
Caut consultant vânzări. Cerin

ări nun
ă, serio

zitate. Tel. 0723-616268 sau e-mail
dorel_luca_Re

ă piese de
ma ă
din Austria, plăte

ă 0760-277161 sau
ID.mess: romaniidinafaratarii

Execut gresie, faian ă, podele
lam, rigips

ă decorativă, dau găuri pt.
centrale, inst sanitare

ări de amenajări
interioare

ă juridică, recupe
rări debite, uzucapiuni terenuri ca
se, înfiin ări firme. Tel. 0727-505315

-
ţe: seriozitate, corectitudine. Tel.
0722-928075.

Caut post de jurist. Tel. 0727-
505315.

ţi, botezuri, eveni-
mente. Calitate, experienţ -

ţa@yahoo.com
Aduc pe comand

ţ de achiziţie cu factur

ţ
ţii termice,

tencuial

ţiilor. Tel. 0723-894929,
0770-360605, 0754-590138.

ţ -
, -

ţ

Şofer cat. B caut de lucru. Tel.
0733-416913.

Sonoriz

şi

şini la pre
şti doar transportul.

Pt. comand

şi forme, izola

şi electrice
montez usii. Tel. 0769-421706.

Execut lucr
şi exterioare în domeniul

construc

Acord asisten
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Atitudinea cetăţenească.
Viitorul în mâna fiecăruia.
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Primăria Re
ă informează

şiţa
v

Ş

ş

edinţa Comisiei
de Dialog Social
Cara -Severin

Carnetul de muncă

Digitalizarea

patrimoniului

cultural european

Concediul i indemnizaţia

lunar pentru cre terea

copiilor

ş

şă

2011, Anul european

al voluntariatului

ANUNŢURI 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

Auto-Moto-Velo

Imobiliare

Vând 2 birouri pal negru
ă. Tel. 0255-206065,

0722-225684. (R.R)
ătoare, 500

€; purcei 200-550 lei. Tel. 0726-
862223, 0762-188929. (RR)

Vând în Re ă de cusut
Omega, 200 lei; boiler electric
Vaillant, 200 lei; telefon mobil LG cu
touchscreen, 100 €. Tel. 0745-
134127. (RR)

şi gri, cu
suport tastatur

Vând în Mâtnic mulg

şi şinţa ma

Vând , 3
canistre de 30

ţe
Bratca (placaj de c ), chiar

Vând p ţ tip ţarc, premerg
ţ sport

Vând schiuri -
-

ţar 1200 lei. Tel.
0355-426704, 0752-030888. (R.R)

Vând panou termopan 176/174
cm, 350 lei; u -

ţie; geam 3 canate
cu rulou, ma

ţa schiuri, 80 lei
neg; aeroterm

RR

-

-

ţa biciclete 150 -
300 lei; c ţ cu
saltea, 150 lei; convectoare, 350 lei;
congelator cu 4 sertare, 350 lei;
scaun rotativ, 150 lei. Tel. 0355-
425973, 0729-022526. (R.R)

Cump ţi mari
de grâu

ţi paie, lucern

ţele de 5 luni, un t

ţ
. . -

ţe t
rr

ţa mobil

3 costume de haine
şi 20 l. Tel. 0255-

232955.

şi
recuperate. Tel. 0744-577460,
0355-411421.

şi marsupiu,
toate la 600 lei. Tel. 0769-64861.

şi bocanci de schi
uri, patine, 150 lei perechea; sufra
gerie, 1000 lei, col

ş

şa camer

şin

şi

ştiat îngr ş

şat

şi Sece
r

şi

şa cantit
şi porumb, ofer 7 lei/kg;

vând balo

ş
de 3 luni, 1200 lei bucata neg. Tel.
0732-850767. (R.R)

Vând ou

şi şi
aragaz, 600 lei. Tel. 0728-813340.

Cumpărăm 2 mp de plăcu
ărămidă

ătu ător,
cărucior, căru

ă balcon de termo
pan, 290 lei. Tel. 0255-206065 (R.R)

Vând în Boc ă digitală,
150 lei; telefoane mobile, dvd, 50 lei;
boxe mari cu sta

ă de cusut. Tel.
0743-578814. (R.R)

Vând în Re
ă, 70 lei; canapea

nouă 520 lei neg. Tel. 0786-483218,
0770-456679. (R.R)

Vând în Vârciorova porci, 7
lei/kg; purcei 3 luni, 250 lei bucata.
Tel. 0727-935127. (R.R)

Vând în Anina armăsar, de 3 ani,
4800 lei neg. Tel. 0740-145324 ( )

Vând în Măureni semănătoare
păioase, 800 lei neg; mig de
împră ă ăminte, 350 lei
neg; porumb, 15 lei măsura. Tel.
0255-526023. (R.R)

Vând în Anina garnitură plu ă,
160 lei; mobilă tineret, 800 lei, saxo
fon tenor Luxor, 800 lei; 3 paltoane
piele întoarsă, îmblănite; goblen
Cina cea de Taină, 400 €
ătorii, 200 €; candelabre, costum

popular damă, 200 €, 2 plapume
lână de o persoană, 200 lei/buc. Tel.
0729-876548, 0255-240038. (R.R)

Vând în Re
ărucioare, 250 lei; pătu

ăr în Boc ă

ă. Tel. 0740-
770047. (R.R)

Vând 2 vi ăura

ă prepeli ă, 50 bani ouă
pt tratament, 80 bani ouă pt incu
bator; prepeli ăiate 5 lei bucata.
Tel. 0722-395469, 0771-231154 ( )

Vând în Cuptoare cositoare de
gazon, 300 € neg; pompă mare de
apă, 200 €, vitrină frigorifică pentru
prăjituri, 200 €; feliator salam 150 €.
Tel. 0255-233854. (R.R)

Vând în Re ă veche

Vând jante de aluminiu pe 14

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

Vând Opel Vectra 120 CP, din
2007. Tel. 0744-474676, 0733-
732121. (RR)

Vând kit angel eyes nou pentru
BMW, 50 €; kit xenon nou ultra alb
cu becuri H7 50 €. Tel. 0723-
439343. (R.R)

Vând în Re ţa VW Golf 4, din
2001, înmatriculat, 1,6, benzin

ţionat, geamuri
electrice, computer bord, 5700 €
neg; 4 cauciucuri de iarn

jante aluminiu pe
17, 180 €. Tel. 0762-375456. (RR)

Cump

ţa cauciucuri pe
14, 15, 16, 17, 17,5, 50-100 lei;
motoscuter nou, 550 €. Tel. 0355-
425973, 0729-022526. (R.R)

Vând Ford Mondeo break cara-
van, 1.6, 16 valve, ABS, închidere
centralizat

jante, 50 lei
bucata; Dacia 1310, înmatriculat

. ,

-

jante

şi
15, 500 lei/set. Tel. 0355-426704,
0752-030888. (R.R)

Vând în Bocşa Piaggio Si II,
înscris. Tel. 0743-578814. (R.R)

Vând tractoare second-hand,
cositoare de tractor, greble de fân,
instala

şi

şi

ă,
euro 4, aer condi

ă, 205/55/
16, 350 lei/set; 4

ăr vouchere. Tel. 0762-
375456. (RR)

Vând în Anina Dacia Papuc din
2000, 1,6, benzină, 850 € neg. Tel.
0740-145324. (RR)

Vând în Re

ă, euro 2, 2100 €; 4
cauciucuri 175/70/14 cu

ă.
Tel. 0729-824413. (R.R)

Cumpăr vouchere. Tel. 0747-
311737. (R.R)

Vând în Lugoj Hyunday Lantra,
1 6 16 valve, full-option, 800 € neg.
Tel. 0744-515680.

Vând Peugeot Boxer, din 1999,
2440 cmc, stare perfectă, 3700 €
neg. Tel. 0769-298022, 0746-
768172. (R.R)

Vând în Anina Subaru din 1996,
4x4, înmatriculat, 1750 € neg; Mitsu
bishi Pajero din 1994, turbodiesel,
neînmatriculat; 4 aluminiu
175/80/14, 120 € neg; 4 cauciucuri
de iarnă cu cuie pentru Suzuki
Samurai, 250 € neg. Tel. 0745-
260668, 0762-216088. (R.R)

Vând Golf din 1994, înscris,
2500 €. Tel. 0722-395469, 0771-
231154. (R.R)

Vând în Reşiţa Renault 21
înmatriculat, acte la zi, 850 €. Tel.
0728-813340. (R.R)

Cumpăr camionetă de 3,5 t cu
platformă, înmatriculată. Tel. 0741-
6700649. (R.R)

Vând în Mâtnic motoscuter
înscris, 450 € sau schimb cu
Pentium 4. Tel. 0762-188929, 0726-
862223. (RR)

Cumpăr în Reşiţa licenţă taxi;
vând Passat din 2000, 4500 € neg.
Tel. 0721-400969. (RR)

Vând în Bozovici Audi din 2004,
4x4, full-option, 2,5 TDI; Opel Astra
din 1996, 1,7; VW Passat,
neînmatriculat, benzină. Tel. 0768-
826071. (RR)

Persoan -

ţit, 30.000 € neg.
Tel. 0744-752503. (R.R)

Vând apartament 2 camere,
confort 1, izolat, mobilat. Tel. 0722-
441304. (RR)

Vând cas ţa, str. Petru
Maior, nr. 14. Tel. 0355-426443,
0355-804238. (R.R)

Vând cas

.

-

Vând apartament 3 camere,
Moroasa, lâng

ţ, 8.000 €
neg. Tel. 0255-263112. (RR)

Vând în Boc

ţ
ţe,

gr

ţa apartament,
25.000 € sau schimb cu garsonier

ţ

Vând apartament 3 camere
decomandat, îmbun ţit, central

ţiri, mobilat,
utilat, în zona G

.

ţ ţ

ţ 20.000 € negociabil.
Tel. 0724-508135 sau 0770-600596

ă fizică vând aparta
ment 2 camere, et. 3, 67 mp, Calea
Timi ătă

ă în Re

ă în Gârli

ă în Boc ă,
str. Cerna, nr. 9A, 18.000 € neg. Tel.
0748-539322. (R.R)

Vând în Cuptoare casă 55.000 €
neg; teren, 5 000 mp, la 7 km de
Minda, 25.000 lei. Tel. 0255-
233854. (R.R)

Vând casă în Secă

ă în Brădi

Cumpăr pământ 4-6 mp pt. pa
nou publicitar stradal sau închiriez
pe 10 ani. Tel. 0760-277161.

ă Comisariat, et. 4,
17.500 €. Tel. 0748-904376. (R.R)

Vând în Percosova casă 3
camere mobilate, 18.000 € neg. Tel.
0756-970682, 0730-060873. (RR)

Vând casă în Gârbovă

ă de vacan ă în
Gărâna, 3 camere, dependin

ădină 2779 mp. Tel. 0788-392265,
0722-394000. (RR)

Vând în Re
ă

+ diferen ă. Tel. 0355-405662,
0770-506829. (RR)

ătă ă,
termopane, 2 băi, izolat pe interior
lângă Kaufland. Tel. 0723-894929.

Proprietar vând ap. 3 camere
conf. 1, decomandat, 2 coridoare, 2
băi, 80 mp, îmbunătă

ării de Sud, ocupabil
imediat. Tel. 0723-572678, 0753-
779420.

Vând casă în com Tormac jud.
Timi ă la 36 km de Timi

ă în comună, 4
camere, pivni ă, suprafa ă 100 mp

ădină teren
1400 mp, pre

şorii, îmbun

şi

şte, 15.000 €.
Tel. 0731-801231. (RR)

Vând cas şa Montan

şeni, în
centru, 38.000 € neg. Tel. 0731-
191130. (R.R)

Vând loc de cas şoru
de jos, 1439 mp, 2 € mp neg. Tel.
0752-851713. (R.R)

şa apartament 2
camere, decomandat, baie, debara,
balcon, str. Funicularului, nr. 8,
20.000 €. Tel. 0743-419070. (RR)

Vând cas

şi

ş, situat şoara,
drum asfaltat pân

şi
mai multe anexe + gr

Închiriez garsonieră confort I,
toate utilită

Vând casă Boc ă 3
camere cu îmbunătă ă,
sau schimb cu apartament în
Re

ă la MFA spa
ă pavată. Spa

ări separate ă
posibilitatea de divizare. Zonă
excelentă 500 €. Tel. 0723-689971.

Vând ap. 2 camere în Re
ă, p/3, bloc de cărămidă,

74 mp, multiple îmbunătă

Vând urgent casă în Boc
ă, 12 camere, str. Principală,

pre

Vând urgent în Boc ă
4000 mp teren intravilan, ideal pt.
construc

Vând apartament 2 camere, 67
mp, conf. 1, gresie, faian ă, izolat
interior, integral termopane, u

ă, pe Calea
Timi

ţile, în zona Calea
Caransebe

ţiri, renovat

ţa. Tel. 0771-482592.
Ofer spre închiriere în Boc

ţiu comercial,
90 mp + 40 mp teras -
ţiul are 2 intr

ţa
zona Lunc

ţiri. Tel.
0730-267222.

ţ 40.000 €. Contact adelatelechi
@yahoo.com, tel. 0748-051170 sau
0255-552020.

ţii, preţ 15 €/mp. Contact
adelatelechi@yahoo.com sau tel.
0748-051170 sau 0255-552020.

ţ

ţ 30.000 € neg. Tel.
0744-752503.

