
Caut s

Inginer constructor, experienţ
. -

Ra

Eliber
ţile funciare, conforme

cu originalul, copii dup
-

Meseria -
ţii, glet podele laminate, faianţ

ţuri mici.
Tel. 0740-520382.

Execut instalaţii sanitare, cen-
trale gaz -

ţii la preţuri foarte
avantajoase. Tel. 0734-977305.

Transport persoane din/în Aus-
tria ieftin, confortabil

ă îngrijesc un copil sau un
bătrân, urgent. Tel. 0748-890428.

ă
deosebită, ofer colaborare pt pro
bleme de tehnic. Tel. 0755-094108.

ări extrase carte funciară,
copii după căr

ă actele aflate
în arhiva de carte funciară, intabu
lări, radieri, înscrieri ări, etc.
Tel. 0723-846071.

Apostile
ă. Tel. 0723-

846071.
ăveli, izo

la ă,
gresie, tencuieli, tapet. Pre

ăcoritoare

şchetez şi paluxez parchet.
Tel. 0747-220588.

şi not

şi traduceri legalizate
din aproape orice limb

ş, execut zugr

şi tot ce depinde de do
meniul de instala

şi rapid. Cafea,
r şi dulciuri gratis. Tel.
0760-277161 sau 0725-187589.
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Şedinţa ordinar a
Consiliului Jud. CS

din data de 29.01.2011

ă

Ş
ş

edin ordinar a
Consiliului Local Re i a
din data de 25.01.2011

ţa
ţ

ă

Prim ţa

ne informeaz

ăria Re

ă

şi

Adopţiile în UE

Dreptul copilului

de a avea o familie

Asigurări sociale

de sănătate

Asistenţa medicală

în străinătate

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 convector 150 lei nego
ciabil, Re

ăr tv . Tel. 0734-
977305.

Vând pătu ărucior,
căru ător

ă la prima fătare, luna
9. Pre

Vând în Re ă 10 € din
argint 17g. Pre

-
ţa Tel. 0734-977305.

Cump LCD

ţ tip ţarc, c
ţ sport, premerg -

ţ 3000 lei neg. Tel. 0768-
764920.

ţa moned
ţ 100 lei. Tel. 0728-

813340.

şi

şi marsu
piu toate 600 lei. Tel. 0769-648614.

Vând vac

şi

Cumpărăm 2 mp de plăcu
ărămidă

ă de
sunet externă (USB); supor

€
Vând 2 biblioteci + căr

ă stare. Tel. 0355-
801140, 0255-253973.

ă adus din Germania, 100 €
ă lucru, 250 lei.

Tel. 0749-044785, 0255-240062.
Vând pat pliant cu saltea, 150

lei; covor nou 2/3, 200 lei, canapea
extensibilă nouă cu ladă, 350 lei.
Tel. 0744-477556.

Înfiez un că ă. Tel. 0728-
027356.

Vând rochie de mireasă cu
pietre Swarovski, 300 lei.

Tel. 0740-512919. Vând ma ă
pt. numărat monede, pre ă.
Tel. 0766-402616.

Vând pisică persană în vârstă de
4 luni jumătate, ro

ă. Tel. 0746-877078.
Cumpăr dulap cu 3-4 u

ă sufrage
rie, comodă vitrină, dulap mare,
două fotolii, masă scaune, aragaz,
două covoare, total pre

ă parabo l i că
Morgens, cu suport, 1,20 diametru,
250 programe, cu telecomandă,
pre

ă carpete
dimensiuni mari cu sistem prindere.
Pre

ă ma
ă mici reglaje. Pre

ă
termică pe gaz Junkers, instant pe
gaz Junkers, convector pe gaz
turbo. Ieftin. Tel. 0720-545776.

Vând în Caransebe
ă, masă de

circular, u ă în două 210x150 cm.
Ieftin. Tel. 0720-545776.

Vând în Caransebe

ărucior bebe,
scaun tip masă, o tricicletă. Tel.
0742-079889.

Vând căru ă cu ro

ăr hard disk de 40 sau 80
GB. Tel. 0745-130226.

ă de masaj profi 100 €
fix, ma ă de cusut Singer 500 €.
Tel. 0727-145623, 0355-411484.

ţe
Bratca (placaj de c ), chiar

Vând 2 boxe de 12 ţoli, 200 W; 2
subwoofere de 18 ţoli, C18ELF, de
800 W RMS; 2 puteri 2x500

ţi boxe;
toate cablurile necesare. Preţ 1.200

u Tel. 0766-683102.
ţi valo-

roase, în perfect

Vând în Anina dulap tip garde
rob ;
birou de colţ cu mas

ţel de ras

ţ de criz

ţa mobil -

ţ 700 lei. Tel.
0728-813340.

Vând anten

ţ 250 lei. Tel. 0740-520382.
Vând în Re ţa dou

ţ 35 lei/buc. Tel. 0740-520382.
Vând dou

ţ
150 lei. Tel. 0728-813340.

Vând în Caransebe

pentru

ţ ţi de lemn. Tel.
0746-363536.

Cump

Vând mas

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

şi
2x400; mixer Soundcraft, plac

şor neg.

şin

şcat deschis,
superb

şi. Tel.
0768-269260.

Vând în Reşi

şi

şini de cusut
Ileana, se necesit

ş central

ş tirfon 1500
kg, generator de acetilen

ş

ş 2 seturi de
fotolii pat. Ieftin. Tel. 0720-545776.

Vând c

şin

-
Vând Opel Vectra 16B, din 2000,

full-option, 3.500 € neg. Tel. 0770-
426622.

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

Vând toat
ţuri negociabile. Tel.

0766-402616.
Vând jante 14 echipate compati-

bile Golf 3, Opel Astra, Cielo, preţ
negociabil. Tel. 0766-402616.

Vând 4 cauciucuri aproape noi
dimensiuni 165/70/14 la preţ
negociabil. Tel. 0766-402616.

Vând Golf 3 culoare ro
ţionare, 4+1 u

-

ţoli
cu 5 g

-

ţ 3800 lei neg. Tel.
0728-813340.

Vând urgent, în Re ţa, Ford
Fiesta, 1,25i, 5 u

ţie,
5.500 € neg. Tel. 0720-468986.

Vând 30 seturi perii electrice
pentru demaror + alternator pentru
tractor românesc, 30 lei/set. Tel.
0355-800815, 0729-008892.

Vând Vw Lt35 marf
ţar

ţ de achiziţie cu factur

ţie 90,
stare perfect

-
ţionare, aspect irepro-

ţ neg. Tel. 0746-434797.
Vând Mitsubishi Pajero, stare

perfect ţionare, înmatriculat
Bulgaria, acte la zi, preţ negociabil.
Tel. 0746-434797.

Vând în Re
ă)

. Tel. 0766-683102.
ă gama de piese pt.

Golf 3 la pre

ă de func

ă, folie omologată etc. Tel. 0766-
402616.

Cumpăr 4 jante de tablă 14
ăuri pt. Skoda Fabia. Tel.

0740-088315.
Vând Renault 21 break înmatri

culat RO, acte la zi, consumabile
schimbate, cauciucuri iarnă, stare
perfectă. Pre

ă, lung, anul
2002, recent adus în ă, 7.000 €.
Tel. 0734-261483.

Aduc pe comandă piese de
ma ă
din Austria, plăte

ă. Tel. 0760-277161 sau
ID. mess: romaniidinafaratarii

Vând Renault Nevada, break,
înmatriculat, acte la zi, fabrica

ă, 1200 € neg. Tel.
0740-520382.

Vând Vw T4 multivan stare per
fectă de func

ă de func

şi

şu, stare
perfect şi,
motor 1600, servo, închidere, alar
m

şi
şi, 2007, 34.700

km, albastru metalizat, în garan

şini la pre
şti doar transportul

pt. comand

şabil, înmatriculat Bulgaria, acte la
zi, pre

Vând Citroen diesel înmatriculat
Bulgaria, preţ 700 €. Tel. 0746-
434797.

Vând Vw Golf 4, an 99, motor
1,6, stare ţionare, aspect
irepro

ţ neg. Tel. 0746-434797.
Vând Ford Galaxi stare perfect

ţionare, acte Franţa, preţ
negociabil. Tel. 0746-434797.

Vând Renault Megane 2003 1,9
tdi, stare perfect ţionare,
aspect irepro ţ neg. Tel.
0746-434797.

Vând Dacia 1400 an 97, stare de
funcţionare, preţ 400 €. Tel. 0746-
434797.

Vând tractoare second-hand,
cositoare de tractor, greble de fân,
instalaţii de erbicidat, diverse utilaje
agricole. Tel. 0730-804745. (R.R)

de func

ă
de func

ă de func

şabil, înmatriculat Bulgaria,
pre

şabil, pre

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

Vând cas

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

Caut s

ţ ţigl

ţa
confort 1, cu 3 camere, decoman-
dat, etaj 1, 2, 3. Ofer 25.000 €.
e-mail. elisabetaplestici@yahoo.it
tel. 00393201586106.

Schimb apartament cu 3 camere
conf. 2, total îmbun ţit, cu
apartament cu 2-3 camere. Ofer
diferenţ

ţit cu o cas
ţa, ofer diferenţ

ţ
-

-

-
ţ neg. Tel. 0762-959159.

Vând apartament cu 2 camere,
15.500 € neg. Tel. 0762-959159.

Vând apartament cu 3 camere,
la Parcul Siderurgistului. Tel. 0762-
959159.

Vând cas -
ţiri. Boc

ţa confort 1 etaj 1 +
diferenţ

ţa
compus din 2 camere, coridor

-
ţie. Tel. 0742-603763

sau 0745-570796.

ăi, bucătărie, balcon. Re

ă în com. Măureni, 4
camere, grădină

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.

ă închiriez o cameră în
Caransebe ă. Cât mai
urgent, de preferin ă zona ăriei.
Tel. 0768-764920.

Cumpăr apartament în Re

ătă

ă. Tel. 0762-057598.
Schimb apartament cu 3 camere

conf. 2 total îmbunătă ă în
Re ă. Tel. 0762-
057598.

Vând casă renovata 3 camere,
bucătărie, baie, hol, gresie, faian ă,
podele laminate, termopane, cen
trală încălzire gaz, debara, terasă,
curte, grădină, Boc ă. Tel.
0771-449583.

Închiriez garsonieră

ă renovată cu îmbună
tă ă sau schimb cu
apartament Re

ă, exclus bloc turn. Tel.
0724-700792.

Închiriez apartament în Re

ă univer
sitate, nu agen

şi

şi alte anexe. Tel.
0726-211098.

şi

ş, garsonier

şi

şi

şa Montan

şi aparta
ment, mobilate şi utilate. Tel. 0762-
959159.

Închiriez apartament cu 2 came
re, pre

şa Montan
şi

şi
şi

baie, pt. birouri etc., lâng

Vând apartament confort 2
gresie faian ă, termopane, încălzire,
Micro 2 pia

ă zona Victoria
sau schimb cu apartament 3 camere
+ diferen ă. Tel. 0721-039835.

ăr apartament în rate. Tel.
0762-064711.

Pers. fizică cumpăr apart. 2, 3
camere conf. 2, 3 max. 11.000 € sau
garsonieră restul în rate la în

ără intermediari. Tel. 0745-
192328.

Închiriez spa

ă. Tel. 0745-
460435, 0729-848568.

De vânzare urgent apart. 2
camere, conf. 3, etaj 2, în Luncă,
termopan, centrală, laminate, hotă,
mobilă bucătărie, 36 mp, fără
balcon. Tel. 0760-604669.

Vând urgent garsonieră cu o
cameră, str. Constructorilor et. 1,
pre

ă, p/3, bloc de cărămidă,
74 mp, multiple îmbunătă

ă în Gârli

ţ
ţa Intim, etaj 4/4 cu

acoperi
Vând garsonier

ţ

ţele-
gere, f

ţiu comercial Re ţa
Moroasa str. Poptelecan nr. 4, 160
mp, preţ 1500 lei/lun

ţ 6.000 € neg. Tel. 0729-585371.
Vând apart. 2 camere în Re ţa

zona Lunc
ţiri. Tel.

0730-267222.
Vând cas

.

ş. Tel. 0771-449583.

Cump

şi

şi

şte, 15.000 €.
Tel. 0731-801231. (R R)

(continuare )în pagina 6
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Oferte-Cereri

de Serviciu
Particular execut finisaje inte-

rioare, exterioare, gresie, faianţ

p , montat
ferestre Tel. 0760-094479.

ţio-
nat mobil

Caut bon

ţi
0722-247863.

Sal

ţiul poate fi folosit
atât de c ţii înche-
gate, cât -

.
-

ţ
ţia

sau chitara. Tarif/persoan
ţie de orar

ţi
s imultan. Tel. 0727-590355,
raulbadea@yahoo.com

Oferim consultanţ

ţuri de criz

Transport persoane Austria pt.
shoping, 60 € dus

Execut mobilier la comand
ţ. Consultanţa

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

ţa@yahoo.com

ă,
cofraje, zidărie, rigips, tavan fals

,

Caut tâmplar pentru recondi
ă veche. Tel. 0770-751533

ă pentru copil de 1 an
jumate, program 6 ore pe zi inclusiv
sâmbăta. Pentru detalii apela

ă dotată cu tobe, chitară
electrică, chitară bas, sintetizator,
microfoane. Spa

ătre grupuri/forma
ătre persoane inte

resate pt studiu individual. Acces
non-stop, fără riscul de a deranja ve
cinii. Asigur asisten ă

ă studieze percu
ă/lună:

între 35
ăr de instrumenti

ă ări
ISO 9001, 14001, 27001, 22000,
18001, SA 8000 la pre ă.
Tel. 0766-448777.

