat în Re iţa, Parc Micro I-Trandafirul.

Proiect de hot râre privind aprobarea dezlipirii unui
teren în suprafaţ de 628 mp din suprafaţa identificat în C.F.

31398 Re iţa nr. cad. 31398 situat în municipiul Re iţa,
Cartier Moniom nr. 112.

Proiect de hot râre privind respingerea plângerii
prealabile formulat de doamna Gorcun Maria împotriva
Hot rârii Consiliului Local nr. 301/12.08.2010.

Proiect de hot râre privind respingerea plângerii
prealabile formulat de S.C. TURIST SEMENIC S.A.,
împotriva H. C.L. nr. 265/13.07.2010.

Proiect de hot râre privind rectificarea art. 5 din H.C. L.
nr. 308/30.00.2010.

Proiect de hot râre privind modificarea anexelor nr.:
1CS i 1.2. CS, respectiv revocarea anexei 1.5. CS la Caietul
de sarcini prev zut în Anexa nr. 1 la Contractul de concesiune
nr. 13594/09.07.2010, aprobat prin H.C.L. Nr. 197/25.05.2010
- privind atribuirea direct a gestiunii transportului public local
de c l tori prin contractul de concesiune c tre S.C.
PRESCOM S.A. Re iţa.

Proiect de hot râre privind concesionarea unui teren
în suprafaţ de 11,03 mp teren, situat în Re iţa, str. George
Co buc nr. 21/B, ap. 4, pentru extinderea construcţiei
existente, c tre d-na NEGREAAURICA.

Proiect de hot râre privind aprobarea scoaterii din
domeniul public i trecerea în domeniul privat al mun. Re iţa, a
suprafeţei de 85 mp teren, situat în Re iţa, Al. Buhui FN, în ve-
derea concesion rii pt. extinderea construcţiei existente c tre
MOLIN ILIE i soţia, MOLIN DANIELA-FLORINA.

Proiect de hot râre privind aprobarea Protocolului de
Colaborare dintre Consiliul Local al Mun. Re iţa, Institutia
Public Clubul Sportiv Municipal- colar Re iţa i Asociaţia
Judeţean de Fotbal C-S.

Proiect de hot râre privind transmiterea dreptului de
proprietate a unui imobil-teren în suprafaţ de 1370 mp din
domeniul public al mun. Re iţa i administrarea Consiliului
Local în domeniul public al jud. C-S i administrarea Consi-
liului Judeţean C-S.

Proiect de hot râre privind desemnarea reprezentan-
ţilor Consiliului Local al Mun. Re iţa în consiliile de adminis-
traţie ale unit ţilor de înv ţ mânt preuniversitar din mun.
Re iţa i al Clubului Sportiv colar Re iţa.

Proiect de hot râre privind scoaterea din domeniul

public i trecerea în domeniul privat al mun. Re iţa a unui
teren în suprafaţ de 114,40 mp situat în mun. Re iţa, Bd.
Republicii nr. 2, zona Complex Intim i aprobarea schimbului
de terenuri între Mun. Re iţa, prin administrator Consiliul
Local al Mun. Re iţa si doamna Ciobanu Manuela Ecaterina i
soţul Ciobanu Costel, în conformitate cu prevederile art. 5 din
H.C.L. nr. 344/27.10.2009.

Proiect de hot râre privind majorarea aportului în
numerar al Consiliului Local al Mun. Re iţa în scopul m ririi
capitalului social al S.C. PIEŢE RE IŢAS.R.L.

Proiect de hot râre privind acordul de principiu al
Consiliului Local al Mun. Re iţa cu privire la posibilitatea
extinderii încas rii impozitelor i taxelor locale i prin ghi eele
altor entit ţi.

Proiect de hot râre privind aprobarea externaliz rii
serviciilor de paz la obiectivul Aglomerator - Valea Ţerovei i
aprobarea caietului de sarcini pentru organizarea licitaţiei
publice.

Proiect de hot râre privind modificarea art. 11 din
H.C.L. nr. 24/28.01.2010 privind asocierea Consiliului Local
Re iţa cu S.C. CAMAND IMPEX S.R.L., în vederea gestion -
rii de eurilor provenite din activit ţi de construcţii i demol ri,
cu modific rile i complet rile ulterioare.

Proiect de hot râre privind aprobarea scoaterii din
domeniul public i trecerea în domeniul privat al mun. Re iţa a
suprafeţei de 1500 mp teren, situat în Re iţa, cartier MONIOM
- DN 58 B - FN, în vederea concesion rii prin licitaţie public
pt. construire baz de producţie cu sediu de firm

Proiect de hot râre privind aprobarea soluţiei de rezol-
vare a problemei utilizatorilor deserviţi de punctul termic PT
38.

Informare privind expertiza tehnic a tronsonului
central al Funicularului de Calcar din Mun. Re iţa.

Diverse.

ţiei locale de
2% din costurile totale eligibile ale proiectului “Modernizare/
Reabilitare cl ţarea Centrului de Zi ABC”.
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Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1
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H.C.L. nr. 455/2009 privind aprobarea contribu

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(retras)

(aprobat)
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(aprobat)

(aprobat)
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(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

Proiecte introduse în regim de urgenţă
1.

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

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

ţ ţa ţean Cara ţionându-
se ţie de urgenţ

Ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local Reşiţa din 28.09.2010

Biserică;
Comuna Bisericească

greco-romană
Fondul Bisericesc Unit

Român
Reşiţa Română Comună
UDR
Ada Gheorghe
Albu Albu Ana
Albu Ana minor
Albu Dimitrie
Albu Elena
Albu Gheorghe
Albu Ioan
Albu Ioan a lui Jurj
Albu Ion
Albu Iosim
Albu Maria
Albu Mihai
Albu Petru
Albu Petruţa
Albu Ruja
Albu Ruja minor

Albu Trăilă
Alexius Gheorghe
Alexius Iuliana
Alexius Maria minor
Andrei Alexa
Andrei Gheorghe
Andrei Iconia
Andrei Ioana
Andrei Maria
Andrei Ruja
Andrei Sofia
Anuica Treia
Apădean Gheorghe
Apădean Ioan
Apădean Petru
Apădean Petru minor
Apădean Ruja minor
Apădean Rusalin
Apădean Ştefan Ana
Atanasescu Lazăr
Baba Anuţa văduvă năs.
Baba Ioan
Baba Petru soţia

Baba Ruja
Babeţi Iconia
Barbu Cristina
Bârlea Ana
Bârlea Gheorghe
Bârlea Ioan
Bârlea Magdalena
Bârlea Ruja
Bălan Iuliana
Bălăşescu Gheorghe
Bălu Maria
Băndăşilă Constantin
Băndăşilă Ecaterina
Băndăşilă Moise
Belcea Buzeriu Traian
Belcea Traian
Blasuthy Alex
Blăjiţă
Blăjiţă Ana
Blăjiţă Gheorghe
Blăjiţă Iconia
Blăjiţă Ioan
Blăjiţă Jurj

Blăjiţă Maria
Blăjiţă Martin
Blăjiţă Mihai
Blăjiţă Mihai soţia
Blăjiţă Petru
Blăjiţă Ruja Maria
Blăjiţă Traian
Boin Elena
Bonta Petruţa
Borlovan Beta
Bota Ruja văduvă născ.
Brandemburg Adela
Brâtea Pavel
Bresciu Maria
Buşilă Elena văduvă născ.
Butcu Marcia Ana
Butcu Rusalin
Buze Magdalena soţie

născ.
Buzerin
Buzerin Belcea A.
Buzerin Ioan
Buzeriu Al.

Buzeriu Mihai
Carabesti Ancemie văduvă
Chermeleu Adam văduvă

născ.
Chermeleu Gheorghe
Chermeleu Petru soţie
Chermeleu Petruţa
Chermeleu Ştefan
Chermeleu Ştefan Iconia
Chira Ioan
Chiriac Gheorghe
Cimponeri Elena
Corbu Paraschiva
Covaci Iosif
Crăciun Iconia
Crăciun Maria
Crăiniceanu Alex soţia
Cremian Gheorghe
Crina Petru
Crina Trăilă
Cseh Iosefin
Dancea Traian
Deutsch Leopold

Doaga Gheorghe
Doagă Cornelia
Doagă Elena
Doagă Gheorghe
Doagă Ioan soţia
Doagă Mihai
Doagă Petru
Doagă Ruja
Doagă Traian
Doagă Treia
Dragalina Iconia
Draghescu Ioan
Dragoescu Ioan
Dubovan Iconia
Dubovan Ioan
Dubovan Ioan soţia
Duda Ana
Dumitru Ana
Dumitru Ioan
Farcaş Floarea
Ferariu Ana
Ferariu Aurel
Ferariu Victoria

Franţ Opriţa
Gadina Petru
Gadina Petruţa
Gadina Ruja
Gadină Ion
Gadină Maria
Gadină Ruja
Gârliştean Moise
Gârliştean Petru
Gârlişteanu Iconia
Gârlişteanu Ioan soţie

născ.
Gârlişteanu Magdalena
Gârlişteanu Magdalena

văduvă
Gârlişteanu Maria
Gârlişteanu Mihai
Gârlişteanu Moise
Gârlişteanu Petru
Gârlişteanu Uzum
Gherban Gheorghe
Gherga Gheorghe
Gherga Gheorghe minor

Gherga Maria
Gherga Martin
Gherga Mihai văduvă
Gherga Paraschiva
Gherga Paraschiva soţie

născ.
Gherga Petru
Gherga Ruja
Gherga Ştefan
Gherga Ştefan soţia
Gherga Traian
Glaser Francisc
Glava Ana
Glava Iconia
Glava Ioan
Glava Ion
Glava Maria
Glava Semenica
Goruia Ruja soţia
Goruian Gheorghe
Goruian Gheorghe Maria
Goruian Gheorghe soţia
Goruian Ioan

Numele foştilor membri ai Asociaţiei Urbariale Reşiţa Română

Un nou transport cu alimente pentru
beneficiarii PEAD 2010

Un nou transport cu f ţi, destinate beneficiari
lor Planului European de Ajutoare Alimentare în beneficiul Persoanelor
Defavorizate (PEAD), a fost trimis pe 7 octombrie a.c. de c J C

ţile:Armeni ţa, Cornea, Cornereva, Doma ţa,
Slatina Timi

ţa în 8 octombrie a.c. spre ora

ţi din C .
ţi. In total, în judeţ vor

ajunge: 610 t f
ţi

ţie de

ţ.

ăină, zahăr, mălai

ătre C ătre
localită

ătorul transport va pleca de la depozitul din
Oravi

ă ajungă la beneficiarii
PEAD din alte localită

ă lună pentru un număr total de 23 de localită
ăină; 55,87 t zahăr; 301,88 t mălai; 153,9 t paste făinoase;

58,24 t biscui
ă să fie acordat persoanelor cu venitul minim

garantat,

şi biscui

S c
ş, Bucoşni şnea, Luncavi

ş şi Teregova. Urm
şul Bocşa urmând ca în zilele de 18 şi

respectiv 21 octombrie a.c. ajutorul în alimente s
S. Aprox 260 t de alimente vor fi distribuite în

aceast

şi 49,79 t lapte praf ce vor fi distribuite celor 43.064 de
beneficiari. Sprijinul urmeaz

şomerilor care primesc indemniza şomaj, pensionarilor,
persoanelor adulte cu handicap grav şi accentuat. De aceste produse vor
mai beneficia şi copii cu handicap grav şi accentuat din jude

-
Ion Tabugan, la cârma UNPR Cara}-Severin

Sfârşitul s

ş-Severin. Au participat aproape
600 de delega

şedinte a declarat printre altele c
şi c

şi, ulterior, pe
cele parlamentare. Ion Tabugan pare încrez

ăptămânii trecute a consacrat, ca principal eveniment
politic, conferin ă de alegeri a Uniunii Na

ătul pre ă politica
forma ă către cei mul ă
există sufficient timp pentru a pregăti alegerile locale

ător în destinul politic al
forma ă există o bună organizare în jude

ă aproape jumătate
din membrii UNPR sunt oameni tineri, majoritatea nemaifăcând
politică până acum. Printre reuşitele politice ale lui Tabugan se
numără, să nu uităm, instalare şi menţinerea ca subprefect de
Caraş-Severin, a lui Nicolae Verindeanu.

ţa judeţean ţional pentru
Progresul Românie (UNPR) Cara

ţi, care l-au votat în unanimitate pe deputatul Ion
Tabugan. Proasp

ţiunii este îndreptat ţi (normal, nu?, n.n.)

ţiunii sale, observând c ţ din
acest punct de vedere. Tabugan mai spune c

(DanApostolescu)

Teatrul de Vest Reşiţa
prezintă următoarele spectacole:
�

�

Joi, 07.10.2010, orele 10,30
e ţelu Ro :

“ ”
. Distribuţia: Ana-

Maria Cizler, Camelia Ghinea, Eugen
Dr

.

În data de 10.10.2010 ora 19,00 specta
colul “ ” de György Méhes. Din
distribuţie fac parte actorii: Camelia Ghinea

şi 12,00 la
Casa d Cultur şu spectaco
lul

şi Constantin Bery, regia artistica Alexandru
Jitea, scenografia Florica Zamfira.

ă din O
de Charles Perrault, un

spectacol de Dan Mirea

ăghin, Miruna Grangure, Dodi-Anca
Rădulea, Florin Ruicu, Marius Tudor

-

-

Cenuşăreasa

Tu cine eşti

Prim ţa în colaborare cu
PRESCOM S.A., Ministerul Mediului

ţiile colective a organizat în zilele
de vineri 01 octombrie

.

