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Asociaţia de Ajutor Mutual Slatina Timiş se extinde
Dup

ţia de
Ajutor Mutual (ADAMS) se extinde

ţit

ţie în domeniu, practic
unicat pentru o zon

ţ

ţia se implic

ţional

ţa Sa, Phillipe Beke, care a
apreciat întreaga activitate a asociaţiei. În plus, arat

ţia Muceniţa Iraida, a vizitat recent Centrul Sfânta
Treime din Glimboca.

ţia Muceniţa Iraida
ofer

ţiilor anuale pentru îngrijire a 56 de
persoane din centru.

”La Glimboca, p
-

ţine din toat

ţa - putem spune c

ţia c
ţele comunei

noastre”, a spus Ioan Suru.

ă zece ani de prodigioasă activitate socială la Slatina Timi
ăduirea unor inimo

ă colaborare, de 20 de ani,
ă ă cu ora

ăruia a reu ă pună bazele unui centru
medico-social de excep

ă rurală din această arie.
Modelul de succes al Centrului ADAMS de la
Slatina Timi

ă sume totale investite de
aproxiamtiv 1,25 milioane de euro.

Potrivit lui Ioan Suru, coordonator de
programe la ADAMS, asocia ă în
dezvoltarea la Caransebe ă cu
Anica Schelean, reprezentantul Anaman
Medical, de servicii sociale integrate, într-un
centru de zi pentri vârstnici.Aceasta înseamnă
îngrijiri medicale acreditate de CNAS, inclusiv
la domiciliu, îngrijiri sociale, sistem de
mediatecă, centru informa

ă Ioan Suru, ADAMS,
împreună cu Asocia

ă o
colaborare, în sensul în care ADAMS va oferi,
de două ori pe săptămână, îngrijire bătrânilor
din a ământ. Asocia

ă servicii de tip social, în acest context, în
timp ce Anaman Medical susine financiar plata
cotiza

ărintele Nicolae Rădulescu
a făcut un lucru extraordinar cu această activi
tate socială ă inima.
Extinzând activitatea noastră

ă ă, la
zece ani de activitate a Centrului Social din
Slatina Timi ă putem ajuta
mai mult, ie

ş, în
Caraş-Severin, sub obl şi voluntari belgieni,Asocia

şi spre zonele urbane, mai precis spre
Caransebeş. Slatina Timiş are o îndelung şi este
înfr şul belgian Geel, cu ajutorul
c şit s

ş a putut consemna în cei zece ani
de existen

ş, împreun

şi alte servicii

specifice. De curând, la Caransebeş şi la Slatina Timiş s-a aflat
ambasadorul Belgiei la Bucureşti, Excelen

Şi aici se prefigureaz

şez

şi îl vom sus
şi spre mediul

urban - urmeaz şi Reşi

ş, avem satisfac
şind din grani

(DanApostolescu)

Re}i]a ar putea beneficia de o investi]ie de peste 200 de milioane de euro
Sorin Frunz ţean Cara

ţie trimis
ţional cu sediul în Elveţia, care deţine în lume peste 200 de uzine de

exploatare a de

ţie, gândit

ţii. Sorin
Frunz ţat c

ţa c ţa nu
va rata ţie.

Viitoarea facilitate, dac
ţi pe or

Ţerovei sau chiar la Kilometrul 7, acolo unde prim

ţean în gestionarea de

ţ

ţiilor
locale, în special cele urbane. Asociaţia Intercom De

ţean s

ţean, în apropierea Lupacului. Vizavi de acest deponeu, au sosit
caietele de sarcini ţie luc ţia nu
avea obligaţia s

ţeleag
ţi

comerciale numit ţion

ţiozit ţi, întreb

ţei, o
platform

ţean a închis ţ, anul trecut, ceea ce, din nou,
nu era obligaţia noastr ţie generat

ţilor, numai c

ăverde, pre
ă de un concern

interna

ă. O
asemenea investi ă complementar la sistemul de gestionare a
de ără ării acestor reziduuri. E
vorba, inclusive de certificate verzi ă

ă ulterior drept liant în construc
ăverde, care a anun ă respectivul concern se va adresa

Consiliului local, solicitând acel teren, ă Re
ă investi

ă va fi concretizată, ar urma să producă 30 de
megawa ă, energie electrică, ă în Parcul
Industrial Valea ăria, în
legislature anterioară, a cheltuit o sumedenie de bani pentru a nivela
terenul.

”În lipsa implicării Consiliului jude
ăverde. Primăriile din

jude ă limită de rezolvarea a problemei

deponeelor. Gestionarea de

ăcea decât să permită Consiliului jude ă acceseze
cele 27 de milioane de euro necesare amenajării unui mare deponeu
jude

ările. Asocia
ă resolve problema deponeelor de de

ă se în ă. Când conducerea Intercom
a văzut că nu se întîmplă însă nimic, a decis constituirea unei societă

ă ”Ecosal”, unde figurează în calitate de ac ări 38 de
primării din cele 77 ale Cara ă numeroase
pertractări, pre ă ări inocente

ări. ”Ecosal a reu ă aducă echipament pentru gestionarea
de ă actuala haldină din apropierea Re

ă provizorie până constituim deponeul de la Lupac. Consiliul
jude

ă. Era însă o solu ă de neimplicarea
primăriilor. Noi nu ne-am dorit gestionarea de

ă ă nu s-a făcut nimic în acest sens. De aceea
am insistat pentru constituirea Ecosal”. (DanApostolescu)

şedintele Consiliului Jude ş-Severin, a
prezentat recent presei o scrisoare de inten

şeurilor. Firma are nevoie de opt hectare de teren pentru a
investi 220 de milioane de euro şi a creea astfel 200 de locuri de munc

şeurilor c şene, ar rezolva problema exploat
şi de exploatarea pân şi a cenuşii

rezultate din ardere, folosit

şi-a exprimat speran şi
şi aceast

şi ea poate fi amplasat

şeurilor, am fi
fost acum într-un impas major, a declarat Sorin Frunz

ştiau de data de 16 iulie, ca dat

şeurilor e, în definitiv, treaba administra
şeuri, pe care am

creat-o noi, nu f

şi vom scoate în curând la licita
şeuri la nivelul

oraşelor, aşa cum doresc unii s

ş-Severinului. Şi asta dup
şi un întreg concert de

tergivers şit s
şeurilor şi a construit lâng şi

şi gropile de gunoi din jude

şeurilor. Deşeurile sunt
problema localit
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Proiect de hot ţiei
Bugetului Local pentru trimestrul II 2011.

Proiect de hot
ţii al Direcţiei „Poliţia Local

ţa.
Proiect de hot

ţii al Serviciului Public „Direcţia Impozite

ţiei de urbanism P.U.D. „Locuinţe sociale",
în municipiul Re ţa, str. Mierlei, f.n.

Proiect de hot ţ
ţia Fo ţinuţi Politici din

România a unui spaţiu situat administrativ în Re ţa, str.
Petru Maior, nr. 2, cam. 132 înscris

ţa, a suprafeţei de 42 mp. teren, str. F
ţie

pentru realizare magazin prin extindere apartament, la
parter de bloc, c ţia IENEA
ELENADORICA.

Proiect de hot

ţa, a terenului în suprafaţ ţa
C.F. nr. 3701, Re ţa Român

ţie, pentru
extindere spaţii servicii medicale

ţa a terenului în suprafaţ ţa,
cartier Doman FN, în vederea concesion ţie
public

ţa a suprafeţei de 17 mp în vederea concesion
ţie a unui teren, situat în Re ţa, Str. Horia nr.

6A, parter, pentru modificare faţad
ţiei cu acces direct, recompartiment

ţelei ţilor de înv ţ
ţa începând

cu anul

ţa, Caietului de sarcini al serviciului de
alimentare cu energie termic ţa,
Regulamentului serviciului public de alimentare cu
energie termic ţa, Cerinţelor
privind eligibilitatea, Criteriilor de selecţie a ofertelor,
Fi

ţa
ţului licitaţiei publice deschise privind

delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu energie
termic ţa.

Proiect de hot

ţa a suprafeţei de 156 mp, teren situat în Re ţa,
Piaţa 1 Decembrie 1918 ţie
public ţiei existente cu
garaje, c

ărâre privind aprobarea execu

ărâre privind modificarea statului
de func ă" a municipiului
Re

ărâre privind modificarea Statului
de func

ărâre privind aprobarea
documenta

ărâre privind darea în folosin ă
gratuită către Asocia

ă în CF nr. 30006-
C1-U45, nr. top. R 210/c/10/Et.l/56.

Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din
domeniul public în domeniul privat al municipiului
Re ăgăra

ării fără licita

ătre d-nul IENEA IOSIF

ărâre privind aprobarea trecerii din
domeniul public în domeniul privat al municipiului
Re ă de 7 mp, situat în Re

ă, nr. top. R201/h/13/
1/b/1/c, în vederea concesionării fără licita

ătre
domnul Jenar Gheorghe.

Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din
domeniul public în domeniul privat al Municipiului Re

ă de 500 mp, situat în Re
ării prin licita

ă pentru construire casă familială.
Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din

domeniul public în domeniul privat al municipiului
Re ării
fără licita

ă, extinderea
construc ări
interioare, către SC. BANATERAS.R.L.

Proiect de hotărâre privind aprobarea
organizării re ă ă ământ
preuniversitar de pe raza municipiului Re

ărâre privind aprobarea
proiectului Contractului de delegare a gestiunii
serviciului de alimentare cu energie termică în
municipiul Re

ă în municipiul Re

ă al municipiului Re

ă al Municipiului Re

ă al municipiului Re
ărâre privind aprobarea trecerii

din domeniul public în domeniul privat al municipiului
Re

ără licita
ă în vederea extinderii construc

ătre S.C. CALOR GROUP SRL.

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

( etras)

(aprobat)

şi

şi
Taxe".

Proiect de hot

şi

ştilor De
şi

şi şului, bl.
5, sc. 2, ap. 1 în - vederea concesion

şi so

şi şi
şi

şi recuperare,
extindere şi supraetajare garaje, str.A.I. Cuza FM, c

şi şi

şi
şi

şcolare a unit
şi

şcolar 2011-2012.
Proiect de hot

şi
şi

şi

şa procedurii pentru delegarea gestiunii serviciului de
alimentare cu energie termic şi şi
Proiectul anun

şi

şi şi
şi concesionarea f

4.

11.

6.

8.

9.

10.

r

Ordinea de zi a {edin]ei ordinare a
Consiliului Local Re}i]a din data de 19 iulie 2011
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Prim ţa prin intermediul „Serviciului Voluntar
pentru Situaţii de Urgenţ

ţia de puncte de prim ajutor în
Parcul Tricolorului

ţionat, dozatoare de ap
ţionare al celor

dou

ăria Municipiului Re
ă”, având în vedere avertizarea meteorologică

cu temperaturi de peste 35° C începând cu data de 14.07.2011, a
aprobat instalarea a două corturi cu destina

ă corturi sunt dotate cu
aparate de aer condi ă rece, paturi, echipament
medical

ă puncte de prim ajutor va fi pe toată perioada de avertizare
meteorologică, în intervalul orar 10.00-18.00.

