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Integrarea romilor

Primăria Municipiului Re ă pe to ă
ă ă

ă ământ, asocia
ă par

ticipe la „Luna cură ăvară” care se va
desfă

ăsuri
care să ducă la cură

ă destina ăncilor.
Se interzice tăierea sau toaletarea neautorizată a

arborilor

ă
ă punctele de colectare a de

ă fie
ridicate

ă, to ă ă se lipsească
de obiecte casnice care nu mai prezintă utilitate sau fac
cură ă ă se dispenseze de
lucruri nefolositoare, altele decât de

ă ăvara nu pot fi depozitate în aceste
locuri sau în containere, rugăm cetă ă comunice
telefonic la S.C. Prescom S.A. la numerele de telefon
0255 212620, 0255 212621 ridicarea acestora.

Cură
ă de către Apele Române, în colaborare cu agen

ării existente.
În cadrul programului pentru „Luna cură

ăvară”, Serviciul Public - Direc

ă ătoarele activită
ări de reabilitare a spa

ăierea arborilor usca ătrâni

ări ale arborilor situa
ăzilor;
completarea gardului viu existent;
efectuarea udatului spa

ăzilor afectate în perioada iernii;
plombarea principalelor artere din municipiu
montare, între

ări de recondi

ările în localitate

ăsurile necesare pentru buna gospodărire a munici
piului Re ă ătoarele activită

ările ările ulterioare
între ă

ăre

ă
ă;

îngrijirea pomilor

ă
ăriei

ă

ăsurile
necesare pentru buna gospodărire a municipiului
Re ările ările ulterioare, vor
realiza următoarele activită

ătoare clădirile
ă ă activitatea cu titlu de

folosin ă sau proprietate, prin asigurarea spălării gea
murilor

ăvirea acestora;
asigurarea împrejmuirii corespunzătoare a imobile

lor, între ă;
asigurarea condi ă prin opera
ă

ă

ătorii spa
ă un co

ări a cărui cură

ă perioada desfă ării ac

ă

ă

ă

ă ăvară este obligatorie
pentru to ă

ă

ă ă activitatea pe raza municipiului Re
ă cale, Primarul Municipiului Re

ă pe to ă ă se implice ă sprijine cu for
ăriei de a avea un ora

şi

şi toate
celelalte institu şi

şura în intervalul 21 martie 2011 - 22 aprilie 2011,
contribuind la realizarea acesteia, prin luarea de m

şi a rigolelor stradale din perimetrul imobilelor
de locuit şi a celor cu alt şi vopsirea b

şi arbuştilor de pe domeniul public şi privat al
municipiului.

Deşeurile rezultate ca urmare a acestor activit
şeurilor

menajere, cât mai compact, urmând ca acestea s
şi transportate de S.C. PRESCOM S.A..

Totodat

şi doresc s
şeuri menajere şi

cele electrocasnice, o pot face depozitându-le pe
platformele pentru colectarea deşeurilor menajere.

Pentru situa şeurile rezultate în urma
cur

şi igienizarea albiei râului Bârzava va fi re
alizat

şi Repararea Patrimoniului Consiliului Local va
desf şura urm

şi montare material dendro-floricol;
t şi sau

periculoşi;
toalet

şi remobilier stradal;
lucr

şi panouri de
la intr şi intersec

şi vopsirea mobilierului urban existent şi
de între

şi şura urm
şi complet

şi cur

şti, a cur şi împrejurimilor
acestora;

cur şi între şan şi pode

şi a florilor din perimetrul
imobilelor pe care le de

şi a locurilor de parcare pe care le
folosesc;

depozitarea reziduurilor menajere şi a gunoaielor
numai în locurile special amenajate;

vopsirea mobilierului urban aferent blocului/imobi
lului.

Agen
şi celelalte persoane juridice, în confor

mitate cu prevederile H.C.L. 1/2010, privind m

şi şi complet

şi
spa şi desf şoar

şi vitrinelor, înlocuirea celor sparte, între
şi

zugr

şi a altor planta

şi deratizare a imobilelor;
asigurarea cur

şi între

ş de dimensiuni reduse
pentru ambalaje mici şi şi golire se
va face cu personalul propriu.

Pe toat şur

şeurilor menajere, colectarea şi transportul zilnic al
gunoiului menajer şi a deşeurilor de orice fel din
platform şi în jurul acestora;

respectarea întocmai a graficului de colectare şi
transport deşeuri menajere, de la casele particulare,
institu şi comercian

şi arterelor
de circula

şi completarea coşurilor
stradale şi a containerelor pentru colectarea gunoiului
menajer.

Efectuarea cur

şi institu
şi pentru asocia şi alte organiza şi
desf şoar şi

şi
şi s

ş curat şi
civilizat.

ţa îi invit ţi cet ţenii,
agenţii economici, societ ţile comerciale, unit ţile de
înv ţ ţiile de proprietari/locatari

ţii de pe raza municipiului Re ţa, s
ţeniei de prim

ţarea spaţiilor verzi, aleilor, tro
tuarelor

ţie

ţi vor
fi depozitate lâng

ţi cet ţenii care doresc s

ţenie general

ţiile când de
ţeniei de prim

ţenii s

- -
ţirea

ţii
economici riverani, conform sectoriz

ţeniei de pri
m ţia pentru Întreţinerea

ţi:
lucr ţiilor verzi;
achiziţionare

ţi, îmb ţi, scorburo

ţi pe aliniamentul
str

ţiilor verzi;
reabilitarea str

ţinere
ţionare sau înlocuire a indicatoa

relor de circulaţie, a celorlalte indicatoare
ţii

repararea
ţinere gard metalic;

amplasarea jardinierelor cu flori pe stâlpii stabiliţi.
Persoanele fizice, asociaţiile de locatari/proprietari,

în conformitate cu prevederile H.C.L. 1/2010, privind
m

ţa, vor desf ţi, cu
modific

ţinerea ţenia spaţiilor pe care le deţin, a

anexelor gospod ţilor

ţenia ţinerea ţurilor ţelor în
zona imobilelor pe care le deţin sau le administreaz

ţin;
menţinerea cur ţeniei pe trotuare, pe porţiunea din

dreptul gospod

ţii economici, instituţiile publice, unit ţile de
cooperaţie

ţa, cu modific
ţi

întreţinerea în stare corespunz
ţiile unde î

ţ
ţinerea

firmelor, panourilor publicitare, bannerelor, faţadelor

ţinerea pomilor ţii din incint
ţiilor de igien ţii de

cur ţire, dezinsecţie
ţeniei trotuarelor din jurul incintelor

precum ţinerea spaţiilor verzi;
deţin ţiilor comerciale vor amplasa la fieca

re intrare dinspre strad
ţig ţare

ţiunii S.C.
Prescom S.A. va asigura

cur ţarea platformelor punctelor de colectare a
de

ţii, societ ţi ţi;
salubrizarea spaţiilor verzi, a trotuarelor

ţie;
repararea, înlocuirea

ţeniei de prim
ţi cet ţenii, asociaţiile de locatari/proprietari,

agenţii economici, autorit ţi ţii publice, precum
ţii, fundaţii ţii care î

ţa.
Pe aceast ţa, îi

roag ţi cet ţenii s ţe
proprii eforturile Prim

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Luna cură ăvarăţeniei de prim

S
ambasador Austriei la

Bucure ţa Sa Michael
Schwarzinger, unde s-a întâlnit cu
autorit ţile locale ţene.
Discuţiile s-au axat pe dezvoltarea
relaţiilor

.

La întâlnirile
ambasadorul a

spus: „Relaţiile dintre noi sunt
speciale, atât din punct de vedere
istoric, cât ,
iar

a ţile acestei
zone, firmelor dinAustria“.

Din partea local fost
ţialul investiţional de

care firmele austriece pot bene
ficia în Cara ţa.

şti, Excelen

şi jude

şi Banatul
de Munte

şi geografic şi cultural

a pre
zentat poten

ş-Severin şi în Reşi

ă

dintre Austria

Ambasada Austriei în România
promove ză oportunită

ă -

-

âmb 12 martie, s-a aflat
ţa ul

cu autorit ţile
locale ţene

ătă
la Re

ă

şi

şi jude

Ambasadorul Austriei
laRe}i]a

Eveniment de informare "Open Day” - Proiect F.A.T.E.

(F.A.T.E.)
ţional de Cooperare Transnaţional

Consiliul Judeţean Cara ţi
militare: cea de la

ţa.

prin Programul
Opera ă Sud - Estul Europei 2007-2013

ăş-Severin are în patrimoniu 3 foste unit
Şesu Roşu şi de pe aeroportul din Caransebeş, precum

şi fosta unitate de rachete din Reşi

În ultimii ani, mai multe zone militare din sud-estul Europei au fost
dezafectate din cauza schimb

Consiliul Judeţean Cara
ţilor militare în centre antreprenoriale”

. Proiectul beneficiaz ţare european

2. .000

ţile judeţene doresc ca terenul fostei Bazei militare
ţiu de producţie util pentru diferiţi

întreprinz
ţ

ţia produc ţuic

ţiile puse la dispoziţie, astfel încât s

ărilor intervenite în politicile de securitate
ărare.

ă, în calitate de partener,
proiectul ”Transformarea unită

ă de finan ă,

bugetul total fiind de 200 de euro.

Autorită
ă devină un spa

ători. Baza militară
ă de 26 de hectare, iar acolo î ă

ă, asocia ătorilor de brânză ătorilor de ă
din Cara ătoarele luni va fi realizată o sondare a mediului
de afaceri interesat de spa ă se
cunoască necesarul fiecărui întreprinzător în parte.

şi
ap

ş-Severin deruleaz

Şesu Roşu
din Caransebeş s

Şesu Roşu din Caransebeş se întinde pe o
suprafa şi vor desf şura activitatea,
deocamdat şi a produc

ş-Severin. În urm

Exploatarea parc ţinând dome-
niului public ţa se
realizeaz

ţ
ţioneaz

ţia pentru Administrarea Domeniului
Public ţa”.

Parcările publice amenajate aparţinând
domeniului public şi privat al municipiului
Reşiţa au fost individualizate în H.G. nr. 532/
2002 privind atestarea domeniului public al
jud. Caraş-Severin, precum şi al municipiilor,
oraşelor şi comunelor din jud. Caraş-Severin.

La nivelul anului 2010 în municipiul Reşiţa
erau 182 de parcări publice amenajate (145
aparţinând domeniului public şi 37 domeniului
privat) totalizând un număr de 10.032 locuri
(8.453 aparţinând domeniului public şi 1.579
domeniului privat). Parcările sunt utilizate
contra cost pe bază de:

tichet de parcare - în parcările publice cu

plată fără pază;
abonament de parcare - în parcările

publice de domiciliu/reşedinţă.
Tichetul de parcare se utilizează în

parcările publice cu plată fără pază, taxa fiind
stabilită în lei/oră/autoturism şi se achită
anticipat pentru fiecare parcare de o oră sau
fracţiune din aceasta.

Tichetele de parcare sunt emise de
încasatori stabiliţi de către Serviciul Public
„Direcţia pentru Administrarea Domeniului
Public şi Privat al municipiului Reşiţa”.

Programul de taxare este zilnic între orele
08.00-16.00, mai puţin sâmbăta şi duminica,
iar parcările publice de pe raza municipiului
Reşiţa ce funcţionează în regim de „parcări
publice cu plată fără pază” sunt:

1. Administraţia Financiară
2. Sala Polivalentă
3. Bazar Nera
4. Complex Intim

5. Complex Victoria
6. Cinema Dacia
7. Piaţa Reşiţa Nord
8. Valea Ţerovei
9. Sediul „CASE” S.A.
10. Piaţa Traian Vuia
11. Bloc 800
12. Spitalul Judeţean
13. Parcare Verde
Abonamentul de parcare se eliberează,

contra cost, pe an sau semestru persoanelor
fizice şi pe an, semestru, trimestru, lună per-
soanelor juridice. Acesta conferă gratuitate în
parcările cu plată din municipiul Reşiţa şi re-
zervarea spaţiului de parcare la domiciliu/re-
şedinţă, între orele 16.00-08.00, prin inscrip-
ţionarea locului de parcare atribuit cu numărul
de înmatriculare a autovehiculului. Inscripţio-
nările se vor executa anual, în perioada lunilor
mai - septembrie, după un program riguros
stabilit, pe zone unitare ale municipiului, sub

directa coordonare a personalului din cadrul
Compartimentului Parcări şi numai acolo
unde vechile marcaje sunt ilizibile.

Locurile de parcare sunt rezervate astfel:
pentru persoanele fizice: între orele

16.00-08.00 inclusiv sâmbăta şi duminica.
Deţinătorul unei rezervări va putea folosi locul
de parcare şi între orele 08.00 -16.00 făără să
achite o taxă suplimentară, dar în cazul în ca-
re locul de parcare rămâne liber, acesta poate
fi folosit de o altă persoană până la ora 16.00;

pentru persoanele juridice: permanent.
Pe lângă activitatea de exploatare a par-

cărilor aparţinând domeniului public şi privat
al municipiului Reşiţa, Compartimentul Par-
cări de reşedinţă emite autorizaţii de parcare
pentru autovehiculele având masa maxim
autorizată mai mare de 5 tone (în conformitate
cu H.C.L. nr. 130/2005) şi autorizaţii de staţio-
nare temporară pe trotuar (în conformitate cu
H.C.L. nr. 120/2000).