Transport marfă, mobilă. Tel.
0745-274929.

ă la
cel mai bun pre

ăsurătorile sunt gratuite. Tel.
0729-109476.

Închiriez biciclete 3,5/oră min. 2
ore, 25 lei/zi sau articole sportive
cort, saci de dormit 15 lei/zi. Tel.
0760-277161.

ări nun
ă, seriozi

tate. 0723-616268 sau e-mail
dorel_luca_Re

şi
casetat odele laminate

şi uşi.

Şofer cat. B, caut de lucru. Am
permis de 3 ani, am mai lucrat în
domeniu. Tel. 0733-416913.

şi de c

şi îndrumare
celor ce doresc s

şi 50 lei, în func şi
num şti implica

şi certific

şi întors, opriri
Pandorf şi Viena. Tel. 0747-094477.

şi
m

şi



Centrul de Transfuzie Sanguin ţa face apel la toate
persoanele s a

deoarece ţi la toate grupele
sanguine, dar în special la cele negative. Donatorii vor fi recom-
pensaţi cu 7 bonuri de alimente, o zi liber -

ă din Re
ănătoase, care au împlinit vârsta de 18 ani, de

se întâmpină dificultă

ă de la serviciu
ă.

şi

şi redu
cere cu 50% pe mijloacele de transport în comun, timp de o lun

dona sânge
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D ,

ţul
Cara . .

ţar
ţ î

ţ L ţ
, 28.01.2011,

ţiile de formare
profesional -

La sfârşitul lunii noiembrie 2010 în jude
ş-Severin s-au înregistrat un n şomeri

(reprezentând 1,8% din num şomerilor), în
sc ş

ş

şi formare profesional şanse
INCOFOP, derulat de Centrul regional de formare
profesional

ş Severin şi Harghita

r de 11 338
ărul total pe ă al

ădere cu 2,5% fa ă de luna octombrie 2010, i cu 15,8% n
scădere fa ă de luna noiembrie 2009 a Re i a a avut loc
vineri lansarea proiectului Informare, consiliere,
orientare ă pentru egalitatea de

ă Dolj în parteneriat cu Agen
ă Dolj, Cara

Preşedintele organiza ş-Severin şi vicepreşe
dinte al P -L Sorin Frunz şi-a anun

şedinte al PD-L,
la viitoarea Conven 15
persoane, membrii PSD Caraş-Severin, au pichetat luni, 31
ianuarie timp de aproximativ 30 de minute sediul organiza

şi

ţiei Cara -
ţat sâmb

ţia de pre
ţie a acestei formaţiuni politice

ţiei
PD-L din Re ţa

ăverde ătă, 29
ianuarie, posibila candidatură la func

Prim ţa a solicitat CNA din România, Direcţia de
Drumuri

.
ţa cât Solicitarea a fost f

ţiei propriet ţii terenurilor

ăria Re

al mun
Re ăcută
în vederea determinării din timp a situa ă

şi DN
şi Poduri Timişoara, comunicarea termenului de finalizare

a
şi şi a variantelor de traseu alese.

şi a
stabilirii de comun acord a variantei optime în conformitate cu PUG.

studiului de prefezabilitate pentru drumul de centură

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

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

ţ ţa ţean Cara
ţionându-se ţie de urgenţ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

Proiect de hot
ţii ale Direcţiei Generale de Asistenţ

ţia copilului Cara
Hot

ţean Cara
ţilor de specialitate din cadrul instituţiilor de asistenţ

ţean Cara

Proiect de hot
ţii ale C

ţa.
Proiect de hot

ţii ale C

Proiect de hot
ţii ale Centrului de Urgenţ

Proiect de hot ţi
administrativ-teritoriale a cotei de 20% din sumele defalcate
din TVApentru echilibrarea bugetelor locale

ţinerea
programelor de dezvoltare local

ţare local

ţului Cara

ţiilor
ţean sau finanţate

de c
Proiect de hot ţu

lui Cara
Proiect de hot

Cara
Proiect de hot

ţene ţat din sume
defalcate din TVA, pentru anul 2011.

Proiect de hot

Proiect de hot

Proiect de hot
ţiei lunare a Consiliului Judeţean Cara

ţie.
Proiect de hot

ţului Cara
ţiului bugetar pe anul 2010, pentru finanţarea

cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, pe anul 2011.
Proiect de hot

ţean Cara
ţional.

Proiect de hot
ţean Cara

Proiect de hot ţiei de
periculozitate ţiei de hran

ţiei de salvatori montani din cadrul Serviciului Salva
mont

Proiect de hot
ţean Cara

ţul Cara

ţie ţionare a contestaţiilor, precum
ţinutul anunţului public pentru singura sesiune de selecţie

a ofertelor culturale, pe anul 2011.
Raport de activitate al C

Raport de activitate al Camerei Agricole a Judeţului
Cara

Raport de activitate al Centrului de Urgenţ

Informare asupra activit ţii Centrului Judeţean pentru
Conservarea ţionale Cara

Informare privind constatarea contravenţiilor
ţiunilor prev ţi

desf
ţiei deAdministrare a Domeniului Public

ţului Cara
Planul Strategic pe anul 2011, al Autorit ţii Teritoriale

de Ordine Public
Raport asupra eficienţei activit ţii Inspectoratului de

Poliţie al Judeţului Cara
Informare asupra nivelului de asigurare a securit ţii
ţei civice a comunit ţii, pe trimestrul IV/2010.
Informare cu privire la participarea unei delegaţii a

Consiliului Judeţean C

Informare cu privire la participarea unei delegaţii a con
siliului Judeţean C

Informare cu privire la participarea domnului Bîtea
Cristian Florin, director executiv al Direcţiei Monitorizarea
Serviciilor Comunitare de Utilit ţi Publice din cadrul Consiliu
lui Judeţean C ţia Spor
tului ţiei Olimpice a Voivodinei, care a avut loc
la Zreniamin, Voivodina, în zilele de 3-4 decembrie 2010.

Întreb

ărâre privind aprobarea organigramei
ă Socială

ărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Jude

ă ă
socială din subordinea Consiliului Jude

ările ările ulterioare.
ărâre privind aprobarea organigramei

ăminului pentru Persoane Vârstnice
Re

ărâre privind aprobarea organigramei
ăminului pentru Persoane Vârstnice

Sacu.
ărâre privind aprobarea organigramei

ă pentru Persoane
fărăAdăpost Caransebe

ărâre privind repartizarea pe unită

ă
ă care necesită cofinan ă, pe anul 2011.

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu
al jude

ărâre privind aprobarea privind aprobarea
bugetelor de venituri

ătre acesta, pe anul 2011.
ărâre privind aprobarea bugetului jude

ărâre privind aprobarea bugetului gene
ral consolidat al jud

ărâre privind aprobarea Programului

lucrărilor de drumuri jude

ărâre privind aprobarea bugetului de
venituri

ărâre privind aprobarea bugetului de
venituri

ărâre privind aprobarea cuantumului
cotiza

ărâre privind utilizarea excedentului bu
getului local al jude

ărâre privind participarea Consiliului
Jude

ărâre privind încheierea unui Protocol
între Consiliul Jude

ării unei infrastructuri
moderne în România.

ărâre privind stabilirea indemniza
ă acordate membrilor

forma

ărâre privind desemnarea mandat unui
reprezentant al Consiliului Jude

ărâre privind constituirea Comisiei de
selec

ăminului pentru Persoane
Vârstnice Sacu, pe anul 2010.

ă pentru
Persoane FărăAdăpost Caransebe

ă

ăzute de O.G. nr. 43/1997, activită
ă

ă
ă Cara

ă

ă
ă

ă a DKMT, ce a avut
loc la Szeged, Ungaria, în data de 22 decembrie 2010.

ă
ă de Federa

ări. Interpelări

şi a
statelor de func
şi Protec ş-Severin.

ş-Severin nr. 15/25.02.2010 privind capacitatea
unit

ş-Severin,
cu modific şi complet

şi
statului de func

şi
şi a

statului de func

şi a
statului de func

ş.

şi din cota de 21%
din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru sus

şi a proiectelor de infrastruc
tur

ş-Severin, pe anul 2011.
Proiect de hot

şi cheltuieli a institu şi serviciilor
publice de sub autoritatea Consiliului Jude

ş-Severin din credite interne, pe anul 2011.

ş-Severin pe anul 2011.

şi comunale, finan

şi cheltuieli al S C Drumuri şi Poduri S.A. Caraş-
Severin, pe anul 2011.

şi cheltuieli al S C Fabrica de Produse Lactate S.A.
Oravita, pe anul 2011.

ş-Severin, în
calitate de membru al „Clubului Sportiv Caraş-Severin cu
rang de asocia

ş-Severin, rezultat la încheierea
exerci

ş-Severin la Programul de stimulare a înnoirii
Parcului auto na

ş-Severin şi Ministerul Transpor
turilor şi Infrastructurii în vederea realiz

şi a indemniza

şi Dispecerat Dezastre.

ş-Severin pentru a
face parte din Comisia de acreditare a furnizorilor de servicii
sociale din jude ş-Severin.

Proiect de hot
şi a celei de solu şi

con

ş-Severin, pe anul 2010.

ş, pe anul 2010.

şi Promovarea Culturii Tradi ş-
Severin pe anul 2010.

şi aplica
rea sanc

şurate de persoane împuternicite în acest sens din
cadrul Direc şi Privat a
jude ş-Severin.

ş-Severin.

ş-Severin , pe anul 2010.
şi

siguran

S la o reuniune de lucru ce a avut loc în
Bratislava, Slovacia, în perioada 24-25 noiembrie 2010.

la adunarea General

, la întâlnirea organizat
Şcolar şi Educa
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7.

8.

20.

Ordinea de zi a }edin]ei ordinare a Consiliului Jude]ean Cara}-Severin din data de 29.01.2011

Ordinea de zi a }edin]ei ordinare a Consiliului Local Re}i]a din data de 25.01.2011

Procurorul general al României
a participat

vineri la Re ţa, la prezentarea bilan-
ţ ţ

ţ
ţ d.

Laura Codruţa Kovesi
şi

şului activită ii desfă urate în anul
2010 de către procurorii unită ilor de
Parchet din circumscrip ia ju C-S.

1.

2.

3.

4.

5.

7.

9.

10.

11.

15.
Proiecte introduse în regim de urgenţ
1.

2.

3.

4.

6.

7.

8.

9.

Project de hot m ţiei de
urbanism “P.U.D. - Extindere parter comercial” în mun. Re ţa,
zona Micro III,Al. Buhui colţ cu Bd. Republicii, nr. 25.

Proiect de hot
ţilor comerciale de tip sp

ţii economici, pe raza mun. Re ţa.
Proiect de hot

ţie de autostr
ţional încheiat între Ministerul

Transportului ţa.
Proiect de hot -

“ ţia pentru Întreţinerea -
” “ ”

ţa, str. Traian Lalescu, F.N.
Proiect de hot

ţ ţa identificat
ţa Român

.

ţ ţean “ ”
ţa pentru spaţiul situat administrativ în Re ţa, str. George

Enescu, nr. 4, înscris în CF nr. 31809 - C.1-U2, nr. top.
R201/r/5/P/XXVIl/d.

Proiect de hot
ţa a spaţiului construit în

suprafaţ l ţ
ţa identificat

ţa, nr. cadastral 35535 C1-U2, a PT nr. 4. situat în
Re ţa, str. Nicolae Titulescu nr. 9A, precum

ţiului construit prin licitaţie public

ţ ţa identificat
ţa nr. cad. 33646, pentru realizarea unui drum acces, situ-

at în municipiul Re ţa, zona Valea Ţerovei - U.C.C.
Proiect de hot

ţii
de administrator de imobil din data de 15.12.2010.

Proiect de hot

l

ţa.
Proiect de hot

ţ -

rn
ţi ai S.C.

PRESCOM S.A. Re ţa, în vederea asigur
ţa, ale Primarului

municipiului Re ţa, precum
ţa în procesele aflate pe rolul instanţelor de

judecat

ţiei spaţiilor
ţile de înv ţ

ţul C-S, respectiv închirierea a 26 spaţii
temporar disponibile aflate în administrarea unit ţilor de
înv ţ

ţe de teren de 40 mp. temporar disponibil aflat în
administrarea Grupului ţa, cu sediul în Re ţa, B-
dulAl. I. Cuza, nr. 39.

Diverse.

Proiect de hot ţarea Direcţiei „Poliţia
Local ţia Poliţia
Comunitar . . ţa.

Proiect de hot
ţa identificat ţa Român

ţa“.
Proiect de hot -

ţa nr. 479 din 29.12.2010.

