
În data de 29.01.2011 în
„Parcul Tricolorului”

ţiunea „O zi pentru ora ţiune
la care s-au derulat activit ţi de salubrizare: colectare
resturi menajere (hâ

ţarea aleilor
de z ţiune
reprezentanţi ai Prim ţa

şi „Centrul Civic - Parcul
C şana”, ac şul meu”, ac

şurilor de
gunoi din cele dou şi cur

şi şi ai SC
Prescom SA.

ără
ă

rtii, pungi, etc), golirea co
ă parcuri, precum ă

ăpadă. Au participat la această ac
ăriei municipiului Re

Primăria Re
ă Socială”, a plătit unui număr de 117

beneficiari de venit minim garantat subven
ălzirea locuin ărbuni

ă, în perioada
07.02.2011-11.02.2011 s-au efectuat 48 de anchete
sociale pentru persoanele încadrate în grad de
handicap grav

ăria Municipiului Re

ă a anului 2010, încasările au scăzut cu
259.866,30 lei. Precizăm că, în baza Hotărârii de
Consiliu Local nr. 459 din 20.12.2010, până în data de
28.02.2011 contribuabilii persoane fizice beneficiază
de scutire la plata dobânzilor ă

ă debitul restant.
De asemenea, atât contribuabilii persoane fizice cât

ă integral debitul aferent
anului fiscal 2011 până în data de 31.03.2011
beneficiază de o bonifica

ăriei Municipiului Re
ătre Compania Na ă de

Autostrăzi
ă de Drumuri

ă de
ocolire a municipiului Re

ă ă în partea de nord a
localită

ărind pe cât posibil traseul unui drum de exploatare
existent până la kilometrul 2 + 120, unde traversează
calea ferată prin intermediul unui pasaj denivelat,
urmărind Valea Moniomului până la intersec

ăm că acest traseu este corelat cu Planul Urbanistic
General al municipiului Re

ăcând parte din programul
aprobat de proiectare pentru obiective de investi

Primăria Municipiului Re
ării Regionale

ării, zona turistică
Secu a întrunit punctajul pentru atestare ca sta

ă de interes local. Primăria Municipiului Re
ă promoveze acest obiectiv turistic în vederea

dezvoltării zonei de agrement. De asemenea se
inten ă adăugarea altor două zone turistice de
interes local: Poiana Golului

şi

şi combustibili
petrolieri, pentru lunile noiembrie şi decembrie 2010 în
cuantum de 4.865 lei. Totodat

şi au fost reverificate 26 de familii aflate
în plata ajutorului social.

Prim şi
şi Taxe” a încasat în

luna ianuarie 2011 suma de 1.189.648,70 lei din plata
impozitelor şi taxelor locale. Comparativ cu aceeaşi
perioad

şi a penalit

ştia achit
şi

persoane juridice care achit

şi
şi avizat de c

şi Drumuri Na
şi Poduri Timişoara

studiul de prefezabilitate pentru obiectivul „Variant
şi

şoar
şi

şi

şi
şi

Turismului, care a evaluat poten
şi

şi
şte s

şi Câlnicel.

ţa, prin Serviciul Public „Direcţia de
Asistenţ

ţiile la
înc ţei cu lemne, c

ţa prin intermediul
Serviciului Public „Direcţia Impozite

ţilor de

întârziere în cazul în care ace

ţie de 10 % din debitul datorat.

La solicitarea Prim ţa a fost
finalizat ţional

ţionale din România S.A.,
Direcţia Regional

ţa pe relaţia DN 58 DN 58
B”. Traseul avizat se desf

ţii Re ţa, pe teritoriul administrativ al munici
piului. Acesta se desprinde din DN 58 la kilometrul 34 +
300 (km 0 + 000 al variantei), orientându-se spre vest,
urm

ţia DN 58B
la kilometrul 7 + 600 (km 7 + 169 al variantei). Menţio
n

ţa.

În cursul anului 2011 se va elabora documentaţia la
faza de studiu de fezabilitate a obiectivului
susmenţionat, aceasta f

ţii
pentru anul în curs.

ţa a fost gazda unei
delegaţii din cadrul Ministerului Dezvolt

ţialul turistic al
municipiului Re ţa. În urma evalu

ţiune
turistic ţa
dore

ţioneaz

-

-

-

Prim ţa a organizat

ţa se vede pus
ţia de a soma operatorul de transport public local

Prescom S.A. în vederea introducerii în circuitul
transportului public local a celor 8 autobuze
achiziţionate în urm

ţa în favoarea acestui operator, pe care acesta are
obligaţia de a le respecta .

ăria Re

ăria Municipiului Re ă în
situa

ă cu o lună de zile, de
ărâri succesive ale Consiliului Local

Re

şi

Prim şi

şi au fost
adoptate 3 hot

şi
şi pune în aplicare
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Anunţuri,

publicitate

Anunţuri,

publicitate,

agenţii imobiliare

Alocaţia pentru

susţinerea familiei

Strategiei UE pentru

regiunea Dun riiă

Ordinea de zi a edinţei

ordinare a CL Re iţa

din data de 10.02.2011

ş

ş

Noile automobile vor fi

echipate cu lumini de zi

Primăria Reşiţa ne informează

În cadrul conferinţei de pres ţinut
ţean CS, Sorin Frunz

roiectul "Sistem integrat de management al de ţul Cara
care

ţional Sectorial - Mediu,Axa 2, prev ţa prin
intermediul instrumentelor structurale.

Documentaţia tehnic ţinerii finanţ
ţei Tehnice acordate prin Programul ISPA m

ţiei
fiind suportat

ţul Cara
ţului în 7 zone de colectare, dup

.

Î

-
-

c
-

-

Î

-

.

ă sus ă în 8 februarie 2011,
pre ăverde, a prezentat
p

ăzute a se finan

ă necesară ob ării proiectului s-a
realizat în cadrul Asisten ăsura
2005/RO/16/P/PA/001-05, suma totală alocată pentru realizarea aplica

ă de către Ministerul Mediului ădurilor

ă pe divizarea jude ă cum
urmează

Zona 1 va fi deservită de baza centrală de gestionare a deşeurilor din
Lupac (investiţie nouă)

Zona 2 va fi deservită de staţia de transfer a deşeurilor din Bozovici,
(investiţie nouă)

Zona 3 va fi deservită de staţia de transfer a deşeurilor din Pojejena,
(investiţie nouă)

Zona 4 este deservită de staţia de transfer a deşeurilor din Oravita,
realizată anterior în cadrul unui proiect Phare

Zona 5 este deservită de staţia de transfer a deşeurilor din Băile
Herculane, realizată anterior în cadrul unui proiect Phare

Zona 6 va fi deservită de staţia de transfer a deşeurilor din Oţelu Roşu,
(investiţie nouă).

Zona 7 este zona turistică Semenic unde, în cadrul unui proiect Phare,
a fost amenajat anterior un centru de stocare temporară a deşeurilor
reciclabiie colectate în zona.

Investiţiile care vor fi finanţate din POS Mediu în cadrul proiectului
„Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Caraş-Severin"
sunt următoarele:

Baza centrală de de gestionare a deşeurilor din Lupac, care va
include următoarele facilităţi:

depozitul judeţean de deşeuri care va deservi întreaga populaţie a jud
Caraş-Severin, construit în conformitate cucerinţele Uniunii Europene

instalaţia de tratare mecano-biologică a deşeurilor biodegradabile
instalaţia de sortare pentru deşeuri reciclabiie.

Staţii de transfer la Oţelu Roşu, Bozovici şi Pojejena

nchiderea celor 8 depozite urbane de deşeuri existente si a
depozitelor rurale neconforme din cele 69 comune ale judeţului (închiderea
acestora din urmă s-a făcut deja urmând să fie decontată în proiect).

Valoarea totală a proiectului rezultată în urma Studiului de Fezabilitate
este de 51.335.939 Euro, incluzând valoarea TVA. Cheltuielile eligibile
sunt de 39.227.790 Euro, din care contribuţia Consiliului Judeţean Caraş-
Severin va fi de 2% (724.878 Euro), difererenţa reprezentând finanţarea
UE şi contribuţia de la Bugetul de Stat.

Consiliul Judeţean
Caraş-Sever in va
trebui să suporte şi
cheltuielile ne-eligibile
legate de reabilitarea
căilor de acces spre o
biectele de infrastruc
tură create în cadrul
proiectului pre um şi
TVA pentru lucră rile
ne eligibile, estimate
la cea 2 milioane Euro.

În cadrul proiectului sunt prevăzute 12 contracte de achiziţie publică
5 contracte de lucrări (cel mai important fiind cel de la Lupac - cea

18.213.927 Euro)
5 contracte de servicii
2 contracte de furnizare pentru echipamente.
Proiectul a fost finalizat, urmând ca, după aprobarea de către Ministerul

Mediului şi Pădurilor a valorilor investiţiilor propuse, Consiliul Judeţean
Caraş-Severin să adopte hotărârile de aprobare a Studiului de Fezabilitate
şi a valorii co-finanţării proprii.

Proiectul va urma ciciui de aprobare de către Comisia Europeană,
termenul estimat pentru semnarea contractului de finanţare fiind luna
aprilie 2011.

n data de 27.01.2011 a avut loc la Bucureşti o misiune de evaluare a
proiectului de către reprezentanţii Comisiei Europene. Cu această ocazie,
dl. Benoit Nadler, reprezentantul Comisiei Europene, a recomandat dema
rarea în avans a achiziţiilor publice prevăzute în cadrul proiectului. De
îndată ce valorile finale contractelor vor aprobate de Ministerul Mediului şi
Pădurilor, Consiliul Jud Caraş-Severin va publica anunţurile de intenţie
pentru demararea achiziţiei publice în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

şedintele Consiliului Jude
şeurilor în jude ş-

Severin" este cuprins în lista proiectelor majore prioritare din
Programul Opera

şi P şi Programul ISPA.
Sistemul de gestiune a deşeurilor proiectat pentru jude ş-

Severin se bazeaz

1.

2.

3.
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L

va organiza în data de , cu începere de la ora 10.00,
, cu scopul de a

a e ţiunea de pe
Valea Cernei Liga Studenţilor din Universitatea „Eftimie
Murgu”, împreun ţilor ţia
„Cogito” din Re ţa organizeaz

AJOFM Caraş-Severin prin Punctul de lucru din B

şi Asocia
şi şi

cercuri cu caracter cultural-sportiv

ăile Herculane
23 februarie

”Bursa locurilor de muncă vacante în turism”
coperi locuril de muncă în sectorul turistic din sta

ă cu Casa de Cultură a Studen
ă, gratuit, o serie de cursuri

Etnicii germani din Caraş-Severin au început manifest
şan onsiliul Jude ş-Severin va

participa în perioada 3-6 martie cu un stand propriu, la Târgul
interna şura la Budapesta a
Gr

şoar

şi Gr
şni

ările
tradi ă

ă
ădini ăile

Herculane se desfă ă Proiectul educa ă ăm să
iubim natura”, derulat în parteneriat cu Administra

ădini
ător comunei Mehadia

ţionale de F ţean Cara

ţional de turism care se va desf
ţa cu Program Prelungit “Floare de colţ” din B

ţional “Înv ţ
ţia Parcului

Naţional Domogld-Valea Cernei ţa cu Program Normal
din satul Valea Bolva ţei, aparţin

�

Inspectoratul Judeţean
de Poliţie

Inspectoratul

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Judeţean
de Jandarmi

11.02.2011: au tăiat cu un
ferăstrău mecanic un număr de 11
arbori nemarcaţi de pe o proprietate
privată din Grădinari.

11-14.01.2011: acţ iune a
poliţiştilor rutieri pe DN6, în vederea
combaterii încălcării normelor
rutiere ce reglementează viteza de
deplasare a autovehiculelor.

13.02.2011: accident rutier pe
DN 68, în afara localităţii Obreja
soldat cu o victimă.

14.02.2011: lucrători din cadrul
Postului de Poliţie Transporturi Ca-
ransebeş, au depistat un bărbat ce
poseda un Mandat de Executare a
Pedepsei Închisorii pentru săvârşi-
rea infracţiunii de furt calificat.

14.02.2011: un bărbat a tăiat din

sectorul de cale ferată dintre Ber-
zovia şi Oraviţa, circuitele telefonice
de sârmă, de pe un număr de 18 feţe
de stâlpi, fiind întrerupte convorbirile
telefonice între Staţiile Răcăşdia şi
Berzovia.

15.02.2011: au fost identificaţi
12 suspecţi de furt de cablu
telefonic.

15.02.2011: accident rutier pe B-
dul Muncii, din Reşiţa, datorat stării
de ebrietate a conducătorului unui
moped.