ărilor apar

ă în sistemul „gestiunii directe” de
către „Compartimentul parcări de re ă”,
ce func ă în cadrul Serviciului Public
„Direc

ă

şi privat al municipiului Reşi

şedin

şi Privat al municipiului Reşi

�

�

�

�

E nicipiul Reşiţaxploatarea parcărilor în mu



Vând în Boc
ţi de lucern

-

şa 6 porci, 60-100
kg, 8 lei/kg; balo ă, coasa
a doua cu floare pe ea, 14 balotul.
Tel. 0740-770047. (RR)

Vând televizor Grundig, diago
nala 1 m, 300 lei. Tel. 0757-612640.

Vând în Boc ă de găurit
G13, 400 €; polizor cu 2 pietre de
300, 300 €; compresor Bayer 300 €;
lan

ă de circular cu motor pe
ea, 1000 lei; cazan pentru răchie din
inox alimentar de 120 litri, 900 €. Tel.
0747-877713. (RR)

şa maşin

ţ gall 1", 100 lei/m; robineţi noi cu
sertar pentru abur de 1", 2", 3", 100
lei/"; mas

Cumpăr porumb boabe, de la
500 kg în sus. Tel. 0747-877713. ( )

Vând porumb, 16 lei măsura;
fân, 9 lei balotul; otavă, 15 lei
balotul. Tel. 0744-381141 (RR)

Vând căru ă bănă ă aproape
nouă, înmatriculată, 800 €; război
de ă de func

ăsar de 3 ani, culoare
rig, 4.500 lei neg. Tel. 0740-145324.

ă cu voal.
Tel. 0766-590380. (RR)

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

300 lei neg, haină piele mărimea 52,
200 lei neg; motor de 2,2 la 380 V,
400 lei. Tel. 0722-129295. (RR)

Vând pătu ărucior
pentru copii în stare foarte bună,
650 lei. Tel. 0735-640743. (RR)

Vând în Re

ăr birou. Tel. 0770-
456679. (RR)

Vând un monitor cu tub nou, 50
lei; monitor tip plasmă, 200 lei. Tel.
0721-385230. (RR)

Vând în Sacu doi grăsuni de 50
kg, 500 lei/buc. Tel. 0730-876282.

Vând diferite butelii, 150 lei/bu
cată. Tel. 0255-561157. (RR)

Vând mobilă de sufragerie, 270
lei; dulap, masă, două fotolii, 270 lei;
3 covoare persane la 200 lei;
aragaz, frigider ă de spălat
automată la 420 Lei. Tel. 0728-
813340. (RR)

Vând în Gătaia 2 cai. Tel. 0755-
612269. (RR)

Cumpăr în Re ă
de talie mijlocie. Tel. 0255-212819.

Vând boilere electrice Siemens
60/80 l, 200 lei; boiler electric Sie
mens 5 l, 100 lei; aspirator Beko, 80
lei; două noptiere, dulăpior, măsu ă,
făcute la comandă, 200 lei; aparat
radio de colec

ăr cartofi mai mici pentru
hrana animalelor, ofer 1 leu/kg. Tel.
0740-770047. (RR)

rr

ţ ţean

ţesut în stare bun ţio-
nare, 200 €. Tel. 0256-416573. (RR)

Vând arm

ţa 2 fotolii, 200 lei; 2
fotolii + m ţ

ţ din lemn

ţa schiuri, canapea,
500 lei; colţar piele, 520 lei; covor
persan; cump

-

ţa câine de paz

-

ţ

ţie Darcle, funcţio-
nabil. Tel. 0729-824413. (RR)

Cump

Vând în Blagoviţa dormitor
complet, 800 lei. Tel. 0730-145174,
0723-470895. (RR)

Vând rochie de mireas

şi

şi c

şi

şi maşin

şi
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Închiriez în Re ţa apartament 2
camere lâng

ţile, 500 lei/lun

Vând garsonier
ţiri. Tel. 0770-

746033, 0728-213320.

şi
şta din Luncă Po ă cu

toate utilită ă. Tel.
0730-094092. (RR)

ă conf. 1, 30 mp,
etaj 2, cu îmbunătă

Vând teren intravilan în Re ţa,
4800 mp cu 10 €/mp. Zon

ţional

ţa, 4 camere, etaj 5, pivniţ
ţionale. Preţ mobilat

90.000 €, nemobilat 80.000 €. Tel.
0722-264914.

Vând apartament 3 camere Ti-
mi

ţ 60.000
€. Tel. 0722-264914.

Vând teren 17.000 mp, fs 60 m,
intravilan Mehadia, la 3 km de B

ţional ţ negociabil. Tel.
0720-026801.

Închiriez urgent garsonier

ţ

ţ
18.500 € neg. Tel. 0730-156315.

Vând sau schimb cu apartament
cu 2 camere + dif. apartament cu o
camer

ţ
ţa. Tel. 0768-839650.

Vând sau schimb ap.1 camer

ţiri, toate utilit ţile. Preţ 50.000 €
negociabil. Tel. 0751-092372.

Vând cas

ţ

ţ i r i sau schimb cu
apartament confort 1 Re ţa, exclus
bloc turn. Tel. 0724-700792.

Vând apartament 3 camere,
c
Moroasa I, 68 mp, conf. 1, semide-
comandat, et.1/4, gresie, faianţ

ţi complete
36.500 €. Tel. 0727-798285.

Schimb apartament 3 camere
îmbun ţit cu apartament 4 camere
neîmbun ţit. Tel. 0723-894929.

Vând 3 camere confort 1,
central

ţ
24.900 €. Tel. 0748-119444.

Vând cas ţa, 4 camere,
baie, buc

ţ 55.000 €. Tel.
0770-715076, 0744-356769.

Vând cas
ţ

avantajos. Contact adelatelechi@
yahoo.com sau tel. 0034-67737
9819, 0255-552020, 0748-051170.

Am de închiriat apartament 2
camere, zona Poliţie, mobilat

ţa
la schimb cu apartament cu o
camer

ţa. Tel. 0744-759432.

şi

şi

şoara, zona Aurora, ultramodern
finisat, central

şi curent, situat la sosea inter-
na

ş

şi

şa Montan

şa Montan

şi

ş

şa
Montan

şi
utilat. Tel. 0355-412730, 0765-
295732, 0770-538596.

Doresc cas şi

şi
balcon, în Reşi

ă superbă,
Cuptoare, panoramă excep ă.
Tel. 0722-264914.

Vând apartament ultracentral
Re ă,
finisări excep

ă termică. Pre

ăile-
Herculane, posibilitate racordare la
apă

ă. Pre

ă pt.
locuit sau birouri. Tel. 0765-386323.

Schimb apartament 2 camere
conf. 2 cu ap. 3 camere conf.1 sau 2,
ofer diferen ă. Tel. 0758-324207.

Vând apartament 3 camere,
bloc de 4 nivele, et. 2, termopane
inclusiv la balcon, u ă de metal,
încălzire proprie, complet renovat.
Ocupabil imediat. Tel. 0770-359314

Vând casă în Dognecea, 2
camere, bucătărie, curte, fântână
betonată, telefon, cablu tv, pre

ă zona Intim. Tel. 0786-
758455.

Persoană fizică cumpăr aparta-
ment 3 camere, conf. 1, decoman-
dat, Micro IV, et. 1 sau 2, exclus bloc
turn, exclus intermediari . Tel. 0768-
269260.

Închiriez apartament 3 camere,
termopane, mobilat, televizor,
aragaz, frigider, centrală, etaj 3/4,
Micro 3, 150 €. Tel. 0727-833081.

Vând sau schimb garsonieră
situată pe Al. Albăstrelelor cu utilaje
agricole. Tel. 0766-402616.

Vând apartament o cameră etaj
3 suprafa ă 37 mp, balcon, în
Re

ă +
ap.2 camere sau alte variante, ap. 3
camere, conf. 1, renovat, îmbună-
tă ă

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

Vând casă Boc ă cu
îmbunătă

ărămidă, recent reabilitat termic,

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

ătă
ătă

ă termică, u ă de metal, zona
Micro 4, ocupabil imediat. Pre

ă în Oravi
ătărie, garaj, apă curentă,

curte, 2 holuri, pre

ă mare în Boc
ă la str. Principală. Pre

ă aproape de Re

ă, baie, bucătărie, hol

Vând urgent cas

ţa în
Ciuchici, cu 4 camere, baie, buc

ţ
negociabil. Tel. 0723-879379.

Vând cas

ţ
ţa, preţ

inf. 38.000 €. Tel. 0733-043799 iar
dup

ţa pe Calea
Caransebe

ă în comuna
Fârliug sat Deze

Vând casă zona Oravi
ă-

tărie, verandă, curte ădină. Pre

ă în com. Ezeri

ă. Tel. 0729-113724.
Vând casă mare în Oravi

ă ora 18 la 0356-438251.
Vând teren în Re

ă
cu grădini,

ă împădurită. Tel. 0734-
076869.

şti. Tel. 0722-
879262.

şi gr

ş sau
schimb pe apartament plus dife-
ren

şi
şului, la km 5,5 în zona

Turcinoasa, 6300 mp, pe stânga,
între sosea şi drumul din deal, zon

şi 5400 mp în dreapta
şoselei, zon

,Anunturi ,Anunturi

Vând cas

ţe la c ţe, str. Retezat
nr. 25, ap. 2. Preţ neg. Tel. 0255-
213456, 0770-853701.

Vând apartament 2 camere
transformat în 2 spaţii comerciale,
zona Lunc

ţie,
mobilat

ţie cas
ţ ţ 3 €/mp neg. Tel. 0726-

701010.
Vând garsonier

ţa. Tel. 0755-
318562. (RR)

Vând cas ţa sau schimb
cu apartament, str. Ciprian Porum-
bescu nr. 90. Tel 0755-318562. (RR)

Vând sau schimb garsonier

Vând cas ţ

ţe, în
stare foarte bun

ţul
Mare. Casa are 2 camere, buc

ţa total ţ
informativ 25.000 €. Tel. 0355-
802846, 0744-173298. (RR)

Doresc cas
ţa la schimb cu apartament cu o

camer

ţi ţ informativ
220.000 €. Tel. 0768-777894. (RR)

ă Muncitoresc, str. N.
Grigorescu nr. 5. Tel. 0771-766212.

Vând apartament 3 camere
ăsu

ă. Tel. 0724-011789.
Ofer spre închiriere apartament

2 camere, zona Luncă, lângă Poli

ă 3 camere, garaj,
curte, grădină. Tel. 0745-126863,
0744-771566.

Vând teren în Bratova, 5.000
mp, ideal pentru construc ă de
vacan ă. Pre

ă. Tel. 0767-
702550. (RR)

Vând casă în Re

ă în Re

ă
situată pe Aleea Albăstrelelor, Tel.
0730-455735 (RR)

Vând casă în comuna Mehadia,
jud. C-S, compusă din 3 camere,
bucătărie, curte mare, apă

ădină mare cu anexe, 35.000 €
neg. Tel. 0767-470450. (RR)

ă de vacan ă în satul
Gărâna, la poalele muntelui Seme-
nic, cu 3 camere

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

Vând casă în comuna Zorlen
ătă-

rie, cămară, bucătărie de vară,
suprafa ă 1572 mp. Pre

ă în apropiere de
Re

ă, baie, balcon. Tel. 0744-
759432. (RR)

Vând casă în Băile Herculane, la
1,5 km de la gară, compusă din 4
camere, baie cu boiler pe lemne,
două cur ădini, pre

Vând în Gătaia casă cu 9 came-
re, grădină mare, anexe

şi
dependin

şi utilat. Tel. 0771-614597,
0775-295732.

Vând cas

şi

şi

şi canal,
gr

şi dependin
şi o gr

şi

şi gr

şi 5 ha de
teren agricol.Tel.0755-612269 (RR)

Vând în Cuptoare teren 5000 mp
înspre Iabalcea, 2.500 lei; 2 case,
55.000 € ambele. Tel. 0255-233854.

Vând cas

şi şului, termopane,
rulouri. Pre

şi
gr

şorul de Jos, la 7 km de
Oravi

şi

şului la un km de Reşi

Şipet, jud. Timiş, cas
şpais,

gr

şi

şi
îmbun

ă la Tirol, 3 camere, 2
bucătării, apă curentă, grădină 900
mp, 10.000 € neg. Tel. 0743-976451

Vând apartament cu 2 camere în
Re ăgăra

ă cu număr
ădină, cu suprafa
ădi

ără îmbunătă-

ă 3.400 mp,
front stradal, pe drumul european de
la gara din Băile Herculane, 23 €
mp. Tel. 0768-777894. (RR)

ădină 1.100 mp înspre
drumul Lupacului. Tel. 0355-410067

Vând teren Valea

ă 3
camere, bucătărie, hol,

ădină mare 3.000 mp, fântână,
pre

ără îmbunătă

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

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

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

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

ă. Tel. 0741-166573.