ăria Mun. Re

ătă 02
octombrie 2010, campania de colectare a
DEEE –urilor

şi
şi

organiza
şi sâmb

“ ”MAREADEBARASARE

(continuare )în numărul viitor

( n )continuare î pagina 4



ÎNCHIRIERI OFERTE

VÂNZARE GARSONIERE

VÂNZARE APART. 3 CAMERE

VÂNZARE CAS

VÂNZARE TEREN

Spa

Vând apartament 3 camere Govândari,
etaj 1/4, confort 2, semidecomandat,
apometre, instant pe gaz, parchet camere,
u

Cas

Vând teren la intrare în

ţiu comercial în Govândari, B-dul
Republicii, grup sanitar, înc

ţie,
cod anunţ 00374.

ţ
ţ 40.000 € negociabil, cod

anunţ 00438.
Vând apartament 3 camere Govândari,

Micro 2, etaj 4/4, 77,81 mp semidecoman-
dat, utilit ţi, central

ţii sanitare noi, rigips, izolat
interior, preţ 40.000 €. cod anunţ 00205.

Vând apartament 3 camere în Centru,
confort 1, decomandat, etaj 10/10, gresie,
faianţ

ţionat, 86 mp, 38.000 €.
cod anunţ 00362.

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

ţie electric

ţionat, aparta-
mentul necesit ţ 47.000 €,
cod anunţ 00336.

ţii, casa are utilit ţile generale
ţ 270

mp, front stradal 10 m, preţ 130.000 €, cod
anunţ 00498.

Vând apartament la cas

ţ

ţ
65.000 € negociabil. Cod anunţ 00493.

Vând cas ţ

ţie 1996, suprafaţ
ţi, structur

ţ 235.000
€ negociabil. cod anunţ 00483.

Vând cas

ţ 21.000 € negociabil,
cod anunţ 00105.

Vând cas

ţ
80.000 €, cod anunţ 00186.

Vând cas -

ţ
ţ 75.000 € negociabil, cod anunţ 00396.
Vând cas -

ţiri,
preţ 25.000 €, cod anunţ 00458.

Ţerova 300 m de
la drum, 1000 mp, 12 €/mp negociabil cod
anunţ 00450.

Vând teren intravilan în Moldova Nou
ţ

ţi în apropierea terenului.
Preţ 250.000 € negociabil. cod anunţ 00494

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

ţii, chiar la
E70, preţ 350.000 € cod anunţ 00118.

Vând teren intravilan, Doman, suprafa-
ţ . ţ 8.000 €, cod anunţ 00023.

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

ţ 7 €/mp negociabil, cod
anunţ 00393.

Teren de vânzare Muntele Semenic
11.500 mp, zon cu potenţial turistic, preţ 4
€/mp, cod anunţ 00510.

Teren Valea Ţerovei, 862 mp, utilit ţi în
zon ţ 3 €/mp, cod
anunţ 00509.

Teren de vânzare V
ţile sunt în zon ţ 7 €/mp.

cod anunţ 00508.
Teren de vânzare intravilan Boc

ţ 2
€/mp. cod anunţ 00496.

Teren de vânzare DN 58 Valeadeni, 11
km de Caransebe ţile
sunt în zon ţ 2
€/mp. cod anunţ 00506.

Teren de vânzare DN 58 Re ţa - Caran-
sebe ţi pe
teren neracordate, front stradal 150 m, preţ
2 €/mp. cod anunţ 00507

Teren de vânzare intravilan Boc
ţii Docnecei, zona

cu lacuri, terenul are suprafaţa de 5.895
mp, este intabulat, utilit ţile sunt în zon

ţ 2 €/mp.
Teren de vânzare Calea Caransebe-

ţi ţi, preţ 21 €/mp.
cod anunţ 0444.

Teren de vânzare Calea Timi
ţi în

zon ţ 4 €/mp. cod anunţ 00511.

ălzire Prescom,
intrare separată, sistem de securitate,
nerenovat, chirie 200 € + 200 € garan

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

ă ă, termopane, u
ă, parchet ra

ă, podele, termopane, centrală
termică, aer condi

ă
ă nemontată + calorifere,

parchet nemontat stejar, instala ă
nouă aplicată pe perete necesită placare cu
rigips, 2 aparate de aer condi

ă renovare, pre

ă de vânzare centru, zona Univer-
sită ă

ă renovare completă, suprafa ă

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

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

ă de vacan ă zona Văliug-

Crivaia (parter + 1 etaj + mansardă), an
construc ă 1932 mp total,
547 mp construi ă metalică. Casa
este compusă din 13 camere, 6 băi, 1
bucătărie, 2 terase, 2 garaje, sală de sport.
Dotări: curent, curent trifazic, apa captată
în rezervoare tampon, fosă septică, gaz,
catv, sistem încălzire - centrală proprie,
calorifere, încălzire pardoseală, 15 locuri
de parcare, acoperi

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

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

ă zona Muncitoresc, 5 came
re, 2 băi, bucătărie, terasă, curte, grădină,
cărămidă arsă, 382 mp suprafa ă totală,
pre

ă Muncitoresc, 78 mp, 1 came
ră, hol, bucătărie, baie, fără îmbunătă

ă,
suprafa ă 5.229 mp, front stradal la DN 57,
117,47 m, utilită

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

ă 1 000 mp, pre

ă 5 ha, 2 stâlpi de curent
monofazic, pre

ă

ă
ă, front stradal 30m, pre

ăliug, 2000 mp,
utilită ă 50 m. Pre

ă
ă, front stradal 280 m, pre

ă

ă ă,
gaz, apă, curent, canalizare, pre

ă lini ă, în zonă se
construiesc

ă ă

ă
ă, pre

Vând garsonier

Apartament de vânzare Micro 3, et. 4/4,
48 mp, semidecomandat, utilit

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

ă Luncă, demisol/2,
complet mobilat

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

ă Calea Caransebe-
ă 32mp, termopane,

podele laminate, centrală, u ă intrare
metal, instala ă pe cupru, pre

ă ă
intrare metalică, u ă,
termopane, faian ă, gresie, parchet
camere, pre

ă
ă, centrală,

u ă intrare de fier, termopane, pre

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

ş

şi utilat, open-space,
recent renovat

ş, pre

şului, et. 1/4 suprafa
ş

ş
şi interioare noi, central

ş

ţ
ţ

12.000 € negociabil, cod anunţ 00400.
Vând garsonier

ţ
ţ 19.000

€ negociabil, cod anunţ 00467.
Vând garsonier

ţ

ţie sanitar ţ
14.000 €, cod anunţ 00500.

ţi, u

ţ
ţ 32.000 €, cod anunţ 00347.

Apartament de vânzare Micro 1,
parter/4, semidecomandat, 54 mp, utilit ţi
podele laminate, gresie, faianţ

ţ 31.000
€, cod anunţ 00252.

Vând apartament 2 camere, Lunc

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

VÂNZARE APART. 2 CAMERE

ş

şi inte-
rior noi, baie şi buc. renovat ş-
chetat, instala

şi
necesit

şi
interioare noi, uş

ş,
curte (~200 mp), casa ~100 mp. Pre

ş Lindab. Pre

şa,
3.095mp, în zona Ocna de Fier, pre

ş, 34.600 mp, utilit

şi
ş, 23.800 mp extravilan, utilit

şa, în
zona, Ocna de Fier, Mun

şului, 1.325 mp, zon ştit
şi sunt construite case, drum,

posibilit şi pentru utilit

şorii,
12.661mp, front stradal 40 m, utilit

Ă

VÂNZĂRI

ÎNCHIRIERI

Vând apartament 2 camere, semideco
mandat, bloc din c

ţ
28.000 €. Tel. 0255-221529, 0720-038774.

Vând apartament 2 camere, semideco
mandat, bloc din c Re ţa
lâng .

ţ 26.000 €. Tel. 0255-221529, 0720-
038774

Vând magazin alimentar 70 mp, teren 70
mp, fond de marf €

€ , zon
ţ 40.000 €. Tel. 0255-221529, 0720-

038774
Vând 600 mp teren pentru construcţii

toate utilit ţile trase (ap ) situat în
Re ţa, B-dul Timi ţ 27 €/mp. Tel.
0255-221529, 0720-038774.

Vând camer
ţa, Calea Caransebe

ţ 4 600 €. Tel. 0255-
221529, 0720-038774.

Vând cas

ţa, str. Prim ţ 30.000 €. Tel.
0255-221529, 0720-038774.

Vând apartament 2 camere, semideco
mandat, et. 1/4, confort 2, situat în Re ţa, Al.
Nuferilor. ţ 20.000 € neg. Tel. 0255-
221529, 0720-038774.

Vând cas
ţ 57.000

€. Tel. 0255-221529, 0720-038774.
Vând cas ţ

ţie de 90%, în suprafaţ

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

Vând teren 22.000 mp, pretabil centru
comercial, zona Calea Timi

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

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

Vând terenuri parcelate situate în staţiu
nea Crivaia la strad

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

Vând 34.700 mp teren, cu construcţii
(depozite 5.000 mp, sediu administrativ,
atelier mecanic, central ţii de
acces betonate), font stradal 400 ml, situate
pe D.N. Timi ţa,
preţ atractiv. Tel. 0255-221529, 0720-038774.

Vând hal ţie, depozita-
re) + 5.000 mp teren în Caransebe

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

Vând 6.000 mp teren intravilan + pensiune

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

Vând 10 spaţii administrative, 30 mp
fiecare, situate în Re ţa, zon ţ
8.200 € fiecare spaţiu. Tel. 0255-221529,
0720-038774.

Vând apartament 2 camere semideco-
mandat în bloc de c

ţ 28.500 € neg. Tel.
0255-221529, 0720-038774.

Vând apartament 2 camere decomandat,
situat în Lunca Pomostului, et. 3/4. Preţ
29.000 € neg.Tel.0255-221529, 0720-038774

Vând apartament 3 camere decomandat,
et. 1/4 situat în Lunca Pomostului, B-dul A.I.
Cuza. Preţ 43.000 €. Tel. 0255-221529, 0720-
038774.

Vând cas

ţa, Muncitoresc, zona Walber. Preţ
95.000 € neg.Tel.0255-221529, 0720-038774

Vând cas

ţ 25.000 € neg. Tel. 0255-
221529, 0720-038774.

Vând 1200 mp teren plus caban -
-

ţ: 170.000
€ neg. Tel. 0255-221529, 0720-038774.

Închiriez apartamente 3 camere, deco-
mandate, mobilate

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

Închiriez 2 spaţii comerciale 250 mp (100
mp

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

Închiriez spaţiu comercial 330 mp situat în
centru, poziţie ultracentral ţ 15 €/mp. Tel.
0255-221529, 0720-038774.

Închiriez 5.000 mp, spaţii de depozitare,
situate în Re ţa, Calea Timi

ţ 2-3 €/mp, funcţie de suprafaţa
închiriat

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

Închiriez spaţiu comercial 40 mp, situat în
Re ţa, zona Hehn. Preţ 1.200 €. Tel. 0255-
221529, 0720-038774.

ţiu comercial 25 mp situat în
Re ţa, b-dul Republicii nr. 8. Preţ: 250 € plus
TVA. Tel. 0255-221529, 0720-038774.

Închiriez spaţiu comercial 70 mp situat în
Re ţa, b-dul Republicii. Preţ:700 € plus TVA.
Tel. 0255-221529, 0720-038774.

-

-

.

-

.

-

-

a

-

ărămidă, situat în Lunca
Pomostului, B-dul A.I. Cuza, et. 2/4. Pre

ărămidă, situat în ,
ă Universitatea Eftimie Murgu, et 2/4.

Pre

ă 10.000 (cifră de afaceri
lunară 25.000 ) ă comercială atractivă.
Pre

ă ă, curent, gaz

ă de cămin (hol, baie, came
ră) situată în Re

ăminelor. Pre

ă 4 camere, 2 holuri, atelier, 2
camere în curte, teren 370 mp, situată în
Re ăverii. Pre

Pre

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

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

ă

ă

ă, racordate la toate
utilită

ă termică, spa

ă 1200 mp (produc

ă

ă centrală. Pre

ărămidă, et. 2/4, situat
lângă Universitate. Pre

ă 7 camere, 4 băi, 2 bucătării,
construită modern, din cărămidă arsă, situată
în Re

ă 3 camere, bucătărie, baie mo
dernă, termopane, centrală, podele laminate,
curte 800 mp, situată în Măureni la str.
Principală. Pre

ă din pia
tră

ă Cabana Centrală. Pre

ător.
Pre

ă sau separat, situate
în Re

ă. Pre

ă

şi

şi şoarei. Pre

şi şului,
zona C

şi

şi

şoarei, racordat la
toate utilit

şoarei. Pre

şoar - Bocşa, la 4 km de Reşi

ş, Pipirig,
racordate la toate utilit

şi

şi

şi

şi lemn, 8 camere, situate pe Muntele Se
menic lâng

şi dotate corespunz

şi 150 mp), împreun
şi

şi şoarei şi cartierul
Moniom. Pre

şi durata contractului. Tel. 0255-
221529, 0720-038774.

şi

şi

Închiriez spa
şi

şi

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

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

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

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

ţ

ţ

ţ 34 ţ
ţ

ţ ţ

ă ă

ă ă

ă

ă ă ă ă

ş

ş ş

� �Seriozitate, transparenţ Comision 0 la cumpă ărător!

