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“Verde’n sus” 9-10 aprilie 2011
Asociatia “Valea Cernei” revine in atentia publica cu un nou proiect
de mediu, insa, cu totul diferit fata ceea ce v-am obisnuit pana in
prezent.
In perioada 9-10aprilie asociatia noastra organizeaza o actiune de
impadurire in cadrul “Lunii Padurii” in Parcul National Domogled - Valea
Cernei denumita “VERDE’N SUS “.
Impadurirea se va face cu
puieti de Pin Negru de Banat,
ceea ce va necesita desfasurarea actiunii propriu-zise
la o altitudine relativ mare si
se va intinde pe tot parcursul
zilei de 9 aprilie. Duminica 10
aprilie vom parcurge traseul
catre cascada Vanturatoarea.
Trecerea ecologiei de la
stadiul de simpla disciplina
stiintifica la cea de problema a
constiintei comune, nationala
si internationala, reprezinta o
realitate trista in zilele
noastre, cand distrugerea
echilibrului natural al intregii
planete este iminentă. Sta in
puterea omului sa ia masuri
eficiente si sa gaseasca solutii pentru a opri continuarea
si agravarea acestui proces
daunator. Ocrotirea planetei este o problema mondiala, de aceea,
fiecare om trebuie sa-si asume aceasta responsabilitate. Acesta este
scopul acestei actiuni.
Actiunea beneficiaza de sprijinul autoritatilor locale:
Primaria orasului Baile Herculane, Directia Silvica Resita, Parcul
National Domogled - Valea Cernei, Agentia Pentru Protectia Mediului
Caras-Severin.

{edin]a Colegiului Prefectural C-S
Instituţia Prefectului - Judeţul Caraş-Severin a organizat joi, 24 martie a.c., la sediul Palatului Administrativ, Sala
de la etajul I, şedinţa Colegiului Prefectural Caraş-Severin,
cu următoarea tematică:
1. Informare referitoare la legislaţia privind înfiinţarea,
organizarea şi gestionarea serviciului de alimentare cu apă
şi de canalizare.
2. Informare privind modul de implicare a autorităţilor
administraţiei publice locale în asigurarea pazei bunurilor şi
valorilor, în mediul rural.
3. Informare privind modul în care s-a desfăşurat
înregistrarea datelor Recensământului General Agricol, pe
teritoriul judeţului Caraş-Severin.
4. Informare privind activităţile de control metrologic
legal asupra măsurărilor şi mijloacelor de măsurare,
utilizate în domeniile de interes public.
5. Prezentarea şi adoptarea „Programului anual
orientativ de dezvoltare economică şi socială a judeţului
Caraş-Severin, pentru anul 2011”.
6. Informare privind primii 50 mari debitori către bugetul
general consolidat din judeţul Caraş-Severin.
7. Informare privind numărul de salariaţi din sectorul
privat şi sectorul public din jud.Caraş-Severin la 31.12.2010
precum şi beneficiarii de subvenţii de la bugetul de stat.
8. Diverse.
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa
Instituţiei Prefectului - Judeţul Caraş-Severin, Serviciul
Dezvoltare Economică şi Conducerea Serviciilor Publice
Deconcentrate, telefon 0255-21.68.50.
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Modernizarea DJ V@liug - Slatina Timi},
din jude]ul Cara}-Severin
Consiliul Judeţean Caraş-Severin derulează proiectul „Modernizarea DJ 582, Văliug - Slatina Timiş, judeţul Caraş-Severin” iar astăzi, 24
martie 2011 constructorului, SC STAR IMPEX SRL PITESTI, i-a fost
predat amplasamentul lucrării. Tot astăzi, 24 martie a.c. Consiliul
Judeţean Caraş-Severin a emis şi ordinul de începere a lucrării cu data
de 01 aprilie 2011. Obiectivul general al proiectului îl constituie accelerarea creşterii economice a judeţului Caraş-Severin prin îmbunătăţirea
accesibilităţii regiunii şi mobilităţii populaţiei, bunurilor şi serviciilor, în
vederea stimulării unei dezvoltării durabile. Prin realizarea acestui proiect, ce prevede reabilitarea a 36,08 Km, se urmăreşte îmbunătăţirea
accesului în zona turistică Semenic şi valorificarea potenţialului turistic
al zonei. Proiectul „Modernizarea DJ 582, Văliug - Slatina Timiş, judeţul
Caraş-Severin” are o valoare totală de 121.137.662,01 lei, fondurile
fiind obţinute prin Programul Regional Operaţional 2007-2013.
Pentru informaţii suplimentare persoana de contact este dl. Victor
Naidan, manager proiect, tel./fax: 0255-224.920 e-mail:
naidan.victor@cjcs.ro

civica

Atitudinea cetăţenească.
Viitorul în mâna fiecăruia.
Rolul decisiv al individului.

Anunţuri,
publicitate,
agenţii imobiliare
....pag. 2-3
Ordinea de zi a şedinţei
ordinare a CL Reşiţa
din data de 29.03.2011
Noutăţi legislative
din Monitorul Oficial

...pag. 4
Norme mai clare în
materie de drepturi
de proprietate
Misiune cu echipaj
uman pe un asteroid
...pag. 5

Anunţuri,
publicitate
...pag. 6-7

Stagiul de practic@ a studen]ilor Cele dou@ fântâni publice au apa bun@ de b@ut
Primăria Municipiului Reşiţa a încheiat cu
Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administrative a
Universităţii „Eftimie Murgu” Reşiţa o convenţie
cadru privind efectuarea stagiului de practică a
studenţilor.
Convenţia-cadru stabileşte cadrul în care se
organizează şi se desfăşoară stagiul de practică în
vederea consolidării cunoştinţelor teoretice şi
pentru formarea abilităţilor, spre a le aplica în
concordanţă cu specializarea pentru care se
instrueşte fiecare student.
Stagiul de practică este realizat de practicant în
vederea dobândirii competenţelor profesionale
menţionate în portofoliul de practică.
Practica se va desfăşura 4 ore pe săptămână
până în data de 2 iunie 2011.
Primăria Municipiului Reşiţa a stabilit un tutore
pentru stagiul de practică, selectat dintre salariaţii
proprii iar acesta împreună cu cadrul didactic
supervizor vor evalua practicantul în permanenţă,
pe baza unei fişe de observaţie /evaluare. Vor fi
evaluate atât nivelul de dobândire a competenţelor
profesionale cât şi comportamentul şi modalitatea
de integrare a practicantului în activitatea
partenerului de practică.
La finalul stagiului de practică tutorele
elaborează un raport pe baza nivelului de
dobândire a competenţelor de către practicant , iar
rezultatul acestei evaluări va sta la baza notării
practicantului de către cadrul didactic supervizor.

Ca urmare a dispoziţiilor Primăriei Reşiţa, în data de 11 martie 2011 s-a
finalizat actiunea de montare si punere in functiune a noilor filtre la cele
doua puturi forate ,ce corespund calitativ Normelor si Standardelor Europene si sunt conforme Agrementelor Tehnice avizate de Comisia Nationala
de Agrement Tehnic in Constructii din cadrul Ministerului Lucrarilor Publice
Transporturilor si Locuintei si s-au prelevat probe in data de 14 martie pentru realizarea analizelor. Buletinele de analiza, au fost transmise Directiei
de Sanatate Publica in vederea obtinerii autorizatiei de functionare. În
urma verificării buletinelor de analiză, Direcţia de Sănătate Publică CaraşSeverin a constatat că apa din cele două fântâni publice este bună de băut,
eliberând în acest sens autorizaţiile de funcţionare pentru acestea.

Vizitaţi

www.resita-romana.ro

{edin]a Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice
Instituţia Prefectului - Judeţul Caraş-Severin a organizat miercuri, 30 martie a.c., la sediul Palatului
Administrativ, Sala de la etajul I, şedinţa Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor
Vârstnice din judeţul Caraş-Severin, având următoarea tematică:
1. Analiza numărului de medici în judeţul Caraş-Severin.
2. Informare privind modul de acordare a biletelor de tratament în anul 2011.
3. Diverse.
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa Instituţiei Prefectului - Judeţul Caraş-Severin, Serviciul
Dezvoltare Economică şi Conducerea Serviciilor Publice Deconcentrate, telefon 0255-21.68.50.
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ANUNŢURI GRATUITE PENTRU PERSOANE FIZICE

TELEFONAŢI LA NUMĂRUL 0255-221134
SAU COMPLETAŢI TALONUL DE JOS ŞI
PUTEŢI PUBLICA

UN ANUNŢ DE CEL MULT 20 CUVINTE

Imobiliare
Vând apartament în Reşiţa, str.
G. Enescu, la parter, are 2 intrări, cu
posibilitate de privatizare, pivniţă,
suprafaţă de 78 mp. Tel. 0742014082.
Vând casă cu curte şi grădină,
Câlnic, str. Principală, 482 mp,
50.000 € sau schimb cu apartament
Timişoara + diferenţă. Tel. 0765279956.
Vând 2 hectare teren + sălaş,
Calea Caransebeşului, Reşiţa. Tel.
0720-034930.
Vând apartament la casă, 2
camere, posibilitate privatizare, preţ
26.000 € neg. Tel. 0740-065687,
0727-208277, 0726-610703.
Vând casă în Gătaia, 2 camere,
bucătărie, baie, hol + o clădire în
curte cu 3 încăperi, garaj, anexe,
teren 1520 mp sau schimb cu apartament în Reşiţa cu 2 sau 3 camere
la etajul 1 sau 2, la înţelegere. Tel.
0747-832171, 0256-410590.
Vând teren în Gătaia, 500 mp, în
centru, preţ neg. Tel. 0256-410590,
0747-832171.
Persoană foarte serioasă,
doresc să închiriez apartament cu 2
camere în Reşiţa, zona Moroasa
sau Lunca Pomostului. Tel. 0753085685. (RR)
Vând casă în Oraviţa, 38.000 €.
Tel. 0733-043799, 0355-438251
(după ora 18.00). (R.R)
Vând casă de vacanţă în satul
Gărâna, la poalele muntelui Semenic, cu 3 camere şi dependinţe, în
stare foarte bună şi o grădină de
2779 mp. Tel. 0788-392265, 0722394000. (RR)
Vând la intrare în Sasca Montană teren de 5.500 mp. Tel. 0770630397. (RR)
Vând casă în Caraşova cu 2
camere, bucătărie, curte, grădină,
multe anexe, aproape de izvorul
Sfânta Maria, 21.000 €. Tel. 0255240368, 0721-250804. (RR)
Schimb în Re şi ţa, Lunca
Pomostului, apartament 2 camere la
etaj 1 pentru 3 camere în zona Lunca Pomostului sau Govândari. Tel.
0355-405166, 0721-742148. (RR)
Vând în Soceni casă cu 2
camere, bucătărie mare, baie mare,
curte, grădină, 20.000 €. Tel. 0721469303. (RR)
Vând în Reşiţa cameră de
cămin, 6.000 € neg; garsonieră,
14.000 € neg. Tel. 0730-139528,
0730-139529. (RR)
Vând în Reşiţa, zona Intim, 2
camere de cămin îmbunătăţite,
termopane, gresie, încălzire, liber,
ocupabil imediat, 13.000 €. Tel.
0770-630397. (RR)

Vând în Anina casă cu 3 camere,
garaj, grădină sau schimb cu
apartament în Reşiţa plus diferenţa.
Tel. 0255-240541. (RR)
Vând în Reşiţa, str. Ţarcului,
apartament 3 camere confort I,
40.000 €. Tel. 0720-062903. (RR)
Vând casă în comuna Mehadia,
jud. C-S, compusă din 3 camere,
bucătărie, curte mare, apă şi canal,
grădină mare cu anexe, 33.000 €
neg. Tel. 0767-470450. (RR)
Vând în Reşiţa apartament 3
camere semi decomandat, la parter
în bloc 4 etaje, cu îmbunătăţiri, în
Micro II, 21.000 € neg. Tel. 0734265458. (RR)
Vând în Cuptoare teren 5000 mp
înspre Iabalcea spre Comarnic,
25.000 lei; 2 case în Cuptoare,
55.000 € neg. Tel. 0255-233854. (rr)
Schimb în Reşiţa apartament 2
camere îmbunătăţit cu apartament 3
camere, plătesc diferenţă. Tel.
0770-456679, 0786-483218. (RR)
Vând în Obreja casă cu teren,
25.000 €; apartament în Oţelu Roşu,
25.000 €. Tel. 0740-536864. (R.R)
Vând apartament 4 camere +
living, 160 mp, construcţie solidă
cărămidă arsă, 2 băi, 2 balcoane,
cămară, garaj, pivniţă, et. 1 din 4.
Tel. 0770-751533.
Vând casă în centrul Reşiţei, 6
camere, 2 băi, curte cu terasă, toate
utilităţile, pretabilă pentru 2 familii,
cabinet medical, notarial etc. Tel.
0770-751533.
Închiriez apartament 2 camere
în Luncă, nemobilat. Preţ avantajos.
Tel. 0740-235600.
Vând 4.000 mp teren la 1 km de
Reşiţa, drumul Caransebeşului, 15
€/mp, eventual dezmembrare. Tel.
0755-078696.
Vând casă Gherteniş, 2 camere,
bucătărie, cămară, curte, grădină,
anexe. Preţ 30.000 € neg. Tel. 0255526896.
Închiriez apartament 2 camere,
zona Poliţie. Tel. 0355-408066,
0770-546342, 0732-943380.
Vând urgent apartament la
casă, 2 camere, bucătărie, baie,
anexe, posibilitate privatizare. Preţ
25.000 € neg. Tel. 0727-208277,
0740-065687.
Vând apartament 3 camere et.
1, zona Trandafirul. Tel. 0255253973, 0355-801140.
Vând casă în Dognecea, 3
camere, bucătărie, curte, grădină,
anexe. Preţ 20.000 € neg. Tel. 0741532916.
Vând teren arabil 2 ha în
Gherteniş. Preţ 4.000 lei/ha. Tel.
0255-526896.
Vând garsonieră conf. 1, 30 mp,
etaj 2, cu îmbunătăţiri. Tel. 0770746033, 0728-213320.

