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Deşeurile din plastic constituie o mare problem
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şi
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ş-Severin.

ă a omului modern.
România nu dispune, din păcate, de un sistem integrat de recuperare

ă ele se degradează în sute de ani. Iar unele tipuri nu se
degradează deloc

ă parte, topirea
ă, surprinzător, interesul nostru e încă scăzut pentru

astfel de investi
ără ă
ării, revine cu un proiect de mediu nou, dar vechi în

acela ă din
nou ac ă “Fapte, nu vorbe”. Anul acesta,
sus ă, având trei planuri de
desfă ă

ăstrăvului uria ănâncă” în continuare gunoaiele de
pe Valea Cernei

ăreia vor fi expuse obiecte
realizate din materiale reciclate ă eco, precum
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ă terminarea ac
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Hidroelectrica S.A, sucursala Caransebe

ă de vineri, 29 aprilie. Estimăm că vor participa peste 200 de
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mar
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că suntem parte dintr-un întreg ă con ăm acest fapt
până nu este prea tarziu, spune Marian Avram. Ne manifestăm
împotriva ignoran ă de mediul înconjurător. Natura trebuie
respectată, ca să ne respectăm pe noi în

ă de sprijinul Primăriei ora ăile
Herculane, Direc ă Re

ţei lor în sol sau ape.
Pe de alt

ţii, e drept costisitoare dar profitabile. Asociaţia Valea
Cernei, un ONG c ţile sale susţinute în
domeniul ecologiz

ţia organizeaz
ţiunea de ecologizare intitulat
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Ecologizarea efectiv
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Cernei, S.C Hidroelectrica S.A, Sucursala Caransebe ţia Pentru
Protecţia Mediului Cara (DanApostolescu)

Lupta cu PET-urile un război greu de câ- ştigat
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Prefectul judeţului Cara

ărbătoarea Sfântă a Învierii
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Sărbători fericite!Sărbători fericite!
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Primăria Municipiului Reşiţa şi Consiliul Local al Municipiului Reşiţa
au primit o scrisoare de intenţie în luna februarie a.c. din partea
societăţii comerciale cu răspundere limitată „Zumbios Internaţional
Corp” cu sediul în oraşul Oţelul Roşu, judeţul Caraş-Severin, care are
ca obiect de activitate producerea de energie electrică în cogenerare,
pentru concesionarea unei parcele de 10 ha de teren din cele 13
existente, utile, (2 ha sunt alocate pentru termie) în parcul industrial de
pe Valea Ţerovei . Precizăm că această societate comercială solicită
doar concesionarea acestei suprafeţe de teren în vederea accesării de
fonduri printr-un proiect european, nedepunând documentaţie care să
ateste sustenabilitatea acestui proiect.

Chiar dacă ar putea fi accesate fonduri europene, probabil peste
câţiva ani, raportat la suprafaţa de teren solicitată pentru a fi
concesionată, numărul locurilor de muncă create este foarte redus,
(circa 10-20 pe hectar) existând în plus riscul ca proiectul să fie
neeligibil. Aceste solicitări trebuie să aibă în vedere şi acceptul
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Intercom Deşeuri Caraş-
Severin” pentru că există un studiu (masterplan) finalizat, cu accesare
de fonduri europene la nivel de judeţ.

Primăria Municipiului Reşiţa este deschisă investitorilor serioşi în
producţie, care susţin proiecte viabile şi creează un număr cât mai
mare de locuri de muncă.

Convocarea de îndat@ a Consiliului Local în }edin]@ extraordinar@
1. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Consiliului Local al municipiului Reşiţa, în

Adunarea Generală aAsociaţiilor SC „CET 2010 Reşiţa” SRL.

1. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr.
461/2010 privind stabilirea taxelor speciale pentru anul
2011.
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34.

Proiect de hotărâre privind modificarea Statului
de funcţii al Serviciului Public - „Direcţia Impozite şi
Taxe“.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regula
mentului de Organizare şi Funcţionare al Serviciului
Public -„Direcţia Impozite şi Taxe“.

Proiect de hotărâre privind înregistrarea Primăriei
Municipiului Reşiţa -Serviciul Public „Direcţia Impozite
şi Taxe” în Sistemul naţional electronic de plată online a
taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar, precum şi
stabilirea procentului şi modului în care este suportat
comisionul bancar în cazul plăţilor impozitelor şi taxelor
locale efectuate online, cu cardul bancar.

Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei
Bugetului Local pentru trimestrul I 2011.

Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de
„Cetăţean de onoare“ al Municipiului Reşiţa domnului
PÂRÂIANU EREMIA.

Proiect de hotărâre privind aprobarea completării
art. 8 din Actul constitutiv al S.C. Pieţe Reşiţa S.R.L. în
sensul constituirii comisiei de cenzori.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de
Fezabilitate p obiectivul de investiţii „Amenajare locuri
de parcare în mun Reşiţa, în oraşul vechi, cartier Centru
Doman, Lunca Pomostului şi Moroasa“

Proiect de hotărâre privind modificarea şi com
pletarea poziţiilor 13, 14 şi 26 din Anexa la H.C.L. nr.
408/2010 privind desemnarea reprezentanţilor Consi
liului Local în Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea
calităţii la unităţile de învăţământ preuniversitar din
Municipiul Reşiţa.

Proiect de hotărâre pentru modificarea şi com
pletarea poziţiilor 13, 14 şi 26 din Anexa la H.C.L. nr.
334/28.10.2010, cu modificările şi completările
ulterioare.

Proiect de hotărâre privind modificarea organi
gramei şi statului de funcţii ale Serviciului Public - „Di
recţia pt Întreţinerea şi Repararea Patrimoniului Consi
liului Local“,în sensul reorganizării serviciului.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului
de fezabilitate pentru investiţia: «Legătură rutieră între
Calea Timişorii şi Unitatea Militară în Municipiul Reşiţa»

Proiect de hotărâre privind aprobarea compo
nenţei comisiei de evaluare a ofertelor de concesio
nare, vânzare şi închiriere prin licitaţie publică/fără
licitaţie publică, a imobilelor proprietatea Mun Reşiţa şi
a comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

Proiect de hotărâre privind modificarea şi com
pletarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Local nr. 312/2008
cu modificările şi completările ulterioare.

Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 din
H.C.L. nr. 77/2009 privind desemnarea persoanelor în
Consiliul de Administraţie al Asocierii în Participaţiune
realizate în temeiul H.C.L. nr. 329/2005.

Proiect de hotărâre privind modificarea şi
completarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Local nr.
167/2009 privind numirea comisiei de atestare a admi
nistratorilor de imobile şi aprobarea regulamentului de
funcţionare a comisiei, cu modificările şi completările
ulterioare.

Proiect de hotărâre privind modificarea şi
completarea art. 1 alin. 1 din H.C.L. nr. 319/2008 privind
constituirea Comisiei de analiză şi control a activităţii
S.C. PRESCOM S.A. REŞIŢA, a S.C. CET ENER
GOTERM S.A. REŞIŢA, a S.C. PIEŢE REŞIŢA S.R.L.,

cu modificările şi completările ulterioare.
Proiect de hotărâre privind modificarea şi

completarea art. 10 din H.C.L. nr. 402/2010 privind
asocierea Consiliului Local al Municipiului Reşiţa cu
S.C. PIEŢE REŞIŢAS.R.L. în scopul înfiinţării Societăţii
Comerciale SALTRANS VEST SRL, cu modificările şi
completările ulterioare.

Proiect de hotărâre privind aprobarea planului
de ocupare a funcţiilor publice din cadrul Serviciului
Public - „Direcţia pentru Administrarea Domeniului
Public şi Privat al Municipiului Reşiţa“ de sub
autoritatea Consiliului Local.

Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de
funcţii al Serviciului Public „Direcţia de Asistenţă
Socială“, ca urmare a reîncadrării personalului, potrivit
Legii nr. 284/2010.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regula
mentului de Organizare şi Funcţionare al Serviciului
Public - „Direcţia pentru Administrarea Domeniului
Public şi Privat al Municipiului Reşiţa“.

Proiect de hotărâre privind aprobarea casării şi
valorificarea unor mijloace fixe aflate în patrimoniul
Consiliului Local al Municipiului Reşiţa în gestiunea
S.C. Aquacaraş S.A. şi gestiunea S.C. C.E.T. Energo
term Reşiţa S.A., conform anexei nr. 1, anexei nr. 2 şi
anexei nr. 3.

Proiect de hotărâre privind modificarea şi
completarea H.C.L. nr. 69/2008 privind aprobarea
Regulamentului de organizare, funcţionare şi
desfăşurare a serviciului de transport în regim de taxi şi
de închiriere pe raza Municipiului Reşiţa.

Proiect de hotărâre privind încetarea efectelor
juridice ale contractului de concesiune nr. 23539/
25.07.2002 cu justă despăgubire pentru suprafaţa de
teren de 160 mp, situat în Reşiţa, Parc Micro I - Parcul
Copiilor încheiat Consiliul Local al Municipiului Reşiţa şi
S.C. ROM FORCE PREST S.R.L.

Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii
unui teren în suprafaţă de 100 mp din suprafaţa identifi
cată în C.F. 1602 Reşiţa Montană nr. top. 587/d/52/b/1/
a/1/a/12/2/10/2/21/2/a/1/1/a/2/1/1/1/4/b/1/1/a, situat în
municipiul Reşiţa, str. Primăverii nr. 45.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului
de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Amenaja
re locuri de parcare în municipiul Reşiţa, cartierele
Lunca Bârzavei şi Calea Timişorii.“

Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării
unui premiu anual în cuantum de 250 lei persoanelor cu
vârsta cuprinsă între 95 ani şi 99 ani inclusiv, respectiv
acordarea unui premiu anual în cuantum de 300 lei
persoanelor cu vârsta cuprinsă între 100 ani şi peste
100 ani, ce au domiciliul pe raza Mun. Reşiţa.

Proiect de hotărâre privind aprobarea unui
schimb de teren între Consiliul Local al Mun. Reşiţa şi
domnul Jurma Ion şi doamna Jurma Elena.

Informare privind situaţia persoanelor cu
handicap grav beneficiare de asistent personal sau
indemnizaţii.

Raportul privind starea economică şi socială a
Municipiului Reşiţa pe anul 2010.

Raportul de activitate al Viceprimarului Munici-
piului Reşiţa - Simescu Sorin Daniel - pe anul 2010.

Raportul de activitate al Viceprimarului
Municipiului Reşiţa - Panfil Cristian - pe anul 2010.

Rapoartele de activitate ale consilierilor locali pe
anul 2010.
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Proiecte de hot@râre introduse în regim de urgen]@ la }edin]a
consiliului local din 19 aprilie 2011

1.

2.

3.

4.

5.

6.

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.

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism P.U.D. - „Sală de Sport - Liceul
Mircea Eliade“ în municipiul Reşiţa, Micro II,Al. Gloria.

Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului local pentru producerea energiei termice pe bază
de gaze naturale şi a tarifelor locale de transport şi distribuţie a energiei termice de către S.C. CET
2010 REŞIŢAS.R.L.

Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de „Cetăţean de onoare“ al Municipiului Reşiţa
doamnei dr. RADMILAMILENTIEVICI.

Proiect de hotărâre privind aprobarea bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierdere ale S.C.
PIEŢE REŞIŢAS.R.L. pe anul 2010.

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a listei de investiţii pe
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Cu ocazia sărbătorilor pascale, Primăria municipiului Re
ă Socială” a oferit

cadouri unui număr de 54 copii de la Cre

ă ă de
către pre ădini

ă. Ac

şi

şele nr. 5, nr. 7 şi nr. 8 din
Reşi şi

şurat
şcolarii Gr

şcolarii le-au
oferit celor 13 elevi cadouri constând în dulciuri, fiind recompensa

ţa prin
intermediul Serviciului Public ”Direcţia deAsistenţ

ţa iar la sediul Serviciului Public Centrul de Zi “Maria” Re ţa, a
avut loc acţiunea „DE LA SUFLET LA SUFLET” desf

ţei PN 6, care au susţinut pentru beneficiarii
centrului un program de cântece si o scenet ţiunea s-a adresat
unui numar de 13 beneficiari, elevi in clasele I-IV . Pre

ţi
pentru gestul lor frumos cu diplome si desene.