15.02.2011: specialişti în preve-
nirea criminalităţii de la Inspecto-
ratul de Poliţie al Judeţului C-S,
Centrul de Prevenire, Evaluare şi
Consiliere Antidrog C-S şi IJJ C-S
au fost prezenţi în mijlocul elevilor
Centrului Şcolar pt. Educaţie Inclu-
zivă „Aurora” Reşiţa, pt. a le vorbi
despre infracţiuni şi consecinţele lor

În ianuarie, jandarmii au execu-
tat un număr de 593 misiuni, din
care: 395 misiuni de menţinere a
ordinii publice, din care 112 în staţiu-
ni montane, 63 patrule independen-
te executate în mediul urban, 181
patrule mixte executate în mediul
urban, 37 patrule intercomunale, 2
acţiuni executate în zone de interes
operativ, 195 misiuni de asigurare a
ordinii publice, din care 1 misiune de
asigurare a ordinii publice la
manifestări de protest, 4 misiuni de
asigurare a ordinii publice la manif-
estări cultural-artistice, religioase,
186 misiuni de asigurare a ordinii
publice la instanţe, 67 acţiuni de
intervenţie, 3 acţiuni executate în
cooperare cu alte instituţii.

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,
“ ”

“ ”

ANUNŢURI GRATUITE PENTRU PERSOANE FIZICE

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

Imobiliare

Vând casă în Câlnic, 60.000 €.
Tel. 0768-405674. (RR)

Vând casă renovată 3 camere,
bucătărie, baie, hol, terasă, gresie,
faian ă, podele, centrală, încălzire,
termopane, curte, grădină, acces
auto, Boc ă. Tel. 0771-
44958.

ţ

şa Montan

Închiriez apartament 2 camere
renovat, mobilat. Tel. 0765-618802,
0730-023551.

ă, 2 camere, bucătărie, baie,
anexe, posibilitate privatizare. Pre

ă cu îmbunătă-

ă. Tel. 0743-065496.
Vând casă Muncitoresc, str. N.

Grigorescu nr. 5. Tel. 0771-766212.

ă. Tel. 0727-891296, 0745-
699088.

Vând urgent apartament 3
camere, conf. 1, semidecomandat,
îmbunătă

ă în com.
Jamu Mare cu apartament în Re

ă în zona Victo-
ria, mobilată ă, 16.000 €.
Tel. 0721-039835.

ă în Lugoj, zona CEC,
3 camere, baie, bucătărie, anexe,
apă, canalizare, construită în 1972,
cărămidă. Tel. 0256-359144, 0729-
902647.

Persoană fizică, vând garsonie-
ră conf. 1, 30 mp, et. 2, multiple
îmbunătă ă. Pre

ămin cu 2 camere, et. 1,
centrală termică, ferestre termopan,
baie renovată, par

ă. Tel. 0741-166573.
Vând casă în com.

ătărie de vară, grădină 3.000 mp.
Pre

ă Dognecea, 3 came-
re, cablu tv, telefon, mobilat sau
nemobilat. Tel. 0355-411682, 0730-
156315.

ă la robinet

ă în
Re

ă ătă ă, 12.500 €
negociabil. Tel. 0728-543438

ă

V nd apartamen

V nd

V nd apartamen 2 camere,
Lunc

V nd

V nd

V nd

V nd

V nd

â urgent t la
cas

ţ
26.000 € neg. Tel. 0727-208277,
0740-065687.

â garsonier
ţiri, exclus intermediari, preţ neg.
Tel. 0785-866199.

Schimb apartament 2 camere cu
apartament 3 camere. Ofer diferen-
ţ

â t

ţit, sau schimb cu aparta-
ment în Craiova. Preţ neg. Tel.
0355-802548, 0749-486188.

â sau schimb cas
ţa

+ dif. Tel. 0721-461838.
Vând apartament 3 camere,

conf. 1, et. 1, zona Trandafirul. Tel.
0355-801140, 0255-253973.

â garsonier

â cas

ţiri, liber ţ 11.500 €.
Tel. 0770-746033, 0728-213320.

Vând c

ţial mobilat,
liber

ţ 7.000 €. Tel. 0748-275177.
â cas

â teren în satul Bistriţa, 10
km de Tr. Severin, cu ap

ţ 8 €/mp neg. Tel.
0762-976403.

Particular vinde garsonier
ţa, zona Victoria în Govândari,

disponibil ţit

-

şi

şi renovat

Şipet jud.
Timiş, 3 camere, coridor, şpais, bu-
c

şi curent tras. Pre

şi
şi îmbun

şi
0355-801355.

Vând apartament 2 camere în
Govândari, zona Intim 22.000 €. Tel.
0770-765772.

Vând ap. 3 camere, semideco
mandat, cu central şi termopane,
et. 3/4, zona Renk sau schimb cu
ap. cu 2 camere conf. 1, zona
centru. Tel. 0743-240422, 0761-
672637, 0355-426534.

Vând casă în comuna Ramna.
Tel. 0745-205895.

Vând sau schimb ap. 2 camere,
zona Intim şi garsonieră micro 4 cu
ap. 3 sau 4 camere zona Micro 4.
Tel. 0746-351793.

Schimb apartament 3 camere
îmbunătă

ătă
ădină în ora

ă de 940 mp, imediat după al
doilea Peco, pe partea dreapta a

ă, dotat cu
termopane, centrală proprie, mobi
lat. Pre

ătărie, baie, debara, pivni ă 5
mp, pod de uscat rufe, co

ă. Tel.
0371-393490.

Vând teren intravilan, pe Calea
Caransebe

ă, termopane, u ă
metalică, 22.000 €. Tel. 0770-
765772.

Vând apartament confort 2,
micro 2, etaj 4/4 cu acoperi

ă, termopane, încălzire,
mobilat par

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

ă 5 camere, baie,
bucătărie, garaj, curte, încălzire
centrală. Tel. 0747-061958.

Vând apartament 2 camere
semidecomandat, zona Luncă, et.
1, gresie, faian ă, centrală, termo
pane, locuibil de mâine pt. cei
interesa

ăr apartament 2 camere
conf. 1 dec. în Luncă, ofer 24.000 €.
Tel. 0760-604669.

Vând 2 camere de cămin, parter,
cu îmbunătă

ă.
Pre

ă, posibilitate racordare
la apă

ă, la 5 km de
Băile Herculane. Teren plat. Pre

ămin, toate
facilită

ă, geamuri termopan,
u ă metalică, interfon la intrare. Tel.
0741-128385.

Vând apartament 2 camere
Re

ţit cu apartament 4 camere
neîmbun ţit. Tel. 0723-894929.

Vând o gr ţa,
pe Calea Caransebe -

ţ
-

ţa,
apartament cu o camer

-
ţ 85 € neg. Tel. 0769-235390.

Vând apartament 2 camere,
buc ţ

ţionale în cartier Lunc

ţa. Tel.
0722-630097.

Particular vând apartament 2
camere la Intim 54 mp semideco-
mandat, central

ţ
ţial. Tel. 0771-449583.

Vând cas
ţiri, renovat

ţa, confort 1, etaj 1, exclus turn.
Tel. 0724-700792.

Vând cas

ţ -

ţi. Tel. 0761-333061.
Cump

ţiri. Preţ neg. Tel. 0744-
627916.

Schimb sau vând apartament 2
camere, conf. 1, decomandat, utilat
complet, et. 4/4, acoperi

ţ 28.000 € neg. Tel. 0742-
527232.

Vând teren intravilan Mehadia,
17.000 mp, FS 60 m, la

ţional
ţ negociabil. Tel.

0720-026801.
Vând teren 20.000 mp, la 300 m

de ţional
ţ

negociabil. Tel. 0720-026801.
Închiriez 2 camere c

ţile: cablu, tv, mobilate,
izolate, central

ţa, b-dul Republicii. Preţ 20.000
negociabil. Tel. 0721-672038.

şul Reşi
şului, în supra

fa
şo

selei, circa 100 de metri de la şosea,
cu drum de acces, se poate ajunge
şi cu autoturismul.Tel.0752-123434,
0751-132460, 0355-427484.

Ofer spre închiriere, în Reşi

şuri de fum
func

şului, km 1-2, Reşi

ş

ş, gresie,
faian

şa Montan

şi

ş nou, str. P.
Maior cu ap. 3 camere sau cas

şosea
interna

şi curent. Pre

şosea interna

ş

şi
(continuare )în pagina 7

,Anunturi ,Anunturi

Închiriez un spaţiu ultracentral
(lâng

ţ 180
lei/lun

Vând cas ţa, str.
Emanuel Guru nr. 50, 3 camere,
baie, dependinţe, ap

.

Ţerova, apartament 2 camere,
Micro 3. Tel. 0729-950354.

Vând în Obreja cas
ţelu Ro

ţii, bl. 6, 2 camere, 25.000
€. Tel. 0740-536864. (R.R)

Vând cas

ţa, str.
Emanuel Gurzu, nr. 50, cu etaj, 13
camere, dependinţe, 125.000 €
neg. Tel. 0255-571910. (R.R)

ă primărie), 28 mp, toate dotă-
rile, 250 €/lună. Tel. 0754-917166.

Vând două camere de cămin
recent renovate, ceas de gaz,
termopane etc. Ocupabile imediat.
Tel. 0765-618802, 0730-023355.

Închiriez teren în Câlnic, aproxi-
mativ 1.000 mp, pentru depozit,
garaj, grădină

ă. Tel. 0721-414951.
ă în Oravi

ă, canalizare.
Tel. 0255-571910.

Vând în Cuptoare 2 case,
55.000 € neg; teren, 5 000 mp, la 7
km de Minda, 25.000 lei. Tel. 0255-
233854. (R.R)

Vând casă în Secă

ă în Moniom sau

ă cu teren,
25.000 €; apartament în O

ă

ă în Ocna de Fier,
7.000 € neg.Tel. 0767-867373. (RR)

Vând casă în Oravi

şi altele, pre

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

Schimb cu cas

şu,
str. Libert

Vând cas ţa, 38.000 €.
Tel. 0733-043799, 0356-438251
(dup

Vând apartament în Re ţa, str.
F s -

ţ
ţe, gr

ţa, 5 camere,
2 pivniţe, gr

ţ

â t

â sau închiriez apartament
82 mp, parter, P-ţa Re ţa Sud, mo-
dificat, amenajat pt. privatizare. Preţ
50.000 €. Tel. 0745-250110, 0754-
917166.

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

Ofer spre închiriere spaţiu co-
mercial,Al. Tineretului bl. 5, ap. 6, 31
mp. Preţ 200 €/lun

ă în Oravi

ă ora 18.00). (R.R)

ăgăra

ă vacan ă Gărâna, 3
camere + dependin ădină 2779
mp. Tel. 0788-392265, 0722-
394000. (RR)

Vând casă în Re
ădină, lângă Bl. 800,

140.000 €. Tel. 0355-11991, 0747-
969193. (RR)

Vând în Boc ă 3 camere,
pivni ă, gaz, grădină, baie, 40.000 €
neg. Tel. 0771-241921, 0255-
555120. (RR)

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

ă neg. Tel. 0355-
802219.

şi
şului, bl. 1, et. 1, zona ta

dion, 2 camere, decomandat, recent
renovat. Tel. 0764-425647, 0745-
627325. (RR)

Vând cas

şi

şa cas

şi

şi

V nd apartamen 4 camere
conf. 1 sau schimb cu apartament 2
camere + dif. Tel. 0355-807123.

V nd

Diverse
Cump ţuic

Vând ma

ţ 170 lei sau
schimb cu telefon. Vând jocuri
originale PS2, PSP, PS3, X-box,
Wii, preţ 20 lei bucata. Tel. 0721-
414951.

Vând în Anina dulap mare de
dormitor, 100 €, saltele 100 lei, birou
de colţ cu mas

ţ
500 lei. Tel. 0255-215848, 0722-
839722.

Cump

ţie pentru
înc

ăr cazan de ă din alu-
miniu alimentar. Tel. 0723-569830.

ă de cusut Singer,
unelte pentru făcut pălării. Tel. 0255-
257476 după ora 18.

Vând joc Sony Play Station 2,
manete + jocuri, pre

ă de lucru 250 lei. Tel.
0749-044785, 0255-240062.

Vând o claie mare de fân. Pre

ăr laptop. Tel. 0745-
583129.

Cumpăr în Anina sta
ărcat baterii auto. Tel. 0255-

240368, 0721-250804. (RR)

şin

Vând în Măureni porumb, 15 lei
măsura. Tel. 0255-526023. (R.R)

ANUNŢ
Consiliul Local al ora

ţul Cara - ţie
public

ţ

ţ ţul de pornire al licitaţiei este de 27.300 lei.
Spaţiu de producţie “TÂMPL

ţ ţul de pornire al licitaţiei este de
16.000 lei.

ţ
.

ţ
ţie de gr

ţ
ţie de gr

ţie public ţiona de la sediul Prim
“ . .