ANUNŢ
Primăria oraşului Bocşa, cu sediul în str. 1 Decembrie 1918, nr.
22, organizează licitaţie publică deschisă conf. Legii nr. 50/1991
pentru:
1. concesionarea terenului extravilan înscris în CF. NR. 6162
transnotat din CF nr. 995 B.M. sub nr. top. 475/a/1/c/1/7/a/3/c/4, nr.
cad. 2790, în suprafaţă de 5000 mp, pe o perioadă de 20 de ani.
Taxa lunară minimală de redevenţă la deschiderea licitaţiei este
de 180 euro/lună.
Bunul imobil mai sus menţionat nu este grevat de sarcini.
Concesionarea terenului se face în scopul amplasării unei hăli de
producţie industrială şi a unei staţii de betoane.
Oferta solicitanţilor va fi însoţită de un studiu de fezabilitate.
Ofertele pentru concesionarea terenului vor fi transmise până la
data de 15.04.2010, la sediul Primăriei Oraşului Bocşa str. 1
Decembrie 1918, nr. 22 cu dovada depunerii garanţiei de participare
la licitaţie reprezentand 10% din preţul de pornire a licitaţiei.
Sedinţa publică de deschidere a ofertelor pentru concesionarea
terenului va fi în data de 29.04.2010, ora 10.00, la sediul Primăriei
Oraşului Bocşa str. 1 Decembrie 1918, nr. 22.
PRIMAR JR. PATRICIU MIREL PASCU
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Persoană fizică ofer garsonieră
pt. închiriat, aerisire directă, contorizare apă şi căldură, multiple utilităţi.
Tel. 0727-784030, 0255-223637.
Vând casă Dognecea, cablu tv,
telefon. Tel. 0355-411682, 0730156315.
Vând casă în Gătaia, str.
Trandafirilor nr. 148, 2 camere,
bucătărie, cămară, hol, bucătărie de
vară, curte, grădină 1650 mp. Preţ
25.000 € neg. Tel. 0746-987781.
Vând casă cu etaj în Reşiţa, 5
camere, baie, bucătărie, încălzire
centrală, garaj. Preţ neg. Tel. 0722501895.
Vând 2 garsoniere în Luncă, preţ
neg. Tel. 0770-516327.
Vând casă în Câlnic, 482 mp, str.
Principală, 50.000 € sau schimb cu
apartament Timişoara + dif. Tel.
0770-426307.
Vând teren extravilan la intrarea
în com. Ezeriş, suprafaţă 4400 mp.
Terenul se află direct la sosea, preţ
8.500 € neg. Tel. 0761-649997.
Vând apartament 3 camere, în
Reşiţa, Moroasa I, conf. 1, semidecomandat, multiple îmbunătăţiri,
utilităţi complete, 36.000 €. Tel.
0727-798285.
Vând casă, com. Fârliug 260,
str. Principală, preţ 23.000 € sau
schimb cu apart. în Reşiţa, 2 sau 3
camere, etajul 1 sau 2. Tel. 0723421508.
Proprietar vând ap. 3 camere,
decomandate, 2 băi, renovat, utilat
în Reşiţa zona Gării de Sud, sau
schimb cu ap.2 camere în Timişoara. Tel. 0723-572678, 0740-107997.
Cumpăr garsonieră în Reşiţa,
ofer maxim 8.000 €, exclus Catanga, Mociur, Blocul Funcţionarilor.
Tel. 0744-592037.
Vând apartament în Bocşa Română, 2 camere, etaj 1, nerenovat.
Tel. 0746-660733. Cumpăr teren,
preferabil în zonă muntoasă. Tel.
0757-899077.
Vând urgent apartament la
casă, 2 camere, bucătărie, baie,
anexe, posibilitate privatizare. Preţ
25.000 € neg. Tel. 0727-208277,
0740-065687.
Închiriez garsonieră în Reşiţa,
recent renovată, mobilă nouă,
laminate, termopane, centrală, uşă
metalică, Aleea Peleaga, preţ 120 €.
Tel. 0763-617310.
Vând cămin cu 2 camere, et. 1,
centrală termică, ferestre termopan,
baie renovată, par ţial mobilat,
liberă. Tel. 0741-166573.
Vând ap. 1 cameră, balcon, et.
3, suprafaţă 37 mp în Reşiţa. Tel.
0768-839650.
Vând teren arabil în Valeapai 6
ha, şi 6 ha în sat Barbosu la 3 km de
Valeapai, terenul are drum de acces
şi este la drum cu front. Tel. 0762052900.
Vând livadă în suprafaţă de
26.100 mp, localitatea Grădinari Forotic lângă Reşiţa. Terenul este la
sosea. 5.800 € neg. Tel. 0735983755.
Închiriez garsonieră, Govândari,
lângă Ociko, bloc apartamente, et.
2, 80 € pe lună + 100 € garanţie. Tel.
0771-533478, 0769-692798.
Schimb apartament 2 camere,
îmbunătăţit, complet mobilat, situat
în Govândar, vis-a-vis de Protecţia
Copilului, cu casă în Muncitoresc.
Tel. 0722-210871, 0355-802369.
Vând casă cu 4 camere, bucătărie, spaţiu de baie şi alte încăperi
în lucru, apa trasă şi grădină în com.
Ezeriş. Tel. 0729-113724.
Dau spre închiriere apartament
cu 2 camere în Luncă. E-mail:
adriana.rijnoveanu@meggle.ro
Vând hală pentru producţie,
depozitare sau pt. orice altă activitate în Reşiţa, cu toate utilităţile,
acces auto platformă betonată,
zonă industrială, păzită, mai multe
variante de suprafeţe şi dotări.
Preţuri negociabile, de criză. Tel.
0744-772534.
Vând apartament în Moroasa 1,
str. Caen, 2 camere semidecomandat, fără îmbunătăţiri majore. Preţ
25.000 € neg. Tel. 0720-006988.

Anunturi
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Schimb ap. 2 camere cu ap. 3
camere. Tel. 0758-324207.
Vând teren intravilan Mehadia
17.000 mp, FS 60 m, la sosea
internaţională, posibilitate racordare
la apă şi curent. Preţ negociabil. Tel.
0720-026801.
Vând apartament în Reşiţa, 2
camere, 46 mp, în spatele magazinului Bila. Îmbunătăţiri: centrală şi
uşă metalică. Loc de parcare vizibil
din apartament. Preţ 17.500 €, uşor
negociabil. Tel. 0722-852524.
Persoană fizică schimb ap.2
camere, micro IV, Făgăraşului,
aproape de Parcul Copilului, conf. 1,
decomandat, amenajat, centrală,
termopane, et. 3/4, izolat termic pe
exterior, schimb cu apartament 3-4
camere, doar în micro IV. Tel. 0768269260.
Persoană fizică vând apartament 50 mp et.1, 1 cameră, bucătărie, baie cu vană, hol mare, recent
renovat, gresie, faianţă, termopane,
centrală, pivniţă la demisol 12 mp,
apartamentul este în Reşiţa, partea
de sus a oraşului, în spatele şcolii
generale nr. 2 unde a fost poşta, preţ
25.000 €. Tel. 0768-269260.
Persoană fizică vând teren
grădină şi casă la 11 km de Reşiţa
spre Văliug Cuptoare, grădină 1800
mp, cultură de pomi fructiferi, smochini şi viţă de vie, casa 60 mp locuibili, pivniţă 20 mp, curte mare, acces
auto, catv, telefon, anexe, încălzire
lemne, front stradal 25m, posibilitate
extindere construcţie. Preţ 50.000 €
negociabil. Tel. 0768-269260.
Vând apartament cu 2 camere,
confort 2, zonă bună, 19.500 €,
negociabil. Tel. 0731-999511.
Vând apartament 3 camere, Calea Caransebeşului, preţ negociabil.
Tel. 0355-808160.
Vând casă Bocşa Montană sau
schimb cu apartament în Reşiţa 3
camere, bucătărie, baie, gresie, faianţă, podele, centrală, termopane,
curte, grădină. Tel. 0771-449583.
Închiriez spaţiu Reşiţa, Moroasa, 160 mp, bun pt. orice activitate.
Preţ 1500 lei/lună. Tel. 0745460435, 0729-848568.
Caut apartament de închiriat, 2
camere, renovat. Tel. 0732-054410.
Cumpăr apartament 3 camere,
decomandat conf. 1, bloc 4 et., etaj
intermediar. Ofer max. 35.000 €. Tel.
0767-867644.
Vând apartament 4 camere, etaj
2/4, confort 1, decomandat, centrală
termică, situat în Reşiţa, Micro 4.
Preţ 50.000 €, negociabil. Tel. 0721906062, 0770-454966.
Cump ăr apart. 3-4 camere
decomandate, confort 1, bl. 4 et.
ofer 30.000-40.000 € în funcţie de
apartament. Tel. 0764-047333.
Cumpăr apartament 3 camere
decomandat în zona Govândari,
etaj 1, 2, 3, doar în bloc de 4 etaje.
Tel. 0722-837434.

Diverse

Vând tv color diagonala 50, preţ
300 lei şi 3 frigidere pentru măcelărie, preţ neg. Tel. 0744-617430,
0255-225559.
Vând Expresso Saeco cu fişe şi
contor şi solar profesional cu capac.
Tel. 0761-375233, +0043-6998
1526585.
Vând în Târnova 7 capre, 2
fătate cu 3 iezi şi 5 fătătoare şi 1 ţap,
2.500 lei. Tel. 0733-340848. (RR)
Vând boilere electrice Siemens
80 l, 200 lei; boiler electric Siemens
5 l, 100 lei; aspirator Beko 1400 W,
100 lei; două noptiere, dulăpior,
măsuţă, făcute la comandă, 150 lei;
Tel. 0729-824413. (RR)
Vând cal mare semi-muran,
hamuri şi două căruţe la preţuri neg.
Tel. 0734-068742. (RR)
Vând corturi noi pentru 3 persoane, fabricate în Germania, 240
lei/buc. Tel. 0760-277161, 0725187589. (RR)
Vând în Reşiţa colţar extensibil
3+1, stare f. bună, 590 lei; pat dublu,
100 lei; maşină de spălat automată,
170 lei. Tel. 0728-813340. (RR)

Vând în Reşiţa maşină de spălat
automată cu încărcare pe verticală
aproape nouă, 600 lei; birou calculator 100 lei; mobilă dormitor completă 1.400 lei; mobilă sufragerie,
1.000 lei; colţar de bucătărie cu 2
scaune şi masă extensibilă, 600 lei;
colţar sufragerie piele, 1.200 lei;
paturi pliante de 1 persoană, 150 lei;
diferite biciclete, 200 lei/buc. Tel.
0355-426704, 0752-030888. (RR)
Vând mobilier cuier din lemn
format din 2 dulapuri cu rafturi, cuier
cu etaje, sertare pantofi, 150 lei;
aragaz cu 4 ochiuri, 200 lei; maşină
de spălat Hyundai model din 2010,
500 lei. Tel. 0722-441304. (RR)
Vând 3 cai împreună sau separat, buni la muncile agricole, călărie
şi pădure, suma totală 3.500 lei neg.
Tel. 0729-498443, 0724-205212 (rr)
Vând bibliotecă în stare foarte
bună, 1.400 lei neg. Tel. 0758635596. (RR)
Vând în Oţelu Roşu P IV cu
ecran, tastatură, mouse, 450 lei;
laptop PIII Compaq, 250 lei. Tel.
0255-530361, 0735-060187. (RR)
Vând armăsar de 3 ani, culoare
rig, semi-muran, 4.500 lei neg. Tel.
0740-145324. (RR)
Vând în Scăiuş nr. 99, comuna
Fârliug, C-S, porci pentru sacrificare, cu greutate potrivită, 7 lei/kg.
Se pot sacrifica şi la faţa locului. Tel.
0723-213286. (RR)
Vând în Caransebeş cuptor cu
microunde, 80 lei; colţar sufragerie
750 lei; birou, 200 lei; rochie
mireasă, 650 lei; saltea 1 persoană,
35 lei; goblene diferite modele şi
dimensiuni; candelabru cu două
braţe, 20 lei; discuri pick-up, muzică
populară şi uşoară din 1970; 2
garnişe din lemn, 20 lei/buc. Tel.
0756-040911. (RR)
Vând videorecorder nou LG. Tel.
0745-375967. (RR)
Vând în Bocşa mori de măcinat
porumb cu ciocane motoare trifazice, 500 lei/buc. Tel. 0355-566329,
0751-132722. (RR)
Vând în Reşiţa 5 clăi de fân. Tel.
0355-427279, 0741-699271. (RR)
Vând în Bocşa porumb, 1,10 lei/
kg; baloţi de fân, 9 lei/balot; otavă,
15 lei/balot; 0744-381141. (RR)
Vând spălător cu picurător inox
pentru bucătărie, 60 lei; trusă pentru
scos rulmenţi, 220 lei; compresor
pentru umflat roţi, saltele sau bărci
pneumatice, 50 lei. Tel. 0255240368, 0721-250804. (RR)
Vând mobilă living plus comodă,
1.000 lei; colţar ladă extensibil, 600
lei; mobilă bucătărie, 600 lei. Tel.
0770-583225. (RR)
Vând magnetofon Tesla cu boxe
şi 30 de benzi audio, 120 lei. Tel.
0728-813340. (RR)
Vând în Moraviţa baloţi de 500
kg de fân, paie, lucernă, preţ neg;
porci până la 150 kg, preţ neg. Tel.
0757-547070. (RR)
Vând în Soceni circular, 800 lei;
betonier ă, 300 lei. Tel. 0721469303. (RR)
Vând trusă rulmenţi adusă din
Germania compusă din 3 prese
diferite mărimi, 220 lei. Tel. 0255240368, 0721-250804. (RR)
Vând în Jamu Mare vacă bălţată
românească la prima fătare, cu viţel
cu tot, 3300 lei; vacă bălţată românească gestantă în 8 luni, 3300 lei.
Tel. 0742-544119. (RR)
Vând în Reşiţa orhidee, plante în
ghiveci, 15 lei/buc; perdele, diferite
modele, dimensiuni şi culori, de la
50 lei/buc; staţie de călcat performantă, cuvă inox. Tel. 0770751533. (RR)
Vând televizor color Sony,
diagonală mare, carcasă neagră,
400 lei; 2 cojoace de piele veritabilă,
unul de damă şi unul de bărbaţi, 200
lei/buc. Tel. 0746-081232. (RR)
Vând în Reşiţa boiler electric 80 l
nou, 400 lei, neg; Tel. 0726-721708.
Vând aragaz cu 4 ochiuri şi
cuptor, 250 lei; mobilier cuier din
lemn format din 2 dulapuri cu rafturi
şi sertare, 150 lei. Tel. 0722-441304.
Vând în Zorlenţu Mare 2 vaci,
2.500-3.000 lei. Tel. 0732-981663.
(continuare în pagina 6)
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S.C. Magister Imobiliare
Drumul cel mai uşor spre casa ta!