După fiecare ă a Consiliului Local Re
ăptămânalul Prisma publică ordinea de zi men punctele

aprobate, respinse, modificate ă.

şedin şi şi Jude ş-Severin,
s

şi reglementate în situa

ţ ţa ţean Cara
ţionându-se

ţie de urgenţ

Ordinea de zi a {edin]ei ordinare a Consiliului
Local Re}i]a din data de 19 aprilie 2011

Săptămâna politică localăSăptămâna politică locală

Ultimele apari ă
o prospe ăcate, am observat-o mai pu

ă vorbe ă limbă. În calitate de pre

ăi, nu o face rău. E drept, Nelu
Popa este un vechi liberal, dar noua calitate de pre
ă o ia în serios, îi poate conferi o viitoare statură politică interesantă. Sigur,

în acest moment, discursul lui Ioan Popa î ă
caracteristică oamenilor de afaceri, investitorilor. Dar nici acest lucru nu e
rău, pentru că e nevoie de politicieni pragmatici, care vin din zona
afacerilor. Numai a ă, în mandatul lor, e
imperios necesar să creeze acele pârghii menite a relansa economia.
Deocamdată, oamenii de afaceri sunt spolia

ă să caute tot felul de solu
ăcut, de altfel, în ultimele conferin ă,

printre altele, afirma ă are de gând să aducă în partid cât mai mul
ă, spunea

Popa, într-o citare aproximativă. Nu e rău dar cred că a sosit timpul să
aducem aici, lângă noi, pe oamenii de afaceri, pe investitori.”

Ioan Popa este unul dintre investitorii statornici ai Re
ă.

Efortul acesta, dublat de o activitate de lider politic n-ar avea de ce să nu
dea rezultate. Totul depinde însă de noul lider liberal

ţii publice ale omului de afaceri re ţean Ioan Popa relev
ţime pe care, din p ţin în ultimii ani la

oamenii politici. Parc
ţiei Municipale Re ţa a PNL, Popa apare tot mai des în discursul

public

ţi de faptul c

ţi de stat în toate felurile, fapt
care-i determin ţii de compromis, în detrimentul
angajaţilor lor. Ioan Popa a f ţe de pres

ţia c ţi
oameni de afaceri. ”În ultimii ani a fost vremea doctorimii în politic

ţei
ţar

şi

şte o alt şedinte al
Organiza şi

şi, din fericire pentru el şi colegii s
şedinte, pe care se pare

c
şi trage seva dintr-o platform

şa ei vor fi conştien

şi şi Caraş-
Severinului, deşi anvergura afacerilor sale îl putea propulsa oriunde în

şi de colaboratorii lui.
(Dan Apostolescu)
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Mai multe trenuri de rang superior vor fi anulate cu prilejul
sărbătorilor pascale ă în 24

ărie cheile apartamentelor
ărată Inspectorii

de la Protec
ă perioadă 30 de magazine care comercializau haine

ă de 30.000 lei

şi a vacan şti, astfel c şi 25
aprilie nu va circula acceleratul Timişoara Nord-Reşi şi
perechea acestuia iar în 24 aprilie sunt anulate trenul Intercity
Bucureşti Nord-Timişoara Nord şi retur Aleşii locali
caransebeşeni vor înmâna vineri, 21 aprilie, de la ora 12, la
prim şi garsonierelor celor 57 de familii
pentru BloculANL construit în cartierul Balta S

ş-Severin au controlat în
aceast şi au
aplicat tot atâtea amenzi, în valoare total

ţei de Pa
ţa Sud

ţia Consumatorilor Cara

�

�

Liberalul Ioan Popa
- o interesant@ variant@ politic@ -

Primăria ne informează

Şedinţa Comisiei de Dialog
Social Caraş-Severin

Şedinţa Comisiei de Dialog Social a Judeţului Caraş-Severin din
data de 20 aprilie a avut următoarea tematică:

1) Informare privind gradul de colectare a sumelor datorate de către
agenţii economici din judeţul Caraş-Severin la bugetul general
consolidat al statului la finele trimestrului I 2011.

2) Informare privind situaţia accidentelor de muncă şi a bolilor
profesionale la nivelul judeţului Caraş-Severin în perioada 01.01.2010-
31.03.2011.

3) Informare privind direcţiile principale de dezvoltare ale
infrastructurii rutiere în judeţul Caraş-Severin pe termen mediu şi lung.

4) Diverse: Aprobarea minutei încheiate cu ocazia şedinţei
Comisiei de Dialog Social a Judeţului Caraş-Severin din data de
23.03.2011.



VÂNZĂRI

ÎNCHIRIERI

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

Vând apartament 4 camere cu îmbun
ţiri ţa,

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

Vând apartament 3 camere, central
ţa, Lunca

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

Vând apartament 2 camere, bloc din
c ţa, Lunca Veche, et.
3/3, f ţiri. P ţ 30.000 €
negocialbil. Tel. 0255-221529, 0720-038774.

Vând 600 mp teren pentru construcţii
toate utilit ţile trase (ap ) situat în
Re ţa, B-dul Timi ţ 27 €/mp. Tel.
0255-221529, 0720-038774.

Vând camer
ţa, Calea Caransebe

ţ 4 600 €. Tel. 0255-
221529, 0720-038774.

Vând cas
ţ 57.000

€. Tel. 0255-221529, 0720-038774.
Vând cas ţ

ţie de 90%, în suprafaţ

ţ
120.000 €. Tel. 0255-221529, 0720-038774.

Vând teren 22.000 mp, pretabil centru
comercial, zona Calea Timi

ţile, preţ negociabil. Tel. 0255-
221529, 0720-038774.

Vând 7000 mp teren, front stradal 60 ml,
racordat la toate utilit ţile situat pe Calea
Timi ţ 150 €/mp. Tel. 0255-221529,
0720-038774.

Vând terenuri parcelate situate în staţiu
nea Crivaia la strad

ţile. Preţ 50 €/mp negociabil. Tel. 0255-
221529, 0720-038774.

Vând 34.700 mp teren, cu construcţii
(depozite 5.000 mp, sediu administrativ,
atelier mecanic, central ţii de
acces betonate), font stradal 400 ml, situate
pe D.N. Timi ţa,
preţ atractiv. Tel. 0255-221529, 0720-038774.

Vând hal ţie, depozita-
re) + 5.000 mp teren în Caransebe

ţile. Preţ 250.000 €
negociabil. Tel. 0255-221529, 0720-038774.

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

Vând 6.000 mp teren intravilan + pensiune
în stadiu de construcţie 70%, 1.000 mp Re -
ţa, zona Camera de Comerţ. Preţ 350.000 €
negociabil. Tel. 0255-221529, 0720-038774.

Vând 10 spaţii administrative, 30 mp
fiecare, situate în Re ţa, zon ţ
8.200 € fiecare spaţiu. Tel. 0255-221529,
0720-038774.

Vând cas

ţa, Muncitoresc, zona Walber. Preţ
95.000 € neg.Tel.0255-221529, 0720-038774

Vând cas

ţ 25.000 € neg. Tel. 0255-
221529, 0720-038774.

Vând 1200 mp teren plus caban -
-

ţ: 170.000
€ neg. Tel. 0255-221529, 0720-038774.

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

Vând apartament 4 camere, parter, 115
mp, central

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

Vând teren, 3500 mp situat în Caranse-
be

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

Închiriez apartament 3 camere, mobilat

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

Închiriez spaţiu comercial în Re ţa, pe
B-dul Republicii, 110 mp. Preţ 1200 €/lunar
plus TVA. Tel. 0255-221529, 0720-038774.

Închiriez apartamente 3 camere, deco-
mandate, mobilate

ţ 300 € lunar negociabil, de preferat pt.
firme. Tel. 0255-221529, 0720-038774.

Închiriez 2 spaţii comerciale 250 mp (100
mp

ţa pe B-dul. Republicii. Preţ 15 €/mp.
Tel. 0255-221529, 0720-038774.

Închiriez spaţiu comercial 330 mp situat în
centru, poziţie ultracentral ţ 15 €/mp. Tel.
0255-221529, 0720-038774.

Închiriez spaţiu comercial 70 mp situat în
Re ţa, b-dul Republicii. Preţ:700 € plus TVA.
Tel. 0255-221529, 0720-038774.

ătă

ă-
tă ări majore situat în Re

ă,
termopane, et. 3/4, situat în Re

ărămidă, situat în Re
ără îmbunătă

ă ă, curent, gaz

ă de cămin (hol, baie, came
ră) situată în Re

ăminelor. Pre

ă 5 camere, singur în curte, zona
Muncitoresc la strada principală. Pre

ă de vacan ă, finalizată în
propor ă de 270 mp,
demisol, parter, mansardă, 780 mp teren,
situată în Crivaia, zona Hotel Rândunica. Pre

ă

ă

ă, racordate la toate
utilită

ă termică, spa

ă 1200 mp (produc

ă

ă centrală. Pre

ă 7 camere, 4 băi, 2 bucătării,
construită modern, din cărămidă arsă, situată
în Re

ă 3 camere, bucătărie, baie mo
dernă, termopane, centrală, podele laminate,
curte 800 mp, situată în Măureni la str.
Principală. Pre

ă din pia
tră

ă Cabana Centrală. Pre

ătă

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

ător.
Pre

ă sau separat, situate
în Re

ă. Pre

şi
re

şi modific şi
re

şi
re

şi
re

şi şoarei. Pre

şi şului,
zona C

şoarei, racordat la
toate utilit

şoarei. Pre

şoar - Bocşa, la 4 km de Reşi

ş, Pipirig,
racordate la toate utilit

şi

şi

şi

şi lemn, 8 camere, situate pe Muntele Se
menic lâng

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

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

şi

şi dotate corespunz

şi 150 mp), împreun
şi

şi

-

.

-

a

-

ÎNCHIRIERI OFERTE

VÂNZARE GARSONIERE

VÂNZARE APART. 3 CAMERE

VÂNZARE CAS

VÂNZARE TEREN

Spa

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

Cas

Vând teren la intrare în

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

ţie,
cod anunţ 00374.

ţ
ţ 40.000 € negociabil, cod

anunţ 00438.
Vând apartament 3 camere Govândari,

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

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

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

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

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

ţie electric

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

ţii, casa are utilit ţile generale
ţ 270

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

Vând apartament la cas

ţ

ţ
65.000 € negociabil. Cod anunţ 00493.

Vând cas ţ

ţie 1996, suprafaţ
ţi, structur

ţ 235.000
€ negociabil. cod anunţ 00483.

Vând cas

ţ 21.000 € negociabil,
cod anunţ 00105.

Vând cas

ţ
80.000 €, cod anunţ 00186.

Vând cas -

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

ţiri,
preţ 25.000 €, cod anunţ 00458.

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

Vând teren intravilan în Moldova Nou
ţ

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

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

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

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

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

ţ 7 €/mp negociabil, cod
anunţ 00393.

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

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

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

cod anunţ 00508.
Teren de vânzare intravilan Boc

ţ 2
€/mp. cod anunţ 00496.

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

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

Teren de vânzare intravilan Boc
ţii Docnecei, zona

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

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

ţi ţi, preţ 21 €/mp.
cod anunţ 0444.

Teren de vânzare Calea Timi
ţi în

zon ţ 4 €/mp. cod anunţ 00511.

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

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

ă ă, termopane, u
ă, parchet ra

ă, podele, termopane, centrală
termică, aer condi

ă
ă nemontată + calorifere,

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

ă renovare, pre

ă de vânzare centru, zona Univer-
sită ă

ă renovare completă, suprafa ă

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

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

ă de vacan ă zona Văliug-

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

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

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

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

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

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

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

ă 1 000 mp, pre

ă 5 ha, 2 stâlpi de curent
monofazic, pre

ă

ă
ă, front stradal 30m, pre

ăliug, 2000 mp,
utilită ă 50 m. Pre

ă
ă, front stradal 280 m, pre

ă

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

ă lini ă, în zonă se
construiesc

ă ă

ă
ă, pre

Vând garsonier

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

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

ă Luncă, demisol/2,
complet mobilat

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

ă Calea Caransebe-
ă 32mp, termopane,

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

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

ă
ă, centrală,

u ă intrare de fier, termopane, pre

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

ş

şi utilat, open-space,
recent renovat

ş, pre

şului, et. 1/4 suprafa
ş

ş
şi interioare noi, central

ş

ţ
ţ

12.000 € negociabil, cod anunţ 00400.
Vând garsonier

ţ
ţ 19.000

€ negociabil, cod anunţ 00467.
Vând garsonier

ţ

ţie sanitar ţ
14.000 €, cod anunţ 00500.