Proiect de hot

ţia: Instalare sistem de preparare
ap

ţa la Programul privind instalarea
sistemelor de înc

- ţi administrativ-teritoriale, instituţii
publice ţi de cult ţiei locale de
10% din costurile totale eligibile ale proiectului „Instalare
sistem de preparare ap

ţa.
Proiect de hot

ţia: Instalare sistem de înc
ţa

cu Program Prelungit PP8.
Proiect de hot

ţa la Programul privind insta-
larea sistemelor de înc

ţi administrativ-teritoriale, instituţii
publice ţi de cult ţiei locale de
10% din costurile totale eligibile ale proiectului „Instalare sis-
tem de înc

ţa cu Prog. Prelungit PP8“ Re ţa.
Proiect de hot

ţa
ţa a unui teren în suprafaţ

ţa, str. Fântânilor nr. 1.
Proiect de hot

ţa
ţie forţ

ărâre privind aprobarea docu enta

ărâre pentru aprobarea Regulamentului
privind desfă ă ălătorie
auto, de către agen

ărâre privind aprobarea protocolului cadru
în vederea realizării proiectelor de construc ăzi

ărâre privind darea în administrare Servi
ciului Public Direc

ă Publică situat administrativ
în Re

ărâre privind aprobarea dezlipirii unui
teren în suprafa ă de 24 mp din suprafa ă în C.F.
1989 Re ă nr. top. 979/a/9/22/1/1/a/3/2/5/2/3/a/2/2/
c/1/b/1/a/2/1 situat în Mun Re

ărâre privind prelungirea termenului de
folosin ă gratuită către Biblioteca Jude ă Paul lorgovici
Re

ărâre privind trecerea din domeniul public
în domeniul privat al mun. Re

ă de 138,51 mp ă de
233,79 mp, din suprafa ă conform CF nr. 35535
C1-U2 Re

ă.
Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii terenului

în suprafa ă de 340 mp din suprafa ă în CF. 33646
Re

ărâre privind aprobarea listei cu
persoanele care au promovat examenui de atestare a calită

ărâre privind interzicerea aplicării de

reclame publicitare pe mij oacele de transport în comun care
deservesc transportului public local de persoane de pe raza
municipiului Re

ărâre privind modificarea art. 1 al H.C.L.
nr. 211/31 iulie 2008 privind constituirea Comisiei Sociale de
Analiză a Solicitărilor de Locuin ă, cu modificările
ările ulterioare.

Proiect de hotărâre privind împute icirea doamnei
Radu Stana

ării apărării
ării intereselor Municipiului Re

ă, în perioada 01.02.2011-01.02.2012.
Proiect de hotărâre privind revocarea art. 1, art. 2

ărârea Consiliului Local nr. 414/20.11.2009.(aprobat)
Proiect de hotărâre pentru însu

ă ă ământ
preuniversitar din jude

ă
ă ământ preuniversitar din jud. C-S

ărâre privind înfiin
ă“ prin reorganizarea Serviciului Public „Direc

ă“ din subordinea C L Re
ărâre privind aprobarea dezlipirii a 4 loturi

de teren din suprafa ă în C.F. 597 Re ă,
nr. top.251/a/1/a/a/…/10/1/8/a/3/a/2/a/1/1/4/b/2/b/2/13/2/1/b/
b/b/2/a/2/2/1II/b/2/1/1/…/a/b/2/7/5/ în vederea amenajării
unui „Parc pentru petrecerea timpului liber Poiana Golului
Re

ărâre privind modificarea Hotărârii Consi
liului Local al mun. Re

ărâre privind modificarea art. 1 al Hotărârii
Consiliului Local nr. 8/2011 privind aprobarea Studiului de
Fezabilitate pentru investi

ă caldă menajeră cu energie solară la Colegiul Economic al
Banatului Montan.

Proiect de hotărâre privind modificarea art. 2
ărârii Consiliului Local nr. 9/2011 privind aprobarea

participării Municipiului Re
ălzire care utilizează energie regenerabilă,

inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de
încălzire beneficiari unită

ă

ă caldă menajeră cu energie solară la
Colegiul Economic al Banatului Montan“ Re

ărâre privind modificarea art. 1 al Hotărârii
Consiliului Local nr. 6/2011 privind aprobarea Studiului de
Fezabilitate pentru investi ălzire

ă caldă menajeră cu energie solară la Grădini

ărâre privind modificarea art. 2
ărârii Consiliului Local nr. 7 din 13 ianuarie 2011 privind

aprobarea participării Mun. Re
ălzire care utilizează energie regenera-

bilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de
încălzire - beneficiari unită

ă

ălzire ă caldă menajeră cu energie
solară la Grădini

ărâre privind trecerea din domeniul privat
în domeniul public al municipiului Re

ă de
3038 mp situat în mun. Re

ărâre privind aprobarea protocolului de
colaborare între Consiliul Local al Municipiului Re

ă pună la dispozi ă de
muncă temporară în diferite domenii.

şi

şurarea activit
şi

şi
drumuri de interes na

şi Infrastructurii şi Municipiul Reşi

şi Repararea Patri
moniului a obiectivului Toalet

şi

şi
şita,Aleea Zadei F.N.

Proiect de hot

şi şi

şi
şi a terenu ui aferent în suprafa

şi
şi şi vânzarea

spa

şi
şi

şi

şi comple
t

şi domnului Gearmati Flavius, angaja
şi şi

reprezent şi
şi şi ale Consiliului Local ai

municipiului Reşi

şi art.
4 din Hot

şirea Regulamentului
privind închirierea şi schimbarea destina şi
mijloacelor temporar disponibile din unit

şi închirierea unei
suprafe

Şcolar Reşi şi

şi

şi

şi

şi

şi art. 3 al
Hot

şi

şi unit şi aprobarea contribu

şi

şi
preparare ap

şi art. 3 al
Hot

şi

şi unit şi aprobarea contribu

şi preparare ap
şi

şi şi în administrarea
Consiliului Local al Mun. Reşi

şi

şi şi S.C.
Global Interim SRL, prin care s
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8.

12.

13.

14.

ă

5.

Inspectoratul Judeţean
de Poliţie

Inspectoratul

�

�

�

�

�

�

�

�

Judeţean
de Jandarmi

24.01.2011: pe baza informaţii-
lor deţinute de lucrători din cadrul
Biroului de Investigaţii Criminale de
la Poliţia Mun. Reşiţa s-a reuşit
identificarea unui urmărit general pe
raza municipiului.

25.01.2011: accident rutier pe
DN6 soldat cu o victimă.

28.01.2011: o minoră în vârstă
de 14 ani,din Reşiţa, în timp ce se
afla într-un apartament social a
încercat să coboare pe geamul
apartamentului pe nişte cearceafuri
legate între ele, însă acestea s-au
rupt iar minora a căzut.

28-30.01.2011: toate drumurile

naţionale de pe raza jud. C-S au fost
supravegheate de poliţiştii rutieri
care au organizat acţiuni cu
aparatele radar, acţiuni ce au vizat
combaterea încălcării normelor
rutiere ce reglementează viteza de
deplasare a autovehiculelor, a nor-
melor referitoare la depăşirea auto-
vehiculelor, ilegalităţii transportului
de persoane şi mărfuri, dar şi
prevenirea conducerii sub influenţa
băuturilor alcoolice.

31.01.2011: un bărbat s-a anga-
jat în traversarea pasajului la nivelul
cu calea ferată din dreptul Canto-
nului 48 Bocşa Montană, fără a se
asigura, fiind acroşat de trenul care
circula pe relaţia Reşiţa Nord-Timi-
şoara Nord. Victima a fost transpor-

tată la Spitalul Judeţean Reşiţa
pentru a i se acorda îngrijiri medi-
cale, fiind în afara oricărei pericol.

Prima lună a anului 2011 a adus
cu ea creşterea valorii unui punct -
amendă, de la 60 la 67 de lei, adică
o majorare cu 12%.

28.01.2011: au fost prin

a sustras
de la un sălaş: un televizor color
marca Daewoo, o butelie de aragaz,
două recipiente de plastic ce
conţineau şase litri ţuică şi şase
păsări tăiate.

şi autorii
unui furt de material feros.

29.01.2011: la Moldova Nouă a
fost identificat un bărbat ce

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,
“ ”

“ ”



VÂNZĂRI

ÎNCHIRIERI

Vând apartament 2 camere decomandat,
îmbun ţit, 74 mp, et. 1, situat în Re ţa
Nord. P ţ 30.000 €. Tel. 0255-221529, 0720-
038774.

Vând apartament 4 camere cu îmbun
ţiri ţa,

Lunca Pomostului. P ţ 50.000 €. Tel. 0255-
221529, 0720-038774.

Vând apartament 3 camere, central
ţa, Lunca

Pomostului. P ţ 43.000 €. Tel. 0255-221529,
0720-038774.

Vând apartament 2 camere, bloc din
c ţa, Lunca Veche, et.
3/3, f ţiri. P ţ 30.000 €
negocialbil. 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 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 spaţiu comercial 70 mp situat în
Re ţa, b-dul Republicii. Preţ:700 € plus TVA.
Tel. 0255-221529, 0720-038774.

ătă

ă-
tă ări majore situat în Re

ă,
termopane, et. 3/4, situat în Re

ărămidă, situat în Re
ără îmbunătă

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

şi
re

şi modific şi
re

şi
re

şi
re

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

-

.

-

a

-

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

ÎNCHIRIERI OFERTE

VÂNZARE GARSONIERE

VÂNZARE APART. 3 CAMERE

VÂNZARE CAS

VÂNZARE TEREN

Spa

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

Cas

Vând teren la intrare în

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

ţie,
cod anunţ 00374.

ţ
ţ 40.000 € negociabil, cod

anunţ 00438.
Vând apartament 3 camere Govândari,

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

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

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

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

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

ţie electric

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

ţii, casa are utilit ţile generale
ţ 270

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

Vând apartament la cas

ţ

ţ
65.000 € negociabil. Cod anunţ 00493.

Vând cas ţ

ţie 1996, suprafaţ
ţi, structur

ţ 235.000
€ negociabil. cod anunţ 00483.

Vând cas

ţ 21.000 € negociabil,
cod anunţ 00105.

Vând cas

ţ
80.000 €, cod anunţ 00186.

Vând cas -

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

ţiri,
preţ 25.000 €, cod anunţ 00458.

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

Vând teren intravilan în Moldova Nou
ţ

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

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

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

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

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

ţ 7 €/mp negociabil, cod
anunţ 00393.

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

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

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

cod anunţ 00508.
Teren de vânzare intravilan Boc

ţ 2
€/mp. cod anunţ 00496.

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

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

Teren de vânzare intravilan Boc
ţii Docnecei, zona

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

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

ţi ţi, preţ 21 €/mp.
cod anunţ 0444.

Teren de vânzare Calea Timi
ţi în

zon ţ 4 €/mp. cod anunţ 00511.

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

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

ă ă, termopane, u
ă, parchet ra

ă, podele, termopane, centrală
termică, aer condi

ă
ă nemontată + calorifere,

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

ă renovare, pre

ă de vânzare centru, zona Univer-
sită ă

ă renovare completă, suprafa ă

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

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

ă de vacan ă zona Văliug-

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

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

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

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

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

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

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

ă 1 000 mp, pre

ă 5 ha, 2 stâlpi de curent
monofazic, pre

ă

ă
ă, front stradal 30m, pre

ăliug, 2000 mp,
utilită ă 50 m. Pre

ă
ă, front stradal 280 m, pre

ă

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

ă lini ă, în zonă se
construiesc

ă ă

ă
ă, pre

Vând garsonier

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

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

ă Luncă, demisol/2,
complet mobilat

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

ă Calea Caransebe-
ă 32mp, termopane,

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

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

ă
ă, centrală,

u ă intrare de fier, termopane, pre

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

ş

şi utilat, open-space,
recent renovat

ş, pre

şului, et. 1/4 suprafa
ş

ş
şi interioare noi, central

ş

ţ
ţ

12.000 € negociabil, cod anunţ 00400.
Vând garsonier

ţ
ţ 19.000

€ negociabil, cod anunţ 00467.
Vând garsonier

ţ

ţie sanitar ţ
14.000 €, cod anunţ 00500.

ţi, u

ţ
ţ 32.000 €, cod anunţ 00347.

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

ţ 31.000
€, cod anunţ 00252.

Vând apartament 2 camere, Lunc

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

VÂNZARE APART. 2 CAMERE

ş

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

şi
necesit

şi
interioare noi, uş

ş,
curte (~200 mp), casa ~100 mp. Pre

ş Lindab. Pre

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

ş, 34.600 mp, utilit

şi
ş, 23.800 mp extravilan, utilit

şa, în
zona, Ocna de Fier, Mun

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

posibilit şi pentru utilit

şorii,
12.661mp, front stradal 40 m, utilit

Ă

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
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24 ian. ‘ 1 136,3820
25 ian. ‘ 1 133,6531
26 ian. ‘ 1 133,5044
27 ian. ‘ 1 133,6655
28 ian. ‘ 1 131,0912
31 ian. ‘ 1 133,6413
1 feb. ‘ 1 133,2906
2 feb. ‘ 1 132,2660

1
1
1
1
1
1
1
1

Data Lei noi

PREŢUL

GRAMULUI DE AUR lei
3,26
3,24
3,22
3,20
3,18
3,16
3,14
3,12
3,10
3,08
3,06

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

3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28 31 1 23 4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28 31 1 2

3 Ianuarie - 2 Februarie 20113 Ianuarie - 2 Februarie 2011

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

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

Un abonament cost

Tariful include TVA
ţii suplimentare ţi la

0255-22.11.34 între orele 9 - 16.

ă: 39 .
78 .

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

Pentru informa
şi taxele poştale

şi abonamente suna



�

�

�

�
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Pentru anul fiscal 2011, indicele de inflaţie utilizat pentru actualizarea plăţilor anticipate în contul
impozitului pe profit anual este 3,2% Marţi, 1 februarie, s-a deschis prima sesiune parlamentară
ordinară a acestui an cu şedinţe de plen ale fiecăreia dintre cele două Camere ale Parlamentului
De la 1 februarie, se aplică în România legea care prevede colectarea selectivă a deşeurilor.
Instituţiile care nu vor respecta actul normativ vor fi sancţionate Soţii care nu au copii minori vor
putea divorţa prin intermediul notarului, birourile notariale urmând a ţine registrul de divorţuri şi
opisul registrului de divorţuri

Începând cu data de 1 ianuarie 2011,obligaţia privind
plata pentru autovehicule intervine şi în
situaţia reintroducerii în parcul naţional a unui autoturism,
în cazul în care, la momentul scoaterii sale din parcul
naţional, i s-a restituit ultimului proprietar valoarea
reziduală a taxei, potrivit unui proiect de ordinANAF.

taxei pe poluare
România va adera la Tratatul referitor la Sistemul

European de Informaţii privind Vehiculele şi Permisele de
Conducere ( ), conform unui proiect de lege
elaborat de MAI. Sistemul Eucaris presupune o baza de
date comuna despre vehiculele şi permisele de conducere
înregistrate în fiecare stat care a aderat la Tratat.