ătă

ţa, str. F
ţ 33.000 €. Tel.0769-

642536. (RR)
Vând loc de cas

ţa de 1439 mp, la
Br

ţa. Preţ 2 €/mp, negociabil. Tel.
0752-851713. (RR)

Vând în Re ţa apartament 3
camere semi decomandat, 50 mp, la
parter în bloc 4 etaje, f
ţiri, 21.000 €.Tel. 0734-265458 (RR)

Vând teren intravilan cu destina-
ţie construcţii, suprafaţ

Vând 4.000 mp teren pe Calea
Caransebe ţa,
preţ 17 €/mp. Tel. 0755-078696.

Ofer spre închiriere apartament
2 camere, zona Poliţie. Tel. 0355-40
8066, 0770-546342, 0732-943380

Vând gr

Ţerovei, 1.000
mp, 8 €/mp. Tel. 0724-447067.

Vând în

ţ 7.500 €/neg. Tel. 0748-275177.
Vând apartament 3 camere,

parter/4, semidecomandat, 50 mp,
f ţiri, Micro II. Preţ
21.000 €/neg. Tel. 0734-265458.

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

Vând teren în G
ţ neg. Tel.

â urgent t la
cas

ţ
25.000 € neg. Tel. 0727-208277,
0740-065687.

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

Vând c

ţial mobilat,
liber

Proprietar, vând apartament cu
2 camere, confort 2, cu balcon

ţiri, etaj 3 din 4, preţ 21.000
€, negociabil. Tel. 0731-999511.

V nd apartamen

Diverse

Vând dormitor, 800 lei. Tel.
0730-145174, 0723-470895. (RR)

ţ neg; grebl

Vând taler pentru disc, 75 lei/
buc; purcei, 300 lei/buc; cositoare
Carpatina la pre ă pentru
strâns fânul după tractor, 650 €; fân
şi gunoi. Tel. 0746-642653. (RR)

Vând maşină pt numărat mone
de, 220 €. Tel. 0766-402616. (RR)

Vând aragaz cu 4 ochiuri, 150
lei; frigider, 50 lei; bicicletă, 150 lei;
Tel. 0745-808865. (RR)

Cumpăr ceas cu pendulă de
perete. Tel. 0355-402013. (RR)

Vând scroafă cu 8 purcei, asigur
transportul, 2000lei; porc peste 160
kg, 60 lei/kg. Tel. 0742-544119 (RR)

Vând vacă pt abator, 4 lei/kg sau
schimb cu vacă recent fătată pentru
lapte. Tel. 0746-656847. (RR)

. -

.

(continuare )în pagina 6

Anun publicitarţ
Prim

ţie public

. .

. .

. . .

. . .

.

-

ăria ora
ă licita ă deschisă pentru vânzarea

următoarelor bunuri imobile:
teren intravilan - curţi construcţii, situat în Bocşa str. Pădurii, nr.

8 A, înscris în C F nr. 31577, nr. cad. 31577 în suprafaţă de 355 mp.
Preţul de pornire al licitaţiei va fi de 4.550 lei, la care se adaugă TVA;

teren înscris în C.F. nr. 30756 Bocşa, nr. cad. 526, sub nr. top
299/8/a/1/a/2/3 în suprafaţă de 298 mp şi a terenului - curţi construcţii
înscris în C.F. nr 30781 (provenit din conversia a C F nr. 3656 BR),
nr. top.299/8/b în suprafaţă de 100 mp. Preţul de pornire al licitaţiei va
fi de 10.200 lei, la care se adaugă TVA;

teren de construcţie în intravilan, situat pe str. Eroilor, înscris în
C F nr 3329 BR, nr. top.1004/1/22, în suprafaţă de 250 mp. Preţul
de pornire al licitaţie va fi de 8.600 lei, la care se adaugă TVA;

teren intravilan - curţi construcţii, situat în Bocşa, str. Soarelui,
înscris în C F nr 31261 Bocşa sub nr. cad. 31261, în suprafaţă de
686 mp. Preţul de pornire al licitaţiei va fi de 5 euro/mp la cursul de
referinţă al BNR, fără TVA inclus. Licitaţia va avea loc în data de
08.04.2011 ora 10 00, 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 07.04.2011, inclusiv.

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

şului Bocşa, cu sediul în str. 1 Decembrie 1918, nr.
22, organizeaz

1.-

2.-

3.-

4.-

PRIMAR, Jr. Pascu Patriciu Mirel

Vând motocositoare cu trans-
misie pe curele, an fabr. 2009, preţ
neg. Tel. 0729-101299.

Vând urgent în
ţel de 2 luni. Vaca este la a

patra f ţ 3.500 lei neg. Tel.
0255-243110, 0745-654658. (RR)

ţa locului. Tel. 0723-
213286, 0724-898717. (RR)

Vând în Anina mobil

ţe de perin

ţi de 3,2
pentru 650, 7000 lei neg. Tel. 0726-
630958, 0723-423384. (RR)

Vând mas
ţate, 600

lei. Tel. 0746-081232. (RR)
Cump

Şopotul Vechi o
vac

şi grâu, 1
leu/kg. Tel. 0740-770047. (RR)

Vând în Târnova o juninc

şi
grâu cu 75 bani/kg. Tel. 0755-
549740. (RR)

Vând aparat hidromasaj pentru
picioare, 70 lei; butelie, 80 lei;
anten

şi dou

ş nr.99, comuna
Fârliug, porci pentru sacrificare, cu
greutate potrivit

şi la fa

şi 12 becuri;
garnitur şat

şi
dou

şi
circular abric. Tel. 0769-618672,
0721-646572. (RR)

ă cu vi
ătare. Pre

Cumpăr porumb

ă de doi
ani, gestantă în 7 luni, 1.800 lei. Tel.
0760-067611. (RR)

Vând porumb cu 70 bani/kg

ă parabolică Morgens, 250
canale, 170 lei; pat dormitor cu
comodă ă noptiere, 800 lei.
Tel. 0740-520382. (RR)

Vând în Săiu

ă, 7 lei/kg. Se pot
sacrifica

ă tineret cu
multe corpuri, 800 lei; două plapume
de 1 persoană cu lână naturală de
oaie, 150 lei bucata; costum popular
de damă din Banatul de Munte, 200
€; candelabre cu 2, 8

ă plu ă compusă din
cuvertură, două huse de fotolii

ă fe ă, 200 lei. Tel.
0729-876548, 0255-240038. (RR)

Vând disc cu grape pe ro

ă living ovală de 12
persoane cu 6 scaune tapi

ăr masă de tâmplărie

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

1918, nr. 60, telefon 0255-571133, fax 0255-572815 organizeaz
ţie public

ţiile de atribuire se pot procura

ţia public
ţa.

ă
licita ă pentru concesionarea de pă ătorilor de
animale.

Documenta de la camera 3 - birou
agricol, zilnic între orele 9-16, începând din data de 18.03.2011.

Ofertele se depun până la data de 06.04.2011, ora 16, la camera
5 - registratură.

Licita ă va avea loc în data de 07.04.2011, ora 10, la
sediul Consiliului Oravi

şuni, cresc

Primar. Inf. Goga Ion

Vând 6 ha pământ arabil în
Valeapai

ă mare în Percosova -
Gătaia, teren 3.000 mp cu 17.000 €.
Tel. 0742-127772.

ă ă în Ticvaniul
Mic, ădină, re

ără îmbunătă

şi 5 ha în satul Barbos la 3
km de Valeapai. Tel. 0762-052900.

Vând cas

şi
Vând cas din piatr
curte gr la nr. 204. P ţ

6.000 €. Tel. 0735-547322.
Vând apartament 2 camere

semidecomandat în Moroasa 1, str.
Caen, f ţiri majore,
liber. Tel. 0720-006988.

Vând teren o grădină

ă

ă

pe Calea
Caransebe ului, imediat la ie irea
din Re ţa dup al doilea PECO,
circa 350 de metri înainte pe sosea

mp. Tel. - ,
- , -

ş ş
şi

şi la dreapta se face un drum, circa
100 de metri, pe drum, este drum de
acces şi cu autoturismul, gr dina
are 940 0752 123434
0751 132460 0355 427484.



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

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

Un abonament cost

Tariful include TVA
ţii suplimentare ţi la

0255-22.11.34 între orele 9 - 16.

ă: 39 .
78 .

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

Pentru informa
şi taxele poştale

şi abonamente suna

PRISMA | 17 - 30 |Martie 2011

lei
3,20
3,18
3,16
3,14
3,12
3,10
3,08
3,06
3,04
3,02
3,00

EURO

CURSUL VALUTAR COMUNICAT DE B.N.R.
lei

4,30
4,28
4,26
4,24
4,22
4,20
4,18
4,16
4,14
4,12
4,10

USD

14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 1614 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16

14 Februarie - 16 Martie 201114 Februarie - 16 Martie 2011

7 mar. ‘ 1 138,6583
8 mar. ‘ 1 138,7001
9 mar. ‘ 1 138,9401

10 mar. ‘ 1 138,7348
11 mar. ‘ 1 138,4427
14 mar. ‘ 1 137,1960
15 mar. ‘ 1 136,4027
16 mar. ‘ 1 134,7601

1
1
1
1
1
1
1
1

Data Lei noi

PREŢUL

GRAMULUI DE AUR



� �

�

� �

�

�

“ ”Programul Rabla reîncepe din 18 martie, numărul tichetelor valorice acordate fiind tot de trei, în valoare de 3.800 fiecare Inflaţia anuală a urcat de la 6,99% în luna
ianuarie la 7,6% în februarie, potrivit INS În 3 martie a început înscrierea copiilor în clasa I pentru anul şcolar 2011-2012. Părinţii vor putea să depună dosarele până la
6 mai Începând cu data de 20 martie, CFR lansează abonamentele valabile 5, 10 sau 15 zile (nu neapărat consecutive) într-o lună calendaristică Senatul a adoptat,
în calitate de primă cameră sesizată, proiectul de lege prin care se introduce mecanismul de coplată în sistemul medical din România Guvernul a aprobat Programul
de dezvoltare a reţelei de cămine pentru persoane vârstnice
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� Circulara Băncii Na
ă a BNR valabil în luna

ianuarie 2011 (M.O. nr. 3/03.01.2011)
Ministerul Justi

ărârea Ordinului Asist. Medicali Generali

ă prin Hotărârea Consiliului na

ăncii Na

ă (M.O. nr. 15/07.01.2011)
H.G. nr. 1344/2010 privind actualizarea valorilor de inven-

tar ale bunurilor aflate în domeniul public al statului

ării Regionale

ădurilor nr. 89/2011 pt
modificarea art. 14 alin. (5) din Regulamentul de vanzare a
masei lemnoase care se recolteaza anual din fondul forestier
proprietate publica a statului administrat de Regia Nationala a
Padurilor - Romsilva, aprobat prin Ordinul ministrului mediului

ţionale a României nr. 1/2011 privind
nivelul ratei dobânzii de referinţ

ţiei - Regulamentul din 2010 privind
delegarea, deta ţiune
(M.O. nr. 10/05.01.2011)

Consiliul Concurentei - Instrucţiuni din 2010 privind con-
diţiile, termenele

ţiale (M.O.
nr. 11/05.01.2011)

Hot

ţilor medicali generali ţilor me-
dicali, aprobat ţional al Ordinului
Asistenţilor Medicali Generali ţilor
Medicali din România nr. 32/2009 (M.O. nr. 14/06.01.2011)

Circulara B ţionale a României nr. 43/2010 privind
punerea în circulaţie, în scop numismatic, a unui set de 3
monede din argint dedicate palatelor Bucurestiului - Palatul
Vechi al BNR, Palatul de Justiţie ţ

ţ ţ -

-

-

.