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

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

ţ ţ
ă ă ă ă ş

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

Agentii imobiliare ,Agentii imobiliare ,Agentii imobiliare,

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

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

Tel./fax: 0255-22.15.29, mobil: Tel. 221529, 0720-0387740255-
E-mail: office magister-imobiliare.ro www.@ magister-imobiliare.ro

S.C. Magister Imobiliare

3

2 10
2 10
2 10 132,1789

10
10
10
10
10 1

7 sep. ‘ 131,8512
8 sep. ‘ 131,4173
9 sep. ‘

30 sep. ‘ 131,7241
1 oct. ‘ 131,0455
4 oct. ‘ 132,3918
5 oct. ‘ 132,3910
6 oct. ‘ 33,5347

Data Lei noi

PREŢUL

GRAMULUI DE AUR lei
3,30
3,28
3,26
3,24
3,22
3,20
3,18
3,16
3,14
3,12
3,10

EURO

CURSUL VALUTAR COMUNICAT DE B.N.R.
lei

4,40
4,38
4,36
4,34
4,32
4,30
4,28
4,26
4,24
4,22
4,20

USD

6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 27 28 29 30 1 4 5 66 7 8 9 10 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 27 28 29 30 1 4 5 6

6 Septembrie - 6 Octombrie 20106 Septembrie - 6 Octombrie 2010

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

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

Un abonament cost

Tariful include TVA
ţii suplimentare ţi la

0255-22.11.34 între orele 9 - 16.

ă: 39 .
78 .

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

Pentru informa
şi taxele poştale

şi abonamente suna
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� �Guvernul României a adoptat proiectul de Lege privind protecţia mediului prin intermediul dreptului penal

În 2011 accizele vor fi calculate la un curs de 4,2655 lei/euro BNR menţine şi în octombrie rata dobânzii de referinţă la 6,25% pe an Programul din acest an al
Loteriei Vizelor se va desfăşura complet online, în perioada 5 octombrie şi 3 noiembrie, potrivit Ambasadei SUA Contribuabilii mari şi mijlocii sunt obligaţi să depună
online declaraţiile fiscale începând cu luna noiembrie, potrivit OrdinuluiANAF nr. 2520/2010 Legea privind sistemul unitar de pensii publice este constituţională, a decis
miercuri, 6 octombrie, Curtea Constituţională a României

Începând din 1 octombrie, pe
întreg teritoriul României a intrat în
vigoare . Tari
fele rovinietei au rămas neschimbate.
Rovinietele achiziţionate deja îşi men
ţin valabilitatea până la data expirării.

rovinieta electronică -

-

Au fost prelungite termenele pentru
solicitarea unor ajutoare financiare
destinate
din zonele defavorizate. Aceştia au
posibilitatea depunerii cererilor într-o nouă
etapă, respectiv 1 29 octombrie 2010.

producătorilor de lapte de vacă

-

Ministerul Economiei Comerţului şi
Mediului de Afaceri a iniţiat, sub
sloganul , un
program de relansare a producţiei in
terne, în valoare de 5,2 milioane de lei,
bani proveniţi din fonduri europene.

"Cumpără româneşte!"
-

Norme metodologice:
Punctele 20.1 si 20.2 se modifica si vor avea urmatorul

cuprins:
„20.1. Daca imobilul (apartament sau unitate locativa) care

face obiectul notificarii nu a fost vandut pana la data intrarii in
vigoare a legii, respectiv pana la data de 14 februarie 2001, fiind
liber sau ocupat de chiriasi, acesta se va restitui fostilor proprietari
sau succesorilor acestora. Restituirea in natura este conditionata
de returnarea sumei reprezentand despagubirile incasate potrivit
Legii nr. 112/1995, cu modificarile ulterioare, actualizata cu indice
le de inflatie. Calculul actualizarii se va face prin aplicarea indicelui
de inflatie comunicat de entitatea nationala din domeniul statisticii,
aferent perioadei respective (se va avea in vedere anul incasarii
efective a despagubirii si anul rambursarii acesteia). Suma
rezultata se va varsa in contul deschis la Trezoreria Statului prin
Ordinul ministrului finantelor publice nr. 198/2003 pentru stabilirea
contului in care se incaseaza despagubirile restituite la valoarea
actualizata, conform Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al
unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 22
decembrie 1989.

20.2. Daca imobilul (apartament sau unitate locativa) care face
obiectul notificarii a fost vandut, cu respectarea dispozitiilor Legii
nr. 112/1995, cu modificarile ulterioare, pana la data intrarii in
vigoare a legii, persoana indreptatita are dreptul numai la masuri
reparatorii prin echivalent corespunzatoare valorii de piata a
intregului imobil, teren si constructii, stabilita potrivit standardelor
internationale de evaluare.

Daca persoanele indreptatite au incasat despagubiri potrivit
Legii nr. 112/1995, cu modificarile ulterioare, acestea au dreptul la
masuri reparatorii reprezentand diferenta dintre valoarea actuali
zata cu indicele inflatiei a despagubirii incasate efectiv si valoarea
corespunzatoare de piata a imobilului nerestituit (terenul si partea
de constructie nerestituita). Masurile reparatorii pot consta in:

a) compensarea cu alte bunuri sau servicii oferite in echivalent
de catre entitatea investita cu solutionarea notificarii; ori

b) despagubiri acordate in conditiile prevazute la titlul VII
«Regimul stabilirii si platii despagubirilor aferente imobilelor
preluate in mod abuziv» din Legea nr. 247/2005, cu modificarile si
completarile ulterioare.”

Art. 48 din lege*):
(1) Chiriasii au dreptul la despagubire pentru sporul de valoare

adus imobilelor cu destinatia de locuinta prin imbunatatirile
necesare si utile.

(2) Indiferent daca imobilul a fost preluat cu titlu valabil sau fara
titlu, obligatia despagubirii prevazute la alin. (1) revine persoanei
indreptatite.

(3)Abrogat.
(4) Valoarea despagubirilor prevazute la alin. (1) se stabileste

pe baza de expertiza.
(5) Prin imbunatatiri, in sensul prezentei legi, se intelege

cheltuielile necesare si utile. Cuantumul despagubirilor se
stabileste la valoarea actualizata a cheltuielilor, scazandu-se
gradul de uzura al imbunatatirilor, in raport cu durata de viata
normala a acestora, care se suporta de chiriasi.

Norme metodologice:
Punctul 48.2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„48.2. In cazul restituirii in natura a imobilului preluat de stat cu
sau fara titlu, despagubirile aferente imbunatatirilor necesare si
utile se suporta de persoana indreptatita. Se recomanda unitatilor

detinatoare ca in decizia/dispozitia de restituire in natura a imobile
lor sa prevada generic si obligatia de restituire catre chirias a
despagubirilor cuvenite potrivit legii, pentru imbunatatirile
necesare si utile aduse imobilului.”

Punctul 48.3 se abroga.
Art. 50 din lege*):
(1) Cererile sau actiunile in justitie, precum si transcrierea sau

intabularea titlurilor de proprietate, legate de aplicarea prevede
rilor prezentei legi si de bunurile care fac obiectul acesteia, sunt
scutite de taxe de timbru.

(2) Cererile sau actiunile in justitie privind restituirea pretului
actualizat platit de chiriasii ale caror contracte de vanzare-
cumparare, incheiate cu eludarea prevederilor Legii nr. 112/1995,
au fost desfiintate prin hotarari judecatoresti definitive si
irevocabile sunt scutite de taxe de timbru.

(2 ) Cererile sau actiunile in justitie avand ca obiect restituirea
pretului de piata al imobilelor, privind contractele de vanzare-cum
parare incheiate cu respectarea prevederilor Legii nr. 112/1995, cu
modificarile ulterioare, care au fost desfiintate prin hotarari judeca
toresti definitive si irevocabile, sunt scutite de taxele de timbru.

(3) Restituirea pretului prevazut la alin. (2) si (2 ) se face de
catre Ministerul Finantelor Publice din fondul extrabugetar
constituit in temeiul art. 13 alin. 6 din Legea nr. 112/1995, cu
modificarile ulterioare.

Norme metodologice:
Punctul 50.3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„50.3. Restituirea pretului actualizat sau, dupa caz, a pretului
de piata se face de catre Ministerul Finantelor Publice, prin
directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului
Bucuresti, in temeiul hotararilor judecatoresti, ramase definitive si
irevocabile, prin care s-a dispus restituirea pretului actualizat platit
de chirias, in cazul desfiintarii contractelor incheiate cu eludarea
prevederilor Legii nr. 112/1995, cu modificarile ulterioare, sau,
dupa caz, a pretului de piata al imobilelor, in cazul desfiintarii
contractelor incheiate cu respectarea prevederilor Legii nr.
112/1995, cu modificarile ulterioare.”

Dupa punctul 50.3 se introduce un nou punct, punctul 50 .1,
cu urmatorul cuprins:

„Art. 50 din lege*):
(1) Proprietarii ale caror contracte de vanzarecumparare,

incheiate cu respectarea prevederilor Legii nr. 112/1995, cu modi
ficarile ulterioare, au fost desfiintate prin hotarari judecatoresti
definitive si irevocabile au dreptul la restituirea pretului de piata al
imobilelor, stabilit conform standardelor internationale de evaluare

(2) Valoarea despagubirilor prevazute la alin. (1) se stabileste
prin expertiza.

Norme metodologice:
50 .1. Expertiza prevazuta la art. 50 din lege va fi dispusa de

instanta de judecata, in conditiile legii.”
Art. II. Normele metodologice de aplicare unitara a Legii nr.

10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod
abuziv in perioada 6 martie 194522 decembrie 1989, aprobate prin
Hotararea Guvernului nr. 250/2007, cu modificarile si completarile
aduse prin prezenta hotarare, se vor republica in Monitorul Oficial
al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

*) Este reprodus textul rezultat in urma modificarii si completarii
Legii nr. 10/2001, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare, prin Legea nr. 1/2009.

5.

6.

7.

8.

9.

-

-

-

-

-

-

-

-
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1
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H.G. nr. 923/2010 - modificarea }i completarea Normelor metodologice
de aplicare unitar@ a Legii nr. 10/2001privind regimul juridic al unor imobile
preluate ^n mod abuziv ^n perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989

Guvernul a modificat }i
completat Legea 31/1990
privind societ@]ile comerciale

Guvernul a adoptat, prin Ordonanţă de
Urgenţă, modificarea Legii 31/1990 privind
societăţilor comerciale, astfel încât formula
rea unei opoziţii să nu mai aibă ca efect
suspendarea executării fuziunii sau divizării,
iar hotărârea pronunţată asupra opoziţiei să
fie supusă numai recursului.

„Prin acest act normativ a fost înlăturat
caracterul suspensiv de drept al opoziţiei.
S-a mers pe ideea conservării drepturilor
creditorului, în sensul că, în mod obligatoriu,
societatea debitoare care urmează să
fuzioneze sau să se dividă trebuie să
constituie garanţii adecvate pentru creditori,
astfel încât aceştia să fie satisfăcuţi în
drepturile lor şi să aibă garanţia că pe viitor
îşi vor recupera creanţele de la viitoarea
societate” a declarat secretarul de stat în
Ministerul Justiţiei,Alina Bica.

De asemenea, în situaţia în care
societatea debitoare refuză să constituie
aceste garanţii, judecătorul, de îndată şi cu
precădere, va declara creanţa creditorului
care nu este încă exigibilă, ca fiind una
exigibilă şi se va merge pe procedura
executării silite, a precizat secretarul de stat
în Ministerul Justiţiei.

Aceste schimbări pornesc de la premisa
că fuziunea şi divizarea pot constitui soluţii
de reorganizare esenţiale, de natură să
eficientizeze activitatea societăţilor comer
ciale, în condiţiile în care, în prezent,
procedurile sunt îndelungate şi greoaie.

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului care
modifică Legea 31/1990 privind societăţilor
comerciale a avut ca model reglementările în
materie practicate de Belgia.

Noile dispoziţii procedurale sunt aplicate
exclusiv operaţiunilor de fuziune/divizare
declanşate după data intrării în vigoare a
actului normativ.

-

-

Guvernul Romaniei, 29.09.2010
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Institutul Cantacuzino va produce
peste un milion de doze de

pentru sezonul 2010-2011. De
dozele produse la Cantacuzino vor benefi
cia, gratuit, bolnavii cronici, angajaţii din
instituţiile de ocrotire socială şi bătrânii.

vaccin
antigripal

-

Protec]ia p@s@rilor
Comisia Europeană cere României să

se asigure că legislaţia naţională în mate
rie de protecţie a păsărilor respectă întru
totul reglementările Uniunii Europene.
Comisia este preocupată de faptul că pe
rioadele de vânătoare stabilite de legislaţia
română coincid cu perioadele de protecţie
specială. România are la dispoziţie două
luni să se conformeze avizului motivat. În
caz contrar, Comisia ar putea sesiza
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene.

-

-

2. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1

ădire pentru Înfiin
ă Socială pentru Persoanele Vârstnice

Proiect de hotărâre privind
ă u ă în

amplasamentul din strada Mierlei.
Proiect de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu

ordinea de prioritate a persoanelor care au acces la reparti-
zarea unei locuin

Proiect de hotărâre privind

ă “Paul Iorgovici” Re ă municipa-
lă pe terenul aferent ă
de 1625 mp

Proiect de hotărâre privind

ă Clubul Sportiv Municipal-
Proiect de hotărâre privind modificar

ă
ăzut înAnexa nr. 1 la HCLnr. 119/2008.

Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii unui

teren în supraf ă de 197 mp din suprafa ă în C.F.
1989 Re ă, nr. top 979/a/9/22/1/1/a/3/2/5/2/3/a/2/
2/c/1/b/1/a/2/1, situat în mun. Re

Proiect de hotărâre privind

Proiect de hotărâre privind

Proiect de hotărâre privind ă-

Proiect de hotărâre privind
ălzire la institu

ă ământ preuniversitar din mun. Re
Proiect de hotărâre privind

ă de Stepanescu Mihai - Primar al mun.
Re

Proiect de hotărâre privind acordul de principiu cu
privire la vânzarea fără licita

ădi
ătre domnul FloreaAdrian.

Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii
terenului în suprafa ă de 3000 mp din suprafa ă în
C.F. 30127 Re

Proiect de hotărâre privind

Proiect de hotărâre privind

ă în
C.F. nr. 1870 Câlnic nr. top G100/i/50/12/2/2/b/2/1/a/3/a/2/b/
2/b/1/b/c/1/1/a/1/b/2 ă gratuită Bisericii
Penticostale nr. 1 Re

ăgăra
Proiect de hotărâre privind

ărârii Nr. 325/2009 privind aprobarea contribu

Informare privind delegarea de atribu ătre
Primar, Viceprimarilor mun. Re

ării
unor proiecte.

Solicitarea Sindicatului Poli
ă ă ăptămânale în incinta Bazinului

de Înot din Complexul Sportiv - Lunca Bârzavei.

şi 2 din
H.C.L. nr. 45 /2009 privind aprobarea contribu

şoar

şi
şi

Şcolii Generale nr. 7 Reşi
şi aprobarea dezlipirii terenului.

aprobarea contractului de
închiriere a bazei sportive “Arsenal” din Reşi

şi şi Consiliul Local al mun. Reşi
Şcolar Reşi

şi func
şi de canalizare în mun. Reşi

şi
şi

şi

şi

şi

şi

şi şte nr. 71, potrivit
Legii nr. 341/2004 c

şi
şi

şi a statutului de func ŞI

şi trecerea în domeniul privat al mun. Reşi

şi darea în folosin
şi şi

şului F.N.
şi completarea

art. 1, al Hot

şi Liceul Teoretic Reşi

şi
şoara.

şi

şi
ŞTI

referitoare la elaborarea de documente necesare dezvolt

ştilor de Banat pentru
desf şurarea unor activit

7 ţiei locale de
2% din costurile totale eligibile ale proiectului “Modernizare/
Reabilitare cl ţarea unui Centru de Serviciide
Asistenţ ”.

acordul de principiu pentru
realizarea de locuinţe sociale modulare pe structur

ţe din fondul locativ de stat în anul 2010.

acordul Consiliului Local al
mun. Re ţa în vederea construirii imobilului Biblioteca Jude-
ţean ţa cu statut de Bibliotec

ţa în suprafaţ

ţa,între S.C.
Arsenal Re ţa S.A. ţa prin Insti-
tuţia Public ţa

ea art. 218 lit.b) din
Regulamentul de organizare ţionare al serviciului public
de alimentare cu ap ţa, jud. C-S,
prev

ţ ţa identificat
ţa Român

ţa, str.Petru Maior
interzicerea jocurilor de

artificii pe întreg teritoriuladministrativ al mun.Re ţa
aprobarea Notei de

fundamentare vizând achiziţia de terenuri.
acoradrea titlului de “Cet

ţean de Onoare” al mun. Re ţa, domnului STEVEN AUSNIT.

acordul de principiu pentru
realizarea unei variante alternative de înc ţiile de
înv ţ ţa.

respingerea plângerii
prealabile formulat

ţa, împotiva HCLnr. 274/12.08.2010.

ţie publică a spaţiului construit
situat în Re ţa, Cartier Câlnic, str. Gr

ţ ţa identificat
ţa nr. top 18/b/5/9/1/2/2/b/2/a/2/b/2/c/4/b/1/,

pentru realizarea unui drum agricol, situat în mun. Re ţa,
zona Moniom.

modificarea organigramei

ţii al S.C. PIEŢE RE ŢAS.R.L.
scoaterea din domeniul

public ţa a supra-
feţei de 1150 mp teren, dezlipirea din suprafaţa identificat

ţ
ţa a terenului situat în Re ţa str.

F
modificarea

ţiei
locale de 2% din costurile totale eligibile ale proiectului trans-
frontalier FIIND AUT ABOUT LIFE II pentru Liceul Teoretic

ţa.
Informare privind reprezentarea în Dosarul nr. 699/

59/2010 a Primarului mun. Re ţa, domnul Mihai Stepanescu,
la Curtea deApel Timi

ţii de c
ţa.

Informare privind cererea Clubului Sportiv de Înot
“Re ţa 07”.

Adresa S.C. SLARIS PROJECT S.R.L. BUCURE

ţi
ţi s

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

Mircea Eliade (aprobat)

3.

5.

7.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

16.

17.

19.

21.

22.

4.

8.

15.

20.

23.

6.

18.

Traian Vuia

Ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local Reşiţa din 28.09.2010
( )continuare din pagina 2

(continuare )din num rul trecută



Trei obiecte zburătoare neobişnuite au putut fi observate
de mai multe persoane în după-amiaza zilei de 27 septembrie
2010, în jurul orei 17, pe cerul Reşiţei, poziţia lor aparentă fiind
deasupra deasupra cartierului Lunca Bârzavei. Dacă la
început primul obiect, evident metalic, de forma unui trabuc, ar
fi putut părea un avion, mărimea lui aparentă îl indica însă fie
un obiect mult mai mare decât un avion, fie unul care evolua la
o altitudine redusă. Cu toate acestea, nu s-a auzit nici un
zgomot specific. i dacă la început părea un avion, fără dâra
specifică de abur care se formează în urma motoarelor, orice
asemănare s-a oprit aici, pentru că obiectul a frânat şi aproape
că s-a oprit în aer, survolând încet zona. Obiectul părea
cilindric iar în partea frontală avea amplasate o serie de
instalaţii care păreau hublouri. Apoi, treptat, OZN-ul a
accelerat lent şi s-a îndreptat spre direcţia aparentă
Caransebeş, fiind însă urmat imediat de alte două obiecte,
mai mici, cu aparenţă lenticulară. Unul dintre acestea s-a
întors de mai multe ori, survolând o zonă aglomerată a
Reşiţei. A dispărut apoi printre norii care se adunaseră spre
răsărit, nu înainte de a rămâne vizibil pe cer mai mult de zece
minute. Autorităţile aerportului “Traian Vuia” din Timişoara au
declarat că la acest nivel nu s-a produs nici o observaţie, dar
că un astfel de eveniment aerian neobişnuit, dacă ar avea loc,
ar fi fost luat în considerare de autorităţile aeroportuare.

Lucrurile nu s-au oprit aici. În
seara de 3 octombrie 2010, la ora
20.55, o altă serie de obiecte a putut
fi observată la Reşiţa, de această
dată de către mai mulţi martori, cu
toţii persoane respectabile. Cel puţin
patru obiecte zburătoare au fost
observate din mai multe zone ale
oraşului, evoluând aparent înspre
Semenic. Toate s-au aflat sub
plafonul de nori, fiind vizibile sub
forma unor sfere roşiatice. Descrie-
rile obiectelor sună cam aşa: “ardeau
ca un foc fără flamă.” Unul dintre
obiecte, cel mai mare, se deplasa
lent dinspre est - sud-est spre nord
nord-vest. Un alt obiect s-a deplasat
lent după el, apoi a oprit, aşteptând
un al treilea, care s-a plasat, aparent,
sub el. Ulterior a apărut un al patrulea
obiect, sau aşa cum spun, martorii,
putea fi primul care s-a întors. După
aproximativ două minute, luminile
obiectelor s-au stins pe rând dar nu

ca şi cum ar fi dispărut în nori ci, “ca şi cum s-ar fi acţionat un
reostat.” Să mai adăugăm că, potrivit altor martori, un obiect
ciudat luminescent a fost observat şi sâmbătă seara, în 2
octombrie, cam în aceeaşi zonă.

Dintr-o discuţie neoficială pe care am purtat-o cu repre-
zentanţi ai unor baze militare din zonă, am aflat că nimic
neobişnuit nu a apărut pe radare în zilele observaţiilor, dar
militarii nu se sesizează decât atunci când observaţiile
constituie ceva serios. Nu orice urmă de radar, am înţeles noi,
care poate fi din cauze naturale, este luată în seamă. Se
stabileşte că nu reprezintă niciun pericol şi atăta tot.

Dacă am încerca să facem o legătură între cele două
apariţii, cele din ziua de 27 septembrie şi cele din seara de 3
octombrie, există posibilitatea unei legături, a unui fel de tipar.
Pentru că şi în prima observaţie, trei obiecte s-au comportat
asemănător. A existat unul principal care, aparent, le-a aştep-
tat pe celelalte să-l ajungă din urmă, dispărând apoi toate. În
acest fel, fără a forţa neapărat o explicaţie convenabilă, s-ar
putea, totuşi vorbi de aceleaşi obiecte?

Ş
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În 4 şi 5 octombrie, la Bruxelles, s-a desfăşurat cel de-al optulea Summit Asia-Europa Dilma Rousseff, puternic susţinută de popularul preşedinte Lula da
Silva, a câştigat primul tur al alegerilor prezidenţiale din Brazilia Guvernul sârb a decis să elimine serviciul militar obligatoriu începând cu 1 ianuarie 2011
Salariile funcţionarilor UE ar putea fi reduse cu 0,4% Conferinţa de instituire a Reţelei de excelenţă a limbii române folosite în instituţiile UE (Reţeaua RO+) va
avea loc la data de 8 octombrie 2010 În Moldova a început înscrierea partidelor pentru participarea la alegerile parlamentare anticipate care vor avea loc pe 28
noiembrie

Un parteneriat strategic cu , apărarea
teritorială anti-rachetă şi atacuri cibernetice au fost
printre problemele discutate de către Secretarul
General al NATO,Anders Fogh Rasmussen, cu Depu-
taţii europeni şi naţionali din cele 27 de state membre
ale UE la o reuniune din cursul săptămânii trecute.

Rusia Înaltul Consiliului pentru Pace al preşedintelui
afgan Karzai, care urmăreşte să demareze dis-
cuţii cu talibanii, este afectat de trecutul violent al
unora dintre membrii săi şi nu reprezintă în mod
corespunzător , au declarat
lideri civici şi activişti pentru drepturile omului.

societatea afgană

Comisia Europeană a adoptat cel mai amplu pachet legislativ
de consolidare a guvernanţei economice din UE şi din zona euro de
la lansarea uniunii economice şi monetare. Pentru remedierea defi-
cienţelor legislaţiei actuale se are în vedere lărgirea domeniului de
aplicare şi intensificarea supravegherii politicilor fiscale, precum şi a-
plicarea unor politici macroeconomice şi a unor reforme structurale.

Cea de-a opta ediţie a OPEN DAYS
Săptămâna europeană a regiunilor şi
oraşelor, s-a deschis la 4 octombrie la
Bruxelles. Organizat în fiecare an de către
Comisia Europeană şi Comitetul Regiunilor
UE, evenimentul, care a durat patru zile, s-
a bucurat de participarea a peste 6 000 de
reprezentanţi locali şi regionali. Sub deviza
„Europa 2020: competitivitate, cooperare şi
coeziune pentru toate regiunile”, OPEN
DAYS a reprezentat un forum pentru
schimbul de idei privind rolul regiunilor şi
oraşelor europene în realizarea strategiei
Europa 2020. Alte aproximativ 260 de eve-
nimente locale s-au desfăşurat în întreaga
Europă sub egida OPEN DAYS, inclusiv un
seminar de presă privind rolul fotbalului în
unificarea comunităţilor divizate.

Preşedinta Comitetului Regiunilor
(CoR), Mercedes Bresso, a declarat:
„Strategia Europa 2020 are nevoie de
propuneri politice reale, de un buget potrivit
cu ambiţiile sale şi de o politică regională
europeană puternică. Prima noastră
prioritate este să obţinem toate acestea.
Fondurile structurale sunt cel mai bun
instrument operaţional pe care îl are
Europa pentru a-şi pune în aplicare poli-
ticile. Pentru deblocarea potenţialului său
de dezvoltare, Europa trebuie să reducă
birocraţia, să evite abordările de sus în jos
şi să se bazeze mai mult pe regiuni şi oraşe.
OPEN DAYS reprezintă o ocazie excelentă
pentru a spune ce aşteptăm. Este, de
asemenea, un exemplu prin care subliniem
miile de feluri în care regiunile şi oraşele
pun în practică agenda politică a Europei.

Regiunile se află în prima linie a punerii
în aplicare a reformelor şi a realizării de
investiţii în domeniile esenţiale ale
strategiei Europa 2020: cercetarea şi
inovarea, formarea profesională şi crearea
de locuri de muncă, educaţia şi
competenţele, energia şi dezvoltarea
durabilă. Cu cele peste 240 de regiuni şi
oraşe partenere, OPEN DAYS reprezintă
un punct de convergenţă pentru
împărtăşirea acestei experienţe bogate.

Pe parcursul săptămânii au avut loc
peste 130 de seminarii, grupate în jurul a
trei teme.

Competitivitate (5 octombrie): inovare,
dezvoltare regională şi creştere economică
ecologică;

Cooperare (6 oct.): cooperare interregio-
nală, transfrontalieră şi macroregională;

Coeziune (7 octombrie): coeziune teri-
torială şi socială şi modalităţi de integrare
mai bună a diferitelor politici la nivel local şi
regional.