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

Doriţi să vindeţi sau să cumpăraţi o casă şi
aveţi nevoie de corectitudine? Sunaţi la REMI Imobiliare!

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

Intermedieri imobiliare de calitate, consilieri imobiliari la dispoziţia clientului,
studii topografice, evaluări şi asigurări de bunuri.

Tel./fax: 0255-22.15.29, mobil: Tel. 0255-221529, 0720-038774
E-mail: office@magister-imobiliare.ro
www.magister-imobiliare.ro

l Seriozitate, transparenţă l Comision 0 la cumpărător!
Remi imobiliare vă oferă cel mai bun serviciu la preţul corect!

VÂNZĂRI
Vând apartament 2 camere decomandat,
îmbunătăţit, 74 mp, et. 1, situat în Reşiţa
Nord. Preţ 30.000 €. Tel. 0255-221529, 0720038774.
Vând apartament 4 camere cu îmbunătăţiri şi modificări majore situat în Reşiţa,
Lunca Pomostului. Preţ 50.000 €. Tel. 0255221529, 0720-038774.
Vând apartament 3 camere, centrală,
termopane, et. 3/4, situat în Reşiţa, Lunca
Pomostului. Preţ 43.000 €. Tel. 0255-221529,
0720-038774.
Vând apartament 2 camere, bloc din
cărămidă, situat în Reşiţa, Lunca Veche, et.
3/3, f ără îmbunătă ţiri. P re ţ 30.000 €
negocialbil. Tel. 0255-221529, 0720-038774.
Vând 600 mp teren pentru construcţii
toate utilităţile trase (apă, curent, gaz) situat în
Reşiţa, B-dul Timişoarei. Preţ 27 €/mp. Tel.
0255-221529, 0720-038774.
Vând cameră de cămin (hol, baie, cameră) situată în Reşiţa, Calea Caransebeşului,
zona Căminelor. Preţ 4.600 €. Tel. 0255221529, 0720-038774.
Vând casă 5 camere, singur în curte, zona
Muncitoresc la strada principală. Preţ 57.000
€. Tel. 0255-221529, 0720-038774.
Vând casă de vacanţă, finalizată în
proporţie de 90%, în suprafaţă de 270 mp,
demisol, parter, mansardă, 780 mp teren,
situată în Crivaia, zona Hotel Rândunica. Preţ
120.000 €. Tel. 0255-221529, 0720-038774.
Vând teren 22.000 mp, pretabil centru
comercial, zona Calea Timişoarei, racordat la
toate utilităţile, preţ negociabil. Tel. 0255221529, 0720-038774.
Vând 7000 mp teren, front stradal 60 ml,
racordat la toate utilităţile situat pe Calea
Timişoarei. Preţ 150 €/mp. Tel. 0255-221529,
0720-038774.
Vând terenuri parcelate situate în staţiunea Crivaia la stradă, racordate la toate
utilităţile. Preţ 50 €/mp negociabil. Tel. 0255221529, 0720-038774.
Vând 34.700 mp teren, cu construcţii
(depozite 5.000 mp, sediu administrativ,
atelier mecanic, centrală termică, spaţii de
acces betonate), font stradal 400 ml, situate
pe D.N. Timişoara - Bocşa, la 4 km de Reşiţa,
preţ atractiv. Tel. 0255-221529, 0720-038774.
Vând hală 1200 mp (producţie, depozitare) + 5.000 mp teren în Caransebeş, Pipirig,
racordate la toate utilităţile. 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 Reşiţa, zona Camera de Comerţ. Preţ 350.000 €
negociabil. Tel. 0255-221529, 0720-038774.
Vând 10 spaţii administrative, 30 mp
fiecare, situate în Reşiţa, zonă centrală. Preţ
8.200 € fiecare spaţiu. Tel. 0255-221529,
0720-038774.
Vând casă 7 camere, 4 băi, 2 bucătării,
construită modern, din cărămidă arsă, situată
în Reşiţa, Muncitoresc, zona Walber. Preţ
95.000 € neg.Tel.0255-221529, 0720-038774
Vând casă 3 camere, bucătărie, baie modernă, termopane, centrală, podele laminate,
curte 800 mp, situată în Măureni la str.
Principală. Preţ 25.000 € neg. Tel. 0255221529, 0720-038774.
Vând 1200 mp teren plus cabană din piatră şi lemn, 8 camere, situate pe Muntele Semenic lângă Cabana Centrală. Preţ: 170.000
€ neg. Tel. 0255-221529, 0720-038774.
Vând apartament 2 camere, 57 mp,
superîmbunătăţit, vis-a-vis de Universitate,
et. 5/10. Preţ 27.000 €. Tel. 0255-221529,
0720-038774.
Vând apartament 4 camere, parter, 115
mp, centrală, termopane, modificat după
proiect, intrare separată din stradă pe G.A.
Petculescu, pretabil spaţiu comercial, farmacie, cabinet medical, notarial, etc. Preţ 48.000
€ neg. Tel. 0255-221529, 0720-038774.
Vând teren, 3500 mp situat în Caransebeş, front stradal 50 ml, pe DN Caransebeş Timişoara, la ieşirea din oraş. Preţ 50 €/mp.
Tel. 0255-221529, 0720-038774.
ÎNCHIRIERI
Închiriez apartament 3 camere, mobilat şi
utilat, vis-a-vis de Sc. Gen. Nr. 6, Lunca
Pomostului. Preţ 250 €/lunar. Tel. 0255221529, 0720-038774.
Închiriez spaţiu comercial în Reşiţa, pe
B-dul Republicii, 110 mp. Preţ 1200 €/lunar
plus TVA. Tel. 0255-221529, 0720-038774.
Închiriez apartamente 3 camere, decomandate, mobilate şi dotate corespunzător.
Preţ 300 € lunar negociabil, de preferat pt.
firme. Tel. 0255-221529, 0720-038774.
Închiriez 2 spaţii comerciale 250 mp (100
mp şi 150 mp), împreună sau separat, situate
în Reşiţa pe B-dul. Republicii. Preţ 15 €/mp.
Tel. 0255-221529, 0720-038774.

Anunţ
Societatea Comerciala IPPS SA, inregistrata la ORC sub nr. J11/ 51/1991, CUI
1060728, cu sediul in Resita, str. Libertatii, nr. 37, in baza Legii 31 modificata, art. 117,
convoaca Adunarea Generala a Actionarilor, cu urmatoarea ordine de zi:
1. Analiza situatiei financiare pe anul 2009, 2010.
2. Aprobarea raportului administratorilor pentru anul fiscal 2009, 2010.
3. Aprobarea raportului cenzorilor pentru anul fiscal 2009, 2010.
4. Aprobarea bilantului financiar-contabil pe anul 2009, 2010.
5. Diverse.
Informaţii se pot obtine la adresa din str. Zimbrului, nr. 42, Resita. AGOA, se va intruni pe
str. Zimbrului, nr. 42, pe data de 02 mai 2011, ora 10.00. In eventualitatea neindeplinirii
cvorumului stabilit de lege, va fi intrunita pe data de 03 mai ora 10.00.
Director, Valeriu Manescu

PREŢUL
GRAMULUI DE AUR
Data

Lei noi

21 mar. ‘11
22 mar. ‘11
23 mar. ‘11
24 mar. ‘11
25 mar. ‘11
28 mar. ‘11
29 mar. ‘11
30 mar. ‘11

135,0844
135,0844
133,7934
134,4804
133,0586
133,2746
133,0066
132,7588

CURSUL VALUTAR COMUNICAT DE B.N.R.
lei
3,08
3,06
3,04
3,02
3,00
2,98
2,96
2,94
2,92
2,90
2,88

USD

28 Februarie - 30 Martie 2011

EURO

28 1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30

lei
4,28
4,26
4,24
4,22
4,20
4,18
4,16
4,14
4,12
4,10
4,08

Vizitaţi-ne pe Calea Timişorii nr. 34 şi profitaţi de gama de servicii oferite de
agenţia noastră.
Dacă tot puteţi alege, noi vă recomandăm să alegeţi cel mai bun serviciu
Tel. 0355 423 734, 0771 615 703, 0771 688 693 ORAR 9-18
www.remiestate.ro
office@remiestate.ro
ÎNCHIRIERI OFERTE
Spaţiu comercial în Govândari, B-dul
Republicii, grup sanitar, încălzire Prescom,
intrare separată, sistem de securitate,
nerenovat, chirie 200 € + 200 € garanţie,
cod anunţ 00374.
VÂNZARE GARSONIERE
Vând garsonieră Mociur, etaj 1/4,
balcon închis, convector, instant electric,
uşă intrare metalică, gresie, faianţă,
parchet, geam termopan, 37 mp, preţ
12.000 € negociabil, cod anunţ 00400.
Vând garsonieră Luncă, demisol/2,
complet mobilat şi utilat, open-space,
recent renovată, gresie, faianţă, podele,
convector + boiler, cabină duş, preţ 19.000
€ negociabil, cod anunţ 00467.
Vând garsonieră Calea Caransebeşului, et. 1/4 suprafaţă 32mp, termopane,
podele laminate, centrală, uşă intrare
metal, instalaţie sanitară pe cupru, preţ
14.000 €, cod anunţ 00500.
VÂNZARE APART. 2 CAMERE
Apartament de vânzare Micro 3, et. 4/4,
48 mp, semidecomandat, utilităţi, uşă
intrare metalică, uşi interioare noi, centrală,
termopane, faian ţ ă, gresie, parchet
camere, preţ 32.000 €, cod anunţ 00347.
Apartament de vânzare Micro 1,
parter/4, semidecomandat, 54 mp, utilităţi
podele laminate, gresie, faianţă, centrală,
uşă intrare de fier, termopane, preţ 31.000
€, cod anunţ 00252.
Vând apartament 2 camere, Luncă, etaj
2/4, confort 3, semidecomandat, modificat,
centrală, termopane, pre ţ 26.000 €
negociabil, etaj 2/4, cod anunţ 00213.
VÂNZARE APART. 3 CAMERE
Vând apartament 3 camere Govândari,
etaj 1/4, confort 2, semidecomandat,
apometre, instant pe gaz, parchet camere,
uşă intrare lemn, pivniţă, bloc acoperit,
neamenajat, preţ 40.000 € negociabil, cod
anunţ 00438.
Vând apartament 3 camere Govândari,
Micro 2, etaj 4/4, 77,81 mp semidecomandat, utilităţi, centrală, termopane, uşi interior noi, baie şi buc. renovată, parchet raşchetat, instalaţii 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 ă, podele, termopane, centrală
termică, aer condiţionat, 86 mp, 38.000 €.
cod anunţ 00362.
Vând apartament 3 camere Micro 3, et.
2/10, semidecomandat 80 mp, utilităţi,
termopan, centrală nemontată + calorifere,
parchet nemontat stejar, instalaţie electrică
nouă aplicată pe perete necesită placare cu
rigips, 2 aparate de aer condiţionat, apartamentul necesită renovare, preţ 47.000 €,
cod anunţ 00336.
VÂNZARE CASĂ
Casă de vânzare centru, zona Universităţii, casa are utilităţile generale şi
necesită renovare completă, suprafaţă 270
mp, front stradal 10 m, preţ 130.000 €, cod
anunţ 00498.
Vând apartament la casă în Luncă, 3
camere, cărămidă arsă, 1 baie, 2 nivele,
renovată, gresie, faianţă, podele, uşi
interioare noi, uşă metalică, centrală,
termopane, scară interioară, cabină duş,
curte (~200 mp), casa ~100 mp. Preţ
65.000 € negociabil. Cod anunţ 00493.
Vând casă de vacanţă zona Văliug-

Crivaia (parter + 1 etaj + mansardă), an
construcţie 1996, suprafaţă 1932 mp total,
547 mp construiţi, structură 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, acoperiş Lindab. Preţ 235.000
€ negociabil. cod anunţ 00483.
Vând casă 2 camere, terasă, curte,
bucătărie + alte anexe, în Dognecea, la
strada principală, preţ 21.000 € negociabil,
cod anunţ 00105.
Vând casă în Stavila, 848 mp, front
stradal 20 m, necesită renovare, garaj,
cărămidă combinată, curte, gradină, preţ
80.000 €, cod anunţ 00186.
Vând casă zona Muncitoresc, 5 camere, 2 băi, bucătărie, terasă, curte, grădină,
cărămidă arsă, 382 mp suprafaţă totală,
preţ 75.000 € negociabil, cod anunţ 00396.
Vând casă Muncitoresc, 78 mp, 1 cameră, hol, bucătărie, baie, fără îmbunătăţiri,
preţ 25.000 €, cod anunţ 00458.
VÂNZARE TEREN
Vând teren la intrare în Ţerova 300 m de
la drum, 1000 mp, 12 €/mp negociabil cod
anunţ 00450.
Vând teren intravilan în Moldova Nouă,
suprafaţă 5.229 mp, front stradal la DN 57,
117,47 m, utilităţi în apropierea terenului.
Preţ 250.000 € negociabil. cod anunţ 00494
Vând teren, în Mehadia, 20.000 mp,
parcelabil, cu o hală de 3.000 mp, în stare
bună, zonă bună pentru investiţii, chiar la
E70, preţ 350.000 € cod anunţ 00118.
Vând teren intravilan, Doman, suprafaţă 1.000 mp, preţ 8.000 €, cod anunţ 00023.
Vând teren arabil în Oraviţa, la intrare în
localitate, suprafaţă 5 ha, 2 stâlpi de curent
monofazic, preţ 7 €/mp negociabil, cod
anunţ 00393.
Teren de vânzare Muntele Semenic
11.500 mp, zonă cu potenţial turistic, preţ 4
€/mp, cod anunţ 00510.
Teren Valea Ţerovei, 862 mp, utilităţi în
zonă, front stradal 30m, preţ 3 €/mp, cod
anunţ 00509.
Teren de vânzare Văliug, 2000 mp,
utilităţile sunt în zonă 50 m. Preţ 7 €/mp.
cod anunţ 00508.
Teren de vânzare intravilan Bocşa,
3.095 mp, în zona Ocna de Fier, preţ 2
€/mp. cod anunţ 00496.
Teren de vânzare DN 58 Valeadeni, 11
km de Caransebeş, 34.600 mp, utilităţile
sunt în zonă, front stradal 280 m, preţ 2
€/mp. cod anunţ 00506.
Teren de vânzare DN 58 Reşiţa - Caransebeş, 23.800 mp extravilan, utilităţi pe
teren neracordate, front stradal 150 m, preţ
2 €/mp. cod anunţ 00507
Teren de vânzare intravilan Bocşa, în
zona, Ocna de Fier, Munţii Docnecei, zona
cu lacuri, terenul are suprafaţa de 5.895
mp, este intabulat, utilităţile sunt în zonă,
gaz, apă, curent, canalizare, preţ 2 €/mp.
Teren de vânzare Calea Caransebeşului, 1.325 mp, zonă liniştită, în zonă se
construiesc şi sunt construite case, drum,
posibilităţi şi pentru utilităţi, preţ 21 €/mp.
cod anunţ 0444.
Teren de vânzare Calea Timişorii,
12.661mp, front stradal 40 m, utilităţi în
zonă, preţ 4 €/mp. cod anunţ 00511.
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Redistribuirea personalului
din unităţile sanitare care se
vor reprofila în cămine pentru
persoane vârstnice se va face în
3 etape, începând cu data de 4
aprilie 2011.