ţia va avea loc în data de 21.02.2011, ora 12.00 în cadrul
Prim “

ţii suplimentare se pot obţine la telefon 0730-909335.

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

şi închirierea
urm

şuluiAnina -
Colonia Br

şul Anina zona
G

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

Teren în suprafa şul Anina, str. V. Birou cu
destina

şul Anina, str. M.
Sadoveanu cu destina

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

Licita
şuluiAnina, Birou Secretar”.

Informa

ă o nouă licita
ă deschisă pentru vânzarea, concesionarea

ătoarelor bunuri:

Teren în suprafa ă de 6.35 mp. situat în extravilanul ora
ădet, cuprins în C.F nr. 30 635, nr. cadastral 30 635 în vederea

înfiin ării unei ferme. Pre
ĂRIE” situat în ora

ării, în suprafa ă de 88,35 mp. Pre

Teren în suprafa ă de 25 mp, situat în ora

ă de 63 mp, situat în ora
ădină, cuprins în C.F. nr. 3, nr. top. 1163/58/238/b…1/1/1;

Teren în suprafa ă de 60 mp, situat în ora
ădină, cuprins în C.F. nr. 2995, nr. top.

1163/53/238/b…a/1/1/b/29;
Documentele privind vânzarea, concesionarea

ă se pot achizi ăriei ora

ăriei ora

VÂNZĂRI BUNURI:
1)

ĂRI TERENURI:
1)

2)

2)

CONCESION

ÎNCHIRIERI DE TERENURI:
1)

PRIMAR, SECRETAR,
GHEORGHE NEICU jr. IRINA IZVERNARI

Vând 4400 mp teren în Ezeri
ţ

neg. la faţa locului. Tel. 0761-
649997.

Vând sau arendez terenuri în
com. Ezeri

ţelegere. Tel. 0723-734512.
Vând apartament cu 1 camer
ţ 14.000 €. Tel. 0770-472754,

0786-758455.
Vând casa Ghertenis, suprafaţ

ţ negociabil
16.000 €. Tel. 0749-505510.

Cump ţa, 3
camere, confort 1 decomandat, bloc
4 etaje, ofer 28.000 €. Contact:
elisabetaplestici@yahoo.it tel.
00393201586106.

Schimb cas ţit
ţa, zona Gr

ţ

ţ

ţa, Moroasa I, 68 mp, conf. 1,
semidecomandat, et. 1/4, gresie, fa-
ianţ

ţi
complete 38.000 €. Tel. 0727-
798285.

ţiu comercial,
90 mp + 40 mp teras

ţile. Spaţiul are 2 intr -
-

ţ 500 €. Tel. 0723-689971.
Vând cas

ţ 40.000 €.

ş,
direct la şosea sau închiriez, pre

ş, accept şi alte variante
la în

şi

şi

şa Montan

ş,
gresie, faian

şi

şa
Român

şi exist

şa Montan

ă,
pre

ă
teren 4000 mp, pre

ăr apartament în Re

ă îmbunătă ă
situată în Re ădina
Zoologică cu similar Câlnic. Tel.
0724-092631.

Vând casă renovată 3 camere,
bucătărie, baie, hol, terasă, gresie,
faian ă, podele, centrală încălzire,
termopane, curte, grădină acces
auto, Boc ă. Tel. 0771-
449583.

Vând apartament confort 2
Micro 2, etaj 4/4, cu acoperi

ă termopane, încălzire.
Tel. 0724-700792.

Vând apartament 3 camere,
cărămidă, recent reabilitat termic, în
Re

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

Ofer spre închiriere în Boc
ă la MFA spa

ă pavată, toate
utilită ări sepa
rate ă posibilitatea de diviza
re. Pre

ă Boc ă la
str. Principală, contact adelatelechi
@yahoo.com sau tel. 0748-051170
sau 0255-552020. Pre



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 apartament 2 camere decomandat,
situat în Lunca Pomostului, et. 3/4. Preţ
29.000 € neg.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

-

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

3

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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7 feb. ‘ 1 135,5259
8 feb. ‘ 1 135,7636
9 feb. ‘ 1 136,6286

10 feb. ‘ 1 136,3250
11 feb. ‘ 1 137,7682
14 feb. ‘ 1 137,7095
15 feb. ‘ 1 138,5815
16 feb. ‘ 1 138,9835

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
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Valoarea nominală a unui tichet de masă pentru semestrul I al anului 2011 va creşte de la 8,72 lei la 9 lei
Camera Deputaţilor a anunţat adoptarea propunerii legislative privind eliminarea taxei publice pentru Societatea
Română de Televiziune. Senatul este for decizional în acest caz Pentru semestrul I 2011, începând cu luna
februarie, valoarea sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creşă este de 370 lei Pensiile
militarilor şi poliţiştilor vor fi administrate de case de pensii sectoriale, conform unui proiect elaborat de Ministerul
Muncii Tichetul valoric reprezentând prima de casare va fi şi în anul 2011, de 3800 de lei BNR a modificat
prognoza de inflaţie pentru 2011 până la 3,6% Platforma e-România va fi operaţională de la mijlocul anului

A intrat în vigoare . Excepţie face măsura introducerii
clasei pregătitoare în învăţământul primar, care se va aplica începând cu anul
şcolar 2012-2013. De asemenea, măsura introducerii clasei a IX-a în
învăţământul gimnazial se va aplica începând cu generaţia de elevi care intră
în clasa a V-a în anul şcolar 2011-2012. Aceşti elevi vor forma şi prima genera
ţie care va da admiterea la liceu în conformitate cu prevederile Leg nr. 1/2011.

noua lege a educaţiei

-
ii

Fondul Proprietatea (FP) a ra
portat pentru anul trecut un profit net
de 456,2 milioane lei (108,3 milioane
de euro), cu 37,5% mai redus decât
în 2009, dar de peste două ori mai
mare faţă de nivelul estimat.

-

4

� Ordinul Ministerului Muncii, Familiei ţiei Sociale nr.
1652/2010 privind aprobarea formatului standard al bugetului, anexa
la contractul de finanţare încheiat pentru proiectele depuse în cadrul
schemei de ajutor de stat pentru ocuparea forţei de munc

ţa salariaţilor" (M.O. nr. 849/17.12.2010)
Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (M.O.

nr. 852/20.12.2010)
Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate

publica, necesara realiz ţional,
judeţean .u.G. nr.
118/2006 privind înfiinţarea, organizarea ţii
a (M.O. nr. 853/20.12.2010)

.u.G.
nr. 45/2010 pentru modificarea art. 1 din O.u.G. nr. 71/2009 privind pla-
ta unor sume prev

(M.O. nr.
853/20.12.2010)

H.G. nr. 1251/2010 pentru modificarea H.G. nr. 1.502/2009 privind
organizarea ţiei

ţelor din România în anul 2011 (M.O. nr. 856/21.12.2010)
Legea nr. 249/2010 pentru modificarea

(M.O. nr.
857/21.12.2010)

Legea nr. 259/2010 a siguranţei digurilor (M.O.nr. 857/21.12.2010)
Ordinul Ministerului S ţii nr. 1494/2010 pentru completarea

Ordinului ministrului s ţii nr. 1.009/2010 privind acreditarea
unit ţilor sanitare care pot efectua activit ţi de b ţesuturi

ţesuturi

(M.O. nr. 857/21.12.2010)
Ordinul Ministerului Mediului -

(M.O. nr. 857/21.12.2010)
Ordinul Ministerului Mediului

. .
ţionarea grupurilor ţiilor de

produc

(M.O. nr. 861/22.12.2010)
H.G. nr. 1292/2010 pentru modificarea . .

(M.O. nr. 862/22.12.2010)
Ordinul Ministerului Mediului

ţiile acestora, modelul
documentelor de constituire, organizare ţionare, precum

ţinutul Registrului naţional al administratorilor de p

(M.O. nr. 862/22.12.2010)
Circulara B ţionale a României nr. 42/2010, privind ratele

dobânzilor plîtite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada
de aplicare 24 noiembrie-23.12.2010 (M.O. nr. 864 din 23.12.2010 (M.
Of. nr. 864/2010)

H.G. nr. 1267/2010 privind eliberarea certificatelor de clasificare, a
licentelor

ţiei, Cercet

ţ

şi Protec

şi specifica, denumita "Bani pentru
formare profesionala", şi al schemei de ajutor de minimis "Bani pentru
s şi siguran

şi local O.u.G. nr. 110/2010 pentru modificarea O
şi desf şurarea activit

şez

şi desf şurarea recens şi al
locuin

şi completarea Legii nr.
227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport

şi/sau
celule umane, respectiv de utilizator de şi/sau celule umane în

scop terapeutic
şi P

şi completarea Regulamentului privind atribuirea dreptului de
gestionare a faunei cinegetice, aprobat prin Ordinul ministrului
mediului şi p

şi P
şi completarea Normelor de aplicare a O G nr. 37/2005

privind recunoaşterea şi func şi organiza
şi silvice,

aprobata cu modific şi complet
şi dezvolt

şi completarea H G nr.
349/2005 privind depozitarea deşeurilor

şi P
şi

autorizarea ocoalelor silvice şi atribu
şi func şi

con şi al
ocoalelor silvice, aprobata prin Ordinul ministrului mediului şi p

şi brevetelor de turism (M.O. nr. 866/23.12.2010)
Ordinul Ministerului Educa şi Sportului

nr. 5620/2010 privind aprobarea programelor pentru concursul privind
ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate
în înv

ă, denumită
"Bani pentru completarea echipei", al schemei de ajutor de stat pentru
formare profesionala generala

ănătatea

ării unor obiective de interes na

ă ă
ămintelor culturale

O.u.G. nr. 113/2010 privind modificarea alin. (1) al art. II din O

ăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea
de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar

ă ământului popula

ănătă
ănătă

ă ă ănci de

ădurilor nr. 2265/2010 pentru mo
dificarea

ădurilor nr. 1.221/2010
ădurilor nr. 2164/2010 pentru

modificarea

ători, pentru comercializarea produselor agricole
ări ări prin Legea nr. 338/2005, aprobate

prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor ării rurale nr.
171/2006

ădurilor nr. 1920/2010 pentru
abrogarea prevederilor art. 15-20 din Procedura privind constituirea

ăduri
ădurilor

nr. 904/2010
ăncii Na

ării, Tineretului

ă ământul preuniversitar (M.O. nr. 872/28.12.2010)
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În actele normative din domeniul muncii şi protec
ţiei sociale sintagma „salariul mediu brut pe economie
utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor
sociale de stat” se înlocuieşte cu sintagma „

utilizat la fundamentarea buge
tului asigurărilor sociale de stat” (O G nr. 11/2011).

-

-
.u. .

câştigul
salarial mediu brut

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

Guvernul a adoptat recent Ordonanţa pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi
urbanismul.

Propunerea legislativă se încadrează în seria de acţiuni pe care
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului le realizează în vederea
reformării legislaţiei şi a practicilor din domeniul urbanismului în
scopul atingerii obiectivelor de dezvoltare urbană durabilă, creştere a
calităţii vieţii şi regenerare integrată a localităţilor României. Preve
derile ordonanţei intenţionează să clarifice elementele legislative şi să
stopeze practicile negative care au dus la situaţia actuală: difuzia
problematicii planificării teritoriale între departamente diferite ale
deciziei (lucrări publice, cultură, turism, urbanism, autorizare, inte
grare europeană, circulaţie, etc.), dificultatea relaţiei de coordonare,
lipsa exerciţiului în promovarea interesului public, lipsa profesioniştilor
sau lipsa de cultură de specialitate a personalului implicat.

Prin această ordonanţă se urmăreşte corelarea cu legea
administraţiei publice în privinţa atribuţiilor autorităţilor administraţiei
publice privind domeniul urbanismului şi consolidarea procesului de
planificare teritorială strategică şi integrată.

Astfel, sunt aduse clarificări privind responsabilităţile instituţiilor
administraţiei publice şi altor organisme implicate în procesul de
avizare şi aprobare a documentaţiilor de amenajarea teritoriului şi
urbanism. O modificare importantă o constituie reducerea drastică a
posibilităţilor privind modificarea documentaţiilor de urbanism apro
bate şi introducerea explicită a tematicii protecţiei peisajelor naturale

şi culturale pentru domeniile amenajării teritoriului şi urbanismului.
Ordonanţa aduce precizări privind posibilitatea asigurării furnizării în
comun a serviciilor publice privind planificarea urbană şi teritorială,
eliberarea certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire
pentru comunele care nu îşi pot organiza structuri de specialitate în
domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului.