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

şarea şi transferul personalului de proba

şi procedura pentru acceptarea şi evaluarea
angajamentelor, în cazul practicilor anticoncuren

şti, Moaşelor
şi Asist. Med. din România nr. 25/2010 privind completarea
Metodologiei de reatestare a competentei profesionale a
asisten şti, moaselor şi a asisten

şti, Moaşelor şi Asisten

şi Palatul Camerei de Comer
şi Industrie şi al Bursei (M.O. nr. 15/07.01.2011)

Legea nr. 283/2010 privind camerele pentru agricultura,
silvicultura şi dezvoltare rural

şi în admi-

nistrarea Ministerului Mediului şi Padurilor, prin Regia Natio-
nala a Padurilor - Romsilva, inregistrate în anexa nr. 12 la H.G.
nr. 1.705/2006 pt. aprobarea inventarului centralizat al bunuri-
lor din domeniul public al statului (M.O. nr. 17/07.01.2011)

Legea nr. 1/2011 a educa iei na ionale (M.O. nr.
18/10.01.2011)

Ordinul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltarii Rurale nr.
280/2010 pentru modificarea şi completarea Ordinului
ministrului agriculturii şi dezvoltarii rurale nr. 694/2008 privind
conditiile de recunoastere a organizatiilor de producatori şi a
grupurilor de producatori recunoscute preliminar în sectorul
fructe şi legume, precum şi modul de accesare a sprijinului
financiar de catre acestea (M.O. nr. 22 /11.01.2011)

Ministerul Sanatatii - Norma din 2010 privind clasificarea
pentru eliberare a medicamentelor de uz uman (M.O. nr.
27/12.01.2011)

Ordinul Ministerului Muncii, Familiei şi Protectiei Sociale
nr. 1759/2010 privind completarea Clasificarii ocupatiilor din
Romania (M.O. nr. 27/12.01.2011)

Ordinul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii nr.
1007/2010 pentru modificarea şi completarea Normelor
privind organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a
activitatilor conexe acestora, aprobate prin Ordinul ministrului
transporturilor, constructiilor şi turismului nr. 1.892/2006 (M.O.
nr. 28/12.01.2011)

Guvernul Romaniei - Programul din 2011, anual de

marketing şi promovare turistica (M.O. nr. 37/14.01.2011)
Guvernul Romaniei - Programul din 2011, anual de

dezvoltare a destinatiilor, formelor şi produselor turistice
(M.O. nr. 37/14.01.2011)

Ministerul Dezvolt şi Turismului - Metodolo
gia din 2010 de informare şi consultare a publicului cu privire
la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a
teritoriului şi de urbanism (M.O. nr. 47/19.01.2011)

Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 55/2011 privind
indicele de inflatie utilizat pentru actualizarea platilor anticipa
te în contul impozitului pe profit anual (M.O. nr. 47/19.01.2011)

Ministerul Muncii, Familiei şi Protectiei Sociale - Norma
metodologica din 2011 pentru aplicarea prevederilor Legii nr.
285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului platit
din fonduri publice (M.O. nr. 48/19.01.2011)

Legea nr. 491/2003 (r 1) privind plantele medicinale şi aro
matice, precum şi produsele stupului (M.O. nr. 52/20.01.2011)

Guvernul Romaniei - Norma metodologica din 2011 de
aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocatia
pentru sustinerea familiei (M.O. nr. 56/21.01.2011)

Ordinul Ministerului Mediului şi P

şi padurilor nr. 1.898/2010 (M.O. nr. 57/24.01.2011)

Autorit@]ile locale cu angaja]i
pu]ini vor putea face angaj@ri

pe posturile unice
Guvernul a adoptat o Ordonanţă de

Urgenţă care dă posibilitatea autorităţilor
locale care au angajaţi puţini şi din această
cauză întâmpină dificultăţi în desfăşurarea
activităţii, să poată face angajări pe
posturile unice.

La nivel naţional se va păstra regula
potrivit căreia la 7 persoane care pleacă din
sistem se poate angaja una singură. „Post
unic înseamnă, pe de o parte, acel post ale
cărui atribuţii, prin conţinutul şi natura lor nu
pot fi preluate de alt angajat sau, pe de altă
parte, dacă avem un compartiment care are
numai posturi vacante, un post va fi
considerat unic şi va putea să fie ocupat”,
potrivit purtătorului de cuvânt al Guvernului,
Ioana Muntean.

Ocuparea posturilor unice în cadrul
autorităţilor locale va putea fi aprobată de
ordonatorul principal de credite, cu avizul
Guvernului, prin Memorandum iniţiat de
MAI. Aceste proceduri sunt iniţiate la
propunerea prefecţilor, pe baza solicitărilor
ordonatorilor principali de credite ale
bugetelor locale.

Purtătorul de cuvânt al Guvernului a
declarat că dacă o primărie are posturi unice
vacante şi doreşte să le ocupe, primarul va
argumenta şi va solicita prefectului să
înceapă procedura, anume, să primească
avizul favorabil de la Guvern, prin interme-
diul MAI. După acest pas, respectiva
primărie va putea organiza concurs şi
aproba ocuparea postului.

Ioana Muntean a mai precizat că, potrivit
Ordonanţei 32/2010, prin Memorandum, la
autorităţile centrale din subordinea sau
coordonarea Guvernului sau a ministerelor
se aplică aceeaşi procedură: MFP centrali-
zează posturile vacante la nivel naţional, iar
Guvernul decide cum se alocă aceste pos-
turi. Până acum Guvernul şi-a dat acceptul
pentru angajarea de personal care lucrează
pentru atragerea de fonduri europene.

„Excepţie de la reglementările adoptate
fac unităţile de învăţământ preuniversitar de
stat, unde angajările sunt reglementate
expres prin Ordonanţa 34/2009 şi se
urmăreşte încadrarea unul din şapte pe
întreg sistemul preuniversitar” a afirmat
Ioana Muntean.

(Guvernul Romaniei, 02.03.2011)
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Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al
jude

ărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului
Jude

ătre acesta, pe anul 2011,
modificată ă.

. Proiect de hotărâre privind aprobarea documenta

ădinari), km
30+500 - 39+000, L= 8,50 km”.

. Proiect de hotărâre privind aprobarea documenta

ărbunari (DJ
571A)”, km 0+000 - 36+900.

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-
economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul:
„Reabilitare DJ 572, km 34+940 - 128+519, Berzovia - Buziaş -
Lipova, judeţul Caraş-Severin km 34+940 - 55+700.”

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-
economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul:
„Reabilitare DJ 572, Comorîşte - Berzovia, judeţul Caraş-Severin”, km
0+000 - 34+940.

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-
economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul:
„Modernizare DJ 581A, între DN 58 şi DJ 581, judeţul Caraş-Severin”,
km 0+000 - 6+200.

. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-
economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul:
„Modernizare drum judeţean DJ 582D, Crivaia - Vila Klauss, km 4+200
- 7+700, L= 3,50”.

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-
economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul:
„Modernizare DJ 680A, Sacu (DN 6, km 474+525) - Tincova - Peştere -
Maciova - Ciuta - Obreja (DN 68), km 0+000 - 18+800”.

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-
economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul:
„Modernizare DJ 587, Păltiniş (DN 58) - Rugi - Ohabiţa - Delineşti -
Apadia - Brebu, km 0+000 - 20+000”.

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-
economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: „Re
paraţie DJ 608, Teregova - Mehadica, km 41+830 - 56+328”.

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-
economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul:
„Îmbrăcăminte bituminoasă uşoară pe DJ 573 (Jitin - DJ 581), km
27+150 - 32+000, L= 4,85 km”.

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-
economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul:
„Modernizare drum judeţean DJ 585, Bocşa - Ramna - Valea Pai, km
9+100 - 28+200, L= 19,10 km”.

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-
economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul:
„Modernizare drum judeţean DJ 585, Valeapai - Duleu - limită judeţ
Timiş, km 28+200 - 36+200, L= 8,00 km”.

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-
economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul:
„Modernizare drum judeţean DJ 583, Ezeriş - Bocşa, km 0+000 -
9+620, L= 9,62 km”.

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-
economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul:
„Refacere drum calamitat DJ 608, Luncaviţa - Mehadica, km 51+300,
km 51+600”.

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-
economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul:
„Reabilitare DC 138, Grădinari - Frontieră Republica Serbia, km
0+000 - 4+500”.

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-
economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: „Pod
pe DJ 608 peste râul Teregova, la Teregova, km 40+300”.

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-
economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: „Pod
pe DJ 608 peste râul Belareca, la Plugova, km 02+008”.

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-
economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul:“Pod
pe DJ 582, Văliug - Slatina Timiş, km 24+630, peste râul Bîrzava la
Văliug”.

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-
economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul:“Pod
pe DJ 582, Văliug - Slatina Timiş, km 35+815, peste Valea Stânii la
Gărîna”.

Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi
a indicatorilor tehnico-economici pt obiectivul: “Pod pe DJ 582, Văliug -
Slatina Timiş, km 36+635, peste pârâul Cărămizii la Gărîna”.

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-
economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul:“Pod
pe DJ 582, Văliug - Slatina Timiş, km 57+050, peste pârâul Slătioara la
Slatina Timiş”.

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-
economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul:“Pod
pe DJ 582, Văliug - Slatina Timiş, km 57+625, peste pârâul Slătioara la
Slatina Timiş”.

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-
economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul:“Pod
pe DJ 582, Văliug - Slatina Timiş, km 58+925, peste pârâul Slătioara la
Slatina Timiş.

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-
economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul:“Pod
pe DJ 582, Văliug - Slatina Timiş, km 59+560, peste râul Timiş la
Slatina Timiş”.

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-
economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: „Pod
peste râul Nera de la Socol la Vracev Gaj”.

Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului
Judeţean nr. 88/11.07.2008 privind validarea componenţei nominale a
Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică C , modificată.

Raport privind situaţia gestionării bunurilor aparţinând dome
niului public şi privat al jud Caraş-Severin pe anul 2010.

Raport privind activitate desfăşurată la patinoarul cu suprafaţă
artificială din cadrul Bazei Olimpia.

Informare cu privire la participarea unui delegat al Consiliului
Judeţean Caraş-Severin, la reuniunea de lucru ce a avut loc la
Szeged, Ungaria, în perioada 22-23.02.2011.

Întrebări. Interpelări

ţului Cara

ţean nr. 8/29.01.2011 privind aprobarea bugetelor de venituri
ţiilor

ţean sau finanţate de c

ţiei tehnico-
economice

ţean DJ 581 (Giurgiova - Gr

ţiei tehnico-
economice

-

.

S
-

.

ş-Severin, pe anul 2011.
Proiect de hot

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

şi completat

şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul:
„Consolidare drum jude

şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul:
„Reabilitare DJ 571B, Bozovici (DN 57B) - Şopotu Nou - C
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(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

În cadrul ţei s-a luat act de demisia din funcţia de vice-
pre ţean a domnului .

şedin
şedinte al Consiliului Jude Iulian Georgevici

Ordinea de zi a {edin]ei ordinare a Consiliului Jude]ean Cara}-Severin
din data de 14 martie 2011

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
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Senatul a respins proiectul de
lege care prevedea impozitarea cu
16% a

l desfăşurate de zilieri.
Proiectul de lege va fi dezbătut şi în
Camera Deputaţilor, for decizional.

activităţilor cu caracter
ocaziona

Orice proiect de act normativ
elaborat va trebui să ţină cont de juris-
prudenţa Curţii Europene a Drepturilor
Omului şi să fie însoţit în mod obligatoriu
de un studiu de impact, potrivit unei legi
adoptate recent de către Parlament.

România este printre ţările comunitare cu
cel mai mic procent de , doar
1,7% dintre românce crescându-şi singure
copiii, potrivit unui raport al Eurostat, biroul
de statistică al Comisiei Europene. La nivelul
UE, media este de 3,7%.

mame singure
18 ambasadori ai statelor UE s-au aflat,

timp de două zile, la Timişoara, pentru a vizita
. Înfiinţat în

2008, acesta poate primi până la 200 de
refugiaţi pe o perioadă de şase luni, în vederea
relocării ulterioare a acestora către alte ţări.

centrul de tranzit pentru refugiaţi

În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi găsi actele normative de interes general
publicate în Monitorul Oficial al României
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Rusia şi Kazahstan vor ratifica toate acordurile cu privire la spaţiul economic
comun, până la 1 iulie 2011 Europa este divizată în privinţa securităţii nucleare pe
fondul crizei din Japonia Statele Unite ale Americii nu consideră intrarea în
Bahrain a forţelor de securitate din Arabia Saudită o invazie Cuba l-a eliberat pe
dizidentului politic Oscar Elias Biscet, un medic care a fost distins cu US Presidential
Medal of Freedom în 2007

Luna va apărea mai mare în weekend,
aflându-se la cea mai mică distanţă de Pământ
din ultimii 19 ani, în timpul unui eveniment care
este cunoscut ca "perigeu lunar". Dacă este şi în
faza de lună plină este folosită sintagma de
"Super Lună".

Pe 19 martie Luna va ajunge la o distanţă de
doar 356.577,522 kilometri de Pământ - cea mai
apropiată distanţă din anul 1992.

Astrologii şi analiştii New Age au inundat
Web-ul cu avertismente apocaliptice potrivit că-
rora mişcarea Lunii va declanşa tsunami, erupţii
vulcanice şi cutremure. Unii se tem că "perigeu
lunar" va afecta modelul nostru climatic. Astrono-
mii au respins aceste afirmaţii ca pur nonsens.

Orbita Lunii în jurul Pământului nu este un
cerc, ci o eclipsă. La apropierea ei maximă -
perigeu - Luna pare mai luminoasă şi mai mare
pe cer. Când este mai depărtată - apogeu - apare
mai mică şi mată.