Asigurarea unei politici de coeziune de
succes după anul 2013 necesită colectarea
punctelor de vedere ale regiunilor şi
oraşelor. Desfăşurată la scurtă vreme de la
adoptarea celui de-al 5-lea raport privind
coeziunea şi în ajunul dezbaterii privind
viitorul buget al UE, OPEN DAYS a oferit o
ocazie excelentă pentru discutarea modali-
tăţilor de menţinere a punctelor forte actu-
ale ale politicii de coeziune, ţinând cont, în
acelaşi timp, de provocările viitorului.

Europa 2020: competitivitate, coope-
rare şi coeziune pentru toate regiunile

Pe agendă, viitoarea politică de
coeziune

IP/10/1236, Bruxelles, 30 septembrie 2010

Cariere fără frontiere
Ediţia 2010 a Zilelor europene ale locurilor de muncă va

avea loc în prima jumătate a lunii octombrie - târguri,
seminarii şi ateliere, o ocazie unică pentru angajatorii şi
potenţialii angajaţi de pe întreg teritoriul UE.

Ca în fiecare an, şi în această toamnă vor fi organizate
Zilele europene ale locurilor de muncă. Persoanele aflate în
căutarea unui loc de muncă (de la elevi care au abandonat
studiile, până la absolvenţi de studii universitare şi lucrători
experimentaţi) vor putea întâlni potenţiali angajatori în cadrul
celor peste 500 de evenimente organizate în toată Europa pe
tema "locuri de muncă şi mobilitate profesională în UE".

Piaţa europeană a locurilor de muncă arată primele
semne de redresare de la începutul anului - din februarie,
rata şomajului a rămas neschimbată la valoarea de 9,6%,
ceea ce pare să indice o stabilizare a situaţiei.

Totuşi, o comparaţie cu cifrele înregistrate în iulie 2009
(9,1%) şi în iulie 2008 (6,7%) arată că efectele crizei econo-
mice marchează în continuare piaţa locurilor de muncă.

Deşi piaţa muncii este deschisă la nivelul UE, prea puţini
europeni aflaţi în căutarea unei soluţii pentru a ieşi din criză
şi din şomaj îşi îndreaptă privirea dincolo de graniţele naţio-
nale. Zilele europene ale locurilor de muncă 2010 le pot veni
în ajutor. Aflat la a patra ediţie, evenimentul se desfăşoară în
peste 200 de oraşe din Europa şi prezintă oportunităţile pe
care le oferă mobilitatea profesională în Europa.

Târgurile locurilor de muncă le permit firmelor să-şi
găsească angajaţii cu calificările corespunzătoare, în cadrul
unor interviuri organizate pe loc. La rândul lor, candidaţii ca-
re trec cu succes de interviu pot obţine imediat slujba ideală.

Conferinţele, sesiunile de informare şi târgurile locurilor
de muncă sunt organizate în colaborare cu EURES, o reţea
europeană a oficiilor de ocupare a forţei de muncă care
numără peste 750 de membri.

Ocuparea forţei de muncă şi politici sociale - 01/10/2010
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OPEN DAYS 2010 - S@pt@mâna european@ a
regiunilor }i ora}elor (4-7 octombrie): c@tre Europa 2020

Bosnia }i Her]egovina
Rezultatele alegerilor generale

şi pentru preşedinţia colegială
centrală din Bosnia şi Herţegovina
indică faptul că preşedinţia va
rămâne blocată asupra viitorului
naţiunii, cu doi lideri din ţara
divizată etnic care pledează pentru
unitate şi unul care militează
pentru dezmembrarea ţării.

Acordurile din 1995 de la Day
ton (Ohio), care au pus capăt, sub
presiunea americană, războiului
civil din Bosnia, au divizat ţara în
două entităţi, Federaţia croato-mu
sulmană şi Republica Srpska, lega
te doar printr-o preşedinţie tricefală.

Constituţia bosniacă nu a fost
încă reformată, fapt ce permite
fiecărei comunităţi să-şi utilizeze
dreptul la veto, în numele "intere
sului naţional", pentru a bloca orice
decizie a puterii centrale de la
Sarajevo. UE a atras atenţia în
repetate rânduri că Bosnia are ne
voie de o putere centrală credibilă,
iar mai nou a ameninţat că nu va
mai primi fonduri, dacă grupurile
etnice nu vor coopera între ele.

-

-
-

-

-

Egiptul }i Iranul
Pentru prima dată în ultimii 30

de ani, Egiptul şi Iranul au convenit
să reia zborurile directe dintre
capitalele lor. Relaţiile dintre Egipt
şi Iran au devenit tensionate, după
1980, când Egiptul a recunoscut
statul Israel şi după Revoluţia
Islamică din Iran.

(Dan Apostolescu)

Val de evenimente aeriene neobişnuite la ReşiţaVal de evenimente aeriene neobişnuite la Reşiţa
OZN deasupra de Reşiţa?OZN deasupra de Reşiţa?



Vând apartament 3 camere,
conf. 2, lâng

ţ -
ţie interior

ţ 28.000 negociabil. Tel.
0744-139679.

Vând apartament 2 camere se-
midecomandat, 3 etaje, c

ţiri majore, Moroasa
1, preţ 25.000 €. Tel. 0720-006988.

Vând urgent teren arabil 1 ha
între Deta

ţit, central

ţa sau Câlnic. Tel. 0723-
894929.

Închiriez apartament zona Mo-
roasa. Tel. 0729-102438 sau 0770-
547477.

Vând garsonier
ţiri,

preţ negociabil. Tel. 0744-627954.
Vând cas

ţional în
Calina, com. Dognecea, zon -

Vând gr
ţa spre V

ţ
ţ

ţ 50.000 €
negociabil. Tel. 0768-269260.

Schimb cu cas
ţa sau Moniom gr

ţul precedent
ţa 2 camere conf. 1,

decomandat, et. 3/4, Micro 4, u
ţit,

central

ă Comisariat, etaj 2/4,
gresie, faian ă, centrală, termopa
ne, u ă metal, izola

ărămidă,
fără îmbunătă

ă gara Denta. Tel. 0743-156653
sau 0355-809987.

Închiriez apartament 2 camere
nemobilat în Govândari. Tel. 0746-
185350.

Vând apartament cu 3 camere
decomandat, îmbunătă ă,
termopane, 2 băi, lângă magazinul
Kaufland, sau schimb cu casă în
Re

ă, parter, str.
Căminelor, cu multiple îmbunătă

ă 2 camere, bucătărie,
baie, grădină, magazin func

ă miri
fică cu izvoare apă plată 15.000 €.
Tel. 0788-917247.

ădină ă la 11 km de
Re ăliug, grădină 1800
mp, cultură de pomi fructiferi ă
de vie, casa 60 mp locuibili, pivni ă
20 mp, curte mare, acces auto, catv,
telefon, anexe, încălzire lemne,
front stradal 25 m. Pre

ă în Câlnic,
Re ădina + casa
din anun

ă
metal, termopane, îmbunătă

ă, izolat termic pe exterior.
Tel. 0768-269260.

ş şi bloc
izolat, pre

şi Denta Timiş şi 4 ha
lâng

şi

şi cas
şi

şi vi

şi
şi apartament

în Reşi
ş

Vând 2 biblioteci + căr
ă stare. Tel. 0355-

801140, 0255-253973.
ă damă,

ăr comodă TV. Tel.
0748-215247.

Vând 2 televizoare defecte, 2
televizoare alb-negru, radiocaseto
fon, moară cioclodar, masă circular.
Tel. 0766-411794.

Vând laptop Toshiba Satelite
L300-110. Tel. 0771-281863, 0720-
001438.

Vând instant pe gaz, 200 lei. Tel.
0355-884718 (după ora 18.00).

ţi valo-
roase, în perfect

Vând paltoane şi blan
şpay-uri Adidas şi BU, after -shave
STR8; cump

-

Vând în Re ţa mas

ţar
extensibil 800 lei. Tel. 0756-040911.

Vând în Re ţa palton piele, de
b ţi, m

ţuic

ţelu-Ro
-

ţa tv diag. 80 color,
100 €; calculator Pentium 4, 400 lei;
Pentium 3, 250 lei. Tel. 0734-
654999. (R.R)

Vând piei nutrie, 200 lei/buc;
blan

-
ţ

ţi, îmbl

ţ cu saltea ţarc, 700 lei. Tel.
0757-658961, 0766-494477. (R.R)

Vând chitar

-
ţionare. Pret 40 lei neg. Tel. 0740-
233153.

Cump

ţ 800 lei neg. Tel. 0734-
076869.

Vând laptop Fujitsu Siemens,
hard 160 GB, ram 3 GB, Intel
Celeron, 2000 MHz, plus geant

ţar extensibil de sufra-
gerie compus din 3 corpuri plus
fotoliu pat 800 lei negociabil. Tel.
0355-802306, 0730-804629.

Vând mas -

ţ 500 lei fix, variante.
Tel. 0727-145623.

Tel. 0355-802548, 0749-
486188.

şi

şini de
cusut electrice, 120 €/buc. Tel.
0727-505761. (R.R)

Vând în Orşova 25 oi şi un
berbec, 250 lei/bucata. Tel. 0720-
725826. (R.R)

Vând în Caransebeş rochie de
mireas

şin

şi

şa cazan

şu laptop
Toshiba Pentium 3, 350 lei; calcu
lator, 450 lei. Tel. 0255-530361,
0735-060187. (R.R)

Vând în Reşi

şa c
şi

şi
cabluri, 500 lei; org

şabil

şi
cantitate de 14 kt 70 lei, 18 kt 88 lei.
Ofer şi cer seriozitate. Tel. 0766-
569674.

Vând maşin

şi stative

ă ovală de
sufragerie, 12 locuri, 150 €. Tel.
0746-081232. (R.R)

Vând în Măureni patine diferite
mărimi, 40 lei/perechea; 2 ma

ă, 650 lei; radiocasetofon de
ma ă, 50 lei; saltea 1 persoană,
40 lei; butoi plastic, 25 lei; col

ărba ărime 52, 250 lei. Tel.
0722-440654, 0355-405138. (R.R)

Vând în Boc ă de
120 l, inox, cu răcitor cupru, 1000 €.
Tel. 0747-877713. (R.R)

Vând convector, 400 lei neg. Tel.
0770-546823, 0746-095652. (R.R)

Vând în O

ă scurtă nutrie, damă, 1200 lei;
blană lungă neagră nouă, 2000 lei;
palton damă nr. 50-52, 200 lei; încăl
ăminte piele, damă, nr. 40, 100-150
lei; haină piele bărba ănită,
200 lei. Tel. 0255-213606. (R.R)

Vând în Boc ărucior nou,
pătu

ă cu toc, acordor
ă Yamaha 4,5

octave, 500 lei. Tel. 0355-806831,
0742-215237. (R.R)

Cumpăr radiouri cu lămpi. Tel.
0722-582538.

Vând radio bramms cu una boxă
deta ă, stare perfectă de func

ăr aur indiferent de stare

ă de frezat manuală,
nouă, marca Top Kraft + 10 tipuri de
freze. Pre

ă
1.000 lei. Tel. 0747-130405.

Vând col

ă de masaj profi, adu
să din Germania, nouă, rabatabilă,
cu husă, pre

Vând manechine/busturi pentru
magazin ; cărucior pentru
copil mic.

Vând mobil

ţar
sufragerie piele 1200 lei; mobil

ţeasc
-

ţa central

ţel de
5 s ţ

-

ţi, m

ţa covor 1,90/2,90,
180 lei. Tel. 0758-020588. (R.R)

ţa cazan ţuic

ă dormitor completă,
1400 lei; mobilă sufragerie 1000 lei;
canapea piele, 1200 lei; col

ă
bucătărie completă, 1000 lei; birou,
100 lei; drujbă nouă nem ă pe
benzină, Stihl, 800 lei; motocositoa
re nouă, 600 lei; ma ă de tuns
gazonul, 400 lei. Tel. 0355-426704,
0752-030888. (R.R)

Vând porc de 120 kg, 8 lei/kg.
Tel. 0745-304837. (R.R)

Vând în Re ă de
apartament în stare foarte bună,
300 € neg; coarne cerb 150 €. Tel.
0757-142540. (R.R)

Vând în ă
gestantă de 8 luni, 3000 lei neg. Tel.
0255-243110, 0745-654658.

Vând în Plugova vacă cu vi
ăptămâni, 2500 lei; căru ă cu

ladă, comot, căpăstru, frâne,

ăureni semănătoare
păioase, 900 lei; mig de împră

ă ăminte, 400 lei, toate neg;
grâu, 10 lei măsura. Tel. 0255-
526023. (R.R)

Vând în Anina mobilă tineret,
1000 lei, saxofon tenor Luxor,
goblen Cina cea de Taină
ătorii, 400 €; candelabre, costum

popular damă, 200 €, 2 plapume
lână, 300 lei/buc; palton piele
întoarsă bej, de bărba ărimea
52, 200 €. Tel. 0729-876548, 0255-
240038. (R.R)

Vând ma ă de cusut Singer,
seria Y, cu piese de schimb

ămâi 150 lei neg. Tel.
0256-392859, 0724-243596. (R.R)

Vând în Re

Vând în Re ă inox,
70 l, 1800 lei neg. Tel. 0749-226373.

şin

şi

Şopotu Vechi vac

şa,
2500 lei. Tel. 0725-416687. (R.R)

Vând în M
ştiat

îngr ş

şi Sece
r

şin
şi

accesorii. Tel. 0751-193203. (R.R)
Vând în Tormac 2 capre cu lapte,

150 lei/buc; l

şi

şi

Pensionară, 61 ani, caut parte-
ner pentru căsătorie. Tel. 0728-
166849.