şului. Tel. 0760-017927.
şa Montan

şi
şa

Român

şi exist

şi

şa
Montan

şa Român

şi
interioare noi, central

şoarei. Pre

(continuare )în pagina 6

(continuare )în pagina 6

(continuare )în pagina 6

(continuare )în pagina 7

Oferte-Cereri

de Serviciu
Ofer spre închiriere bascul

ţa. Tel. 0744-590853.
Execut mobilier la comand

ţ. Consultanţa

Cine poate s ţ
mic sau s

ţel este rugat
s

ţuri avan-
tajoase. Preţuri începând de la doar
200 lei. Tel. 0767-730000.

Ra

-

-
ţional. Tel. 0745-274929.
Electrician execut instalaţii elec-

trice noi, schimb instalaţii electrice
vechi, montez tablouri electrice,
prize, întrerup

-

ţ

-

ţa, Lunc

ă 8x4
ă cu semiremorcă balenă,

ă la
cel mai bun pre

ăsurătorile sunt gratuite. Tel.
0729-109476.

ă ofere la un pre
ă doneze un birou sau

mobilier pentru un băie
ă telefoneze la: 0786-483218,

0770-456679. (R.R)
Ofer/Donez 2 paturi de dormitor

cu saltele. Tel. 0745-627325. (R.R)
Creez pagini web, magazine

onile sau forumuri la pre

ăcoritoare, dulciuri gratis. Tel.
0760-277161 sau 0725-187589.

Transport marfă intern

ătoare, corpuri de
iluminat, etc. Tel. 0768-451834.

Femeie serioasă caut să îngri
jesc copil sau bătrâni. Tel. 0748-
890428.

Persoană serioasă, cu răbdare
ă, îngrijesc copii de orice

vârstă, peste săptămână, în week-
end

ă mică. Tel. 0748-627515.
Salină artificială: Re ă,

Blocul Po

ă. Tel. 0769-352867.

şi bascul
Oravi

şi
m

şchetez şi paluxez parchet.
Tel. 0747-220588.

Transport persoane din/în Aus
tria ieftin, confortabil şi rapid. Cafea,
r

şi inter
na

şi experien

şi chiar peste noapte. Tel. 0771-
638673.

Transport persoane în Germa
nia în data de 28 ianuarie 2011, cu
maşin

şi
ştei. Tel. 0770-495824,

0742-773016.
Transport persoane în Austria,

Germania, Belgia, tur-retur, la
adres
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C
ţean Câlnic, a g duminic

ţional, Mihai Eminescu.
Evenimentul a fost prezentat de poetul
Iacob Roman, .

ăminul Cultural din cartierul
re ăzduit ă, 16
ianuarie, un , dedicat
marelui poet na

şi

şi ing.Anton Georgescu

moment liric

Pe 17 ianuarie s-au împlinit 20 de ani de la înfiinţarea
M este

ţi 25 ianuarie, fiind organizat
ţean C ţii

ţi care au sprijinit Camera de în
cei 20 de ani, precum

Camerei de
Comerţ -şi Industrie C S. anifestarea aniversar

-S. Cu acest prilej, vor fi acordate distinc şi diplome
membrilor fondatori, unor personalit

şi firmelor care au performat în aceast

ă, programată
pentru mar ă în parteneriat de Consiliul
Jude

ă
ă perioadă.

�

�

�

�

D

dministraţia judeţean
ţarea niciunui spital

A ă din Cara ă
că, în această etapă, nu este oportună desfiin

ş-Severin consider

Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple
Caraş-Severin a eliberat, în ultima lună a anului trecut, un număr de aproximativ 600 de
paşapoarte epunerea cererilor şi eliberarea în regim de urgenţă a certificatelor de atestare
fiscală pentru contribuabilii persoane fizice se va face doar în Corpul II al Primăriei, situat în
Reşiţa, P-ţa 1 Decembrie 1918, nr. 9

Prim ţa invit ţi cet ţenii municipiului s
ţiunea “
ţiuni se vor efectua activit ţi de cur ţenie în

dou ţa: ,,Parcul Tricolorului”
“

ţiune sunt a ţi sâmb
ţia

dintre str. F Ţarcului, respectiv în
Parcul C -

ţii trebuie s
ţi. Materialele necesare

vor fi asigurate de c -

. ţa, dar pot fi aduse ţi. În
cazul în care vor fi ţi minori, ace

ţiţi de c
De ţi vor

fi depozitate în locuri accesibile
ţii Serviciului Gospod

ţiune, pentru a fi transpor-
tate de utilajele operatorului de salubritate. Pe aceast

ţi cet ţenii urbei s
ţa de a

avea în permanenţ

ţi ai operatorului, împreun

ţionate pe o perioad

ţinerii în
exploatare. Pe perioada experimental

ţ ţenilor,
urmând ca modific

ţ
ţa. Programul de transport minim

propus va asigura accesul c

ţionare a liniilor 2, 4, 8, 9, 10

ţenii s ţaţi în
aceast ţionare.

ăria Re ă to ă ă ia
parte la ac

ă ă
ă zone din municipiul Re

ără ă ia
parte la această ac ătă
29.01.2011, între orele 10.00

ăgăra
ără ă a Sindi

catelor. Participan ă aibă o îmbrăcăminte
adecvată unei astfel de activită

ătre operatorul de salubritate
ărie Urbană ăriei

mun Re ătre participan

ărat să fie înso ătre un adult.
ă

ătre angaja ărie Urbană
ă ac

ă
cale, rugăm pe to ă ă se implice ă
sprijine eforturile Primăriei municipiului Re

ă un ora

ă
de 3 luni, de reprezentan ă cu
serviciul de transport din aparatul propriu al primarului,
s-a constatat faptul că turele propuse a fi reduse la
traseele subven ă experimentală,
sunt efectuate cu un număr foarte redus de călători,
implicit cu costuti ridicate datorate men

ă de 3 luni, o
comisie de analiză

ării turelor
reduse în concordan ă cu solicitările cetă

ările să fie operate în caietul de
sarcini ă a Consiliului Local al
municipiului Re

ălătorilor spre locurile de
muncă, ă

ăriei cetă ă fie în
ă perioadă de noul orar de func

şi
. În cadrul

acestei ac
şi şi

Centrul Civic - Parcul C şana”. Cei care doresc s
ştepta

şi 14.00, la intersec
şului şi str.

şana vis-a-vis de Casa de Cultur

şi Ser
viciul Gospod şi Mediu din cadrul Prim

şi şi de c
şi participan ştia vor

trebui neap
şeurile rezultate ca urmare a acestor activit

şi recomandate de
c şi Mediu
ce vor coordona aceast

şi s
şi

ş curat şi civilizat.

În urma unui studiu realizat în teren, pe o perioad

şi control va anliza nivelul
cheltuielilor şi oportunitatea permanentiz

şi aprobate într-o şedin
şi

şcoal şi interes personal. Noul grafic de
func şi 11 va intra în vigoare
începând cu 01.02.2011, urmând ca prin grija
operatorului şi al Prim ştiin

O zi pentru ora ”şul meu

Plata impozitelor pe proprietate poate fi efectuat
.

ţ ţie f

ţi valorile
impozabile, impozitele locale, taxele locale

ţ

ţiile

ţa de domiciliu pentru anul 2011.
Pentru persoanele fizice

ţie taxele

ţie de 10 % la impozitele pe cl

ţionale existente în sold
sunt scutite de la plata dobânzilor, penalit ţilor

ţi 8 - 16
- miercuri 8 - 18 Corpul II

8 - 16 Corpul IV
- joi 8 - 16 Corpul II

8 - 18 Corpul IV
- vineri 8 - 13

Plata impozitelor

L ţa s-a constituit o comisie
pentru evaluarea ofertelor de preţ în ceea ce prive

ţa a solicitat oferte de preţ tuturor firmelor
specializate în alpinism urban pentru toaletarea

ţi de
reprezentanţi ai Serviciului Gospod

ţeni.

ţei cu lemne, c

ţei este de 58/lei, pentru
familiile

i .
i . 1 - Ţ,U,V,X,Z.

În conformitate cu prevederile Legii 202/2010
începând cu data de 26.12.2010 desfacerea c

ţ se poate realiza pe cale administrativ ţa
ofiţerului de stare civil ţii
sunt de acord cu divorţul ţi
din c ţi. Cererea de divorţ pe cale
administrativ

ţi în faţa ofiţerului de
stare civil

ţ, ofiţerul
de statre civil ţilor urm

ţilor, în
original

ţii, în
original

ţia autentificat ţa notarului public, în
situaţia în cate ultima locuinţ

ţi nu este aceea ţa
ambilor soţi înscris în actele de identitate.

Odat ţ ofiţerul de
stare civil ţilor un termen de 30 de
zile calendaristice pentru eventuala retragere a aces-
teia. La expirarea termenului de 30 de zile calendaris-
tice ofiţerul de stare civil ţii
st ţeze ţ -

ţii ofiţerul de stare civil
ţilor

ţ care va fi înmânat fo ţi într-
un termen maxim de 15 zile calendaristice f

ţiuni cu privire la motivele
divorţului sau culpa soţilor. În acest sens, cet ţenii se
pot adresa Compartimentului de Stare Civil

ţ
ţa situat la etajul I al Blocului 800,

camera 3110, zilnic între orele 8.30-16.30, iar
miercurea pân

ă
din 14 ianuarie 2011

ă de anul 2010, excep ăcând impozitele
pentru mijloacele de transport cu masă totală autorizată
egală sau mai mare de 12 tone. Acestea au fost
modificate prin HG 1347/29 decembrie 2010 . În
anexele HCL 403/23 noiembrie 2010 regăsi

ădiri în cazul contribuabililor
persoane juridice care nu au efectuat nici o reevaluare a
clădirilor în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referin ă
se calculează prin aplicarea cotei de 7% asupra valorii
de inventar a clădirii înregistrată în contabilitatea
persoanelor juridice, până la sfâr
ăcut prima reevaluare.

În anexa 7 la HCL 403/23 nov. 2010 sunt
prevăzute condi

ădiri datorat de persoanele fizice
pentru locuin

ă
integral

ă la data de 31 martie se acordă o
bonifica ădiri, mijloace de
transport

ă integral în perioada
ianuarie - februarie 2011 debitele principale restante,
inclusiv amenzile contraven

ă
ărilor de întârziere. ( HCL459/20 dec 2010).
Orarul de lucru cu publicul este următorul:

- luni, mar

ăriei Re

ăierea arborilor periculo

ăria
Re

ăierea unui număr de 71 arbori inventaria
ărie Urbană

ă pericol pentru cetă

ă plata dreptului la ajutorul pentru încălzirea
locuin ărbuni

ările ările ulterioare.
Numărul beneficiarilor de venit minim garantat pentru
care se plătesc aceste ajutoare de încălzire este de
397, aferent celor două luni de iarnă. Cuantumul
ajutorului de încălzire a locuin

ălzire se va
efectua între orele 8-15 la Casieria Primăriei, Corpul I
Parter, cu respectarea strictă a următoarei programări:

26 an 2011 - litereleA,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K
27 an 201 literele L,M,N,O,P,R,S,

ăsătoriei
prin divor ă în fa

ă sau a notarului public dacă so
ăscu

ăsătorie sau adopta
ă se face în scris, se depune

ă personal de ambii so
ă, achitându-se taxa stabilită prin HCL, în

valoare de 50 lei. La depunerea cererii de divor
ă delegat solicită so ătoarele

documente:
certficatele de na ăsătorie ale so

ă

ă în fa
ă comună declarată de cei

doi so

ă cu înregistrarea cererii de divor
ă delegat acordă so

ă delegat verifică dacă so
ăruie să divor ă în acest sens consim ă

mântul lor este liber ă sunt întrunite
aceste condi ă delegat constată
desfacerea căsătoriei prin acordul so ă
certificatul de divor

ără a fi
înscrise pe acesta men

ă
ă din cadrul

Serviciului Public Comunitar Local de Eviden ă a
Persoanelor Re

ă la ora 18.30.

1.

2.

5.

Nivelul impozitelor şi taxelor locale nu s-a
modificat fa

şi amenzile
pentru anul 2011.

Impozitul pe cl

şitul lunii în care s-a
f

şi procedurile privind scutirea de la
plata impozitului pe cl

şi juridice care achit
şi cu anticipa şi impozitele aferente

anului fiscal 2011 pân

şi teren.
Persoanele fizice care achit

şi
major

şi taxelor se poate face şi cu
cardul, ghişeele serviciului nostru fiind echipate cu
EPOS-uri, fiind acceptate carduri VISA, MAESTRO şi
MASTER CARD.

a nivelul Prim şi
şte

toaletarea şi t şi de pe raza
municipiului, precum şi constatarea în teren a gradului
de periculozitate al acestora. În acest sens, Prim

şi
şi

t
şi

Mediu, ce prezint

Începând cu data de 26 ianuarie 2011 se
efectueaz

şi combustibili petrolieri
aferent lunilor noiembrie şi decembrie 2010 pentru
persoanele şi familiile beneficiare de ajutor social
acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim
garantat, cu modific şi complet

şi persoanele singure care primesc venit minim
garantat. Plata acestor ajutoare de înc

Ş,T,

şi nu au copii minori, n

şi se
semneaz

ştere şi c
şi copie;

documentele cu care se face dovada identit
şi copie;

declara

şi cu domiciliul sau reşedin

şi dac
şi neviciat. Dac

şi elibereaz
ştilor so

şi

3.

6.

4.

7.

�

�

�

În urma finalizării procesului de evaluare tehnică si
financiară, proiectul “Modernizare/reabilitare clădire
pentru înfiinţarea centrului de zi ABC” depus de Mun.
Reşiţa a fost acceptat de către Agenţia pentru
Dezvoltare Regională (ADR Vest), urmând a trece în
etapa de verificare a conformităţii proiectului tehnic.