şi

şi în Centrul Civic. Cele dou

şi personal medical calificat. Programul de func



�

�

�

�

�

�

�

�

Lucr ţie în prim ţ ţa, pe DN 58 - Km 38+800, vor fi terminate
în perioada de valabilitate a autorizaţiei de construire, adic ţia General

ţelor Publice Cara ţiilor fiscale,
pân ţa al instituţiei, în fiecare miercuri, de la ora 12 Ziua Imnului Naţional al României
va fi s ţa vineri, 29 iulie, de la ora 10, în Piaţa Tricolorului din municipiu O ambulanţ

ţi omene

ţa Consilierii locali re ţeni au aprobat marţi acordarea titlului de
“Cet ţean de onoare” al municipiului Re ţa Înaltpresfinţiei Sale Laurenţiu Streza, Mitropolitul Ardealului, ţitului
P Începând cu data de 1 noiembrie 2011, vor fi desfiinţate, în Cara

ările de interven ă urgen ă la pasajul rutier Lunca Bârzavei din Re
ă până la data de 19 septembrie 2011 Direc ă a

Finan ă întâlniri cu contribuabilii pe tema depunerii electronice a declara
ă miercuri, 24 august, la sediul din Re

ărbătorită la Re ă de prim ajutor

ă nu există medici care să le deservească Tinerii care s-au înscris la facultate se pot înmatricula
până în 30 iulie la Universitatea Eftimie Murgu din Re

ă
ărinte Lucian Mic, Episcopul Caransebe

ătoria Boc ătoria Bozovici

şi

ş-Severin organizeaz
şi

şi şi una de
reanimare, care vor ajuta la salvarea de vie şti vor ajunge în curând la ISU Caraş-Severin, în cadrul unui proiect de 50
de milioane de lei, numai c

şi şi
şi şi Preasfin
şului ş-Severin,

Judec şa şi Judec
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Primăria
ne informează

În urma convocării Primarului Mihai
Stepanescu a

ă
ă a elevilor.

De asemenea, în aceea ă, la ini
ăzilor

ătă

ării Programului
de realizare a pistelor de bicicli

ăzute cu
această destina ătă

ă
ă.

Pentru realizarea acestor piste de biciclete
sunt puse la dispozi

ăzi din municipiul Re
ătă

ă la Stu
diul de Fezabilitate nr. 154/2011 „Amenajare
piste pentru bicicli

ă a
investi

ă
în acest studiu de fezabilitate, eviden ă că
introducerea pistelor pe fiecare sens unic al
bulevardelor A.I. Cuza

ăii
Timi ă. Legăturile
între cele două bulevarde cu sens unic se pot
asigura prin piste amenajate pe trotuarele
străzilor perpendiculare cu acestea.

Totodată, Consiliul Local a aprobat partici
parea Municipiului Re

ă a Municipiului Re
ăm că Municipiul Re

ă o finan ă în sumă
de 2.413.404 lei, reprezentând 79,50 % din
valoarea totală eligibilă a proiectului, pe un
termen de 24 luni. Contribu

ă 20,50% din valoarea totală a
cheltuielilor eligibile ale proiectului

ă financiar din surse proprii în
cuantum de 622.324 lei. Valoarea cheltuielilor
neeligibile este de 965.074 lei

ă de la bugetul local. Participarea la
acest program contribuie la îmbunătă

ă

ării necesarului de lucrări

ă cu energie termică a
municipiului Re ătă ă,
cantitativă

ă timpului scurt până la începerea
sezonului rece ă ării
problemelor SC CET SA - centrala actuală î

ă de mediu - s-a optat pentru
introducerea în sistemul de termoficare
existent a opt centrale termice de zonă cu
func

ăria municipiului Re

ăsuri pentru eficientizarea activită

şedin
şi

şi

şti şi suma de 7000 lei
pentru sprijinirea activit

şi şedin
şi a

vecin şi lista spa

şi
şti. Acest

proiect este finan

şi şi
vecin şi suprafe

şti între cartierul Lunca
Bârzavei şi Centrul vechi, municipiul Reşi

ş-Severin realizat de SC
Viaproiect SRL Reşi

şi Revolu
şi pe fiecare trotuar al C

şoarei este solu

şi
şti derulat prin

Administra
şti între cartierul

Lunca Bârzavei şi Centrul vechi, municipiul
Reşi ş-Severin” în valoare de
4.000.802 lei, (inclusiv TVA). Realizarea
acestui proiect se va face pe terenul
proprietate public şi

şi

şi va fi
sus

şi trebuie
suportat

şi a calit
şi

şedin
şi

investi

şi
şi a condi şi de mediu.

Datorit
şi a necesit

şi
va înceta func

şte condi şi normele impuse de
legisla

şi şi SC
Brantner Servicii Ecologice SA au dispus
m

şi

ţei extraordinare din data
de 19.07.2011 a Consiliului Local Re ţa, s-a
aprobat rectificarea bugetului local al
municipiului Re ţa pe anul 2011. Astfel, s-a
alocat suma de 30.000 lei pentru susţinerea
de acţiuni biserice

ţilor privind educaţia
rutier

ţ ţia-
tiva Primarului, s-a aprobat lista str

ţilor, trotuare ţiilor gazona-
te ce aparţin domeniului public al municipiului
Re ţa, în vederea implement

ţat deAdministraţia Fondului
pentru Mediu în baza contractelor multianuale
încheiate, în limita fondurilor prev

ţie, în scopul îmbun ţirii
calit ţii mediului prin înlesnirea transportului
mai puţin poluant, în condiţii de siguranţ

ţie trenurile necesare ce
cuprind atât str ţa cât

ţi, trotuare ţe gazonate în
peluze. Un alt proiect aprobat se refer -

ţa,
judeţul Cara

ţa. Valoarea total
ţiei este de 4.000.802 lei, lungimea

pistelor fiind de 10,163 km. Soluţia adoptat
ţiaz

ţia din
Decembrie

ţia optim

-
ţa la Programul de

realizare a pistelor pentru bicicli
ţia Fondului de Mediu, cu proiectul

„amenajare piste de bicicli

ţa, judeţul Cara

ţa. În
acest sens preciz ţa
solicit ţare nerambursabil

ţia proprie
reprezint

ţinut

ţirea
factorilor de mediu ţii vieţii în
municipiul Re ţa.

În cadrul acestei ţe s-a mai aprobat
modificarea estim

ţii pentru modernizarea sistemului de
alimentare centralizat

ţa, îmbun ţirea calitativ
ţiilor sociale

ţii rezolv

ţionarea întrucât nu mai
îndepline ţiile

ţia actual

ţionare pe gaze naturale.

Prim ţa

ţii de
salubritate în municipiul Re ţa.

Astfel, începând cu data de 06.07.2011 în
zilele de duminică se află la program între
orele 06-22 o autospecială cu doi muncitori
salubrizatori care acţionează pe arterele prin-
cipale, staţii de autobuz, locuri de recreare,
parcuri pieţe, toate spaţiile comune de trafic
pietonal intens. De asemenea, în fiecare
sâmbătă în intervalul orar 06-14 se lucrează
cu efectiv redus, respectiv 6-7 salubrizatori în
zona 1 Muncitoresc şi Lunca Pomostului, pre-
cum şi 3-4 salubrizatori pe zona 2 Govândari.

Totodată, începând cu data de 11.07.2011
s-a înfiinţat dispeceratul SC Brantner, cu un
program de la 07-17, precum şi registrul de
reclamaţii, sesizări, solicitări, unde vor fi
trecute toate informaţiile, chiar şi solicitările
poliţiei rutiere.

Numărul de telefon al dispeceratului este:
0255-212622.

Sondajul realizat de PNL în Caraş-Severin, care a cuprins un
număr de 1200 de repondenţi, din care 550 din Reşiţa, relevă un scor
strâns în preferinţe pentru alegerile locale de anul viitor. Oarecum
surprinzător, dar poate de bun augur pentru ”sănătatea” sondajului
comandat de liberali, PD-L figurează pe locul întâi, cu 30 la sută din
sufragii, PNL, pe locul doi, cu 26 la sută şi PSD, pe locul trei, cu 23 de
procente. Potrivit informaţiilor prezentate ieri mass-media de către
vicepreşedintele Horia irimia, fost secretar de stat, într-o conferinţă de
presă susţinută de preşedintele PNL Caraş-Severin, Marcel Vela,
alături de alţi ideri liberali, pentru primăria Reşiţei, scorul e şi mai

strâns: PD-L ar obţine 25 la sută, PSD 24 la sută, PNL 23 la sută,
Partidul Poporului - Dan Diaconescu, şapte la sută şi PNG, şase la
sută. PNLCaraş-Severin, spun liberalii, a cerscut peste media pe ţară.
Cât priveşte USL, alianţa ar putea obţine 52-53 la sută la alagerile
pentru Consiliul judeţean şi aproximativ 50 la sută la alegerile pentru
Primăria Reşiţei. Marja de eroare a sondajului a fost de 2,9 la sută.
PNL va continua să facă sondaje dar opţiunile electoratului sondat în
ce priveşte virtualele voturi privind candidaturile nominale la Consiliul
judeţean şi la Reşiţa se află încă ”în lucru”, după cum a spus Irimia.

(Dan Apostolescu)

Săptămâna politică localăSăptămâna politică localăSăptămâna politică localăSăptămâna politică locală

13.

22.

29.

34.

36.

INTRODUSE ÎN REGIM DE URGEN Ă

Proiect de hotărâre pentru aprobarea modelului drapelului,
drapelului tip fanion

ărâre privind rectificarea nr. top. G100/f prevăzut
în art. 1 al HCL nr. 83 28.05.2002 privind concesionarea unui teren pt
extinderea construc

ărâre privind aprobarea trecerii din domeniul
public în domeniul privat al municipiului Re ă
de 4 mp. situat în Re ă, nr. top.
R203/1/3/1/2/2/b/3/2/b/2/2/c/1/1/2/b, în vederea concesionării fără
licita ă de handicap către
domnul Vancea Adrian loan

ărâre privind trecerea din domeniul privat în
domeniul public al municipiului Re ă de
1000 mp, dezlipirea terenului

ă ă uzată în jude

ărâre privind trecerea din domeniul privat în
domeniul public al municipiului Re ă de 500
mp, dezlipirea terenului

ă ă uzată în jude

ărâre privind trecerea din domeniul privat în
domeniul public al municipiului Re ă de
48,04 mp

ă ă uzată în jude

ărâre privind trecerea din domeniul privat în
domeniul public al municipiului Re ă de
5000 mp, dezlipirea terenului

ă ă uzată în jude

ărâre privind punerea la dispozi
ă ă uzată în jude

ărâre privind trecerea din domeniul privat în
domeniul public al municipiului Re ă de
15400 mp

ă ă uzată în jude

ă ămolului".
Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al

municipiului Re ă de 1485 mp
ă ă uzată

în jude

ărâre privind aprobarea trecerii din domeniul
public în domeniul privat al municipiului Re ă
de 1766 mp

ărâre privind aprobarea dezlipirii suprafe
ă în C.F. 38 Re ă

nr. top 517/a/36/1/e/1/1/2/5/2/2, situat în municipiul Re

ărâre privind aprobarea dezlipirii suprafe
ă în C.F. 38 Re ă

nr. top 517/a/36/1/e/1/1/2/5/2/2, situat în "municipiul Re

ărâre privind aprobarea revocării contractului de
asociere în participa ării iluminatului
public în municipiul Re

ărâre privind acordarea titlului de „Cetă

ărâre privind acordarea titlului de „Cetă
ărinte LUCIAN MIC.