UE a virat României suma de 1,2
miliarde de euro, reprezentând cea de-a
patra tranşă dintr-un împrumut în valoare
totală de 5 miliarde de euro, agreat în mai
2009 în cadrul pachetului de asistenţă
financiară multilaterală.

Noul Acord cu Fondul Monetar Internaţional
(FMI) stabileşte un cadru şi o serie de ţinte, în
domenii precum energia, transporturile şi sănătatea,
măsurile concrete urmând a fi convenite cu prilejul
următoarei vizite a misiunii FMI, la Bucureşti, care va
avea loc între 25 aprilie şi 10 mai.

Prin ordinul MDRT nr. 906/2011
privind vânzarea locuinţelor pentru
tineri, s-a stabilit valoarea locuinţelor
ANL la 448 euro/metrul pătrat,
inclusiv TVA, faţă de 407 euro/metrul
pătrat, cât era calculată pentru 2010.

După fiecare şedinţă a Consiliului Local Reşiţa şi Judeţean Caraş-Severin, săptămânalul Prisma publică
ordinea de zi menţionându-se punctele aprobate, respinse, modificate şi reglementate în situaţie de urgenţă.

Ordinea de zi a {edin]ei ordinare a Consiliului Local Re}i]a din data de 29 martie 2010
1. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a
mandatului de consilier local a domnului PĂDUREAN
TIBERIU. (aprobat)
2. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de
consilier local al domnului STAN MARIUS. (aprobat)
3. Depunerea JURĂMÂNTULUI de către consilierul local
validat. (aprobat)
4. Proiect de hotărâre privind completarea componenţei
Consiliului Local al Municipiului Reşiţa. (aprobat)
5. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei
Comisiei de organizare, dezvoltare urbanistică, realizarea
lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice de arhitectură şi mediu. (aprobat)
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de
încheiere a exerciţiului bugetar şi a listei de rămăşiţă pe anul
2010. (aprobat)
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „SUNT
CETĂŢEAN AL MUNICIPIULUI REŞIŢA!“ şi aprobarea
contribuţiei locale. (aprobat)
8. Proiect de hotărâre privind participarea la proiectul
interregional „BARRABARRIPEN - un model interregional de
incluziune destinat femeilor rome“ şi aprobarea contribuţiei
locale. (aprobat)
9. Proiect de hotărâre privind acordarea de prestaţii
financiare excepţionale familiilor care se confruntă temporar
cu probleme financiare determinate de o situaţie excepţională
şi care pune în pericol dezvoltarea armonioasă a copilului,
pentru anul 2011. (aprobat)
10. Proiect de hotărâre privind acordarea în anul 2011 de
ajutoare de urgenţă familiilor sau persoanelor singure aflate în
situaţii de necesitate datorate calamităţilor naturale,
incendiilor, accidentelor, precum şi pentru cazurile sociale
deosebite. (aprobat)
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de
asistenţi personali şi a numărului de indemnizaţii lunare acordate persoanelor cu handicap grav, pt. anul 2011. (aprobat)
12. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 5 alin. (1) şi
alin. (2), art. 6 alin. (4) şi alin. (5) şi art. 11 de la H.C.L. nr.
271/12.08.2010, art. 3, art. 4 pct. 2, 3 şi 4, art. 6 şi art. 7 de la
H.C.L. nr. 273/12.08.2010, art. 10 şi art. 15 de la H.C.L. nr.
274/12.08.2010, art. 3 de la H.C.L. nr. 279/12.08.2010, art. 3
de la H.C.L. nr. 281/12.08.2010, art. 4 de la H.C.L. nr.
301/12.08.2010, art. 3 de la H.C.L. nr. 304/13.08.2010, art. 3
de la H.C.L. nr. 309/30.08.2010. (aprobat)
13. Proiect de hotărâre privind modificarea Art. 1, Art. 2,
Art. 5 din H.C.L. nr. 383/26.10.2010 privind aprobarea planului
de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului, al Serviciului Public - „Direcţia de
Asistenţă Socială“, al Serviciului Public - „Direcţia de Taxe şi
Impozite“, al Serviciului Public - „Serviciul Voluntar pentru
Situaţii de Urgenţă“, al Serviciului Public Comunitar de
Evidenţă a Persoanelor Reşiţa, al Serviciului Public - „Direcţia
pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat al
municipiului Reşiţa“ şi al Serviciului Public - „Direcţia Poliţia
Comunitară“ pentru anul 2011. (aprobat)
14. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei
şi statului de funcţii ale Serviciului Public - „Direcţia pt. Întreţinerea şi Repararea Patrimoniului Consiliului Local“. (aprobat)
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii
al Serviciului Public - „Direcţia pentru Administrarea
Domeniului Public şi Privat al municipiului Reşiţa“ de sub
autoritatea Consiliului Local. (aprobat)
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea desfăşurării
unor lucrări practice la disciplina Nataţie, prevăzută în Planul

de Învăţământ al Universităţii Eftimie Murgu Reşiţa, în cadrul
Complexului de Sport şi Sănătate (Bazin de Înot) Reşiţa.
(retras)
17. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor de
şcolarizare pentru cursurile de calificare de „Agent pază şi
ordine“ şi cursul de „Iniţiere şi pregătire teoretică şi practică pe
linie de arme şi muniţii“ organizate de „Direcţia Poliţia Locală“
din subordinea Consiliului Local Reşiţa. (aprobat)
18. Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii de la
plata impozitului pe clădiri aferent clădirilor situate în Reşiţa,
str. Paul Iorgovici, nr. 44 şi Reşiţa, str. Başovăţ, nr. 10, datorat
bugetului local al Municipiului Reşiţa pentru perioada
01.02.2011-31.12.2011 de Asociaţia Caritativă „Sfântul
Vicenţiu de Paul” Reşiţa - Graz. (aprobat)
19. Proiect de hotărâre privind respingerea plângerilor
prealabile formulate împotriva Hotărârii Consiliului Local nr.
20/25.01.2011. (aprobat)
20. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de
folosinţă gratuită către Asociaţia Familiilor Anti-Hiv „Inocenţă
şi Speranţă“ Caraş-Severin a 2 spaţii situate administrativ în
Reşiţa, B-dul A. I. Cuza, nr. 20, camerele 16 şi 18 înscrise în
C.F. nr. 32276 C1-U10 nr. top. R201/i/1/P/20 şi C.F. nr. 32276
C1-U11 nr. top. R201/i/1/Et.1/36. (aprobat)
21. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitaţie
publică a spaţiului cu altă destinaţie, construcţie în suprafaţă
de 40 mp şi teren în suprafaţă de 42,14 mp situat în Reşiţa, Al.
Dacia F.N., înscris în CF nr. 36228 Reşiţa, nr. cadastral 4258
nr. top. G100/o/28/2/1/b/a/1/2/b/1/a/3/2/2/b/4/1 aflat în
domeniul privat al municipiului Reşiţa. (aprobat)
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii unui
teren în suprafaţă de 180 mp din suprafaţa identificată în C.F.
1842 Reşiţa Montană, nr. top 587/d/52/d/3/a/3/48/a/2/5/7/3/
c/2/1/17/b/2/1/a situat în Reşiţa, str. T. Lalescu F.N. (aprobat)
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii terenului în suprafaţă de 4036 mp din suprafaţa identificată în C.F.
1870 Câlnic nr. top G100/v/15/8/b/2/2/a, situat în Reşiţa, str.
Făgăraşului nr. 8. (aprobat)
24. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitaţie
publică a unui teren în suprafaţă de 3472 mp situat în
municipiul Reşiţa zona Valea Ţerovei - U.C.C. (aprobat)
25. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie
a unui teren în suprafaţă de 65 mp teren, situat în Reşiţa, str.
Nichita Stănescu nr. 2, pentru extinderea construcţiei existente, către d-nul Rada Dănuţ şi soţia, Rada Doina. (aprobat)
26. Proiect de hotărâre privind completarea comisiei
locale de ordine publică constituită prin H.C.L. nr. 1 din 13
ianuarie 2011. (aprobat)
27. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii
al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Reşiţa,
ca urmare a reîncadrări personalului, potrivit Legii nr.
284/2010. (aprobat)
28. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea
Anexei la H.C.L. nr. 227/22.06.2010. (aprobat)
29. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul
public în domeniul privat al municipiului Reşiţa a spaţiului
construit în suprafaţă de 57,50 mp şi a terenului aferent în
suprafaţă de 63,84 mp, din suprafaţa identificată conform CF
nr. 34148-C1-U1 Reşiţa, nr. cadastral 34148-C1-U1, Ap. 1
anexă la PT nr. 44, situat în Reşiţa, str. Al. Buziaş nr. 1A,
precum şi vânzarea spaţiului construit şi a terenului aferent
prin licitaţie publică. (aprobat)
30. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de
fezabilitate pentru „Lucrări tehnico-edilitare la lotizări în Zona
Grebla - Reşiţa, Jud. Caraş-Severin“. (aprobat)

31. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local
al Municipiului Reşiţa pe anul 2011. (aprobat)
32. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei
de urbanism „Actualizare Plan Urbanistic General al
municipiului Reşiţa“. (retras)
33. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din
domeniul public şi trecerea în domeniul privat al municipiului
Reşiţa, a suprafeţei de 95 mp, teren situat în Reşiţa, Str. Calea
Timişorii nr. 2A, în vederea concesionării fără licitaţie pentru
extinderea construcţiei existente, către S.C. ELECTRO
EUROSTAR S.R.L. (aprobat)
34. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din
domeniul public şi trecerea în domeniul privat al municipiului
Reşiţa, a suprafeţei de 90 mp teren, B-dul Republicii, nr. 21 în
vederea concesionării fără licitaţie pentru extinderea
construcţiei existente către d-nul RUSU IONEL LUCIAN, d-nul
RUSU ADRIAN şi d-na RUSU MARIA. (aprobat)
35. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din
domeniul public şi trecerea în domeniul privat al mun. Reşiţa,
a suprafeţei de 60 mp teren, B-dul Republicii, nr. 21 în vederea
concesionării fără licitaţie pt. extinderea construcţiei existente, spaţiu comercial, către S.C. Q QUAD S.R.L. (aprobat)
36. Raport privind activitatea desfăşurată de către
asistenţii personali pe semestrul II al anului 2010.
37. Informarea Serviciului urbanism şi amenajarea
teritoriului referitor la situaţia garajelor situate pe Al. Galaţi.
38. Diverse.
Au fost introduse în regim de urgenţă:
1. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea
Anexei nr. I la H.C.L. nr. 1/28.01.2010 privind stabilirea unor
măsuri necesare pentru buna gospodărire a Municipiului
Reşiţa, cu modificările şi completările ulterioare. (aprobat)
2. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de
analiză a posibilităţilor legale de recuperare a dobânzilor
aferente sumei de 2.237.000 lei ce a reprezentat aportul
Consiliului Local al municipiului Reşiţa la capitalul social al
S.C. Group Ecoterm S.R.L. Reşiţa. (aprobat)
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii
contractului de sponsorizare între SC OMV PETROM SA şi
Municipiul Reşiţa având ca obiect transmiterea dreptului de
proprietate asupra imobilului cu teren aferent, situat în
Municipiul Reşiţa, Calea Timişorii nr. 9, ap. 1. (aprobat)
4. Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de
administrare asupra unui număr de 10 garsoniere dintr-un
total de 20 asemenea locuinţe, din imobilul situat în Reşiţa, str.
Făgăraşului, nr. 12 B, sc. II, înscris în C.F. nr. 32360 Reşiţa, nr.
top. G100/v/15/8/b/2/2/a/2, atribuit Direcţiei pentru Sport a
Judeţului Caraş-Severin prin H.C.L. nr. 49/2009 cu
modificările ulterioare. (retras)
5. Proiect de hotărâre privind numirea unui administrator
special la S.C. PRESCOM S.A. REŞIŢA în insolvenţă, în
condiţiile Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu
modificările şi completările ulterioare. (retras)
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea radierii dreptului
de administrare operativă directă a S.C. SECOR S.A. Reşiţa
asupra unei suprafeţe de 7924 mp teren înscris în C.F. nr.
32016 Reşiţa nr. top 285/b/2/a/2/d/1/a/13/6/1/2/2/2/1/1/b/4/a/
a/10/b/6/a/6/1/b/2/a, situat în Reşiţa Cartier Câlnic şi
instituirea dreptului de administrare în favoarea Consiliului
Local al municipiului Reşiţa. (aprobat)
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării
Municipiului Reşiţa, în calitate de membru, la „Federaţia
Europeană a Oraşelor cu Carnaval“ şi aprobarea contribuţiei
anuale. (aprobat)

l Contractul-cadru pentru 2011- 2012 privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, va intra în vigoare de la 1 iunie
2011 l Guvernul a aprobat proiectul de lege privind creşterea calităţii arhitectural - ambientale a clădirilor l România a înregistrat în februarie o inflaţie de 7,6%, cea mai
mare din spaţiul comunitar pentru a şaptea lună consecutiv (biroul de statistica UE) l Direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene au obligaţia de
a constitui un registru electronic propriu privind persoanele cu handicap l Ministrul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi Asociaţia Europeană a Universităţilor
(EUA) au lansat în dezbatere publică Metodologia de evaluare pentru clasificarea universităţilor şi ierarhizarea programelor de studii l România rămâne pe primul loc în
Uniunea Europeană în ceea ce priveşte numărul de bolnavi de tuberculoză, deşi numărul cazurilor este în scădere l