Primăria Municipiului Reşiţa, reprezentată de
Primar Mihai Stepanescu, împreună cu Instituţia
Prefectului Judeţului Caraş-Severin, reprezentată de
Prefect Octavian Ţunea şiAsociaţia Cadrelor Militare în
Rezervă şi Retragere din garnizoana Reşiţa, au solicitat
C.N. ROMARM S.A. transferul de proprietate pentru o
suprafaţă de teren de aproximativ 3,5 ha din imobilul
3405 Reşiţa, str. Bârzăviţei, nr.4, pentru realizarea unui
cimitir al cadrelor militare, precum şi o serie de investiţii
de interes local pentru municipalitate. Terenul pe care
se doreşte amenajarea acestui cimitir aparţine în
prezent SC ARSENAL SA, societate aflată în proces de
restructurare.

Primăria Reşiţa vă informează

Vând apart. 3 camere decoman-
date, 2 b ţa Sud. Preţ
52.000 € neg. Tel. 0766-748223.

2 .
pt

.

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 teren în centru între Alfa
Bank

Vând 2 case de vacanţ

Vând apart. 2 camere, Moroasa
1, parter înalt, 2 b -

, avantajos .
Vând apart. 2 camere, în B

ţei, decoman-
dat, et. 3, renovat.

ţii agricultur
Vasiova -

ţional ţ neg.
Tel. 0255-527935.

Vând urgent apartament la ca-
s 2 camere, buc

0 €

Vând teren pe Calea Timi

ţ 10 /mp neg. Tel. 0770-
849354.

Vând teren pe C Caranse-
be la un km de la ie

. la
peste 100 mp, drept, case

construite în zon ţ 18 €/mp
neg. Tel. 0766-677491.

ţa, str.
Emanuel Guzdu, nr. 50, cu etaj, 13
camere, scar

ţe, teren 490 mp, toate facilit ţile,
în centru. Tel. 0255-571910.

tv
0730-156315.

ăi, zona Pia

Vând casă 4 camere, baie,
bucătărie, hol, curte, sau schimb cu

camere + dif Tel. 0768-726902.
Caut închiriere pe termen lung

garsonieră sau apart cu 2 camere
nemobilate. Fără intermediere. Rog
seriozitate. Tel. 0763-906047.

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 la Doclin. Tel. 0721-
858714.

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

Tel. 0724-998500.
ă în Ilidia,

mobilate, cu grădini de pomi fructi-
feri

ăi, complet reno
vat . Tel. 0724-998500

ăile
Herculane, zona pie

Tel. 0724-998500

ă

. Pre

ă, ătărie, baie, ane-
xe, posibilitate privatizare, 3 .000
neg. Tel. 0727-208277, 0771-
356186, 0740-065687.

€

ă

Vând casă în Oravi

ă interioară, depen-
din ă

Vând casă la Dognecea, 2
camere, curte, fântână betonată,
grădină, cablu , telefon, (centru).
Tel.

şi

şi BCR, la 20 m de bulevard,
430 mp.

şi zarzavaturi. Tel. 0788-940190

Vând teren 5.500 mp, intravilan,
bun pentru construc şi ,
situat în Bocşa , în apro
piere de drumul na

şorii,
deasupra de Transprotector, 3 600
mp. Pre

şului, şirea din
oraş, 2 283 mp, şosea, front
stradal

. Pre

.

alea

Vând 3 locuri de veci în cimitirul
de la Universalul Vechi. Tel. 0730-
156315.

ţ
ţ neg. Tel.
Vând cas ţa, 5

camere, baie, buc
ţ neg. Tel.

0722-501895, 0729-845589.
.

Tel. 0255-232955.

ţit, mobilat

Închiriez garsonier
ţie. Tel.

0770-391144, 0769-692798.
Vând 2600 mp teren pe Drumul

Lupacului bun pt. service auto, sp

ţa,

ţie de cupru, instalaţie
electric ţat,
apometre buc ţ

ţ 45.000 . Tel. 0769-337753.
Vând apart. 2 camere, confort 2,

preţ avantajos, str. Sportului, bl. 1,
sc. 2, ap. 18. Tel. 0743-065496.

Vând urgent apartament 3 ca-
mere, semidecomandat, îmbun
ţit sau schimb cu apart. în Craiova.
Tel. 0355-802548, 0749-486188.

Vând apartament 2 camere,
confort 1, Lunc

ţa, zona Comisariat,
et. 3/4, preţ neg. Tel. 0353-402747,
0752-440404.

Persoan

ţiri, Govândar, preţ 11.700
neg.Tel.0770-746033,0728-213320

Închiriez spaţiu comercial Al.
Tineretului, bl. 5, ap. 6, 31 mp, 200
neg.Tel.0355-802219,0770-370534

Vând cas ţa din
c

Închiriez ap. 1 camer

ţit, renovat recent, mobilat, 100 +
100 garanţie. Tel. 0748-301892.

Vând garsonieră zona Victoria,
sau schimb cu apartament 3 came-
re, confort 1, Govândar + diferen ă,
pre 0766-584699.

ă cu etaj în Re
ătărie, garaj,

încălzire centrală, pre

ă zona Victoria

ătă

ă, Al. Tu
€ chirie, 100 € garan

ă-
lătorie auto, etc. Tel. 0758-962443.

Vând casă cu grădină, sat
ăureni. Tel.

0729-477855, 0730-797377.
Proprietar vând apartament 3

camere, Micro II, Re bloc 4
etaje, acoperit, izolat, 80 mp, confort
1, u ă metalică, centrală termică,
instala

ă cupru, termopane, faian
ătărie, grădină în fa ă.

Pre €

ătă-

ă, et. 2/4, 60 mp,
persoană fizică. Tel. 0770-457478.

Proprietar vând apartament 2
camere, Re

ă fizică vând garsonieră
conf. 1, 30 mp, et. 2, cu multiple îm-
bunătă €

€

ă în Re
ărămidă arsă, 3 camere, bucătărie,

baie, hol, terasă mare, spais,
sopron, loc garaj pentru 2 ma

ădină, centrală termică, complet
mobilată ă. Tel. 0355-
425905, 0752-951705.

ă, bucătă-
rie, baie cu cadă, centrală, îmbună-
tă €

€

şi

Vând garsonier

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

şnad,
100

Şoşdea, comuna M

şi

ş

şi

şi

şini,
gr

şi utilat

{edin]a Comisiei de Dialog Social Cara}-Severin
Instituţia Prefectului - Judeţul C-S a organizat miercuri, 19 ianuarie a.c.,

şedinţa Comisiei de Dialog Social a Jud. C-S, , având următoarea tematică:
Informare privind numărul de persoane disponibilizate din sistemul

bugetar la nivelul judeţului C-S în anul 2010 şi măsurile întreprinse pentru
reconversia acestora.

Informare privind procedura de utilizare a semnăturii electronice în
depunerea declaraţiilor on-line.

Evaluarea şi verificarea calităţii serviciilor sociale la unităţile
beneficiare de subvenţii de la bugetul de stat, conform Legii nr.34/1998,
privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu
personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă
socială.

Diverse:
- Aprobarea minutei încheiate cu ocazia şedinţei Comisiei de Dialog

Social a Judeţului C-S din data de 15.12.2010.
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa Instituţiei Prefectului -

Judeţul C-S, Serviciul Dezvoltare Economică şi Conducerea Serviciilor
Publice Deconcentrate, telefon 0255 21.68.50.

1.

2.

3.

4.

-

În Cara

ă, ceea ce
clasează jude ă, după Arad, Bra

ălăra

ş-Severin,

au
fost completate în propor

şov,
Vaslui, Dolj, Vrancea, Prahova şi C şi.

c

ţie de 87,46 la sut
ţul pe locul opt în ţar

hestionarele statistice efectuate
cu ocazia ,
desfă

Recensământului General Agricol
şurat în perioada 2 decembrie 12 ianuarie- ,

ANUNŢURI GRATUITE PENTRU PERSOANE FIZICE

TELEFONAŢI LA NUMĂRUL 0 55 221134
SAU COMPLETAŢI TALONUL DE JOS ŞI
PUTEŢI PUBLICA
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UN ANUNŢ DE CEL MULT 20 CUVINTE



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.

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

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

Ă

VÂNZĂRI

ÎNCHIRIERI

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
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 decomandat,
situat în Lunca Pomostului, et. 3/4. Preţ
29.000 € neg.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.

Vând apartament 2 camere, 57 mp,
superîmbun ţit, vis-a-vis de Universitate,
et. 5/10. Preţ 27.000 €. Tel. 0255-221529,
0720-038774.

Vând apartament 4 camere, parter, 115
mp, central

ţiu comercial, farma-
cie, cabinet medical, notarial, etc. Preţ 48.000
€ neg. Tel. 0255-221529, 0720-038774.

Vând teren, 3500 mp situat în Caranse-
be

ţ 50 €/mp.
Tel. 0255-221529, 0720-038774.

Închiriez apartament 3 camere, mobilat

ţ 250 €/lunar. Tel. 0255-
221529, 0720-038774.

Închiriez spaţiu comercial în Re ţa, pe
B-dul Republicii, 110 mp. Preţ 1200 €/lunar
plus TVA. 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.

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 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

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

ătă

ă, termopane, modificat după
proiect, intrare separată din stradă pe G.A.
Petculescu, pretabil spa

ător.
Pre

ă sau separat, situate
în Re

ă. Pre

ă

-

.

-

a

-

şi şoarei. Pre

şi şului,
zona C

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

ş, front stradal 50 ml, pe DN Caransebeş -
Timişoara, la ieşirea din oraş. Pre

şi
utilat, vis-a-vis de Sc. Gen. Nr. 6, Lunca
Pomostului. Pre

şi

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

Începând cu data de 21.01.2011, la , va fi reluat
proiecţia de filme dup

vinerea de la orele 18.00;
sâmbata i duminica de la orele 10.00 si 18.00;
La sfâr

Cinematograful „Dacia” ă
ă următorul program:

ăptămâni va fi difuzat filmul „ ”, în regia
lui Barbet Schroeder.

�

� ş
şitul acestei s Avocatul terorii

Spectacolele Teatrului de Vest Reşiţa
�

�

�

�

�

Duminică, 23 ianuarie 2011, de la ora 19.00,

Joi, 27 ianuarie 2011, de la ora 09.45 şi de la 11.15, :

Joi, 27 ianuarie 2011, de la ora 19.00,

Duminică, 30 ianuarie 2011, de la ora 11.00 şi de la 19.00

Duminică, 30 ianuarie 2011, de la ora 19.00,

la Palatul Cultural: spectacolul
de Ray Cooney, traducerea Radu Sas, regia artistică Cristian Ioan,

scenografia Florica Zamfira . Din distribuţie fac parte actorii: Constantin Bery, Florin
Ruicu, Camelia Ghinea, Ana-Maria Cizler, Sorin Fruntelată, Dan Mirea, Adina Panait,
Marius Tudor şi Nicolae Pârvulescu.

la Casa de Cultură a Sindicatelor
spectacolul prezentat de Teatrul de Stat Oradea.

la Palatul Cultural: spectacolul
, prezentat de Teatrul de Stat Oradea.

, la Palatul Cultural: Premiera
spectacolului , regia artistică Dan Mirea, scenografia N.D. Vlădulescu.
Din distribuţie fac parte actorii: Miruna Grangure, Marius Tudor, Camelia Ghinea,
Constantin Bery,Adina Panait, Florin Ibraşi, Sorin Fruntelată, Tabita Givorianu.

la Palatul Cultural: spectacolul
, de Mimi Brănescu, regia artistică Iulian Ursulescu, scenografia Florica

Zamfira. Din distribuţie fac parte actorii: Dan Mirea, Miruna Grangure, Constantin Bery, şi
Florin Ruicu.

„BIGAMUL”

„VRĂJITORUL DIN OZ”,
„SOARE

PENTRU DOI”

„MICA SIRENĂ”

„GUNOIERUL”

10 ian. ‘ 1 145,3716
1 ian. ‘ 1 146,1624
12 ian. ‘ 1 145,0938
1 ian. ‘ 1 143,7215
1 ian. ‘ 1 140,4297
1 ian. ‘ 1 140,0371
1 ian. ‘ 1 139,7470
1 ian. ‘ 1 139,6633

1
1 1

1
3 1
4 1
7 1
8 1
9 1

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

20 21 22 30 31 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 18 1923 24 27 28 2920 21 22 30 31 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 18 1923 24 27 28 29

20 Decembrie 2010 - 19 Ian. 201120 Decembrie 2010 - 19 Ian. 2011
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-Valoarea punctului de amendă aplicat şoferilor care încalcă regulile de circulaţie a crescut, începând cu 1 ianuarie 2011, la 67 de lei Numărul autotu
rismelor noi înmatriculate în România a scăzut cu peste 18% în 2010, comparativ cu anul 2009, şi s-a situat în jurul valorii de 94.000 de unităţi O misiune
a Fondului Monetar Internaţional, condusă de Jeffrey Franks, se va afla la Bucureşti, în perioada 25 ianuarie - 8 februarie 2011 Declaraţiile către Casele
de Sănătate se depun până pe 27 ianuarie Guvernul a amânat punerea în circulaţie a cărţii electronice de identitate începând cu data de 1 ianuarie 2011

MinistrulAgriculturii, Valeriu Tabară, a anunţat că proiectul privind sancţionarea agricultorilor care îşi lasă pământurile nelucrate a fost finalizat

De la 1 ianuarie 2011, persoanele care beneficiază de
au şi asigurare de sănătate, conform unui act

normativ publicat în M.O. De asemenea, beneficiarii trebuie
să presteze, în continuare, orele de lucru în folosul
comunităţii şi să figureze în evidenta agenţiei teritoriale
pentru ocuparea forţei de muncă.

venitul minim
Ministerul Finanţelor Publice a lansat în

dezbatere publică luni, 17 ianuarie 2011,
proiectul de Hotărâre pentru modificarea şi
completarea H.G. nr. 717/2009 privind
aprobarea normelor de implementare a
programului “Prima casa”.