Proiect de hotărâre privind radierea dreptului de administrare

asupra terenului înscris în favoarea fostei întreprinderi de Gospodărie
Comunală ă Cara

ării suprafe
ără licita

ă de locuit către d-nul AZAP AUREI.
MIHAI

ărâre pt modificarea HCL nr.206/08.06.2011 pri
vind introducerea traseului de transport a „trenule

ărâre privind rectificarea alin. 6 din preambulul
HCL nr. 152/2011, HCL nr. 153/2011, HCL nr. 154/2011, HCL nr.
155/2011, H nr. 156/2011, HCL nr. 157/2011, HC nr. 158/2011,
HCL nr. 159/2011, HCL nr. 161/2011, HCL nr. 162/2011, HCL nr.
163/2011, HCL nr. 164/2011, HCL nr. 165/2011, HCL nr. 166/2011

ărâre privind exprimarea acordului Consiliului
Local pentru desfă ă ă socială de
către Organiza

ămin 2, etaj 1
ărâre privind respingerea „rectificării plângerii

prealabile nr. 10512/16.06.2011 formulată de către SC. COMPANIA
LOCALĂ DE TERMOFICARE COLTERM SA.

Proiect de hotărâre privind aprobarea amplasării loca

ărâre privind aprobarea trecerii din domeniul
public în domeniul privat a terenului în suprafa ă de 67,5 mp. situat în
Re

ării fără licita

ătre S.C. „TERAPIA" S.R.L.
Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de terenuri

între Municipiul Re

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

ărâre privind aprobarea unui schimb de terenuri
între Municipiul Re

ărâre privind completarea H.C.L. nr. 107/2011
pentru modificarea H.C.L. nr. 461/2010 privind stabilirea taxelor
speciale pentru anul fiscal 2011.

ărâre privind acordarea scutirii de la plata
dobânzilor, penalită ărilor de întârziere pentru persoanele
fizice care achită integral în perioada 01.08.2011 - 30.09.2011,
debitele principale restante, inclusiv amenzi contraven

ărâre privind trecerea din domeniul privat în
domeniul public al municipiului Re ă totală
de 5068 mp

ă ă uzată în jude

şi a cheii municipiului Reşi

şi so
şi d-lui Burciu Ion Cristian şi so

şi
şi şi

şi so

şi
şi punerea la dispozi

şi ap ş-
Severin" a terenului pentru construc

şi
şi punerea la dispozi

şi ap ş-
Severin" a terenului pentru construc

şi
şi punerea la dispozi

şi ap ş-Severin" a terenului
pentru construc

şi
şi punerea la dispozi

şi ap ş-
Severin" a terenului pentru construc

şi ap ş-
Severin" a terenului pentru construc

şi
şi punerea la dispozi

şi ap ş-Severin" a terenului
pentru construc

şi facilitate de epurare a n

şi şi punerea la
dispozi şi ap

ş-Severin" a terenului pentru construc
şi rezervoare

Moroasa I".
Proiect de hot

şi
şi dezlipirea terenului, situat în municipiul Reşi

şi
şi

şi
şi

şi
şi şi SC. SZD Electro S.R.L. Cluj Napoca, aprobat

prin H.C.Lnr. 329/2005.
Proiect de hot

şi

şi

şi Locativ ş-Severin din C.F. nr. 33759 municipiul
Reşi şi înscrierea
dreptului de administrare asupra terenului în favoarea Consiliului
Local al municipiului Reşi şi aprobarea concesion

şi
şi mansardare cas

şi so

şi
alin. 7 din preambulul HCLnr. 160/2011.

Proiect de hot
şurarea activit

şi Funda
şi

şi parter.
Proiect de hot

şc în cadrul Grupului Şcolar Tehnic Reşi
şi

şi

şului,
bloc 1, scara 2, ap. 1, c

şi
şi şi domnul Ciobanu Costel şi doamna Ciobanu

Manuela Ecaterina.
Proiect de hot

şi
şi şi aprobarea schimbului de

terenuri între Municipiul Reşi
şi şi S.C. ELANO INVEST S.A.

Proiect de hot
şi

şi şi domnul Opre Florin Cristian.
Diverse.

şi major

şi
şi punerea la dispozi

şi ap ş-Severin” a terenului
pentru construc

ţa.
Proiect de hot

/ .
ţiei existente d-lui Beg Gheorghe ţia Luminiţa

Simona ţia Minodora Corina.
Proiect de hot

ţa a terenului în suprafaţ
ţa C.F. nr. 4945 Re ţa Român

ţie, pentru extinderea construcţiei cu o ramp
ţia Vancea Raluca Georgiana pentru

agenţia Garanti Bank, str. I.L. Caragiale, bl. 6, sc. 1, parter.
Proiect de hot

ţa a unui teren în suprafaţ
ţia proiectului

„Modernizarea infrastructurii de ap ţul Cara
ţia/extinderea/reabilitarea

obiectivului de investiţie „Rezervor Dealul Cerbului”
Proiect de hot

ţa a unui teren în suprafaţ
ţia proiectului

„Modernizarea infrastructurii de ap ţul Cara
ţia/ extinderea/reabilitarea

obiectivului de investiţie „Staţie Pompare Secu".
Proiect de hot

ţa a unui teren în suprafaţ
ţia proiectului „Modernizarea

infrastructurii de ap ţul Cara
ţia/ extinderea/reabilitarea obiectivului de investiţie

„Staţie de rezervoare Moroasa II".
Proiect de hot

ţa a unui teren în suprafaţ
ţia proiectului

„Modernizarea infrastructurii de ap ţul Cara
ţia/extinderea/reabilitarea

obiectivului de investiţie „Rezervor 100 Secu".
Proiect de hot ţia proiectului

„Modernizarea infrastructurii de ap ţul Cara
ţia/extinderea/reabilitarea

obiectivului de investiţie „Staţie Pompare Opeltz".
Proiect de hot

ţa a unui teren în suprafaţ
ţia proiectului „Modernizarea

infrastructurii de ap ţul Cara
ţia/extinderea/reabilitarea obiectivului de investiţie

„SEAU epurare terţiar

ţa a unui teren în suprafaţ
ţia proiectului „Modernizarea infrastructurii de ap
ţul Cara ţia/extinderea/

reabilitarea obiectivului de investiţie „Staţie de pompare

ţa a terenului în suprafaţ
ţa, DN 58B

zona Moniom.
Proiect de hot ţei de

teren de 327 mp, din suprafaţa identificat ţa Montan
ţa, str.

Castanilor nr. 125.
Proiect de hot ţei de

teren de 223 mp, din suprafaţa identificat ţa Montan
ţa, str.

Castanilor nr. 125A.
Proiect de hot

ţiune pentru realizarea moderniz
ţa, încheiat între Consiliul Local al

municipiului Re ţa

ţean de
onoare" al Municipiului Re ţa Înaltpreasfinţiei Sale Prof. Univ. Dr.
Laurenţiu Liviu STREZA.

Proiect de hot ţean de
onoare" al Mun. Re ţa Preasfinţitului P

ţa nr. top 253/8/4, proprietatea Statului Român

ţa ţei de
27 mp teren, str. Colonia Oltului, nr. 4 A, Re ţa, f ţie pentru
extindere

ţiaAZAP MIHAELA.
Proiect de hot . -

ţului rutier".
Proiect de hot

ţii specifice de asistenţ
ţia Pentru Fiecare Copil o Familie ţia

Humanitas ProDeo în spaţiile situate în municipiul Re ţa, Bd. A.l.
Cuza nr. 39, C

ţiei-
construcţie provizorie chio ţa,
cu sediul social în Re ţa, B-dulA.l. Cuza nr. 39.

Proiect de hot
ţ

ţa C.F. nr. 1870, nr. top G100/i/50/12/2/2/b/2/1/a/3/a/2/b/2/b/1/b/
c/1/1/a/1/b/2, nr. cad, 5789, în vederea concesion ţie,
pentru extindere spaţiu comercial existent, Calea Caransebe

ţa, prin administrator Consiliul Local al
Municipiului Re ţa

ţa a unor terenuri proprietatea
Municipiului Re ţa, dezlipirea acestora

ţa, prin administrator Consiliul Local al
Municipiului Re ţa

ţa prin administrator Consiliul Local al
Municipiului Re ţa

Proiect de hot

Proiect de hot
ţilor

ţionale,
existente în sold.

Proiect de hot
ţa a unui teren în suprafaţ

ţia proiectului “Modernizarea
infrastructurii de ap ţul Cara

ţia/exteinderea/reabilitarea obiectivului de investiţie
“Rezervoare Lunca Bârzavei”.

Proiect de hot ţii
de remediere pluvial

Proiect de hot

Proiectul de hot

Proiect de hot
ţa în scopul m

ŢE RE ŢAS.R.L. în insolvenţ
Proiect de hot

ţa.
Proiect de hot

ŢE RE ŢAS.R.L. în insolvenţ ţiile Legii nr. 85/2006
privind procedura insolvenţei, cu modific

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

( etras)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

( etras)

(aprobat)

( etras)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

24.

25.

26.

28.

30.

31.

35.

Ţ

1.

2.

3.

23.

27.

32.

33.

37.

38.

39.

r

r

CL L

r( etras)

r

4.

5.

6.

7.

8.

9.

ărâre privind aprobaerea proiectului tehnic “Solu
ă pasaj TMK”.
ărâre privind completarea anexei la H.C.L. nr. 351

din 28 septembrie 2010.
ărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului

local nr. 141 din 24 mai 2011.
ărâre privind majorarea aportului în numerar al

Consiliului local al Municipiului Re ăririi capitalului
social al S.C. PIE ă.

ărâre privind rectificarea bugetului local al
Municipiului Re

ărâre privind numirea unui administrator special la
S.C. PIE ă, în condi

ările ările
ulterioare.

şi
ŞI

şi

ŞI
şi complet

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 iulie 2011

PNL Caraş-Severin - pe locul doi în sondaje

( )continuare din pagina 1



VÂNZĂRI

ÎNCHIRIERI

Vând cas
ţa, lâng

ţ 65.000 € negociabil. Tel. 0255-
221529, 0720-038774.

Vând apartament cu o camer
ţ -

ţiri. Preţ 12.500 € negociabil. Tel. 0255-
221529, 0720-038774.

Vând garsonier Ţible -
ţiri. Preţ 11.500 €

neg. Tel. 0255-221529, 0720-038774.
Vând apartament 2 camere, et. 2/2, bloc

din c ţiri, situat în
Re ţa, Lunca Pomostului. Preţ 22.000 €.
Tel. 0255-221529, 0720-038774.

Vând teren intravilan 6.000 mp situat în
Re ţa, str. Ciprian Porumbescu front
stradal 40 ml. Preţ 9.000 € negociabil. Tel.
0255-221529, 0720-038774.

Vând cas
ţie central

ţ 30.000 € negociabil. Tel. 0255-
221529, 0720-038774.

Vând cas ţa, 5 camere,
buc ţ

ţie ultracentral ţ
85.000 €. Tel. 0255-221529, 0720-038774.

Vând cas ţa, 10 camere, curte
foarte mic ţie ultracentral ţ
100.000 €. Tel. 0255-221529, 0720-038774

Vând cas
ţe, teren 2.870 mp, situat

ţ 150.000
€. Tel. 0255-221529, 0720-038774.

Vând apartament 2 camere conf. 1,
semidecomandat, etaj 4/4, bloc acoperit,
amenajat ţa,
cartier Moroasa. Preţ 23.000 € negociabil.
Tel. 0255-221529, 0720-038774.

Vând spaţiu comercial 70 mp situat în
Re ţa, P-ţa Re ţa Sud. Preţ 70.000 €. Tel.
0255-221529, 0720-038774.

Vând spaţiu comercial 112 mp situat în
Re ţa, zona Lunca Pomostului. Preţ
100.000 €. Tel. 0255-221529, 0720-038774

Vând apartament 4 camere, 120 mp,
central

ţa Sud. Preţ 42.000 €.
Tel. 0255-221529, 0720-038774.