ţi, u

ţ
ţ 32.000 €, cod anunţ 00347.

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

ţ 31.000
€, cod anunţ 00252.

Vând apartament 2 camere, Lunc

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

VÂNZARE APART. 2 CAMERE

ş

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

şi
necesit

şi
interioare noi, uş

ş,
curte (~200 mp), casa ~100 mp. Pre

ş Lindab. Pre

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

ş, 34.600 mp, utilit

şi
ş, 23.800 mp extravilan, utilit

şa, în
zona, Ocna de Fier, Mun

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

posibilit şi pentru utilit

şorii,
12.661mp, front stradal 40 m, utilit

Ă

Intermedieri imobiliare de calitate, consilieri imobiliari la dispozi ia clientului,
studii topografice, evalu ri i asigur ri de bunuri.

Remi imobiliare v ofer cel mai bun serviciu la pre ul corect!

Vizita i-ne pe Calea Timi orii nr. i profita i de gama de servicii oferite de
agen ia noastr .

Dac tot pute i alege, noi v recomand m s alege i cel mai bun serviciu
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ţ 34 ţ
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� �Seriozitate, transparenţ Comision 0 la cumpă ărător!

Drumul cel mai u or spre casa ta!ş

Dori i s vinde i sau s cump ra i o cas i
ave i nevoie de corectitudine? Suna i la REMI Imobiliare!

ţ ţ ţ
ţ ţ

ă ă ă ă ş

Tel. 0355 423 734, 0771 615 703, ORAR 9-18
www.remiestate.ro office@remiestate.ro

Agentii imobiliare ,Agentii imobiliare ,Agentii imobiliare,

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

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

Tel./fax: 0255-22.15.29, mobil: Tel. 221529, 0720-0387740255-
E-mail: office magister-imobiliare.ro www.@ magister-imobiliare.ro

S.C. Magister Imobiliare
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USD
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21 Martie 20 2011- Aprilie21 Martie 20 2011- Aprilie

Data Lei noi

PREŢUL

GRAMULUI DE AUR

11 apr 1 134,2807
12 apr 1 133,7766
13 apr 1 133,1265
1 apr 1
1 apr 1
1 apr 1
1 apr 1

apr 1 136,3440

. ‘ 1
. ‘ 1
. ‘ 1

4 . ‘ 1 132,9155
5 . ‘ 1 134,1598
8 . ‘ 1 136,2335
9 . ‘ 1 137,7868

20 . ‘ 1

PRISMA | 21 - 27 |Aprilie 2011

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

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

Un abonament cost

Tariful include TVA
ţii suplimentare ţi la

0255-22.11.34 între orele 9 - 16.

ă: 39 .
78 .

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

Pentru informa
şi taxele poştale

şi abonamente suna
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România a înregistrat, în luna martie, o rată anuală a inflaţiei de 8%, cea mai mare inflaţie din UE pentru a opta lună consecutiv Ministerul Economiei,
Comerţului şi Mediului de Afaceri va începe, în această lună, procedurile pentru privatizarea managementului la un sfert din companiile aflate în
subordinea sa Pentru a îmbunătăţi calitatea mediului şi a vieţii, MMP prin AFM finanţează nerambursabil proiecte care vizează educaţia şi
conştientizarea publicului privind protecţia mediului

4

� Guvernul României - Metodologia din 2011 de interven
şi interinstitu şi

afla
şi copiii români migranti

victime ale altor forme de violen

şi Sportului -
Instruc

ţie
multidisciplinara ţional ţi

ţi în situaţii de risc de exploatare prin munca, copiii victime
ale traficului de persoane, precum

ţ (M.O.
nr. 117/16.02.2011)

Legea nr. 178/2000 (r 2), privind produsele cosmetice
(M.O. nr. 120/17.02.2011)

H.G. nr. 55/2011 privind stabilirea cerinţelor în materie de
proiectare ecologica aplicabile produselor cu impact
energetic (M.O. nr. 121/17.02.2011)

Ministerul Educaţiei, Cercet
ţiuni 2/2011 privind decontarea navetei cadrelor

didactice (M.O. nr. 123/17.02.2011)
Ministerul Sănătăţii - Norma metodologica din 2011 privind

instituirea unor masuri de combatere a proliferării substanţe-
lor/produselor noi cu efecte psihoactive, dăunătoare sănătăţii,
altele decât cele reglementate, precum şi de prevenire a
consumului acestora (M.O. nr. 123/17.02.2011)

Circulara Băncii Naţionale a României nr. 6/2011 privind
punerea în circulaţie, în scop numismatic, a unei monede din
aur cu tema "Istoria aurului - Paftaua de la Curtea de Argeş"
(M.O. nr. 124/18.02.2011)

Guvernul României - Ghidul din 2011 al carierei militare
(M.O. nr. 125 /18.02.2011)

H.G. nr. 108/2011 privind completarea H.G. nr. 736/2010
pentru aprobarea Normelor de aplicare a O.u.G. nr. 69/2010
privind reabilitarea termica a clădirilor de locuit cu finanţare
prin credite bancare cu garanţie guvernamentală (M.O. nr.
125/18.02.2011)

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului -

Instrucţiuni 3/2011 pt. punerea în aplicare a art. 253 din Legea
educaţiei naţionale nr. 1/2011 (M.O. nr. 126/18.02.2011)

Ordinul Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr.
125/2011 pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor
privind eliberarea permiselor de exploatare, aprobate prin
Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse
Minerale nr. 94/2009 (M.O. nr. 126/18.02.2011)

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Norma
metodologica din 2011 de aplicare a H.G. nr. 65/2011 privind
reglementarea unor masuri financiare temporare pentru
stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate pentru
agricultura aferente schemelor de plăţi directe şi pentru
măsuri de piaţă în agricultură (M.O. nr. 127/21.02.2011)

Ordinul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr.
22/2011 privind reorganizarea Registrului fermelor, care
devine Registrul unic de identificare, în vederea accesării
măsurilor reglementate de politica agricol comun (M.O. nr.
127/21.02.2011)

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Norma
metodologica din 2010 de aplicare a O.G. nr. 24/2010 privind
controlul operaţiunilor care fac parte din sistemul de finanţare
prin Fondul European de GarantareAgricola (FEGA) (M.O. nr.
130/21.02.2011)

Ordinul Ministerului Apărării Naţionale nr. 17/2011 pentru
abrogarea Ordinului MApN nr. M.101/2010 privind aplicarea
în MApN a H.G. nr. 735/2010 pentru recalcularea pensiilor
stabilite potrivit legislaţiei privind pensiile militare de stat, a
pensiilor de stat ale poliţiştilor şi ale funcţionarilor publici cu
statut special din sistemul administraţiei penitenciarelor,
conform Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor m suri în
domeniul pensiilor (M.O. nr. 130/21.02.2011)

H.G. nr. 113/2011 pentru modificarea şi completarea unor
acte normative şi stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei
sociale (M.O. nr. 133/22.02.2011)

Ministerul Justiţiei - Norma din 2011 privind tarifele de
onorarii pentru serviciile prestate de notarii publici (M.O. nr.
133/22.02.2011)

O.u.G. nr. 14/2011 pentru protecţia consumatorilor la
încheierea şi executarea contractelor privind dobândirea
dreptului de folosinţă pe o perioada determinata a unuia sau a
mai multor spatii de cazare, a contractelor pe termen lung
privind dobândirea unor beneficii pentru produsele de
vacanta, a contractelor de revânzare, precum şi a contractelor
de schimb (M.O. nr. 134/22.02.2011)

Guvernul Romaniei - Norma metodologica din 2011
privind stabilirea categoriilor de cheltuieli pentru activitati de
cercetare-dezvoltare şi de stimulare a inovarii, finantate de la
bugetul de stat (M.O. nr. 137/23.02.2011)

Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 1654/2011
pentru modificarea Precizărilor privind modul de încasare a
fondurilor băneşti primite sub forma de donaţii pentru
diminuarea efectelor crizei economice, aprobate prin Ordinul
ministrului finanţelor publice nr. 1.810/2010 (M.O. nr.
137/23.02.2011)

Ordinul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr.
33/2011 privind modificarea şi completarea Ordinului minis-
trului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale şi al ministrului
finanţelor publice nr. 1.272/26.503/2005 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor titlului XI
"Renta viagera agricola" din Legea nr. 247/2005 privind
reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele
masuri adiacente (M.O. nr. 138/23.02.2011)

ă privind copiii exploata

ă pe teritoriul altor state

ării, Tineretului

ă ă

ă

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Persoanele juridice vor plăti amenzi între 10.000 şi
25.000 de lei pentru -

pe care nu le depozitează corespunzător sau nu le
predau unităţilor de colectare, conform HG nr. 247/2011
pt. modificarea şi completarea HG nr. 621/2005 privind
gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje.

deşeurile provenind din ambala
je

Afost publicată în MO nr. 250 Partea I, Decizia Preşe-
dintelui Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Pro-
gramelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii nr.70, prin care
a fost aprobată procedura Programului pentru

şi
facilitarea accesului acestora la finanţare START.

dezvoltarea
abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor

CFR Călători derulează la nivel naţional campania
de informare denumită "Drepturile pasagerilor", ca parte
a unei campanii derulate de Comisia Europeană în toate
cele 27 de state comunitare. România aplică deja norme-
le europene în privinţa traficului feroviar internaţional, dar
nu şi pentru cel intern, unde are o derogare de cinci ani.

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

Legea contabilităţii nr. 82/1991 a fost
modificată şi completată prin Ordonanţă
de Urgenţă în şedinţa din 13 aprilie a
Executivului, în sensul simplificării aces-
teia, pentru sprijinirea mediului de afaceri
şi favorizarea dezvoltării economice.

Principalele modificări ale actului
normativ

Entităţile patrimoniale care au o cifră
de afaceri de 35.000 de euro şi active în
valoare de până la 35.000 euro înregistra-
te până la 31 decembrie anul precedent
vor întocmi în loc de cinci situaţii financia-
re două, vor întocmi un bilanţ şi un cont de
rezultate simplificate, nu vor mai întocmi
situaţia fluxurilor de numerar, situaţia
modificării capitalului şi notele explicative.

Totodată, aceste entităţi vor aplica un
plan de conturi simplificat care va cuprin-
de doar 50 de conturi, în loc de aproxi-
mativ 400 de conturi câte sunt în prezent.

Ministrul Ialomiţianu a emis un ordin
de ministru prin care entităţile economice
menţionate vor putea depune anual
bilanţul contabil.

În plus, contabilitatea în cadrul acestor
entităţi va putea fi ţinută de un director
financiar sau un expert contabil, dar şi de
către absolvenţii de studii economice su-
perioare, ceea ce reprezintă un element
de noutate în legislaţia românească.

(Guvernul Romaniei, 13.04.2011)

În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 263 din data de 14
aprilie 2011 a fost publicată Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
36/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr. 116/2006 privind protecţia socială acordată per-
soanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca ur-
mare a restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, regii
autonome, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital
majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor
autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale.

Actul normativ reintroduce venitul lunar de completare pentru
persoanele disponibilizate prin concedieri colective din companii
de stat sau subordonate autorităţilor locale, eliminat de Legea
118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii
echilibrului bugetar.

Venitul lunar de completare se stabileşte odată cu indemniza-
ţia de şomaj şi este egal cu diferenţa dintre salariul individual
mediu net pe ultimele 3 luni înainte de concediere, stabilit pe baza
clauzelor din contractul individual de muncă, dar nu mai mult decât
salariul mediu net pe economie din luna ianuarie a anului în care s-
a efectuat concedierea, comunicat de Institutul Naţional de
Statistică, şi nivelul indemnizaţiei de şomaj.