4

�

�

�

Ministerul Muncii, Familiei şi Protec

şi protec

şi Mediului de Afaceri -
Regulamentul din 2010 privind organizarea şi desf şurarea
concursurilor sau examenelor pentru ocuparea posturilor
vacante ori temporar vacante corespunz

şi Mediului de Afaceri, precum şi din cadrul
unit

şi P

şi Internelor nr.

230/2010 pentru modificarea şi completarea Procedurilor de
suspendare a dreptului de utilizare a unui autovehicul prin
re şi a pl

şi internelor şi al ministrului transporturilor şi
infrastructurii nr. 108/368/2010

şi Infrastructurii - Regulamentul
din 2010 privind criteriile şi modul de evaluare a performan
elor profesionale individuale anuale ale personalului

contractual din Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii,
precum şi din institu

şi indica

şi completarea
Legii vân şi a protec

şi completarea
Legii nr. 678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului
de persoane

şi P

şi P

şi Sportului -
Metodologia din 2010 de organizare şi desf şurare a stagiilor
de preg

şi Publicitate Imobiliar

şi completarea
Legii plantelor medicinale şi aromatice nr. 491/2003

ţiei Sociale -
Procedura din 2010 de reevaluare a persoanelor adulte cu
handicap ca urmare a recomand

ţiuni de control
dispuse prin ordin al ministrului muncii, familiei ţiei
sociale sau în situaţia în care Comisia superioar de evaluare
a persoanelor adulte cu handicap se sesizeaz

ţului

ţiilor
contractuale din aparatul propriu al Ministerului Economiei,
Comerţului

ţilor care funcţioneaz

Ministerul Mediului

ţional (M.O. nr.
804/02.12.2010)

Ordinul Ministerului Administraţiei

ţinerea certificatului de înmatriculare ţelor cu
num

ţiei
(M.O. nr. 805/02.12.2010)

Circulara BNR nr. 40/2010 privind nivelul ratei dobânzii de
referinţa a B ţionale a României valabil în
luna.12.2010 (M.O. nr. 806/02.12.2010)

Ministerul Transporturilor
-

ţ

ţiile publice din subordinea acestuia (M.O.
nr. 809/03.12.2010)

Guvernul României - Regulamentul din 2010 de aplicare a
Legii nr. 84/1998 privind m ţiile geografice (M.O.
nr. 809/03.12.2010)

O.u.G. nr. 102/2010 pentru modificarea
ţiei fondului cinegetic nr. 407/2006

(M.O. nr. 810/03.12.2010)
Legea nr. 230/2010 pentru modificarea

(M.O. nr. 812/06.12.2010)
Ministerul Mediului

(M.O. nr.
816/07.12.2010)

(M.O. nr.
816/07.12.2010)

Ministerul Educaţiei, Cercet

(M.O. nr. 819/08.12.2010)
Agenţia Naţional

(M.O. nr.
823/09.12.2010)

H.G. nr. 1193/2010 pentru stabilirea salariului de baz
minim brut pe ţar garantat în plat (M.O. nr. 824/09.12.2010)

Circulara B ţionale a României nr. 39/2010 privind
punerea în circulaţie, în scop numismatic, a unei monede din
argint dedicate poetului Grigore Alexandrescu (M.O. nr.
825/09.12.2010)

Legea nr. 239/2010 privind modificarea
(M.O. nr.

826/10.12.2010)

ărilor cuprinse în
documentele întocmite în urma unor ac

ă
ă din oficiu în

cazul eliberării unor certificate de încadrare în grad de
handicap fără respectarea prevederilor legale (M.O. nr.
794/26.11.2010)

Ministerul Economiei, Comer
ă

ătoare func

ă ă în subordinea acestuia (M.O. nr.
798/29.11.2010)

ădurilor - Regulamentul din 2010
de vânzare a masei lemnoase care se recoltează anual din
fondul forestier proprietate publică a statului administrat de
Regia Na ă a Pădurilor - Romsilva

ăcu
ărul de înmatriculare, aprobate prin Ordinul ministrului

administra

ăncii Na

ărcile

ătorii

ădurilor - Metodologia din 2010 de

atribuire a administrării ariilor naturale protejate care necesita
constituirea de structuri de administrare

Ministerul Mediului ădurilor - Metodologia din 2010 - de
atribuire a custodiei ariilor naturale protejate care nu necesita
constituirea de structuri de administrare

ării, Tineretului
ă

ătire practică pentru dobândirea calificării
profesionale de nivel 2

ă de Cadastru ă -
Regulamentul din 2010 privind înscrierea din oficiu în cartea
funciară după finalizarea lucrărilor de cadastru

ă
ă ă

ăncii Na

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Persoanele care au primit acţiuni la
, drept despăgubire pentru bunurile

confiscate de fostul regim comunist, nu vor plăti impozit la
tranzacţiile cu aceste titluri. Dividendele sunt taxate cu
16%. Fondul "Proprietatea" a fost înfiinţat în 2005, iar
listarea sa la Bursă va începe pe 25 ianuarie.

Fondul
"Proprietatea"
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În anul 2010 Guvernul a promovat prin
Ordonanţa de Urgenţă nr. 111 privind concediul
şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor,
o serie de măsuri cu caracter de noutate faţă de
reglementarea anterioară în ceea ce priveşte
acordarea concediului şi indemnizaţia pentru
creşterea copilului.

Un element de noutate adus de acest act
normativ îl reprezintă acordarea unei sume
suplimentare lunare de 600 de lei pentru
părintele care se află în concediu de îngrijire a
copilului în conformitate cu prevederile OuG nr.
111/2010 (respectiv copil născut începând cu
data de 1 ianuarie 2011), în situaţia în care i se
naşte un al doilea copil în perioada concediului.

De exemplu, în situaţia în care al doilea co-
pil se naşte cu două luni înainte de terminarea
perioadei de concediu pentru îngrijirea primului
copil (indiferent de varianta de concediu aleasă
de părinţi), părintele va primi pentru aceste
două luni atât indemnizaţia de creştere aferen-
tă primului copil, cât şi suma alocată suplimen-
tar de 600 de lei lunar, pentru al doilea copil.

În această situaţie, după finalizarea perioa-
dei de concediu acordat pentru primul copil,
părintelui i se acordă, pentru cel de-al doilea
copil, concediul şi indemnizaţia lunară pentru al
doilea copil, în funcţie de opţiunea pe care o
face în conformitate cu prevederile O.u.G. nr.
111/2010 (opţiunea 1: concediu 1 an indemni-
zaţie între 600-3400 lei, în funcţie de media
veniturilor, opţiunea 2: concediu 2 ani,
indemnizaţie între 600-1200 lei, în funcţie de
media veniturilor pe anul anterior).

O situaţie diferită este pentru părinţii care
beneficiază de concediu de creştere a copilului
în baza vechii legislaţii, respectiv O.u.G. nr.
148/2005.

În acest caz, pentru părinţii care beneficiază

de indemnizaţie şi concediu de îngrijire pentru
primul copil (respectiv copil născut până la data
de 31 decembrie 2010), iar ulterior li se naşte
un al doilea copil înainte de finalizarea perioa-
dei concediului (dar după data de 1 ian. 2011),
indemnizaţia acordată rămâne cea stabilită
pentru primul copil, în condiţiile prevăzute de
O.u.G. nr. 148/2005 (act normativ care nu re-
glementează acordarea unei sume suplimen-
tare părinţilor care se află în această situaţie).

La finalul perioadei de concediu pentru pri-
mul copil, părintele beneficiază, pentru cel de-
al doilea copil, de concediul şi indemnizaţia
lunară, în funcţie de opţiunea pe care şi-o expri-
mă în conformitate cu prevederile O.u.G. nr.
111/2010.

Prin similitudine cu Codul muncii, respectiv
Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţiona-
rilor publici, O.u.G. nr. 111/2010 reglementează
în mod expres interdicţia aplicată angajatorului
de a dispune concedierea persoanelor aflate în
concediul pentru creşterea copilului.

În plus faţă de aceste prevederi, O.u.G. nr.
111/2010 stabileşte o măsură suplimentară de
protecţie a locului de muncă, respectiv
prelungirea cu până la 6 luni a interdicţiei de
concediere a persoanei revenite din concediul
de 1 an pentru creşterea copilului, respectiv 3
ani, în cazul copilului cu handicap.

Măsurile menţionate nu au efect în situaţiile
care ţin de concedieri pentru motive ce intervin
ca urmare a reorganizării judiciare sau a
falimentului angajatorului, în condiţiile legii.

În deplină concordanţă şi în stricta aplicare
a O.u.G. nr. 111/2010, Guvernul va aproba, prin
hotărâre, norme metodologice prin care se vor
stabili aspectele procedurale necesare
implementării ordonanţei de urgenţă.

mmuncii.ro, 14 Ianuarie 2011

Ministerul Afacerilor Externe atenţionează transportatorii ru
tieri, precum şi cetăţenii români, care se deplasează în Republica
Ungară cu autovehiculul că, începând cu data de 1 ianuarie
2011, au intrat în vigoare următoarele reguli de circulaţie rutieră:

efectuarea de depăşiri pe drumurile publice care au cel puţin
2 benzi de circulaţie pe sens este interzisă autovehiculelor cu o
masă mai mare de 7,5 tone, în intervalul orar 06:00 22:00;

pe drumurile publice unde le este interzisă depăşirea,
autovehiculele cu o masă mai mare de 7,5 tone trebuie să
păstreze între ele o distanţă de cel puţin 68 m, la o viteză de
rulare de 80 km/oră (viteză maximă admisă pentru acest tip de
autovehicule pe autostrăzi);

autovehiculele cu o masă mai mare de 3,5 tone sau cu o
lungime mai mare de 7 m trebuie să păstreze, în afara localită

ţilor, o distanţă corespunzătoare în raport cu autovehiculul care
rulează în faţă, astfel încât, atunci când sunt depăşite, autovehi
culul care efectuează depăşirea să se poată reîncadra în
siguranţă. Distanţa care trebuie păstrată este de cel puţin 50 m;

cuantumul amenzilor pentru nepurtarea centurii de siguranţă,
depăşirea vitezei legale, trecerea pe culoarea roşie a sema
forului şi conducerea sub influenţa băuturilor alcoolice a fost
majorat. Amenzile pot fi aplicate pe loc, valoarea acestora fiind
cuprinsă între 10.000 şi 300.000 HUF î aproximativ

.
Pentru informaţii suplimentare privind condiţiile de călătorie

în Republica Ungară, cetăţenii români sunt sfătuiţi să consulte
rubrica «Condiţii de călătorie» de pe pagina internet www.mae.ro

-

-

-

-

-

( ntre 150
)
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şi
4.700 lei

07.01.2011

De la 1 ianuarie 2011 încetează existenţa
carnetului de muncă, după această dată
evidenţa muncii realizându-se electronic prin
intermediul registrului general de evidenţă a
salariaţilor reglementat prin Hotărârea de
Guvern nr. 161/2006 cu modificările şi
completările ulterioare.

Începând cu 01.01.2011, nu se vor mai
înregistra la inspectoratele teritoriale de
muncă, contractele individuale de muncă.
Acestea se vor înregistra în format electronic
în registrului general de evidenţă a salariaţilor
în conformitate cu prevederile legale aflate în
vigoare.

De asemenea, începând cu 01.01.2011
nu se vor mai depune la inspectoratele teri-
toriale de muncă actele privind executarea,
modificarea, suspendarea şi încetarea
contractelor individuale de muncă.

Până la data de 25 ianuarie 2011, angaja-
torii vor depune la inspectoratele teritoriale de
muncă, dovezile de calcul a drepturilor
salariale aferente lunii decembrie 2010.

Plata comisionului şi depunerea declara-
ţiei aferente lunii decembrie 2010 se vor efec-
tua şi depune până la data de 25.01.2011.

Începând cu luna ianuarie 2011 nu se va
mai efectua plata comisionului datorat
(0,75% din fondul lunar de salarii, angajato-
rilor cărora inspectoratele teritoriale de
muncă le păstrează şi le completează
carnetele de muncă, respectiv 0,25% din
fondul lunar de salarii, angajatorilor cărora
inspectoratele teritoriale de muncă le
prestează serviciile constând în verificarea şi
certificarea legalităţii înregistrărilor efectuate
de către aceştia). Începând cu luna ianuarie
2011 nu se va mai întocmi şi depune
declaraţia aferentă comisionului datorat.

4 Ianuarie 2011

Impozitul pe veniturile
microîntreprinderilor, ca sistem
opţional de impozitare pentru
persoanele juridice române, a
intrat în vigoare începând cu
data de 1 ianuarie 2011 în
conformitate cu prevederile
O.u.G. nr. 117/2010 pentru
modificarea şi completarea
Legii nr.571/2003 privind
codulşi reglementarea unor
măsuri financiar-fiscale şi este
reglementat la Titlul IV1.

Toate microîntreprinderile
plătitoare de impozit pe profit
pot opta pentru plata
impozitului pe venit începând
cu 1 ianuarie 2011, dacă
îndeplinesc condiţiile prevăzute
la art. 1121 la data de 31
decembrie 2010. Nu se ia în
considerare statutul de
microîntreprindere până la data
de 31 decembrie 2009.

Opţiunea se exercită, până
la data de 31 ianuarie a fiecărui
an pentru care se doreşte
aplicarea acestui sistem de
impozitare dacă sunt îndeplinite
condiţiile cerute de lege la data
de 31 decembrie a anului
anterior.