(continuare )în pagina 7

E.ON PLUSE.ON PLUS
Ofertă financiară
avantajoasă prin BRD Finance

SIMSTAR - ReşiţaSIMSTAR - Reşiţa
Str. G.A.Petculescu, nr. 24

Tel. 0255-222214

�

�

Firm
ţii de înc

ţarea lucr ţii de creditare avantajoase.

ă autorizată ISCIR ă lucrări de gaze
naturale, montaj centrale termice ălzire.

Firma este participantă la programul E.ON Plus, prin care se
asigură finan ărilor în condi

şi ANRGN execut
şi instala

,Anunturi ,AnunturiANUNŢURI GRATUITE PENTRU PERSOANE FIZICE

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

2 -

UN ANUNŢ DE CEL MULT 20 CUVINTE

Diverse

Matrimoniale

6

Auto-Moto-Velo

Vând tichet Rabla 2010 în
Re iţa. Tel. 0255-211606.

ţi aluminiu de Golf
3, cu cauciucuri, 110 € neg. Tel.
0751-841073. (R.R)

.

ţiune integral

. -
ţap nou, 800 lei;

cablu pentru curent 4x16, 30 lei/ml,
mas

-

ţii de erbicidat, diverse utilaje
agricole. Tel. 0730-804745. (R.R)

.

rr

.

ţ
convenabil. Tel. 0729-825718.

ţ 2.500 €. Tel. 0744-679756.
Vând BMW 318 cabrio an fab.

1997, recent adus

ţ set 30 lei. Tel. 0722-
856769, 0355-800815.

ş

ştere Opel Vectra din
2002, stare foarte bun

ş) tractor
U445, stare foarte bun

şa arcuri pt remor
c

şin

şi înmatriculat,
full echip. Tel. 0734-544586.

Vând set gen

Vând în Pe

Vând în Bârna (Timi

Vând în Boc

Vând tractor second-hand, cosi
toare de tractor, greble de fân,
instala

Vând Logan în G

Vând în Cuptoare Volvo, 200 €
neg. Tel. 0255-233854. (R.R)

Vând în Deta Ford Mondeo, din
2001, diesel, sau schimb cu ma

Vând Dacia 1307 furgon, dubl

Vând voucher Remat pre

Vând Mazda 323F an 1995, acte
la zi, pre

Vând sau schimb Daewoo
Espero recent adus din Germania,
stare bun

ă, 1,6, 110 CP,
oglinzi electrice, 4 500 €. Tel. 0721-
508932. (R.R)

ă, 4.500 €
neg, trac ă. Tel. 0721-
623535, 0256-334419. (R.R)

ă, roata 5, pro

ă circular mare, 900 lei; cuplă
automată nouă pt. tractor U650, 300
lei. Tel. 0747-877713. (R.R)

ătaia, 23.000
km, benzină 1,4, 4 500 €. Tel. 0256-
410641. (R.R)

ă
sub anul 2000.Tel. 0769-648085 ( )

ă
cabină, din 2004, diesel, 2 800 €
neg. Tel. 0744-621451. (R.R)

ă. Tel. 0748-351548.
Vând 30 seturi perii electrice

demaror + alternator pentru tractor
U-650. Pre

V nd apartamen

436504

â t 3 camere, 2
b ţa, str.
Cibinului nr. 3, sc. B, et. 2, ap. 5. Tel.
0726-120121.

Vând cas

Vând cas .
. rr

Vând apartament 2 camere în
Re ţa, decomandat, conf. 1, 63 mp,
termopane, central -

ţii. Tel. 0740-524888. (R.R)
Vând apartament 2 camere în

Moroasa, 26.000 € neg. Tel. 0749-
. (R.R)

Vând în Re ţa, lâng ţie,
apartament 2 camere, îmbun ţit,
central

rr
Primesc în gazd

Vând în G
-

rr
Vând în Cuptoare teren 25.000

lei; cas

Vând în Denta cas

rr
Închiriez în Re ţa c

ţie.
Tel. 0721-498097. (R.R)

Vând apartament 2 camere, etaj
2, confort 3, zona Lunc -
ţie, central

ţ 18.500 €. Tel. 0760-604669
Caut spre închiriere spaţiu de 60

mp cu grup sanitar, c
ţile. Trimite-ţi oferta pe

tudoradriansusman@yahoo.com
Tel. 0735-857041.

Vând urgent apartament 3
camere semidecomandat, , 67 mp,
zona Intim, cu central

ţiri, stare f. bun ţ
23.200 € fix. Tel. 0752-513036.

ăi, bucătărie, balcon. Re

ă în Moroasa, 25.000 €
neg. Tel. 0771-218795, 0355-
426443. (R.R)

ă în Timi

ă, în spatele uni
versită

ă Poli
ătă

ă, complet mobilat, 38.000 €.
Tel. 0722-440654, 0355-405138 ( )

ă o elevă. Tel.
0355-402865. (R.R)

ătaia casă, 35.000 €
neg; casă în

ă, 12.000 €.Tel. 0256-410641 ( )

ă 55.000 € neg. Tel. 0255-
233854. (R.R)

ă, 3 camere,
apă, gaz, str. Gării, 18.000 € neg.
Tel. 0769-648085, 0256-398158 ( )

ămin 2
camere, 80 € neg., 100 € garan

ă, lângă Poli
ă, termopane, laminate

etc. Pre

ăldură, toate
utilită

ă
ătă ă, pre

şi

ş, 3 000 mp,
15.000 € neg Tel. 0355-409434. ( )

şi

şi

Şemlacu Mare, reno
vat

şi

şi alte
îmbun

Vând biciclet

Vând în Caransebe

Pre

Vând motociclet

ând garaj pe str. F

ând Seat Ibiza în Re

Vând în Fize

Vând în

Vând în Re

Cump

Vând în Boc

Vând piese noi Moskvici 1500.
Tel. 0745-375967. (R.R)

Vând în M

Vând în Re

Vând în Timi

Vând în Anina Peugeot 206 din
2003, stare bun

Vând Peugeot 206 din 2000,
diesel, înmatriculat

ă McKenzie Ger
mania, aproape nouă, 800 lei. Tel.
0748-351548.

ă electric, lunetă cu
stergător, 7.000 lei. Tel. 0722-
387567

ă Suzuki GSX-
R, 750 cmc, a.f. 2001, 140 CP, cu
multiple îmbunătă

ă
ări

ă cu pager rază ac

ă cu ata

ăgăra

ă stare de func

ă 300 €. Tel.
0745-3048 7. (R.R)

ăr ma ă cu consum mic,
an fabrica

ă
joasă pe o axă pt tractor; pompă de
injec

ănătoare de păioase;
ma ă de împră ă ăminte;
motor electric de 22 KW

ăureni 4 cauciucuri +
gen

ă, din 1997, stare bună,
600 € neg. Tel. 0743-886401. (R.R)

ă
Kawasaki, înmatriculată, stare
bună, 1000 € neg sau schimb cu
ma ă. Tel. 0723-410622. (R.R)

ă, 4 200 €. Tel.
0762-216095. (R.R)

ă, climă, 2 700 €
neg. Tel. 0751-841073. (R.R)

-

-
ţionat, geam faţ

.
Vând motociclet

ţiri (cauciucuri noi
Dunlop, ulei proasp t schimbat,
sc ţe racing preţ catalog 495 €, fur-
tune racing, crush-pods, amortizor
ghidon, alarm ţi-
une 300 m .a.). ţ 3.500 € neg.
Tel. 0723- 261997.

ţionare
ţ 500 € neg. Timi-

V

V ţa, din
1998 în perfect ţiona-
re, înmatriculat, 2.000 €; microbuz
Renault Master, 4.500 €; jante alu-
miniu de 13, 14, 15 ţoli, 500 lei/set.
Tel. 0355-426704, 0752-030888 (rr)

rr

2
ţa Peugeot 106, din

1996, consum mic, 2.500 € neg. Tel.
0740-453210, 0731-186933. (R.R)

ţie 2004-2005. Tel. 0740-
453210, 0731-186933. (R.R)

t.
.

.
ţie .

ţi, 145/70/13, 250 lei. Tel. 0727-
505761. (R.R)

ţa Dacia Super
Nova berlin

.

.

ş, Matiz SE
Power, roşu, fabr. 2000, aer condi

ş

ş în
stare de func şi multe piese
de schimb. Pre
şoara, 0723-580149, 0744-695723.

şului,
nr. 20. Tel. 0751-010158. (R.R)

şi

ş voucher, 1000 lei.
Tel. 0255-236189, 0741-907056 ( )

Şoşdea Ford Taunus din
1976, 300 € neg; remorc

şi

şin

şa piese de schimb
p Raba, Saviem, IMS, un motor
complet pt tractor U445, remorc

şi injectoare noi pt tractor
U650; sem

şin ştiat îngr ş
şi unul de

30 KW. Tel. 0740-524888. (R.R)

şi

şoara motociclet

şin

Vând Ford Escort an 95 motor
1,8 diesel acte Franţa valabile, preţ
250 €. Tel. 0746-434797.

Vând voucher cu toate actele
necesare. Tel. 0729-102438 sau
0770-547477.

-

ţionare, jante
Al, preţ 800 € negociabil. Tel. 0746-
434797.

ţa. Tel. 0746-434797.
Vand pompe de injectie, injec

toare, noi cu garantie la cele mai
mici preturi. 0735-083755.

taxe la
zi, dot 3.7

.

Cump

Vând Golf 3 an 95 motor 1,8
stare perfect

Vând orice pies

-

Tel.

ăr far Renault 19 Chama
de. Tel. 0746-037272.

ă de func

ă Ford Escort
motor 1,8 diesel + acte

Vând în Caransebe

ări complete, ă, 00 €
neg.Tel. 0255-517830

şi numere
Fran

ş Renault
Laguna, 1998 cmc, din 2000,

benzin

Vând casă în Gătaia, 2 camere,
bucătărie, baie, hol + o clădire în
curte cu 3 încăperi, garaj, anexe,
teren 1520 mp sau schimb cu apar-
tament în Re

ătaia, 500 mp, în
centru, pre 0256-410590,
0747-832171.

ă în com. Măureni, 4
camere, grădină

ă Poli
ătă

ă, 31.000 € neg. sau schimb
cu apartament 3 camere. Tel. 0355-
405166, 0721-742148. (R.R)

ă, în
parcul industrial de pe drumul
Bini

ă

ă,
zona Lacului din Timi ă
tă

ăureni casă 3 camere,
bucătărie, grădină, 20.000 € neg.
Tel. 0255-527106. (R.R)

şi

şi alte anexe. Tel.
0726-211098.

şi

şa, situate în zona turistic

şului şi în Divici, în zona vilelor,
au facilit şi drum asfaltat. Tel.
0740-524888. (R.R)

şoara, îmbun

ţa cu 2 sau 3 camere
la etajul 1 sau 2, la înţelegere. Tel.
0747-832171, 0256-410590.

Vând teren în G
ţ neg. Tel.

Vând cas

Vând în Re ţa, lâng ţie,
apartament 2 camere, îmbun ţit,
central

Vând parcele de teren intravilan
în Boc

ţi

Vând apartament 1 camer
-

ţit. Tel. 0745-375967. (R.R)
Vând în M

Vând în Jamu Mare teren 2877
mp, 3.500 € neg. Tel. 0760-965040.

Imobiliare

Vând vac preţ
. ociabil.

sau

ă în Câlnic,
1 700 lei neg Tel. 0766-
103509 0767-277101.

Vând maşin
şi la piele, caset

Cump

ă de cusut Singer,
se poate folosi ă de
fier cu chei, pachete de aniversări,
călcător cu cărbuni. Tel. 0255-
257476 după ora 18.

ăr circular cu masă mică
aproximativ 400/600 cu sau fără
motor. Tel. 0753-102723.

Cumpărăm 2 mp de plăcu
ărămidă

ţe
“BRATCA” (placaj de c ),
chiar şi recuperate. Tel. 0744-
577460, 0355-411421.

G ţea mare lângăsit că ă Gen. 9,
neagră păr scurt, blană lucioasă,
urechi ă tăiate de mică. I se
caută stăpânul! Tel. 0770-745039.

Ofer iubitorilor de animale un
motan de un an, cuminte

şi coad

şi frumos.
Tel. 0723-894929.
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Talonul este valabil numai în cazul anunţurilor!
Completaţi talonul cât mai citeţ!
Limitaţi mărimea anunţului la cel mult 20 cuvinte!
Marţi - ultima zi de primire a anunţurilor.