Venitul de completare se acorda lunar, pe perioade stabilite
diferenţiat, în funcţie de vechimea în munca a persoanelor
concediate în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, după cum
urmează:

20 de luni, pentru persoanele care au o vechime în munca de
până la 15 ani;

22 de luni, pentru salariaţii care au o vechime în munca
cuprinsă între 15 şi 25 de ani;

24 de luni, pentru salariaţii care au o vechime în munca de
peste 25 de ani.

După expirarea perioadei de acordare a indemnizaţiei de
şomaj, persoanele concediate beneficiază, până la încheierea
perioadei prevăzute maii sus, de un venit lunar de completare egal
cu salariul individual mediu net pe ultimele 3 luni înainte de
concediere, stabilit pe baza clauzelor din contractul individual de
muncă, dar nu mai mult decât salariul mediu net pe economie din
luna ianuarie a anului în care s-a efectuat concedierea, comunicat
de Institutul Naţional de Statistică.

Plata venitului lunar de completare încetează la data refuzului
nejustificat de a se încadra într-un loc de munca conform pregătirii
sau nivelului studiilor, a refuzului nejustificat de a participa la
serviciile pentru stimularea ocupării forţei de muncă şi de formare
profesională, la serviciile de consiliere şi mediere oferite de
agenţia pentru ocuparea forţei de muncă la care persoanele sunt
înregistrate sau la data ntreruperii acestora din motive imputabile
persoanei şi la data depistării faptului că prestează activităţi
lucrative fără forme legale.

Potrivit O.u.G. nr. 116/2006, cu modificările şi completările ulte-
rioare, societăţile care pot efectua concedieri colective în condiţiile
ordonanţei de urgenţă, precum şi numărul de salariaţi ce urmează
să fie disponibilizaţi se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la pro-
punerea ministerelor de resort sau aAutorităţii pentru Valorificarea
Activelor Statului. (18Aprilie 2011 - Juridice.ro)
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Reintroducerea venitului de completare pentru
persoanele disponibilizate din companiile de stat

Începând din 20 aprilie, timp de 15 zile, toate unit ţile sanitare
cu paturi au obligaţia de a solicita în scris, direcţiei de s

ţii în vigoare. Cererea
unit ţilor este însoţit -

ţii
solicitante.

spitale de categoria V: nivel de competenţ -

ţ
ţia pe o raz

ţiuni cu grad mic de complexitate;
spitale de categoria III: nivel de competenţ

ţia judeţului din aria administrativ-teritorial
ţie, din judeţele limitrofe,

pentru afecţiuni cu grad mediu de complexitate;
spitale de categoria II (cu subcategoria II M pentru unit ţile

monoprofil): nivel de competenţ -

ţia judeţului din aria sa administrativ-teritorial
ţele limitrofe, cu nivel înalt de dotare

ţile
monoprofil): nivel de competenţ -

ţa medical ţia judeţului
din aria sa administrativ-teritorial ţe,cu cel mai
înalt nivel de dotare

ţionalit ţii sistemului naţional de urgenţ
ţ

ţare distincte din bugetul Ministerului S ţii, se
va utiliza în continuare clasificarea spitalelor de urgenţ

ţii nr. 1764/2006. Având în vedere
realit ţile ţion -

ţii va permite o clasificare
provizorie, pân ţi care,
de

ţe, cu termene ţi precise.

ă
ănătate

publică din aria administrativ teritorială unde î ă ă
activitatea, clasificarea, conform noii legisla

ă ă de o fi ă de autoevaluare de a cărei corecti
tudine ăspunde managerul unită

ă limitat spitale care
asigură, după caz, următoarele servicii medicale: servicii medicale
pentru îngrijirea bolnavilor cronici, servicii medicale într-o singură
specialitate sau servicii paleative;

spitale de categoria IV: nivel de competen ă bazal - spitale care
deservesc popula ă administrativ-teritorială limitată,
pentru afec

ă mediu - spitale
care deservesc popula ă
unde î

ă
ă înalt spitale care deservesc

popula ă, precum

ă furnizarea serviciilor medicale cu grad
mare de complexitate;

spitale de categoria I (cu subcategoria I M pentru unită
ă foarte înalt spitale care asigură

asisten ă la nivel regional, deservind popula
ă, precum

ă
furnizarea serviciilor medicale cu grad de complexitate foarte înalt.

Pentru păstrarea func ă ă,
inclusiv din punct de vedere al finan ării care este asigurată cu
surse de finan ănătă

ă prevăzută
prin Ordinul ministrului sănătă

ă ării ării spitalelor româ
ne ănătă

ă la 31 decembrie 2011, pentru acele unită

ă

şi desf şoar

ş
şi realitate a datelor înscrise r

şi are sediul şi, doar prin excep

şi
din jude şi încadrare resurse
umane şi care asigur

şi alte jude
şi încadrare cu resurse umane şi care asigur

şi specificul organiz şi func
şti în prezent, Ministerul S

şi nu îndeplinesc în acest moment totalitatea criteriilor minime
de clasificare, se pot angaja într-un proces de conformare la
aceste cerin şi responsabilit

Unit ţile sanitare cu paturi se vor clasifica în 5 categorii:ă
�

�

�

�

�

Clasificarea u ornităţil sanitare cu paturi

Taxa auto
Banii colectaţi pentru taxa auto pe baza

Ordonanţei din 2008 nu vor fi returnaţi, a
declarat, luni, 18 aprilie, Laszlo Borbely,
ministrul Mediului şi Pădurilor.

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene
(CEJ) a anunţat, în data de 7 aprilie a.c,
într-un comunicat de presă, că taxa pe po-
luare instituită prin reglementarea română
şi care se aplică vehiculelor cu ocazia pri-
mei lor înmatriculări în acest stat membru
este contrară dreptului Uniunii Europene.

Comunicatul de presă se referă la
hotărârea CEJ în cauza C-402/09
Tatu/Statul român prin Ministerul Finanţelor
şi Economiei şi alţii, cauza referindu-se la o
situaţie din anul 2008.
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În perioada 14-15 aprilie 2011, s-a desfăşurat la Berlin, la reuniunea informală a miniştrilor de Externe din statele membre NATO Secretarul general
al ONU Ban Ki-moon efectuează o vizită în Rusia în zilele 21-23 aprilie, ca parte a turneului său european. Ban Ki-moon va mai vizita Republica Cehă,
Ungaria şi Ucraina Campania electorală pentru alegerile locale din 5 iunie a demarat oficial pe 18 aprilie în Republica Moldova prin deschiderea
procesului de înregistrare oficială a candidaţilor Rezultatele recentelor alegeri generale din Finlanda au arătat câştiguri importante pentru eurosceptici
sugerând discuţii dure în viitor cu privire la problema "planurilor de salvare a UE"

Cu ocazia unei reuniuni a miniştrilor Energiei din Asia,
Secretarul general al Organizaţiei Statelor Exportatoare
de Petrol ( ), Abdullah El-Badri, a declarat că ţările
producătoare de ţiţei sunt "îngrijorate" de nivelul ridicat al
preţului petrolului, adăugând că pieţele sunt bine
aprovizionate.

OPEC

La începutul săptămânii, Parlamentul ungar a adoptat, cu
o largă majoritate, o nouă Constituţie. Textul a fost criticat de
opoziţie ca fiind un "puci" constituţional. Secretarul general al
ONU, Ban Ki-moon, aflat în vizită la , i-a cerut lui
Viktor Orban să accepte "sfatul" altor organisme precum
ONU şi Consiliul Europei.

Budapesta

Preţurile globale la alimente sunt cu 36%
mai mari decât acum un an şi rămân volatile,
se arată în
care monitorizează preţurile mondiale,
elaborat de Banca Mondială şi dat publicităţii
la Washington.

"Indexul preţurilor la alimente",

Dup

ţ
ţie în 2008, la un show aviatic din SUA,

aeronava a urcat la o în ţime de doar 2 metri

ţ de aproximativ 75.000 dolari.
Proiectat pentru a fi "cea mai simpl

ţiune exist ţiune egal
ţi mult aer în jos foarte

repede, te ridici

ţioneaz

ţii pe minut

ţia de mâna dreapt

ţ
ţi s ţin ţ ţia Federal

ţiei nu s-a pronunţat înc

-

ă terminarea unui zbor test de
ă de un jetpack, primul costum rachetă

comercial din lume ar putea fi în doar câteva luni pe rafturile
magazinelor.

Atingând altitudinea de peste 30 de metri, zborul Jetpack
Martin a adus 40 de ani de dezvoltare în apropierea unei concluzii

ă sub capacitatea sa de 100 km pe oră,
aparatul fiind controlat de la distan ă.

La prima sa apari
ăl

ări, primul "jet-ski din
cer" ar putea fi disponibil pentru zboruri personale până la sfâr

ă aeronavă din lume"
Jetpack Martin va fi extrem de u

ă elementară.
Newton a spus că, pentru fiecare ac ă o reac ă

ă 2.500 de oameni au semnat deja pentru a
cumpăra un jetpack, majoritatea fiind din regatele Orientului
Mijlociu sau milionari din SUA.

Cu un motor de 2 litri ă, care
ac ă două ventilatoare, poate urca până la 50 de metri

ă de 100 km/h. Jetpack-ul produce până la 6000
rota ă combustibil suficient pentru a zbura
30 de minute. Mi ări înainte-înapoi

ă, unghiul ă.
Jetpack va fi echipat cu stabilizatori electronici

ărind doar 113 kg, utilizatorii în multe ări europene nu vor
fi nevoi ă ob ă licen ă. În SUA, Administra ă a
Avia ă. Martin Aircraft Company a declarat
că orice încercare de a zbura cu jetpack-ul fără instruire
profesională ar fi "extrem de riscantă". De aceea, compania pro
ducătoare va cere tuturor proprietarilor să efectueze un program
de formare aprobat, înainte de a zbura cu mica aeronavă.

şapte de minute, cel mai
lung efectuat vreodat

şi visele a milioane de amatori Sci-Fi mai aproape de realitate.
În timpul testului a fost folosit un manechin pe post de pilot,

viteza a fost mult limitat

şi nu a zburat mai
mult de 45 de secunde.

Având în vedere succesul ultimei încerc
şitul

anului, la un pre

şor de folosit, potrivit
inventatorului Glenn Martin. El a spus: "E doar fizic

şi de sens contrar. Deci, atunci când trimi

şi zbori".
Martin spune c

şi 200 cai putere, pe benzin
şi

dezvolta o vitez
şi transport

şc şi lateral plus înclinarea
elicelor pentru viraje la stânga şi dreapta sunt controlate de un
joystick în mâna stâng şi accelera

şi computer pentru
zbor iar sistemul de paraşute balistice va fi, de asemenea, inclus
în dotarea standard.

Cânt

Un sondaj arat ţele
consumatorilor sunt îngrijor

ţin de 50 %
dintre consumatorii UE anchetaţi se simt încrez -

ţe ţi în calitate de consumatori. Consumato-
rii con ţi g

ţin
ţeleg cu greu alegerile pe

care trebuie s
ţii nefavorabile ţi s ţioneze atunci

se confrunt ţi. Prejudiciul raportat de consumatori se esti-
meaz ţiile în care peste o
cincime dintre consumatorii UE au raportat o problem

ţi consumatori depun reclamaţii la
vânz

ţiune. Un num -
ţi în efectuarea de calcule

banale, în înţelegerea informaţiilor esenţiale

ţilor nu î

ţ -
-

ţii consumatorilor: competen-
ţele consumatorilor; gradul de informare al consumatorilor cu privire la
drepturile proprii; disponibilitatea consumatorilor de a-

ţine informaţii cu
privire la capacit ţile consumatorilor, gradul lor de informare cu privire
la propriile drepturi

ţele consu-
matorilor sunt îngrijor ţialul de
încurajare a consumatorilor

ţin un rol esenţial în încurajarea
consumatorilor, în condiţiile în care peste 38 % dintre consumatori
utilizeaz

ţenii.