Vând apartament 2 camere, confort 3,
situat în Re ţa, zona Lunca Pomostului,
etaj 1, f ţiri. Preţ 16.000 € ne-
gociabil. Tel. 0255-221529, 0720-038774.

Cump

ţa zonele Centru, Muncitoresc, Stavila,
la strada principal Tel. 0255-221529,
0720-038774.

Tel. 0255-
221529, 0720-038774.

Vând apartament 3 camere, central
ţa, Lunca

Pomostului. P ţ 43.000 €. 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 cas ţ
ţie de 90%, în suprafaţ

ţ 100.000 €. 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 10 spaţii administrative, 30 mp
fiecare, situate în Re ţa, zon

ţ 8.200 € fiecare spaţiu. 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 42.000 € neg. Tel. 0255-221529,
0720-038774.

Închiriez cas
ţa 700, de

preferat pentru firme. Preţ 500 € lunar. Tel.
0255-221529, 0720-038774.

ă 4 camere, curte 400 mp,
situată în Re ă ă nr.
2. Pre

ă, în
suprafa ă de 41 mp, et. 5/10, fără îmbună
tă

ă parter, Aleea
ătă

ărămidă, fără îmbunătă

ă 5 camere, teren 850 mp,
situată în Boc ă, pozi ă.
Pre

ă în Re
ătărie, baie, singur în curte, suprafa ă

de teren 800 mp, pozi ă. Pre

ă în Re
ă, pozi ă. Pre

ă 7 camere, baie, bucătărie,
dependin ă în
Gărâna, la strada principală. Pre

ă, termopane, pregătit pentru
privatizare, intrare separată, situat la
parter, în cartier Re

ără îmbunătă

ăr casă 2-3 camere, singur în
curte, cu posibilitate parcare 2-3 ma

ă.

Vând hală 460 mp + teren 500 mp,
situate pe Calea Timi

ă pentru 2-3 ani.

ă,
termopane, et. 3/4, situat în Re

ă ă, curent, gaz

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, racordate la toate
utilită

ă termică, spa

ă centrală.
Pre

ătă

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

ă 100 mp plus curte 160 mp
situate în Timi ă Pia

şi şcoala general

şu
lui, cu multiple îmbun

şi

şi

şa Român

şi

şi

şi utilat complet, situat în Reşi

şi şi

şi

şi

şi

şini, în
Reşi

şoarei. Accept şi plata
eşalonat

şi
re

şi şoarei. Pre

şoar - Bocşa, la 4 km
de Reşi

şi

şoara lâng

-

a

ÎNCHIRIERI OFERTE

VÂNZARE GARSONIERE

VÂNZARE APART. 3 CAMERE

VÂNZARE CAS

VÂNZARE TEREN

Spa

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

Cas

Vând teren la intrare în

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

ţie,
cod anunţ 00374.

ţ
ţ 40.000 € negociabil, cod

anunţ 00438.
Vând apartament 3 camere Govândari,

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

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

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

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

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

ţie electric

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

ţii, casa are utilit ţile generale
ţ 270

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

Vând apartament la cas

ţ

ţ
65.000 € negociabil. Cod anunţ 00493.

Vând cas ţ

ţie 1996, suprafaţ
ţi, structur

ţ 235.000
€ negociabil. cod anunţ 00483.

Vând cas

ţ 21.000 € negociabil,
cod anunţ 00105.

Vând cas

ţ
80.000 €, cod anunţ 00186.

Vând cas -

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

ţiri,
preţ 25.000 €, cod anunţ 00458.

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

Vând teren intravilan în Moldova Nou
ţ

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

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

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

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

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

ţ 7 €/mp negociabil, cod
anunţ 00393.

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

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

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

cod anunţ 00508.
Teren de vânzare intravilan Boc

ţ 2
€/mp. cod anunţ 00496.

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

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

Teren de vânzare intravilan Boc
ţii Docnecei, zona

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

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

ţi ţi, preţ 21 €/mp.
cod anunţ 0444.

Teren de vânzare Calea Timi
ţi în

zon ţ 4 €/mp. cod anunţ 00511.

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

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

ă ă, termopane, u
ă, parchet ra

ă, podele, termopane, centrală
termică, aer condi

ă
ă nemontată + calorifere,

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

ă renovare, pre

ă de vânzare centru, zona Univer-
sită ă

ă renovare completă, suprafa ă

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

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

ă de vacan ă zona Văliug-

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

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

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

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

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

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

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

ă 1 000 mp, pre

ă 5 ha, 2 stâlpi de curent
monofazic, pre

ă

ă
ă, front stradal 30m, pre

ăliug, 2000 mp,
utilită ă 50 m. Pre

ă
ă, front stradal 280 m, pre

ă

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

ă lini ă, în zonă se
construiesc

ă ă

ă
ă, pre

Vând garsonier

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

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

ă Luncă, demisol/2,
complet mobilat

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

ă Calea Caransebe-
ă 32mp, termopane,

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

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

ă
ă, centrală,

u ă intrare de fier, termopane, pre

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

ş

şi utilat, open-space,
recent renovat

ş, pre

şului, et. 1/4 suprafa
ş

ş
şi interioare noi, central

ş

ţ
ţ

12.000 € negociabil, cod anunţ 00400.
Vând garsonier

ţ
ţ 19.000

€ negociabil, cod anunţ 00467.
Vând garsonier

ţ

ţie sanitar ţ
14.000 €, cod anunţ 00500.

ţi, u

ţ
ţ 32.000 €, cod anunţ 00347.

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

ţ 31.000
€, cod anunţ 00252.

Vând apartament 2 camere, Lunc

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

VÂNZARE APART. 2 CAMERE

ş

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

şi
necesit

şi
interioare noi, uş

ş,
curte (~200 mp), casa ~100 mp. Pre

ş Lindab. Pre

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

ş, 34.600 mp, utilit

şi
ş, 23.800 mp extravilan, utilit

şa, în
zona, Ocna de Fier, Mun

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

posibilit şi pentru utilit

şorii,
12.661mp, front stradal 40 m, utilit

Ă

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

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

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

Dac tot pute i alege, noi v recomand m s alege i cel mai bun serviciu

ţ

ţ

ţ 34 ţ
ţ

ţ ţ

ă ă

ă ă

ă

ă ă ă ă

ş

ş ş

� �Seriozitate, transparenţ Comision 0 la cumpă ărător!

Drumul cel mai u or spre casa ta!ş

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

ţ ţ ţ
ţ ţ

ă ă ă ă ş

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

Agentii imobiliare ,Agentii imobiliare ,Agentii imobiliare,

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

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

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

S.C. Magister Imobiliare

3

lei

3,00
2,98
2,96

3,10
3,08
3,06
3,04
3,02

2,94
2,92
2,90

EURO

CURSUL VALUTAR COMUNICAT DE B.N.R.
lei

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

USD

27 28 29 14 15 18 19 20 21 22 25 26 2730 1 4 5 6 7 8 11 12 1327 28 29 14 15 18 19 20 21 22 25 26 2730 1 4 5 6 7 8 11 12 13

27 27Iunie - Iulie 201127 27Iunie - Iulie 2011

Data Lei noi

PREŢUL

GRAMULUI DE AUR

1 iul. ‘ 1
1 iul. ‘ 1

iul. ‘ 1
iul. ‘ 1 54,3869
iul. ‘ 1 149,7691
iul. ‘ 1 154,0399
iul. ‘ 1 151,9799
iul. ‘ 1 152,1715

8 1 155,9447
9 1 154,4905

20 1 152,3448
21 1 1
22 1
25 1
26 1
27 1

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

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

Un abonament cost

Tariful include TVA
ţii suplimentare ţi la

0255-22.11.34 între orele 9 - 16.

ă: 39 .
78 .

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

Pentru informa
şi taxele poştale

şi abonamente suna

PRISMA | 28 |Iulie - 10 August 2011
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ţii pot afla prin SMS câte absenţe au copiii lor

ţi trimite sugestii
ţenilor români s ţiei ţia comun

ţa corporatist ţilor de stat ţional ţia Consumatorilor a elaborat un proiect de ordin prin care stabile

ţa la
domiciliu pentru vârstnici" ţiunile CFR Marf

Accesul elevilor în Pe siteul Ministerului Muncii (www.mmuncii.ro) a fost lansat în
dezbatere public

. Pute Ministerul de
Externe le recomand Conducerea Ministerului Justi

Autoritatea Na
În luna septembrie, în România se va organiza Semnarea acordului privind

amplasarea elementelor scutului antirachet Crucea Ro
Actele normative necesare privatiz

şcoli se va face cu cartel

şi complet şi propuneri pân
şi o delega şi BM au dicutat despre

guvernan şte nivelul minim al
gramajului pe care îl poate avea o pâine - 200 grame net Şcoala de var

şie Român
şi Tarom vor fi aprobate în cursul luniiAugust

ă iar părin
ă proiectul de Hotărâre de Guvern pentru modificarea art. 50 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

cu modificările ările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011 ă la data de 31.07.2011
ă cetă ă evite deplasările în Japonia ă a FMI

ă a societă ă pentru Protec
ă a CERN

ă pe teritoriul României ar putea avea loc în această toamnă ă a lansat programul "Asisten
ării a 20% din ac ă

4
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Legea nr. 80/2011 pentru modificarea
ţie pe teritoriul

României a cet ţenilor statelor membre ale Uniunii Europene
ţiului Economic European (M.O. nr. 443/24.06.2011)

Legea nr. 129/2011 privind modificarea Legii nr. 67/2004
pentru alegerea autorit ţilor administraţiei publice locale
(M.O. nr. 444/24.06.2011)

Legea nr. 117/2011 pentru modificarea
ţiilor (M.O.

nr. 446/27.06.2011)
Ordinul Ministerului Agriculturii

ţiilor tehnice pt procedurile de atribuire a contracte
lor de furnizare a fructelor în

Legea nr. 133/2011 pentru modificarea Legii nr. 360/ 2002
privind Statutul poliţistului (M.O. nr. 448/27.06.2011)

Ministerul Administraţiei

ţie a personalului
ca urmare a aplic ţional

Legea nr.101/2011 prevenirea ţionarea unor

fapte privind degradarea mediului (M.O. nr. 449/28.06.2011)
Legea nr. 104/2008 (r 1) privind prevenirea

ţe dopante cu grad mare
de risc (M.O. nr. 451/28.06.2011)

Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjur

Ministerul Mediului
ţare a Programului de realizare a pistelor pentru bicicli

Ordinul Autorit ţii Naţionale pentru Protecţia Consuma
torilor nr. 132/2011 privind modificarea Ordinului pre

ţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr.
264/2008 privind aprobarea modelelor m

ţioase de c ţional ţia
Consumatorilor (M.O. nr. 456/29.06.2011)

Guvernul României - Metodologia din 2011 de calcul
privind revizuirea pensiilor prev

O.u.G. nr. 59/2011 pentru stabilirea unor masuri în dome
niul pensiilor prev

O.u.G. nr. 65/2011 privind modificarea Legii îmbun
ţirilor funciare nr. 138/2004 (M.O. nr. 457/30.06.2011)

Ministerul Dezvolt
ţilor de

ţionarea neregulilor ap ţinerea
ţionale

aferente acestora
Circulara B ţionale a României nr. 22/2011 privind

nivelul ratei dobânzii de referinţ ţionale a
României valabil în luna iulie 2011 (M.O. nr. 464/01.07.2011)