EUCARIS

4

� Ministerul Mediului
ţional al asociaţiilor de

proprietari de p (M.O. nr. 828/10.12.2010)
O.u.G. nr. 107/2010 pentru modificarea

ţii O.u.G. nr. 108/2010 pentru modificarea

ţei de munc
(M.O. nr. 830/10.12.2010)

ţia lunar (M.O.nr.830/10.12.2010)
Legea nr. 233/2010 pentru modificarea

ţei de munc

ţional elevilor premiaţi la olimpiadele
ţionale (M.O. nr. 831/13.12.2010)

Legea nr. 236/2010 pt modificarea alin. (5) al art. 44
din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civil
Legea nr. 237/2010 pt. modificarea Legii nr. 15/2003 pri-
vind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei lo-
cuinţe proprietate personal (M.O. nr. 831/13.12.2010)

H.G. nr. 1242/2010 privind stabilirea cuantumului
ajutorului anual pentru acoperirea unei p ţi din costul
chiriei, energiei electrice

ţilor de r
(M.O. nr. 834/13.12.2010)

Circulara B ţionale a României nr. 41/2010
privind punerea în circulaţie, în scop numismatic, a unei
monede din argint dedicate scriitorului Liviu Rebreanu
(M.O. nr. 842/16.12.2010)

Ordinul Ministerului Administraţiei
. ţinerea

permisului de conducere (M.O. nr. 843/16.12.2010)
Legea nr. 247/2010 pentru modificarea -

(M.O. nr. 844/16.12.2010)
-

ţelor împotriva cutremurelor, alunec
ţiilor (M.O. nr. 844/16.12.2010)

H.G. nr. 1246/2010 pentru aprobarea indicatorilor
tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Ap

-

.
ţionarea

instituţieiAvocatul Poporului (M.O. nr. 847/17.12.2010)

şi P

şi comple
tarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul
s şi com
pletarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigur

şomaj şi stimularea ocup

şi indemniza
şterea copiilor

şi comple
tarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigur

şomaj şi stimularea ocup

şcolare interna

şi energiei termice pentru
nevoi casnice, cuvenit veteranilor de r şi v

şi accidenta

şi Internelor nr.
268/2010 privind procedura de examinare pt ob

şi comple
tarea Legii nr. 321/2009 privind comercializarea
produselor alimentare

Legea nr. 248/2010 pentru modificarea şi comple
tarea Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a
locuin

şi
consolidare DN 57 Orsova-Pojejena şi DN 57A Pojeje
na-Socol"

Legea nr. 258/2010 pt modificarea şi completarea
Legii nr. 35/1997 privind organizarea şi func

ădurilor - Procedura din 2010
de înscriere în Registrul na

ăduri

ănătă
ărilor

pentru ării for ă

O.u.G. nr. 111/2010 privind concediul
ă pt cre

ărilor
pentru ării for ă
Legea nr. 235/2010 pentru acordarea burselor de merit
olimpic interna

ă

ă

ăr

ăzboi ăduvelor

de război, precum ăzboi în afara
serviciului ordonat

ăncii Na

ărilor de teren
sau inunda

ărare

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

-

-

-
.

-

.

� Guvernul României - Norma metodologica din 2010
de aplicare a Legii parteneriatului public-privat nr.
178/2010 (M.O. nr. 833/13.12.2010)

(M.O. nr. 847/17.12.2010)

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură
(APIA) a preluat, de la 1 februarie, activitatea desfăşu-
rată de birourile judeţene ale Oficiului Naţional de

. Rentierii se pot prezenta la
centrele judeţene aleAPIAîncepând cu data de 1 mar-
tie 2011 pentru vizarea carnetelor de rentier agricol.

Rentă Viageră Agricolă

I.

-

Pân
ţii,

cu modific

-

ţii prin dispoziţiile O.u.G. nr.
107/2010,

.u. .

ţ ţia de asigur

ţi de calcul, faptul c
.u. . ţa

între cuantumul pensiei
ţional

ţiilor datorate de pensionari, în sensul
reglement

ţelegerea noului mod de calcul,
prezent

ţia de asigur

ţii de
asigur

ţia de asigur

ţia de asigur

ţia de asigur

ŢIUNE:
În acest exemplu, având în vedere c

ţia de asigur

ţia de asigur

ţiilor de asigur

ţineri din pensie: 67 lei impozit + 83 lei
contribuţii de s

ă la sfâr
ănătă

ările ările ulterioare, în cazul
pensionarilor,

.
Facem precizarea că, pentru anul 2010, limita supu

să impozitului pe venitul din pensii a fost de 1.000 lei.
Începând cu luna ianuarie 2011, potrivit modifică

rilor ărilor aduse Legii nr. 95/2006 privind
reforma în domeniul sănătă

.
Potrivit prevederilor art. 259 alin. 2 al O G nr.

107/2010,

În consecin ă, contribu ări sociale de
sănătate se calculează asupra întregului cuantum al
pensiilor care depă

ă modalită ă textul introdus de
O G nr. 107/2010 nu mai face trimitere la “diferen

ă limită”, Casa
Na ă de Pensii Publice nu poate să realizeze un alt
calcul al contribu

ării anterioare.
Facem precizarea că, pentru anul 2011, limita

supusă impozitului pe venitul din pensii a rămas la
nivelul de 1.000 lei.

Pentru a facilita în
ăm următoarele exemple:

O persoană beneficiază de o pensie în cuantum de
743 lei.

Contribu ări de sănătate se calculează
astfel: 743 lei X 5,5% = 40,86 lei, rotunjit la 41 lei.

Deoarece, în urma aplicării cotei de contribu
ări de sănătate, nu poate rezulta o pensie netă

mai mică de 740 lei, contribu ări de sănătate
reprezintă 3 lei.

(743 lei - 740 lei)

O persoană beneficiază de o pensie în cuantum de
890 lei. Contribu ări de sănătate se
calculează astfel:

890 lei X 5,5% = 48,95 lei, rotunjit la 49 lei.
Cuantumul net al pensiei va fi 841 lei (890 lei - 49 lei)

O persoană beneficiază de o pensie de 1.010 lei.
Contribu ări de sănătate se calculează

astfel:
1.010 lei X 5,5% = 55,55 lei, rotunjit la 56 lei.
Cuantumul net al pensiei va fi 954 lei (1.010 lei - 56

lei). MEN
ă, potrivit legii,

respectiv contribu ări sociale de sănătate
sunt deductibile din baza de impozitare, pensia a scăzut
sub limita supusă impozitului pe venit (1000 lei). Prin
urmare, în acest caz, nu se mai aplică impozitul de 16%
asupra venitului din pensie întrucât nu se mai
depă

ă beneficiază de o pensie în cuantum de
1.500 lei. Contribu ări de sănătate se
calculează astfel:

1.500 lei X 5,5%= 82,5 lei, rotunjit la 83 lei.
Cuantumul brut al pensiei, după deducerea

contribu ări de sănătate este:
1.500 lei - 83 lei = 1.417 lei
Suma la care se aplică impozitul este de 417 lei

(1.417 lei - 1.000 lei) 417 lei X 16% = 66,72 lei, rotunjit la
67 lei .

Total re
ănătate = 150 lei.

Cuantumul net al pensiei va fi de 1.350 lei (1.500 lei
- 150 lei)

şitul anului 2010, potrivit prevederilor
Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul s

şi complet

şi complet

şesc 740 lei.
Având în vedere deosebirile existente între cele

dou

şi aceast

şeşte suma de 1.000 lei.

O persoan

“ ţia datorat

ţa între
cuantumul pensiei

”

“pensionarii ale c
ţia lunar

”

“ ţia datorat

”

contribu ă de ace ă
la veniturile din pensiile care depă ă
impozitului pe venit, se calculează pentru diferen

ă limită ă odată
cu plata drepturilor băne ărora se calculează
de către cei care efectuează plata acestor drepturi

ăror venituri din pensii
depă ă contribu ă
pentru asigurările sociale de sănătate calculată potrivit
prevederilor art. 259 alin. (2)

contribu ă de pensionarii ale căror
venituri din pensii depă

ă asupra acestor venituri ă odată cu
plata drepturilor băne ărora se calculează de
către cei care efectuează plata acestor drepturi. Prin
aplicarea acestei cote nu poate rezulta o pensie netă
mai mică de 740 de lei.

ştia se aplic
şesc limita supus

şi aceast şi se vireaz
şti asupra c

şesc 740 de lei datoreaz

şesc 740 de lei este de 5,5%
aplicat şi se vireaz

şti asupra c

II.

Exemplul I

Exemplul II

Exemplul III

III.
Exemplul IV

Preciz@ri referitoare la contribu]ia de asigur@ri sociale de s@n@tate
în cazul beneficiarilor de pensii achitate prin intermediul

caselor teritoriale de pensii
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Până la data de 30 martie a.c., autorităţile
locale au obligaţia de a realiza demersuri pentru
transformarea unităţilor sanitare care sunt pe lista
de reprofilare în cămine de bătrâni.

Pentru , sunt propuse trei
spitale pentru reprofilare cămine de bătrâni:

Spitalul orăşenesc
Spitalul orăşenesc
Spitalul boli cronice

Caraş-Severin

Oţelul Roşu
Anina
Bocşa

�

�

�

La solicitarea Primarului Re ţa,
la data de 26.01.2011 a avut loc o
întâlnire de lucru între conducerea
Direcţiei Regionale de Drumuri
Timi

ţa. În
cadrul întâlnirii au fost abordate mai
multe probleme ce vizeaz

ţionale, respectiv programul de
acţiuni pe anul 2011. În prim

ţii
inferioare a pasajului din municipiul
Re ţa ce face leg

ţiune de drum lucr -
ţii nu s-au finalizat. În

urma discuţiilor purtate cu reprezen-
tantul Direcţiei Regionale de
Drumuri Timi

ţie de
condiţiile meteorologice. De aseme-
nea, p ţile implicate în discuţie au
abordat ţii superioa-
re a aceluia

ţinut
Totodat -

-
ţiei

Regionale de Drumuri Timi

ţe ce necesit -
Pentru anul 2011, Prim -

ţa în parteneriat
cu Direcţia Regional

ţia din Decem-
brie1989 (porţiunea de drum dintre
bucla Bârzavei

ţa.

Ca urmare a ultimelor verific

-

ţiei de S
- -

ţa, din data de

ţii -

ţii DS -
ţiile abilitate. În cursul lunii

aprilie 2011, prin programele anua-
le, reprezentanţii Prim .

ţa, în comun cu reprezentanţii
Direcţiei de S -

ţenilor municipiului
Re ţa referitoare la funcţionarea
iluminatului public în timpul zilei,
aspect confirmat de inspectorii
no

ţa a
sancţionat S.C. ENEL DISTRIBU-
ŢIE BANAT S.A. Totodat

ţa a solicitat ca toate verific
ţii efectuate de c

ŢIE BANAT S.A.
s ţion

ţa ţa.
Prim ţa a f

şi

şoara şi factori de decizie din
Prim şi

şi
şorii, care în prezent nu este

deschis traficului de maşini, întrucât
pe aceast

şoara a reieşit faptul c
şi-a propus reabilitarea

acestui tronson de drum pân

şi problema p
şi pasaj pentru care au

propus şi convenit, ca în limita
fondurilor disponibile, acesta s

şi modernizat în anul 2011.

şoara,
mai precis Calea Timişoarei şi alte
suprafe

şi

şoara va reabilita Calea
Timişoarei, Bulevardul A.I. Cuza şi
Bulevardul Revolu

şi pasajul central). Şi
în acest an se va continua
activitatea de realizare a studiilor de
prefezabilitate pentru inelul de
centur şi

şi Parcul Siderur
gistului, cât şi a întâlnirii avute cu
conducerea Direc

S şi Serviciului Gospod
şi Mediu din cadrul

Prim şi

şi cel al Me
diului la fântâna unde în ultimul timp
au fost probleme. De asemenea
analizele vor fi luate împreun

S şi vor fi duse
la institu

şi
S

vor face verific

şi în scris,
din partea ceta

şi

ştri în teren în zilele de 26 şi 27
ianuarie 2011, când în cartierele
Lunca Bârzavei şi Câlnic a fost
aprins iluminatul public pe parcursul
mai multor ore, Prim şi

şi
şi micile repara

şi şi existent la U.O. Reşi
şi

ăria municipiului Re
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Ca urmare a deselor solicitări
ale cetă e cablu
RCS-RDS va emite în zona Re
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rale, muzicale

ă. De asemenea, avem
promisiuni din partea operatorului
de cablu că peste circa trei luni, va fi
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ă muzică în limba sârbă.

Începând cu data de 24.01.2011
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operatorul d

Primăria Reşiţa ne informează

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

Institutiile din sistemul de apărare, ordine publică şi
siguranţă naţională vor revizui din oficiu pensiile militare
pentru care, la determinarea punctajului mediu anual,
s-a utilizat salariul mediu brut pe economie, conform
unei OuG publicate în Monitorul Oficial. Astfel, până la
data de 31 martie 2012 se va efectua regularizarea
acestora, urmând ca sumele de plată să se achite până
cel târziu la data de 31 decembrie 2012, iar sumele de
recuperat se reţin din drepturile de pensie.