ţie în care au avut motive s ţie. Prejudiciul la
adresa consumatorilor este estimat la 0,4 % din PIB-ul UE. Cei mai
puţin educaţi ţi în a încerca s ţin

ţin înclinaţi s -
ţi. Sondajul confirm ţa accesului la m

ţionare a
diferendelor (ADR).

În ceea ce prive ţele numerice, consumatorii au
dificult ţi legate de calcule simple: doar 45 % au putut r

ţele
financiare, dou

ţiune la achiziţionarea unui televizor cu ecran
plat. Numai 58 % au putut citi corect o etichet

ţie public

ţia UE”. Mulţi nu au putut s
ţie de protecţia consumatorului în ţara lor.

ţie,
dreptul de a anula un contract de servicii financiare online timp de 14
zile dac

ă că gradul de informare
ător de scăzute

În conformitate cu un studiu Eurobarometru publicat cu ocazia
Summitului european 2011 dedicat consumatorilor, mai pu

ători, cu un nivel sufi
cient de cuno

ăsesc mai u ă ofertă, î
ă să ob ă măsuri reparatorii atunci când ceva nu

este în regulă. Consumatorii vulnerabili în
ă le facă, nu î ă cu mai

multe situa ă ac
ă cu dificultă

ă la aproximativ 0,4 % din PIB-ul UE, în condi
ă în cele 12 luni

precedente. Chiar dacă cei mai mul
ătorii cu amănuntul, majoritatea celor care nu primesc un

răspuns satisfăcător nu întreprinde nicio altă ac ăr sem
nificativ de consumatori întâmpină dificultă

ări (UE 27, Islanda
ări care au acope

rit 3 dimensiuni principale ale capacită

ă

Rezultatele arată că gradul de informare
ător de scăzute. Cu toate acestea, poten

ăstării

ă internetul pentru compararea produselor
ă

Mai mult de unul din cinci europeni inclu
ă facă reclama

ă sunt mai reticen ă ob ă
măsuri reparatorii, de ă întâmpine dificul
tă ă importan ăsuri reparatorii
corespunzătoare. Multe dintre aceste probleme ar putea fi rezolvate
dacă ar exista mai multe mecanisme alternative de solu

ă ăspunde corect
la trei întrebări legate de consumatori. Legat de competen

ă din zece persoane intervievate nu au fost capabile să
aleagă cea mai ieftină op

ă cu ingrediente
ării. Numai 2 % dintre consumatori au

recunoscut cinci logouri obi ă. 33 % dintre
consumatori au crezut că marca CE înseamnă „fabricat în Europa”

ă aceasta desemnează un produs
„conform cu legisla ă numească o
organiza

ă cu privire la
drepturile fundamentale proprii precum dreptul ca un produs defect să
fie reparat, rambursat sau înlocuit timp de 18 luni de la achizi

ă se răzgândesc sau dacă găsesc o ofertă mai bună sau, în
mod similar, dreptul de a anula un contract cu un agent de vânzare la
domiciliu.

şi competen

ştin şi proteja
ştien şor cea mai bun şi cunosc

drepturile şi încearc

şi cunosc drepturile, se confrunt
şi nu se simt îndemna

şi în recunoaşterea
practicilor ilegale de vânzare sau nu îşi cunosc propriile drepturi.
Majoritatea responden şi cunoaşte dreptul de a returna un
produs defect sau de a-l primi înapoi reparat sau înlocuit.

Sondajul s-a realizat în 2010 în 29 de şi Norve
gia) cu 56 471 de consumatori, utilizând 70 de întreb

şi revendica
drepturile. Obiectivul sondajului este de a se ob

şi disponibilitatea de a şi le revendica.

şi competen

şi, prin aceasta, de creştere a bun şi
de reducere a prejudiciilor la adresa consumatorilor este considerabil.

Internetul şi mass-media de

şi având în vedere
capacitatea mass-media de comunica direct cu cet

şi în sondaj s-au confruntat
cu o situa

şi cei în vârst
şi nu sunt mai pu

şte competen

şi 18 %
nu au putut identifica data expir

şnuite de informa
şi

numai 25 % au ştiut corect c

Majoritatea consumatorilor nu este informat

Sondajul:

Constat

şi m

şi cunosc propriile drepturi

ări principale:

ăsurile reparatoriiPrejudiciile la adresa consumatorilor

Competenţele consumatorilor

Gradul în care consumatorii î

Bruxelles, IP/11/455, 11 aprilie 2011

Informarea }i competen]ele consumatorilor
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Primul jetpack comercial

Palestinienii

Reuniunea Anuală 2011 a Forumului
Asiatic de la Boao (BFA)

La Kiev

Japonia şi SUA

vor solicita recunoaşterea
Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru un stat
independent, în septembrie, a declarat
recent preşedintele Autorităţii Palestiniene
Mahmoud Abbas. În timp ce acceptul
Consiliului de Securitate al ONU pentru un
stat palestinian ar putea fi blocat prin dreptul
de veto al membrilor permanenţi, cum ar fi
Statele Unite, aprobarea de către Adunarea
Generală a ONU ar putea fi considerată ca
un punct de vedere juridic, considerăAbbas.

şi-a încheiat
lucrările pe 16 aprilie. Printre participanţi
s-au numărat preşedintele Chinei, al Rusiei,
Braziliei, premierul spaniol Jose Zapatero şi
preşedinte sud-african Jacob Zuma.
Forumul Boao reuneşte lideri de stat şi
guvern, din domeniul afacerilor şi mediului
academic din Asia şi alte continente în
fiecare an din 2001, pentru a discuta proble-
me presante din regiune şi restul lumii.

a fost marcată împlinirea a 25 de
ani de la catastrofa nucleară de la Cernobîl.
Centrala nucleară de la Cernobîl, situată la
aproximativ 100 de kilometri nord de Kiev, a
fost teatrul celei mai grave catastrofe nucle-
are din istorie, după ce reactorul său cu nu-
mărul 4 a explodat la 26 aprilie 1986, conta-
minând radioactiv o mare parte a Europei.

au anunţat crearea unui
"parteneriat public-privat" pentru recons-
trucţia regiunilor din nord-estul arhipelagului
nipon devastate de seismul şi tsunamiul de
la 11 martie.

Alegerea ne aparţine. Eurodeputaţii reuniţi în comisia
pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară au
susţinut propunerea conform căreia statelor membre le este
permis să decidă interzicerea sau restricţia cultivării plantelor
modificate genetic. „Propunerea noastră oferă statelor
membre o bază solidă şi legală pentru a acţiona în acest mod”,
explică autoarea raportului, Corinne Lepage (Franţa) din
GrupulAlianţei Liberalilor şi Democraţilor pentru Europa.

Eurodeputaţii cred că această propunere oferă protecţie şi
siguranţă din punct de vedere legal împotriva provocărilor
referitoare la restricţiile de cultivare ale plantelor modificate
genetic, venite prin Organizaţia Mondială a Comerţului.

În primul rând, statele membre vor putea restricţiona sau
interzice cultivarea acestor plante, pe motive care ţin de
siguranţa agricolă şi a mediului înconjurător (de exemplu
rezistenţa la pesticide, răspândirea anumitor recolte şi
ameninţarea biodiversităţii). Cu toate acestea, statele
membre nu vor avea putere de decizie atunci când vine vorba
de probleme legate de sănătatea publică.

Noua lege nu va schimba procedura de acordare a
autorizaţiilor pentru cultivarea acestor plante (care presupune
analiza făcută de Comisa Europeană pe baza evaluării
formulate de Autoritatea Europeană pentru Siguranţă
Alimentară cu privire la riscurile presupuse de aceste culturi),
care se va desfăşura în continuare la nivel european în
concordanţă cu deciziile luate de statele membre.

Autoare raportului, Corinne Lepage (Franţa) din Grupul
Alianţei Liberalilor şi Democraţilor pentru Europa, explică
nevoia unei astfel de reglementări: „Acest vot este un semnal
clar al Parlamentului către Consiliu şi Comisie: sistemul
european de acordare a autorizaţiilor trebuie să fie în
continuare valid, însă trebuie să fie recunoscut faptul că
anumite efecte asupra agriculturii şi asupra mediului
înconjurător, precum şi efectele socio-economice relaţionate
cu acest tip de contaminare, pot fi invocate de statele membre
pentru a justifica interzicerea sau restricţia cultivării plantelor
modificate genetic.”

De asemenea, autoarea raportului mai atrage atenţia şi
asupra importanţei libertăţii de decizie oferite statelor
membre: „Scopul raportului este acela de a acorda o mai mare
importanţă statelor membre. Planul proiectului este echilibrat
şi reflectă dorinţele şi preocupările diferitelor părţi implicate.
Suntem totuşi de părere că ar trebui să se efectueze şi o
evaluare din partea Comisiei.”

Raportul va fi votat în şedinţa plenară a Parlamentului
European din iunie. Tot atunci eurodeputaţii vor hotărî şi în
legătură cu modul de etichetare al produselor alimentare,
calitatea alimentelor şi noile tipuri de alimente.

Noile reguli cu privire la calitatea produselor alimentare au
fost prezentate de asemenea în cadrul comisiei pentru
agricultură şi dezvoltare rurală luni. Propunerea face referire
la standardele de calitate pentru produsele agricole şi la
indicatorii geografici. Dacă va fi aprobată, în statele membre

va fi introdus sistemul obligatoriu de specificare a locului de
provenienţă agricolă, ceea ce va uşura promovarea
alimentelor tradiţionale.

În legătură cu noile tipuri de alimente, după eşecul
procedurii de conciliere, o declaraţie cu privire la acestea a
fost făcută de negociatorii Parlamentului European pentru a fi
discutată în şedinţa plenară din mai. Parlamentul European şi
Consiliul nu au căzut de acord asupra alimentelor provenite
de la animale clonate, Parlamentul European dorind să
interzică producţia alimentară de la animale clonate şi de la
puii lor. Consiliu susţinuse doar interzicerea folosirii acestor
animale, nu şi a puilor lor.

organismele modificate genetic acceptate în UE: bum-
bacul, porumbul, proteinele bacteriene, culturile de drojdie,
rapiţa cu seminţe oleaginoase, cartofii, soia, sfecla de zahăr

ţările care interzic organismele modificate genetic, invo-
când clauza de salvgardare: Austria, Franţa, Grecia, Ungaria,
Germania şi Luxemburg

alimentele provenind de la organismele modificate genetic
incomodează 61% dintre europeni, 21% cred că aceste
alimente sunt sigure, 53% cred că acestea pot fi dăunătoare
(Eurobarometer, 2010)

organismele modificate genetic sunt cel mai frecvent
utilizate in SUA. 93% din totalul culturilor de soia şi 86% din
totalul celor de porumb sunt modificate genetic (conform
Departamentului deAgricultură al Statelor Unite).

Ce schimbări va aduce această propunere?