În fiecare număr al publicaţiei "PRISMA" veţi găsi actele normative de interes general
publicate în Monitorul Oficial al României
l Legea 227/2006 (r 2) privind prevenirea şi combaterea
dopajului în sport (M.O. nr. 63/25.01.2011)
l Ordinul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi
Sportului nr. 4799/2010 privind organizarea şi
desfasurarea examenului de bacalaureat - 2011 (M.O. nr.
63/25.01.2011)
l H.G. nr. 43/2011 pentru modificarea H.G. nr.
1.302/2010 privind aprobarea ajutoarelor de stat care se
acordă producătorilor agricoli pentru perioada 2010-2011
şi a sumei totale alocate acestor ajutoare de stat (M.O. nr.
67/26.01.2011)
l Circulara Băncii Naţionale a României nr. 4/2011
privind punerea în circulaţie, în scop numismatic, a unei
monede din argint dedicate aniversarii a 90 de ani de la
înfiinţarea Institutului Naţional de Medicină Aeronautică şi
Spaţială "General doctor aviator Victor Anastasiu" (M.O.
nr. 68/26.01.2011)
l H.G. nr. 45/2011 privind modificarea şi completarea
Normelor metodologice de aplicare a O.u.G. nr. 50/2008
pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule,

4

| 31 Martie - 13 Aprilie 2011 | PRISMA

aprobate prin H.G. nr. 686/2008 (M.O. nr. 68/26.01.2011)
l Ordinul Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr.
12/2011 privind aprobarea Listei apelor minerale naturale
recunoscute în România (M.O. nr. 68/26.01.2011)
l Ordonanţa nr. 1/2011 pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei
potabile (M.O. nr. 69/26.01.2011)
l Ordinul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr.
15/2011 privind condiţiile de practicare a pescuitului
recreativ/sportiv, regulamentul de practicare a pescuitului
recreativ/sportiv, precum şi modelele permiselor de
pescuit recreativ/sportiv (M.O. nr. 74/28.01.2011)
l Ministerul Agriculturii şi Dezvolt ării Rurale Regulamentul din 2011 de practicare a pescuitului
recreativ/sportiv (M.O. nr. 74/28.01.2011)
l Guvernul României - Norma metodologică din 2011 de
aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul
minim garantat (M.O. nr. 76/28.01.2011)
l Legea nr. 61/1991 (r 3) pentru sancţionarea faptelor de
încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi

liniştii publice (M.O. nr. 77/31.01.2011)
l Guvernul României - Norma metodologica din 2011 de
aplicare a prevederilor O.u.G. nr. 111/2010 privind
concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor
(M.O. nr. 78/31.01.2011)
l O.u.G. nr. 2/2011 pentru modificarea Legii nr. 277/2010
privind alocaţia pentru susţinerea familiei (M.O. nr.
79/31.01.2011)
l O.G. nr. 6/2011 pentru modificarea şi completarea O.G
nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea
tehnologică (M.O. nr. 80/31.01.2011)
l Guvernul României - Metodologia din 2011 de calcul
privind revizuirea pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi
din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă
naţională (M.O. nr. 81/31.01.2011)
l O.u.G. nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în
domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din
sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
(M.O. nr. 81/31.01.2011)
l

Aflat în vizită la Belgrad, Premierul rus Vladimir Putin a dat
asigurări că gazoductul South Stream va fi realizat până în 2015.
Serbia a acceptat trecerea South Stream pe teritoriul său, proiect
susţinut de compania de gaze rusă Gazprom şi de grupul italian
ENI, în cadrul unui vast acord energetic semnat în decembrie
2008 între Belgrad şi Moscova.

Delegaţiile din Statele Unite şi Federaţia
Rusă se întâlnesc la Geneva, Elveţia, în
perioada 28 martie-8 aprilie, pentru sesiunea
inaugurală a Comisiei Consultative Bilaterale
(CCB), organism creat pentru punerea în
aplicare a noului tratat START.

Comisia propune norme mai clare în materie de drepturi de
proprietate pentru cele 16 milioane de cupluri interna]ionale
Ce se întâmplă cu casa dumneavoastră dacă divorţaţi şi
soţul/soţia este de altă cetăţenie? Ce se întâmplă cu contul
bancar comun dacă soţul/soţia decedează? Ce se întâmplă în
aceste cazuri dacă dumneavoastră şi soţul/soţia aveţi aceeaşi
cetăţenie, însă aveţi bunuri sau un cont bancar în străinătate?
În Europa sunt aproximativ 16 milioane de cupluri internaţionale şi cel puţin 650 000 dintre acestea se confruntă cu aceste
întrebări în fiecare an, în momentul când căsătoria sau parteneriatul acestora încetează. Cetăţenii pierd timp şi bani încercând să înţeleagă ce lege se aplică în cazul lor şi ce instanţă
este competentă să îi ajute. Divergenţele dintre legislaţiile
celor 27 de state membre ale UE creează premisele pentru
căutarea instanţei celei mai favorabile („forum shopping”) sau
pentru ca partea mai activă să se precipite la instanţa favorabilă acesteia, în detrimentul părţii adverse („precipitarea la
instanţă”). Acest lucru se întâmplă când unul dintre soţi - în
general cel cu o situaţie materială mai bună - sesizează rapid
instanţa unde consideră că va obţine cea mai profitabilă
hotărâre. Prin urmare, Comisia Europeană propune norme la
nivelul UE pentru a aduce claritate juridică în materie de
drepturi de proprietate în cazul căsătoriilor internaţionale sau a
parteneriatelor înregistrate care au o dimensiune internaţională. Cele două propuneri de regulamente ar urma să ajute
cuplurile să identifice legea aplicabilă în materie de drepturi de
proprietate, precum şi instanţa competentă. Regulamentele
prevăd, de asemenea, norme în ceea ce priveşte recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti având ca obiect
bunurile cuplurilor, în toate statele membre ale UE, printr-o
procedură unică. Aceste propuneri sunt primele rezultate ale
Raportului Comisiei privind cetăţenia din octombrie 2010, în
care s-au subliniat cele 25 de obstacole majore cu care
europenii se confruntă încă, în practică, în viaţa de zi cu zi.
Actualele propuneri sunt etapa următoare, care urmează în
mod logic după acordul rapid de anul trecut privind legislaţia
UE privind stabilirea normelor cărui stat membru se aplică în
cazurile transfrontaliere de divorţ.
După noile dispoziţii UE adoptate anul trecut - care permit
cuplurilor internaţionale să decidă ce lege li se aplică în caz de
divorţ - etapa următoare este să se clarifice normele care
reglementează drepturile de proprietate ale cuplurilor
internaţionale.
În prezent, Comisia propune două regulamente diferite:
unul pentru punerea în aplicare a normelor în cazul cuplurilor
căsătorite („proprietate matrimonială”) şi unul în cazul parteneriatelor înregistrate („proprietate patrimonială”). Căsătoria este
o instituţie recunoscută în toate cele 27 de state membre ale
UE. În cinci state, căsătoria este permisă atât între persoane
de sex diferit, cât şi între persoane de acelaşi sex (în Ţările de
Jos din 2001; în Belgia din 2003; în Spania din 2005; în Suedia
din 2009 şi în Portugalia din 2010). Parteneriatele înregistrate
reprezintă o instituţie juridică mai recentă, recunoscută în 14
state membre ale UE (Austria, Belgia, Danemarca, Finlanda,
Franţa, Germania, Irlanda, Luxemburg, Republica Cehă,
Regatul Unit, Slovenia, Suedia, Ţările de Jos şi Ungaria).
Toate cele 14 state permit cuplurilor de acelaşi sex să îşi
înregistreze parteneriatele, iar Belgia, Franţa, Luxemburg şi
Ţările de Jos permit şi înregistrarea cuplurilor de sex diferit.
Ambele propuneri sunt neutre din perspectiva genului şi a
orientării sexuale. Aceasta înseamnă că, de exemplu, o

căsătorie între persoane de acelaşi sex permisă în temeiul
legislaţiei portugheze va fi tratată în acelaşi fel ca o căsătorie
între persoane de sex opus în conformitate cu propunerea
privind regimurile matrimoniale. În acelaşi timp, un parteneriat
heterosexual poate fi înregistrat în Franţa în aceleaşi condiţii
ca un parteneriat între persoane de acelaşi sex, propunerea
privind efectele patrimoniale ale parteneriatelor înregistrate
urmând să se aplice ambelor situaţii.
Propunerile nu armonizează şi nu modifică dispoziţiile
naţionale de drept material privind căsătoria sau parteneriatul
înregistrat, ci au ca obiectiv facilitarea soluţionării aspectelor
legate de dreptul de proprietate al cuplurilor, în cazurile în care
acestea se mută în alt stat membru al UE sau sunt din ţări
diferite şi deţin bunuri în străinătate.
Propunerile Comisiei vizează:
l să dea cuplurilor internaţionale căsătorite posibilitatea să
aleagă ce lege se aplică bunurilor comune în caz de deces sau
divorţ;
l să consolideze securitatea juridică în cazul parteneriatelor
înregistrate cu o dimensiune internaţională, prin supunerea
bunurilor parteneriatelor înregistrate, ca regulă generală, legii
ţării în care a fost înregistrat parteneriatul;
l să confere un climat de securitate juridică pentru cuplurile
internaţionale (soţi sau parteneri înregistraţi) printr-un set
coerent de norme prin care să se identifice instanţa
competentă şi legea aplicabilă, pe baza unei ierarhii de factori
de legătură obiectivi;
l să sporească previzibilitatea pentru cuplurile internaţionale, prin facilitarea procesului de recunoaştere a hotărârilor,
deciziilor şi actelor autentice pe tot teritoriul UE. Cuplurile vor
economisi timp şi bani - în medie între 2 000 şi 3 000 de euro pe
caz. Aceste economii sunt rezultatul faptului că cetăţenii vor
putea grupa mai multe acţiuni judiciare la o singură instanţă.
De exemplu, gruparea procedurii de divorţ sau de separare cu
procedurile legate de bunurile comune, prin sesizarea unei
singure instanţe.
Context
Întrucât tot mai mulţi europeni locuiesc în altă ţară decât
statul lor de origine, în prezent în UE există aproximativ 16
milioane de cupluri internaţionale. Din cele 2,4 milioane de noi
căsătorii încheiate în 2007, 13% (310.000) au un element
internaţional. În mod similar, 41.000 din cele 211.000 de
parteneriate înregistrate în UE în 2007 aveau o dimensiune
internaţională.
O mare parte din aceste cupluri internaţionale deţin active precum bunuri sau conturi bancare - în mai multe state. Aceste
cupluri se confruntă cu incertitudini juridice şi costuri suplimentare atunci când îşi împart bunurile, în caz de divorţ, separare
legală sau deces. În prezent, cuplurilor internaţionale le este
foarte greu să ştie ce instanţe sunt competente şi ce legi se
aplică în situaţia lor şi în cazul bunurilor pe care le deţin în
comun. Dispoziţiile juridice variază în mare măsură de la o ţară
la alta şi duc, câteodată, la situaţii conflictuale. Proceduri juridice paralele în state diferite, cazurile complexe şi cheltuielile
de judecată pe care le implică acestea sunt estimate la 1,1
miliarde de euro pe an. Aproape o treime din aceste costuri ar
putea fi economisite dacă propunerile vor fi adoptate.
Propunerile trebuie aprobate în unanimitate de Consiliu,
după consultarea Parlamentului European.
(Bruxelles, 16 martie 2011, IP/11/320)

Directorul general al Agenţiei Internaţionale pentru
Energie Atomică , Yukiya Amano, a anunţat
convocarea unei conferinţe internaţionale la cel mai
înalt nivel privind siguranţa nucleară, care se va
desfăşura la sfârşitul lunii iunie, la Viena, în contextul
crizei nucleare din Japonia.
CDU a pierdut, după 58 de ani de guvernare, alegerile
în landul Baden-Württemberg. Marii învingători ai scrutinului în bogatul land Baden-Wurtemberg sunt Verzii, care au
obţinut 25% dintre voturi, faţă de 11,7% în 2006. Ei ar putea
obţine pentru prima dată în istorie conducerea executivului
de land, aliindu-se cu social-democraţii (SPD), care au obţinut 23,5% dintre sufragii. Cu 38% dintre sufragii, Uniunea
Creştin-Democrată (CDU), a cancelarului german Angela
Merkel, nu a obţinut suficiente voturi pentru a putea păstra
puterea alături de partenerul său liberal FDP, care a întrunit
doar 5% din sufragii la scrutinul de duminică, 27 martie.
Stânga s-a impus duminică, 27 martie, în turul al doilea
al alegerilor locale în Franţa, marcate de un nou eşec al
dreptei aflate la putere şi prin confirmarea instalării
extremei drepte în peisajul politic, cu un an înainte de
alegerile prezidenţiale. Partidul Socialist a obţinut 35,74 %
din voturi în al doilea tur al alegerilor la nivel departamental,
devansând UMP al preşedintelui Nicolas Sarkozy cotat cu
20,32 % din sufragii, în timp ce Frontul Naţional, prezent
într-un sfert din departamente, a obţinut 11,63 % din voturi.
Mahmoud Abbas, preşedintele palestinian şi liderul
Fatah, a purtat discuţii cu oficialii ai grupului rival Hamas,
pentru prima dată în aproximativ un an. Zeci de mii de
palestinieni au ieşit pe străzile din Gaza şi Cisiordania în
urmă cu două săptămâni pentru a cere ca cele două facţiuni
să găsească un consens pentru încetarea vechii lor
rivalităţi. În urma demonstraţiilor, Abbas a acceptat invitaţia
de a merge în Gaza pentru o întâlnire cu oficiali Hamas.
Guvernul minoritar conservator al Canadei a căzut
după un vot de neîncredere, deschizând calea pentru
alegeri federale la începutul lunii mai, pentru a patra oară în
şapte ani.
Între 16 şi 19 aprilie se desfăşoară cel de al 6-lea
congres al Partidului Comunist din Cuba, primul din 1997,
care va reînnoi conducerea partidului. Fidel Castro, 84 de
ani, a fost în fruntea PCC de la înfiinţarea sa, în 1965. După
48 de ani la putere, el a demisionat în 2006 din motive de
sănătate, lăsându-l ca succesor pe fratele său Raul.
Duma de Stat, camera inferioară a parlamentului rus, a
ratificat Tratatul privind ratificarea acordului de frontieră
în Marea Barents şi Oceanul Arctic între Norvegia şi
Federaţia Rusă. Parlamentul Norvegiei l-a ratificat pe 8
februarie. Linia de delimitare traversează arhipelagul
norvegian şi rus până la Polul Nord.
"Tratatul a finalizat procesul de delimitare a întregii
regiuni maritime în litigiu, cu o suprafaţă totală de aproximativ
175,000 km pătraţi. Tratatul stabileşte o linie de delimitare
maritimă care împarte zona în litigiu în două părţi aproximativ
egale," se arată în anexa la proiectul de lege. În partea
sudică a platformei continentale, foarte bogată în
hidrocarburi, sunt estimate a fi circa 13% din rezervele
mondiale de petrol şi 30% de gaze neprospectate încă.
Norvegia şi fosta Uniune Sovietică au început negocierile
privind delimitarea maritimă în 1970. Pe parcursul a 40 de
ani, aceste ape au rămas o zonă gri, cu ambele ţări respectând un moratoriu implicit pe gaz şi extracţia petrolului. În
ultimii ani, pe lângă Rusia şi Norvegia, Arctica a devenit
obiectul interesului sporit şi al SUA, Canadei, Danemarcei,
Franţei, Germaniei, Chinei şi altor ţări.