Microîntreprinderile nu mai
pot aplica acest sistem de
impunere începând cu anul
fiscal următor anului în care nu
mai îndeplinesc una dintre
condiţiile prevăzute la art. 1121.

În perioada 4-28 ianuarie 2011, Ministerul
Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale asigură
funcţionarea unui centru de informare
telefonică, al cărui scop va fi relaţionarea cu
persoanele interesate de prevederile actelor
normative, care vor reglementa începând cu
data de 1 ianuarie 2011 sistemul de salarizare
din domeniul bugetar.

Aceste acte normative, respectiv Legea
cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară
a personalului plătit din fonduri publice şi
Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în
2011 a personalului plătit din fonduri publice,
au fost publicate în MO nr. 877 şi în MO nr.
878 din data de 28 decembrie 2010.

Preciz@ri privind concediul }i indemniza]ia
lunar@ pentru cre}terea copiilor

Impozitarea
micro^ntreprinderilor

Carnetul de muncă

Noi reguli privind circula]ia rutier@ în Republica Ungar@

În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi găsi actele normative de interes general
publicate în Monitorul Oficial al României
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Excedentul comercial al Chinei a scăzut cu 6,4% în 2010 comparativ cu 2009 Rusia pregăteşte noua doctrină de securitate energetică Capitalele

europene ale culturii din acest an sunt acesta oraşele Turku (Finlanda) şi Tallinn (Estonia) Perspectiva economiei zonei euro s-a îmbunătăţit semnificativ, dar

riscurile inflaţioniste ar putea creşte, a declaratAxel Weber, şeful Bundesbank Turismul mondial a crescut cu 6,7% în 2010 Vaticanul a anunţat că Papa Ioan

Paul al II-lea urmează să fie canonizat în Roma pe data de 1 mai Enciclopedia colaborativă online Wikipedia a împlinit 10 ani de la lansare Barack Obama, a

diminuat restricţiile privind vizele, trimiterea de bani de la americani pentru cubanezi şi călătoriile către Cuba

Coreea de Nord
Coreea de Sud

a restabilit telefonul roşu cu
, instalat într-un sat de la graniţă şi

debranşat în mai, 2010, de Phenian. Ofiţeri de legătură
din cele două Corei au vorbit pentru prima dată după
aproximativ opt luni prin intermediul acestei linii
telefonice instalate de Crucea Roşie.

Uniunea Europeană asigură
respectarea principiului egalităţii
cetăţenilor, pe care Legea privind
abolirea clasei nobiliare îl pune în
aplicare. Astfel, un stat membru
poate refuza recunoaşterea
numelui unui cetăţean care conţine
un titlu de nobleţe, astfel cum a fost
obţinut într-un alt stat membru,
pentru consideraţii obiective legate
de ordinea publică, se arată într-un
comunicat de presă al Curţii de
Justiţie a Uniunii Europene.

Preşedintele rus a vizitat teritoriile
palestiniene, ca parte a turneului în Orientul Mijlociu care a
mai inclus Iordania. Iniţial a fost planificată şi o vizită în
Israel, dar această parte a călătoriei a fost anulată din cauza
unei greve în curs de desfăşurare a angajaţilor Ministerului
israelian de Externe.

Dmitri Medvedev Noul guvern al , în frunte
cu fostul premier Vlad Filat, a fost investit de către
parlament vineri, 14 ianuarie. Executivul Alianţei
pentru Integrare Europeană include reprezentanţi
ai Partidului Liberal-Democrat, Partidului
Democrat şi Partidului Liberal.

Republicii Moldova

Epava Titanicului dispare în
20 de ani

Mai întâi a fost un iceberg, acum sunt bacterii: specia
mânc

ţ

ţii cred acum c

-
ţ

ţiuni, va fi o
imens

-

-

ţ

ţ

ţevi de fier

ţin de trei ore pe 15 aprilie
1912, omorând mai mult de 1.500 de pasageri

ţie americano-francez

ţiuni, a fost în centrul
cercet ţ

ătoare de rugină. Epava vasului Titanic nu va fi nimic mai
mult decât o pată de rugină pe fundul Atlanticului în termen de

15, 20 de ani, avertizează oamenii de ă. O specie nou-
descoperită de bacterii mâncătoare de rugină consumă lent
cele 50.000 de tone de fier din care este alcătuit vasul de linie
scufundat. Exper ă acest grup invaziv de micro-
organisme va determina în cele din urmă ca vasul naufragiat
să se descompună complet.

Identificată cu ajutorul tehnologiei ADN-ului, bacteria a fost
găsită pe pâlcurile de rugină care au acoperit coca de fier a
Titanicului în secolul scurs de la scufundarea sa în 1912.
Bacteria Halomonas titanicae este declarată a fi o rapidă con
sumatoare de rugină ă
cred că epava, care este separată în două sec

ă "pată de rugină" pe fundul mării în termen de 20 de ani.
Descoperirea este rezultatul a două decenii de cercetare

cu privire la micro-organismele de pe Titanic, care s-a scu
fundat în Atlanticul de Nord în timpul călătoriei fatale. Aceasta
a fost făcută de dr. Henrietta Mann

ătorii de la Universitatea din Sevilla, Spania.
Dr. Mann, profesor la departamentul de inginerie civilă, a

declarat: "Cred că Titanicul mai are 15 sau 20 de ani. El a
rezistat deja 100 de ani, dar în cele din urmă nu va mai fi nimic,
doar o pată de rugină pe fundulAtlanticului".

Bacteria a fost descoperită în mostre colectate de pe
epavă de către o echipă de oameni de ă în 1991. Echipa
lui Mann a început studierea ei în 1995, însă doar în ultimii ani,
când tehnologia ADN-ului a progresat suficient, bacteria a
putut să fie izolată ă.

În timp ce conservarea Titanicului este acum considerată
a fi imposibilă, se speră că descoperire ar putea oferii
oamenilor de ă posibilitatea de a preveni distrugerea altor
structuri de fier.

Dr. Mann a mai spus: "Din păcate, pentru că Titanicul este

la o adâncime de 3.7 kilometri, este foarte dificil sau chiar
imposibil să fie conservat. Imaginile filmate vor fi cele care îl
vor păstra pentru istorie". "Sper că suntem capabili să facem
mai multe cercetări legate de această bacterie. Există
platforme petroliere,

ă nu se ă noua specie de bacterii a fost
prezentă pe Titanic înainte sau după ce acesta s-a scufundat,
sau dacă este o cultură unică special pentru această epavă.

Poreclit nava care nu se poate scufunda, Titanicul a lovit
un iceberg

ăcut pe fundul oceanului, nevăzut, zeci de ani,
până în 1985, când o expedi ă l-a
identificat la 530 kilometrii sud-est de Newfoundland. Epava,
care a fost separată în două sec

ărilor oamenilor de ă

ştiin

şi de fier. Prin urmare, oamenii de ştiin

şi Kaur Bhavleen de la Uni
versitatea Dalhousie, în Halifax, Nova Scotia, în colaborare cu
cercet

ştiin

şi studiat

ştiin

şi alte structuri de fier în ocean
care se pot deteriora în acelaşi mod ca Titanicul".

Înc ştie dac

şi s-a scufundat în mai pu
şi membrii ai

echipajului. A z

ştiin şi istoricilor de 25 de ani.

Istoria Titanicului

PRISMA | |20 Ianuarie - 2 Februarie 2011

2011, Anul european al
voluntariatului

O campanie care se va desfăşura de-a lungul
întregului an le aduce un omagiu voluntarilor, atrage
atenţia asupra provocărilor cu care se confruntă
aceştia şi încurajează participarea unui număr cât mai
mare de persoane.

Voluntariatul aduce beneficii tuturor şi îi apropie pe
membrii diferitelor comunităţi. Pentru cei care se oferă
voluntari, este un mod de a returna un serviciu
societăţii şi de a dobândi noi competenţe. Activităţile
posibile sunt foarte diverse, putându-se desfăşura în
şcoli, spitale, organizaţii de caritate, cluburi sportive
etc. În prezent, circa 20% din europeni îşi sacrifică o
parte din timp pentru a participa la astfel de activităţi.

Anul european al voluntariatului îşi propune să
atragă şi mai mulţi voluntari, prin măsuri menite:

să simplifice procesul prin care se pot oferi
voluntari

să le răsplătească eforturile, de exemplu prin
recunoaşterea competenţelor dobândite pe durata
participării la activităţi de voluntariat

să amelioreze calitatea serviciilor de voluntariat,
prin cursuri de formare şi corelarea abilităţilor
voluntarilor cu posturile disponibile

să sensibilizeze publicul cu privire la importanţa
voluntariatului.

De-a lungul anului, un grup de voluntari va face un
turneu european pentru a arăta cu ce se ocupă. Pe
durata celor 10 zile alocate fiecărei ţări, voluntarii se
vor întâlni şi cu responsabilii politici, pentru a discuta
aspecte importante pentru activitatea lor.

În acelaşi timp, 27 de jurnalişti se vor ocupa pe
rând, în mod voluntar, de mediatizarea fiecărei etape a
turneului, realizând materiale scrise şi audiovizuale
care vor fi publicate on-line şi în presă.

De asemenea, se vor organiza 4 conferinţe la nivel
înalt pentru a analiza problemele relevante pentru
acest domeniu.

La nivel naţional, evenimentele vor fi coordonate
de către Alianţa EYV, care reuneşte, începând din
2007, 33 de reţele europene de voluntariat. Dacă doriţi
să deveniţi voluntar, accesaţi site-ul Alianţei pentru a
descoperi oportunităţile în domeniu, modul în care vă
puteţi asuma angajamentul de a lucra voluntar pentru
o anumită perioadă şi numărul total de ore de
voluntariat pentru care s-au primit angajamente
începând cu data de 1 ianuarie.

UE promovează de mult timp voluntariatul. În
1996, a creat Serviciul european de voluntariat pentru
a încuraja tinerii să lucreze ca voluntari în comunităţi
locale din alte ţări.

Anul european al voluntariatului vine în
completarea activităţilor iniţiate de ONU pentru a
marca cel de-al 10-leaAn internaţional al voluntarilor.
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Ocuparea forţei de muncă şi drepturi sociale -

Agenda digitală: Grupul de reflecţie (Comité
des Sages) pledează pentru crearea unei „noi
Renaşteri”prin punerea la dispoziţie online a
patrimoniului cultural european

Comité des Sages (grup de reflecţie la nivel
înalt) a prezentat recent Vicepreşedintelui
Comisiei Europene pentru agenda digitală, Neelie
Kroes, şi Comisarului responsabil cu educaţia şi
cultura, Androulla Vassiliou, raportul pe tema
digitalizării patrimoniului cultural european. Prin
intermediul raportului, se solicită insistent ca
statele membre ale UE să îşi intensifice eforturile
pentru a pune la dispoziţie online colecţiile deţinute
în toate bibliotecile, arhivele şi muzeele proprii.
Raportul subliniază avantajele faptului de a face
mai uşor accesibile cultura şi cunoştinţele pe care
le posedă Europa. În raport se precizează şi
beneficiile economice posibile ale digitalizării,
inclusiv prin intermediul unor parteneriate public-
private, pentru dezvoltarea unor servicii inovatoare
în sectoare precum turismul, cercetarea şi educa-
ţia. Raportul aprobă obiectivul Agendei digitale de
a consolida biblioteca digitală a Europei, Europea-
na, şi propune soluţii pentru punerea la dispoziţie
online a lucrărilor protejate de drepturi de autor. În
componenţa grupului de reflecţie (Comité des
Sages) pentru digitalizare intră Maurice Lévy,
Elisabeth Niggemann şi Jacques de Decker.
Recomandările din acest raport vor fi integrate în
strategia mai amplă a Comisiei, din cadrul Agendei
digitale pentru Europa, care vizează sprijinirea
trecerii institutelor culturale la era digitală.

Principalele concluzii şi recomandări din rapor-
tul intitulat „Noua Renaştere” sunt următoarele:

Portalul Europeana ar trebui să devină punctul
central de referinţă pentru patrimoniul cultural
european online. Statele membre trebuie să se
asigure că toate materialele digitalizate cu sprijinul
finanţării publice sunt disponibile pe site şi să pună
la dispoziţie pe portalul Europeana toate capodo-
perele care aparţin domeniului lor public, până în
2016. Institutele culturale, Comisia Europeană şi
statele membre ar trebui să promoveze
Europeana în mod activ şi pe scară largă.

Lucrările care sunt protejate de drepturi de
autor, dar care nu mai sunt comercializate, trebuie
să poată fi accesate online. Rolul de a digitaliza şi
de a exploata aceste lucrări revine în primul rând
deţinătorilor drepturilor respective. Însă, dacă
deţinătorii drepturilor nu fac acest lucru, institutele
culturale trebuie să dispună de o posibilitate de a
digitaliza materiale şi de a le pune la dispoziţia
publicului, iar deţinătorii drepturilor de autor trebuie
remuneraţi pentru aceasta.

Trebuie adoptate cât mai repede norme UE
referitoare la operele orfane (ai căror deţinători de

drepturi nu pot fi identificaţi). Raportul defineşte opt
condiţii fundamentale pentru orice soluţie.

Statele membre trebuie să îşi crească în mod
considerabil nivelul de finanţare a digitalizării,
pentru a crea locuri de muncă şi a genera creştere
economică în viitor. Fondurile necesare pentru
construirea a 100 km de drumuri ar fi suficiente
pentru a plăti digitalizarea a 16% din toate cărţile
disponibile în bibliotecile UE sau digitalizarea
tuturor materialelor audio din institutele culturale
ale statelor membre ale UE.