Parlamentul către Consiliu şi Comisie

Statistici
�

�

�

�

REF. : 20110408STO17335

Cultivarea organismelor modificate genetic este alegerea statelor membre



Vând în Anina portbagaj pentru
Dacia, 50 lei; piese din dezmem
brareAro 10; Oltcit Club cu acte la zi,
stare irepro ă, cu foarte multe
piese de schimb noi, 500 €; Tel.
0255-240368, 0725-250804. (RR)

-

şabil

Vând vacă care dă 18 l lapte,
3.200 lei. Tel. 0742-943871. (RR)

Cumpăr licen ă de taxi pentru
Re

ă de
mioare, peste 30 bucă

ă de găurit
stativă E-13, 400 €; polizor cu 2
pietre de 300, 300 €; compresor de
aer de fabrică, 300 €; motor electric
de 15 kw, 3000 rota

ăr porumb, grâu

ărucior de copii nou, 150 lei; con
vector pentru casă cu tiraj normal,
350 lei; col ătărie din lemn
masiv, 850 lei; circular pentru
tâmplărie, 1.000 lei. Tel. 0355-
425973, 0729-022526. (RR)

Vând în Boc ă dormi
tor cu furnir de nuc în stare foarte
bună, 500 lei; 2 vitrine ă
de la o sufragerie, 300 lei. Tel. 0743-
106955. (RR)

Vând în Teregova 2 câini de
vânătoare, ardelenesc de talie mare
vârsta 18 luni, 300 € amândoi. Tel.
0729-105832. (RR)

Vând boiler Vaillant de 5 l
instant, 180 lei; motor trifazic de 1,5
kw, 170 lei; bicicletă copii, 80 lei. Tel.
0745-134127. (RR)

Vând în Re
ălcat

performantă.Tel. 0770-751533 (RR)
Cine vrea să ofere 1 birou

ă de spălat pentru o persoană
bolnavă este rugat să sune la Tel.
0770-456679, 0786-483218. (RR)

Vând în Re

ă, 12 lei/kg viu.
Tel. 0742-127772. (RR)

Cumpăr în Or
ără miei, la pre

ă de 2 ani, 2.000 lei
neg; cioclodar moară pe piatră din
Germania cu motor trifazic; remorcă
micu ă bună

ă,
pu

ă marca Nocturno,
150 €. Tel. 0769-427493. (RR)

Cumpăr în Lugoj piei de miel
proaspete, ofer cel pu

ăr piei de vită, capră. Tel.
0722-777543, 0768-066066. (RR)

ţ
ţa. Tel. 0728-502251. (RR)

ţi o turm
ţi, cu miei cu

tot. Preţ 400 lei oaia cu mielul. Tel.
0728-297932. (RR)

Vând în Boc

ţii, 1.000 lei;
bazin de plastic la 1.000 l, cu grilaj
metalic, 300 lei; reductoare noi cu
raport 1/45, 300 lei/buc. Tel. 0747-
877713. (RR)

Vând în Gherteni

ţa biciclete, 100 lei;
c -

ţar de buc

-

ţa orhidee, plante în
ghiveci, perdele, staţie de c

ţa canapea, 550 lei.
Tel. 0770-456679, 0786-483218 (rr)

Vând la Doclin miei, 9 lei în viu;
iepura

ţul pieţei. Tel. 0720-
725826. (RR)

Vând juninc

ţ -

ţa miei la carcas
ţin sub preţul pieţei. Tel. 0746-

642653. (RR)
Vând pianin

ţin 5 lei;
cump

şi
Vând aragaz cu 4 ochiuri, 300

lei. Tel. 0744-618231. (RR)
Vând purcei de rasa marele alb,

200 lei/buc. Tel. 0762-188929. (RR)
Vând în Mehedin

şa maşin

ş 2 porci graşi
de 130-150 kg, 7,5 lei kg; purcei de
30 kg, 500 lei perechea. Tel. 0745-
027095. (RR)

Cump şi alte
cereale. Tel. 0740-770047. (RR)

Vând în Reşi

şa Montan

şi o servant

şi

şi o
maşin

şi

şi cu 8 lei. Tel. 0749-785981.
Vând iezi de capr

şova oi cu lapte,
f

şi la tractor şi la auto
turism, 2.500 lei. Tel. 0734-775136.

Vând în Reşi

Pierdut

Vând ma

Vând în Re ţa ma -
-

ţ

ţar

ţe,
20 lei; discuri pick-up, muzic

ţi adus

ţ -

ţelu Ro
pc .

.
ţa canapea nou

x

ţelu -
-

ţie 8 m, în ţi-
mea maxim

ţelu Ro

Vând în Co

ştampil

şin
şi p ş culoare

negru.Tel.0255-257476 dup
şi şin

ş mobil
şi birou, 1800 €; saltea

1 persoan

şi uşoar

şa 2 fotolii, 1 pat, o
m şin

şu laptop PIII
Compaq, 250 lei; PIV, 450 lei Tel.
0255-530361, 0735-060187 (RR)

Vând în Reşi

ş porc de 200
kg, 6,5 lei/kg.Tel. 0751-139181 (RR)

Vând în Ezeriş 1 iap

şi laptopuri
bune şi defecte, biciclete bune şi
defecte. Tel. 0757-612642. (RR)

Vând în Bocşa c ş

Vând în O şu ferestre cu
geamuri, 300 lei la trei canate, 250
lei la dou

şava, Timiş, 9 purcei,
300 lei perechea. Tel. 0256-334620,
0736-051779. (RR)

ă sc Chiches srl.
Declar nulă. Tel. 0768-936797.

ă de cusut Singer în
stare bună ălării de plu

ă ora 18
ă de trico

tat Veritas la 180 de ace, cu pat du
blu, 350 lei. Tel. 0355-414132. (RR)

Vând boilere electrice Siemens
80 l, 200 lei; aspirator Beko 1400 W,
80 lei; două noptiere, dulăpior,
măsu ă, făcute la comandă, 150 lei;
Tel. 0729-824413. (RR)

Vând în Caransebe ă
tineret, col

ă, 35 lei; rochie mireasă,
650 lei; candelabru cu două bra

ă
populară ă din 1970. Tel.
0756-040911. (RR)

Vând trusă rulmen ă din
Germania compusă din 3 prese
diferite mărimi, 220 lei. Tel. 0255-
240368, 0725-250804. (RR)

Vând în Boc
ăsu ă mică, 300 lei; ma ă trico

tat, 300 lei. Tel. 0749-109667. (RR)
Vând în O

ă,
550 lei; covor persan 3 2,5, 190 lei;
2 mochete din lână. Tel. 0770-
456679, 0786-483218. (RR)

Cine oferă un birou pentru o
persoană bolnavă este rugat să
sune la Tel. 0770-456679, 0786-
483218. (RR)

Vând în Jamu Mare scroafă
marele alb, 180 kg, ce fătează în 2,5
luni, este la a treia fătare, asigur
transportul. Tel. 0742-544119. (RR)

Vând în Gherteni

ă murgă de
10 ani cu 1 mânz de 2 luni, 1.000 €; 1
mânză sură de 2 ani cu mânz de 1
lună, 800 €; 10 purcei de 10
săptămâni, 500 lei perechea; 8
purcei de 6 săptămâni, 400 lei
pereche. Tel. 0722-589526. (RR)

Vând televizor Provision color
diagonala 51, 150 lei; DVD cu DivX,
50 lei. Tel. 0757-612642. (RR)

Cumpăr calculatoare

ă ă de vâ
nătoare de 8 luni, rasa vizsla ungu
resc, 100 €. Tel. 0755-521584. (RR)

Vând în Brebu generator Honda
5,5 kw cu motor de 9,5 CP, 2.500 lei;
motopompă cu debit 1100 l, 5,5 CP,
adâncimea de aspira ăl

ă de refulare 28 m,
1.000 lei. Tel. 0732-569936. (RR)

ă canate. Tel. 0355-401982
Vând în Gătaia iezi pentru tăiat,

12 lei/kg. Tel. 0742-127772. (RR)
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Vând apartament 2 camere, etaj
1, bloc de c

ţe. Tel.
0355-414530.

Vând apartament 2 camere,
bloc c ţe, etaj
1/4, Moroasa 1. tel. 0355-414530
orele 18-22.

Vând s
ţ

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

Vând în Re ţa, pe Calea Caran-
sebe

-

ţa, Calea Caranse-
be -

ţite, termopan, gresie, înc

-

ărămidă, Moroasa,
vedere la stradă, cu dependin

ărămidă, cu dependin

ăla
ă, vie,

pomi, grădină 600 mp ă
grădini 800

ăi, bucătărie, balcon. Re

ă confort I în
bloc de apartamente, etaj 1, 16.000
€. Tel. 0768-275845. (RR)

Vând în Lugoj lângă Universi
tatea Drăgan apartament 2 camere,
etaj 3, nerenovat, 20.000 €. Tel.
0762-089582. (RR)

Vând în Re
ămin îmbună

tă ălzire,
13.000 €. Tel. 0727-045017. (RR)

Vând la intrare în Sasca Mon
tană teren de 5.500 mp

ădure de salcâm, 8 €/mp.
Tel. 0734-068742. (RR)

ş, se poate locui,
curent interior şi stradal, pivni

şi dou
şi 200 mp. Tel. 0355-

414530 orele 18-22.

şi

şi
şului, garsonier

şi
şului, 2 camere la c

şi teren
6.000 mp p

V nd apartamen

Imobiliare

Cumpăr cartofi, ofer maximum 1
leu/kg. Tel. 0741-915950. (RR)

Vând în Re

ăureni 2 câini ciobă
ne

Vând cutii stupi cu podi
ă

ă stare de func

ă, mecanic,
marca Patek Philippe Geneve, No.
068, genuine leather, original Swiss
made, estetic

ă,
peste 80 monezi din Europa

ă 1
leu 1966, o bancnotă 5 lei 1966, o
bancnotă 10 lei 1966, o bancnotă 25
lei 1966, o bancnotă 50 lei 1966, o
bancnotă 100 lei 1966, o bancnotă
10.000 lei 1994, o bancnotă 1.000
lei 1998, o bancnotă 5.000 lei 1998,
o bancnotă 2.000 lei 1999 eclipsa, o
bancnotă 10.000 lei 2000, totul la
500 lei. Tel. 0734-076869.

Vând orgă Yamaha PSR-77,
100 €. Tel. 0721-912226.

Vând iPod 4 GB, pre

ător pentru copii,
Baby Land, folosit foarte pu

ărucior bebe roz cu
mov la 45 lei, salopetă de blugi
pentru gravide la 30 lei. Tel. 0734-
132568.

Vând masă de 4 persoane 80 lei,
masă de 8 persoane 130 lei. Tel.
0740-520382.

Vând două fotolii 100 lei ă
cu ventilator

ăcută manual 70 lei. Tel.
0728-813340.

Vând covor persan, vi
ă de lumini cu 3 ie

ă mare 130 lei. Tel. 0740-
520382.

Vând corturi noi de 3 persoane
material dublu. Tel. 0725-187589.

Cumpăr calorifere de fontă, asi
gur transportul. Tel. 0728-813340.

Vând mese

ăr cartu ă
Canon MP 160. Tel. 0746-037272.

Vând 10 lăzi verticale pentru
stupi noi 120 lei bucata. Tel. 0744-
963406.

Vând parchet fag lemn masiv.
Tel. 0742-241904.

Vând în Caransebe

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

Vând în Caransebe
ă,

masă de circular. Ieftin. Tel. 0720-
545776.

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

ărucior

ă din cupru
capacitate 45 litri, pre

ălcat tip sta
ă din inox. Tel. 0770-

751533.
Vând perdele diferite modele

ă covoare persane,
2x3 m, stare bună, pre

ă
ă în stare bună. Tel.

0770-515588.
Vând combină muzicală marca

Levis, cu 2 boxe stereo de 35 W, în
stare bună. Tel. 0770-515588.

şi

şti, 500 lei.Tel. 0755-491249 (RR)
şor,

capac acoperit cu tabl şi fund
Antivarroa din zinc, aluminiu sau
inox 110-140 lei. Tel. 0768-331715,
0732-452930.

Vând disc mare pe rulmen

şi func

şi Asia,
din diverşi ani, + bonus o bancnot

şi lustr
şi 4 becuri 40 lei. Tel.

0728-813340.
Vând cizme de cauciuc noi 30 lei

şi sanie f

şiniu 90
lei, org şiri 130 lei,
mas

şi scaune din lemn
masiv. Tel. 0722-420002.

Cump ş imprimant

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

ş tirfon de
1500 kg, generator de acetilen

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

Vând cazan de

şi
dimensiuni. Tel. 0770-751533.

Vând orhidee, plante în ghiveci.
Tel. 0770-751533.

Vând dou

şi becule

ţa dulap de dormi-
tor, 500 lei. Tel. 0355-411042. (RR)

Vând în M -

ţi în
perfect ţionare. 5300
lei negociabil. Tel. 0768-331715,
0732-452930.

Vând ceas de mân

ţional 100/100,
preţ 200 lei. Tel. 0734-076869.

Vând colecţie numismatic

ţ 200 lei. Tel.
0721-912226.

Vând premerg
ţin, cu-

loare portocalie, la 35 lei, marsupiu
bebe la 20 lei, c

-

ţie de
stare. Tel. 0720-545776.

Vând c

ţuic
ţ 1650 lei neg.

Tel. 0723-734512.
Vând fier de c ţie,

performant, cuv

ţ 100 lei/buc.
neg. Tel. 0734-265458.

Vând tv color Standard cu
diagonala de 34 cm. Tel. 0770-
515588.