Având în vedere că dezvoltarea durabilă şi coerentă a teritoriului
naţional este în primul rând o responsabilitate a autorităţilor adminis
traţiei publice, a fost consolidat rolul acestora privind planificarea şi
controlul dezvoltării. În acest sens, sunt stabilite competenţele de
iniţiere a elaborării documentaţiilor de amenajarea teritoriului şi
urbanism pentru autorităţile administraţiei publice locale, Guvernului,
respectiv ministerelor de specialitate, excepţiile fiind foarte clar
precizate. Ţinând cont de numeroasele cazuri de abuzuri privind
construirea fără încadrarea în regulamentele de urbanism aprobate,
prin lucrări neautorizate integral sau care nu respectă autorizaţia,
ordonanţa introduce dispoziţii privind imposibilitatea iniţierii şi/sau
aprobării a unor documentaţii de urbanism care au ca scop intrarea în
legalitate a unor construcţii edificate fără autorizaţie de construire sau
care nu respectă prevederile autorizaţiei de construire. În acest mod
se introduce o rigoare suplimentară prin eliminarea practicilor care pot
pune în pericol siguranţa cetăţenilor, sănătatea publică şi rezistenţa
imobilelor la seisme. Totodată prin aceste modificări nu va mai fi
premisă modificarea haotică a regulamentului de urbanism.

-

-

-

-

(Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului 2.02.2011)0
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Proiect de hot
ţa pe anul 2011.

Proiect de hot
ţarea unor investiţii.

Proiect de hot ţean
de onoare" al Municipiului Re ţa „post-mortem" defunctului
ROLF BOSSERT.

Proiect de hot

ţionare a comisiei, cu modific

Proiect de hot
ţ ţiile persoanelor care reprezint

ţa instanţelor de judecat
ţinerea ap

Proiect de hot
ţa referitoare la evaluarea performanţelor pro

fesionale individuale ale Secretarului Municipiului Re ţa
Diverse.

ărâre privind aprobarea bugetului de venituri

ărâre privind utilizarea excedentului anual al
bugetului local pentru finan

ărâre privind acordarea titlului de „Cetă

ărâre privind modificarea
ărârii Consiliului Local nr. 167/2009 privind numirea comisiei

de atestare a administratorilor de imobile
ările

ările ulterioare.
ărâre privind împuternicirea pre

ă să semneze delega ă
interesele Consiliului Local în fa ă precum

ărării.
ărâre privind aprobarea Propunerii Consiliului

Local al Mun Re

şi
cheltuieli al Consiliului Local al Mun Reşi

şi

şi completarea art. 1
al Hot

şi aprobarea
regulamentului de func şi
complet

şedintelui de
şedin

şi actele procedurale necesare în sus

şi
şi

.

. -
.

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

Proiecte de hot introduse în regim de urgenţărâre ă.
1.

2.

3.

4.

Proiect de hot ţ
ţia Municipiilor

ţiului administrativ nr. 310, situat în Re ţa, str. Petru Maior, nr. 2, bloc
800.

Proiect de hot
ţa a unui teren în suprafaţ

ţa, P-ţa 1 Decembrie 1918
ţie public ţ

ţa, Poiana Golului, în vederea demar
ţa"

Proiect de hot
ţiilor optime de delegare a gestiunii

activit ţii de producere a energiei termice
ţilor de transport, distribuţie

ţa".
Proiect de hot

Ţerovei
ţiei publice.

ărâre privind darea în folosin ă gratuită către
„Asocia

ărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în
domeniul privat al municipiului Re ă de 2890 mp
situat în municipiul Re

ă a terenurilor în suprafa ă de 2890 mp, respectiv 337.375
mp situat în Re ării proiectului „Parc
pentru petrecerea timpului liber Poiana Golului Re

ărâre privind aprobarea „Studiului de oportunitate
pentru fundamentarea

ă
ă

ărâre privind revocarea H.C.L. nr. 338 din 28.09.2010
privind aprobarea externalizării serviciilor de pază la obiectivul
Aglomerator - Valea

şi Oraşelor Monoindustriale din România" a
spa şi

şi
şi şi concesionarea prin

licita
şi

şi

şi stabilirea solu
şi de delegare a gestiunii

activit şi furnizare a energiei termice în
municipiul Reşi

şi aprobarea caietului de sarcini pentru
organizarea licita

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

.

Aloca]ia pentru sus]inerea familiei
Pot beneficia de alocaţie pentru susţine

rea familiei:
familiile ai căror membri sunt cetăţeni

români care locuiesc în România
familiile şi persoanele singure care nu

au cetăţenie română, dacă se află în una
dintre următoarele situaţii:

a) sunt cetăţeni ai unui stat membru al
Uniunii Europene, ai Spaţiului Economic Eu
ropean, ai Confederaţiei Elveţiene sau ai altor
state, pe perioada în care au domiciliul sau,
după caz, reşedinţa în România, în condiţiile
legii;

b) sunt cetăţeni străini sau apatrizi cărora
li s-a acordat, în condiţiile legii, o formă de
protecţie;

c) sunt apatrizi care au domiciliul sau,
după caz, reşedinţa în România, în condiţiile
legii.

Alocaţia pentru susţinerea familiei se
acordă în funcţie de venituri şi de numărul
copiilor din familie.

Limita maximă de venituri până la care se
acordă alocaţia pentru susţinerea familiei
este 370 lei/persoană.

Testarea veniturilor familiei se realizează
în acelaşi mod cu testarea veniturilor şi a
bunurilor familiei care solicită ajutor social.

Se recomandă urgentarea depunerii şi
înregistrării cererilor şi a documentelor nece
sare pentru stabilirea dreptului la alocaţia
pentru susţinerea familiei astfel încât să se
poată acorda cât mai repede posibil drepturile
pentru familiile îndreptăţite.

Toţi solicitanţii care au depus cererea în
luna ianuarie 2011 vor beneficia începând cu
această lună de alocaţie pentru susţinerea
familiei, întrucât acest drept se stabileşte
începând cu luna depunerii cererii.

Începând cu data de 21 ianuarie 2011,
primăriile aveau obligativitatea de a tipări
formularele de cerere i de a le pune la
dispoziţia solicitanţilor, astfel încât toţi
potenţialii beneficiari de acest tip de alocaţie
să poată intra în posesia dreptului.

Ca oricare alt drept de asistenţă socială, şi
alocaţia pentru susţinerea familiei se acordă
numai dacă familia solicită acest lucru, prin
depunerea unei cereri la primăria de domiciliu.

Subliniem faptul că Ministerul Muncii,
Familiei i Protecţiei Sociale se ocupă doar de
efectuarea plăţilor, responsabilitatea întocmi
rii i verificării dosarelor, precum şi transmite-
rii solicitării de plată revenind în totalitate
primăriilor.

-

-

-

-

1.

2.

ATENŢIE !

(27 Ianuarie 2011 mmuncii.ro)

Direcţia Politici Publice şi Comunicare,
3 ebruarie 2011

-

f

Informaţii suplimentare privind
alocaţia pentru susţinerea familiei

ş

ş

ş
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Modific@ri legislative în domeniul amenaj@rii teritoriului }i urbanismului

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

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

ţ ţa ţean Cara
ţionându-se ţie de urgenţ

Ordinea de zi a }edin]ei ordinare a Consiliului Local Re}i]a din data de 10.02.2011

Campania de informare „EuroInfo
Fonduri” întâlnire zonal@ Boc}a

17 februarie 2011
Institu ş-Se-

verin, prin Serviciul Afaceri Europene, deru-
leaz ş-Severin, Campania de
diseminare a informa

şi alte
finan

şte
gradul de absorb

ş-Severin.
Grupurile

şi tehnic.
Prima întâlnire zonal

şa, în
data de 17 februarie 2011, începând cu ora
10:30, în sala de şedin şa.
Sunt aşteptate s

şa, Berzovia, M ş,
Doclin, Ramna, Ocna de Fier şi Dognecea.

Pentru informa

ş-Severin, tel. 0255-
210.246.

ţia Prefectului - Judeţul Cara

ţul Cara
ţiilor privind planurile

operaţionale, fondurile structurale
ţ

ţii abilitate s ţii
legate de modul de elaborare a documenta-
ţiilor pentru obţinerea finanţ

ţie a fondurilor structurale la
nivelul Judeţului Cara

ţint
ţia public

ţ

ţe a Prim
ţint

ţile Boc

ţii suplimentare despre
campania de informare v ţi adresa Ser-
viciuluiAfaceri Europene din cadrul Instituţiei
Prefectului Judeţul Cara

ă în jude

ări „EuroInfo Fonduri” 2011, având ca
parteneri institu ă ofere informa

ărilor. Obiectivul
general al campaniei este acela de a cre

ă vizate în cadrul acestei
campanii sunt: administra ă locală,
mediul rural, IMM-urile, societatea civilă,
învă ământul profesional

ă din cadrul cam-
paniei de informare va avea loc la Boc

ăriei Boc
ă participe grupurile ă

vizate în cadrul acestei campanii din locali-
tă ăureni, Verme

ă pute
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Turcia şi Iran vor impulsiona relaţiile comerciale şi politice bilaterale, au declarat liderii celor două ţări în timpul vizitei preşedintelui turc Abdullah Gul în Iran

Pakistanul şi India vor relua discuţiile oficiale bilaterale Pakistanul a testat cu succes racheta sol-sol Babur cu o rază de acţiune de 600 de kilometri, capabilă să

poarte focoase strategice şi convenţionale Miniştrii de finanţe din cele mai mari 20 economii dezvoltate şi în curs de dezvoltare (G20) urmăresc un acord la

sfârşitul săptămânii, pentru o abordare în două etape în combaterea dezechilibrelor economice globale Consiliul municipal al oraşului New York a adoptat o

interdicţie privind fumatul în parcuri, pe plajă şi în alte locuri în aer liber

Odată cu schimbarea structurilor familiale, numărul
creşte dramatic. Femei divorţate, văduve, adolescente cu

copii riscă sărăcia şi excluziunea socială. Pe 31 ianuarie, comisia
pentru drepturile femeii a PE a organizat o audiere în cadrul
căreia participanţii au cerut ameliorarea serviciilor dedicate
părinţilor singuri şi un venit minim la nivel european.

părinţilor
singuri

Preşedintele Hosni Mubarak a demisionat, după
18 zile de proteste de stradă în . Consiliul
Superior al Armatei a preluat temporar prerogativele
puterii. Noul centru de putere s-a angajat să
realizeze o tranziţie democratică către civili şi
respectarea obligaţiilor internaţionale ale Egiptului.

Egipt
Trupele nu se vor retrage în totalitate

din Afganistan înainte de 1 ianuarie 2015, a
reiterat, într-o conferinţă de presă la Moscova,
reprezentantul special al secretarului general al
NATO pentru Caucazul de Sud şiAsia Centrală,
JamesAppathurai.

NATO

Misiunea Mars500 a ajuns la jum@tate
O misiune simulată de 500 de zile spre Marte poate părea unora

o cascadorie elaborată, dar experimentul în curs de desfăşurare,
care acum a "aterizat" pe Planeta Roşie, are un mare potenţial
pentru pregătirea viitorilor astronauţi pentru o excursie interplane
tară adevărată, consideră experţii.

Misiunea Mars500 a ajuns la jumătate, cu voluntarii "astronauţi"
efectuând o aterizare simulată pe Marte (12 februarie). Proiectul ar
trebui să ajute oamenii de ştiinţă şi planificatorii de misiuni să
înţeleagă mai bine stresul psihologic şi fiziologic pe care îl vor
resimţii membrii echipajului într-o călătorie lungă în spaţiu, au
declarat cercetătorii implicaţi în proiect. "Acesta este începutul în
obţinerea de date comportamentale fundamentale dintr-un spaţiu
ecologic închis pe lungă durată", a declarat David Dinges, un
profesor de psihologie la Universitatea din Pennsylvania, care
conduce unul din cele 100 de diferite experimente care se
desfăşoară pe parcursul proiectului Mars500. "Este o ocazie rară".

Mars500 este un experiment de 15 milioane $, condus de
Agenţia Spaţială Europeană, Rusia şi China. Acesta "a fost lansat"
în iunie anul trecut, când echipajul format din şase membrii de sex
masculin au fost blocaţi în interiorul unei machete la scară ce
reproduce o navă spaţială, la Institutul de Probleme Biomedicale de
la Moscova.

Proiectul simulează o excursie de 500 de zile spre Marte şi
înapoi, de unde şi numele. După aproximativ opt luni de călătorie
interplanetară virtuală, membrii echipajului, trei ruşi, doi europeni şi

un chinez, au "coborât" pe suprafaţa marţiană.
Studii similare misiunii Mars500 sunt o practică standard în

cercetarea zborului spaţial. NASAare mai multe astfel de programe,
de exemplu anualele demonstraţii în deşertul Arizona (cunoscute
sub numele de Desert RATS). Pentru ca experimentele analoage să
furnizeze informaţii utile, acestea trebuie să creeze condiţii cât mai
apropiate de cele întâlnite pe suprafaţa Lunii sau pe drum lung spre
Marte. "Cu cât fidelitatea este mai mare cu atât este mai mare
succesul", consideră managerul misiunii Desert RATS, Joe Kosmo,
de la NASA Johnson Space Center. Mars500 s-a străduit şi până
acum a reuşit să atingă acest deziderat.