l Toate centralele nucleare de pe teritoriul UE vor fi testate până la sfârşitul anului, ca reacţie la criza nucleară din Japonia l Rusia a trecut definitiv la ora de vară,
renunţând la schimbarea anuală a orei l Egiptul va ridica starea de urgenţă, care începând din anul 1981 a acordat puteri sporite poliţiei, înainte de alegerile din
septembrie l De la 1 Mai fumatul va fi interzis în interiorul instituţiilor publice din China l Pachetele de ţigări nu vor mai putea fi expuse în vitrinele magazinelor din Marea
Britanie începând din 2012 l Primul tratament nou pentru lupus într-o jumătate de secol a primit aprobare autorităţilor din SUA, o piatră de hotar pentru pacienţii cu
această boală l Consiliul de Securitate al ONU a prelungit cu un an mandatul Misiunii de Ajutor a Naţiunilor Unite în Afganistan (Unama) l 685 de persoane au murit şi
peste 5.000 au fost rănite în timpul mişcărilor populare din Egipt, care au debutat în 25 ianuarie şi s-au încheiat la 11 februarie l

NASA începe preg@tirea pentru o misiune cu echipaj uman pe un asteroid

Perigeu
lunar
Într-o conferinţă de presă, NASA a făcut publice detaliile planu-

lui său privind trimiterea unui echipaj pe un asteroid până în 2025.
Şi în timp ce "apărarea planetară" este cel mai interesant din
mai multele motive pentru care NASA ar putea efectua misiunea,
agenţia spune că nu este planificată o misiune kamikaze de tip
Bruce Willis. Acest tip de dramă şi intrigă este rezervat pentru
Hollywood, a declarat Dr. Paul Abell, şeful ştiinţific pentru corpurile
planetare mici de la NASA. "Filmul Armageddon cu Bruce Willis a
fost un film foarte distractiv, dar nu cel mai exact ştiinţific", a spus
Dr. Abell. "Proiectul nostru va fi un efort destul de interesant, dar nu
atât de dramatic."
Misiunea este concepută pentru a acumula noi informaţii cu
privire la potenţialul de recoltare a resurselor din asteroizi, precum
şi date legate de originea vieţii aşa cum o ştim.
"Această misiune încorporează ştiinţă, explorare, utilizarea
resurselor şi apărare planetară", a spus Dr Abell. "Putem face
lucruri pe care omenirea le va continua prin incursiuni viitoare în
spaţiu - mergând pe Marte şi extinzînd prezenţa umană în sistemul
solar. Ne extindem, de asemenea, orizonturile ştiinţifice în
procesul de învăţare despre ceea ce este în sistemul solar".
"Foarte important pentru publicul larg este aspectul de apărare
planetară, să ne asigurăm că nu vom avea un impact şi că nepoţii
sau strănepoţii noştri nu trebuie să îşi facă griji că un asteroid vine
şi loveşte planeta,"a spus Dr Abell.

NASA nu va putea să coboare o navă spaţială direct pe asteroid, cei mai mulţi având un foarte slab câmp gravitaţional. Acest fapt
face lucrurile puţin mai dificile, pentru că asteroizii călătoresc cu
viteze variind de la 54,000 la 90,000 km/h. Nava spaţială va trebui
să călătorească exact cu aceeaşi viteză ca asteroidul în timp ce
astronauţii coboară pentru a colecta probe şi efectua experimente.
"Unul dintre lucrurile pe care le căutăm acum este o modalitate
de a ancora, ataşa sau lega echipamente şi astronauţi de
suprafaţă", a spus Dr. Abell.
Deşi are o mulţime de voluntari, NASA nu va alege o echipă de
astronauţi pentru acest proiect în următorii cinci ani. În fapt,
activitatea fizică într-o astfel de misiune este atât de intensă încât
NASA are în vedere recrutarea unei noi generaţii de tineri astronauţi pentru acest zbor. "Probabil nici unul din astronauţii pe care îi
avem acum nu va fi trimis în această misiune", a spus Dr. Abell.
NASA nu a ales încă un asteroid pe care să aterizeze dar a redus numărul lor la un grup de 1200 "potenţiali periculoşi" asteroizi
care prezintă un risc potenţial pentru Pământ şi locuitorii săi.
Agenţia americană speră că două nave Orion ar putea fi
utilizate pentru a susţine o misiune de lungă durată pe un asteroid
încă din 2019. Nava spaţială Orion, care a fost iniţial menită să
transporte oameni pe Lună până când preşedintele Barack
Obama a oprit proiectul, a revenit în actualitate ca vehicul de
andocare la ISS.
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ANUNŢURI GRATUITE PENTRU PERSOANE FIZICE

TELEFONAŢI LA NUMĂRUL 0255-221134
SAU COMPLETAŢI TALONUL DE JOS ŞI
PUTEŢI PUBLICA

UN ANUNŢ DE CEL MULT 20 CUVINTE

Diverse

Vând 8 familii de stupi, 400
lei/familie. Tel. 0749-226373. (RR)
Vând saltele dormitor 80x190,
300 lei. Tel. 0770-370103, 0744661866. (RR)
Vând în Oţelu Roşu 35 l vin roşu
de anul trecut, 5 lei/l; ferestre cu
geamuri, 300 lei la trei canate, 250
lei la două canate. Tel. 0355401982. (RR)
Vând biciclete, 100 lei bucata;
cărucior nou pentru copii, 150 lei;
congelator cu 4 sertare, 350 lei; convector, 350 lei; colţar de bucătărie
din lemn masiv din Germania, cu
scaune, 850 lei; circular tâmplărie,
1000 lei; diferite bunuri de yena
pentru filtru de cafea, 10 lei/buc. Tel.
0355-425973, 0729-022526. (RR)
Vând în Bocşa cazan ţuică inox
alimentar, 120 l, 900 €; bazin de
plastic la 1.000 l, cu grilaj metalic,
300 lei; maşină de găurit stativă
E-13, 400 €; polizor cu 2 pietre de
300, 300 €; compresor pe aer de
fabrică, cu motor, 300 € sau 1200 lei;
robineţi noi cu sertar pentru abur
sau apă caldă de 1", 2", 3"; masă de
circular cu motor pe ea, 1000 lei;
reductoare noi cu raport 1/45, 300
lei/buc. Tel. 0747-877713. (RR)
Vând în Anina costum popular
de damă 200 €; goblen Cina cea de
Taină, 50/40, 400 €; saxofon tenor
Luxor galben auriu, 700 lei;
candelabre cu mai multe becuri, preţ
neg; garnitură pluşată, 200 lei. Tel.
0729-876548, 0255-240038. (RR)
Vând în Reşiţa canapea, 500 lei;
colţar sufragerie, 550 lei; covor persan oval adus din Germania, 120 lei.
Tel. 0770-456679, 0786-483218 (rr)
Vând în Caransebeş un monitor
color cu tub nou, 50 lei. Tel. 0721385230. (RR)
Cumpăr în Anina 2 hamuri şi o
vacă cu lapte. Tel. 0762-687073. (rr)
Cumpăr bandă de scris, ribon
sau cartuş pentru maşină de scris
Nakajima AX-60 Tel. 0728-068750.
Cumpăr în Mercina bazin de
erbicidat de 300 l. Tel. 0724-591072.
Cumpăr în Oraviţa televizor la
mâna a doua de la persoană
serioasă. Tel. 0786-939750. (RR)
Vând fier de călcat performant,
tip staţie, cuvă inox, nou. Tel. 0770751533.
Vând în Anina monitor lcd
Horizon 17”, preţ 280 lei. Tel. 0742476729.

Vând în Anina imprimantă
Canon Prixma MP460, preţ 290 lei.
Tel. 0742-476729.
Vând în Anina staţie pt. maşină
Crunch 800 W, preţ 180 lei. Tel.
0742-476729.
Vând în Reşiţa colţar cameră de
tineret format din 2 corpuri + tabureţi, culoare predominant maro deschis, 430 lei neg. Tel. 0726-278339.
Vând generator curent 5,5 kw
nou. Tel. 0755-078696.
Vând pantofi sport Puma. Tel.
0745-583129.
Vând perdele, diferite dimensiuni, modele. Tel. 0770-751533.
Vând orhidee, 30 buc. Tel. 0770751533.
Vând 3 locuri de veci, cimitirul de
la Universalul Vechi. Tel. 0730156315.
Vând congelator nou Arctic. Tel.
0730-156315.
Vând ţiglă de tip Lugoj veche.
Tel. 0723-270540.
Vând boile Ariston 50l, 300 lei.
Tel. 0771-561854.
Vând pătuţ tip ţarc, cărucior, căruţ sport, premergător şi marsupiu,
aproape noi, toate 500 lei. Tel. 0769648614.
Vând maşină de spălat automată, stare bună, 170 lei şi o canapea
nouă pentru două persoane 570 lei.
Tel. 0728-813340.
Vând mobilă sufragerie cu
masă, scaune, etc. 200 lei, covor
persan mare 100 lei şi un dulap
mare 100 lei. Tel. 0740-520382.
Vând pat dublu tip canapea,
necesită mici reparaţii, 99 lei, un
birou două fotolii şi două măsuţe
130 lei. Tel. 0728-813340.
Vând cd auto Blaupunkt
Renault, stare foarte bună, se aude
foarte bine, preţ 110 lei negociabil.
Tel 0721-410752 sau 0770-600596.
Vând covor persan mare 100 lei
şi antenă parabolică Morgens cu
telecomandă, 250 canale şi carte
tehnică 180 lei. Tel. 0728-813340.
Vând monitoare 17 inch preţ 80
lei bucata. Tel. 0745-552182.
Vând mobilă sufragerie mahon
1500 lei, colţar extensibil vişiniu din
piele ecologică 600 lei, măsuţă cu
placă de piatră asortată la mobilă şi
colţar 400 lei, set 2 canapele 3+2,
piele ecologică neagră 1000 lei,
masă mare cu 6 scaune tapiţate 420
lei. Toată mobila este depozitată în
sat Gornea/ comuna Sicheviţa.
Preţurile sunt uşor negociabile. Tel.
0745-649170.

Anun] public privind depunerea solicit@rii de
emitere a acordului de mediu
S.C. „LA BĂLŢI" S.R.L. anunţă publicul interesat asupra depunerii
solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „PENSIUNE
LA BĂLŢI, MEHADIA, JUD. CARAŞ-SEVERIN" propus a fi amplasat în
localitatea Mehadia, nr. 981.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei
pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin în zilele de luni-joi, orele 8-16,
vineri orele 8-14. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M.
Caraş-Severin.