Vând tv Sport cu diagonala de
31 cm, în stare bun ţe de
pom de iarn

Anunţ umanitar
Persoanele bolnave care au nevoie

ţi (dac
ţea

ţiie Judeţene de Diabet.
Persoan

şi doresc fotolii rulante
(c şi alte mijloace de transport şi dispozitive urinare
precum sonde urinare şi altele, , sunt ruga

şi joia
între orele 9-10 la Policlinica de la Spitalul Vechi, etaj 2, camera
203, unde este sediulAsocia

ărucioare)
ă

nu se pot deplasa) să trimită pe cineva din familie, mar

ă de contact inginer Vida Gheorghe.

toate gratuite

Vând în Re ţa, Opel Astra
Break Caravan, 1996, servo total,
turel

ţi din lemn pentru c ţ

ţu Mare motoco-
sitoare Carpatina cu piese de
schimb aferente, 1000 €; combin

ţional 431 cu masa 3,10 m
suprafaţa activ

ţie
2007, 250 cmc, în stare foarte bun

ţie, 350 € sau
schimb cu laptop performant. Tel.
0762-188929. (RR)

Vând voucher, 1700 lei. Tel.
0744-284842. (RR)

Vând în Comorâ
ţie 1992, benzin

ţa motocositoare cu
transmisie pe curele cu lama de 1 m,
an fabricaţie 2009, 3 cuţite de t

. -

Vând în Anina c ţ

ţ 1.300 neg; arm

ţa motociclet

ţar

ţie pentru Aro 10. Tel. 0745-
126991. (RR)

Vând remorc ţ

şi

şi, motor 1600 cmc,
2100 € neg. Tel. 0742-162726. (RR)

Vând în Gherteniş un disc
necesar în agricultur

ş tractor
U650, plug, remorc

şte Opel Vectra,
an fabrica

şin

şi

ş Renault
Laguna din 2000, 1998 cmc,
140 000 km la bord, dot

şi

şi caset

şi la
tractor şi la autoturism, 2.500 lei. Tel.
0734-775136. (RR)

ă, multiple dotări, motor 1,6
benzină, înmatriculat recent în
România, 2500 €; 2 cauciucuri MS
155/80/13, 50 lei/buc; 4 cauciucuri
175/70/14; diverse piese pentru
Opel; 5 ro ăru ă;
Tel. 0729-824413. (RR)

Vând în Zorlen

ă
Interna

ă, 2100 €. Tel. 0721-
470946. (RR)

Vând în Goruia Mitsubishi cu
multe piese de schimb, 550 €. Tel.
0255-234536. (RR)

Vând Volkswagen Golf 3 din
1994 cu 4 u

ă, 1.000 €. Tel.
0751-139181. (RR)

Vând atv Lida 203, an fabrica
ă,

700 €. Tel. 0724-391714. (RR)
Vând Dacia pentru programul

Rabla, 200 €.Tel. 0727-437851 (RR)
Cumpăr disc pentru tractor

U650. Tel. 0761-364228. (RR)
Vând în Caransebe

ă, toate la 3.500
€. Tel. 0721-252861. (RR)

Vând motoscuter de 49 cmc,
înscris în circula

ă plus
GPL, motor de 1,6, dotări, acte la zi,
1.250 € sau variante cu ma ă
înscrisă. Tel. 0728-224707, 0786-
941468. (RR)

Vând în Re

ăiere,
600 €. Tel. 0729-101299. (RR)

Vând în Caransebe

ări comple
te, 3500 €. Tel. 0785-390778. (RR)

ăru ă nouă din
fier, recent făcută, cu cauciucuri,
pre ăsar de 3 ani
semi muran, 4.200 neg. Tel. 0740-
915944. (RR)

Vând în Re ă
Suzuki GSX 1100 F 134 cp, nerulată
în ă, 1000 €; piese de Mazda 626.
Tel. 0745-134127. (RR)

Cumpăr cutie de viteză ă
direc

ă micu ă bună

Vând Dacia 1310 an 1989 stare
bună. Tel. 0722-420002.

Vând în Caransebe
ţionabil, stare excepţio-

nal

Vând buz Mercedes Vito, detalii
mai multe la telefon, ce pot spune c

ţ
1100 € neg. Tel. 0728-813340.

ţ
3.500 €. Tel. 0255-517830, 0785-
390778.

ş IMS din
1962, func

şina. Tel. 0733-
340876 sau 0758-706901.

Vând Cielo 96 full option, toate
taxele pl

ă, acte la zi, 3.500 lei. Tel. 0721-
248654. (RR)

Vând în Eftimie Murgu tractor
Massey Ferguson 35 CP, 2.400 €.
Tel. 0765-856273. (RR)

ă
arată super bine ma

ătite la zi, 1800 €
negociabil. Tel. 0749-022885.

Vând urgent Renault 21 break,
an 90, înmatriculat, stare bună, pre

Vând Renault Laguna, a.f. 2000,
1998 cmc, dotări complete. Pre

Vând garaj cu toate utilit ţile
necesare, c

ţa Ford Mondeo, an
fabricaţie 2001, motor 1900, înscris
pe persoan

ţi ATV de 12
ţoli noi cu cauciucuri, 650 lei. Tel.
0355-425973, 0729-022526. (RR)

Vând ieftin 4 jante Vw

w w w. c a u c i u c u r i d i r e c t . r o
vindem online cauciucuri noi

ţuri cu cca. 25%
mai ieftine decât la magazin. Tel.
0318-110788.

ă
ărămidă arsă + beton.

Tel. 0770-751533.
Vând în Re

ă fizică, 3.200 € neg;
cauciucuri 13, 14, 15, 16, 17 1/2, de
la 50 de lei în sus; 4 ro

ă. Tel.
0255-527235.

şi

şi 3 pneuri
185/55 R15 în stare foarte bun

şi
reeşapate pt. maşini, 4x4, offroad,
motociclete, la pre

În data de 21 aprilie
2010 s-au împlinit
4 ani de când a
plecat dintre noi

dr. PETRU-IOAN.ILIASĂ

Dumnezeu să-l odihnească!

Familia

Anunţ public
S.C.FANIMEX SRL cu sediul în Re ţa, str. Paul lorgovici, nr.

46-48, anunţ
ţinere a autorizaţiei de mediu la Agenţia pentru Protecţia

Mediului Cara ţ cu produse
lubrifiante

ţa,Aleea Zadei, nr. E1, parter.
Informaţii, sugestii, contestaţii privind activitatea desf

ţiei pentru Protecţia
Mediului Cara

şi

ş-Severin, pentru activitatea de Comer
şi de r

şurat şi
şurat

ş-Severin, strada Petru Maior nr. 73, în zilele de
luni-vineri între orele 08 - 16 .

ă publicul interesat asupra depunerii solicitării de
ob

ăcire pentru autovehicule, CAEN 4730,
desfă ă în Re

ă ă
se pot depune, în scris la sediul Agen

00 00

Auto-Moto-Velo

Vând calorifer electric cu 9
elemen

ă. Tel. 0770-515588.
Vând receiver marca Katin,

receiver Saba, tv color Loewe
stereo cu telecomandă, necesită
mici repara

ămpi de tv, placă de tv, 2 telefoane
fixe în stare bună. Tel. 0770-
515588.

ţi, marca Rotel, în stare
bun

ţii la alimentare. Tel.
0770-515588.

Vând jaluzele, casete video,
l
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Vând teren intravilan cu desti
na ă 3.400
mp, front stradal 17 m, pe drumul
european de la gara din Băile
Herculane, 20 €/mp. Tel. 0768-
777894. (RR)

Vând în Re

ă, cameră,
baie, bucătărie, hol. pre

ă zonă Luncă,
mobilă nouă, parchet, bucătărie,
baie, boxă. Tel. 0765-278859.

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

ă, la 3 km de Băile Herculane,
posibilitate racordare la apă

ă, termopane,
cablu tv, et. 1, zonă lini ă Luncă.
Tel. 0724-465989.

ă în com. Măureni, 4
camere, grădină

ă cu pruni, 3.650 mp,
situată lângă o ăria electrică din
O

ă ă, gaz,
curent, 600 mp, zonă bună. Tel.
0762-057598.

Schimb apartament cu 3 came
re, conf. 2, îmbunătă

ă.
fer diferen ă. Tel. 0762-057598.

Schimb apartament 2 camere
conf. 3 amenajat cu centrală etc. cu
apartament 2 camere conf. 1 sau 3
camere. Tel. 0740-520382.

-
ţie construcţii, suprafaţ

ţa apartament 3
camere semi decomandat, parter în
bloc 4 etaje. Tel. 0734-265458. (RR)

Vând garsonier o
ţ 14.000 €

negociabil, zona Intim. Tel. 0786-
758455.

Vând garsonier

-
ţional

ţ negociabil. Tel. 0720-
026801.

Închiriez apartament 2 camere
mobilate, central

Vând cas

Vând livad
ţel

ţelu Ro

Vând teren pentru casa în Boc
ţi, canalizare, ap

-
ţit cu aparta-

ment cu 2 camere conf. 1 sau cas
O ţ

şi

şi
curent. Pre

ştit

şi alte anexe. Tel.
0726-211098.

şu, 2,5 €/mp. Tel. 0355-
404435, 0760-120125. (RR)

şa
cu utilit

Vând garsonier în Reşi

şi
şului, în zona Turcinoa

sa. Tel. 0734-076968, 0734-076869

ă

Vând teren în Re

ţa 37
mp, et. 3 balcon. Tel. 0768-839650.

ţa, pe Calea
Caransebe -

320058 Reşiţa, Str. Libert ţii, Bl. A3, Ap. 17
-online.ro

ă
www.prisma @ .roredactia prisma-online

Tel.
0355-81.05.33Fax
0255-22.11.34Tehnoredactare: PRISMA

Tiparul: West Tipo Internaţional

Director

Tel. 0723-144.233
Iliasă Ioan

�

�

�

�

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

(RR) -Anunţuri preluate de la Radio Reşiţa

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

î

Adresa

Prenume TelefonNume

,Textul anuntului:

A p r i l i e

,Anunturi ,Anunturi ,Anunturi ,Anunturi

7

Oferte-Cereri

de Serviciu
Instalator execut toate tipurile de

lucr ţii

-
ţuri negociabile.

Tel. 0355-801839.

ări de instala ălzire.
Tel. 0770-454332.

Transport persoane cu auto
turism propriu, pre

şi de înc

RE ŢAŞI : ălcătoreasa lenjerie: 1; confec ăl ăminte
ortopedică: 3; croitor-confec ăcăminte, după comandă:
1; director vânzări: 2; dulgher (exclusiv restaurator): 2; economist

ăi ferate, drumuri

c ţioner înc ţ
ţioner îmbr

ţinere ţii: 2; electrician în
construcţii: 1; fierar betonist: 2; inginer c

ţinere drumuri,
ţele: 1;

tâmplar manual la îmbinarea furnirelor: 10;

şef: 2; electrician de între şi repara
şi poduri:

1; inginer electromecanic: 1; inginer industrializarea lemnului: 4;
inginer mecanic: 4; muncitor necalificat la ambalarea produselor
solide şi semisolide: 23; muncitor necalificat la între
şosele, poduri, baraje: 1; operator calculator electronic şi re

ANINA:

CARANSEBE

asistent personal al persoanei cu handicap grav: 1;

Ş:

ORAVI

agent securitate: 1; ambalator manual: 1;

ŢA:

TOTAL JUDEŢ: 66

agent de securitate incinte (magazin, hotel
întreprindere etc.): 1; manipulant mărfuri: 1;

AJOFM: Locuri de munc@
vacante la 13.04.2011

Vând în Cara ă izvorul
Sânta Maria, 21.000 €. Tel. 0255-
240368, 0725-250804. (RR)

şova, lâng

Schimb în Re

ătesc
diferen

ă casă cu
5 camere, 2 bucătării, cămări,
25.000 €. Tel. 0355-401982. (RR)

Vând în Re
ă din cărămidă arsă în

suprafa ă de 80 mp plus grădină de
900 mp, 28.500 €. Tel. 0745-
909711. (RR)