Pensiile militare Transformarea unit@]ilor sanitare
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Deputaţii europeni au aprobat Acordul de Stabilizare şi Asociere (ASA) cu Serbia, aprobare necesară pe lângă ratificarea de către toate statele membre pentru ca

acest act să intre în vigoare La Jerusalem a avut loc o sesiune comună a cabinetelor german şi israelian prezidată de Merkel and Netanyahu Oficialii din cele două

Coreei au convenit să poarte discuţii de lucru la nivel militar, săptămâna viitoare Regele belgian face noi eforturi pentru a pune capăt impasului politic din ţară, impas

generat de rezultatele alegerilor din iunie trecut

Politica de coeziune viitoare a fost tema centrală a
Celui de-al cincilea ,
desfăşurat recent la Bruxelles. Politica de coeziune a
UE, în valoare de aproape 350 de miliarde de euro pe o
perioadă de 7 ani, sprijină 455 de programe naţionale şi
regionale de dezvoltare în întreaga UE.

Forum privind coeziunea
Comisia Europeană a lansat un plan de acţiune pentru

reducerea Acesta va ajuta statele
membre să atingă obiectivul principal al Strategiei Europa
2020 de reducere, până la finalul deceniului, a ratei medii
UE de părăsire timpurie a şcolii, sub 10 %, de la nivelul
actual de 14,4 %. În România este 16%

abandonului şcolar.
La Varşovia s-a desfăşurat conferinţa interna-

ţională a donatorilor pentru . Obiectivul
conferinţei a fost reînnoirea angajamentului
statelor donatoare faţă de societatea civilă din
Belarus şi marcarea începutului unei noi etape a
acestui parteneriat.

Belarus

Qingdao Haiwan Bridge, recent finalizat, a
devenit cel mai lung pod peste apă. Situat în China,
podul de 42 de km (lăţimea minimă a Canalului
Mânecii este de 34 km) se înalţă peste Golful
Jiaozhou şi leagă oraşul Qingdao de suburbiile
Huangdao. Deţinătorul precedent al recordului de
cel mai lung pod peste apă a fost Lake Pont-
chartrain Causeway în Louisiana, cu o lungime de
aproape 39 km, peste Pontchartrain, al doilea ca
mărime lac cu apă sărată în Statele Unite. Cu
această nouă realizare, China deţine recordul
pentru poduri atât peste uscat cât şi peste apă. În
fapt, primele trei poduri peste uscat, inclusiv cel
mai lung pod din lume - Danyang-Kunshan Grand
Bridge, cu cei 164 km - sunt toate în China.

A fost nevoie de patru ani şi 10.000 de
muncitori pentru a-l construi, la un preţ de 5.5
miliarde lire sterline, adunând în structura sa

450.000 tone de oţel.
Oficialii chinezi susţin că podul poate rezista la

impactul unei nave de 300.000 tone, taifunuri şi
chiar şi unui cutremur cu magnitudinea opt. Ultimul
cutremur major care a lovit ţara şi s-a soldat cu mai
mult de 400 de oameni morţi a fost în aprilie 2010,
cu o magnitudinea de 7,1 grade.

În schimb contribuabilii chinezi nu sunt prea
mulţumiţi de costurile podului, considerând că
scurtează cu doar douăzeci de minute naveta lor
zilnică (30 de km).

Qingdao Haiwan Bridge nu va mai fi atât de
special în cinci ani, când un pod peste apă lung de
50 de km, a cărui construcţie a început în 2009, va
lega Hong Kong de China continentală. Construc-
ţia, la un preţ estimat de 6,6 miliarde lire sterline,
este proiectată a fi finalizată în 2016.

Deputaţii au adoptat o nouă legislaţie care prevede dreptul
pacienţilor de a beneficia de asistenţă medicală într-un alt stat
membru. Aceasta clarifică regulile privind rambursarea cheltuie
lilor, precum şi situaţiile pentru care este necesară o autorizare
preliminară.

Noile reguli prevăd că cetăţenii europeni pot beneficia de
rambursarea costurilor legate de asistenţa medicală transfron
talieră, dacă tipul de tratament sau costurile acestuia se regăsesc
printre prestaţiile prevăzute de legislaţie la care are dreptul
persoana asigurată în statul membru de afiliere.

Autorităţile pot solicita ca pacienţii să obţină o autorizare
prealabilă pentru tratamentele care necesită un sejur peste noap
te la spital sau asistenţă specializată. La insistenţa deputaţilor,
orice refuz al acestei autorizări prealabile va trebui să fie justificat
pe baza unei liste de criterii şi condiţii specifice, care include şi
menţionarea riscurilor pentru pacient sau publicul larg.

Fiecare stat trebuie să stabilească un punct naţional de
contact pentru a furniza informaţii pacienţilor care doresc să
beneficieze de tratament în afara ţării. Punctele de contact vor
acorda de asemenea asistenţă dacă intervin probleme.

Asistenţa medicală în străinătate poate fi o soluţie mai ales
pentru pacienţii înscrişi pe liste de aşteptare lungi, sau pentru cei
care au nevoie de asistenţă specializată. Deputaţii au consolidat
prevederile care vizează cooperarea privind bolile rare, având în
vedere că sensibilizarea (publicului) în acest domeniu este destul
de redusă, iar specialiştii sunt adesea foarte rari.

În general, cei mai mulţi dintre pacienţi preferă să urmeze
tratament aproape de casă. În prezent, cheltuielile pentru
asistenţă medicală transfrontalieră reprezintă 1% din bugetele de
sănătate ale statelor membre.

Noile reguli se aplică numai pacienţilor care solicită tratamen
te în afara statului de provenienţă. Procedurile privind cardul
european pentru asigurări de sănătate vor continua să se aplice
pentru cetăţenii care au nevoie de tratament de urgenţă atunci
când vizitează un alt stat membru.

Ce urmează?
Textul votat de deputaţi este rezultatul unui acord cu Consiliul,

care va trebui deci să îl adopte de asemenea în mod formal. După
intrarea în vigoare a acestui text, statele membre vor avea la
dispoziţie 30 de luni pentru a face modificările necesare în
legislaţia naţională.

-

-

-

-

Sănătate publică, REF.: 20110119IPR11941

Problema copiilor abandonaţi şi instituţionalizaţi în Europa este
importantă şi trebuie tratată în mod serios, se arată în rezoluţia
Parlamentului European adoptată miercuri, 19 ianuarie.Adopţia, inclusiv la
nivel internaţional, ar trebui să fie încurajată pentru a asigura dreptul
copilului la o viaţă de familie.

Rezoluţia, depusă de grupurile politice PPE, S&D, ALDE, ECR şi GUE,
subliniază protecţia dreptului copiilor la o viaţă de familie, garantând că
aceştia nu sunt forţaţi să petreacă perioade lungi de timp în orfelinate.

Adopţiei în ţara de origine a copilului ar trebui să i se acorde prioritate,
ori de câte ori este posibil, interesul copilului fiind prioritar. Soluţii alterna
tive pot fi găsirea unei familii de plasament, precum îngrijirea personală sau
de tip rezidenţial, sau găsirea unei familii prin adopţie internaţională, în
conformitate cu legislaţia naţională relevantă şi convenţiile internaţională.
Plasarea într-o instituţie ar trebui folosită doar ca soluţie temporară, se
arată în textul rezoluţiei adoptate de Parlamentului European.

În cazul adopţiilor internaţionale, statele membre ar trebui "să recu
noască implicaţiile psihologice, emoţionale, fizice şi social/educaţionale"
care pot interveni atunci când un copil este mutat din locul său de origine şi
să ofere asistenţa corespunzătoare părinţilor adoptivi şi copilului adoptat.
În plus, autorităţilor naţionale li se solicită să prezinte rapoarte periodice
statelor membre de origine în legătură cu dezvoltarea unui copil care a
făcut obiectul unei adopţii internaţionale.

Potrivit deputaţilor, toate instituţiile UE ar trebui să joace un rol mai activ
în cadrul forurilor internaţionale pentru a îmbunătăţi, a simplifica şi a facilita
procedurile aferente adopţiei internaţionale şi a elimina birocraţia inutilă
asigurând, totodată, apărarea drepturilor copiilor din ţările terţe.

Deputaţii solicită un proces de reflecţie asupra posibilităţii coordonării
la nivel european a politicilor şi strategiilor privind instrumentul adopţiei
internaţionale, având însă în vedere că statelor membre le revine compe
tenţa în domeniul adopţiilor.Această măsură ar putea îmbunătăţii asistenţa
în domeniul serviciilor de informare, pregătirea adopţiei interstatale,
procesarea cererilor de adopţii internaţionale şi serviciile post-adopţie.

În rezoluţie se solicită instituţiilor UE şi statelor membre să participe în
mod activ la lupta împotriva traficului de copii în scopul adopţiei.

Elementele de protecţie procedurale şi examinarea atentă a tuturor
documentelor de adopţie, inclusiv certificatele de naştere, contribuie la
protecţia copilului împotriva încălcării drepturilor sale, care apare atunci
când există dubii cu privire la vârsta sau identitatea copilului. Un sistem
fiabil de înregistrare a naşterii poate împiedica traficul de copii în scopul
adopţiei şi recunoaşterea reciprocă a documentelor necesare pentru
adopţie sunt unele din instrumentele disponibile.

-

-

-

Facilitarea adopţiilor în UE

Prevenirea traficului de copii

(Drepturile cetăţenilor, REF. : 20110119IPR11957)

China construie}te cel mai lung pod
din lume peste ap@

China construie}te cel mai lung pod
din lume peste ap@

Adop]iile în UE
Dreptul copilului de a avea o familie

Reguli mai clare pentru asisten]a
medical@ în str@in@tate
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Pe măsură ce
protestele populare
se răspândesc din
Egipt şi Tunisia în
Iordania, Yemen şi
în alte state, guver-
nele din aceste ţări,
cele mai multe din-
tre ele aliaţii SUA, se
luptă să rămână la
putere.

Regele Abdullah
al Iordaniei a dizol-

vat guvernul şi a numit un nou premier, dându-i un mandat
pentru realizarea unei reforme politice eficiente, reale şi
tangibile. Reforma include o nouă lege electorală, încurajarea
un sistem multi-partid dar nu stabileşte o dată pentru alegeri.

Preşedintele egiptean Hosni Mubarak a indicat într-un
discurs televizat de 10 minute, marţi, 1 februarie, că el nu va
mai candida la viitoarele alegeri, după opt zile de proteste
împotriva modului în care a guvernat peste 30 de ani. "Mi-am
petrecut destul timp servind Egiptul," a declarat Mubarak. El a
spus că, în următoarele câteva luni, "în restul mandatului meu
actual, voi lucra foarte greu să realizez toate măsurile

necesare pentru transferul de putere". Alegerile egiptene sunt
programate pentru luna septembrie. Un val de furie maturat
piaţa imediat după discurs. Protestatarii care se mai găseau
acolo au strigat: Pleacă! Pleacă! Preşedintele Obama a
declarat, după anunţul lui Mubarak că o "tranziţie ordonată" în
Egipt "trebuie să înceapă acum," dar nu i-a cerut expicit
preşedintelui Hosni Mubarak să demisioneze imediat.

Guvernul interimar din Tunisia a restructurat cabinetul prin
eliminarea unor figuri cheie asociate cu fostul preşedinte Ben
Ali, alungat din ţară. Dar Tunisia încă se luptă să pună capăt
protestelor şi violenţelor sporadice.

În Yemen, preşedintele Ali Abdullah Saleh a crescut
salariile şi a redus impozitele pe venit în această săptămână
în speranţa că va îndepărta demonstraţiile planificate pentru
astăzi.

Nu este clar dacă aceste mişcări vor satisface opoziţia, pe
fondul de creştere a încrederii şi ambiţiilor. În Yemen, opoziţia
spune că este prea târziu pentru dialog. În Tunisia, ea cere
eliminarea tuturor înalţilor funcţionari legaţi de preşedintele
înlăturat. În Iordania, rămâne de văzut dacă anunţul privind un
nou guvern va satisface miile de demonstranţi prezenţi în mai
multe oraşe.

Între timp, Siria se pregăteşte pentru "ziua furiei", pe care
organizatori online, inspiraţi de Egipt şi Tunisia încearcă să o

organizeze, în această săptămână, la Damasc.
În timp ce protestele care au cuprins statele arabe în trecut

au avut ca ţinte obiective de cele mai multe ori din afară, de
obicei SUA şi Israel, acum au o nouă ţintă: propriile lor
guverne. Acesta este motivul pentru care Revoluţia de
Iasomie (Tunisia) este istorică. Sloganurile au fost legate de
preţuri şi corupţiei. Islamismul a fost marginalizat, cea ce a
permis armatei să rămână tăcută. Deşi grupul conservator
islamic Frăţia Musulmanilor este, probabil, cel mai mare grup
de opoziţie din Egipt, a câştigat puţină legitimitate în timpul
demonstraţiilor prin sloganul "Islamul este soluţia", acesta
fiind înlocuit în Piaţa Tahrir de un secular "Tunisia este
soluţia".

Grupări, cum ar fi Frăţia Musulmană, sunt cele mai bine
organizate grupuri politice din regiune, în special în Levant.
Dar conservatorii nu sunt acelaşi lucru ca militanţii. Revoluţia
actuală îi va obliga să lucreze într-un sistem politic
democratic, ceea ce face mai puţin probabil ca ei să treacă de
la vot la glonţ. În ultimă instanţă, mişcările cetăţenilor în
Tunisia şi Egipt au reuşit să facă în câteva zile sau săptămâni
ceea ce mişcările islamice nu au reuşit să realizeze în ultimele
decenii. Evoluţiile viitoare vor arăta câtă greutate au în acest
spaţiu vorbele: "nu întotdeauna cine răstoarnă guvernul îl va
forma pe următorul".