Anun] public privind decizia etapei de încadrare
S.C. „LA BĂLŢI" S.R.L. titular al proiectului „PENSIUNE LA BĂLŢI,
MEHADIA, JUD. CARAŞ-SEVERIN" anunţă publicul interesat asupra
luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia
Mediului Caraş-Severin de continuare a procedurii fără evaluarea
impactului asupra mediului pentru proiectul menţionat, propus a fi
amplasat în Comuna Mehadia, nr. 981, judeţul Caraş-Severin.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot
fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin
din Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni-joi, între orele 8-16, şi
vineri, între orele 8-14, precum şi la următoarea adresă de internet
www.apmcs.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul
deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului
anunţ.
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Anunturi
,
Vând maşină de spălat automată Arctic preţ 450 lei şi ofer
cumpărătorului bonus un computer
Pentium 3. Tel. 0763-906047.
Vând maşină de spălat Arctic
L500T automată, 350 lei, stare bună
de funcţionare. Tel. 0764-335767.
Vând urgent dormitor cu comodă şi două noptiere, 790 lei neg. Tel.
0728-813340.
Vând monitoare 17 inch cu 50 lei
bucata şi calculatoare Pentium 3 cu
200 lei bucata. Tel. 0726-087442.
Cumpăr calorifere de fontă, asigur transportul. Tel. 0740-520382.
Vând masă cu scaune, mobilă
sufragerie, fotolii şi un dulap mare,
370 lei. Tel. 0728-813340.
Vând purcei în Câlnic. Preţ 200
lei bucata. Tel. 0766-103509.
Vând în Caransebeş centrală
termică pe gaz Junkers, instant pe
gaz Junkers, convector pe gaz
turbo. Tel. 0720-545776.
Vând în Caransebeş tirfon de
1500 kg, generator de acetilenă,
masă de circular, uşă în două
210x150 cm. Tel. 0720-545776.
Cumpăr aparate de radio vechi
pe lămpi. Ofer 10-30 lei funcţie de
stare. Tel. 0720-545776.
De vânzare mobilier cuier, format din două dulapuri haine, spaţiu
depozitare pantofi, diverse sertare,
preţ 100 lei. Tel. 0722-441304.
De vânzare maşină de spălat
Hyundai nouă, 1000 rot./min.,
model 2009, afişaj electronic. Preţ
500 lei. Tel. 0722-441304.
Am de vânzare carduri de reducere Flanco, 20 la sută reducere la
orice produs. Tel. 0758-324207.
Vând stupi cu fund Antivarroa
din inox, aluminiu sau zinc 140-110
lei şi corp magazii 25-40 lei. Tel.
0768-331715, 0732-452930.
Vând monitor crt 17, 50 lei. Tel.
0741-132826.
Feliator electric pentru mezeluri
şi brânzeturi cu lamă detaşabilă din
inox, garanţie 1 an, preţ jumate faţă
de Metro. Garantez. Tel. 0747022440.
Vând difuzor 15 ţoli 400 W, Alda
Made USA, 100 lei, stare impecabilă
plus unul gratuit identic cu mic
defect. Tel. 0722-619119.
Vând maşină de cusut electrică
Sanda, nefolosită, cu toate accesoriile. 500 lei. Reşiţa. Tel. 0722619119.
Vând aragaz portabil, 2 ochiuri,
maro, nefolosit. Merge la butelie şi la
gaz. 150 lei. Tel. 0722-619119.
Vând urgent dormitor, preţ 700
lei neg. şi uşă intrare preţ neg. Tel.
0770-359837.
Vând corturi noi de 3 persoane
material dublu. Tel. 0760-277161.
Vând 2 convectori pe gaz. Tel.
0722-883735 sau 0355-412665.
Cumpăr capră cu ieduţă sau
gestantă. Ofer 250-270 lei. Sunt din
Reşiţa dar mă deplasez şi în împrejurimi după ea. Tel. 0755-564223.
Vând webcam 2 modele DeLux
şi Genius preţ 30 lei bucata. Tel
0721-410752.
Vând memory card MMC de 1
GB preţ 15 lei. Tel. 0721-410752.
Vând manetă de joc Sony PS2
preţ 10 lei şi 2 receptoare de infraroşu pt. Sony PS2 model mai gros,
preţ 10 lei bucata. Tel 0721-410752.
Vând telefon Nokia 1208 color şi
cu lanternă, stare foarte bună, preţ
20 €. Tel. 0721-410752.
Vând două fotolii din piele
ecologică, stare excelentă, 200
lei/buc. Tel. 0770-389656.
Vând filtru cafea, marca
DeLonghi, puţin folosit. Tel. 0770389656.
Vând colţar de cameră extensibil compus din 3 piese plus fotoliu
extensibil plus 2 tabureţi plus 6
periniţe, preţ 800 lei. Tel. 0355802306, 0730-804629.
Vând butelie plină cu ceas, 150
lei şi un dormitor cu comodă şi două
noptiere 790 lei. Tel. 0728-813340.
Vând 5-6 saci cărbune, putere
calorică mare 25 lei sacul, sanie
nouă, făcută în atelier 80 lei. Tel.
0740-520382.

Anunturi
,

Vând urgent în Anina vitrină
neagră, comodă tv gri, măsuţe de
sufragerie 50-100 lei, corpuri albe
de bucătărie, saltele. Tel. 0764577893. Vând uşă de parchet 150
neg. Tel. 0758-324207.
Vând urgent mobilă sufragerie
preţ negociabil. Tel. 0722-879262.
Vând costum popular autentic
zona Văliug, vechime peste 100 ani.
Tel. 0770-750691.
Motor electric 1,2 Kw/220 V/50
Hz/2850 RPM, protecţie încorporată
60 lei, ruletă profi Germania 100
metri 30 lei, aspirator maşină cu
furtun 10 lei, radiocasetofon maşină
Panasonic 30 lei, aparat foto Canon
Prima Zoom65 cu film, cu
instrucţiuni 30 lei. Tel. 0772-068051.
Vând maşină de spălat automată Arctic 90 €. Tel. 0744-848993.

Auto-Moto-Velo
Vând Skoda Fabia 1,4 MPI, fabr.
2002, înmatriculată dec. 2010, stare
ireproşabilă, 99.000 km. Tel. 0745157348.
Cumpăr Dacia 1310-1410, stare
bună de funcţionare. Tel. 0727919016.
Vând 2 cauciucuri 185/13 cu tot
cu genţi, 100 lei/buc. Tel. 0355807563, 0745-462573. (RR)
Vând în Ezeriş 1 tractor de 24 cai
în stare de funcţionare, cositoare pe
el, semiremorcă, înscris în circulaţie
în Comună, 2.500 € neg. Tel. 0720656532. (RR)
Vând microbuz Renault Master,
an fabricaţie 2001, 4000 €; genţi de
aluminiu pe 13", 14" şi 15", 500
lei/set. Tel. 0355-426704, 0752030888. (RR)
Vând voucher cu dosar complet,
1000 lei. Tel. 0743-154808. (RR)
Vând la preţ convenabil piese
noi pentru Moskvici 1500, pivoţi inferiori şi superiori cu braţe şi bucşe,
garnituri, chiulasă, pentru reparaţie
capitală la motor, lanţ distribuţie,
coloană direcţie, cuzineţi, filtre aer şi
ulei. Tel. 0745-375967. (RR)
Vând în Bocşa remorcă auto cu
un ax Italia 2000, 950 kg cu sistem
de frânare şi prelată, 1350 € neg;
Fiat Ulise, an fabricaţie 1995, TDI, 7
locuri, motor Peugeot, consum 7%,
3.500 € sau 4.500 € cu tot cu
remorcă. Tel. 0355-566329, 0751132722. (RR)
Vând Matiz culoare gri, ABS, an
fabricaţie 2002, 125.000 km, 1500
€. Tel 0731-189909. (RR)
Vând voucher, 1.000 lei. Tel.
0355-427279, 0741-699271. (RR)
Vând Aro camionetă cu motor de
Braşov, 1.100 € neg. Tel. 0745156785. (RR)
Vând portbagaj reglabil, 50 lei;
piese şi componente din dezmembrare Aro 10, preţ neg. Tel. 0255240368, 0721-250804. (RR)
Cumpăr acumulator auto în stare bună. Tel. 0255-240368, 0721250804. (RR)
Vând în Fizeş tractor 650, 2.500
€; cabină de tractor, 300 €. Tel.
0748-676301. (RR)
Vând tractor 650, 1.800 €. Tel.
0745-006411. (RR)
Vând în Caransebeş Renault
Laguna din 2000, 1998 cmc,
140.000 km la bord, dotări complete, 3.500 €. Tel. 0785-390778. (RR)
Vând în Reşiţa motocicletă
Yamaha de 600 cmc, nerulată în
ţară, 1.600 € neg. Tel. 0745-914351.
Vând diferite utilaje agricole
pentru diferite tractoare, preţuri neg.
Tel. 0726-721708. (RR)
Vând în Caransebeş microbuz
Ford Transit de 9 locuri, 1.000 € neg;
Tel. 0721-385230. (RR)
Vând scuter Aprilia sport seria
50 şi drujbă Husqvarna la 200 € şi
400 €. Tel. 0767-947885. (RR)
Vând în Eftimie Murgu tractor
Massey Ferguson 35 CP cu plug,
2.800 €. Tel. 0765-856273. (RR)
Vând cauciucuri de la 13 ţoli
până la 17 ţoli jumătate, preţ 50-100
lei bucata; 4 roţi ATV pe 12 ţoli cu
cauciucuri, 650 lei. Tel. 0355425973, 0729-022526. (RR)

Vând portbagaj reglabil, 50 lei;
Oltcit Club cu acte la zi, stare
ireproşabilă, cu foarte multe piese
de schimb noi, 500 €; Tel. 0255240368, 0721-250804. (RR)
Vând maşină pentru programul
Rabla, 250 €. Tel. 0741-408228. (rr)
Vând în Teregova Ford Sierra
din 1995, motor 1,8, motorină,
consum 4%, toate actele la zi,
multiple dotări, 1.600 €; ATV 300
cmc cu tracţiune pe spate cu
cardan, 1.500 €. Tel. 0255-260045,
0727-868319. (RR)
Vând Cielo în Cuptoare, din
2002, înscris, stare bună. Tel. 0255233854. (R.R)
Vând în Reşiţa, Opel Astra
Break Caravan, 1996, servo total,
turelă, multiple dotări, motor 1,6,
înmatriculat recent în România;
două cauciucuri MS 155/80/13, 50
lei/buc; diverse piese pentru Opel:
casete direcţie mecanică, butuci roţi
spate; braţe roţi faţă pt. Ford Escort,
150 lei. Tel. 0729-824413. (RR)
Vând în Anina VW Pasat combi
din 1999, benzină, motor 1,6,
neînmatriculat, 3000 €. Tel. 0755594401. (RR)
Vând motocicletă Kawasaki
neînmatriculată, 850 € neg, motocultivator cu freză, roţi de metal şi
prăşitor, 350 € neg. Tel. 0766251256. (RR)
Vând Matiz a.f. 2008, 6.800 km,
ţinută în garaj. Tel. 0745-974507.
Vând în Anina Seat Ibiza a.f.
2004, stare f. bună, 75 CP, 180.000
km, motor 1,4 tdi, preţ 4.850 €. Tel.
0740-138476.
Vând Opel Corsa a.f. 2001,
recent înmatriculată, preţ 2.700 €
neg. Tel. 0745-662545.
Vând Opel Astra 1,7 cdti, a.f.
2004, full extrase, preţ 5.000 €. Tel.
0745-662545.
Vând motocicletă IJ cu motor de
rezervă, 2 scutere (cu viteze). Tel.
0764-654307.
Schimb auto Vw Golf, stare de
funcţionare, cu mobilă şi tv. Tel.
0741-502288.
Vând Ford Fiesta, an 1991,
neînmatriculat, pentru piese, sau
toată maşina, 250 € negociabil. Tel.
0785-544418.
Cumpăr talon pentru Renault
Laguna din 2001, 1.9dci, 120 CP, pt.
recarosare email: marius_gruiescu
@yahoo.com tel. 076760533
Vând 4 jante aluminiu pe 13 cu
tot cu cauciucuri, 4 jante de tabla pe
14 fără cauciucuri, 4 flanşe de la 3
prezoane la 4 prezoane şi 2
cauciucuri pe 165/60/14 negociabil.
Tel. 0762-052900.
Vând boxă pentru bagaje cu
bare cu tot pentru Opel, capacitate
320l, folosită o singură dată. Preţ
320 lei. Tel. 0749-044785.
Vând jante aluminiu pentru Opel
pe 13, Golf pe 13, Volkswagen Polo
pe 15, preţul 100 € setul. Tel. 0255240062, 0749-044785.
Vând Dacia 1310 break an
1988, eventual pt. program rabla.
Preţ 500 €. Perii electrice pt. tractor
U-650 pt. demaror şi alternator. Preţ
30 lei/set. Tel 0355-800815, 0729008892.
Vând piese Dacia 1310. Tel.
0740-064777. (continuare în pagina 7)

Matrimoniale

Văduvă, 59 ani, doresc să
cunosc un domn sincer, sufletist,
tandru, pentru a avea o relaţie
stabilă de prietenie stabilă. Tel.
0768-504041.
Pensionară fără obligaţii, simpatică, cu stare materială bună, 165/70
62 ani, caut un domn de vârstă apropiată pt. prietenie sau căsătorie,
dacă se poate cu maşină. Tel. 0766865186 sau 0745-779639.
Domn 46/176/78, prezentabil,
fără vicii, brunet, ochi verzi, doresc
cunoştinţă cu doamnă pt. căsătorie.
Tel. 0756-986692.
Pensionară, 62 de ani, cu
locuin ţ ă, caut partener pentru
căsătorie. Tel. 0770-391275.
Tânără discretă şi sexy aştept
telefon la 0741-354992.

Anunturi
,
Auto-Moto-Velo
Rog deţinătorul autoturismului
Opel Ascona cu număr de înmatriculare CS-02-HTA să sune urgent la
numărul de telefon 0355-804533.
Vând motor Fiat U 445 în 3
pistoane, segmentat, cu anexe
electromotor, pompă injecţie, apă,
alternator, radiator. Tel. 0766668048.
Vând Multicar cu motor de Fiat
445 în 3 pistoane, consum mic. Tel.
0766-668376, 0766-668048.
Vând în Anina Piaggio Gilera
Enduro, an 2002, 6 trepte, 49 cm,
culoare alb-verde, preţ 450 €. Tel.
0255-240062, 0749-044785.
Vând Vw Golf 4 hatchback 1.4
preţ 5.600 €. Data fabricaţiei 2001,
este înmatriculată, sunt al doilea
proprietar, acte la zi, merge şi arată
impecabil accept orice test, accept
şi variante de schimb. Tel. 0761284433.
Vând 2 vouchere auto, preţ bun.
Tel. 0740-625871. Vând Dacia 1310
an 1989, ieftină. Tel. 0722-420002.
Vând Renault 21 break,
înmatriculat, acte la zi, an 90, stare
perfectă, preţ 1000 € neg. Tel. 0728813340.
Vând 4 cauciucuri de vară
Montana pt. Logan 185/65/15, stare
bună, preţ 100 lei toate 4. Tel. 0745460435.
Ofer spre închiriere garaj în
zona Valea Domanului. Tel. 0770750691.

Oferte-Cereri
de Serviciu
Angajez contabil cu studii medii
şi economist cu experienţă. Relaţii
la telefon. Tel. 0255-213817.
Tânăr 23 de ani caut loc de
muncă ca şofer în Reşiţa, cat. B,
transport persoane, curier rapid sau
şofer personal. Tel. 0733-416913.
Caut post de jurist. Tel. 0727505315.
Doamnă serioasă, vorbitoare
limba germană, doresc să îngrijesc
bătrâni în Germania sau Austria. Am
experienţă. Tel. 0355-418178.
Pensionară 56 ani, caut de lucru
în orice domeniu. Tel. 0769-862016.