Ordinul Autorit ţii Naţionala pt. Regl.
ţiilor Publice nr. 312/2011 pentru abrogarea Ordinului

pre ţii Naţionale pentru Reglementarea
ţiilor Publice nr. 301/2011 privind aproba-

rea Metodologiei de analiza a procedurilor de atribuire a
contractelor de achiziţie public

ţate din instrumente structurale (M.O. nr. 464/01.07.2011)

şi completarea
O.u.G. nr. 102/2005 privind libera circula

şi Spa

şi completarea
Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muni

şi Dezvolt

şi dezvolt

şcoli (M.O. nr. 447/27.06.2011)

şi Internelor - Procedura-cadru
din 2011 privind organizarea şi desf şurarea examenului
pentru departajare în vederea numirii în func

I (M.O. nr. 448/27.06.2011)
şi sanc

şi combaterea
producerii şi traficului ilicit de substan

şi P
şti

(M.O. nr. 453/29.06.2011)

şedintelui
Autorit

şi pe bijuterii din metale
pre

şi Turismului - Procedura
din 2011 de autorizare a dirigin şantier (M.O. nr.
458/30.06.2011)

şi
sanc şi utilizarea
fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice na

şi Monitorizarea
Achizi

şedintelui Autorit şi
Monitorizarea Achizi

şi a contractelor de concesiune de servicii fi-
nan

ă

ă

ării Rurale nr.
155/2011 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului
agriculturii ării rurale nr. 85/2010 privind aprobarea
Specifica

ă

ării măsurilor de reorganizare institu ă
la nivelul M A

ător
(M.O. nr. 452/28.06.2011)

ădurilor - Ghidul din 2011 de
finan

ă

ă
ărcilor de certificare

ce urmează să fie aplicate pe obiecte
ătre Autoritatea Na ă pentru Protec

ăzute la art. 1 lit. c)-h) din
Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri în domeniul
pensiilor (M.O. nr. 457/30.06.2011)

ăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010
privind stabilirea unor masuri în domeniul pensiilor (M.O. nr.

457/30.06.2011)
ătă

ării Regionale

ărute în ob

ăncii Na
ă a Băncii Na

ă

ă

ă, a contractelor de concesiune
de lucrări publice

. -

. . .
pentru

-

-

-

O.u.G. nr. 64/2011 privind stocarea geologica a dioxidului
de carbon (M.O. nr. 461/30.06.2011)

O.u.G. nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea

(M.O. nr. 461/30.06.2011)

Executivul a adoptat recent un memorandum pri-
vind coşul de solidaritate destinat pensionarilor.
Cadrul normativ necesar va fi elaborat în termen de
maximum 21 de zile. Măsura vine în condiţiile în care
2011 este ultimul an în care persoanele defavorizate
pot primi sprijin prin Programul European deAjutorare.

România se situează pe primul loc în regiunea Europei
Centrale ăine de tip
greenfield (de la zero) - 5,204 miliarde dolari în primele patru
luni din 2011, potrivit potrivit edi

şi de Est în privin

şi Dezvoltare (UNCTAD).

ţa valorii investiţiilor str

ţiei 2011 a Raportului Mondial
al Investiţiilor, elaborat de Conferinţa Naţiunilor Unite pentru
Comerţ

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

ANCOM atrage atenţia că
prin intermediul rubricilor de mică publicitate

din presă sau de pe internet este o practică ilegală,
numerele fiind alocate exclusiv furnizorilor de servicii
de telefonie, ace

ăr de telefon utilizatorului final.

vânzarea numerelorde
telefon

ştia fiind singurii care pot, la rândul
lor, asigna un num

| |28 Iulie - 10 August 2011 PRISMA

În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 493 din data de 11
iulie 2011 a fost publicată Legea nr. 153/2011 privind măsuri de
cre ă ădirilor.

ătorii de orice fel ai clădirilor care prezintă
un nivel avansat de degradare, că, din proprie ini ă, să ia măsuri
de realizare a lucrărilor de interven

ădirilor.
În situa ătorii clădirilor degradate nu iau din proprie

ini ă măsurile de realizare a lucrărilor de interven
ădirilor, autorită

ărilor de interven
ătre de ător a notificării. Legea

prevede însă posibilitatea de a prelungi acest termen cu maxim 6 luni.
Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor actului normativ
clădirile expertizate tehnic

ă ac
ărilor de interven

ădirilor;
clădirile reabilitate termic sau în curs de reabilitare la data intrării în

vigoare a prezen
ărilor de

reabilitare termică.

ările de interven

ătura ă caz, în
lucrări de reparare/refacere a zidăriilor/pere

ări de reparare/refacere a finisajelor exterioare, precum
tencuieli, zugrăveli, vopsitorii, placaje

ări de reparare/refacere a sistemului de acoperire;
lucrări de reparare/refacere a tâmplăriei exterioare

ări de reparare/refacere a elementelor de plastică arhitectura-
lă, precum brâuri, ancadramente, bosaje, profiluri

ări de demontare a instala
ă

efectuarea lucrărilor de interven
ări, certificatul de urbanism

ărilor de interven ă, în
regim de urgen ă, în cel mult 15 zile de la data înregistrării solicitării, cu
scutire de taxa. Autoriza ără prezentarea
extrasului de plan cadastral

ă cu lucrările de mai sus pot executa, după caz, ări de
interven

ări de reparare/refacere a trotuarului de protec ădirii;
lucrări de eliminare a igrasiei, precum

ări de această natură.
Dacă lucrările de interven

ătorii notifica ărilor de
interven

ării de către autoritatea
administra ărilor de interven

ătorilor notifica ării cheltuielilor
de la de ătorii notifica ă la data recep

ărilor de interven

Finan ării ării lucrărilor de interven
ă proprie, de către de ătorii clădirilor.

Actul normativ prevede însă că asocia

ă
ă subven ărilor de interven

ădirilor de locuit de
ărilor de interven ădirilor de locuit

de ă astfel
din sursele proprii ale acestora, reprezentând minimum 10% din

valoarea de execu ărilor de interven
ă

ă subven

ărilor de interven

ă ă subven

ătre proprietarii locuin
ătite

de beneficiarul de credite, rezultate din executarea garan

ările de interven

ătoare a obliga
ătorilor notifica ărilor de

interven
ădirilor inventariate se constată de către organul cu atribu

ă
ătorului prin notificare.

Următoarele fapte constituie contraven ă după
cum urmează

nerespectarea de către primar a obliga
ădirilor care necesită reabilitarea

ătorilor acestora, cu amendă de la 10.000 lei la 15.000 lei;
nerealizarea de către primar, prin intermediul institu

ă

ă de la 8.000 lei la 10.000 lei;
nerespectarea de către de ătorii de construc

ărilor de interven
ă a de la 5.000 lei la 8.000 lei;

nerespectarea de către proprietari a organizează recep
ărilor, precum ă la sfâr

ă de la 2.000 lei la 5.000 lei.

ările de interven
ătorii notifica ă de următoarele

facilită ă
caz, către Inspectoratul de Stat în Construc

ătre Casa Socială a Constructorului, din cheltuielile cu lucrările
de interven ă ărî, în
condi ădiri, datorat pentru
o perioadă de 5 ani consecutivi, cu începere din anul fiscal în care a
fost efectuată recep ărilor.

Legea intra în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul
Oficial.

ştere a calit

şi încadrate, în condi
şi pentru care proprietarii sunt obliga

şi executarea lucr

şi blocurile de locuin

şi pot consta, dup

şi altele asemenea;
lucr

şi a elemente-
lor exterioare func

şe şi altele asemenea;
lucr

şi altele asemenea;
lucr şi echipamentelor montate

aparent pe fa ş, precum şi remontarea acestora dup

şi autoriza

şi a extrasului de carte funciara de
informare.

Odat şi lucr

şi de izolare a rosturilor;
alte lucr

şi în situa
şi la termenele notificate, primarul poate

solicita consiliului local aprobarea execut
şi pe

cheltuiala de

şi execut

şi
proprietarii locuin

şi
cu dobând

ştia.
Executarea lucr

şi cu dobân-
d şi garantate în
cota de 100% de FNGCIMM în numele şi în contul statului, reprezen-
tând maximum 90% din valoarea de execu

şi cu dobând

şi în contul statului. Nu încheie
conven

şi se sanc

şi inventarierea cl şi a
de

şi elaborarea regulamentelor de interven

şi executarea lucr

şi recep şitul perioadei de
garan

şi a cotei de 0,1%, dup
şi a cotei de

0,5% c

ţii arhitectural-ambientale a cl

Legea îi obliga pe deţin
ţiativ

ţie pentru reabilitarea structural-
arhitecturala a anvelopei cl

ţia în care deţin
ţiativ ţie pentru

reabilitarea structural-arhitecturala a anvelopei cl ţile
administraţiei publice locale notifica acestora obligaţiile ce le revin
conform noii legi.

Termenul general pentru executarea lucr ţie este
de 12 luni de la data primirii de c ţin

ţiile legii, în clasa I
de risc seismic ţi s ţioneze
pentru proiectarea ţie privind
reducerea riscului seismic al cl

ţei legi, precum ţe înscrise în
programe locale multianuale pentru executarea lucr

Lucr ţie se stabilesc prin proiectul tehnic elaborat
de colective tehnice de specialitate coordonate de un arhitect cu drept
de semn

ţilor exteriori;
lucr

ţionale, precum balcoane, logii, bovindouri, aticuri,
corni

ţiilor
ţade/acoperi

ţie.
Pentru aceste lucr ţia de

construire pentru executarea lucr ţie se elibereaz
ţ

ţia de construire se emite f

ţie justificate din punct de vedere tehnic prin proiect, precum
lucr ţie al cl

ţie necesare nu au fost executate sau au
fost începute, dar nu au fost finalizate, în termenele notificate, precum

ţia în care deţin ţi refuza executarea lucr
ţie în condiţiile

ţiei publice locale a lucr ţie, în numele
ţin ţi, cu condiţia recuper

ţin ţi, în condiţiile legii, pân ţiei finale
a lucr ţie executate.

ţarea proiect ţie se
asigura, pe cheltuial ţin

ţiile de proprietari
ţelor unifamiliale au dreptul de a beneficia de credite

bancare acordate de instituţii de credit, cu garanţie guvernamental
ţionata, pentru executarea lucr ţie

la anvelopa cl ţinute de acestea/ace
ţie la anvelopa cl

ţinute de beneficiarii de credite se finanţeaz

ţie a lucr ţie;
din credite bancare în lei, cu garanţie guvernamental

ţionata, contractate de beneficiarii de credite

ţie a lucr ţie.
Perioada de rambursare a creditelor bancare cu garanţie

guvernamental ţionata este de maximum 5 ani.
Beneficiarul de credite va garanta prin angajament asumat de

c ţelor unifamiliale sau ai celor din blocurile de
locuinţe, în calitate de fideiusori, pentru recuperarea sumelor nepl

ţiilor
acordate de FNGCIMM în numele

ţii de fideiusiune, respectiv nu au calitatea de fideiusori
membrii asociaţiei de proprietari care achita din surse proprii cota-
parte ce le revine din lucr ţie.

Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunz ţiilor
care revin deţin ţi cu privire la realizarea lucr

ţie pentru reabilitarea structuralarhitecturala a anvelopei
cl ţii de
control al autorit ţii administraţiei publice locale la expirarea
termenului comunicat deţin

ţii ţioneaz

ţiei de de a realiza
identificarea

ţin
ţiei

arhitectului-sef, a obligaţiei de stabilire a zonelor de acţiune prioritar
ţie aferente acestora, cu

amend
ţin ţii a obligaţiei de a

contracta proiectarea ţie, cu
amend

ţia la
terminarea lucr ţia final

ţie de 5 ani, cu amend

Pentru lucr ţie, prin derogare de la prevederile
legale în vigoare, deţin ţi beneficiaz

ţi: scutirea de la virarea cotei de 0,7%
ţii, precum

ţie. Autorit ţile administraţiei publice locale pot hot
ţiile legii, scutirea de la plata impozitului pe cl

ţia la terminarea lucr

Dispozi

Executarea lucrărilor de interven

ărilor

Facilită

ţii generale

ţie

Finanţarea lucr

Sancţiuni

ţi

:

:

:

:
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Scutire de la plata impozitului
pe cl@diri pentru persoanele
care î}i izoleaz@ termic

locuin]a pe cheltuial@ proprie
În Monitorul Oficial al României, partea I,

nr. 503 din data de 14 iulie 2011 a fost publi-
cată Legea nr. 158/2011 pentru aprobarea
Ordonan ă a Guvernului nr.
18/2009 privind cre

ă OuG nr. 18/2009 privind
cre

ări ări, după cum urmează:
Cea mai importante noutate constă în

faptul că proprietarii apartamentelor din
blocurile de locuin

ări de interven ă
proprie beneficiază, în condi

ă de minimum 7 ani, pe
baza auditului energetic prin care se certifica
realizarea recomandărilor propuse de către
auditorul energetic pentru clădiri.

Un alt amendament la lege include
printre lucrările de interven

ărie performanta
energetic.

persoane cu handicap sau familii cu
persoane cu handicap aflate în între

ăror
venituri medii nete lunare pe persoana
singura/membru de familie sunt mai mici
decât câ

ă
ărî

ărilor de interven ătoare
cotei de 50% ce revine Ministerului
Dezvoltării Regionale

ă
destina

ă prevedere stabile ă asocia

ării
ărilor de interven

ţei de urgenţ
ţei

energetice a blocurilor de locuinţe.
Legea aprob

ţei energetice a
blocurilor de locuinţe, aducându-i unele
modific

ţe
ţie pe cheltuial

ţiile legii, de
scutire de la plata impozitului aferent
locuinţei pe o perioad

ţie la anvelopa
blocului de locuinţe

ţinere;
persoane singure/familii ale c

ţile administraţiei publice locale
pot hot

ţie, corespunz

ţie în bugetele locale, pentru
blocurile de locuinţe.

O alt ţia
de proprietari poate participa, prin reprezen-
tant desemnat, la contractarea proiect

ţiei lucr ţie.

şterea performan

şterea performan

şi complet

şi ai imobilelor care au
executat lucr

şi închiderea balcoane-
lor/logiilor cu tâmpl

ştigul salarial mediu net lunar pe
economie.

Autorit
şi preluarea cheltuielilor aferente

lucr

şi Turismului, în limita
fondurilor aprobate anual cu aceast

şte c

şi
a execu

Legea mai stabile ă în cazul preluării
totale sau par ătre autorită

ărilor de inter-
ven ătoare cotei proprietarior,
vor fi luate în considerare, cu prioritate,
locuin ătoarelor categorii
de persoane:

şte c
ţiale de c ţile locale

a cheltuielilor aferente lucr
ţie corespunz

ţele aparţinând urm

�

�
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Comisia European
ţii, furnizorii de servicii de internet, sta-

tele membre, autorit ţile naţionale responsabile
cu protecţia datelor ţi interesate s

ţii
datelor cu caracter personal se face în mod
coerent pe întreg teritoriul Uniunii Europene.
Directiva revizuit ţialitatea în
mediul electronic, care a intrat în vigoare la 25
mai 2011 ca parte a unui nou pachet de norme
UE în domeniul telecomunicaţiilor, prevede c

ţii ţile
naţionale, f

ţii datelor cu
caracter personal pe care ace ţin. Comi-
sia dore

ţa iniţial

ţiilor, ulterior aceasta putând propune unele nor-
me practice suplimentare prin care s

ţii la
aceast

ţinerea de infor-
maţii legate de urm

ţe: modul în care organizaţiile se
conformeaz ţioneaz

ţii prev
ţiilor; tipurile de înc

ţie prin care datele s

ţinutul unei astfel de notific
ţional

ţin
ţii despre cazurile de înc

ţii impuse la nivelul UE cu privire la
înc ţii.

În afara datelor referitoare la apelurile telefo-
nice

ţii
ţin o serie de date cu privire la clienţii lor,

precum numele

ţia-
litatea în mediul electronic oblig

ţii
ţialitatea

ţialitatea în mediul electronic, în
cazul unei înc ţii datelor cu carac-
ter personal, furnizorul trebuie s

ţii naţionale competente, de
regul ţional

ţia datelor sau autoritatea de reglementare în
domeniul comunicaţiilor. De asemenea,
furnizorul trebuie s

ţii datelor în
toate statele membre, Directiva privind confiden-
ţialitatea în mediul electronic autorizeaz

ţiei în vigoare - cu privire la circumstan-
ţele, formatele

ţiilor de notificare.

ţiilor aduse
în cadrul acestei consult

ţia European
ţelelor Informatice

ţia datelor constituit în temeiul articolului 29
ţia Datelor

(AEPD). În acest caz, trebuie de asemenea
consultate autorit ţile de reglementare în do-
meniul comunicaţiilor, acestea fiind organismele
competente în materie de înc ţii
datelor în unele state membre.

M

ţii (COCOM), dup
ţie trei

luni pentru a analiza m

ţia datelor, aflat în curs de derulare.

ă invită operatorii de tele-
comunica

ă
ăr ă-

ă
notificarea cazurilor de încălcare a securită

ă privind confiden

ă
operatorii

ă- ă
ără întârzieri nejustificate, cu privire

la cazurile de încălcare a securită

ă adune puncte de vedere bazate
pe practicile existente ă
legată de noile norme în domeniul telecomunica-

ă se preci-
zeze când anume ă trebuie rapor-
tată o astfel de încălcare ă trebuie
urmată în acest scop. Se a ă contribu

ă consultare până la 9 septembrie 2011.
Consultarea are ca scop ob

ătoarele aspecte specifice
Circumstan

ă sau inten ă să se confor-
meze noii obliga ăzute de normele din
domeniul telecomunica ălcări
care ar implica necesitatea de a notifica abonatul
sau persoana în cauză ăsuri de
protec ă devină neinteligibile

Proceduri: termenul de notificare, mijloacele
prin care se realizează notificarea

ări
către autoritatea na ă ătre persoana în
cauză, formate standard existente

ă ob ă mai multe
informa ălcare
transfrontalieră

ălcarea securită

ă operatorii de
telecomunica
ă asigure confiden

ă cazuri de furt
ori pierdere de date sau de accesare a datelor de
către persoane neautorizate. Aceste cazuri sunt
cunoscute sub denumirea de „violare de date cu
caracter personal”. Conform Directivei revizuite
privind confiden

ălcări a securită
ă raporteze

acest fapt autorită
ă autoritatea na ă responsabilă cu pro-

tec

ă informeze, în mod direct,
persoana în cauză.

Pentru a asigura aplicarea coerentă a
normelor privind încălcarea securită

ă
Comisia să propună „măsuri tehnice de punere
în aplicare” - norme practice pentru completarea
legisla

În cazul în care, pe baza contribu
ări, Comisia decide să

propună măsuri tehnice de punere în aplicare,
aceasta trebuie să consulte Agen ă
pentru Securitatea Re

ă pentru Protec

ă

ălcare a securită

ăsurile tehnice de punere în aplicare ar fi
elaborate sub forma unei decizii a Comisiei care
ar urma să fie adoptată conform „procedurii de
reglementare” (comitologie). Această procedură
presupune întâi aprobarea propunerilor
Comisiei de către statele membre în cadrul
Comitetului pentru comunica ă
care Parlamentul European are la dispozi

ăsurile, înainte ca acestea
să intre în vigoare.

Această consultare se realizează separat

şi alte p şi
prezinte opiniile cu privire la necesitatea unor
norme practice suplimentare pentru a garanta c

şi furnizorii de servicii de internet
trebuie s şi informeze clien şi autorit

ştia le de
şte s

şi pe experien

şi sub ce form
şi ce procedur

şteapt

şi exemple de m

şi procedurile
aplicabile pentru cazuri particulare

Formate: con
şi c

şi fezabilita-
tea unui format standard la nivel de Uniune.

În plus, Comisia doreşte s

şi despre respectarea celorlalte
obliga

şi la site-urile internet vizitate, operatorii de
telecomunica şi furnizorii de servicii de internet
de

şi adresele acestora şi detalii ale

conturilor bancare. Directiva privind confiden

şi furnizorii de servicii de internet
s şi securitatea aces-
tor date. Cu toate acestea, exist

şi procedurile aplicabile pentru
îndeplinirea obliga

şi a
Datelor (ENISA), Grupul de lucru privind protec-

şi
Autoritatea European

şi
distinct de procesul de revizuire a Directivei
privind protec

:
�

�

�

Context

Etapele următoare
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ARCA a finalizat structura cabinei avionului supersonic
IAR-111 Excelsior, aparat destinat lans ţiale
Haas II pentru Competiţia Google Lunar X Prize

ţial, informeaz -
ţiei Române pentru Cosmonautic

ţa cabinei, va dispune de o
consol ţie
analogice

ţii va fi dispus pe p ţile laterale. Postul de
pilotaj va fi echipat cu comenzi necesare pilot

ţionare a avionului, sistem de comunicaţii
radio, sistem de navigaţie GPS, un sistem SDTV de
monitorizare a aeronavei

ţionate cu motor rachet

-

ţii. Dup

ţia Român
ţie non-guvernamental

ţia Google
Lunar X Prize

-

sept.
ţ

-

.

ţia Google

Lunar X Prize. Zborul de test pentru Helen a fost amânat de
dou

ţilor întâmpinate în lansarea balonului purt

ţiale române
.

ării rachetei spa
ării

turismului spa ă un comunicat de presă al Aso
cia ă ă -ARCA.

Cabina avionului este realizată din materiale compozite,
are o greutate de peste 500 kg, complet echipată pentru zbor

ă persoane (pilot

ă centrală care va cuprinde echipamentele de naviga

ării ării, iar echipamentul de
radiocomunica ăr

ării aeronavei.
Navigatorul, a

ă de un sistem integrat de monitorizare a
parametrilor de func

ă în caz de necesitate ă
cu două para ă. ARCA va
efectua în curând Misiunea 6, de testare la zbor a cabinei
avionului IAR-111.

"Realizarea structurii cabinei avionului I.A.R.-111 Excel
sior este un moment important pentru echipă ăi,
fiind unul dintre elementele cele mai dificile de realizat din
toată aeronava. În perioada următoare cabina va fi supusă
unui program intensiv de testare la sol

ări mecanice la suprasarcini
ă parcurgerea acestor teste cabina va fi echipată

cu sistemele de avionică ă în structura
aeronavei.", a declarat Dumitru Popescu, Pre

ă pentru Cosmonautică ă
(ARCA) este o organiza ă, care dore
ă câ

ă lanseze în
cosmos prima rachetă româ
nească, capabilă să transporte
un cosmonaut.

Programele dezvoltate la
ARCAsunt:

Racheta Demonstrator 2B,
echipată cu primul motor din
lume, din materiale compozite,
re utilizabil, care a fost lansată
cu succes, la data de 9
2004, de pe ărmul Mării Negre.