Revolte în Orientul Mijlociu şi Africa de Nord

La începutul săptămânii

Preşedintele Barack Obama

Votul din luna ianuarie

Preşedintele Guineeii Ecuatoriale

, la Jerusalem
a avut loc o sesiune comună a cabinetelor
german şi israelian prezidată de Merkel and
Netanyahu, la care au fost prezenţi şi 10
miniştrii germani.

Cele două părţi au semnat o serie de
acorduri bilaterale pentru lupta împotriva
criminalităţii şi a terorismului, precum şi în
domeniul cooperării privind schimbările
climatice şi energia regenerabilă.

a semnat
în mod oficial documentele de ratificare
pentru un nou tratat de dezarmare Rusia-
SUA (START), care reduce plafonul pentru
focoasele nucleare cu 30 la sută în următorii
10 ani. Preşedintele rus Dmitri Medvedev a
semnat ratificarea noului acord START la
sfârşitul săptămânii trecute. Pactul reper
intră în vigoare la 5 februarie în cadrul unei
ceremonii în Munchen la care vor participa
ce doi şefi de stat.

privind diviza-
rea nord-sud din Sudan a fost aproape
unanim în favoare, au declarat oficialii
implicaţi în alegeri.

În cazul în care rezultatele votului sunt
admise, sudul Sudanului ar putea deveni o
nouă ţară în luna iulie.

Anii de lupte sângeroase între facţiunile
predominant musulmane din nord şi
majoritar creştine din sud au dus la
aproximativ 2 milioane de decese.

Parte importantă a conflictului din cea
mai mare ţară din Africa sunt rezervele
substanţiale de petrol situate în sud.

,
Teodoro Obiang Nguema, a fost desemnat
în funcţia de preşedinte în exerciţiu al
Uniunii Africane, pe o perioadă de un an, cu
ocazia celui de-al 16-lea summit al organi-
zaţiei găzduit de Etiopia laAddisAbeba.



Vând accesorii pentru masă
abricht, lungime cu

ăr ma ă de ra
ăzută cu aspirator de

praf. Tel. 0747-220588.
OSB 8 mm 31 lei/buc. parchet

masiv 43 lei/mp. Tel. 0744-652712.
Vând parchet stratificat 15mm

fag/stejar clasic. De la 95 lei/mp. Tel.
0761-796470.

Vând dulap cu 2 u

ă fără datorii la pre

ă butoaie de bitum pec
de 25 de kg fiecare. Tel. 0355-427
484, 0751-132460, 0752-123434.

Vând în Re

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

Vând termometre cu mercur de
la minus 10 grade la 100 de grade.
Tel. 0355-427484, 0751-132460,
0752-123434.

Vând vederi ă
ăinătate. Tel. 0355-427484,

0751-132460, 0752-123434.
Vând haine de damă, noi, la un

pre
ă fizică: un cojoc din blăni ă

de miel, lung, mărimea 44 - 46, un
guler de vulpe argintie, o rochi ă de
seară din catifea neagră mărimea
44, un taior de damă culoare gri mă
rimea 46, o bluză ă din fir luci
tor mărimea 44. Tel. 0355-427484,
0751-132460, 0752-123434.

Vând un burghiu spiral, lung, cu
coadă cilindrică, de fi 7 mm ori 415
mm lungime, nou. Tel. 0355-427
484, 0751-132460, 0752-123434.

Vând un loc de veci la cimitirul
nr. 8 din ora

ă, borma ă de
găurit manuală, cu con Morse 2 la
interior, pentru burghie de la fi 5 mm,
la fi 23 mm, ă burghie de
rezervă, unul de fi 6 mm

ăiere, de dimensiuni exterior fi 230
mm, interior fi 22,2 mm,

ăr aparate de radio vechi
pe lămpi. Ofer 10-30 lei func

ău

ă 350 W, 256 DDR 333 Mhz,
flopy disk. Tel. 0752-936212.

Vând telefon Nokia 6234 stare
forte bună, unic proprietar, factură,
cutie, cd, că ărcător,
card, pre

ă, încărcător, pre

ă,
greutate 1,5 kg, încărcător, husă,
cd, ca nou adus dinAustria, pre

Vând congelator nou Arctic. Tel.
0355-411682, 0730-156315.

ţit 500 mm, 1.000
lei. Tel. 0747-220588.

Cump

ţ avantajos. Tel. 0745-425904.
Vând firm ţ

avantajos. Tel. 0745-425904.
Vând dou

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

Vând 25 de tufe de coac

ţar

ţ deosebit de avantajos, suntem
persoan ţ

ţ

-
-

ţa. Tel. 0355-427
484, 0751-132460, 0752-123434.

Vând o coarb

ţie de
stare. Tel. 0720-545776.

Vând pui de hamsteri pitici, fru-
mo

ţ 210 lei. Tel. 0721-410752.
Vând telefon Nokia 1208, stare

bun ţ 60 lei. Tel.
0721-410752.

A1 Netbook Q10 air, procesor
Intel Atom x2 1.6 GHz, 2 GB ram,
10.2" display 1024x600, 160 GB,
1.3 Mp webcam, cititor de carduri,
wlan, bluetooth, ethernet, 3 usb,
hspa modem cu 7.2 Mbps hsdpa,
merge introdus

. .

ţ 200
€ neg. Tel. 0721-410752.

şin şchetat
parchet prev

şi şi video la
pre

şi

şi ilustrate din
şi din str

şi fust

şul Reşi

şin

şi dou
şi unul de fi

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

Vând un disc abraziv, nou, de
t

şi grosime
de 3 mm. Tel. 0355-427484, 0751-
132460, 0752-123434.

Cump

şi şi juc şi. Tel. 0723-894929.
Vând blitz Canon 430 EX, husa

Tamrac şi bonce, la numai 1000 lei.
Tel. 0741-143431.

Vând placa video Geforce
FX5200 128 Ram, cd-room Sony,
surs

şti, cablu, înc

şi cartela de telefon
pt internet, bateria tine 4-5 ore, dim
259x180x28,5, culoare alb

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

ţa schiuri, 80 lei
neg; aeroterm

ţi mari
de grâu

ţi paie, lucern -

ţa mobil -

ţelu Ro

ţa instant. Tel.
0728-949351. (R.R)

Vând Play Station 2 cu manet

ţar sufragerie
extensibil 750 lei neg; birou, 220 lei
neg; diverse goblenuri, candelabru
2 braţe, 15 lei; rochie mireas

-
ţie Magazin

Istoric înainte de 1989, 2 lei/buc. Tel.
0255-240368, 0721-250804. (R.R)

Vând colţar buc

ţei

ţar sufragerie 3, 2, 1
vi

-

ţa televizor defect,
monitor 100 lei neg. Tel. 0728-
420453. (RR)

Vând hard disc 500 GB, preţ
negociabil. Tel. 0746-434797.

Vând motopomp

ţionare + furtun, pistol. Preţ
300 €. Tel. 0746-434797.

Cump

ş

şi

şa cantit
şi porumb, ofer 8 lei/kg;

vând balo

şi
şi aragaz, 850 lei.

Tel. 0728-813340. (R.R)
Vând în O şu 50 litri vin

roşu 5 lei/l. Tel. 0355-401982. (R.R)
Vând cl

şi casetier

şova 26 oi, 300 lei
bucata. Tel. 0720-725826. (R.R)

Vând în Herculane butoaie bere
inox 50 l, 250 lei bucata. Tel. 0746-
143532. (R.R)

Vând în Dezeşti 7 cl

şi

ş saltea 1
persoan

şoar şti. Tel.
0756-040911. (R.R)

Vând în Anina Biblie foarte
veche, din 1874, 350 lei; boiler ins
tant 50 litri, 60 lei; colec

şi bocanci de schiuri, 50-150
lei perechea; dormitor 1400 lei . Tel.
0355-426704, 0752-030888. (R.R)

Vând în Sacu porc, 7 lei/kg. Tel.
0761-146068. (RR)

Cump şi vaci pentru
abator. Tel. 0741-568167. (RR)

Vând col
şiniu, 1000 lei neg. Tel. 0722-

311930. (RR)
Vând în Bocşa monitor plasm

şin

ş,
1500 € neg. Tel. 0747-152224,
0355-884775. (RR)

Vând în Reşi

ş

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

Vând în Re
ă, 70 lei; canapea

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

Cumpăr în Boc ă

ă, 10 lei/ba
lotul; 6 porci. Tel. 0740-770047 (RR)

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 sufra
gerie, 2 covoare

ăi de fân. Tel. 0355-
882156. (R.R)

Vând purcei marele alb, 400 lei
perechea. Tel. 0723-235961. (R.R)

Vând birou ă. Tel.
0255-206065. (R.R)

Vând în Or

ăi de fân,
400 lei bucata. Tel. 0728-829947.

Vând antenă parabolică 250
canale, 280 lei; 2 carpete mari 70 lei.
Tel. 0740-520382. (R.R)

Cumpăr în Re

ă,
220 lei. Tel. 0770-745021. (R.R)

Vând în Caransebe
ă, 30 lei; col

ă 650 lei
neg; telefon fix, 10 lei; urcior din
1946 50 €; discuri de muzică
populară, u ă, pove

ătărie 700 lei;
schiuri

ăr vi

ă,
200 lei, telefoane mobile, dvd cu te
lecomandă, 50 lei, mp3 nou, ma ă
de cusut. Tel. 0743-578814. (RR)

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

Vând în Mâtnic porc. Tel. 0727-
794271. (RR)

Vând dormitor lemn masiv cire

ă spălătorie
încălzire apă, 380 V, stare perfectă
de func

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

Vând 80 mp piatră pentru placat
ziduri case, 1.400 lei. Tel. 0748-
414058.

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

Pensionară, 52 ani caut prieten.
Tel. 0724-447067.

Doresc cuno ă cu doamnă
40-45 ani pentru o rela

ă orele 21.
Tânăr drăgu

ă cunosc o fată sau o femeie
neglijată care vrea o rela ă
de durată

Bărbat, 37 de ani, educat, curat

ăsătorite. Tel. 0770-
496629.

ţ

ţ
ţie de

prietenie. Eu 49 ani, generos

ţ

ţie intim
ţie. Tel. 0732-

825567.

ţe doamnelor
singure sau c

ştin

şi
foarte atent. Tel. 0763-601081
seara dup

şi simpatic doresc
s

şi distrac

şi foarte discret ofer clipe deosebite
şi satisfac orice dorin

(continuare )în pagina 7
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Diverse

Matrimoniale

6

Auto-Moto-Velo
Vând Opel Vectra 120 CP, din

2007. Tel. 0744-474676, 0733-
732121. (RR)

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

ţionat, geamuri
electrice, computer bord, 5.300 €
neg; 4 cauciucuri de iarn

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

Cump

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

ţi, 50 lei
bucata; Dacia 1310, înmatriculat

Vând în Re ţa 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 Cielo în Cuptoare, din
2002, înscris, stare bun

Vând în Boc

Vând remorc

Cump

Vând în Re ţa Renalut Nevada
break, înmatriculat, cauciucuri iar-
n . .

Vând Ford Fiesta din 1991, 250
€ neg, neînmatriculat; Kawasaki,
850 €. Tel. 0766-251256. (R.R)

Vând în Cara

Vând Opel Astra Caravan înma-
triculat, turbodiesel, 2500 € neg. Tel.
0756-386658. (R.R)

Vând în Bozovici Dacia Solenza
1,9, diesel, din 2004, 2500 € neg.
Tel. 0743-634506. (R.R)

Vând în Târnova scuter înmatri-
culat 2700 lei; motor teren, 350 cmc,
1000 €; remorc

Vând în Deze
ţi, 400 € neg. Tel. 0728-829947.

Vând Ford Scorpio din 1987,
1500 € + unu pentru piese schimb.
Tel. 0770-745021. (R.R)

Vând genţi de aluminiu pe 13, 14

Vând în Anina Opel Astra , 1.6,
16 valve, benzin

şi

şi

şa Dacia 300 €, neg.
Tel. 0255- 552733. (R.R)

şi înscris

şi

şova Ford Mondeo
din 1996, 1.8, benzin

şti semiremorc

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

ă,
euro 4, aer condi

ă, 205/55/
16, 350 lei/set; 4 gen

ăr vouchere. Tel. 0747-
311737. (RR)

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

ă.
Tel. 0729-824413. (R.R)

ă, 2000 €.
Tel. 0255-233854. (R.R)

ă pentru tractor,
400 € neg. Tel. 0723-235961. (R.R)

ăr camionetă 3,5 tone cu
platformă ă. Tel. 0741-
670689. (R.R)

ă, 1100 €. Tel. 0728-813340 (R R)

ă, 2700 €,
înmatriculat. Tel. 0255-232489,
0747-796608. (R.R)

ă. Tel. 0745-063539.
ă 2

ro

ă, din 1996, 1750 €
neg; Subaru, 1.3, 4x4, înmatriculat,
2100 € neg; 4 cauciucuri de iarnă
pentru Suzuki Samurai, 230 €; 4
jante aluminiu cu cauciucuri vară
pentru VW Golf, 150 €. Tel. 0745-
260668, 0762-216088. (R.R)

Cumpăr scuter Piaggio cu
pedale. Tel. 0743-578814. (RR)

Vând apartament 2 camere,
confort 1, îmbun ţit, 29.000 €. Tel.
0747-081224. (RR)

Vând în M

ţa, str.
F

Vând apartament 2 camere,
semidecomandat, zona Lunc

ţiri, balcon modificat,
mobil ţ
negociabil la faţa locului. Tel. 0761-
330522, 0755-078686.