Anunturi
,

Pensionară 57 ani, caut de
lucru, menajeră, îngrijire copii,
bătrâni. Tel. 0355-408993.
Acord consultan ţ ă juridică,
recuperez debite, uzucapiuni, case,
terenuri, înfiinţări firme. Tel. 0727505315.
Caut pentru îngrijire bătrân sau
bătrână cu contract prin notariat.
Femeie serioasă, cu apart. în
Reşiţa. Tel. 0730-156315.
Transport marfă. Tel. 0745274929.
Particular, execut finisaje interioare/exterioare, cofraje, zidărie,
acoperiş, tavan fals, gresie, faianţă,
rigips, podele laminate. Tel. 0760094479.
Electrician, execut sau schimb
instalaţii electrice, montez sau
schimb tablouri şi aparataj electric,
împământări, preţuri negociabile.
Tel. 0768-451834.
Îngrijesc copil sau bătrân. Tel.
0770-391275.
Sonorizări nunţi, botezuri, evenimente. Transfer casete audio-video
pe cd-dvd. Tel. 0723-616268 sau email dorel_luca_resita@yahoo.com
Execut instalaţii electrice, închei
şi execut mobilă pal 18 mm la
comandă, pun rigips, preţuri bune.
Tel. 0724-997992.
Transport persoane din/în
Austria ieftin, confortabil şi rapid.
Cafea, răcoritoare, dulciuri gratis.
Tel. 0760-277161, 0725-187589
sau +436763127442.
Ofer servicii de web design
pentru firme şi persoane fizice, situri
de prezentare, magazine online,
bloguri, forumuri începând de la 200
lei. Tel. 0767-730000.
Execut amenajări interioare,
gresie, faianţă, laminate, placări cu
rigips şi polistiren, forme de rigips,
instala ţii sanitare pe cupru şi
instalaţii electrice. Toate la preţuri
mici. Tel. 0770-765772.
Execut gresie, faianţă, podele
laminate, rigips, montez uşi, dau
g ăuri pt. centrale, izola ţii din
polistiren, inst. sanitare şi electrice,
zugr ăveli moderne, tencuială
decorativă. Tel. 0769-421706.
Execut lucrări interioare şi interioare podele rigips instalaţi sanitare
şi termice la preţuri avantajoase
gresie faianţă fier beton citesc
proiecte. Tel. 0756-040380.

Bursa general@ a locurilor de munc@
15 aprilie 2011
Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă CaraşSeverin va organiza în data de 15 aprilie 2011, Bursa generală a
locurilor de muncă.
Bursa generală a locurilor de muncă din acest an va fi
organizată la Reşiţa la Casa de Cultura a Sindicatelor, str.
Libertăţii, nr. 40, începând cu ora 9.
Agenţii economici care doresc să participe la Bursă îşi pot depune ofertele de locuri vacante la sediul Agenţiei din Reşiţa, str. Traian
Lalescu nr. 17 (tel. 0255-212380) sau la sediile punctelor de lucru
din judeţ. Participarea agenţilor economici la bursă este gratuită.

AJOFM: Locuri de munc@
vacante la 30.03.2011
BĂILE HERCULANE: Barman: 1; Dulgher restaurator: 1;
Femeie de serviciu: 1; Fierar betonist: 1; Maseur: 1; Mecanic utilaj:
2; Ospătar: 3; Recepţioner de hotel: 1; Zidar pietrar: 1;
TOTAL JUDEŢ: 12

Anunturi
,

Anunturi
,

Avansări în grad de Ziua Poliţiei Române
Prin Legea nr. 218 din 23.04.2002 data de 25
martie a fost desemnată Ziua Poliţiei Române.
Alegerea acestei date este legată de simbolul creştin
al Bunei Vestiri aflat pe primul steag al Marii Agii. În
anul 1822 domnitorul Grigore Dimitrie Ghica i-a
înmânat Marelui Agă Mihăiţă Filipescu drapelul pe
care este cusută sigla Steagului Agiei. Alături de
siglă se află o ghirlandă din aur în interiorul căreia
este prezentată Maica Domnului, înaintea îngerului
ce-i aduce vestea cea bună (Buna Vestire).
De-a lungul vremurilor, poliţia a reprezentat
factorul decisiv în aplicarea legii, parcurgând odată
cu statul, dar şi cu societatea, transformările
fundamentale pe care România le-a traversat.
În cinstea acestei zile şi pentru a marca cei 189
ani de atestare documentară, la sediul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Caraş-Severin a avut loc, în
data de 25 martie a.c., o adunare festivă la care neau onorat cu prezenţa prefectul judeţului CaraşSeverin - dl. OCTAVIAN GHEORGHE ŢUNEA,
vicepreşedintele Consiliului Judeţean - IONESIE
GHIORGHIONI şi preşedintele A.T.O.P. - dl.
CRISTINEL RISTACHE.
Despre semnificaţia zilei de 25 martie le-a vorbit
celor prezenţi în sala de festivităţi a inspectoratului,
directorul Arhivelor Naţionale Caraş-Severin, dl.
OVIDIU ROŞU, după care au fost citite mesajele
adresate poliţiştilor de către de către primul - ministru
- dl. Emil Boc, Ministrul Administraţiei şi Internelor dl. TRAIAN IGAŞ precum şi mesajul inspectorului
general al Poliţiei Române - Chestor de poliţie dr.
LIVIU POPA.
Totodată au fost înaintate în grad profesional 112
cadre de poliţie dintre care, 16 ofiţeri şi 96 agenţi de
poliţie.

Pentru activitatea profesională desfăşurată în
cursul anului 2010 şi rezultatele foarte bune obţinute, conducerea Inspectoratului de Poliţie Judeţean
Caraş-Severin a acordat diplome de excelenţă
pentru insp. DAVID LUCIAN ION - Poli ţia
Municipiului Reşiţa - Biroul de Investigaţii Criminale
şi ag. pr. GRĂDINARU IONUŢ BOGDAN, din cadrul
Serviciului de Investigare a Fraudelor.
Diplomă de excelenţă, pentru rezultate deosebite obţinute în 2010 şi contribuţia adusă la creşterea
gradului de siguranţă şi protecţie pentru cetăţeni, au
obţinut şi colectivul Poliţiei Municipiului Caransebeş
şi lucrătorii Postului de Poliţie Comunal Zăvoi.
Domnilor, cms. şef STOIAN EMIL PAVEL şi ag.
şef pr. RADU CONSTANTIN le-au fost înmânate
diplome de excelenţă pentru rezultatele deosebite
obţinute în activitatea profesională şi cea mai lungă
carieră ca ofiţer, respectiv, agent de poliţie în cadrul
I.P.J. Caraş-Severin. De asemenea, pentru rezultatele deosebite în activitatea profesională şi
contribuţia la îndeplinirea obiectivului fundamental al
Poliţiei Române „asigurarea siguranţei cetăţeanului”
în cursul anului 2010, conducerea inspectoratului a
acordat diplome de merit pentru:
l scms. CANEA PETRU ZAHARIA din cadrul
Serviciului de Investigare a Fraudelor;
l ag. şef FARCAŞ GRIGORE din cadrul Postului
de Poliţie Iablaniţa.
Diplome de merit în domeniul criminalistic au
obţinut ag. şef adj. HLINCA OTTO MARCEL pentru
contribuţia adusă în soluţionarea unor cazuri deosebite în 2010 şi ag. şef COVACI ŞTEFAN PETRU,
ambii din cadrul Serviciului de Criminalistică.
Reşiţa, 25 martie 2011

3 aprilie 2011 - 161 de ani în
slujba comunit@]ii

Ziua Por]ilor Deschise la
jandarmi

La 3 aprilie 1850, Domnitorul Moldovei Grigore Alexandru
Ghica aprobă, la propunerea Divanului Obştesc - ”Legiuirea
pentru reformarea Corpului slujitorilor în corp de jandarmi”.
Este actul de înfiinţare a instituţiei „oamenilor de arme”, iar
data de 3 aprilie este statuată ca fiind Ziua Jandarmeriei
Române.
Un moment important în evoluţia acestei categorii de forţe
armate l-a constituit data de 01 septembrie 1893 când a fost
aprobată Legea de organizare şi funcţionare a Jandarmeriei
rurale, în baza căreia, la nivelul fiecărei comune funcţiona un
post de jandarmi cu rol de forţă poliţienească. Instituţia a funcţionat sub denumirea de Jandarmerie până în anul 1949 când
„trupele de jandarmi” au fost transformate în trupe de securitate, denumire pe care şi-au păstrat-o până în anul 1990.
De la înfiinţare şi până în momentul redenumirii, jandarmii
au fost prezenţi în întreaga istorie a neamului, mai ales în
marile momente din ultimele secole: 1877-1878 în războaiele
pentru cucerirea independenţei de stat; 1912-1913 în
războaiele balcanice; 1916-1918 - războiul pentru reîntregire;
1941-1945 în al doilea război mondial, împotriva statelor
revizioniste fasciste, pentru păstrarea fiinţei statale.
Anul 1990 a fost un an de cotitură în evoluţia istorică a
instituţiei, caracterizat prin subordonări succesive Ministerului
de Interne şi Ministerului Apărării Naţionale, Jandarmeria
căpătând diferite denumiri: „trupe teritoriale”, „trupe de ordine
publică” şi ulterior „trupe de jandarmi”.
După anul 1990, două acte normative au reglementat
organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române: Legea nr.
116/1998, înlocuită de legea nr. 550/2004 - act normativ care
reglementează actualmente rolul, locul şi atribuţiile acestei
instituţii fundamentale a statului.
În prezent, Jandarmeria Română „este instituţia
specializată a statului, cu statut militar, componentă a
Ministerului Administraţiei şi Internelor, care exercită, în
condiţiile legii, atribuţiile ce îi revin cu privire la: apărarea
ordinii şi liniştii publice, a drepturilor şi libertăţilor
fundamentale ale cetăţenilor, a proprietăţii publice şi private,
prevenirea şi descoperirea infracţiunilor şi a altor încălcări ale
legilor în vigoare, precum şi protecţia instituţiilor
fundamentale ale statului şi combaterea actelor de terorism”.
Compartimentul Informare şi Relaţii Publice

Vineri, 1 aprilie a.c, începand cu ora
11.00, la sediul Inspectoratului de
Jandarmi Judeţean Caraş-Severin, situat
pe strada Erou Jandarm N.Marcu, nr. 1 din
mun. Reşiţa, va avea loc “Ziua Porţilor
Deschise”. Porţile vor fi deschise tuturor
doritorilor să cunoască tainele meseriei de
jandarm dar cu în mod deosebit copiilor şi
elevilor cu care jandarmii au colaborat pe
linie de prevenire a violenţei în sălile de
clasă, care sunt invitaţi să le calce pragul,
pentru a vedea care este locul în care
aceştia îşi desfăşoară activitatea. Cei
prezenţi în curtea instituţiei, vor putea
asista în această zi la diverse exerciţii demonstrative executate de către jandarmi,
putând de asemenea să vadă o parte din
logistica din dotarea acestora la misiuni.
O altă parte spectaculoasă din programul acţiunii de vineri va fi demonstraţia de
dresaj cu câinii de serviciu.
De asemenea, pe parcursul acestei
săptămâni vor fi organizate o serie de
acţiuni, care să marcheze o nouă ediţie a
Zilei Jandarmeriei, sărbatorită în fiecare
an de jandarmii cărăşeni.
Astfel, duminică, 03 aprilie a.c, în Piaţa
Tricolorului din mun. Reşiţa, va fi organizat
între orele 10.00-14.00, un punct de
informare pentru cetăţeni. Aici va fi expusă
tehnica din dotare şi mijloacele logistice
aflate în dotarea jandarmilor în cazul
diferitelor misiuni executate.
La sediul unităţii vor fi invitaţi si rezerviştii care sunt mereu alături de colegii lor
de armă la astfel de activită ţi, la
sărbătorirea Zilei Jandarmeriei.

(RR) - Anunţuri preluate de la Radio Reşiţa
Redacţia nu î şi asumă responsabilitatea pentru textul
anunţului gratuit transmis telefonic sau prin talon,
responsabilitatea revenind în exclusivitate persoanelor
care l-au comunicat.
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Adresa

ý Talonul este valabil numai în cazul anunţurilor!
ý Completaţi talonul cât mai citeţ!
ý Limitaţi mărimea anunţului la cel mult 20 cuvinte!
ý Marţi - ultima zi de primire a anunţurilor.
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Investiţi la Reşi ţa!
Zona Câlnicel

Zona industrială
Km 7,0 - 8,0

Decizia dumneavoastră de a vă desfăşura activitatea în Municipiul REŞIŢA nu poate
decât să ne bucure şi să ne încredinţeze că ne veţi contacta, într-un timp cât mai scurt.

Zona Câlnicel

Zona industrială Km 7,0 - 8,0

Evidenţierea elementelor naturale - pârâul Câlnicel - prin accentuarea
importanâei lui ca element coeziv şi de comuniune pentru viitorii locuitori ai
unui cartier rezidenţial.
Se propune ca idee dominantă realizarea unei promenade de-a lungul
pârâului Câlnicel regularizat şi dezvoltarea întregii structuri planimetrice de-a
lungul promenadei şi a străzilor.

CONTACT:

l suprafaţă totală: 28 ha

Drum de acces

l suprafeţe incinte: 11,27 ha drum de
acces între parcele
l reglementări urbanistice aprobate,
3 incinte
l este pe drumul naţional DN 58
Reşiţa - Caransebeş

Adresa:
Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 1A, Municipiul Reşiţa, judeţ Caraş-Severin
Tel./fax: + 40 0255-215314
web: www.primariaresita.ro
e-mail: primar@primariaresita.ro

Joi/31 Martie

Vineri/1 Aprilie

Timişoara

Timişoara

+18ºC
+4ºC

Prognoza meteo
pe următoarele
11 zile

Caransebeş

+16ºC
+6ºC

Reşiţa
Oraviţa +15ºC
+7ºC

+17ºC
+7ºC

Luni, 4 Aprilie

+18ºC
+7ºC

Sâmb@t@/2 Aprilie

+17ºC
+7ºC

Reşiţa

+19ºC
+6ºC

Oraviţa +15ºC
+7ºC

Miercuri, 6 Aprilie

Timişoara
Caransebeş
Reşiţa

+18ºC
+6ºC

+20ºC
+5ºC

+18ºC
+8ºC

Joi, 7 Aprilie

Vineri, 8 Aprilie

Caransebeş
Reşiţa

+18ºC
+6ºC

Oraviţa +14ºC
+7ºC

Oraviţa +16ºC
+7ºC

+17ºC
+8ºC

Marţi, 5 Aprilie

proiecte@primariaresita.ro

Duminic@/3 Aprilie

Timişoara
Caransebeş

P

+16ºC
+7ºC

Sâmbătă, 9 Aprilie

Duminică, 10 Aprilie

Reşiţa

+17ºC/+9ºC

+17ºC/+9ºC

+14ºC/+6ºC

+13ºC/+4ºC

+14ºC/+12ºC

+19ºC/+12ºC

+19ºC/+12ºC

Timişoara

+22ºC/+7ºC

+18ºC/+6ºC

+16ºC/+7ºC

+16ºC/+3ºC

+17ºC/+11ºC

+23ºC/+11ºC

+22ºC/+11ºC