"Super Lunile" anterioare au avut loc în 1955,
1974, 1992 şi 2005 şi în toţi aceşti ani au avut loc
evenimentele meteorologice extreme.

Dr David Harland, istoric al spaţiului şi autor, a
declarat: "Este posibil ca luna să fie cu un
kilometru sau doi mai aproape de Pământ decât

în mod normal la un perigeu, dar este un
eveniment cu totul nesemnificativ".

Pete Wheeler, de la Centrului Internaţional
pentru Radio Astronomie, a declarat pentru un
canal de ştiri că "Nu vor fi cutremure sau vulcani
în erupţie, cu excepţia cazului în care acestea s-
ar fi întâmplat oricum. Pământul va experimenta
doar un reflux mai jos decât de obicei şi o maree
mai înaltă în jurul orei evenimentului, dar nimic
entuziasmant".

Astronomul australian David Renekea a
subliniat că teoreticienii conspiraţiei vor fi
întotdeauna în măsură să găsească un dezastru
natural pe care să îl lege de un anumit moment.
"Dacă încercaţi suficient puteţi asocia cronologic
aproape orice dezastru natural sau eveniment cu
cerul nopţii - comete, planete, soare", a spus el.

Vorbind după cutremurul din Japonia,
astronomul Dave Williams de la NASA a spus:
"Exceptând cazul în care Pământul a ştiut cumva
că superluna va veni, nu îmi pot imagina nici o
legătură ştiinţifică între cele două evenimente".

În medie, Luna este la 384,400 kilometri
distanţă, mai puţin de 1% din distanţa până la
Venus şi Marte. Cel mai depărtat punct pe
traiectorie, la 406.997 kilometri distanţă.

Suprafaţa sa a fost studiată pentru prima dată cu
telescopul de Galileo, care a observat-o în 1609.

În timpul unui perigeu lunar şi lună plină,
suprafaţa satelitului natural poate apărea cu
până la 14% mai mare şi 30% mai strălucitoare
decât celelalte luni pline.

Perigeu lunar
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Cutremurul din 11 martie 2011 a fost un
seism de magnitudine 8.8-9.1- M W (scară de
magnitudine a momentului) care a creat
valuri tsunami de până la 10 metri. Epicentrul
s-a aflat la 130 kilometri în largul Peninsulei
Oshika, coasta de est a Tohoku, la o
adâncime de 24,4 km şi la o distanţă de 370
km de capitala Japoniei, Tokyo. Iniţial
măsurată la 7,9 grade, magnitudinea a fost
reestimată de serviciul de prospectare
geologică al Statelor Unite la 8,8 şi apoi la 8,9
grade. Cutremurul este astfel cel mai mare
din istoria Japoniei. Centrul american pentru
alerte de tsunami în Pacific l-a măsurat la o
intensitate de 9,1 pe scara Richter. Agenţia
Meteorologică a Japoniei şi-a rectificat pe
data de 13 martie 2011 măsurătoarea
cutremurului de la 8,8 la 9,0 pe scara Richter.
Înainte de cutremurul din Sendai, cel mai
mare fusese marele cutremur din Hanshin
din ianuarie 1995.

Seismul a fost provocat atunci când o
placă tectonică gigant s-a deplasat sub alta,
tip de mişcare care produce cele mai mari
cutremure. Este acelaşi tip de cutremur care
a cauzat tsunami-ul devastator din 2004 pe
coastele indoneziene.

Ca urmare a cutremurului, NASA a cal
culat că ziua s-a scurtat cu 1,8 microsecunde
din cauza rotaţiei accelerate a Pământului.
Tot datorită cutremurului s-a calculat că
Japonia s-a deplasat cu 2,4 m faţă de poziţia
anterioară cutremurului.

Cutremurul a rupt un petic din scoarţa
pământului pe fundul mării, la o adâncime de
24 km, petic de 240 km lungime şi 80 km
lăţime, la 128 km în largul coastei de est. Se
ismul a fost resimţit în toată Japonia, dar şi la
o distanţă de peste 1000 km, inclusiv în Chi
na. A fost urmat, în primele 12 ore, de peste
80 de replici cu magnitudini de peste 5,0.

Peste 10,000 de oameni sunt declaraţi
morţi sau dispăruţi. Şi dacă eforturile de
curăţare a rămăşiţelor, grija pentru morţi şi
răniţi şi eforturile de restabilire a sistemelor
vitale nu sunt de ajuns, Japonia se confruntă,
de asemenea, cu o criză nucleară, o
deteriorare a unui complex nuclear unde
cutremurul şi tsunami-ul au dus la o cascadă
de evenimente nefericite care ar putea să
îndrepte reactoarele spre colaps, punând în
pericol şi mai mult ţara şi oamenii săi. În acest
sens, principala problemă o reprezintă
Centralele de la Fukushima, situată la 250 km
nord-est de Tokio. Când cutremurul de 8.9
grade a avut loc, centrala nucleară s-a oprit
automat. În câteva secunde de la începutul
cutremurului, barele de control au fost
inserate în miez şi reacţia nucleară a fost
oprită, urmând ca sistemul de răcire să
elimine din reactoare căldura degajată. La 4

d i n c e l e 6
r e a c t o a r e
acest lucru a
î n t â m p i n a t
p r o b l e m e
(deşi reactorul
4 era oprit la
m o m e n t u l
cutremurului)
iar supraîncăl
zirea apei şi
degajările de
hidrogen au
dus la explozii pentru eliberarea presiunii în
afara containerului de protecţie din beton, dar
în interiorul clădirii reactorului. Guvernul
japonez a evacuat populaţia pe o rază de 30
de km în jurul complexului şi a cerut oficial
asistenţă organizaţiilor internaţionale.
Experţii nu au căzut de acord în stabilirea
gravităţii situaţiei de la Fukushima, dar toţi au
fost de acord că lucrurile ar putea degenera
în şi mai rău. Poziţia pe scara INES larg
acceptată este în prezent de 6, maxim fiind 7.
Evenimente de Nivelul 6 au consecinţe pe
scară largă care necesită măsuri de contra
carare a contaminării radioactive. Nivelul 7 ar
constitui o eliberare mai mare de material
radioactiv şi ar necesita contramăsuri
suplimentare.

După cutremur şi tsunami Japonia se
confruntă cu o criză economică în creştere,
firmele de asigurări vorbind despre catastrofa
cea mai scumpă din lume. Costul total al
multiplelor dezastre ce au lovit arhipelagul
nipon a depăşit 170 miliarde dolari la
începutul săptămânii, cu mult peste uraganul
Katrina din 2005 (estimat la 81 miliarde
dolari) şi inundaţiile din vara trecută în
Pakistan (43 miliarde dolari). Dacă estimările
sunt corecte, aceste cifre reprezintă 4 la sută
din produsul intern brut şi mai puţin de 1 la
sută din avuţia naţională. Există încă întrebări
despre modul în care accidentul nuclear în
curs de desfăşurare la reactoare Fukushima
va continua să afecteze pierderile.

-

-

-

-

-

Japonia - cutremur/tsunami/urgen]@ nuclear@

Miercuri, 16 martie, a fost lansată cea de a
doua campanie anuală de recrutare a UE
pentru cariera de „administrator”, care îşi
propune să atragă participarea celor mai buni
candidaţi din întreaga Europă pentru a lucra
în domenii precum drept, economie şi
dezvoltarea de politici. În vederea atragerii
persoanelor celor mai talentate să lucreze în
instituţiile UE, Oficiul European pentru
Selecţia Personalului (EPSO) va accepta,
pentru prima dată, candidaturi de la studenţii
în ultimul an al primului ciclu de studii
universitare, astfel încât UE să poată concura
cu principalele structuri de recrutare din
sectoarele public şi privat.

O altă schimbare intervenită în procedura
de selecţie din acest an este aceea că o parte
esenţială a procesului de evaluare va fi acum
disponibilă în toate cele 23 de limbi oficiale ale
UE. Ca dovadă a angajamentului instituţiilor
UE pentru multilingvism, candidaţii vor putea,
pentru prima dată, să susţină testele de
raţionament verbal, numeric şi abstract în
limba lor principală. Această schimbare este
importantă în special având în vedere că toate
procedurile principale de selecţie ale UE sunt
deschise cetăţenilor din toate cele 27 de state
membre.

Altă schimbare introdusă în 2011 este
separarea candidaturilor depuse de tinerii

absolvenţi de cele depuse de persoanele cu
experienţă profesională, ceea ce va permite
persoanelor care au cel puţin şase ani de
experienţă în domeniu să fie recrutate într-un
grad superior.

Aceste schimbări aduc noi îmbunătăţiri
ulterioare reformării radicale operate cu
succes de EPSO în 2010. Aceasta a introdus
un ciclu anual al principalelor proceduri de
selecţie, perioadele de înscriere devenind
astfel mai previzibile pentru candidaţii
interesaţi, şi a pus un accent mai puternic pe
competenţe şi calificări.

Ultima îmbunătăţire esenţială a constat în
accelerarea ritmului şi sporirea eficienţei
procesului de înscriere, ceea ce a permis
derularea unor proceduri de selecţie de mare
anvergură în doar 10 luni, în loc de 2 ani în
cadrul sistemului anterior, iar procedurile de
mai mică anvergură au fost reduse la 6 luni.

Obiectivul global al procedurii de selecţie
din 2011 va fi de a identifica aproximativ 300
de candidaţi care vor fi selecţionaţi să
servească interesele a peste 500 de milioane
de cetăţeni din întreaga Europă, în calitate de
funcţionari UE.

Perioada de înscriere se încheie la 14
aprilie 2011, la orele 12.00 CET (ora
Bruxelles-ului).

(Bruxelles, 14 martie 2011)

Cele 10-12 milioane de persoane de origi
ne rom

ţie, locuinţe
ţilor

europeni. Rezoluţia PE, care încearc
ţeze viitoarea strategie a Comisiei

Europene privind incluziunea romilor, solicit
ţie a drepturilor funda

mentale, precum ţare UE sporit
ţia rom

ţa public
ţiaz ţia adoptat

ţineri.

Deputaţii au stabilit domeniile prioritare în
care se cere depunerea unui efort susţinut din
partea autorit ţilor locale, naţionale

ţi: educaţia, ocuparea
forţei de munc ţele

ţi pentru cele care nu
respect ţiile. Lupta împotriva locurilor
de munc

ţia public

ţie în propria limb
ţe pentru statele

membre

ţiei de etnie rom

ţii.
Strategia UE ar trebui s

ţiei rome, inclusiv "discrimina
rea, segregarea, discursurile care incit

ţile locale,
organismele judiciare, poliţie

ţarea UE în sprijinul iniţiativelor locale
bune

ţ

ţirea
serviciului public. În sfâr

ţile
Pre ţiei ungare.
Procedur ţie non-legislativ
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ă ar trebui să beneficieze de standarde
minime la nivel UE pentru a avea un acces
mai facil la locuri de muncă, educa

ă să
influen

ă
o mai bună protec

ă.
Popula ă s-a confruntat cu o

discriminare sistematică ă cu "un
grad intolerabil de excludere", cât ăl
carea drepturilor omului, grava stigmatizare

ă ă,
eviden ă rezolu ă cu 576 voturi
pentru, 32 împotrivă

ă

ă. Comisia ar trebui să prezinte o foaie de
parcurs pentru introducerea unor standarde
minime obligatorii aplicabile la nivelul UE pen
tru cele patru priorită

ă, locuin ănătatea. În
plus, Comisia trebuie să instituie criterii de
premiere a statelor membre care se confor
mează ă

ă dispozi
ă nedeclarate, angajarea romilor în

administra ă, cre ărului
profesorilor de etnie romă

ă a copiilor
romi sunt de asemenea cerin

ă
ă,

precum ătoare de rasism

ă abordeze toate
formele de încălcare a drepturilor fundamen
tale ale popula

ă la
ură, stereotipurile etnice, amprentarea
ilegală, precum

ă". Un dialog între autorită

ă este, de asemenea, necesar pentru
abolirea discriminării în sfera judiciară

ării originii etnice.

Parlamentul European impune crearea
unor organisme UE sub supravegherea Gru
pului de lucru pentru romi, pentru a securiza
finan

ării de fonduri. În plus, domeniul
de aplicare a finan ării UE ar trebui extins în
a ă dezvoltare, să fie
eligibile ătă

ă să prezinte propunerea
sa pe 5 aprilie
ă o adopte în cadrul întâlnirii din 24 iunie.

Integrarea romilor este una din priorită

ă: rezolu ă

şi servicii medicale, potrivit deputa

şi o finan

şi se lupt
şi cu înc

şi
discriminare în via şi privat

şi 60 de ab

şi a UE
pentru integrarea persoanelor de origine
rom

şi s

şi penalit

şterea num
şi asigurarea

dreptului la educa

şi Comisie.