(RR) -Anunţuri preluate de la Radio Reşiţa

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

î
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BOZOVICI:
TOTAL JUDE : 351

: ţional/ ticketing/ rezerv
ţ

ţioner îmbr

ţionar economic: 1; Funcţionar informaţii clienţi: 4; Gestionar depozit: 1; Inginer mecanic: 3; Instalator
instalaţii tehnico sanitare

ţ ţiilor: 6; Muncitor necalificat la
asamblarea, montarea pieselor: 30; Operator ma

ţioner îmbr

ţinere ţii: 2; Manipulant m
ţ

Agent de turism transport turistic intern/ interna ări/ cazare/ publicitate/
marketing/ asisten ă turistică/: 1; Agent securitate: 10; Agent vânzări: 3; Asistent medical generalist: 1;
Călcătoreasa lenjerie: 8; Casier: 13; Consilier tehnic: 1; Croitor-confec ăcăminte după comandă:
21; Dulgher: 5; Electrician echipamente electrice

ăcătu ător comercial: 6; Lucrător sortator de
ărfuri: 11; Ma

ădirilor, zidărie, mozaic,
faian ă, gresie, parchet: 6; Muncitor necalificat în industria confec

ător:
82; Vulcanizator piese din cauciuc la prese: 2; Zidar rosar tencuitor: 3;

Educatoare: 1; Lucrător gestionar: 1;
Barman: 2; Bucătar: 1; Îngrijitor clădiri: 1; Lucrător bucătărie (spălător vase mari):

2; Lucrător comercial: 1; Lucrător pensiune turistică: 2; Ospătar (chelner): 2; ă de
mare tonaj: 2; Spălător vehicule: 2;

Contabil: 1; Muncitor necalificat în silvicultură: 1;
Agent securitate: 4; Confec ăcare volane în piele: 3;

Controlor calitate: 10; Dispecer: 1; Femeie de serviciu: 1; Gestionar depozit: 2; Inginer
mecanic: 2; Lăcătu ărfuri: 1; Ma

ădirilor, zidărie, mozaic, faian ă, gresie, parchet: 11; Muncitor necalificat
în metalurgie: 2; Pregătitor materiale de

şi energetice: 1; Electromecanic: 3; Femeie de serviciu: 5;
Func

şi gaze: 1; L ş mecanic: 12; Lucr şeuri
reciclabile: 1; Magaziner: 4; Manager proiect: 1; Manipulant m şinist la maşini mobile pentru
transporturi interioare: 1; Mecanic auto: 1; Muncitor necalificat la demolarea cl

şini unelte semiautomate şi automate: 1; Paznic: 5; Şofer
de autoturisme şi camionete: 4; Stivuitorist: 3; Sudor în mediu protector: 10; Tinichigiu carosier: 1; Vânz

Şofer autocamion/maşin

ş mecanic de între şi repara şinist pod rulant: 10;
Muncitor necalificat la demolarea cl

şarje: 10;
Asistent medical: 1;

ANINA:
BĂILE HERCULANE:

CARANSEBE :
ORAVI A:
O ELU RO U:

Adresa

Prenume TelefonNume

,Textul anuntului:

Octombrie

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 06.10.2010

,Anunturi ,Anunturi ,Anunturi ,Anunturi
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Imobiliare
Vând în zona Victoria garsonier

ţ
-

ţie electric

ă
32 mp, superamenajată: climă,
termopan Low-E cu rulouri, podele
laminate, bucătărie cu mobilă la
comandă, baie amenajată (gresie,
faian ă, cabină du ă
mobilată, spoturi luminoase, instala

ă nouă, u ă metalică. Tel.
0727-377355.

ş etc). Camer

ş

Vând apartament în Re

ă pia ă. Tel. 0724-700792.
ă în Boc ă cu

3 camere, bucătărie, baie amena
jată modern, termopane, centrală
termică, cu grădină, vie + post auto.
Tel. 0724-700792.

€

şi

şa Montan

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

şorii,
deasupra de Transprotector, 3 600
mp. Pre

ţa cu 2
camere, etaj 4 /4 bloc acoperit, cu
termopane, mobilat, zona Intim
lâng ţ

Vând cas
-

Vând teren pe C Caranse
be .

ţ 20 €. Tel. 0766-677491
Vând teren pe Calea Timi

ţ 10 /mp neg. Tel. 0770-
849354.

alea -

.

.

Particular, vând apartament 3
camere, et.
3/4

Tel. 0721-858714.

ă la Doclin. Tel. 0721-
858714.

Vând apartament 3 camere, et.
1, conf. 1, Muncii. Tel. 0255-253973,
0355-801140.

ăi, complet
renovat . Tel. 0724-
998500.

ăile Herculane, zona pie
Tel. 0724-

998500.

ă împădurită. Pre

zona Billa, confort 2,

Vând sau schimb apartament 3
camere cu apartament 2 camere.

Vând apartament 2 camere în
Boc ţ
neg. Tel. 0722-691610.

Vând cas

Vând apartament 2 camere, Mo-
roasa 1, parter înalt, 2 b

, avantajos

Vând apartament 2 camere, în
B ţei, deco-
mandat, et. 3, renovat.

ţii

ţional, zon ţ neg.
Tel. 0255-527935.

. Tel. 0761-616947

şa, renovat recent, la cheie. Pre

Vând teren 5.500 mp, intravilan,
bun pentru construc şi cultivat,
situat în zona Godinava-Talabi din
Bocşa, în apropiere de drumul
na

Vând apartament 4 camere +
boxă, 2 balcoane, în centru sau
schimb cu apartament 2 camere.
Tel. 0727-156290.

ă în Ilidia,
mobilate, cu grădini de pomi fructi-
feri

Caut fete în gazdă. Tel. 0728-
166849.

Vând apartament 3 camere,
confort I, semidecomandat, îmbu-
nătă

ătă

ămin cu 2 camere,
ăstrelelor, et. 1, cu centrală
ătă ă,

ă fizică vând garsonie
ră, confort 1, et. 2, în Govândari,
multiple îmbunătă ă, pre

Vând apartament la casă, 2 ca-
mere, bucătărie, baie, anexe, posi-
biltă

Vând casă în Ezeri

ă fizică vând garsonieră
în Moroasa, cu îmbunătă

ă de
cămin cu baie comună ă pt.
magazie (depozit), la parter, cu
intrare din stradă. Tel. 0731-777945,
0731-777949, 0256-222660.

Caut chiria

Închiriez sau vând casă la ă,
jud.Arad. Tel. 0754-756532.

Închiriez cameră de cămin pt. 1-
2 elevi. Tel. 0752-055987.

Primesc în gazdă 2 eleve. Tel.
0752-055987.

Vând 2 case de vacanţ

ţit sau schimb cu apartament în
Craiova. Tel. 0355-802548, 0749-
486188.

ţit, mobilat

Vând c Al.
Alb -

ţiri, termopan, baie renovat
parţial mobilat, 11.500 €, exclus
agenţii. Tel. 0741-166573.

Persoan -

ţiri, liber ţ
11.800 . Tel. 0770-746033; 0728-
213320.

ţi privatizare, 35.000 neg. Tel.
0727-208277, 0771-356186, 0740-
065787.

Vând urgent apartament 2
camere, confort 1, parter. Tel. 0725-
152853.

Vând apartament 3 camere, Al.

ţiri,
15.000 neg. Tel. 0767-462932.

Închiriez în Re ţa camer

ţar

şi zarzavaturi. Tel. 0788-940190

Vând apartament 2 camere, et.
2/4, total îmbun şi
utilat sau nemobilat şi neutilat. Tel.
0725-877646.

şi îm
bun

ş + anexe.
Tel. 0724-072826.

Şurianu, bl. 1, sc. A, ap. 3, et. 1. Tel.
0771-799196.

Persoan

şi
şi camer

şi apartament 2
camere, semimobilat, Al. Macilor, bl.
2. Tel. 0770-768343.

€

€

€

Oferte-Cereri

de Serviciu
Angaj

ţ

ţie. Tel. 0744-667865, 0745-
623045.

Îngrijesc copii ce merg la
ţ

Îngrijesc copii. Tel. 0355-
402865. (R.R)

Transport internaţional de
persoane Romania-Italia de la 59 €.
www.porumbelul-tour.webgarden
.ro Tel. 0752-803485.

ăm conducător auto
categoria B cu experien ă pentru
transport mărfuri periculoase

ă,
grădini ă. Tel. 0355-804513. (R.R)

şi
distribu

şcoal

Nou pe piaţa re ţean -

. ţade,
podele, rezervoare. Garanţie
integral

şi
şini epoxidice

pt piscine, b şuri, fa

ă: exe
cutăm acoperiri cu ră

ăi, acoperi

ă 5 ani. Tel. 0770-768499.

Domn 44 ani, cu experienţ

ţii salariale
exagerate. Tel. 0727-798285.

Electrician, execut sau schimb
instalaţii electrice, montez sau
înlocuiesc tablouri electrice, prize,
întrerup

ţa re ţean
ţii

sanitare
ţurile sunt

accesibile. Tel. 0769-421706.
Caut un zidar

pentru
420382.

Caut copii

Transport zilnic persoane în
Italia, Spania, Portugalia, Franţa,
Belgia, Anglia, Irlanda i Germania
la destinaţie, cu ma ini moderne
climatizate. Tel. 0721-285100.

Caut jurist sau avocat corect
pentru a rezolva dezbateri succeso
riale, a lua desp

ţii mele, fiind
proprietar

ă în
domeniul logistic auto, gestiuni,
posesor permis cat. B, C, E, atestat
profesional transport marfă + ADR,
card tahografic a

ătoare, doar de la firme
serioase. Nu emit preten

ătoare, corpuri de iluminat,
etc. Tel. 0768-452834.

Meseria ă
execut amenajări int. instala

ă gama

ătrâni pentru
îngrijire. Tel. 0728-166849.

ăgubiri, a mă
reprezenta în 2 dosare penale, eu
fiind reclamanta, motive de luare
abuzivă a proprietă

ă.
Plata la sfâr

ştept oferte
corespunz

ş pe pia şi

şi electrice toat şi
foarte rapid lucrez pre

şi un meseriaş
raşchetat parchet. Tel. 0728-

şi b

ş
ş

şi la Cartea Funciar
şit. Tel. 0754-756532.

-

Instituţie financiar ţii foarte avantajoase

ţa

ţii metalice

Prisma /markenting

ă credite în condi

ă confec

agent de publicitate

oferă
ără garan

ă sisteme de supraveghere video,
antiefrac

ăm por

ă . ă rugăm
să trimite

,
f ţii pentru angajaţi

instaleaz
ţie

execut ţi, garduri, grilaje, rafturi,
diverse confecţii metalice la preţuri avantajoase. Tel. 0720-070885.

angajeaz V
ţi CV-ul dvs. prin e-mail, la adresa: redactia@prisma-online.ro

şi pensionari. Info: 0720-222286, 0255-
212166.

şi antiincendiu. Tel. 0255-220711.
ELCOM-Reşi

Firm

CANI VET S.R.L. B-dul Muncii nr. 7, sc. 1, tel. 0255-226204:
cabinet veterinar (consultaţii, tratamente, intervenţii chirurgicale,
vaccinări); farmacie veterinară; accesorii pt. câini şi pisici; furaje,
premixuri, concentrate pentru păsări, porci, vaci, oi, hrană păsări
exotice, câini, peşti,etc.

MICA PUBLICITATE PENTRU FIRMEMICA PUBLICITATE PENTRU FIRME
Folositi „Mica Publicitate pentru firme“ la preturi avantajoase!

PRACTIC PENTRU ORICE FIRMA

S
ş-Severin

ş.a.

ăptămânal Prisma publică evenimentele transmise de
Inspectoratul de Poliţie Cara , Inspectoratul pentru

Situaţii de Urgenţă SEMENIC Caraş-Severin (ISU), Inspectoratul
de Jandarmi Judeţean Gl. bg. Vasile Zorzor Caraş-Severin,

“ ”
“ ”

Inspectoratul Judeţean
de Poliţie

Inspectoratul pt. Situa

�

�

�

�

�

ţii
de Urgenţă

La sfârşitul acestei săptămâni
poliţiştii rutieri au organizat acţiuni
pe şoselele judeţului. În cele trei zile
de acţiuni cei 121 de poliţişti parti-
cipanţi au aplicat 884 de sancţiuni
contravenţionale din care 678 pen-
tru nerespectarea regimului legal de
viteză.

04.10.2010: accident rutier pe
DN 58.

04.10.2010: o bătrână în vârstă
de 84 ani, a fost acroşată de un
autoturism în timp ce intenţiona să
traverseze strada Graz.

04.10.2010: trei persoane au
furat lemne din rezervaţia Cheile
Nerei Beuşniţa.

05.09.2010: pt. descurajarea
conducătorilor auto, de a nu mai e-
fectua transport public de persoane
în mod ilegal, poliţia a organizat, ac-
ţiuni specifice de control a legalităţii
derulării transportului rutier public

de persoane pe raza oraşelor şi
municipiilor din judeţ. Astfel în urma
acţiunii desfăşurate au fost aplicate
45 sancţiuni contravenţionale.

01.10.2010: Opt clăi de fân, de
la un sălaş de pe teritoriul comunei
Cornea, au ars într-un incendiu ce a
izbucnit de la un coş de fum

01.10.2010: Echipa pirotehnică
a ISU a participat la o misiune de
asanare a teritoriului de muniţie
neexplodată. Astfel, au fost ridicate,
de la un depozit de fier vechi, din
Reşiţa, două proiectile explozive de
calibru 152, respectiv 76 mm.

02.10.2010: Prin serviciul 112,
ISU „SEMENIC” a fost solicitat să
intervină la un accident rutier produs
pe DN 6, Reşiţa-Caransebeş. Din
fericire, nu a fost vorba despre per-
soane încarcerate, pompierii au luat
doar măsuri împotriva izbucnirii unui
incendiu.