Trebuie încurajate parteneriatele public-priva-
te pentru digitalizare. Acestea trebuie să fie
transparente, neexclusive şi echitabile pentru toţi
partenerii, iar rezultatul lor să fie accesul
transfrontalier al tuturor la materialele digitalizate.
Durata de utilizare preferenţială a materialelor
digitalizate acordată partenerului din sectorul
privat nu trebuie să depăşească şapte ani.

Pentru a garanta conservarea colecţiilor în
format digital, pe portalul Europeana trebuie să se
arhiveze o copie a acestui material cultural. De
asemenea, trebuie să se elaboreze un sistem care
să permită ca toate materialele culturale care
trebuie depozitate în mai multe ţări să fie
depozitate o singură dată.

Recomandările făcute de Comité des sages
vor fi incluse în strategia mai amplă a Comisiei, din
cadrul Agendei digitale pentru Europa, care
vizează sprijinirea trecerii institutelor culturale la
era digitală şi căutarea de modele noi şi eficace de
afaceri care să accelereze procesul de digitalizare,
permiţând totodată remunerarea corectă a
deţinătorilor de drepturi acolo unde este necesar.
Recomandările vor fi utile şi pentru planul Comisiei
de dezvoltare a unui model de finanţare sustenabil
pentru Europeana până în 2012.

În prezent, europeana.eu oferă deja acces la
peste 15 milioane de cărţi, hărţi, fotografii,
videoclipuri, picturi şi bucăţi muzicale în format
digital, însă acestea reprezintă doar o parte din
lucrările deţinute de institutele culturale din
Europa. Majoritatea materialelor digitalizate sunt
lucrări care aparţin de mai mult timp domeniului
public, pentru a se evita eventuale litigii referitoare
la opere protejate prin drepturi de autor.

Grupul de reflecţie (Comité des sages) a fost
alcătuit din Maurice Lévy (preşedinte şi director
general executiv al companiei de publicitate şi co-
municare Publicis), Elisabeth Niggemann (director
general al Bibliotecii Naţionale a Germaniei şi
preşedinte al Fundaţiei Europeana) şi Jacques De
Decker (autor şi secretar permanent al Academiei
Regale de limbă şi literatură franceză din Belgia).
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Context

IP/11/17, Bruxelles, 10 ianuarie 2011

Digitalizarea patrimoniului cultural european
Ehud Barak

Marine Le Pen,

Banca Mondială

, ministrul israelian al
apărării, a spus că va părăsi partidul
Muncii pentru a forma un nou partid
politic numit Independenţa. Alţi patru
politicieni seniori din partid se vor
alătura lui Barak în noul partid.

Laburiştii sunt divizaţi, în primul
rând pe poziţia privind negocierile cu
palestinienii şi participarea în
guvernul Netanyahu.

Partidul Muncii a fost, până în
prezent, cel mai mare al treilea partid
în coaliţia de guvernământ. Acesta a
fost şi singura parte moderată în
coaliţie, care este dominată de
partidele religioase şi naţionaliste
care se opun unor concesii majore în
procesul de pace.

fiica şefului
partidului francez de extremă dreaptă
Frontul Naţional, îi va succede la
conducerea acestei formaţiuni tatălui
său, Jean-Marie Le Pen, care a decis
să părăsească preşedinţia partidului
pe care l-a fondat cu aproape 40 de
ani în urmă.

Sondajele arată că 17 la sută din
poporul francez sprijină Frontul
Naţional, în perioada premergătoare
alegerilor prezidenţiale de anul viitor.

a emis în Hong
Kong prima emisiune de obligaţiuni
denominate în yuani, China urmând
astfel să sporească utilizarea
monedei sale pe pieţele financiare
mondiale.

În ciuda succesului mondial al
exportatorilor chinezi, yuanul are un
rol minor pe pieţele internaţionale
deoarece nu poate fi schimbat liber cu
alte valute. Liderii de la Beijing vor ca
yuanul să fie adoptat ca o rezervă
valutară pe plan mondial, pentru a
reflecta expansiunea economiei
chineze.



ANUNŢ
Consiliul Local al ora

ţul Cara - ţie
public

1) Teren în suprafaţ ,
.

ţ ţul de pornire al licitaţiei
este de 27.300 lei.

2) Spaţiu de producţie “TÂMPL ”
ţ ţul de pornire al licitaţiei este de

16.000 lei.

1) Teren în suprafaţ
.

1) Teren în suprafaţ
ţie de gr

2) Teren în suprafaţ
ţie de gr

Documentele privind vânzarea, concesionarea
ţie public ţiona de la sediul Prim

“ ” . .
Termenul de depunere al ofertelor: de la 21.01.2011 pân

.
Licitaţia va avea loc în data de 07.02.2011, ora 12.00 în cadrul

Prim “ ”
În caz de neadjudecare licitaţia va fi reluat

.
Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0730-909335.

şului Anina, cu sediul în oraşul Anina, str.
Sfânta Varvara, nr. 49, jude ş Severin, organizeaz

şi închirierea
urm

şului
Anina - Colonia Br

şul Anina zona
G

şul Anina, str. Sf.
Varvara, cuprins în C.F nr. 3, nr. top. 1163/53/238/…1/1/a în vederea
construirii unui garaj;

şul Anina, str. V.
Birou cu destina

şul Anina, str. M.
Sadoveanu cu destina

şi închirierea prin
licita şului
Anina, Birou Secretar , zilnic între orele 10 00 - 14 00.

şuluiAnina, Birou Secretar .

ă licita
ă deschisă pentru vânzarea, concesionarea

ătoarelor bunuri:

ă de 6 35 mp situat în extravilanul ora
ădet, cuprins în C.F nr. 30 635, nr. cadastral

30 635 în vederea înfiin ării unei ferme. Pre

ĂRIE situat în ora
ării, în suprafa ă de 88,35 mp. Pre

ă de 25 mp, situat în ora

ă de 63 mp, situat în ora
ădină, cuprins în C.F. nr. 3, nr. top.

1163/58/238/b…1/1/1;
ă de 60 mp, situat în ora

ădină, cuprins în C.F. nr. 2995, nr. top.
1163/53/238/b…a/1/1/b/29;

ă se pot achizi ăriei ora

ă la
04.02.2011, ora 14 00.

ăriei ora
ă în data de 14.02.2011,

ora 12 00.

VÂNZ

CONCESION

ÎNCHIRIERI DE TERENURI:

ĂRI BUNURI:

ĂRI TERENURI:

PRIMAR, SECRETAR,

GHEORGHE NEICU jr.IRINA IZVERNARI

Cumpăr licen ă taxi în Re

Vând un set, canapea cu 2 fotolii
ă seturi de fotolii pat. Ieftin.

Tel. 0720-545776.

ăr cherestea ră
ă 10 mc.

Tel. 0730-009555.
Vând aparat nou de copt pâine

ărucior bebe, scaun tip
masă, pătu ă. Tel.
0742-079889.

Vând căru ă cu ro

ă. Pre

ă

ă ă. Tel.
0746-254661.

Vând pechinez cu carnet de
sănătate în vârstă de 5 luni. Tel.
0770-428129.

Cumpăr du
ă

ăr dvd-rom

ă, harta full Europa

ă. Tel. 0769-352867.
Vând 70 metri pătra ă

pentru placat ziduri case, pre

ăr u ă din lemn masiv sau
parchet. Tel. 0748-414058.

ţ ţa,
ofer preţ bun. Tel. 0742-527232.

Mobilier Germania second
hand. Dormitoare, canapele, sufra-
gerii, colţare, birouri. Tel. 0724-
545219, 0722-223128.

Cump

ţar de sufrage-
rie. Tel. 0355-409277, 0722-879262

Vând c
ţ tip ţarc, o triciclet

ţ ţi de lemn. Tel.
0746-363536.

Vând laptop Sony Vaio PCG-
K315S Pentium 4, ram 512, ecran
14", hdd 40 GB, dvdrw, 3 usb, net,
modem, lpt. Accesorii: alimentator,
geant ţ 600 lei. Tel. 0766-
448777.

Vând mobil ţar. Tel. 0746-
254661.

Vând mobil pt. 1 camer

ţie Acer N35, în
stare impecabil

ţi piatr
ţ 1400

lei. Tel. 0748-414058.
Cump

şi

şi dou

şinoase,
dulapi, grinzi, cherestea tivit

şi
cozonac cu 11 programe, 350 lei.
Tel. 0760-277161 sau mess:
romaniidinafaratarii

Vând urgent col

şi col

şumea de brad,
lambriu de r şinoase, şi uşi de lemn
masiv de intrare şi interioare. Tel.
0730-009555.

Cump şi scanner A4.
Tel. 0731-298374.

Vând naviga
şi

România, vorbeşte româneşte, 150
€, complet

ş

Vând iapă, 12 ani, 1200 lei. Tel.
0762-2375456. (RR)

Vând în Re

ărbunari cal de 7 ani,
2500 lei. Tel. 0769-363122. (RR)

Vând în Grădinari junincă de 7
luni, 1500 lei. Tel. 0743-508299.

Vând convector, 350 lei; iepuri.
Tel. 0255-556427. (RR)

Vând calculator Pentium 4 în
Re ( )

ă Musician cu toc
chitară, acord chitară, cabluri, 500
lei; orgă Yamaha, 500 lei. Tel. 0742-
215237. (RR)

Cumpăr vâsle de 2,5 m. Tel.
0766-456871. (RR)

Vând în Re

ă. Tel. 0720-545776.
Vând col

ă
pre

ă u

ă ără datorii. Tel.
0745-425904.

şi

ş i

şi
şi şini de cusut

noi, electrice, 300 lei bucata. Tel.
0745-900653. (RR)

Vând chitar

şi

Vând laptop HP, 30gb hdd, pro
cesor 1100 MHz, pre

şi şi video.
Tel. 0745-425904.

Vând firm f

ţa tv color Sport,
diagonala 57, 100 lei; tv color diago-
nala 51, 150 lei. Tel. 0729-824413.

Vând în Re ţa tv color
Samsung, 100 lei. Tel. 0355-
405662, 0770-506829. (RR)

Vând calculator Pentium 3, 350
lei. Tel. 0729-776486. (RR)

Vând în Tincova porc 6 lei/kg.
Tel. 0762-009076. (RR)

Vând în C

ţa, 200 lei.Tel. 0742-044420 rr
Vând în Re ţa 3 ma

ţa motor trifazic,
1300 rotaţii/minut, 170 lei. Tel. 0745-
134127. (RR)

-
ţ 100 € neg. Tel.

0746-434797, 0736-447356.
Vând hard disc extern Lacie 500

GB preţ 200 lei. Tel. 0746-434797,
0736-447356.

Vând tirfon 1500 kg, generator
de acetilen

ţar extensibil plus
fotoliu extensibil stare foarte bun

ţ 800 lei. Tel. 0730-804629,
0355-802306.

Vând dulap cu dou

Văduvă, 61 ani, cu locuin ă caut
partener pentru căsătorie. Tel.
0728-166849.

Văduvă, 52 ani caut partener
pentru căsătorie. Tel. 0724-447067.

Doresc o doamnă max. 60 ani
căsătorită sau nu din Caransebe

ărbat, 37 de ani, educat, sim
patic, curat

ăsătorit, 45 ani, caut
tânără sexi, escortă de lux din
Re ără prejudecă

ărbat discret, manierat dar
neglijat, caut consolare feminină.
Tel. 0724-447364.

ţ

-

ţe
doamnelor. Id: placere36 sau sms la
0770496629

Domn c

ţa, cuplu f ţi. Sunt
discret, curat

ţa.
A

ş.
Tel. 0729-008892, dumitruiond@
yahoo.com

B
şi foarte discret ofer clipe

deosebite, satisfac orice dorin

şi
şi generos. Tel. 0732-

280864, aştept mesaje.
Intelectual, 39 de ani satisfac

domnişoare şi doamne la domiciliul
meu sau al lor, numai din Reşi

ştept sms la 0727-824218.
B

(continuare )în pagina 7
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Auto-Moto-Velo
Vând în Reşiţa Suzuki GSX

1100E, 1100 €; genţi Passat, 300 lei;
genţi aluminiu Opel, 100 €; piese
Mazda 626; portbagaj ski, 70 lei;
cauciucuri de 17 aproape noi, 80 lei
bucata. Tel. 0745-134127. (RR)

Vând în Herculane Alfa Romeo,
euro 2, 2500 cmc, multiple dotări,
1500 €. Tel. 0729-898203, 0726-
376990. (RR)

Vând ATV, 250 CP, stare foarte
bună, 750 € neg. Tel. 0768-010960.

Vând în Marga VW Passat din
1999, turbodiesel, 5000 € neg. Tel.
0763-763621. (RR)

Vând în Bocşa Dacia break din
1997, 350 € neg. Tel. 0728-294911.

Cumpăr tractor cu cositoare. Tel.
0740-213668. (RR)

ă
an 97 motor 2,2d impecabil stare
perfectă de func

Vând Dacia Logan an 2007 mo
tor 1,4i stare perfectă de func

Vând Dacia 1410 an 97 stare de
func

Cumpăr tractor U650 cu troliu.
Tel. 0764-746172.

Vând Golf 4 1.6 16v 2001,
geamuri electrice, scaune încălzite,
jante aliaj, xenon, folii omologate,
navi, abs, esp, epc, combi, cauciu
curi iarnă noi. Accept orice test. Tel.
0770-479195.

Vw Golf 4 an 99, motor 1,6
înmatriculat Bulgaria, stare perfectă
de func

Vând Fiat Marea 1,9 dti acte
Franţa, preţ negociabil. Tel. 0746-
434797, 0736-447356.

Vând Mercedes Sprinter marf

ţionare aspect
irepro ţ 3000 € negociabil.
Tel. 0746-434797, 0736-447356.