"Repatrierile discutabile" ale romilor din
mai multe state membre au creat "team şi
anxietate în rândul popula

şi niveluri îngrijor şi
discriminare", spun deputa

şi evacuarea şi expulzarea
ilegal

şi comunitatea
rom

şi în
combaterea determin

şi pentru identificarea şi raportarea la
timp a deturn

şa fel încât, pe lâng
şi proiecte care privesc îmbun

şit, fondurile dedicate
ar trebui alocate politicii de coeziune, pentru a
sprijini strategia.

Comisia urmeaz
şi Consiliul European ar trebui

s

şedin

Domenii prioritare ţ

Drepturi fundamentale

Urm şi

Utilizare mai bună a finan ării UE

ătorii pa

( , )Drepturile cetăţenilor REF. : 20110309IPR15166

Proceduri de recrutare îmbun@t@]ite ale UE, adresate
studen]ilor }i absolven]ilor de elit@ ai Europei

Romi: standarde UE obligatorii pentru o mai bun@
integrare a celei mai mari minorit@]i din Europa

Vicepreşedintele Statelor Unite,
Joe Biden, a efectuat o vizită oficială
de trie zile în Federaţia Rusă. De la
Moscova, Biden s-a deplasat la Chişi-
nău în prima vizită a unui vicepreşe-
dinte american în Republica Moldova.

Liderul spiritual al Tibetului,
, s-a retras din politică

la 75 de ani. Un purtător de cuvânt
al său îi anunţase deja în noiembrie
2010 intenţia de a-şi părăsi funcţia
de şef al guvernului tibetan în exil.

Dalai Lama
Pe parcursul a două zile, 8 şi 9 martie,

şi au lansat primele discuţii directe de la
declaraţia de independenţă a Kosovo urmă cu
trei ani. Toate cele trei părţi, delegaţiile precum şi
UE în calitate de intermediar, a descris întâlnirea
ca fiind constructivă şi un început bun.

Serbia
Kosovo

Partidul " ", aflat la guverna-
re, s-a clasat pe primul loc la alegeri pentru
parlamentele regionale desfăşurate în 12
circumscripţii ale Federaţiei Ruse. Alegerile
regionale din 13 martie a fost ultimele
înainte de cele pentru Duma de Stat.

Rusia Unită



Vând trusă scule electrice, 100
lei; storcător de fructe nou, 50 lei;
filtru de cafea nou, 40 lei. Tel. 0770-
359853. (RR)

Vând balo ă, 10
lei/buc; 10 porci gra

ă de 10 ani
gestantă în luna 6-a, 1.800 lei neg.
Tel. 0727-830707. (RR)

Cumpăr în Soceni ă marca
Leu. Tel. 0748-369329. (RR)

Cumpăr licen ă pentru taxi în
Re

ăsit 2 câini vânătoare. Tel.
0748-676301, 0745-006411. (RR)

Vând canapea 2 persoane
nouă, 590 lei; sobă pe lemne

ă stare excelentă, 180 lei;
ma ă de spălat automată Miele,
180 lei; dulap mare

ăr lapte de capră. Tel.
0747-471986. (RR)

Vând în Re

ăr birou. Tel. 0770-456679,
0786-483218. (RR)

Vând în Boc ă
ătoare, una rasa Vizsla ungu

rească de 8 luni, 150 € neg, a doua
este rasa Gascon, 100 € neg; ambe
le cu 150 €. Tel. 0752-451173. (RR)

Cumpăr vaci, vi

ă. Tel.
0768-066066, 0722-777543. (RR)

Vând 3 corpuri de jaluzele din
lemn, 500 lei; butelie de voiaj de 2
kg, 100 lei; coco ă de 1 an,
50 lei. Tel. 0355-881263. (RR)

Vând col

ă de cusut Singer,
pre ă lână 2
persoane.

ă de cusut Singer,
pre ă 120
lei. Tel. 0786-068146.

ăr laptop. Tel. 0745-
583129

Vând pantofi sport Puma
Ferrari, nr. 38

ă, mărimea L. Tel.
0745-583129.

ţi de lucern

Vând în Târnova vac

ţigl

ţ
ţa. Tel. 0728-502251. (RR)

Am g

ţa lampadar, 35 lei;
canapea, 520 lei; colţar piele, 530
lei; covor persan oval, 120 lei;
cump

ţelu
-

-

ţei, tauri, juninci,
totul de la bovine, la preţuri
acceptabile, asigur transport, plata
pe loc; piei de miei, oaie, vit

ţar imitaţie piele 3+1,
650 lei neg; cocs, 27 lei/sac. Tel.
0740-520382. (RR)

Vând ma
ţ 150 € neg., plapum

Tel. 0740-064777.
Vând ma
ţ 150 € neg., cazan de font

Cump
.

şi, 8 lei/kg. Tel.
0729-598907, 0764-558013. (RR)

şi

şamotat
şin

şi un pat dublu,
200 lei. Tel. 0728-813340. (RR)

Cump

şi

şa 2 c şe de
vân

ş de ras

şin

şin

şi Adidas nr. 41,
trening Nike dam

Vând în Caransebe
ţar sufragerie 750 lei; saltea 1

persoan
ţe, 15 lei; rochie mireas

;

t

ţ neg; mobil -

ţ din lemn, 350
lei

ţii pân

-

ş birou 200
lei; col

şi
defecte; biciclete bune şi defecte;
televizoare din plastic bune şi
defecte. Tel. 0757-612640. (RR)

Vând în Anina arm

ş central

şi c

şa tun de aer cald
diesel, înc şte spa

şi p şi un mânz de 11 luni,
suma total

ă, 35 lei; candelabru cu
două bra ă,
650 lei; ulcior ceramică din 1946
discuri pick-up din 1970. Tel. 0756-
040911. (RR)

Cumpăr calculatoare bune

ăsar de 3 ani,
culoare rig, semi-muran, 4.200 lei.
Tel. 0740-915944. (RR)

Vând în Anina costum popular
de damă din Banatul de Munte, 600
lei; goblen Cina cea de aină, 50/40,
400 €; saxofon tenor Luxor galben
auriu, 700 lei; candelabre cu mai
multe becuri, pre ă tine
ret cu multe corpuri, 800 lei neg. Tel.
0729-876548, 0255-240038. (RR)

Vând în Caransebe ă
termică pe gaz pentru casă, 500 lei.
0727-340734. (RR)

Vând urgent pătu
ărucior pentru copii culoare

albastră, în stare foarte bună. Tel.
0735-640743. (RR)

Vând în Boc
ălze ă la

2000 metrii cubi, 400 € neg; mori de
măcinat porumb cu ciocane motoa
re trifazice, 500 lei/buc. Tel. 0355-
566329, 0751-132722. (RR)

Vând rochie de mireasă
mărimea 52, 300 lei; ceas pentru
zborurile de porumbei cu 14 locuri,
350 lei neg. Tel. 0766-479788. (RR)

Vând 3 cai împreună sau
separat, un cal de 8 ani, o iapă de 10
ani, buni la muncile agricole călărie

ădure
ă 3.500 lei neg. Tel. 0729-

498443, 0724-205212. (RR)

Vând porci între 60

ă, 200 lei. Tel.
0721-385230. (RR)

Vând în Târnova 7 capre

şi 95 kg, 8
lei/kg. Tel. 0740-770047. (RR)

Vând la Vermeş balo

Vând un monitor cu tub nou, 50
lei; monitor tip plasm

şi 1

ţi de fân.
Tel. 0754-006749. (RR)

ţap,
2.500 lei. Tel. 0733-340848. (RR)

Domn 41/176/76 brunet, ochii
verzi, manierat, antialcool, doresc
cuno ţ

ţ

ţ

Caut muiere pentru c

ştin
şi nu numai. Tel. 0731-

754476, 0355-804182.
Domn 39 de ani, prezentabil,

brunet, ochii verzi, antialcool,
antifum ştin

ă cu doamnă pentru
prietenie

ător, doresc cuno ă cu
doamnă pentru căsătorie. Tel. 0756-
986692, 0355-804182.

Pensionară, 62 de ani, cu
locuin ă, caut partener pentru
căsătorie. Tel. 0770-391275.

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

ăsătorie,
până la 42 ani. Tel. 0764-654307.
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Vând bibliotecă în stare foarte
bună, 1400 lei, neg. Tel. 0758-
635596. (RR)

Vând ma ă de tricotat Veritas
cu pat dublu, 180 ace. Pre

şin
ţ 350 lei.

Tel. 0355-414132.
Vând generator de curent, 5,5

kw, nou. Tel. 0755-078696.

ă, dulap cu 2 u

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

Vând firmă. Tel. 0745-425904.
Vând ma ă de cusut Opel

autentică, model deosebit. Pre

ăliug vechime peste 100 ani. Pre

ă tineret modernă
portocaliu cu negru,

ăunel, vopsea originală,
etc. Tel. 0721-678554.

Mobilier Germania second
hand. Modele deosebite

ă mici
repara

ă cameră cu como
dă, vitrină, masă scaune. Pre

ă cameră,
necesită mici repara

ă ă balcon. Pre

ăprior mare. Pre

ăr calorifere fontă, asigur
transport

ă de lumini cu 3 ie

ătu ărucior
bebe, căru ător

ă
boxe 30/50 w, made Germany, pre

ă de 10 € din
argint 17 grame. Pre

ă ă noptiere,
pre

ăr monitor tv. Tel. 0758-
324207.

Vând corturi noi de 3 persoane
240 lei/buc. Tel. 0760-277164,
0725-187589 sau ID mess:
romaniidinafaratarii

Vând extensii de păr natural cu
cheratină

ăr tv lcd 22 inchi. Tel.
0758-324207.

Vand în Anina scaune de birou
80 lei, saltele 100 lei, covoare
diferite mărimi. Tel. 0255-240062,
0749-044785.

Vând căru ă cu roti de lemn. Tel.
0746-363536.

Vând cărucior

ăr pui de câine lup-ciobă
nesc german sau brac german. Tel.
0765-055965.

OSB 8 mm 31 lei/buc. parchet
masiv 43 lei/mp. Tel. 0744-652712.

Vând recameu cu saltea ortope-
dic

ţ avantajos. Tel. 0770-445699.
Vând chitar

ţ 300
€. Tel. 0770-750691.

Vând costum popular zona
V ţ
300 €. Tel. 0770-750691.

Vând mobil

ţ 1050 lei nego-
ciabil. Tel. 0721-678554.

Vând pianina Stingl original,
clape de filde -

ţi 1,10 metri la 300 lei. Tel.
0757-612642.

Vând urgent pat, necesit
ţii. Preţ 100 lei. Tel. 0728-

813340.
Vând aparat hidromasaj pentru

picioare, recomandat persoanelor
cu reumatism sau varice. Preţ 80 lei.
Tel. 0740-520382.

Vând mobil -
ţ 270

lei. Tel. 0728-813340.
Vând urgent mobil

ţii. Preţ 100 lei.
Tel. 0740-520382.

Vând urgent dulap mare. Preţ
120 lei. Tel. 0728-813340.

Vând urgent 4 u
ţ 20 lei buc.

Tel. 0740-520382.
Vând un corn c ţ

200 lei. Tel. 0728-813340.
Cump

ţ bun. Tel. 0740-
520382.

Vând org
ţ 200 lei. Tel. 0728-813340.
Vând p ţ tip ţarc, c

ţ sport, premerg

ţ 30 lei. Tel. 0728-
813340.

Vând filtru cafea 20 lei
ţ

40 lei. Tel. 0740-520382.
Vând urgent moned

ţ 100 lei. Tel.
0728-813340.

Vând urgent dormitor compus
din pat, comod

ţ 820 lei. Tel. 0740-520382.
Cump

v ţ

ţ

-

şi, birou şi tv color.
Pre

şin

şase corpuri cu
birou inclus. Pre

ş, corzi de cupru încru
cişate, sc

şi calitate.
Dormitoare, sufragerii, canapele,
dulapuri, birouri, mese, scaune. Tel.
0724-545219, 0722-223128.

Vând congelator nou. Tel. 0730-
156315.

Vând sistem 5.1 Intervision, cu
sateli

şi interioare cu
sticl şi o uş

şi ofer pre

şiri,
pre

şi
marsupiu, aproape noi, toate la 550
lei. Tel. 0769648614.

Vând cizme cauciuc noi, foarte
rezistente. Pre

şi dou

şi dou

şi microring, 2 lei su i a de
50 cm. Tel. 0769-577033.

Vând monitor 19 Horizon nou
300 lei. Tel. 0758-324207.

Cump

şi scaun tip masa
pt. bebe. Tel. 0742-079889.

Cump

Vând parchet stratificat 15 mm
fag/stejar clasic. De la 95 lei/mp. Tel.
0761-796470.

taburete, set întreg.
Tel. 0730-804629, 0355-802306

Vând urgent ma ă de spălat
automată Miele, made Germany,
190 lei. Tel. 0728-813340.

Vând urgent cocs, putere calo
rică mare, pre

ă, de
două persoane, culoare închisă,
pre

Vând şi ofer soluţii pentru orice
fel de baterii, acumulatori. Tel. 0722-
500884.

Vând colţar extensibil + fotoliu
extensibil + 2

.