�

�

�

ANUN PUBLICITARŢ
Prim ria ora Boc a, cu sediul în str. 1 Decembrie 1918, nr. 22,

organizeaz licitaţie public deschis conform HCL Nr.
118/29.09.2010 pentru vânzarea urm toarelor bunuri imobile situate
în Bocşa, str. Soarelui i înscrise în:

CF nr. 31327 Bocşa cu nr. cad. 31327 în suprafaţ de 863 mp,
CF nr. 31322 Bocşa cu nr. cad. 31322 în suprafaţ de 830 mp,
CF nr. 31324 Bocşa cu nr. cad. 31324 în suprafaţ de 631 mp,
CF nr. 31326 Bocşa cu nr. cad. 31326 în suprafaţ de 696 mp,
CF nr. 31262 Bocşa cu nr. cad. 31262 în suprafaţ de 511 mp,
CF nr. 31341 Bocşa cu nr. cad. 31341 în suprafaţ de 562 mp,
CF nr. 31266 Bocşa cu nr. cad. 31266 în suprafaţ de 321 mp,
CF nr. 31263 Bocşa cu nr. cad. 31263 în suprafaţ de 337 mp,
CF nr. 31261 Bocşa cu nr. cad. 31261 în suprafaţ de 686 mp,
CF nr. 31338 Bocşa cu nr. cad. 31338 în suprafaţ de 576 mp,
CF nr. 31340 Bocşa cu nr. cad. 31340 în suprafaţ de 640 mp,
CF nr. 31339 Bocşa cu nr. cad. 31339 în suprafaţ de 556 mp,
Licitaţia va avea loc în data de 08.11.2010 ora 10.00, la sediul

Prim rie ora Boc a în sala de sedinţe.
Cererile de participare la licitaţie se depun la Registratura

Prim riei ora ului Boc a pân în data de 04.11.2010, inclusiv.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Prim riei ora ului

Boc a, tel. 0355-566605 int. 109.
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PRIMAR Jr. Dr. MIREL PATRICIU PASCU

Închiriez sau vând mai multe te-
renuri în Ezeri

Ofer spre închiriere apartament
1 cameră în Govândari, par

V nd urgent i n rate sau
schimb cu variante n Timi oara,
apartament 2 camere, c , Re
i a, centrul civic. Tel 0726 411878

V nd sau ofer spre nchiriere
apartament cu o cameră, Albăstre
lelor, Resita. Tel 0765 983271

ş. Tel. 0725-370612,
0756-357606.

ş
ş

ş

ţial
mobilat. Tel. 0769-463199.
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FOTBAL
Meciul cu Fran

Echipe J V E Î GM GP PCT
1 Albania 2 1 1 0 2 1 4
2 Belarus 2 1 1 0 1 0 4
3 Bosnia 2 1 0 1 3 2 3
4 Franta 2 1 0 1 2 1 3

6 Luxemburg 2 0 0 2 0 4 0
Meciurile care se vor desfasura sunt urmatoarele: 08/10/2010:

Luxemburg - Belarus;Albania - Bosnia;
12/10/2010: Belarus -Albania si Franta - Luxemburg.

ţa este evenimentul toamnei în fotbalul românesc.
Dup

ţa dac

ă un start ezitant în grupa de calificare (1-1 cu Albania pe teren
propriu

ă să nu piardă în Fran ă vrea să păstreze
şi 0-0 în Belarus) pentru Campionatul European din 2012,

România e obligat şanse
reale de a merge la turneul final din Ucraina şi Polonia.

Clasamentul Grupei D:

5 Romania 2 0 2 0 1 1 2

09/10/2010: Franta-Romania;
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DE VĂZUT LA TV:
HANDBAL MASC.: Liga Nationala, Steaua - UCM Resita

Vineri Digi Sport ora 20:00
BASCHET MASC.: ELBA Timisoara - Gaz Metan Medias, Div A, et. 2

Sambata TVR 3 ora 17:00
FOTBAL: Preliminarii Camp European, Franta - Romania

Sambata ProTV ora 22:00
FORMULA 1: MP al Japoniei, Suzuka, cursa

Duminica TVR 1 ora 08:55
TENIS: WTA Tour, China Open - Beijing, finala

Duminica Eurosport ora 14:30
CICLISM: Clasica Paris - Tours

Duminica Eurosport ora 16:30
VOLEI MASC.: Campionatul Mondial, Finala

Duminica Digi Sport ora 22:00
FOTBAL: Preliminarii tineret, Romania - Anglia

Marti TVR 1 ora 14:25

COMPETIŢII SPORTIVE ÎN S PT MÂNAURM TOARE:Ă Ă Ă
06 - 14 oct: TENIS DE MASA- Camp. Mondiale, Guangzhou;
08 - 10 oct: FORMULA1 - MP al Japoniei, Suzuka, etapa 16;
9 oct: FOTBAL- Preliminarii CE 2012, Franta - Romania;
10 oct: SNOWBOARD - Cupa Mondiala, Landgraaf, Olanda;
10 oct: ATLETISM - IAAF Race, Chicago Maraton.

BASCHET
Patru echipe masculine romanesti in Liga Europei Centrale.

Echipele de baschet masculin "U" Mobitelco Cluj, CSU Sibiu, BCM
Elba Timisoara si Gaz Metan Medias vor evolua în Liga Europei
Centrale (CEBL), în grupele careia vor debuta în luna noiembrie.Astfel,
în grupa rosie au fost repartizate echipele "U" Mobitelco Cluj, CSU
Sibiu, Nyregyhaza (Ungaria), Pardubice (Cehia) si Kapfenberg
(Austria), în timp ce în grupa albastra vor evolua BCM Elba Timisoara,
Gaz Metan Medias, Kormend (Ungaria) si Novy Jicin (Cehia).

Derby-ul românesc din grupa rosie va avea loc în prima etapa, în 11
noiembrie, la Sibiu, în timp ce timisorenii vor debuta cu o zi mai
devreme, pe teren propriu, cu Gaz Metan Medias.

Primele doua clasate din fiecare grupa se vor califica la Turneul
Final, programat în 25 si 26 februarie 2011.

La editia trecuta a CEBL au participat "U" Mobitelco Cluj si BCM
Elba Timisoara, care s-au calificat în Final Four. Clujenii au trecut de
Elba în semifinale, la turneul gazduit pe teren propriu, dar ulterior au
fost învinsi în finala mare de cehii de la Novy Jicin. În urma cu doi ani,
BCM Elba Timisoara a jucat finala competitiei, fiind învinsa de ungurii
de laAlbacomp.

Echipele CSU Sibiu si Gaz Metan Medias sunt debutante în CEBL.

FORMULA 1
Etapa cu numarul 16 din Cam-

pionatul Mondial de Formula 1 se
va desfasura in acest sfarsit de
saptamana pe circuitul de la
Suzuka, din Japonia. Clasamente
generale inainte de cursa:

1.Mark Webber 202
2.FernandoAlonso 191
3.Lewis Hamilton 182
4.Sebastian Vettel 181
5.Jenson Button 177
6.Felipe Massa 128
7.Nico Rosberg 122
8.Robert Kubica 114
9.Adrian Sutil 47

10.Michael Schumacher 46
11.Rubens Barrichello 39
12.Kamui Kobayashi 21
13.Vitaly Petrov 19
14.Nico Hulkenberg 17
15.Vitantonio Liuzzi 13
16.Sebastien Buemi 7
17.Pedro de la Rosa 6
18.JaimeAlguersuari 3

1.Red Bull Racing 383
2.McLaren Mercedes 359
3.Scuderia Ferrari 319
4.Mercedes Grand Prix 168
5.Renault F1 Team 133
6.Force India F1 60
7.Williams F1 Team 56
8.BMW Sauber F1 Team 27
9.Scuderia Toro Rosso 10

10.Virgin Racing 0
11.Hispania Racing 0
12.Lotus F1 Racing 0

Clasament general pilo i:

Clasament eneral chipe

ţ

g e

Etapa 11/34: 16 oct. 2010: Rapid Bucuresti - Astra Ploiesti; FCM
Târgu Mures - FC Timisoara; Universitatea Cluj - Victoria Branesti;
Pandurii Tg. Jiu - Sportul Studentesc; FC Vaslui - CFR Cluj; FC Brasov -
Universitatea Craiova; Dinamo Bucuresti - Steaua Bucuresti; Otelul
Galati - Gloria Bistrita; Unirea Urziceni - Gaz Metan Medias. Programul
televizarilor nu a fost inca stabilit, datorita faptului ca in acest week-end
nu se va desfasura etapa. Liga 1 este oprita deoarece are loc meciul
Romaniei cu Franta, in deplasare.

LIGA 1
Clasament etapa a 17-a:

M V E I G GP PM

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

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

.

1. Otelul Galati 10 7 1 2 13 8 22p
FC Timisoara 10 5 5 0 17 12 20
Rapid Bucuresti 10 5 3 2 18 7 18
Steaua Bucuresti 10 5 3 2 16 10 18
Gaz Metan Medias 10 4 4 2 13 7 16

. FC Vaslui 10 4 3 3 12 11 15
7. Dinamo Bucuresti

U Cluj 10 4 2 4 14 18 14
9. U. Craiova 10 3 4 3 14 11 13

. Unirea Urziceni 10 3 4 3 6 8 13
11. CFR Cluj 10 3 3 4 14 14 12

Astra Ploiesti 10 2 6 2 12 12 12
13. FC Brasov 10 2 5 3 9 12 11

FCM Targu Mures 10 3 2 5 9 17 11
5. Gloria Bistrita 10 2 4 4 12 13 10p

16. Victoria Branesti 10 2 3 5 11 19 9p
17. Sportul Studentesc 10 2 1 7 15 21 7p
18. Pandurii Tg. Jiu 10 1 3 6 6 15 6p

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

10 4 2 4 25 21 14p
8 p

p
10 p

p
12. p

p
14. p
1

TENIS
Sorana Cîrstea, învinsă în finala de la Las Vegas.

Victor Hănescu se men

Jucătoarea de
tenis Sorana Cîrstea, cap de serie numărul 3, a pierdut, duminică,
finala turneului ITF de la Las Vegas (SUA), dotat cu premii în valoare
totală de 50.000 de dolari. Cîrstea a fost învinsă, în ultimul act al
competi

ă a competi ă
de perechea americană Lindsay Lee-Waters/Megan Moulton-Levy,
cap de serie numărul 4, care a trecut, în finală, cu scorul de 1-6, 7-5, 10-
4, de un alt cuplu american, Irina Falconi/Maria Sanchez.

ători din lume se află încă doi români:
Victor Crivoi, care a coborât un loc, până pe 172 (292 puncte),

ă pe 184 (277 puncte). La dublu,
Horia Tecău a coborât două pozi

ătorii jucători:
1. Rafael Nadal (Spania) 12.070 puncte
2. Novak Djokovici (Serbia) 7.145
3. Roger Federer (Elve

ţiei, cu scorul de 6-2, 6-2, de Varavara Lep
ţiei. Proba de dublu de la Las Vegas a fost câ

cu
905 puncte. Între primii 200 de juc

ţii, pân
ţii, fiind pe locul 18, cu 3.330 puncte.

Primele 3 poziţii în clasamentulATP sunt ocupate de urm

ţia) 6.735

şenko (SUA), a doua
favorit ştigat

şiAdrian
Ungur, care a coborât 25 pozi

ţine pe locul 52 în clasamentul ATP,

HANDBAL MASCULIN - LIGA NA[IONAL~
Clasament etapa a 17-a:

M V E I G GP PM

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

Clasament etapa 5-a:
M V E I G GP PM

.

1. HC Odorhei 5 5 0 0 164 133 10p

3. U. Bucovina Suceava 5 4 0 1 159 131 8p
4. Univ. Transilvania Cluj 5 4 0 1 162 141 8p

HCM Constanta 5 4 0 1 173 153 8
. Energia Pandurii Tg. Jiu 5 4 0 1 149 142 8

7. HC Minaur Baia Mare
8 CSM Satu Mare 5 2 0 3 155 165 4p
9. Dinamo Municipal Brasov 5 1 1 3 140 151 3

. Stiinta Mun. Bacau 5 1 0 4 135 139 2
11. CSA Steaua Bucuresti 5 0 2 3 130 143 2

CSM Bucuresti 5 1 0 4 142 158 2
13. U. Poli. Municipal Timisoara 5 1 0 4 136 155 2

CSM Oradea 5 0 0 5 128 168 0

2. UCM Resita 5 4 0 1 167 139 8p

5. p
6 p

5 2 1 2 134 156 5p

p
10 p

p
12. p

p
14. p

Etapa 6/26: 09 oct. 2010 Univ. Bucovina Suceava - UCM Resita: ;
CSM Bucuresti - Stiinta Municipal Dedeman Bacau; HCM Constanta -
CSM Satu Mare; CSA Steaua Bucuresti - Univ. Poli. Municipal
Timisoara; CSM Oradea - HC Minaur Stiinta CSM Baia Mare; Energia
Lignitul Pandurii Tg. Jiu - HC Odorhei; Dinamo Municipal Brasov -
Univ. Transilvania Cluj. RALIURI

Sébastien Loeb nu are
adversar în Mondialul de Raliuri.
Alsacianul îşi continu

ştigat în
Raliul Fran

şaptelea titlu mondial consecutiv.
Francezul în vârst

şi s-a
impus clar, devansându-i pe ibe
ricul Dani Sordo şi pe norvegianul
Petter Solberg, to

ştigat titlul mondial la
constructori, cu 388 puncte.
Împreun

şi
a instalat un nou record, 60 de
raliuri câştigate, toate cu echipa
Citroën.

6 din cele 11 etape desf şu
rate în acest sezon al WRC a
câştigat Loeb.

ă nestinghe
rit domina ă ce a câ

ă etape îna
inte de încheierea sezonului, al

ă 36 de ani a
dominat Raliul Hexagonului

ă cu Daniel Elena,
coechipierul său, a mai alipit încă
două titluri supreme la palmares

ă

-
ţia, dup
ţei, cu dou -

-

ţi pe Citroën C4.
Ca urmare a victoriei lui Loeb,

Citroën a câ

-
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