Vând teren 17.000 mp, intravilan
Mehadia, la 3 km de B -

ţional

ţ neg. Tel. 0720-026801.
Vând teren plat, 20.000 mp, la

300 m de sosea internaţional

ţ negociabil. Tel.
0720-026801.

Vând teren 3.000 mp, la 2 km de
gara B ţ Ie-
d ţa. Preţ neg. Tel. 0720-026801.

De vânzare apartament 2 came-
re semidecomandat, în Moroasa 1,
str. Caen, preţ 25.000 €. Tel. 0720-
006988.

Vând apartament 3 camere con-
fort 2, micro 2, et. 1/4 îmbun ţit,
preţ 27.500 € neg. Tel. 0729-831005

Vând apartament 2 camere
renovat recent, Re ţa, Govândari,
Micro III, preţ 21.000 € negociabil.
Tel. 0731-362884.

ătă

ăureni teren extravilan
2,6 ha, 3500 € neg. Tel. 0255-
526023. (RR)

Vând apartament în Re
ăgăra

ă, termopane,
recent renovat. Tel. 0765-771369.

ă, et.
1, cu îmbunătă

ă de bucătărie inclusă. Pre

ăile-Hercu
lane, la sosea interna ă, FS 60
m, posibilitate racordare la apă

ă, la 5
km de Băile-Herculane, bun pentru
privatizare. Pre

ăile-Herculane spre Tople
ărsi

ătă

şi
şului, bl. 1, et. 1, 2 camere,

decomandat, central

şi
curent. Pre

şi

Vând casă în Gârbovăţ, 8.000 €
neg. Tel. 0255-263112. (RR)

Cump ţuic

ţ
copli mic, ma

ţii

ţuri negociabile.
Tel. 0723-092582.

ţ bun. Tel. 0723-495967.
Vând pianin austriac marca

Stingl - original. Clape filde , 5 octa-
ve, plac de font cu corzi încruci-
ate înf urate cu fir de cupru. Dou

pedale i un scaun. Toat mecanica
cât i exteriorul + scaunul sunt origi-
nale. O singur coard schimbat .
Preţ 1100 €. Tel. 0721-786555.

ăr un cazan de ă din
inox alimentar sau din cupru, de
120l. Tel. 0723-569830.

Vând televizor color diagonala
51, Nei, 150 lei; tv Goldstar diag 51,
150 lei; tv diagonal 42, 600 lei;
ma ă de spălat automată Bosch,
300 lei; calculator P4, complet 400
lei; P3 250 lei. Tel. 0757-612642.

Vând mobilă sufragerie, pă
ă de cusut electrică

nouă, tv color (necesită mici repara-
), canapea extensibilă 2 persoane,

culoare mu

Vând covor 2/3, 2 seturi dormi-
tor, covor oval 2,5/2,33. Tel. 0770-
751533.

Vând frigider cu congelator, tele-
vizoare defecte, pre

Cumpăr laptop Toshiba, ofer
pre

ă ă

ă ă
ă ă

ă

ă ă ă

.
lcd a

tu

şin

şin

ştar. Tel. 0355-802548,
0749-486188.

ş

ş ş
ş

ş

Imobiliare
Schimb apartament 3 camere,

îmbun ţit, central

ţit. Tel. 0723-
894929.

Persoan -

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

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

Vând în Târnova cas

ţ -
ţe, gr

ătă ă, termopane, 2
băi, izolat pe interior cu apartament
4 camere neîmbunătă

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

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

Vând în Cuptoare casă 55.000 €
neg; teren, 5000 mp, la 7 km de
Minda, 25.000 lei. Tel. 0255-
233854. (R.R)

ă 2 camere,
baie, 15.000 €. Tel. 0745-063539.

Vând casă de vacan ă în Gărâ
na, 3 camere, dependin ădină
2779 mp. Tel. 0788-392265, 0722-
394000. (RR)

şorii, îmbun

Vând cas şa Montan

Vând în Timi -
ţie 2005,

8200 € neg. Tel. 0721-265970. (RR)
Vând înAnina barc

Vând instalaţie GPL, 150 € neg;
Cump ţa pentru
Rabla. Tel. 0722-688244. (RR)

Vând în Valea Timi

ţie, 3000
€ neg. Tel. 0355-884775, 0747-
152224. (RR)

Vând Dacia Logan an 2007
motor 1,4i, stare perfect

ţionare, aspect irepro
ţ

negociabil. Tel. 0746-434797.
Vând 2 buc. osii pentru c ţ

şoara Peugeot Bo
xer 13+1 locuri, an fabrica

şini din Reşi

şului tractor,
65 CP, cu cabin

şabil,
consumabile schimbate noi, pre

ă pneumatică
180 lei; piese Aro 10. Tel. 0255-
240368, 0721-250804. (R.R)

ăr 2 ma

ă, plug, disc, arbore
cotit, set motor, pompă iriga

ă de
func

ăru ă
după tractor, 900 lei. Tel. 0748-
414058.

Vând Audi A8 automat, preţ
1700 €. Tel. 0746-434797.

ţie 1996, 2500 cmc, stare bun
. €

139.000 km, tapiţerie
piele, taxe la zi, dot

3.7
, 0785-390778.

€

€. Tel.
0723-495967.

Vând Dacia Papuc 1,9 diesel,
din 2006, 105.000 km, cabin

€

Vând ATV Suzuki 250 cmc, din
2005, înmatriculat, 3000 km, 1400
€; scuter Adly din 2005, înmatricu-
lat, 2000 km, 900 €

Vând în Anina genţi aluminiu pe
13 €

Vând Peugeot 106, culoare
ro

€. Tel.
0770-426622.

Cumpăr 4 jante Logan pe 15
aluminiu, ofer 400 lei sau de tablă,
ofer 200 lei. Tel. 0721-410752 sau
0770-600596.

ă,
2 000 . Tel. 0744-644975.

Vând

ări complete,
ă, 00 € neg.Tel. 0255-

517830
Vând sau schimb Peugeot 607,

diesel, 2001, 4.700 . Tel. 0723-
335392.

Vând Dacia 1310, 200

ă dublă
ă, 2.800 neg. Tel. 0735-

757575.

. Tel. 0735-
757575.

ă, verificare
tehnică până în 2012. Tel. 0740-
453210.

Vând Dacia 1300, 200

Vând microbuz Iveco, an fabri-
ca

Renault Laguna, 1998
cmc, din 2000,

benzin

şi acoperit

şi 14, 100 /set. Tel. 0749-
044785, 0255-240062.

şu, 1,2, consum 4,5%, din 1996,
înscris în 2009, benzin

Vând casă în Rusca Montană,
1500 mp, 3 camere, 2 bucătării,
dependin

ă Al. Tineretului,
mobilată. Tel. 0356-422568. (R.R)

Vând în Re
ă, vizavi de CET,

25.000 € neg. Tel. 0722-513048.
Vând în Boc

ă
renovat, îmbunătă

ă, în
Re

ţe, 25.000 € neg. Tel.
0355-401982. (R.R)

Vând garsonier

ţa apartament 2
camere, Lunc

ţilor, 37.000 €,
mobilat. Tel. 0255- 552733. (R.R)

Vând apartament în Lunc
ţit, 28.500 € neg.

Tel. 0721-742148. (RR)
Vând apartament la cas
ţa al. Castanilor, nr. 7, renovat,

18.000 € neg. Tel. 0724-985152 (rr)

şi

şa apartament 3
camere, str. Carpa

şi

Vând teren intravilan în Oravi
ă,

canal. Tel. 0255-574064, 0721-
422101, 0761-668709. (R.R)

ţa
5500 mp, 35 mp front stradal, ap
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ţinerea avizului de mediu.
Informaţiile privind prevederile PUD-ului propus pot fi consultate

la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cara ţa,
str. Petru Maior, nr. 73 în zilele de luni-joi între orele 8.00-16.30

ţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru
Protecţia Mediului Cara ermen de 18 zile calendaristice
de la data apariţiei anunţului.

şi OPRI
şi

ş

ş-Severin, Reşi
şi

vineri între orele 8.00-14.00 şi la sediul Prim

ş-Severin în t

Ă
DE VACAN Ă TÎRNOVA, anun ă publicul interesat asupra
elaborării primei versiuni a PUD, respectiv depunerea lui în vederea
declan ării etapei de încadrare pentru ob

ăriei Tîrnova.
Observa
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Imobiliare
Vând apartament 3 camere, 2

b ţa Sud, Preţ 50.000 €. Tel.
0766-748223.

Vând garsonier
ţiri, preţ nego-

ciabil. Tel. 0744-627916.
Vând apartament 3 camere,

c
ţa, Moroasa I, 68 mp, conf. 1,

semidecomandat, et. 1/4, gresie,
faianţ

ţi complete
38.500 €. Tel. 0727-798285.

Vând apartament dou
ţ avantajos -

-
+ ţ

ţ 30.000 €. Tel. 0770-715076.
Vând cas ţa, 6 camere,

buc

ţ 45.000 €. Tel.
0754-716108.

Vând cas
-

ţ

ţi, ap
.

Vând apartament 3 camere de-
comandate, 2 b

.

ţ 150
€. Tel. 0770-547477.

Ofer spre închiriere în Boc
ţiu comercial,

90 mp + 40 mp teras
ţile. Are 2 intr

ţa, zon
ţ negociabil.

Tel. 0745-528097.
Vând cas

-
-

ţ ţ

ţ 20.000 € neg.
Tel. 0724-508135, 0770-600596.

. -

ţiri, suprafaţ
ţ fix 7.000 €. Tel. 0743-549807.
Vând sau schimb apartament în

Re ţa 2 camere, îmbun ţiri cu ap.
în Dr. Tr. Severin. Tel. 0741-214542.

ăi, pia

ă dublă, zona
căminelor, îmbunătă

ărămidă, recent reabilitat termic, în
Re

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

ă camere
zona Billa. Pre

ă, cu garso
nieră diferen ă. Tel. 0722-513048.

Vând apartament 2 camere
confort 1 decomandat recent
renovat, cu posibilitate de preluare
rate, în zona micro 4 pe bulevard et.
6, pre

ă în Re
ătărie, baie, anexe, curte, garaj,

grădină, utilată, sau schimb cu
apartament. pre

ă cu 4 camere, baie,
bucătărie, hol, curte, încălzire cen
trală, sau schimb cu ap. 2 camere

ă. Tel. 0768-726902.
Vând teren în Boc ă cu

utilită ă, gaz, curent, canalizare,
600 mp, neg Tel. 0762-057598.

ăi, stare foarte bună,
utilat complet. Tel. 0744-957887

Închiriez apartament cu trei
camere în zona Moroasa, pre

ă la MFA spa
ă pavată, dotat

cu toate utilită ări
ă posibilitatea de divizare. 500

€. Tel. 0723-689971.
Vând casă în Re ă

deosebită, 220 mp, pre

ă în comuna Tormac
jud. Timi

ă în comu
nă, 4 camere, pivni ă, suprafa ă 100
mp ădină
teren 1400 mp, pre

Vând garsonieră peAl Albăstre
lelor, et. 1, baie, bucătărie, balcon,
fără îmbunătă ă 30 mp,
pre

ătă

şi

şi nego
ciabil. Tel. 0721-672038.

Schimb sau vând apartament 2
camere etaj 2 în Lunc

şi

şi
diferen

şa Român

şa
Român

şi
exist

şi

ş, situate la 36 km de Timi
şoara, drum asfaltat pân

şi mai multe anexe + gr

şi

Vând 5 parcele teren pt. case în
loc. Sag Timi

ţi, preţ neg. Tel. 0745-943635.

Vând apartament 2 camere,
decomandat, confort 1, etaj 2 / 4,
zona Parcul Siderurgistului, preţ
negociabil. Tel. 0721-879646.

Vând apartament 1 camer

-

-

ţ

ţ 45.000 €, contact
adelatelechi@yahoo.com, tel.
0748-051170 sau 0255-552020.

Vând urgent 4000 mp de teren
intravilan în Boc

ţ 15 €/mp, contact
adelatelechi@yahoo.com sau tel.
0748-051170, 0255-552020.

ţii agricultur
Vasiova -

ţional ţ neg.
Tel. 0255-527935.

Vând urgent apartament la ca-
s 2 camere, buc

0 €

Vând 2 case de vacanţ

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.

Închiriez apartament 2 camere,
Moroasa I, 100 €/lun

€. Tel. 0730-268998.

şoara, 650 mp, cu
utilit

şa
Montan

şa Român

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

şi zarzavaturi. Tel. 0788-940190
şorii,

deasupra de Transprotector, 3 600
mp. Pre

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

. Pre

ă

ă,
confort 1, et. 2, bloc de 4 etaje,
bucătărie, baie cu vană, hol, balcon
închis în termopane, centrală,
recent renovat. Tel. 0728-625788.

Caut să închiriez apartament în
Govândari, nemobilat, pe termen
lung. Tel. 0771-442032.

Persoană fizică închiriez aparta
ment cu 1 cameră, bloc de 4 nivele,
etajul 2, centrală termică, termopa
ne inclusiv la balcon, podele
laminate, gresie, faian ă modernă,
televizor, aragaz, frigider, mobilă
modernă. Tel. 0748-119444.

Vând urgent casă în Boc
ă, str. Principală, compusă

din 2 corpuri. pre

ă zona
MFA, pre

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

ă

. Pre

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

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

€

ă

ă sau vând sau
schimb pentru apartament 3 camere
sau garsonieră. Tel. 0721-650779.

Închiriez apartament 4 camere
Luncă, 200

Schimb 2 garsoniere cu aparta-
ment 2 camere. Tel. 0746-266917.