-
ţ 25 lei sacul. Tel.

0740-520382.
Vând urgent canapea nou

ţ fix 590 lei. Tel. 0728-813340.

şin

Vând urgent colţar 3+1, culoare
crem. preţ 670 lei. Tel. 0740-
520382.

Vând urgent un covor persian
100 lei

ţ 199
lei. Tel. 0728-813340.

Vând în Anina vitrin

ţ negociabil. Tel.
0722-879262.

Vând laptop Siemens Fuijitsu
stare bun

ţ
1000 € neg. pt. cunosc

ţionale.
Ofer 10-30 lei funcţie de stare. Tel.
0720-545776.

Vând ma

ţionare. Tel. 0764-335767.
Vând monitoare 17 inch cu 50 lei

bucata

ţ 80
lei bucata. Tel. 0745-552182.

Vând termometre cu mercur, de
la minus 10 grade la plus 100 de
grade Celsius, sunt din Re ţa, la un
preţ f. avantajos. Tel. 0752-123434,
0751-132460, 0355-427484.

şi dou

şamotat

şin

ş tirfon de
1500 kg, generator de acetilen

ş

ş convector
pe gaz turbo, instant pe gaz
Junkers, central

şin

şi calculatoare Pentium 3 cu
200 lei bucata. Tel. 0726-087442.

Vând monitoare 17 inchi pre

şi

ă covoare 90 lei. Tel.
0728-813340.

Vând ieftin sobă pe lemne,
ă, stare perfectă, pre

ă mare
neagră, lungime 2,3 m, adusă din
Germania, stare foarte bună. Tel.
0749-044785.

Vând urgent mobilă nouă de
sufragerie pre

ă, 200 € neg. Tel. 0727-
145623.

Vând ma ă de cusut Singer
foarte veche peste 150 ani pre

ători. Tel.
0727-145623.

Vând în Caransebe
ă,

masă de circular, u ă în două 210 x
150 cm. Ieftin. Tel. 0720-545776.

Vând în Caransebe

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

Cumpăr aparate de radio vechi
pe lămpi, defecte sau func

ă de spălat Arctic
L500T automată, 350 lei, stare bună
de func

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

ţa.
Vând 25 de tufe de coac

ţar

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

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

Vând vederi ă
ăinătate. Tel. 0355-427484,

0751-132460, 0752-123434.

şi cupru. Tel.
0355-427484, 0751-132460, 0752-
123434, Reşi

şi ilustrate din
şi din str

Auto-Moto-Velo

Vând 4 jante de tablă 14 cu cau
ciucuri 165/70/14 stare excelentă
pre

ă de sport
150 lei, biciclete feti

ă ă, consum
mic, abs, esp, alte dotări, 9 250 €
neg. Tel. 0744-474676, 0733-
732121. (RR)

Vând Golf 3, an fabrica
ări, 2.500 € neg; 4

jen ă cu cauciucuri
165x70x14, 330 lei. Tel. 0766-
402616. (RR)

Cumpăr piese pentru Dacia
Nova motor 1,6 injec

ă Kawasaki de
650 cm cubi din 1993 neînmatricu
lată, avariată, 850 € neg. Tel. 0766-
251256. (RR)

Vând motocositoare Carpatina,
pre

ăr spoiler fa ă pentru Ford
Mondeo, an fabrica

ă, piese de schimb,
700 €. Tel. 0747-768018. (RR)

-

ţ 330 lei neg. Tel. 0766-402616.
Vând în Anina biciclet

ţe 80-100 lei.
Tel. 0255-240062, 0749-044785.

Vând în Re ţa, Opel Vectra
model Cosmo din 2007, 1,9, CDTI,
120 CP, faruri angel eyes, cauciu-
curi noi de var

.

ţie 1994,
motor 1600, dot

ţi din tabl

ţie monopunct.
Tel. 0722-290366. (RR)

Vând motociclet
-

ţ neg. Tel. 0768-476800. (RR)
Vând Mercedes 200 diesel, mo-

del 124, an fabricaţie 1994, 3.500 €
neg. Tel. 0720-035735. (RR)

Vând Dacia 1310 pentru progra-
mul rabla, 1.500 lei. Tel. 0734-
861060. (RR)

Cump ţ
ţie 1996. Tel.

0751-193203. (RR)
Vând în Cara

şi

şi iarn

şova Yamaha XJ
650, înmatriculat

Vând Golf 3 1993, motor 1.6
negociabil. Tel. 0724-010193.

Cump

-

ăr 4 jante aliaj pentru Opel
pe 16, prindere în 5 prizoane, model
după 2006. Tel. 0720-006988.

Vând Opel Astra 2 buc. 1600 €,
una înmatriculată pe ro, Cara

ă,
euro 2, ă iden
tică. Tel. 0745-804234 sau 0721-
410752.

ş-
Severin, an 1992 motor 1,4 benzin

şi una neînmatriculat

Vând în Fize

ţi. Tel. 0748-676301,
0745-006411. (RR)

ş tractor, 2.200 €;
cabină de tractor, 300 €; pereche
porci mistre

(continuare )în pagina 7

ANUNŢ
Privind licitaţia public deschis pentru concesionarea a

8 parcele de teren în suprafaţ de 18 mp fiecare, înscrise în
CF. nr. 3236 BR sub nr. top 100/10 anul 2011, luna aprilie,
ziua 05, orele 10.00.

ă ă
ă

Prim ria ora ului Boc a, cu sediul în str. 1 Decembrie 1918,
nr. 22, organizeaz licitaţie public deschis conform H.C.L. nr.
52/28.02.201 i a Legii nr. 54/2006, pentru concesionarea a 8
parcele de teren în suprafata de 18 mp fiecare, înscrise în C.F. nr.
3236 BR sub nr. top 100/10, pe o perioad de 15 ani.

Bunul imobil mai sus menţionat nu este grevat de sarcini.
Concesionarea terenului se face în scopul amplasare garaj-

construcţie provizorie.
Studiul de oportunitate i documentaţia de atribuire privind

organizarea i desf urarea procedurii de concesionare se
achiziţioneaz de la Compartimentul Evidenţa, Administrarea
Domeniului public i privat al ora ului, la contravaloarea de 20 lei,
achiziţionarea acestora fiind condiţie pentru acceptarea la
licitaţie a ofertanţilor.

Data limit pentru solicitarea clarific rilor este ultima zi de
depunere a ofertelor.

Ofertele vor fi transmise pân la data de 26.03.2011 la sediul
Prim riei Ora ului Boc a str. 1 Decembrie 1918, nr. 22, în dou
plicuri sigilate, unul exterior i unul interior, care vor cuprinde
toate actele prev zute în instrucţiuni i dovada depunerii
garanţiei de participare reprezentând 7,4 lei.

Sedinţa public de deschidere a ofertelor va fi în data de
05.04.2011, ora 10.00 la sediul Prim riei Ora ului Boc a str. 1
Decembrie 1918, nr. 22.

ă
ă ă ă

ă

ă
ă

ă ă

ă
ă ă

ă

ă
ă

ş ş

ş

ş
ş ş

ş ş

ş ş
ş

ş

ş ş

Primar jr. Patriciu Mirel Pascu

| |17 - 30 Martie 2011 PRISMA

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

1918, nr. 60, telefon 0255-571133, fax 0255-572815 organizeaz
ţie public pentru concesionarea suprafeţei de 6.358 mp teren

extravilan compus din 6 loturi înscrise în:
C.F. nr. 31726 Oraviţa, nr. cadastral 31726 cu S = 1000 mp;
C.F. nr. 31727 Oraviţa, nr. cadastral 31727 cu S = 1000 mp;
C.F. nr. 31728 Oraviţa, nr. cadastral 31728 cu S = 1000 mp;
C.F. nr. 31729 Oraviţa, nr. cadastral 31729 cu S = 1541 mp;
C.F. nr. 31730 Oraviţa, nr. cadastral 31730 cu S = 1235 mp;
C.F. nr. 31731 Oraviţa, nr. cadastral 31731 cu S = 582 mp,
în vederea înfiinţ rii unei centrale eoliene, conform H.C.L. nr.

35/07.03.2010 i concesionarea a 18 mp teren intravilan în vederea
construirii unui garaj în baterie existent (bl. B 20) înscris în C.F. nr.
31689 Oraviţa, nr. cadastral 31689 conform H.C.L. nr. 30/07.03.2011.

Documentaţiile de atribuire se pot procura de la camera 7 - biroul
de urbanism, zilnic între orele 9-16, începând din data de 21.03.2011.

Ofertele se depun pân la data de 07.04.2011, ora 10, la camera
5-registratur . Licitaţia public va avea loc în data de 07.04.2011, ora
12, cu repetare în fiecare joi pân la adjudecare, la sediul Consiliului
Local Oraviţa.
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Oferte-Cereri

de Serviciu
Pensionar, 56 ani, caut de lucru

în orice domeniu. Tel. 0769-862016.
Pensionar

ţe înc ţ

ă 57 ani, caut de
lucru, îngrijesc copil sau bătrân,
menajeră. Tel. 0355-408993.

Cumpăr fe ăl ăminte
cro ălpuiesc
a

şetate din macrameu şi t
şa ceva. Tel. 0741-502288.

Îngrijesc copil sau bătrân. Tel.
0770-391275.
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Auto-Moto-Velo
Vând în Lugoj Nissan NX 100

înmatriculat în Bulgaria, ro
ără taxe. Tel. 0768-

066066, 0722-777543. (RR)

ă, acte
la zi, consumabile schimbate. Pre

ăr motociclete MZ de 125

ă pe 13, 14, 15 cu pre
ă. Tel.

0255-240062, 0749-044785.
Vând Dacia 1310 break an

1988, eventual pt program rabla.
Pre

ă Honda
Transalp în stare excelentă, an
1999, pre ă
în Italia dau ă 250
€ pe un an. Tel. 3886572813.

Cumpăr instala

ă rezervă, pentru Solenza
1,4 MPI. Tel. 0770-774792.

şu, deca
potabil, 1.000 € f

şi motociclete germane vechi în
orice stare, nefunc

şi cauciu
curi de var

şi 60 lei, stare f. bun

şi alternator. Pre

şi asigurare la înc

şi ieftin jante Opel
Vectra B, an fabr. 2000. Tel. 0770-
426622.

Vând Dacia Nova, a.f. 1998, pre
şi Vw Golf 2 neînma

triculat, pre

-

Vând Renault 21 break, înmatri-
culat ro, an 90, stare perfect

ţ
1.000 €. Tel. 0728-813340.

Vând Dacia 1310 acte la zi pana
în 2012, 250 €. Tel. 0745-628294.

Cump

ţionale. Tel.
0749-044785.

Vând în Anina jante de aluminiu
pe 13, 14, 15 setul e 100 € -

ţul
între 40

.
ţ 500 €. Perii electrice pt. tractor

U-650 pt. demaror ţ
30 lei/set. Tel 0355-800815, 0729-
008892.

Vând motocic let

ţ 700 €. Motocicleta se afl

ţie GPL multi-
punct, cu rezervor cilindric, exclus
cel tip roat

Vând piese Dacia 1310. Tel.
0740-064777.

Vând urgent

ţ
4.000 lei neg. -

ţ 1.500 lei neg. Tel. 0741-
502288.

Vând Dacia 1310 pentru
programul rabla, preţ 1.000 lei. Tel.
0752-951705.

Vând piese Dacia începând cu
30 lei bucata. Tel. 0786-068146.

Vând Matiz a.f. 2008, 6.800 km.
Tel. 0745-974507.

Vând Dacia berlin
ţionare,

verificare tehnic
ţ 400 € neg. Tel. 0355-883443.

ă 1410, a.f.
1995, stare perfectă de func

ă octombrie 2012,
pre

Angajez vânz -
ţ

ţ
-

ţ

ţ -

ţ
ţ .

.

ţa, caut un b
. ţinere cu contract

prin notariat. Tel. 0730-156315.
Transport persoane din/în

Austria ieftin, confortabil

-
.

. ţe.
Tel. 0744-772534, 0255-212139.

Sonoriz ţi, botezuri, eveni-
mente. Transfer casete audio-video
pe cd-dvd. Calitate, experienţ -

ţ de criz

-
ţii, zgur

ţ
avantajos. Tel. 0726-344780.

Execut amenaj
ţ ţii,

podele laminate, instalaţii sanitare

ţ
ţii sanitare,

electrice, preţuri mici, calitate. Tel.
0770-765772.

Execut gresie, faianţ
ţii din polisti-

ren, tencuial

ătoare cu expe
rien ă pentru magazin alimentar.
Tel. 0721-645575.

Execut zugrăveli, gleturi - 20 ani
experien ă. Tel. 0745-628294.

Execut finisaje interioare-exte
rioare, cofraje, zidărie, gresie,
faian ă, polistiren, tavan fals, podele
laminate

Efectuez transport persoane,
colete Italia-România, România-
I ta l ia . Te l . 0733-426228

ă juridică, recu
perez debite, partaje, succesiuni,
intabulări case, terenuri, redactări
cereri, reconstituiri vechime,
înfiin ări firme. Tel. 0727-505315.