Sistemul Stabilo care a
executat două zboruri până în
prezent. Misiunea 1, lansată la
o altitudine de 14.700 m,în stra
tosferă ă în
2007 la o altitudine de 12.000
m, deasupra Mării Negre

Racheta suborbitală Helen
este demonstrator tehnologic
pentru competi

ă ori, în 2009 (Misiunea 3)
ă ător.

Pentru a testa avionica rachetei Helen, ARCA a lansat de
la Sânpetru, la începutul anului 2010, Misiunea 5.

Lansarea cu succes a primei rachete spa

ării Negre

şi dezvolt

şiAeronautic

şi primeşte un echipaj de dou şi navigator)
dispuşi în tandem.

Pilotul, aşezat pe locul din fa

şi GPS, un ecran panoramic pentru sistemul HDTV
pentru asistarea decol şi ateriz

şezat în spatele pilotului, va dispune pe
consola central

şi un ecran pentru radar pasiv.
Cabina este ejectabil şi este dotat

şute ac

şi partenerii s

şi la zbor,efectuându-
se teste de presiune şi solicit şi
vibra

şi va fi integrat
şedinteARCA.

Avionul supersonic IAR-111 Excelsior este realizat cu
surse exclusiv private iar primul zbor este programat pentru
toamna anului 2012.

Asocia şi Aeronautic
şte

s ştige competi
şi s

şi Misiunea 2 lansat

şi 2010 (Misiunea 4), din cauza
dificult

şti,
Helen 2, în cadrul Misiunii 4 B. Lansarea a avut loc la 1 oct
2010, din largul M şi a atins altitudinea de 40.000 m.

DespreARCA

�

�

�

�

�
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� �

�

�

�

�

�

�

ţiale din Rusia vor avea loc la 4 martie 2012, informeaz ţiei la
Uniunea European

ţimea exact ţa Tahrir spun c
ţial cererile lor pentru reforme mai profunde politice

ţenilor de a intenta procese pentru invadarea grav
ţii private Coordonatorul special al ONU pentru procesul de pace în Orientul Mijlociu, a spus c

Alegerile preziden ă Comisia Electorală Centrală Textul final, al acordului de aderare a Croa
ă, va fi finalizat până la jumătatea lunii septembrie Nepal a început un proiect pentru a măsura Muntele Everest, pentru a determina

înăl ă a celui mai înalt vârf din lume A fost investit noul cabinet al Egiptului, după o remaniere despre care protestatarii din Pia ă a
satisfăcut doar par ă ar dori să viziteze
Fâ ătită să înceapă consultările privind introducerea unui drept legal al cetă ă a
vie ă "un impas profund

ă în septembrie

şi economice Premierul turc Recep Tayyip Erdogan, a declarat c
şia Gaza Australia este preg

şi persistent" între israelieni şi
palestinieni încetineşte eforturile pentru un acord cu statut permanent, pân

Preşedintele rus Dmitri Medvedev şi cancelarul german
Angela Merkel au discutat o gam

şurat la Hanovra, Germania. Merkel şi Medve-
dev au semnat mai multe acorduri de afaceri, inclusiv
deschiderea zonelor cu metale rare pentru firme germane.

ă largă de subiecte în tim-
pul forumului anual ruso-german (

), desfă
Dialogul de la Peters-

burg

Mini

ţ

ştrii de externe din s-au
întâlnit pentru negocieri formale pentru pace,

şi care a ucis 166 de persoane.

India şi Pakistan
concen-

trate asupra măsurilor pentru dezvoltarea încrederii
reciproce. Negocierile de pace între cele două ări s-
au oprit după atacul terorist în Mumbai, 2008, condus
de 10 pakistanezi

Eşec al discu
şterii ştampilei v şi a liberului-schimb

de m .
ştampila v şi inscrip-

şte in-
dependen

ţiilor pentru "a se ajunge la un acord asupra
recunoa

ţia "Made in Kosova" deoarece Belgradul nu recunoa
ţa, proclamat

ămii din Kosovo
ărfuri" cu Serbia Serbia blochează intrarea pe teritoriul

său a mărfurilor purtând ămii din Kosovo

ă în februarie 2008, de acest teritoriu.
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Avionul supersonic IAR-111 Excelsior

Cabina ejectabil
ţi. Cabina poate fi separat

ă pentru doi
pilo ă
la Mach 1,2 şi 100 m altitudine.

Aripa este adaptată
pentru viteza mare

Ampenaje în V pentru
comenzile de tangaj/giraţie

Motor rachetă cu
combustibil lichid
pentru propulsie

Flaperoanele sunt folosite pentru
ruliu ţei aripiişi creşterea portan

Flotoare pentru decolare
şi aterizare pe mare

Racheta Haas II
pentru Google Lunar X Prize

Cabina este echipată cu
para ăşute cu motor rachet

Cartea verde privind
promovarea savorilor

Europei
Comisia European

ţii verzi care
trateaz

ţioas

ţa calit ţii, tradiţiilor

ţile interesate (consumatori,
produc ţi)
s

ţine patru
secţiuni: valoarea ad

ţa intern
ţele locale

ţele mon-
diale

ţinutul

ţin o serie de sugestii concepute
pentru a stimula r

ţa UE, cât
ţile care ar

trebui stabilite. Una dintre întreb

ţ

ă a lansat o
dezbatere pe tema vi i toru lu i
schemelor de promovare

ă cu publicarea Căr
ă această temă, Comisia

examinează modul în care poate să
contureze o strategie mai bine
orientată ă pentru
v i i t o r, de na tu ră să ed i f i ce
consumatorii din interiorul

ă
ăugate a produselor agricole

ă o serie de
probleme complexe ă toate
păr

ători, distribuitori ă
ă î

ă la 30 septembrie 2011.
Pe baza acestor răspunsuri, Comisia
va redacta o comunicare în vederea
publicării anul viitor, menită să ducă la
formularea unor propuneri legislative.

Cartea verde con
ăugată la nivel

european a acestei politici de
promovare, obiective ăsuri de
utilizat pe pia ă a UE, inclusiv
pe pie

ăsuri de utilizat pe pie

ări formulate, în număr
de 16, vizează diferite aspecte

ăspunsurile. De
exemplu, întrebările ating subiecte
precum nevoile specifice de informare

ă, ă
ări

abordează de asemenea tema
programelor destinate mai multor ări

ăsurilor care pot fi luate pentru
încurajarea programelor cu o
dimensiune europeană mai amplă.

şi informare
pentru produsele agricole din UE.
Odat

şi mai ambi

şi din afara
UE în privin şi
valorii ad
şi alimentare din Europa.

Cartea verde ridic
şi invit

şi autorit
şi prezinte comentariile şi

sugestiile pân

şi m

şi regionale, obiective
şi m

şi chestiuni mai ample referitoare
la con şi gestionarea politicii.
Diversele întreb

şi
con

şi promovare, atât pe pia şi
pe cea extern şi priorit

şi a m

Comisia Europeană, IP/11/885

Comisia lanseaz@ o consultare cu privire la normele practice
de notificare a înc@lc@rii securit@]ii datelor cu caracter personal

Oficiali din SUA
-

ţiilor multinaţionale
legate de programul nuclear al Phenianului.

Coreea de Nord

ţiile în

ţii oficiale dup

ţie apropiat

ţiei Naţiunilor din Asia de Sud-Est a
dominat reuniunea anual ţiei
pentru securitate regional

-

ţ

-

ţeri ţionari publici, îns -
ţi cu controlul operaţional asupra "grupu-

rilor de lupt

ţinere a p
"Ne opunem acestui lucru deoarece noi

credem c

.

şi Coreea de Nord se
întâlnesc la New York, în aceast

şi
pentru revigorarea discu

şi Coreea de Sud au
c

şase cu privire la programul
Nordului privind arme nucleare, primele
discu

şi formator al unui nou guvern
(pozi

şi
patru de limb

şi unii membri ai
Asocia

şi gaze din Marea Chinei de Sud.
Membrii ASEAN - Brunei, Malaezia, Fili

pine şi Vietnam - revendic
şi Taiwan pretind

practic, întreaga Mare a Chinei de Sud.

Propunerile doamnei Ashton ar
fi instituit un centru cu personal permanent
de 250 de ofi şi func

şi o misiune de
men

şi
separ

ă săptă
mână, pentru a discuta despre următorii pa

ăzut de acord pe 22 iulie să repornească
discu

ă mai multe luni de
tensiuni între cei doi vecini.

La mai mult de 400 de zile de la alegeri,
Belgia ar putea avea, în cele din urmă, un
nou guvern. Liderul partidului socialist de
limbă franceză

ă de cea a unui mandatar
pentru formarea guvernului în alte sisteme
politice) l-a informat pe regele belgian Albert
al II-lea, că opt partide, patru flamande

ă franceză sunt dispuse să
discute pentru a forma un guvern.

La cererea luiAlbert, negocierile nu încep
mai devreme de jumătatea lunii august.

Disputa dintre China

ă a organiza
ă. Liderii ASEAN

au declarat că au fost înregistrate progrese
în elaborarea de orientări pentru a ajuta la
rezolvarea conflictului privind rezervele de
petrol

ă zonele de lângă
ărmurile lor, dar China

Marea Britanie a blocat un plan al Baro
nesei Ashton de a crea un cartier general
militar al UE.

ărci
na

ă" ale UE, inclusiv britanice.
UE execută o serie de misiuni militare,

cum ar fi o misiune navală antipiraterie în
largul coastelor Somaliei

ăcii din Balcani.

ă dublează structurile NATO
ă permanent planificarea UE de

planificarea NATO," a spus ministrul de
externe, William Hague



Vând în Re ţa 2 geamuri termo-
pan aproape noi. Tel. 0728-813340.

Vând u

ţ informativ 2000 lei. Tel. 0720-
725826 (RR)

Vând p ţ din lemn cu saltea pt.
bebelu

ţe
la 70 lei. Tel. 0355-801487. (RR)

Vând vac
ţel de o lun
ţ 3500 lei

negociabil. Tel. 0732-862164 (RR)
Vând porci pentru sacrificat. Tel.

0724-898717 (RR)
Vând polizor fix, trifazic, cu dou

ţ ţuri negociabile; motor
electric la 15 kw la 1000 lei. Tel.
0747-877713 (RR)

Vând o pereche de cai, iap

ţin defect; aragaz 4 ochiuri cu
400 lei. Tel. 0355-881263. (RR)

Vând în Anina 4 vaci ţei.
Preţ 10.000 lei împreun

-

ţ 350 lei.
Tel. 0741-128580. (RR)

Cump

. T

-

ţa motocositoare
Carpatina, 2700 lei; purcei de dou

. T rr

şi

ş

ş la 150 lei; scaun de maşin

şi un arm

şi doi vi

şa porumb cu
1,20 lei/kg şi grâu la 80 bani/kg.
Vând moar

şi

ă dublă din termopan
1360/2030 la 400 € negociabil. Tel.
0742-003677. (RR)

Vând 2 vaci pentru sacrificare.
Pre

ătu
ă

la 100 lei; sterilizator pentru sticlu

ă tânără la prima
fătare, de 3 ani, cu un vi ă,
bună de lapte. Pre

ă
pietre la 100 lei; compresor cu
butelie mare la 1200 lei; o masă de
circular mare la 1000 lei; cilindri de
for ă la pre

ă de 6
ani, cu tot cu mânz ăsar de
8 ani la 6000 lei. Tel. 0751-674792

Vând combină frigorifică. Tel.
0729-983874, 0769-352843, 0355-
804352. (RR)

Vând aragaz cu 4 ochiuri la 150
lei, pu

ă. Tel. 0753-
081450 (RR)

Vând cort nou pentru 4 persoa
ne, cu două camere separate du un
hol, 480 cm/380 cm. Pre

ăr în Boc

ă de capacitate mare la
150 € neg el. 0740-770047 (RR)

Vând bicicletă pentru copii, în
stare foarte bună la 100 lei nego
ciabil. Tel. 0741-076505 (RR)

Vând în Re
ă

luni la 100 lei bucata; greblă pentru
adunat fânul după tractor la 750 €;
electromotor el. 0746-642653 ( )

Vând miere tei, calitate garan-
tat

ţa. Tel. 0722-619119.
Vând mobil -

,

ţ

ţ
negociabil 3000 lei. Tel. 0255-
234344 (RR)

Cump -

ţionare,
3000 lei neg. Tel. 0729-592444 (RR)

Vând cocker spaniol de dou

ţ

ţiune de 8 ani cu
1700 lei. Tel. 0742-544119 (RR)

Vând în Anina cal arm
ţ 3600 nego-

ciabil. Tel. 0745-509929 (RR)
Vând un strung mic la 600 €

negociabil. Tel. 0727-245233, 0771-
387519 (RR)

Vând vac

-

.
. -

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

ă, naturală, 20 lei/kg. Tel. 0761-
254918.