Membrii echipajului urmează un program similar cu cel al
astronauţilor de la bordul Staţiei Spaţiale Internaţionale, au declarat
oficialii ESA. Ei au două zile libere în fiecare săptămână şi timpul de
muncă pe durata "zborului" este umplut cu lucrări de întreţinere,
experimente şi exerciţii zilnice. Fac duş o dată pe săptămână şi toate
conversaţiile cu centrul de control au un decalaj de 20 de minute.As
tronauţii vor câştiga fiecare aproximativ 97.000 dolari pentru că au
luat parte la experiment. "Aceştia nu sunt doar oameni care au dorit
să meargă într-un Biodom",a spus Dinges. Membrii echipajului, prin
tre care se numără medici, ingineri şi un astronaut, sunt aproxi mări
ale astronauţilor "reali", oameni care ar participa la un zbor spaţial

Până la sfârşitul studiului, Mars500 va deveni cea mai lungă
simulare de înaltă fidelitate a unui zbor spaţial în istorie. Acesta ar
trebui să extindă cunoştinţele cercetătorilor legate de impactul
călătoriei în spaţiu, deoarece cea mai lungă perioadă petrecută
vreodată de un om în spaţiu este de 438 zile. Cosmonaut rus Valeri
Polyakov a stabilit acest record la bordul staţiei spaţiale Mir în 1995.

-

-

-
-

.

Noile automobile vor fi
echipate cu lumini de zi

Începând din 7 februarie, 2011, toate noile
tipuri de autoturisme şi camionete mici pentru
marfă vor trebui să fie echipate cu lumini de zi
(Daytime Running Lights - DRL). Camioanele
şi autobuzele vor urma 18 luni mai târziu, în
august 2012. Luminile de zi DRL sunt dispo
zitive de iluminat care intră în funcţiune auto
mat în momentul pornirii motorului. Este de
aşteptat ca acestea să ducă la îmbunătăţirea
siguranţei rutiere prin creşterea substanţială a
vizibilităţii autovehiculelor pentru ceilalţi
participanţi la trafic. Aceste dispozitive au un
consum de energie redus în comparaţie cu cel
al luminilor de întâlnire existente în prezent. În
ţările în care luminile de zi sunt deja obliga
torii, existenţa acestora a fost apreciată ca
fiind o evoluţie foarte pozitivă în domeniul
siguranţei rutiere.

În 2009, peste 35 000 de persoane şi-au
pierdut viaţa pe drumurile europene şi, potrivit
estimărilor, au existat de patru ori mai multe
răniri producătoare de handicapuri perma
nente, de zece ori mai multe răniri grave şi de
40 de ori mai multe răniri uşoare. Aceste cifre
sunt în scădere datorită unei serii de măsuri,
printre care se numără tehnologii pentru
asigurarea unei mai bune siguranţe pentru
vehicule, infrastructuri rutiere mai sigure şi o
pregătire mai bună a şoferilor.

Potrivit cercetărilor recente în domeniul
luminilor de zi, participanţii la trafic, inclusiv
pietonii, cicliştii şi motocicliştii pot observa
vehiculele echipate cu lumini de zi mai bine şi
mai repede decât pe cele cu luminile de
întâlnire aprinse. La vehiculele echipate cu
lumini de zi, acestea intră în funcţiune
automat în momentul pornirii motorului. În
condiţii de întuneric, şoferul trebuie să
aprindă manual luminile de drum. În acest
caz, luminile de zi se sting automat.

Din punct de vedere al mediului, luminile
de zi reprezintă o soluţie eficientă de îmbună
tăţire a vizibilităţii vehiculelor. Deoarece
această tehnologie este proiectată pentru
utilizarea pe timp de zi, ea este mult mai
eficientă decât dispozitivele de iluminat exis
tente. Consumul de energie este de aproxi
mativ 25-30% din cel al unei lumini standard.
Când se folosesc LED-uri pentru luminile de
zi, consumul de energie scade la numai 10%.

Directiva 2008/89/CE privind echiparea
obligatorie a vehiculelor cu lumini de zi va
contribui din plin la siguranţa pe drumurile
Europei. Aceasta va armoniza cerinţele
naţionale privind echiparea obligatorie a
vehiculelor de tip nou cu lumini de zi, cerinţe
care variau până în prezent de mult între
statele membre ale UE.

-
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(IP/11/133, Bruxelles, 7 februarie 2011)

Pentru a dezvolta imensul potenţial
economic al Dunării, Comisia Europeană a
propus, la sfârşitul anului 2010, o strategie
globală pentru regiunea Dunării, care
acoperă opt state membre ale UE şi alte şase
ţări europene. Strategia se va axa pe domenii
concrete de acţiune prioritară, precum îmbu
nătăţirea navigabilităţii, calitatea apei, coope
rarea în domeniul securităţii şi potenţialul
turismului. Pentru a aplica strategia pe teren,
comisarul pentru politica regională, Johannes
Hahn, a anunţat, împreună cu ministrul
maghiar al afacerilor externe, Janos Martonyi,
ţările şi regiunile care vor coordona domeniile
prioritare de acţiune. Acestea vor dirija
punerea în aplicare a strategiei stabilind de
comun acord un program de lucru şi
identificând sursele de finanţare, în
colaborare cu celelalte ţări implicate şi cu
ceilalţi parteneri, precum organizaţiile negu
vernamentale. S-au identificat unsprezece
domenii prioritare. Se preconizează o
cooperare strânsă între ţări şi optimizarea
utilizării întregii finanţări UE disponibile, fără a
se rezerva fonduri suplimentare, a se stabili
noi reguli sau a se crea noi instituţii.

Regiunea Dunării se întinde din Germa
nia, în vest, până în Ucraina, în est. Ea se con
fruntă cu numeroase provocări, printre care
potenţialul nevalorificat de transport naval,
lipsa legăturilor rutiere şi feroviare, eforturile
necoordonate în domeniul educaţiei, al
cercetării şi al inovării.

Cooperarea într-un „cadru macroregional”
are drept obiectiv realizarea unei coordonări
mai eficiente. Această abordare iniţiată deja
cu succes în regiunea Mării Baltice nu implică
noi acte normative sau instituţii, ci mai degra
bă consolidează legăturile între diferite politici
şi între o gamă largă de părţi interesate.

Această formă de cooperare poate fi apli
cată în cazul unor probleme precum viiturile,
biodiversitatea habitatelor sau contrabanda.
Ea poate da naştere şi unor noi oportunităţi,
de exemplu prin îmbunătăţirea navigaţiei pe
Dunăre şi prin interconectarea pieţelor
energetice naţionale pentru a preveni
deficitele de electricitate şi de combustibil.

Deşi strategia nu va oferi o finanţare UE
suplimentară, regiunea beneficiază deja de o
finanţare considerabilă prin intermediul unei
serii de programe ale UE. Obiectivul este de a
fructifica într-o mai mare măsură sprijinul dis
ponibil nu mai puţin de 100 de miliarde EUR
au fost alocate în cadrul politicii de coeziune
(Fondul european de dezvoltare regională,
Fondul de coeziune, Fondul social european)

între 2007 şi 2013 şi de a arăta modul în care
cooperarea macroregională poate contribui la
rezolvarea problemelor locale. După numirea
coordonatorilor domeniilor prioritare, strate
gia va trebui aprobată de Consiliul European,
în luna iunie.

Strategia conţine un plan de acţiune
detaliat bazat pe patru piloni:

Interconectarea regiunii Dunării (de
exemplu, îmbunătăţirea mobilităţii, încuraja
rea energiei durabile şi promovarea culturii şi
a turismului)

Protejarea mediului în regiunea Dunării
(de exemplu, refacerea calităţii apei, gestio
narea riscurilor de mediu şi conservarea
biodiversităţii)

Creşterea prosperităţii regiunii Dunării (de
exemplu, dezvoltarea capacităţii de cerce
tare, a educaţiei şi a tehnologiilor informaţiei,
sprijinirea competitivităţii întreprinderilor şi
investiţii în competenţele populaţiei)

Consolidarea regiunii Dunării (de exem
plu, ameliorarea capacităţii instituţionale şi
îmbunătăţirea cooperării în vederea comba
terii crimei organizate)

De asemenea, strategia propune şi o serie
de obiective delimitate în timp cărora să li se
acorde atenţie, printre care:

dezvoltarea unor terminale multimodale
eficiente în porturile de pe Dunăre, pentru a
conecta căile navigabile interioare cu cele de
transport rutier şi feroviar, până în 2020;

punerea în aplicare a planurilor de gestio
nare a riscurilor de inundaţii pe întregul curs al
Dunării care vor trebui definitivate în 2015, în
temeiul directivei UE privind inundaţiile şi
reducerea semnificativă a riscului de inundaţii
până în 2021;

reducerea nutrienţilor pentru a readuce
ecosistemele din Marea Neagră la nivelurile
din 1960, până în 2020;

garantarea accesului la internet în bandă
largă de mare viteză pentru toţi cetăţenii UE
din regiune până în 2013;

investirea a 3% din PIB în cercetare şi
dezvoltare până în 2020.

Una dintre primele sarcini ale coordona
torilor domeniilor prioritare va fi aceea de a
stabili de comun acord şi de a defini aceste
obiective, împreună cu ţările implicate cel mai
puternic în fiecare domeniu de acţiune.

Pentru a îndeplini obiectivele, strategia
enumeră o serie de acţiuni care vor aduce, de
asemenea, o contribuţie importantă la realiza
rea obiectivelor mai ample ale Strategiei 2020
pentru o creştere durabilă şi inteligentă.
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(IP/11/124, Bruxelles, 3 februarie 2011)

Strategiei UE pentru regiunea Dun@rii
Rusia şi Japonia

China

Prim-ministrul palestinian

şi-au menţinut poziţiile
ireconciliabile în problema insulelor Kurile de
Sud, anexate de URSS în 1945 şi
revendicate de Tokyo, în cursul unei întâlniri
între miniştrii de externe din cele două ţări.

Apartenenţa teritorială a celor patru
insule a blocat până în prezent semnarea
Tratatului de pace între Rusia şi Japonia
după ce de-al Doilea Război Mondial.

a devenit a doua economie
mondială în locul Japoniei în 2010, PIB-ul ei
depăşindu-l pe cel al arhipelagului pe tot par
cursul anului, a anunţat guvernul japonez.

PIB-ul Japoniei, în termeni nominali, s-a
ridicat la 5.474,2 miliarde de dolari, potrivit
statisticilor publicate la Tokio, guvernul
precizând că PIB-ul Chinei a atins la rândul
său echivalentul a 5.878,6 miliarde de dolari.

Economia chineză a depăşit-o astfel pe
cea a vecinului ei în 2010 şi a devenit a doua
din lume, după Statele Unite, un loc ocupat
de economia niponă din 1968.

Presa chineză a remarcat că în ceea ce
priveşte PIB-ul pe cap de locuitor, China se
află în jurul locului 100 în lume.

Salam
Fayyad, a dizolvat la începutul săptămânii,
Cabinetul. El are acum şase săptămâni
pentru alegerea noilor miniştrii. Guvernul
palestinian a anunţat în weekend-ul trecut
că, în plus faţă de alegerile municipale recent
programate pentru luna iulie se vor organiza
alegeri generale până în septembrie.

Aceste evoluţii urmează demisiei nego
ciatorului şef din partea Organizaţiei pentru
Eliberarea Palestinei, Saeb Erekat, după
apariţia de ştiri care arată că documentele
lansate de Al Jazeera au fost luate din
propriul său birou.

Scurgerile de informaţii au arătat că
negociatorii palestinieni au fost dispuşi să
facă concesii majore guvernului israelian, în
timpul recentei runde de negocieri de pace.

-

-

Deutsche Boerse şi NYSE Euronext
au fuzionat la începutul săptămânii.

NYSE Euronext este compania care
deţine Bursa new-yorkeză (New York Stock
Exchange) şi alte burse din Belgia, Franţa,
Marea Britanie, Olanda şi Portugalia, iar
Deutsche Boerse AG deţine Bursa de la
Frankfurt şi alte instituţii similare din
Germania, Luxembourg, Franţa, SUA, Hong
Kong, Beijing, Dubai etc.

Acţionarii bursei din New York vor deţine
circa 40% din acţiunile noii companii, în timp
ce acţionarii bursei din Frankfurt vor deţine
aproape 60% din totalul de acţiuni.
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ANUNŢ PUBLICITAR
Primăria oraşului Bocşa, cu sediul în str. 1 Decembrie 1918, nr.