Vând 2 case alăturate în centrul
satului Bigăr, o casă are 3 camere,
bucătărie, bucătărie de vară, anexe,
a doua are 1 cameră, bucătărie,
beci, terenul din spate este plat de
3000 mp. Pre

ă în Comuna Cărbu
nari, 9.000 €.Tel. 0769-427493 (RR)

Vând în Re
ăla

ă de vie, 60.000 €
neg. Tel. 0720-034930. (RR)

Vând în Re
ă, 14.000 €; cameră cămin,

6.000 €; Tel. 0721-765264, 0730-
139528. (RR)

Schimb casă cu trei camere la
pre

ă în Ungaria. Tel. 0721-765264,
0730-139528. (RR)

Vând în Re
ă

totală de 160 mp din cărămidă arsă,
2 băi, 2 balcoane, la demisol garaj

ă proprie, etaj 1 din 4, 50.000
lei; casă în centrul Re ă
din 6 camere, 2 băi, curte cu terasă,
toate utilită

ă 6 camere, 65.000 €.
Tel. 0766-301189. (RR)

Vând casă lângă Oravi
ăidan (Brădi

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

Vând sau schimb apartament cu
2 camere etaj 1 cu apartament 3
camere în Re ă sau
Govândari. Tel. 0721-742148. (RR)

şi
şului

cu apartament 3 camere, pl

şi

şi
şului, 2 ha teren cu s ş, grajd,

pomi fructiferi, vi

şi

şi

şi
pivni

şi

şi

şoru de Jos), 15.000
€. Tel. 0766-301189. (RR)

şi

şi

ţa apartament 2
camere pe Calea Caransebe

ţa. Tel. 0770-456679, 0786-
483218. (RR)

Vând la Rusca Montan

ţa, cartierul Doman
nr. 178, cas

ţ

ţ total 26.000 €. Tel.
0762-545573. (RR)

Vând cas -

ţa, Calea Caranse-
be

ţ

ţa apartament cu o
camer

ţ de 30.000 € în România cu o
cas

ţa apartament cu 4
camere plus living în suprafaţ

ţ
ţei compus

ţile, 70.000 lei. Tel. 0770-
751533. (RR)

Schimb în Re ţa, zona Intim
apartament 2 camere cu 3 camere
plus diferenţa; schimb în zona Intim
apartament 3 camere cu aparta-
ment 2 camere. Tel. 0770-456679,
0786-483218. (RR)

Vând cas

ţa la
M

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

ţa, zona Lunc

Imobiliare
Vând în Herculane teren de 360

mp, 70 €/mp; pădure de 2.300 mp, 5
€/mp. Tel. 0734-775136. (RR)

Vând teren în G
ţ neg. Tel.

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

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

ădină mare cu anexe, 33.000 €
neg. Tel. 0767-470450. (RR)

şi canal,
gr

Vând cas

şi interior
de tei, mobilat, utilat, ocupabil ime
diat în zona g şi

şoara. Tel. 0723-572678, 0740-
107997.

ă la Tirol, 3 camere, 2
bucătării, apă curentă, grădină 900
mp, 9.000 €. Tel. 0743-976451 (RR)

ăi, centrală, ter
mopane, izolat interior, u

ării de sud în Re

Proprietar, vând apartament 3
camere, conf. 1, 2 b -

-
ţa

sau schimb cu apartament 2 camere
Timi

Anunţ public
BEG CRISTIAN-NICUSOR anunţ

ţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul
autorit ţii competente pentru protecţia mediului Cara

ţa

ţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorit ţii
competente pentru protecţia mediului Cara

ă publicul interesat asupra
depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru
proiectul AMENAJARE CIUPERCĂRIE, propus a fi amplasat în
comuna Fârliug, sat Scăiu

ă

ăiu

ă

ş, jud. Caraş-Severin, pe parcela cu nr.
CF 30543 Fârliug.

Informa
ş-Severin,

str. Petru Maior, nr. 73, Reşi şi la sediul comuna Fârliug, sat
Sc ş, nr. 211, Caraş-Severin, în zilele de 21-26 aprilie 2011,
între orele 9-16.

Observa
ş-Severin.

Anunţ
Parohia Ortodox

ţa, localitatea Câlnic, str. Gr
ţie lucrare de înlocuire a ţiglelor l

ţii la telefon 0727-748256.

ă Română Câlnic, cu sediul în Municipiul
Re ădi ă
licita ăca de cult. A ăm
ofertele dumneavoastră.

Informa

şi şte nr. 46, organizeaz
ş ştept

Vând garsonieră zona Mociur,
et. 1. Tel. 0760-277161 sau 0725-
187589.

Vând urgent apartament 2
camere în Turceni jud. Mehedin

ă Re
ă. Tel. 0758-324207.

Închiriez apartament zona
Moroasa 1. Tel. 0722-333756 sau
0770-547477.

Vând 4400 mp teren extravilan
în Ezeri

ăr apartament 3 camere
decomandate în zona Govândari,
etaj 1, 2, 3. Ofer pre

ă nouă, la
cheie. Tel. 0748-131343.

Vând urgent apartament la
casă, 2 camere, bucătărie, baie.
Pre

ă în centrul Re
ăi, curte cu terasă,

pretabilă pentru două familii sau alte
destina ă deosebită. Tel.
0770-751533.

Vând casă de piatră + anexe
ădină. Pre

ădină pe Calea Caran
sebe

ă de vie, casă de
vacan ă (2 camere sus, 2 camere
demisol), totul 12 €/mp. Tel. 0743-
033943.

Vând casă centru, Nera, lângă
Policlinică, 5 camere, curte mare

ădină, toate utilită
ă. Pre

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

ă lângă Oravi ădi
ădină f.

mare. Pre

ără
îmbunătă

ă fizică vând avantajos
garsonieră conf. 1, 30 mp, etaj 2 din
4, cu îmbunătă

ă,
situat în Boc

ţi.
Tel. 0255-210491.

Schimb apartament 2 camere cu
3 camere sau cas ţa cu
diferenţ

ţ 2 €/mp
neg. Tel. 0723-734512.

ţ la preţul pieţei.
Tel. 0722-837434.

Închiriez garsonier

ţ 26.500 € neg. Tel. 0727-
208277, 0740-065687.

Vând cas ţei, 6
camere, 2 b

ţii, zon

ţ gr ţ 5.000 €. Tel.
0735-547322.

Vând gr -

ţ
ţ

ţile, recent
renovat ţ 65.000 € neg. Tel.
0766-301189.

Vând urgent apartament la
cas

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

Vând cas ţa, Br -

ţ 15.000 € neg. Tel. 0766-
301189.

Vând apartament 3 camere
conf. 3, parter, zona Micro 2, f

ţiri. Preţ 21.000 € neg. Tel.
0734-265458.

Persoan

ţiri, Govândari,
ocupabil imediat. Tel. 0728-213320,
0770-746033.

Vând 5.500 mp teren intravilan,
bun pentru construcţii

ţional.
Preţ neg. Tel. 0255-527235.

şi

ş direct la sosea, pre

Cump

şi

şi
un lan

şului km 6, 2.600 mp, cu pomi
fructiferi, vi

şi
gr

şorul de Jos (Maidan) cu gr

şi agricultur
şa, zona Godinova -

Talab, aproape de drumul na

Vând apartament în Re
ărămidă arsă, 160 mp, 4 camere +

living, 2 băi, 2 balcoane, bucătărie
cu cămară, la demisol garaj + pivni ă
proprie. Etaj 1/4, zonă lini ă. Tel.
0770-751533.

şi

ştit

ţa,
c

ţ
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A fost promulgată Legea privind
. Actul normativ prevede

plata unui impozit de 16% de către beneficiarii activităţilor cu caracter
ocazional, calculat la remuneraţia brută acordată persoanelor care
prestează activităţi cu caracter ocazional în folosul lor.

Potrivit noii legi, vârsta minimă a zilierilor este de 16 ani. Pentru
activitatea executată, zilierul are dreptul la o remuneraţie a cărei
cuantum se stabileşte prin negociere directă între părţi, în valoare de
cel puţin 2 lei/ora şi cel mult 10 lei/ora.

Conform legii, activităţi cu caracter ocazional se pot presta în
următoarele domenii:

a) agricultură;
b) vânătoare şi pescuit;
c) silvicultură, exclusiv exploatări forestiere;
d) piscicultura şi acvacultura;
e) pomicultura şi viticultura;
f) apicultura;
g) zootehnie;
h) spectacole, producţii cinematografice şi audiovizuale,
publicitate, activităţi cu caracter cultural;
i) manipulări de mărfuri;
j) activităţi de întreţinere şi curăţenie.

i
Legea promulgată prevede, în acelaşi timp, şi obligaţiile pe care le

are beneficiarul:
înfiinţarea Registrul de evidenţă a zilierilor şi completarea lui,

înainte de începerea activităţii;
prezentarea Registrului de evidenţă a zilierilor organelor de control

abilitate;
instruirea şi informarea zilierului cu privire la activitatea pe care

urmează să o presteze, riscurile şi pericolele la care poate fi expus în
exercitarea activităţii şi drepturile zilierului. Instruirea are loc zilnic,
înainte de începerea activităţii;

plata remuneraţiei convenite către zilier, la sfârşitul fiecărei zile de
lucru;

asigurarea, pe propria cheltuială, a echipamentelor de lucru şi de
protecţie care se impun datorită naturii şi specificului activităţii
desfăşurate de zilier.

exercitarea unor activităţi cu
caracter ocazional desfăşurate de zilieri

Obligaţiile beneficiarulu

�

�

�

�

�

Activit@]i cu caracter ocazional
desf@}urate de zilieri

În Re ţa fac menaj, îngrijesc
copii. Tel. 0770-456679, 0786-
483218. (RR)

Pensionar
ţa. Tel. 0728-

502251. (RR)
Electr ic ian repar, schimb

instalaţii electrice în zon

-

-
ţii, nisip, sort, zgur

ţ negociabil. Tel. 0763-639292.

şi

şi

şi rapid. Cafea,
r

ă, doresc să îngrijesc
un bătrân în Re

ă. Tel. 0745-
943635.

Transport persoane din/în Aus
tria ieftin, confortabil
ăcoritoare, dulciuri gratis. Tel.

0760-277161, 0725-187589 sau
+436763127442.

Efectuez transport marfă, mate
riale construc ă la
pre
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Parc industrial
Valea Ţerovei

Zonă de agrement
Dealul Golului

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Zona industrial
ţat

prin Programul PHARE 2005 - Proiecte
de Investiţii în Infrastructura Regional

-

ţia investitorilor.
Rezultatele proiectului constau în

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

ţile (ap

ţea de drumuri

.
ţional.

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

ţa pân
ţional

ţa pân ţionale
DN 58

ţa pân

ţa pân

ţialii investitori interesaţi pot
depune scrisori de intenţie la num

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

ă este realizată în
urma implementării unui proiect finan

ă.
Prin proiect s-a reabilitat o veche zonă

industrială dezafectată.
Proiectul a fost finalizat în 16 noiem

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

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

gaz, energie electrică, telefonie, inclusiv
re

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

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

ă la cel mai apropiat
aeroport interna

ă la drumurile na

ă la calea ferată este de 2
km.

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

Poten
ărul de

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

şi
dotat

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

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

şi vândute.
Zona industrial

ş, respectiv Lunca Bârzavei.
Distan

şi anume cel din
Timişoara este de 102 km.

Distan
şi DN 58B este de 2 km.

Distan

şt
şi

şi ş-Severin.
0,35 euro/mp

În zona central ţa
va fi amenajat, direct deasupra ora

-
-
-

ţei cât ţia Poienii
Golului poate fi catalogat

ţei,
iar întregul areal situat deasupra ora

Pentru amplasarea diferitelor amena-
jamente destinate petrecerii timpului liber

ţie cca. 14 ha
de teren, foarte puţin împ

ţe de p

ţa prezint ţie central

-
ţele

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

ă a municipiului Re

ă între 357 522m,
un parc cu specific sportiv

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

ă
sportivă

ădurit

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

ă o pozi ă
ă atât din Iugoslavia cât

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

ă
ăcută a terenului existent.

şi
şului,

la o altitudine cuprins
şi pentru petre

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

şi
şului

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

şi recreerii ne stau la dispozi
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