-
ţionare

aspect irepro ţie distribu-
ţie schimbate, garanţie, cauciucuri
noi, preţ 3000 €. Tel. 0746-434797,
0736-447356.

ţionare, preţ 400 €. Tel. 0746-
434797, 0736-447356.

-

ţionare, aspect irepro
ţ 2400 € neg. Tel. 0743-782100.

şabil pre

şabil, direc

şabil,
pre

Vând teren plat, 20.000 mp la 6
km de Băile Herculane, la 300 m de
sosea interna ă E70. Pre

Vând garsonieră dublă, zona
căminelor, multiple îmbunătă

Vând casă în Re ă liceul
de matematică-fizică. Tel. 0728-
972294.

Apartament 2 camere în Re
ă Billa. Tel.

0721-672038.
Vând ap 3 camere, cărămidă,

recent reabilitat termic, în Re

ă,
termopane, centrală proprie, podea
laminată + parchet, utilită

Vând casă în Boc ă cu
3 camere, bucătărie, baie modernă,
cu termopane, centrală, grădină +
vie. Tel. 0724-700792.

Vând apartament în Re

ă pia ă. Tel. 0724-700792.
Schimb casă în Boc ă

cu 3 camere, îmbunătă ă modern,
cu apartament în Re

ă.
Tel. 0724-700792.

ţional ţ
negociabil. Tel. 0720-026801.

ţiri.
Preţ neg. Tel. 0744-627916.

ţa, lâng

ţa,
b-dul Republicii lâng

.
ţa,

Moroasa I, 68 mp, conf. 1, semide-
comandat, et.1/4, gresie, faianţ

ţi complete
39.500 €. Tel. 0727-798285.

ţa cu 2
camere confort 2, etaj 4/4 bloc aco-
perit, cu termopane, mobilat zona
Intim lâng ţ

ţit
ţa cu 2-3

camere confort 1, etaj 1-2, exclus
turn zona Govândari + diferenţ

şi

şi

şi

şa Montan

şi

şa Montan

şi

Vând accesorii pentru masă
abricht lungime cu

ăr ma ă pentru ra
ă cu sac absorb

ă sufragerie, como
dă, vitrină, dulap, masă scaune,
fotolii, 2 covoare persane, aragaz,
toate 750 lei. Tel. 0728-813340.

Vând antena parabo l i că
Morgens, diametru 1,20 m, teleco
mandă, 250 canale, pre

ă + benzi audio, pre

ă carpete dimensiune
mare, pre

ă video Geforce
FX5200 128 ram cd-room Sony,
sursa 350W, hard Maxtor 40 giga, 2
x 256 DDR 333 MHz, flopy disk. Tel.
0752-936212.

Vând ma ă pt. numărat mone
de, pre

ă.
Tel. 0768-614743.

Vând chitară electrică Ibanez
gsa60.Pre

ă

ă de spălat automa
tă Arctic, pre

ăze ne
gre în Re

ţit L=500 mm,
preţ 1000 lei. Tel. 0748-414058.

Cump -
ţie.

Tel. 0748-414058.
Vând mobil -

2

-
ţ 60 €. Tel.

0740-520382.
Vând magnetofon Tesla cu 2

boxe cu suporţi 50 w staţie încor-
porat ţ 250 lei.
Tel. 0728-813340.

Vând dou
ţ 60 lei. Tel. 0740-520382.

Vând plac

-
ţ neg. Tel. 0766-402616.

Vând sau schimb Nokia N73 cu
HTC sau Blackberry, ofer diferenţ

ţ 500 lei.Tel.0729-137127
Vând 5 buc ţi monitoare 17 inch

cu 20 € bucata -

ţ 360 lei. Tel. 0745-552182.
Vând 3 monitoare 17 inchi, preţ

80 lei bucata. Tel. 0745-552182.
Vând calculatoare Pentium 3,

preţ 80 €. Tel. 0751-618891.
Vând ma -

ţ 250 lei. Tel. 0764-
335767.

Vând monitoare 17 inch, preţ 50
lei. Tel. 0755-409341.

Vând la un preţ foarte avantajos
2,5 metri cubi de lemne de foc în
Re ţa. Tel. 0751-132460, 0752-
123434, 0355-427484.

Vând 25 de tufe de coac -
ţa, preţ foarte avantajos.

Tel. 0751-132460, 0752-123434,
0355-427484.

şin şche
tat parchet dotat

şin

şi calculatoare Pen
tium 3 cu 80 €. Tel. 0726-087442.

Vând calculatoare Pentium 3
pre

şin

şi

şi

Imobiliare
Vând apartament 3 camere,

conf. 2, lângă Comisariat, bloc
izolat, etaj 2/4, gresie, faian ă,
centrală, termopane, u ă metal, pre

ă în Re ă
Blocul 800, curte, 5 camere, 2
pivni

Vând teren 17.000 mp, la sosea
interna ă, la 4 km de Băile
Herculane, intravilan Mehadia,
posibilitate racordare apă

ăi,
97 mp, Re ă, et. 4/4,
boxă, pre

ţ
ţ

27.000. Tel. 0745-786586.
ţa, lâng

ţe, 140.000 €. Tel. 0355-
411911, 0747-969193. (R.R)

ţional

ţ negociabil. Tel. 0720-026801.
Vând urgent apartament 3 ca-

mere confort 1 decomandat, 2 b
ţa Sud, bloc ţigl

ţ 44.000 € negociabil. Tel.
0761-614095.

ş

Vând cas şi

şi curent.
Pre

şi

Vând voucher rabla 1200 lei. Tel.
0740-214548.

Vw T4 Multivan an 91, motor
2,4d aspect plăcut, stare perfectă de
func

Vând BMW 325i cabrio an 97,
stare perfectă de func

ă de
func

Vând autoturism Dacia 1310
stare bună, func ă. Tel. 0722-
420002.

ţionare, înmatriculat Bulgaria,
acte la zi, preţ 2500 €. Tel. 0723-
968152.

ţionare,
aspect irepro ţ
2000 €. Tel. 0723-968152.

Vând Mitsubishi Pajero an 95
motor 2,5tdi stare perfect

ţionare, acte Bulgaria la zi, preţ
2500 €. Tel. 0723-968152.

Vând Opel Astra an 95, motor
1,7d, combi, acte Italia, stare de
funcţionare, preţ 500 €. Tel. 0736-
447356.

ţional

şabil, acte Italia, pre

ANUNŢ
Consiliul Local Oraviţa cu sediul în Oraviţa, str. 1 Decembrie

1918, nr. 60, telefon 0255-571133, fax 0255-572815, organizeaz
licitaţie public pentru vânzarea “Terenului intravilan” înscris în C.F.
nr. 31538 Oraviţa, nr. cadastral 31538 cu S=157 mp, conform H.C.L.
nr. 189/29.11.2010.

Documentaţiile de atribuire se pot procura de la camera 7 - biroul
de urbanism, zilnic între orele 9-16, începând din data de
17.01.2011.

Ofertele se depun pân la data de 31.01.2011, ora 10, la camera
5 -registratur .

Licitaţia public va avea loc în data de 31.01.2011, ora 12, cu
repetare în fiecare luni pân la adjudecare, la sediul Consiliului Local
Oraviţa.

ă
ă

ă
ă

ă
ă
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Vând Dacia break culoare
vi

ă în 05.03.2011, pre

Vând Dacia 1400, an 1994,
închidere centralizată, geamuri
electrice fa ă, verificare 2012, stare
excep ă, pre

Vând Opel Corsa C din 2005,
motor 1248 cdti, motorină, euro 4,
abs, esp, airbag, servo, închidere
centralizată. Pre

Vând Citroen Evassion 7 locuri,
an fabr. 1996, înmatriculat în RO,
stare f. bună, 2.0 turbo, cod pornire
+ dotări. Pre

Vând 4 jante tablă Audi A4,
Passat, Golf 5, cinci prezoane, 15

Vând anvelope, 205/55/16, 2
bucă ă

ă

Vând o anvelopă Pireli P6000,
mărimea 185/65/r14, nouă nou ă,
pre

Vând microbuz Vw LT 35 marfă,
an 2002. Tel. 0722-655974.

Vând 2 buc. osii pentru căru ă
după tractor, pre

Vând piese Golf 3. Tel. 0766-
402616.

Vând jante echipate14 4 prezoa
ne compatibile Golf 3, Opel Astra,
Cielo, pre

Vând Volkswagen Golf 2, 1986,
diesel, 2 u

ă, 1600, consum 5 l, pre

Vând Ford Fiesta 1,25 i, 5 u

neg. Tel.
0720-468986.

Vând în Re
ă)

. Tel. 0766-683102.

ă,
2000 . Tel. 0744-644975.

ăpu
ă de tractor. Tel. 0769-337753.

Vând sau schimb Peugeot 607,
2,2 HDI, diesel, 2001, 5200 . Tel.
0736-057759.

şinie an fabr. 2000, motor 1,6
cauciucuri baterie noi, acte la zi cu vt
pân

şi, gri, stare func

şi,
din 2007, 34.000 km, albastru meta
lizat, garan

şi

Vând microbuz Iveco, an fabri-
ca

şnicu Mare remor-
c

ţ 1300 neg.
sau schimb cu Dacia papuc. Tel.
0723-128805, 0723-128805.

ţ
ţional ţ 1150 € nego-

ciabil. Tel. 0723-031090.

ţ 6.200 € neg. Tel.
0746-351793.

ţ 2.800 € neg. Tel. 0740-
770047.

ţoli, 430 lei neg. Tel. 0727-000929.

ţi, 195/60/15, 2 buc ţi,
195/50/15, 2 buc ţi, preţ 100 lei
perechea. Tel. 0727-000929.

ţ
ţ 120 lei neg, în magazin este

280 lei. Tel. 0727-000929.

ţ
ţ 1000 lei. Tel. 0748-

414058.

-

ţ neg. Tel. 0766-402616.

ţionare
bun ţ 800 €.
Tel. 0744-524991.

-
ţie, 5.500 €

ţa cauciuc nou Kor-
moran pt. Logan (roata de rezerv
pt. împerechere

ţie 1996, 2500 cmc, stare bun
€

Vând Opel Vectra, din 2000, full-
option, 4500 € neg; Dacia 1300, 200
€. Tel. 0770-426622.

Vând în L

€
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Ţ: 81
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B

: Agent securitate: 1; Amanetar: 1; Asistent medical
generalist: 4; Casier încasator: 4; Croitor-confecţioner
îmbr

ţ
ţiilor: 2; Muncitor necalificat la asamblarea,

montarea pieselor: 1; Paznic: 1; Sef serviciu ţi: 1;

ţ

ăcăminte după comandă: 47; Facturist: 1; Gestionar depozit:
1; Inginer de cercetare în horticultură: 1; Maistru industriile textilă,
pielărie: 1; Mecanic auto: 1; Mecanic utilaj: 2; Muncitor necalificat la
demolat clădiri, zidărie, faian ă, gresie: 1; Muncitor necalificat în
industria confec

Lăcătu
ădiri, zidărie, faian ă, gresie: 2; Vânzător: 4;

şi asimila Şofer de
autoturisme şi camionete: 1; Tinichigiu carosier: 1; Ucenic: 1;

ş mecanic: 2; Muncitor necalificat
la demolat cl

ĂILE HERCULANE:

TOTAL JUDE

Adresa

Prenume TelefonNume

,Textul anuntului:

Ia nuarie

AJOFM: Locuri de munc@
vacante la 19.01.2011
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Imobiliare
Vând apartament 4 camere

decomandate, et. 3/4. Tel. 0769-
648728.

Persoană fizică vinde garsonie
ră în Re

ă ă, 13.000 €
neg Tel.0355-801355,0747-617306

Ofer spre închiriere garsonieră,
confort 1, toate utilită

ă. Tel. 0742-041858.
Vând chio

Vând apartament 2 camere etaj
9 zona Intim 22.000 €. Tel. 0770-
765772.

Particular, apartament 2 camere
Intim, semidecomandate, 2 holuri,
suprafa ă 54 mp, et. 9/10, centrală,
termopan, gresie, faian ă, apome
tre, contor gaz, u ă metalică. Pre

-
ţa pe Al. Tineretului 5 par-

ţial renovat
.

ţile. Preţ 80
€/lun

ţa Re ţa Sud,
4 mp, preţ 800 €. Tel. 0745-0205895

ţ
ţ -

ţ
22.000 €. Tel. 0770-765617.

şi
şi disponibil

şc în pia şi

ş

Vând ap confort 1, et. 1, bloc de
4 etaje, 1 cameră, bucătărie, baie cu
vană, hol, balcon închis în termopa
ne, centrală, recent renovat, gresie,
faian ă, termopane, u

ă metalică intrare. tr
Făgăra

ă fizică cumpăr aparta
ment în Govândari, bloc 4 etaje, etaj
intermediar, ofer pre

Vând apartament 3 camere,
confort 1 decomandat, bloc 4 etaje,
zonă bună, pre

Vând apartament 2 camere,
complet utilat

Vând casă în construc
ădină 1700 mp,

Clisura Dunării, sat Radimna. 14500
€ negociabil. Tel. 0721-554812.

.

-

ţ
S .

-

ţ bun, plata
cash. Tel. 0728-813340.

ţ 28.000 € neg. Tel.
0770-455783.

ţ 15.800 € neg. Tel. 0770-
455783.

ţie, funda-
ţie + parţial parter, gr

şi interior
schimbate, uş

şului, vis a vis de Ocico. Tel.
0728-625788.

Persoan

şi renovat, bloc 4
etaje, pre

Oferte-Cereri

de Serviciu
Execut lucr ţii la

cele mai mici preţuri, montez faian-
ţ -

ţelor.
Tel. 0744-772534, 0255-212139.