22, organizează licitaţie publică deschisă pentru vânzarea
următoarelor bunuri imobile:

teren intravilan situat în Bocşa, str. Unirii, înscris în CF nr.
30534 Bocşa, nr. cad. 30534, în suprafaţă de 400 mp;

teren de construcţie, situat în Bocşa, înscris în CF nr 6038 a
loc.Altwerc, transnotat din CF 70Altwerc, nr. top. (22/b/1/a-22/b/1/b)
1/1, nr. cad. 2601, în suprafaţă de 3275,533 mp. Conform H.C.L.
vânzarea se va face doar în scopul realizării unor construcţii cu
destinaţie industrială.

Licitaţia va avea loc în data de , la sediul
Primăriei oraşului Bocşa în sala de şedinţe.

Cererile de participare la licitaţie se depun la Registratura
Primăriei oraşului Bocşa până în data de , inclusiv.

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

1.-

2.-

16.03.2011, ora 10,00

15.03.2011

PRIMAR, Jr. Pascu Patriciu Mirel

Vând în Scăiu

Vând în Anina costum popular
damă 200 €; saxofon Tenor Luxor,
900 lei; candelabre; garnitură
plu ă cu cuvertură, 200 lei; mobilă
tineret, 800 lei; 2 plapume 1
persoană, 150 lei/bucata. Tel. 0729-
876548, 0255-240038. (RR)

ş porci, 7 lei/kg.
Tel.0723-213286, 0724-898717. ( )

şat

rr

Vând în Reşi

şa maşin

şi roata 5 pt remorc

şi

şi

şa televizor pentru
piese, 50 lei; discuri pick-up, cal
culator, 200 lei. Tel. 0771-241921,
0255-555120. (RR)

Vând cal de 3 ani, 4800 lei neg.
Tel. 0740-145324. (RR)

Vând în Gr

Vând în Anina chiuvet

şi

şi

şi

ţa tv diagonala 36
Samsung, 130 lei; sistem audio 5+1,
300 lei; Pentium 4, 400 lei; Pentium
3 250 lei, dvd, 200 lei; difuzoare, 100
lei. Tel. 0757-612642. (RR)

Vând în Boc

ţuic

ţap .

ţa camer

ţa 2 fotolii, 150 lei; 2
fotolii + m ţ

-

ţea de 250
kg, 1500 lei. Tel. 0743-508299. (RR)

ţii, 380 lei;
menghin

ţa 2 saltele, 350 lei;
m ţ

ţa rochie mireas
ţi negru, 100

lei; costum popular b ţi, 500 lei;
covor persan 100 lei; 2 carpete, 150
lei, 2 dune cu pern

ţa purcei, 300 lei
bucata. Tel. 0771-088130. (RR)

ă de găurit,
400 €; polizor cu 2 pietre, 300 €;
compresor, 300 €; cazan ă inox,
120 l, 900 €; masă circular mare,
1000 lei; cablu curent, 30 lei/ml,
pro ă auto,
300 lei; cuplă automată nouă pt.
tractor U650, 300 lei. Tel. 0747-
877713. (RR)

Vând în Re ă video,
200 lei neg. Tel. 0736-445863,
0355-803205. (RR)

Vând în Re
ăsu ă, 200 lei, 1 fotoliu pat,

300 lei neg, haină piele mărimea 52,
200 lei neg. Tel. 0722-129295. (RR)

Vând în Boc

ădinari vi

ă inox, 60
lei; motor 220 V, cu 2 rota

ă cu fălci, 180 lei; scaun
rotativ, 100 lei. Tel. 0255-240368,
0721-250804. (RR)

Vând în Re
ăsu ă 35 lei. Tel. 0770-370103.

Vând în Re ă,
400 lei; costum bărba

ărba

ă 100 lei; aparat
radio Pacific, 60 lei; pick-up, 30 lei.
Tel. 0751-847843. (RR)

Vând în Re

Vând în Cuptoare cositoare de
gazon, 300 € neg; pompă mare de
apă, 200 €, motor abrict trifazic, 125
€. Tel. 0255-233854. (R.R)

Vând în Re
ă, scaune ă, 170 lei;

comodă ă, 90 lei; măsu ă
ăsu ă,

cuier ă
sufragerie, 2 ma

ă de spălat
nouă, 500 lei; set cuier cu dulap pt
pantofi, 250 lei; drujbă, 500 lei; su
fragerie, 1000 lei, dormitor, 1400 lei,
diferite biciclete, 150 lei bucata. Tel.
0355-426704, 0752-030888. (R.R)

Vând moară cioclodar, 1400 lei
neg ; mulgătoare cu tanc răcire,
1000 € neg. Tel. 0255-510370. (RR)

Vând în Boc ă de 2
mm, 140 lei bucata sau schimb cu

ă pătrată. Cumpăr motor elec
tric de 1,8 sau 2,2 KW monofazic.
Tel. 0767-867373. (R.R)

Vând în Re
ăi de fân, 400 lei

bucata, remorcă tractor, 400 €. Tel.
0723-235961. (R.R)

Vând în Re ă de
numărat monede, 220 € neg. Tel.
0766-402616. (R.R)

Vând plug cu 3 brazde, cu ă,
450 € neg. Tel. 0726-979939. (R.R)

ă 100 lei;
convector gaz, 350 lei, tv cu
diagonala 51 color, 150 lei; tv cu
diagonală 37, 100 lei. Tel. 0729-
824413. (RR)

şi
şi mobil

şi vitrin şi
aragaz, 100 lei; aragaz, m

şi2 covoare, 200 lei; mobil
şini de cusut, 200 lei

Tel. 0728-813340. (R.R)
Vând în Reşi şin

şa 5 coli tabl

şi

şi şin

şin

şi

şi

ţa dulap, 150 lei;
mas

ţ
ţ

ţa ma
.
-

.

ţeav -

ţa purcei, 400 lei
perechea; 4 cl

ţa ma

Vând în Re ţa schiuri 70 lei,
canapea 50 lei, colţar piele 500 lei
neg. Tel. 0770-456679, 0786-
483218. (RR)

Vând în Re ţa drujb

Vând în Re ţa diferite biciclete,
150-300 lei; c ţ
cu saltea, 150 lei; congelator 4
sertare; convectore, 350 lei; scaun
rotativ, 150 lei; monitor, 50 lei; colţar
buc

şi

şi
scaune, 1000 lei neg. Tel. 0355-
425973, 0729-022596. (RR)

ărucior 150 lei; pătu

ătărie, masă 12 persoane

Italian, sincer, fără probleme
economice, caut femeie 40/53 ani,
nu grasă, sinceră ă. Nu
accept număr ascuns. Tel. 0763-
153903, între orele 8-22.

Doamnă 52 ani, fără obliga
ă pt.

prietenie eventual căsătorie, posed
permis auto. Exclus aventurieri. Tel.
0766-209403.

Bărbat 34 ani, divor
ă destul de bună, fire

romantică, tandră, iubitoare de tot
ce-i frumos, caut doamnă sau
domni ă de la sat sau ora

ă 61 ani, caut parte-
ner pentru prietenie. Tel. 0728-
166849.

Pensionară 52 ani, caut parte-
ner pentru prietenie. Tel. 0724-
447067.

Văduvă 62 ani, caut bărbat pt.
căsătorie, fără obliga

ă pt. prietenie căsătorie. Tel. ( )
Tânăr drag , caut suflet pere

che, fete 23-27 ani. Tel. 0747-
757185

Caut femei pentru o rela
ă. Am ma ă, apartament

ă foarte bună, rog
seriozitate. Tel. 0757-612642, 0733-
808998.

şi nu hoa

şoar ş. Tel.
0771-088397, 0726-122975.

Pensionar

şin şi o
stare financiar

ţ

ţii,
caut partener cu locuinţ

ţat, stare
material

ţii. Tel. 0723-
256305, 0772-088265.

Am 34/178/76 kg caut o persoa-
n ...

uţ -

.
ţie se-

rioas

,Anunturi ,AnunturiANUNŢURI GRATUITE PENTRU PERSOANE FIZICE

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

Matrimoniale

6

Vând în Re ă veche
Steiner, 500 € neg. Tel. 0742-
334061. (RR)

ă, scaune ă
sufragerie. Pre

ă ă.
Pre

şi

şi mobil

şi vitrin

ţa vioar

Vând mas
ţ 170 lei. Tel. 0740-

520382.
Vând urgent comod
ţ 90 lei. Tel. 0728-813340.

Vând în Caransebe
ţar sufragerie 750 lei; rochie

mireas

Vând pantofi sport Puma
Ferrari, nr. 38

Vând trening Nike de dam

Vând bibliotec
ţ copil mic,

ma
ţie), stative

haine pt. magazin. Preţuri rezonabi-
le. Tel. 0355-802548, 0749-486188.

Vând congelator nou. Tel. 0730-
156315.

Vând bibliotec -

ţ 1300 lei. Tel. 0720-347375.
Adopt câine Bichon. Tel. 0720-

504216.
Vând în Anina sob

ţ 200 lei. Tel. 0740-520382.
Vând bocanci piele natural

ţ 60 lei u

ţ negociabil. Tel. 0766-
402616.

Vând instrument foarte vechi de
suflat din alam

-

ţ
.

ţeav

ţa. Tel.
0722-630097.

Vând p
ţa. Tel. 0722-630097.

Vând hdd 500 GB, preţ 200 lei.
Tel. 0736-447356.

Vând ma
ţionare, preţ 190 lei. Tel. 0740-

520382.
Vând dou

ţ
150 lei. Tel. 0728-813340.

Vând cuier, mobil

ţ 690 lei. Tel. 0740-
520382.

Vând o c ţ
ţ

50 €. Tel. 0728-813340.
Vând urgent anten

ţ 70 €.
Tel. 0728-813340.

Vând colţar plus fotoliu stare
foarte bun ţ
800. Tel. 0355-802306, 0730-
804629.

Vând navigator North Cross,
display mare 5, card de 2gb, h ţi
Igo8 + accesorii. Preţ 420 lei. Tel.
0733-091703.

Vând camer

ţii, nou cu
folie ţ 320 lei. Tel.
0733-091703.

Vând în Caransebe
k

ţionale.
Tel. 0720-545776.

Vând p ţ tip ţarc, c
ţ sport, premerg -

ţel de ras

ş birou 200
lei; col

şi Adidas nr. 41. Tel.
0745-583129.

şin

şi 2 fotolii sculptate,
pre

şor negociabil.
Tel. 0740-233153.

Vând maşin şe
monede, pre

şi

şi
masculi, Reşi

şin

şini de cusut
Ileana, necesit

şi cocs,
ideal pentru fierari, potcovari. pre

şi suport. Pre

şi în cutie. Pre

ş tirfon 1500
g, mas

ş

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

Vând în Caransebeş convector
pe gaz turbo, instant pe gaz
Junkers, central

şi marsu
piu, aproape noi, toate 550 lei. Tel.
0769-648614.

Persoan

ă, 650 lei; discuri pick-up. Tel.
0756-040911. (RR)

ă,
mărimea L. Tel. 0745-583129.

ă, sufragerie,
canapea extensibilă, căru

ă de cusut electrică, tv color
(necesită o mică repara

ă sculptată, închi
să la culoare

ă culoare
maro, stare excelentă, merită văzut.
Pre

ă nr.
42, noi, pre

ă pt. numărat fi

ă în perfectă stare
trompeta. Tel. 0766-402616.

Cumpăr partituri muzicale sem
nate Aurel C. Popovici sau Aurel C.
Popovici Racovi ă. Tel. 0740-
072174

Vând 7 buc. ă, lungime 6 m,
diametru 150, grosime perete 10
mm, 1,5 lei/kg neg., Re

ăuni, femele adulte

ă spălat în stare de
func

ă ma
ă mici reglaje. Pre

ă sufragerie cu
masă, scaune, vitrină, comodă,
birou, dulap, două fotolii, un covor,
aragaz. Pre

ăru ă de lemne

ă parabolică
Morgens, 250 canale, diametru de 1
m, telecomandă

ă, culoare închisă, pre

ăr

ă digitală Benq
C1250, 12 mpixeli, zoom optic 3x,
ecran 2,7 lcd, multiple func

ă de circular, generator de
acetilenă, u ă în două 210x150 cm.
Tel. 0720-545776.

Vând în Caransebe

ă termică pe gaz
Junkers. Tel. 0720-545776.

Cumpăr aparate de radio vechi
pe lămpi, defecte sau func

ătu ărucior,
căru ător

ă serioasă doresc să
înfiez un că ă. Tel. 0728-
027356.
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ANUNŢ
Consiliul Local al ora

ţul Cara - ţie
public

ţ

ţii de baz ţii mobile.
Preţul de pornire al licitaţiei este de 4.300 lei.

Teren în suprafaţ

ţul de pornire al licitaţiei este de 29.000 lei.

ţ

ţ

ţ ţa
Industrial

ţ
.