.

alea

Vând garsonieră, 8 000 € neg.
Tel. 0355-806970. (R.R)

.

Oferte-Cereri

de Serviciu
Transport zilnic persoane în

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

Caut copii

ş
ş

şi b

Caut persoană competentă
pentru instruire laptop Toshiba.
Oferte serioase. Tel. 0744-577460.

ătrâni pentru
îngrijire. Tel. 0728-166849.

Acord asistenţ -
, -

ţ

ă juridică, recupe
rări debite, uzucapiuni terenuri ca
se, înfiin ări firme. Tel. 0727-505315
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Vând apartament 2 camere et.
2/4, îmbunătăţit, mobilat sau nemo-
bilat, preţ neg. Tel. 0744-843054.

Vând garsonieră, 8.000 . Tel.
0770-539145.

Vând apartament 160 mp, 4
camere, living, 2 băi, 2 balcoane,
pivni ă, garaj, în Re

ă în centrul Re
ăi, etc.Tel.

ă
Tel.

ă cu etaj, în Re
ătărie, garaj,

încălzire centrală, pre

ă de
cămin îmbunătă ă. Tel. 0757-
780575.

Vând sau arendez terenuri;
vând sau închiriez cotă de casă în
Ezeri Tel. 0757-780575.

ădure în Ezeri Tel.
0757-780575.

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

ă

ă-
tă

ă, bloc turn de
cărămidă, et. 2, Re

ără intermediari. Tel.
0724-578882.

Închiriez spa

ă.
Tel. 0732-097398.

Vând garsonieră complet reno-
vată, u

ă fizică ând garso
nieră, conf 1, et. 2, în Govândari,
multiple îmbunătă pre

ă. Tel.
0770-516327.

ă zona Victoria

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

ătă ă,

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

€

ţ ţa, Moroasa II.
Tel. 0770-751533.

Vând cas ţei, 6
camere, 2 b 0770-751533

Vând garaj cu toate utilit ţile,
Moroasa II. 0770-751533.

Vând teren pe Valea Ţerovei, 4
parcele, 1000 mp fiecare. Tel. 0724-
447067.

Vând cas ţa, 5
camere, baie, buc

ţ acceptabil.
Tel. 0722-501895.

Vând teren pe Calea Caranse-
be €

€

ţit

Vând p

Vând urgent apartament la ca-
s 2 camere, buc

26 €

Vând construcţie 4 camere +
magazie, toate utilit ţile. Tel. 0255-
213709 (între orele 10.00 - 18.00).

Vând apartament confort 1, se-
midecomandat, 3 camere îmbun

ţit, preţ negociabil, sau schimb cu
apart. în Craiova. Tel. 0355-802548,
0749-486188.

Vând garsonier
ţa (zona

Victoria), f

ţiu comercial, Al.
Tineretului, BL. 5, ap. 6, parter, 31
mp, 200 € neg. Tel. 0355-802219,
0770-370534.

Ofer spre închiriere/colaborare
spaţiu comercial, atelier, curte, spa-
ţiu locuibil în Boc

€

Persoan v -

ţiri, 30 mp, ţ
11.800 neg. Tel. 0770-746033,
0728-213320

Vând 2 garsoniere în Lunc

,
exclus intermediari. Tel. 0785-
866199.

Vând c
Al. Alb -

ţiri, termopan, baie renovat
parţial mobilat, 10.500 €. Tel. 0741-
166573.

tv
0355-411682, 0730-156315.
Vând 3 locuri de veci în cimitirul

de la Universalul Vechi. Tel. 0730-
156315.

şi

şi

şi

şului, acces auto, 17 /mp. Tel.
0755-078696.

Vând teren pe Calea Caranse-
beşului 1700 mp, 5 /mp neg., cu
acte. Tel. 0745-809643.

Vând sau închiriez camer

ş.
ş.

şi

şa, str. Principal

şi noi, termopane, podele
laminate, etc, 17.000 . Tel. 0355-
805144, 0742-667416.

Vând garsonier

şi îmbu
n

ort

€
.

Vând apartament 2 camere, în
B ţei,
decomandat, etaj 3, renovat.

.

ăile Herculane, zona pie
Tel.

0724-998500

Firm ţie

ţa

ţii metalice

ă distribu

ă confec

angajeaz
ţi din Re ţa

ţie de realiz

instaleaz
ţie

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

ă agent vânzări. Se cere cunoa
ă a portofoliului de clien ă

salariu motivant în func ări, program flexibil, telefon
ă de serviciu. Tel. 0762-209637, 0762-209639 sau după ora

18.00 telefon: 0255-213200.

ă sisteme de supraveghere video,
antiefrac

ăm por

şterea
foarte bun şi şi exterior. Se ofer

şi
maşin

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

Firm

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.

Doamnă serioasă, vorbitoare de
germană doresc să îngrijesc bătrâni
în Germania. Am experien ă. Tel.
0767-825592.

So ăutăm de lucru în
orice domeniu sau îngrijim copil sau
bătrân. Tel. 0355-802548, 0749-
486181.

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

pt între

ţ

ţ, soţie c

Caut post de jurist. Tel. 0727-
505315.

cu
apart. ţa caut un b

. ţinere. Tel. 0730-156315.
Execut gresie faianta rigips

podele laminate dau gauri pt
centrale zugraveli moderne instalatii
sanitare ofer garantie execut tot de
laAla Z. Tel. 0769-421706.

şi

TITLUL PROIECTULUI:
O ţie la

str. M. Sadoveanu nr. 1,
Anina, Judeţul Cara

şcoal Şcoala
General

ş-Severin.

ă europeană - Lucrări de interven
ă nr. 1,

1.
2.
3.

5.

Note:

Num ţ
Data public ţului: 25.01.2011
Programul: REGIO - Programul Operaţional Regional 4. Autorita-

tea de management: Ministerul Dezvolt
Alte informaţii: Beneficiarul proiectului este Unitatea Administrativ-

Teritorial
ţ

0
0 ţul Cara - .

ţionalizare, se
vor face reparaţii la

ţa laboratoare
de informatic ţele naturii, se va amenaja o sal

ţiile electrice
ţia de înc

ţi.

ţia mediului.

Date de contact pentru informaţii suplimentare: Unitatea
Administrativ - Teritorial , str. Sf. Varvara nr. 49, 325100
Anina, jud. Cara , tel./fax: +40 255 240115, e-mail:
primar.anina@yahoo.com; inteu.anina@yahoo.com

ăr referin ă: 12784
ării anun

ării Regionale

ă Ora ă a proiectului este de
3.188.753,75 lei din care valoarea totală a finan ării nerambursabile este
de 2.513.308,94 lei. Proiectul va fi implementat în perioada 8.12.2010 -

8.12.2012 în ora
ădirea

ă pe str. Mihai Sadoveanu nr. 1 va fi complet reabilitată, iar
sălile de clasă vor fi dotate cu echipamente specifice desfă ării
procesului didactic.

Concret, vor fi efectuate lucrări de consolidare, refunc
ă

ălile de clasă
ă ă polivalentă la

subsolul clădirii. Se vor reface instala
ălzire centrală, vor fi refăcute canalizarea pluvială

în incintă precum ă
ă cu centrală termică pe lemne pentru încălzire centrală

ă a anvelopei clădirii, lucrări de finisaje exterioare
ării, pardoseli, tencuieli, zugrăveli, vopsitorii, etc.)

precum ări de amenajare exterioară a incintei (ziduri de sprijin,
terenuri de sport, împrejmuiri, etc.), rampe de acces pentru persoane cu
handicap locomotor ări de protec

ă cu echipamente IT
ă. Laboratoarele vor fi dotate cu mobilier

ă specifice.

ă Ora

şi Turismului

şul Anina. Valoarea total

şulAnina din jude ş Severin
În cadrul acestui proiect, cl Şcolii Generale nr. 1 din oraşul

Anina, situat
şur

şarpant şi înlocuirea învelitorii, se vor reconfigura şi
reamenaja grupurile sanitare, inclusiv pentru persoane cu handicap
motor, vor fi redimensionate s şi se vor înfiin

şi ştiin
şi sanitare şi se va

realiza instala
şi racordurile şi branşamentele la utilit Şcoala va fi

dotat şi cu
panouri solare pentru prepararea apei calde menajere. Vor fi efectuate
reabilitarea termic şi
interioare (tâmpl

şi lucr

şi lucr
Şcoala va fi dotat şi se va realiza conexiunea la

internet de mare vitez şi
aparatur

şul Anina
ş-Severin, România

Conţinutul acestui material nu reprezint ţia oficială în mod obligatoriu pozi ă a Uniunii
Europene sau a Guvernului României.

FONDUL EUROPEAN
PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI Instrumente Structurale
2007 - 2013

ORAŞUL
ANINA

ANUNŢ DE PRESĂ

Iniţiativă locală. Dezvoltare regională.
www.inforegio.ro

Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi co-finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională.
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Zona industrial
ţat

prin Programul PHARE 2005 - Proiecte
de Investiţii în Infrastructura Regional

-

ţia investitorilor.
Rezultatele proiectului constau în

realizarea unui suprafeţe plane de 26,2
ha, împ ţit

ţile (ap

ţea de drumuri

.
ţional.

Prin prevederile Programului PHARE,
se impune ca în primii 5 ani de la
finalizarea proiectului, terenurile s

ţa pân
ţional

ţa pân ţionale
DN 58

ţa pân

ţa pân

ţialii investitori interesaţi pot
depune scrisori de intenţie la num

ţa, P-ţa
Decembrie 1918, nr. 1A, Cod 320084,
Re ţa, Jud. Cara

ă este realizată în
urma implementării unui proiect finan

ă.
Prin proiect s-a reabilitat o veche zonă

industrială dezafectată.
Proiectul a fost finalizat în 16 noiem

brie 2009 iar din luna ianuarie 2010 se
pun terenurile la dispozi

ăr ă în mai multe parcele
ă cu toate utilită ă, canalizare,

gaz, energie electrică, telefonie, inclusiv
re

ă
poată fi doar concesionate sau închiriate,
urmând ca după expirarea acestei
perioade de timp să poată fi

ă este localizată în
arealul fostului Aglomerator, în
proximitatea cartierului cel mai populat
din ora

ă la cel mai apropiat
aeroport interna

ă la drumurile na

ă la calea ferată este de 2
km.

Distan ă la cel mai apropiat port,
respectiv cel de la Moldova Nouă, este
de 93 km.

Poten
ărul de

fax 0255-215314 sau prin po ă la
adresa Primăria Municipiului Re

şi
dotat

şi pod pentru acces spre
drumurile DN 58 şi DN 58B).

Parcare cu 88 de locuri, din care 22 pt
vehicule lungi, de transport interna

şi vândute.
Zona industrial

ş, respectiv Lunca Bârzavei.
Distan

şi anume cel din
Timişoara este de 102 km.

Distan
şi DN 58B este de 2 km.

Distan

şt
şi

şi ş-Severin.
0,35 euro/mp

În zona central ţa
va fi amenajat, direct deasupra ora

-
-
-

ţei cât ţia Poienii
Golului poate fi catalogat

ţei,
iar întregul areal situat deasupra ora

Pentru amplasarea diferitelor amena-
jamente destinate petrecerii timpului liber

ţie cca. 14 ha
de teren, foarte puţin împ

ţe de p

ţa prezint ţie central

-
ţele

rutiere bine amenajate. În cadrul întregii
planific -
ţarea doar în mic ţelor
naturale ale muntelui, pentru a nu modifi-
ca în mod semnificativ imaginea natural

ă a municipiului Re

ă între 357 522m,
un parc cu specific sportiv

ă ca foarte
atractivă, deoarece ni se oferă o imagine
foarte plăcută asupra centrului Re

ă
sportivă

ădurit

ă ă
la cel mai înalt punct 522m, poate fi luat în
calcul pentru planificarea de ansamblu a
parcului sportiv

ă o pozi ă
ă atât din Iugoslavia cât

ări se va avea în vedere, influen
ă măsură a suprafe

ă
ăcută a terenului existent.

şi
şului,

la o altitudine cuprins
şi pentru petre

cere a timpului liber, destinat atât locuito
rilor Reşi şi turiştilor. Pozi

şi
şului

la cca. 357m, fiind ideal pentru o zon
şi de petrecere a timpului liber.

şi recreerii ne stau la dispozi
şi mari

suprafe şune. Întregul areal, pân

şi de petrecere a timpului
liber. Reşi şi
este accesibil şi

din Ungaria, precum şi multor oraşe ro
mâneşti mari prin intermediul unei re

şi foarte pl

8

Parc pentru petrecerea timpului
liber Dealul Golului - Re}i]a

CONTACT: Adresa: Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 1A, Municipiul Re ţa, judeţ Cara S
T -

şi ş- everin
el./fax: + 40 0255 215314 web: www.primariaresita.ro e-mail: primar@primariaresita.ro proiecte@primariaresita.ro

Decizia dumneavoastr ŢA nu poate
decât s ţeze c ţi contacta, într-un timp cât mai scurt.

ă de a vă desfă
ă ne bucure ă ne încredin ă ne ve

şura activitatea în Municipiul REŞI
şi s

Decizia dumneavoastr ŢA nu poate
decât s ţeze c ţi contacta, într-un timp cât mai scurt.

ă de a vă desfă
ă ne bucure ă ne încredin ă ne ve

şura activitatea în Municipiul REŞI
şi s

Investiţi ţa!ReşilaInvestiţi ţa!Reşila

Zona industrial@ Valea [erovei, Re}i]a, jude]ul Cara}-Severin

Parc industrial
Valea Ţerovei

Zonă de agrement
Dealul Golului
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