Ofer consultan ă pt înaintarea
dosarului către Curtea Europeană a
Drepturilor Omului. Tel. 0727-
505315

Femeie serioasă, cu apartament
în Re ătrân sau o
bătrână pt între

ăcoritoare, dulciuri gratis.
Tel. 0760-277161, 0725-187589
sau +436763127442.

Auditor energetic gr. I autorizat
MDRT eliberez certificate energeti
ce pt bancă, programul Prima Casă

ări cumpărări de locuin

ări nun

ă, se
riozitate, pre ă. Tel. 0723-616
268 dorel_luca_resita@yahoo.com

Efectuez transport mobilă, ma
teriale de construc ă, moloz
cu camioneta de 2 tone, pre

ări interioare,
zugrăveli, faian ă gresie, izola

ări interioare,
gresie, faian ă, rigips, forme rigips,
placări, laminate, instala

ă, rigips,
podele laminate, izola

ă decorativă, montez
u ăuri pt. centrale,
glet ăveli la comandă. Tel.
0769-421706.

ş.a. Tel. 0760-094479.

ş i
00393291959500.

Ofer consultan

şi

şi rapid.
Cafea, r

şi pt vânz

şi
electrice. Tel. 0740-520382.

Execut amenaj

şi int. ext., dau g
şi zugr

Doamnă serioasă, vorbitoare
limba germană, doresc să îngrijesc
bătrâni în Germania sauAustria.Am
experien ă. Tel. 0355-418178.

Acord împrumut financiar cu ga-
ran ă. tel. 0736-057759.

Transport marfă. Tel. 0745-
274929.

ţ

ţie imobiliar

ţa -
ţ la înţelegere. Colaborare

pe termen lung. Rog seriozitate. Tel.
0762-048422.

Şofer cu microbuz 8+1 Ford
Tranzit maxi, oferim servicii de
transport în Bocşa, Reşi şi Timi
şoara, pre

Cumpăr tractor marca interna
ă 533 nefunc

ă
cu motorul. Tel. 0355-402031, 0720-
855767. (RR)

Cumpăr cauciucuri pentru
tractor 9,35/32 sau 9/32. Tel. 0724-
591072. (RR)

Vând remorcă de adunat fân.
Tel. 0761-364228. (RR)

Cumpăr motocositoare. Tel.
0764-775546. (RR)

Vând n Cuptoare motocosi
toare pentru gazon, 300 €; un avrig,
250 €. Tel. 0255-233854. (RR)

Vând în Re

ă, multiple do
tări, înmatriculat recent în România,
2700 € neg; casete direc
ă pt Opel, ventilator căldură pt

Opel; ventilator radiator pt Opel;
butuci ro ă servo-frână
completă cu pompă centrală pt
Opel; două cauciucuri 175/70/13,
50 lei buc. Tel. 0729-824413. (RR)

Vând în Târnova motocositoare
Carpatina, 2.000 lei neg. Tel. 0723-
545322. (RR)

Cumpăr cârlig remorcare pentru
Audi fabricat 1995-1996, pre

ă de tractor, 300 €.
Tel. 0748-676301, 0745-006411.

Vând în Caransebe

ă, 3.500 lei. Tel. 0721-248654.

-
ţional ţional, pentru
piese de schimb sau placa frontal

î -

ţa, Opel Astra
Break Caravan, an fabricaţie 1996,
cauciucuri noi de iarn -

ţie mecani-
c . .

.
ţi spate; pomp

.

ţ neg.
Tel. 0723-545322. (RR)

Vând cutie de viteze pentru Fiat
Brava, 100 € neg. Tel. 0766-479788.

Vând în Re ţa 4 genţi aluminiu
cu tot cu cauciucuri de Opel
originale R15 185/55, 130 €. Tel.
0770-359853. (RR)

Vând microbuz Ford Transit de 9
locuri, înmatriculat, 1.100 € neg; Tel.
0721-385230. (RR)

Vând în Fize

ţionabil, stare excepţio-
nal

şi

şi

ş tractor 6500,
2.500 €; cabin

ş IMS din
1962, func

Ofer spre închiriere garaj în
zona Centrală, str. Pandurilor, pre

ă neg Tel. 0770-750691.

Vând motocicletă Kawasaki de
650 cm cubi din 1993 neînmatricu
lată, avariată, 850 € neg. Tel. 0766-
251256. (RR)

Vând în Boc ă auto cu
un ax Italia 2000, 950 kg cu sistem
de frânare ă, 1350 € neg;
Fiat Ulise, an fabrica

Cumpăr în Ghertini ă
la mână a doua, capacitate mijlocie.
Tel. 0255-526862, 0732-344333.

ţ
200 lei/lun .

-

ţie 1995, TDI, 7
locuri, motor Peugeot, 3.500 €. Tel.
0355-566329, 0751-132722. (RR)

Vând Matiz an fabricaţie 2002,
1500 €. Tel 0731-189909. (RR)

şa remorc

şi prelat

ş o betonier

Viteza }i alcoolul în aten]ia poli]i}tilor rutieri
În perioada 11-13.03.2011, toate drumurile naţionale de pe raza

judeţului Caraş-Severin au fost supravegheate de poliţiştii rutieri care au
organizat acţiuni cu aparatele radar, acţiuni ce au vizat combaterea
încălcării normelor rutiere ce reglementează viteza de deplasare a
autovehiculelor, încălcării normelor referitoare la depăşire dar şi
conducerea sub influenţa băuturilor alcoolice, drogurilor, a altor substanţe
sau medic amente cu efecte similare.

Cei aproximativ 65 de poliţiştii prezenţi zilnic pe drumurile naţionale au
acţionat cu 13 aparate radar şi au aplicat un număr de 753 sancţiuni contra-
venţionale din care 621 pentru nerespectarea regimului legal de viteză.

17 conducători auto au fost sancţionaţi contravenţional pentru că nu au
purtat centurile de siguranţă. Nici folosirea telefonului mobil la volan nu a
rămas nesancţionată de oamenii legii, astfel patru conducători auto au
primit procese-verbale pentru nerespectarea acestei norme. Din numărul
total al conducătorilor auto opriţi în trafic, 17 au rămas fără permisul de
conducere, şapte dintre aceştia pentru nerespectarea regimului legal de
viteză, doi pentru încălcarea normelor referitoare la depăşire iar alţi cinci
pentru conducere sub influenţa băuturilor alcoolice.

Pe lângă contravenţii poliţiştii au constatat şi cinci infracţiuni, pentru
încălcarea normelor referitoare la circulaţia pe drumurile publice.

Trebuie amintit că pe parcursul acestor acţiuni desfăşurate de poliţişti
nu a fost înregistrat nici un accident rutier în urma căruia să rezulte rănirea
vreunei persoane.

Scopul acestor acţiuni îl reprezentă impunerea unui climat de disciplină
în rândul conducătorilor de autovehicule în ceea ce priveşte respectarea
vitezei legale de deplasare, iar reducerea numărului accidentelor rutiere şi
a consecinţelor acestora pe fondul nerespectării limitelor legale de viteză
sau a consumului de alcool reprezintă obiectivul principal al poliţiştilor
angrenaţi în acţiuni.

Firm ţie

ţa

ţii metalice

ă distribu

ă confec

angajeaz
ţi din Re ţa

ţie de realiz

instaleaz
ţie

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

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

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

18.00 telefon: 0255-213200.

ă sisteme de supraveghere video,
antiefrac

ăm por

şterea
foarte bun şi şi exterior. Se ofer

şi
maşin

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

Firm

MICA PUBLICITATE PENTRU FIRMEMICA PUBLICITATE PENTRU FIRME

Folositi „Mica Publicitate pentru firme“ la preturi avantajoase!

PRACTIC PENTRU ORICE FIRMA

TBI CREDIT ofer ţii avantajoase pentru
angajaţi

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

Rezultatele ob]inute de jandarmii c@r@}eni
în februarie

Activitatea desfăşurată în luna februarie 2011 de jandarmii cărăşeni, a
avut drept obiective îndeplinirea cu răspundere a sarcinilor, atribuţiilor
funcţionale şi misiunilor încredinţate de lege, respectul faţă de cetăţean şi
protejarea valorilor fundamentale ale acestuia, apropierea de comunitate
şi organele administraţiei publice locale.

În egală măsură, s-a avut în atenţie creşterea contribuţiei la asigurarea
climatului de ordine şi siguranţă publică, creşterea capacităţii operaţionale
şi de intervenţie, îmbunătăţirea cooperării şi colaborării cu alte instituţii.

Pe linia executării misiunilor de ordine publică, Inspectoratul de
Jandarmi Judeţean Caraş-Severin, a executat un număr de 556 misiuni
atât independent cât şi în cooperare şi colaborare cu alte instituţii, având
drept scop asigurarea ordinii şi liniştii publice în zona de competenţă
teritorială, apărarea drepturilor cetăţenilor şi protecţia acestora, apărarea
proprietăţii publice şi private, prevenirea şi combaterea faptelor de natură
contravenţională şi penală, din care: 378 misiuni de menţinere a ordinii
publice, din care 108 în staţiuni montane, 52 patrule independente
executate în mediul urban, 166 patrule mixte executate în mediul urban, 50
patrule intercomunale, 1 acţiune executată în zone de interes operativ, 179
misiuni de asigurare a ordinii publice, din care 1 misiune de asigurare a
ordinii publice la manifestări de protest, 10 misiuni de asigurare a ordinii
publice la manifestări sportive, 168 misiuni de asigurare a ordinii publice la
instanţe, 56 acţiuni de intervenţie (din care 39 de intervenţii la solicitări
112), 2 acţiuni executate în cooperare cu alte instituţii.

În perioada de referinţă, au fost constatate un număr de 25 de
infracţiuni (1 infracţiune constatată independent şi 24 cu poliţia) şi au fost
identificaţi un număr de 23 de făptuitori, dosarele instrumentate fiind
înaintate spre soluţionare parchetelor. Pe linie de contravenţii, activitatea
s-a concretizat în aplicarea unui număr de 182 sancţiuni contravenţionale,
din care 87 au fost amenzi, în valoare de 29.950 lei, iar 95 avertismente.
Sancţiunile contravenţionale aplicate în această perioadă au fost în
majoritate aplicate la Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de
încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii si liniştii publice şi la
Legea nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi
comerciale ilicite.

De asemenea, la nivelul inspectoratului au fost puse în aplicare un
număr de 23 mandate de aducere, materializate prin prezentarea
persoanei instanţei emitente a mandatului.

Cetăţenii pot solicita ori de câte ori este nevoie sprijinul jandarmilor, fie
prin contact direct, fie prin apelarea numărului unic de urgenţă 112.
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Zona industrial
ţat

prin Programul PHARE 2005 - Proiecte
de Investiţii în Infrastructura Regional

-

ţia investitorilor.
Rezultatele proiectului constau în

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

ţile (ap

ţea de drumuri

.
ţional.

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

ţa pân
ţional

ţa pân ţionale
DN 58

ţa pân

ţa pân

ţialii investitori interesaţi pot
depune scrisori de intenţie la num

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

ă este realizată în
urma implementării unui proiect finan

ă.
Prin proiect s-a reabilitat o veche zonă

industrială dezafectată.
Proiectul a fost finalizat în 16 noiem

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

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

gaz, energie electrică, telefonie, inclusiv
re

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

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

ă la cel mai apropiat
aeroport interna

ă la drumurile na

ă la calea ferată este de 2
km.

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

Poten
ărul de

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

şi
dotat

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

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

şi vândute.
Zona industrial

ş, respectiv Lunca Bârzavei.
Distan

şi anume cel din
Timişoara este de 102 km.

Distan
şi DN 58B este de 2 km.

Distan

şt
şi

şi ş-Severin.
0,35 euro/mp

În zona central ţa
va fi amenajat, direct deasupra ora

-
-
-

ţei cât ţia Poienii
Golului poate fi catalogat

ţei,
iar întregul areal situat deasupra ora

Pentru amplasarea diferitelor amena-
jamente destinate petrecerii timpului liber

ţie cca. 14 ha
de teren, foarte puţin împ

ţe de p

ţa prezint ţie central

-
ţele

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

ă a municipiului Re

ă între 357 522m,
un parc cu specific sportiv

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

ă
sportivă

ădurit

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

ă o pozi ă
ă atât din Iugoslavia cât

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

ă
ăcută a terenului existent.

şi
şului,

la o altitudine cuprins
şi pentru petre

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

şi
şului

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

şi recreerii ne stau la dispozi
şi mari

suprafe şune. Întregul areal, pân

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

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

şi foarte pl

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

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

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

şura activitatea în Municipiul REŞI
şi s

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

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

şura activitatea în Municipiul REŞI
şi s

Investiţi ţa!ReşilaInvestiţi ţa!Reşila

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

Parc industrial
Valea Ţerovei

Zonă de agrement
Dealul Golului

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
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