ţ h
ţ h ţ

ţii de calcar.
Documentele privind vânzarea ţie public

ţiona de la sediul Prim “
. .

ţia va avea loc în data de 07.03.2011, ora 12.00 în cadrul
Prim “

ţia se va repeta în datele de 14.03.2011
ora 12.00 .

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

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

şi concesionarea urm

şul Anina, zona Releu
TV, cuprins în C.F. nr. 30 664, nr. cadastral 30 664, pentru amplasarea
unei Sta

şul Anina, cuprins în
C.F. nr. 30 650, nr. cadastral 30 650.

Pre

şulAnina, str. N. B

şulAnina, str. Minerului, în
vederea construirii unui garaj.

Teren în suprafa şul Anina, zona Pia

şul Anina, situat în oraşul
Anina, zona Oraşul Nou, cuprins în C.F nr. 3, nr. top. 1183/33/a/1/a/2/1/2,
în vederea construirii unui garaj.

Teren în suprafa şul Anina zona Crivina şi
teren în suprafa

şi concesionarea prin licita
şului Anina, Birou Secretar”,

zilnic între orele 10 00 - 14 00.
Licita

şuluiAnina, Birou Secretar”.
În caz de neadjudecare licita

şi 21.03.2011 ora 12 00.
Termenul de depunere al ofertelor de la 16.02.2011 pân

ă o nouă licita
ă deschisă pentru vânzarea ătoarelor bunuri:

Teren în suprafa ă de 144 mp, situat în ora

ă pentru comunica

ă de 6800 mp, situat în ora

Teren în suprafa ă de 20 mp situat în ora ălcescu,
C.F. nr. 3, nr. top. 1163/53/238/b…b/130 pentru construirea unei magazii
de lemne.

Teren în suprafa ă de 20 mp, situat în ora

ă de 36 mp, situat în ora
ă pentru construirea unui garaj.

Teren în suprafa ă de 20 mp, situat în ora

ă de 2 a situat în ora
ă de 3 a situat în zona Brădet, în vederea înfiin ării a

două exploata
ă

se pot achizi ăriei ora

ăriei ora

ă la
04.03.2011

Informa

VÂNZĂRI BUNURI:
1)

ĂRI TERENURI:
1)

2)

4)

2)

CONCESION

3)

5)

PRIMAR, SECRETAR,
GHEORGHE NEICU jr. IRINA IZVERNARI

Vând instant de apă caldă la
curent, se poate folosi ăşi la chiuvet
şi la duş, nou nefolosit în cutie, preţ
neg. 200 lei. Tel. 0722-581766.

Mobilier Germania second hand
calitate

ţ 150 lei. Tel. 0728-
813340.

Vând m ţ ţ 100
lei. Tel. 0740-520382.

Vând cuier dublu
ţ 95 lei.

Tel. 0728-813340.
Vând mobil -

ţii. Preţ 99 lei. Tel.
0740-520382.

ţ 60 € bucata. Tel. 0745-552182.

şi modelele deosebite. Tel.
0724-545219, 0722-223128.

Vând dulap din dou şi
un birou. Pre

şi aragaz. Pre

şi dou

Vând maşin

ă corpuri

ăsu ă

ă
covoare persane mari. Pre

ă sufragerie, nece
sită mici repara

ă de spălat Arctic
automată 350 lei. Tel. 0746-476161.

Vând 3 calculatoare Pentium 3
pre

Vând monitoare 17 inch cu 20 €
bucata şi calculatoare Pentium 3 cu
80 €. Tel. 0726-087442.

Vând monitoare 17 inch, preţ 80
lei bucata. Tel. 0745-552182.

Vând c ţei Beagle, vaccinaţi,
deparazitaţi cu carnet de s

ţuic
ţie 2005, 35%-15/litru,

40%-20 lei/litru. Tel. 0769-352867.
Cump

ţuri
accesibile. Tel. 0745-032640, 0771-
387548, 0732-975314, 0762-
269453.

Vând dou ţ
140 lei neg. Tel. 0740-520382.

Vând covor persan aproape nou
2,30/3,50. Preţ 130 lei. Tel. 0728-
813340.

Vând ceas Doxa de mân -
ţionabil,

urgent, ieftin preţ 600 lei. Tel. 0786-
936858.

Vând m ţ
ţionari mobilier, urgent,

ieftin preţ 600lei. Tel. 0786-936858.
Vând colecţie timbre filatelice 2

clasoare 415 buc. anii 70-80, pt. co-
lecţionari, urgent, ieftin preţ 600 lei.
Tel. 0786-936858, 0355-082253.

Vând aparat foto clasic vechi
marca Liubitel 2, funcţionabil, pt. co-
lecţionari, urgent, ieftin preţ 600 lei.
Tel. 0786-936858, 0355-082253.

Vând 3 tablouri vechi ani 60-70,
pictur

ţ 1500lei, 74/55 cm preţ 1200 lei,
35/45 cm preţ 500 lei, pt. colecţio-
nari, urgent, ieftin. Tel. 0786-
936858, 0355-082253.

Vând aragaz 80 lei

-
ţi pentru 4-

5 ani. Toate sunt în stare foarte bun
ţ neg. Tel. 0748-686872.

Vând ţii pentru orice
fel de baterii, acumulatori. Tel. 0722-
500884.

Vând chitar

ţ ţi de lemn. Tel.
0746-363536.

ă
ănătate.

Exemplare deosebite. Tel. 0768-
259098.

Vând ă de prune, 35-40
grade, produc

ăr difuzoare/boxe mari
vechi, defecte, uzate, la pre

ă ma

ă, băr
bătesc, vechi anii 60, func

ăsu ă veche de nuc anii
60, pt. colec

ă pânză, dimensiuni.62/47 cm
pre

ă de blugi pentru
gravide, marsupiu bebe, ham, pre
mergător ăie

ă

ă electrică Ibanez -
500 lei. Tel. 0729-137127.

Vând căru ă cu ro

Cumpăr polizor unghiular flex,
diametru disc 10-25 cm motor
electric monofazic 3-4 kw. Tel. 0720-
468986.

şini de cusut. Pre

şi frigider 100
lei. Tel. 0728-813340.

Vând salopet

şi haine de b

şi la pre
şi ofer solu

Vând cărucior pt. bebe, scaun
de masă pt. bebe. Tel. 0742-079889

Vând foarte, foarte urgent, la un
preţ deosebit de avantajos, un
cazan de f ţuic

ţa.

Vând foarte, foarte urgent, la un
preţ deosebit de avantajos, 4 patru
buc ţi co

ţi cu
un mâner, foarte frumos lucrate,
stare foarte bun ţa.

Vând dou

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

ăcut ă, cu capacitatea
căldării de 40 de litri, cazanul este
din inox alimentar

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

ă
ă mânere ă

ă, sunt din Re
ă butoaie de bitum pec

de 25 de kg fiecare. Tel. 0355-427
484, 0751-132460, 0752-123434.

Vând în Re

şi cupru, sunt din
Reşi

şuri împletite din nuiele,
unul cu dou şi trei buc

şi

şi

Vând foarte, foarte urgent, la un
pre

ărimi, sunt
din Re

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

ăiere, de dimensiuni exterior fi 230
mm

ţ deosebit de avantajos, butoaie
de plastic, de diferite m

ţa: 2 butoaie de 220 de litri, 1
butoi de 140 de litri, 1 butoi de 100
de litri, 1 butoi de 60 de litri.

şi

Vând un disc abraziv, nou, de
t

şi

Vând 25 de tufe de coac

ţar

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

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

Vând vederi ă
ăinătate. Tel. 0355-427484,

0751-132460, 0752-123434.

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

şi ilustrate din
şi din str

şul Reşi

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

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

(RR) -Anunţuri preluate de la Radio Reşiţa

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

î

RE IŢA

ŢA:
OŢELU RO

BOZOVICI:
TOTAL JUDEŢ: 12

Ş

CARANSEBEŞ:
ORAVI

ŞU:

: Asistent medical generalist: 1; Electrician în construcţii: 1;
Inginer electromecanic: 1; Muncitor necalificat la asamblarea, montarea
pieselor: 1; Secretar administrativ: 1;

Agent transport valori: 1; Secretara: 1;
ţie paza si ordine: 1; Muncitor

necalificat la asamblarea, montarea pieselor: 1;
Operator de calitate flux: 1;

Şofer autoturisme şi camionete: 1;
Inginer mecanic: 1;

Agent de interven

Adresa

Prenume TelefonNume

,Textul anuntului:

Februarie

,Anunturi ,Anunturi ,Anunturi ,Anunturi

7

Oferte-Cereri

de Serviciu
Particular execut finisaje inte-

rioare, exterioare, gresie, faianţ

p , montat
ferestre Tel. 0760-094479.

ţ -
, -

ţ
Caut copil sau b

Doamn
ţa, doresc s

ţin un b

Caut post de jurist. Tel. 0727-
505315.

-
.

ă,
cofraje, zidărie, rigips, tavan fals

,

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

ătrân pt.
îngrijire. Tel. 0728-166849.

ă serioasă, 50 ani, cu
apartament în Re ă în
tre ătrân sau bătrână cu con
tract prin notariat. Tel. 0730-156315.

Transport marfă. Tel. 0745
274929

şi
casetat odele laminate

şi uşi.
Acord asisten

şi -
-

Transport persoane din/în
Austria, dulciuri, cafea şi băuturi
răcoritoare gratis. Tel. 0760-277161
sau +4306763127442.
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AJOFM: Locuri de munc@
vacante la 16.02.2011

Auto-Moto-Velo
Cumpăr motocicletă MZ 125

ărci germane vechi.
Tel. 0749-044785, 0255-240062.

ări complete. Pre

ă
(decembrie), culoare ro

ătorul autoturismului
cu număr de înmatriculare CS 02
HTA să sune urgent la numerele de
telefon: 0355-804533, 0761-
988360 în vederea radierii acesteia.

Vând urgent microbuz VW
Caravelle, 8+1, 2,5 TDI, înmatriculat
în RO, abs, servo, stare buna de
func

ă electrică, climă,
piele, alarmă, jante aliaj, proiectoare
cea ă, consumabile noi, 850 €. Tel.
0742-556609.

Vând Peugeot Boxer 1996 în
stare bună de func

ă de func

ă Seat Ibita din
1996 faruri xenon motor de 1400,
ulei schimbat, direc ă, un
ghiuri reglate, jante pe 14, am
cauciucuri de vară ă,
oglinzi electrice, geamuri electrice,
huse noi ă,
bine între ă, verificare până în
2013, înscrisă în Romania, pre

ă, abs, esp,
servo, înmatriculat RO, euro 4. Pre

ă aproape
noi, pre

ă Ford Sierra,
cilindree 2000 cm, înmatriculată
1988, 700 negociabil, Re

ă pre

şi
motociclete m

şie. Tel.
0767-846137.

şin

şi de iarn

şi un rând de jante de tabl

şi, triple, etc. pre

şin

şi

Vând Renault Laguna, a.f. 2000,
1998 cmc, dot ţ
3.700 € neg. Tel. 0255-517830,
0785-390778.

Vând scaun auto pentru copil.
Preţ 350 lei neg. Tel. 0255-517830,
0785-390778.

Vând Mazda recent adus

Rog deţin
- -

ţionare. Tel. 0726-609661.
Vând Rover 200 diesel, geamuri

electrice, trap

ţ

ţionare 1800 €.
Tel. 0762-976403.

Vând Ford Transit 1998 înscris,
în stare bun ţionare, 2000 €
negociabil. Tel. 0762-976403 sau
schimb cu teren.

Vânzare ma

ţie bun -
Al.

ţinut
ţ

2800 negociabil. Tel. 0763-178099.
Vând Opel Corsa C din 2005,

motor 1248 cdti motorin
ţ

6200 neg. Tel. 0746-351793.
Vând Mitubisi Pajero an 95,

motor 2,5 tdi, acte la zi, preţ 3.000 €.
Tel. 0736-447356.

Vând Vw T4 Multian an 93,
motor 2,4D, preţ 2500 €. Tel. 0736-
447356.

Vând Renault Scenic an 99,
motor 1,8 preţ 1300 €. Tel.
0736447356

Vând Vw Golf 3 an 95 motor
1,6B preţ 800 €. Tel. 0736-447356.

Vând Citroen ZX an 95 motor
1,8D, preţ 700 €. Tel. 0736-447356.

Vând B 316 an 94 ,
înmatriculat RO, preţ 2000 €. Tel.
0736-447356.

Vând Renault Megane an 2003,
motor 1,9 tdi, preţ negociabil. Tel.
0736-447356.

Vând cauciucuri M+S 165/70/14
montate pe jante de tabl

ţ neg. Tel. 0766-402616.
Vând piese pt. Golf 3, motor,

electromotor, alternator, radiator,
etriere, discuri, punte spate, scau-
ne, u ţuri neg. Tel.
0766-402616.