Execut zugr ţii, rigips,
zid

ţ ţii sanitare.
Tel. 0740-520382, 0728-813340.

cu
apart. ţa caut un b

. ţinere. Tel. 0730-156315.

ţie imobiliar

ări de construc

ă, gresie, marmură, podele, lambri
uri, u

ărarea locuin

ăveli, izola
ării, tencuieli, podele laminate,

faian ă, gresie instala

Caut îngrijitor pentru persoană
cu handicap locomotor. Ofer salar,
carte de muncă, masă Tel.
0745-583129.

Femeie serioasă, 50 ani,
în Re ătrân(-ă)

pt între
Caut persoană să-mi instaleze

Windows la laptop.Tel.0745-583129
Acord împrumut financiar cu ga-

ran ă. tel. 0736-057759.
Caut persoană competentă

pentru instruire laptop Toshiba.
Oferte serioase. Tel. 0744-577460.

şi. Tel. 0743-907757.
Auditor energetic gr. I autorizat

MDRT întocmesc şi eliberez
certificate energetice, obligatorii la
vânzarea - cump

şi cazare.

şi
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Inspectoratul Judeţean
de Poliţie

Inspectoratul

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Judeţean
de Jandarmi

14-16.01.2011: toate drumurile
naţionale din C-S au fost suprave-
gheate de poliţiştii rutieri care au
organizat acţiuni cu aparatele radar,
acţiuni ce au vizat combaterea
încălcării normelor rutiere ce regle-
mentează viteza de deplasare a
autovehiculelor, încălcării normelor
referitoare la depăşire dar şi condu-
cerea sub influenţa băuturilor alcoo-
lice, drogurilor, a altor substanţe sau
medic amente cu efecte similare.

15.01.2011: un ofer a rupt
bariera de la trecerea la nivel cu
calea ferată din Iaz.

16.01.2011: un tânăr de 26 ani a
fost găsit decedat într-un imobil de
pe strada Piaţa Republicii.

16.01.2011: accident rutier pe
DN 58 B, între Gherteniş şi Măureni.

17.01.2011: persoane necunos-
cute au sustras dintr-o farmacie
situată în zona Luncă, într-un
moment de neatenţie al farmacistei,

aproximativ 3000 de lei din încasări.
18.01.2011: la o casă de schimb

valutar din Centrul Civic al munici-
piului a avut loc un jaf armat.

08.01.2011: o patrulă de jandar-
merie, a fost sesizată de către agen-
ţii de pază dintr-un supermarket,
despre faptul că un bărbat a sustras
mai multe produse pe care le-a
introdus sub haine. Acesta după ce
a reuşit să treacă de casa de
marcat, a fost oprit de către agenţii
de pază ai supermarketului, care au
observat neregula, sesizând
imediat oamenii legii.

07.01.2011-09.01.2011: politi tii
de frontier au reţinut în vederea
confisc rii 2.940 de pachete de
ţig ri netimbrate i f r documente
de provenienţ , în valoare de
aproximativ 17.000 lei.

ş

ş

ş

Inspectoratul Poliţiei de
Frontieră

ă
ă

ă ă ă
ă

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,

“ ”
“ ”

ANUNŢ
Prim ria ora ului Boc a, cu sediul în str. 1 Decembrie 1918, nr.

22, organizeaz licitaţie public deschis conf. Legii nr. 54/2006,
pentru:

concesionarea terenului nscris n CF. nr. 2883 BR sub nr. top.
102/40/3/a/5 nr. cad. 2772 n suprafaţ de 15 mp str. Autog rii, pe o
perioad de 10 ani.

Bunurile imobile mai sus mentionate nu sunt grevate de sarcini.
Concesionarea terenului se face în scopul amplas rii unui

chio c - construcţie provizorie, pentru activit ţi comerciale.
concesionarea terenului nscris n C.F. nr. 2883 BR nr. top.

102/40/3/a/5 în suprafaţ

Studiul de oportunitate i documentaţia de atribuire privind orga-
nizarea i desf urarea procedurii de concesionare se achiziţionea-
z de la Compartimentul Evidenţa, Administrarea Patrimoniului
Public al ora ului, la contravaloarea de 20 lei, achiziţionarea
acestora fiind condiţie pentru acceptarea la licitaţie a ofertanţilor.

Data limit pentru solicitarea clarific rilor este ultima zi de
depunere a ofertelor. Ofertele pentru concesionarea terenului de la
punctul nr. 1 i punctul nr. 2 vor fi transmise pân la data de
29.01.2011, la sediul Prim riei Ora ului Boc a str. 1 Decembrie
1918, nr. 22, în dou plicuri sigilate, unul exterior i unul interior, care
vor cuprinde toate actele prev zute în instrucţiuni i dovada
depunerii garanţiei de participare reprezentând 10% din nivelul
minim al redevenţei.

Sedinţa public de deschidere a ofertelor pentru concesionarea
terenului de la punctul nr. 1 va fi în data de 10.02.2011 ora 10.00, iar
concesionarea terenului de la punctul nr. 2 va fi în data de 11.02.2011
ora 10.00 la sediul Prim riei Ora ului Boc a str. 1 Decembrie 1918,
nr. 22.

ă
ă ă ă

ă ă
ă

ă
ă

ă de 40 mp str. Autogării, pe o perioadă de
25 de ani.

ă
ă

ă ă

ă
ă

ă
ă

ă
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PRIMAR
JR. PATRICIU MIREL PASCU

Teren intravilan Moniom, 908
mp.Tel.0724-545219, 0722-223128

ţ neg.
Tel. 0729-113724.

Persoan
ţa

spre V
ţ
ţ

ţ 50.000 €
negociabil. Tel. 0768-269260.

.

-
ţ

ţ ţa,
partea de sus a ora

ţ 25.000 €, sau schimb cu
ap. 3 camere, doar în Govândar,
Micro IV. Tel. 0768-269260.

ţi. Tel. 0721-809351
sau 0740-966435.

M

M
-

ţit, în Re ţa cu
apartament cu 3 camere, ofer
diferenţ

ţ -

ţiunea Semenic, la sosea, vis-a-
vis pârtia încep

ţa, pe b-
dul Rev. din Decembrie nr. 13. Nu
agenţie. Tel. 0745-570796.

Închiriez spaţiu birouri, zon
ţa, preţ interesant.

Tel. 0742-603763.

ţie. Tel.
0770-391144, 0769-692798.

ţit, 2 b -
.

ţit. Tel. 0723-
894929.

-
ţ

ţa, etaj 4/4 cu acoperi

ţ

ţa. Tel.
0758-324207.

ţioas ţionarilor,
Lunc ţa Mic

Vând casă mare cu grădină cu
apă trasă, merită văzută, pre

ă fizică vând teren
grădină 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

Persoană fizică vând ap 50 mp
et.1, o cameră, bucătărie, baie cu
vană, hol mare, recent renovat, gre
sie, faian ă, termopane, centrală,
pivni ă la demisol 12 mp, în Re

Închiriez garsonieră pe Aleea
Peleaga pe perioadă îndelungată,
recent renovată ă. Tel.
0763-617310.

Vând casă în zona Autogară,
1992 metri pătra

Persoană fizică schimb ap. 2
camere, icro IV, Făgăra

Schimb apartament cu 2 came
re, conf. 1, îmbunătă

ă. Tel. 0742-527232.
Vând teren pe muntele Semenic

în suprafa ă de 5504 mp, în apro
pierea antenelor gsm. Tel. 0749-
700920.

Vând 5000 mp teren drept,
sta

ători, 50.000 € sau
parcelez. Tel. 0770-495824.

Închiriez apartament pt. birouri,
cabinet medical etc. în Re

ă
centrală, în Re

Închiriez garsonieră, Micro 2 et.
2, bloc apartamente, mobilată,
convector gaz, boiler apă, lini ă.
80 €/lună

Schimb apartament 3 camere,
îmbunătă ăi, centrală, termo
pane, izolat pe interior, cu apart 4
camere neîmbunătă

Vând apartament confort 2, gre
sie, faian ă, termopane, încălzire,
Micro 2 pia

Vând casă 3 camere, bucătărie,
baie, gresie, faian ă, termopane,
podele, centrală pe gaz, terasă
renovată, curte, grădină, Boc

ă. Tel. 0771-449583.
Vând apartament 2 camere

semidecomandat în Moroasa 1, str.
Caen. Tel. 0720-006988.

Doresc să închiriez apartament
cu 2 camere în Govândari. Tel.
0771-442032.

Schimb apartament 2 camere cu
ap. 3camere sau casă în Re

Vând cameră de cămin cu baie,
spa ă, în Blocul Func

ă, Pia ă, avantajos. Tel.
0724-998500.

şi cas şi

şi vi

şi
şului, în spatele

şcolii generale nr. 2 unde a fost
poşta, pre

şi mobilat

şului, conf.
1, decomandat, amenajat, et. 3/4,
izolat termic pe exterior, cu
apartament 3-4 camere, doar în

icro IV. Tel. 0768-269260.

şi

şi

şi

ştit
şi 100 € garan

ş.
Tel. 0771-449583.

şa
Montan

şi

A N U N Ţ
Grup Comunitar Firizan cu sediul în ora Moldova Nou , str. M.

Eminescu, nr. 4, jud. Cara Severin, organizeaz selecţie pentru
servicii de consultanţ - proiectare “Canalizare Cartier Firizan”, ora
Moldova Nou , PI2883 - FRDS.

Termen depunere oferte: 10.02.2011, ora 14
Relaţii suplimentare la telefon: 0763-493625
E mail: ifometescu@yahoo.com
Fax: 0355 811512

ş
ş-

ş

ă
ă

ă
ă

-
-

ELCOM-Reşiţa

ţii metalice

instaleaz
ţie

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

ă sisteme de supraveghere video,
antiefrac

ăm por

şi antiincendiu. Tel. 0255-220711.

Firmă confec

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

TBI CREDIT ofer ţii avantajoase pentru
angajaţi

ă împrumuturi în condi
şi pensionari. Tel. 0720-222286, 0727-731849.

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

Vând teren în V

ţ neg. Tel. 0355-801685,
0770-629624, 0758-605719.

Vând apartament 2 camere,
conf.1, îmbun t ţiri, Polivalent .Tel.
0726-411878.

Vând apartament o camer , îm-
bun t ţiri, Calea Caransebe ului.
Tel. 0765-983271.

Vând foarte avantajos spaţiu
comercial Calea Timi

Vând sau închiriez garsonier
ţ neg, exclus

intermediari. Tel. 0723-725053.
Vând c

Al. Alb -
ţiri, termopan, baie renovat

parţial mobilat, 10.500 €, fix. Tel.
0741-166573.

Vând 2800 mp teren în Boc
ţi,

1,5 €/mp neg. sau schimb cu auto
diesel. Tel. 0743-738531.

ăi, bucătărie, balcon. Re

ăliug: 507 mp in-
travilan, 11509mp Muntele Semenic
11500 mp Breazova, 80 ha Poiana
Cozia, pre

ă ă ă

ă
ă ă

ă 100 mp, vi-
zavi de Dedeman. Tel. 0744-628384

ă
Al. Tineretului, pre

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

ătă ă,

ă

şi

ş

şorii (cafe bar)
complet utilat cu teras

şi îmbu
n

şa II,
limitrof cu intravilan, posibil utilit
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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

Joi Vineri Sâmb@t@ Duminic@/20 Ianuarie /21 /22 Ianua /23 IanuaIanuarie rie rie

ţi, Miercuri, Joi, Vineri, Sâmbătă, Duminică,Luni, 24 Ianuarie Mar 25 Ianuarie 26 Ianuarie 27 Ianuarie 28 Ianuarie 29 Ianuarie 30 Ianuarie

-5 C/-11 C -4 C/-9 C -3 C/-7 C -1 C/-7 C -3 C/-9 C -4 C/-8 C -4 C/-9 C

-4 C/-10 C -3 C/-8 C -2 C/-6 C -1 C/-7 C -1 C/-9 C -2 C/-4 C -3 C/-8 C

º º º º º º º º º º º º º º

º º º º º º º º º º º º º º

Reşi

şoara

ţa

Timi

Prognoza meteo
pe urm toarele

11 zile
ă

Timişoara

+
-
1º
3º

C
C

+1º
3º

C
C-

+1º
3º

C
C-

+1º
3º

C
C-

Reşiţa

Oraviţa

Car nsebea ş
-2º
-5º

C
C

-1º
º
C
C-4

-3º
6º

C
C-

-2º
5º

C
C-

Reşiţa

Oraviţa

Timişoara

Car nsebea ş

Timişoara

+2º
-1º

C
C

+1º
-1º

C
C

+1º
º
C
C-1

+2º
0º

C
C

Reşiţa

Oraviţa

Car nsebea ş

0º
-1º

C
C

Timişoara

0º
-1º

C
C

+1º
-1º

C
C

+1º
0º

C
C

Reşiţa

Oraviţa

Car nsebea ş

S
ţilor ţiilor publice, spaţiu publicitar pentru anunţuri,

convoc ţii

ţie util
ţa ţul Cara

ţi comerciale ţii publice.

“Prisma” este singurul ziar din judeţ în care publicitatea
ţurile se reg

ţii se poate crea la cerere link c firmei sau
ţiei dvs.

ăptămânalul local, independent “PRISMA” oferă firmelor,
autorită

ări, licita

ăptămânalul “Prisma” apare în fiecare joi ă
cititorilor care apreciază publicitatea ca informa ă ă.
Este distribuit la vânzare în Re

ă

ăsesc
ătre website-ul

institu

şi institu
ş.a., la tarife convenabile.

S şi se adreseaz
şi necesar

şi şi jude ş-Severin şi prin
abonamente la societ şi institu

şi
anun şi pe pagina de internet a ziarului. Pentru mai
multe apari