Vând ma

ţa. Tel.
0722-630097.

Vând Dacia Logan an 2007
motor 1,4i, consumabile schimbate,
garanţie, preţ 3.000 €. Tel. 0736-
447356.

Vând Ford Escort an 1996,
motor 1.6, 16 valve înmatriculat RO
recent, stare foarte bun ţ 2000
€. Tel. 0743-787934.

MW

Vând Golf 4, 98 motor 1,6i, preţ
2700 €, acte la zi. Tel. 0736-447356.

grea, nu am p ţi.

ţi-m

ţa
podele laminate rigips spoturi izolaţii
instalaţii sanitare

ţie 1 an. Tel. 0768-024117.
Execut amenaj

ţ

ţiilor. Tel. 0723-894929,

ărin ă
lucrez orice, nu contează. Vă rog
suna ă. Tel. 0762-916005.

Meseria ă gama de
amenajări int.

ări interioare,
gresie, faian ă, placări rigips, placări
cu polistiren, glet, zugrăveli, forme
de rigips

ări de amenajări
interioare

Şi vreau s

ş execut toat
şi ext. gresie faian

şi electrice ofer
garan

şi laminate. Tel. 0770-
765772.

Execut lucr
şi exterioare în domeniul

construc

Auditor energetic gr. I autorizat
MDRT eliberez certificate energeti
ce, obligatorii la vânzarea cumpăra
rea locuin ă. Tel.
0744-772534.

Caut de lucru în Germania sau
Austria, limba germană începător.
Tel. 0747-130405.

Instalator, vârsta 44 ani, cu
experien ă în domeniul instala

ă

Doresc să lucrez

-
-

ţelor, dosare banc

ţ ţiilor,
execut: montare centrale termice,
sifoane de pardoseal

ţine instalaţiilor sanitare. Tel.
0720-054712.

ţa deoarece am o situaţie foarte

şi tot ce
apar

şi eu undeva în
Reşi

ANUNŢ
INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI CARAŞ-SEVERIN

02.03.2011

02.03.2011
09,00

1.

2.
CARANSEBEŞ:

REŞIŢA

SOPOTU NOU

3.
02.03.2011

11,00
4.

18.02.2011
5.

�

�

�

�

�

�

�

Sediu: Reşiţa, Bd.A.I.CUZA, nr. 40, judeţ Caraş-Severin;
Cod de identificare fiscală: 3228438
Banca: Trezoreria Reşiţa, cont trezorerie: RO75 TREZ 1812 3610
120X XXXX
Telefon: 0255-502244, 0255-502231; fax: 0255-210349;
E-mail: achizitii_ipjcs@yahoo.com
În calitate de autoritate contractantă organizează în data de

- în conformitate cu prevederile O.u.G. 30/2007 privind
organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor
aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, modificată prin O.u.G. nr.
152/2008, respectiv O.u.G. 20/2009 şi O.u.G. 96/2009, Ordinul nr.
275/13.11.2009 pentru stabilirea criteriilor şi condiţiilor de închiriere şi
repartizare de către Ministerul Administraţiei şi Internelor a unor spatii
locative necesare cazării poliţiştilor şi cadrelor militare în activitate şi
principiilor statutate de O.u.G. 34/2006 modificată şi completată privind
atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune
de lucrări publice şi a contractelor de concesiune servicii - o procedură
de atribuire a unui contract de servicii prin “cerere de ofertă”, având ca
obiect “închirierea de spaţii locative necesare cazării poliţiştilor şi
cadrelor militare în activitate”.

Ofertele dumneavoastră vor fi depuse la registratura autorităţii
contractante sau transmise prin poştă la sediul acesteia din Reşiţa, b-dul
A.I. Cuza nr. 40, cod poştal 320088, până la data de , ora

în plicuri sigilate şi marcate în mod vizibil cu menţiunea “Oferta
servicii închiriere” .

Condiţiile minimale pe care trebuie să le îndeplinească imobilele
contractate sunt cele prevăzute de Legea 114/1996 republicată, fiind
admise excepţii doar pentru mediul rural.

Cantitatea şi locaţia spatiilor locative solicitate:

3 GARSONIERE (APARTAMENTE CU 1 CAMERĂ) ÎN BLOC SAU
CASĂ DE LOCUIT

1 GARSONIERĂ (APARTAMENT CU 1 CAMERĂ) ÎN BLOC SAU
CASĂ DE LOCUIT

1APARTAMENT CU 2 CAMERE ÎN BLOC SAU CASĂ DE LOCUIT

1 GARSONIERĂ (APARTAMENT CU 1 CAMERĂ) ÎN BLOC SAU
CASĂ DE LOCUIT

Data, locul şi ora deschiderii ofertelor: la sediul autorităţii
contractante din Reşiţa, b-dul A.I. Cuza nr. 40, data: , ora:

.
Compartimentul de la care se poate obţine un exemplar din

documentaţie şi modul de obţinere: Compartimentul Marketing şi
Achiziţii, din cadrul I.P.J. Caraş-Severin, în urma unei cereri scrise
începând cu data de .

Informaţii suplimentare se pot obţine la tel. 0255-502244, 0255-
502231; fax: 0255-210349.

ŞEFUL INSPECTORATULUI
Comisar şef de poliţie

Dr. STOLOJESCU GRIGORE

:

:

�

�

Caut motostivuitor defect (f

Vând Peugeot 106, an fabr.
05.07.1996, culoare ro

ţia tehnic
ţ

2.300 € neg. Tel. 0740-453210.
Vând transmisie spate DT 445

tracţiune lateral

Vând plug reversibil 2-3 brazde,
disc 3,2 pe roţi, talere noi. Tel. 0734-
875214, 0769-473491.

Vând Opel Vectra 16B, din 2000,
full-option, Preţ neg. Tel. 0770-
426622.

Vând Dacia 1300, preţ 200 €.
Tel. 0770-426622.

Vând în Re ţa Dacia 1400,
înmatriculat

ţi de aluminiu pe 14

ţa piese Golf 3 din
1994, motor 1,6. Tel. 0766-402616.

Vând în Re ţa diferite utilaje
agricole. Tel. 0726-721708. (R.R)

Vând motor Kawasaki de 650
cmc, din 1993, neînmatriculat, 850 €
neg; Ford Fiesta din 1991, 1.3
benzin

Vând Opel Vectra model Cosmo
din 2007, 1,9, CDTI, 120 CP, faruri
angel eyes, cauciucuri noi de var

ţa diferite cauciu-
curi 50-100 lei; biciclete; roţi ATV pe
12, 650 lei setul. Tel. 0355-425973,
0729-022596. (RR)

Vând în Anina piese Aro 10. Tel.
0255-240368, 0721-250804. (RR)

Vând în Caransebe

ţa Peugeot 405,
diesel, 300 € sau piese. Tel. 0720-
549917. (RR)

Vând în Re ţa Renault Clio din
1999, 1,6, neînmatriculat, 1800 €
neg. Tel. 0763-830927.

Vând Golf 3 din 1994, înmatri-
culat, 2000 € neg. Tel. 0742-
162726. (RR)

Vând în Re ţa Opel Astra Break
Caravan, 1,4, multiple dot -

-

ţa Golf 4, din 2001,
înmatriculat, 1,6, multiple dot

ţi aliaj + cauciucuri
pe 17, 180 € neg. Tel. 0744-759866.

Vând 2 tobe e

Vând jante Al. 13”

ără
motor). Tel. 0747-765212.

ă,
consum 4,5%, inspec ă
20.12.2012, cod de pornire, pre

ă. Tel. 0769-473491,
0734-875214.

ă, 400 €. Tel. 0729-
824413. (RR)

Vând Cielo în Cuptoare, din
2002, înscris, stare bună, 2000 €.
Tel. 0255-233854. (R.R)

Vând gen

ă, neînmatriculat, 300 € neg.
Tel. 0766-251256. (R.R)

ă
ă, consum mic, abs, esp, alte

dotări, 9250 €. Tel. 0744-474676,
0733-732121. (RR)

Vând în Re

ări
multiple, 3700 €; scaun auto copii,
350 lei. Tel. 0255-517890. (RR)

Vând în Re

ări, înma
triculat; 1500 €. Tel. 0729-824413.

Vând Yamaha XJ650, înmatricu
lată, 700 €. Tel. 0747-768018. (RR)

Vând tractoare second-hand,
diverse utilaje agricole. Tel. 0730-
804745. (RR)

Vând în Anina VW Pasat din
1999, benzină, 102 cp, cauciucuri
iarnă ă, 3500 €. Tel. 0740-
915944. (RR)

Vând în Re
ări,

4800 € neg; 4 gen

ă-
rimi.Tel.0749-044785,0255-240062

şu, benzin

şi

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

Vând în Reşi

şi

şi
iarn

şi

ş Renault
Laguna din 2000, 1998 cmc, dot

şi

şi

şi

şi var

şi

şapament inox
Solenza, 4 jante Al. 14” 4 prezoane
Renault Clio, 4 jante Al. 16” pt. Ci-
troen C4 sau Peugeot (4 prezoane).
Tel. 0255-215848, 0722-839722.

şi 14” 100 €/
set 4 buc. şi cauciucuri diferite m

Vând Audi TT, acte Franţa, preţ
negociabil. Tel. 0736-447356.

Vând Dacia 1410 an 97, stare de
funcţionare, preţ 420 €. Tel. 0736-
447356.

Vând Renaul t 21 break,
înmatriculat RO, an 90, acte la zi,
rulmenţi faţ

ţ 950 € neg. Tel. 0728-813340.
Vând urgent, în Re ţa, Ford

Fiesta, 1,25i, 5 u -
ţie, 34.700 km, albastru metalizat,
5.300 € neg. Tel. 0720-468986.

Vând Opel Astra, motor de 1600
benzin

-

ţ 2500 €. Tel. 0742-096472.
Vând sau schimb Opel Tigra 99

matriculata Italia. Tel. 0748-351548.
Vând Ford Transit 3,5 t,

înmatriculat RO, an 98, 2.5 TD,
punte dubl

ţ neg. 6200
€. Tel. 0744-685868.

Vând Dacia pick-up 1.9 D, an
2004, 5 locuri, 4x4, stare tehnic

ţ negociabil 2.400 €. Tel.
0744-685868.

Dezmembrez Bmw seria 3

ţi, marca Dunlop, pt. var
ţi 205/55/16.

Tel. 0769-352867.
Vând alternator marca Boch

ţoli,
compatibile Audi A4, Vw Passat,
Skoda Superb, preţ 420 lei neg.,
roat

ţie pt. Opel
Astra 2000dti, terminaţia 011, preţ
350 € fix. Tel. 0769-352867.

Vând Renault 21, an 90 înmatri-
culat, combi, stare bun ţi
noi. Preţ 890 € neg. Tel. 0740-
520382.

Vând Fiat Tipo1,9d stare bun

-
ţ 2000 € negociabil. Tel.

0723-837489.
Cump ţoli

pt. Logan. Ofer preţ bun. Urgent. Tel.
0727-782576.

ă noi, cauciucuri iarnă.
Pre

ă din 1996, dotările sunt air-
bag-uri, climă, servo, abs, trapa e
lectrică, înmatriculat în 30.09.2010.
Pre

ă, 5 locuri + ladă 2x2, 7 cu
prelată, stare f. bună. Pre

ă
bună, pre

ă ă, 2
buc. 195/50/15, 2 bucă

ă pt. Vw Golf 4. Tel.
0769-352867.

Cumpăr autoturisme, Vw, Opel,
Ford. Tel. 0769-352867.

Vând 4 jante de tabla 15

ă rezervă Audi A4, Passat, 150
lei. Tel. 0769-352867.

Vând pompă injec

ă, rulmen

ă
înmatriculat ITP, asig. Valabile 2011,
an 93, consum 4,5-5%, închidere
centralizată, alarmă, geamuri elec
trice, pre

ăr 2 jante din tablă 15

şi
şi, 2007, în garan

şi
seria 5, 316, 318, 320 şi 520, 523,
525i e36 şi e39. Tel. 0766-613027.

Vând anvelope 195/65/ 15, 4
buc

şi
compresor clim
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suprafaţ

suprafeţe incinte: 11,27 ha drum de
acces între parcele

reglement

este pe drumul naţional DN 58
Re ţa - Caransebe

ă totală: 28 ha

ări urbanistice aprobate,
3 incinte

şi ş

Evidenţierea elementelor naturale - pârâul Câlnicel - prin accentuarea
importanâei lui ca element coeziv i de comuniune pentru viitorii locuitori ai
unui cartier rezidenţial.

Se propune ca idee dominant realizarea unei promenade de-a lungul
pârâului Câlnicel regularizat i dezvoltarea întregii structuri planimetrice de-a
lungul promenadei i a str zilor.

ş

ş
ş

ă

ă

8

Zona Câlnicel

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
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