Vând chitară Ibanez Gio cu
Floyd Rose, husă Turtle Bag, stativ
BSX, cablu hot wire, case, 700 lei.
Re

ă combinată, cana
pea

ă
noptiere, dulăpior ăsu ă la 120
lei; aspiratoare Beko de 1400 W la
80 de lei. Tel. 0729-824413 (RR)

Vând în Gârli ă, pre

ăr ma ă de cusut elec
trică. Tel. 0745-236343 (RR)

Vând motocositoare Carpatina,
în stare foarte bună de func

ă
luni jumătate cu 200 lei; 60 de pui de
curcă de două luni; 20 pui de ra ă de
2 luni; 10 capre la 250 lei negociabil.
Tel. 0770-352992 (RR)

Vând cal de trac

ăsar de
lucru la pădure. Pre

ă pentru sacrificat la
200 lei. Tel. 0720-725933 (RR)

Vând fotoliu tip pat la 300 lei;
trusă de chei; Tel 0722-129295 (RR)

Vând în Sacu tăura ă
jumătate la 10 lei/kg. Tel 0720-
102259 (RR)

Vând televizor Orion cu diago
nala de 80, gri metalizat, calculator
Pentium 4 cu monitor lcd, complet la
600 lei neg Tel. 0757-612642 (RR)

Vând în Scăiu
ă la 7 lei/kg.

Se pot sacrifica

şi

şi diverse lucruri negociabil.
Tel. 0770-389708.

Vând convector la 350 lei; dou
şi m

şte vac

şin

ş de o lun

ş porci pt sacrifi
cat cu greutate potrivit

şi la fa
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Diverse

B
ţa caut doamn

ţa. Tel. 0720-782543.
Doamn ţat -

ţ

-
ţa prin act notarial.Tel. 0756-968691

Pensionar 66 ani, caut partene-
r

ţie mate-
rial

ţ

ărbat 67 ani, mă cheamă Iosif,
locuiesc în Re ă 55-
65 de ani. După moarte predau
locuin

ă divor ă, 53 ani, do
resc cuno ă cu domn pensionar,
văduv, fără tutun

ă-i las locuin

ă pentru căsătorie. Tel. 0744-
639309

Tânăr 33 ani, cu situa
ă bună, doresc să cunosc fată

(doamnă) săracă, de la sat sau ora
ăsătorie. Tel.

0743-810063.
Pensionar 62 de ani cu locuin ă

caut parteneră pentru căsătorie. Tel.
0770-391275.

Doamnă 62 de ani, văduvă,
doresc partener pentru căsătorie.
Tel 0756-626125

Doamnă 53 de ani, văduvă,
doresc partener pentru căsătorie.
Tel 0736-455815

şi

ştin
şi alcool, care ar

putea locui la mine şi s

ş
pentru prietenie-c

Matrimoniale

6

Vând cazan de ă la 2500 €.
Tel. 0764-508521 (RR)

Vând butoaie mari pentru vin.
Tel. 0255-233553 (RR)

Vând fosă septică familială, cu
pat filtrant, manual de instalare, chit
complet la 2300 € sau 9000 lei. Tel.
0722-507779 (RR)

Vând doi cai armăsari, de lucru
la pădure. Tel. 0740-145324. (RR)

Vând urgent măsu ă
ă. Tel. 0741-

770295
Vând urgent mobilă de sufra

gerie Wenge. Tel. 0722-879262.
Vând cai, armăsar ă tineri 4

respectiv 6 ani blânzi, obi

ă frigorifică
Baumit cu două motoare, congela
torul are 3 sertare, în stare perfectă
de func

ă, de culoare
neagră, cu următoarele dimensiuni:
lungime 125 cm, lă

ăl

ă
de func

ă simfonică în stare impeca
bilă, 150 lei, Re

ă

ă; televizor color; căru
ă pentru copil mic. Tel.

0355-802548, 0749-486188.
Vând 2 biblioteci cu peste 1000

de căr

ă, pre

ă plus
saltea; 2 covoare persane la 150 lei
neg; bicicletă copii; haine copii între
3-6 ani între 3

ă de func

ţuic

ţ

.
-

ţi cu
munca, în sat Deze ţul este de
2700 lei neg. Tel. 0726-746055.

Vând colţar piele eco 800 lei
fotoliu dublu eco 400 lei tv JVS 220
lei. Tel. 0746-254661.

De vânzare combin
-

ţionare. Preţ 300 lei. Tel.
0733-593332.

Vând corturi de 2 persoane noi,
material dublu, 50 €. Tel. 0760-
277161 sau 0725-187589.

Vând un birou pentru calculator,
în stare foarte bun

ţime 80 cm
ţime 75 cm, la un preţ deosebit

de avantajos, sunt din Re ţa sau
din Timi

ţionare. Tel. 0763-906047.
Vând colecţie 58 de discuri vinil

muzic -
ţa. Tel. 0722-

619119.
Vând mese ţate

maro din lemn masiv. Tel. 0722-
420002.

Vând dulap de haine cu 2 u

ţ final. Tel.
0768-331715, 0732-452930.

Vând laptop Acer eMachine pro-
cesor dual core AMD Athlon 2.10, 4
gb-rami ddr3, hard 250, monitor
17.3, preţ 450 negociabil. Tel. 0765-
138352.

Vând 4 capre, 5 iezi ţap.
Tel. 0741-347923.

Vând canapea 2 persoane,
extensibil ţ

ţi vechi deosebite. Tel. 0255-
253973, 0355-801140.

Vând doi cai

ţar de sufragerie plus
fotoliu, stare foarte bun ţ apro-
ximativ 1300 lei. Tel. 0726-143074.

Vând pat de o persoan

ţie 1500
RMS, ambele marca Kiker, impor-
tate din America, folosite 3 luni, preţ
fix 500 €; televizor color Sport, stare
foarte bun ţionare cu 300
lei. Tel. 0726-661037.

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

şi birou
Wenge stare bun

şi iap
şnui

şti, pre

şi
în

şi
şoara. Tel. 0355-427484,

0752-123434, 0751-132460.
Vând monitoare lcd 19 cu boxe

incorporate, crt 17, crt 19 cu ecran
plat, calculatoare P3, stare perfect

şi

şi scaune tapi

şi.
Tel. 0745-457678.

Vând stupi cu podişor, capac
acoperit cu tabl şi fund antivarroa
110 lei, rame tei 1,3 lei pre

şi un

şi
motociclet

şi utilaje pentru cai.
Tel. 0755-612269.

Vând col

şi 5 lei bucata; geci
copii mici; frigider Indesit. Tel. 0748-
205247.

Vând bass auto, foarte puternic,
subwofer 2400W, plus sta

Auto-Moto-Velo

Vând în Zorlenţu Mare combin

ţiri, 3650 €. Tel. 0721-
470946 (RR)

Cump

ţie 2010, toate
dot ţie,
preţ 7.700 € negociabil; remorc

ţionare. Tel. 0721-252861,
0764-902001 (RR)

Vând în Herculane Rover
cabriolet 1,6, an de fabricaţie 1998,
2750 € negociabil; Opel Vectra, 1,7
turbo diesel din 1995. Preţ 1750 €
negociabil. Tel. 0753-221008. (RR)

Vând Skoda Fabia, consum 4.5,
stare foarte bun ţ 3500
€. Tel. 0727-245233, 0771-387519.

Vând Opel Insignia 2010,17.000
km. Preţ 18.000 € negociabil. Tel.
0767-890567, 0252-362776 (RR)

Vând tractor la 2000 €; voucher
la 400 €. Tel. 0730-248120 (RR)

Vând Ford din 1991, numere de
Franţa, 1200 €. Tel. 0745-304827.

Vând Renaul Laguna din 2000,
dot ţ 3200 €. Tel.
0255-517830 (RR)

Vând 2 cauciucuri de 155/80 cu
13 la 50 lei toate. Tel. 0729-824413.

Vând Logan diesel, an fabricaţie
2005, 170.000 km la bord, stare bu-
n ţ 2900 €. Tel. 0723-269619.

Vând Renault 21 break, înma-
triculat, an fabricaţie 1991, preţ 850
€. Tel. 0728-813340. (RR)

Vând motociclet -

ţie 94, preţ 1750 € negociabil.
Tel. 0742-162726. (RR)

Vând tractoare second hand;
cositoare de tractoare cu discuri
mari sau mici; greble de fân, insta-
laţie de ierbicidat

ţioneaz -

ţii
crom, an fabricaţie 2007. Preţ 9.000
€. Tel. 0733-732121. (RR)

Cump

ţie
1996; Vând motociclet

ţ

ţionare.
Preţ 4500 € negociabil. Tel. 0722-
748399 (RR)

Vând în Re ţa un cauciuc de
tractor 650/20. Tel. 0722-549045 (rr)

Vând Renault 21, an fab. 90,
înmatriculat, itp 2013, rulmenţi noi,
baterie nou

ţionare, înmatriculat în ţar
ţ negociabil 1800 €. Tel.

0731-162577.
Vând camionet

-

ţ 2000 € neg. Tel. 0742-
527232.

Vând Ford Mondeo MK3, an
2001, break, motor 2000 cmc TDDI,
8 airbag-uri, clim

-
ţ

2100 € neg. Tel. 0742-527232.

ă;
motocositoare Carpatina cu 3800 €;
Dacia Logan pe motorină din 2006
cu îmbunătă

ăr urgent Dacia Papuc,
1,9 diesel. Tel. 0742-003677 (RR)

Vând în Caransebe

ările, 5000 km, 5 ani garan
ă

auto de 5 tone în stare bună de
func

ă, euro 4. Pre

ări complete, Pre

ă. Pre

ă pentru dez
membrări. Tel. 0742-003677. (RR)

Vând 2 electromotoare pentru
tractor la 500 lei ambele; disc
ambreiaj ă presiune la 150 lei.
Tel. 0766-668048. (RR)

Vând în Grădinari Dacie pentru
voucher la 1000 lei. Tel. 0743-
508299 (RR)

Vând Golf 3, motor 1600 cmc, an
fabrica

ă ă impe
cabil. Tel. 0744-474676 (RR)

Vând Opel Vectra, model inser

ăr 2 cauciucuri 175/14 C
pentru Dacia Papuc. Tel. 0740-
770047. (RR)

Vând voucher auto. Tel. 0355-
411004. (RR)

Vând Peugeot 306 pentru piese
de schimb sau întreg, an fabrica

ă Yamaha,
1000 cmc, 150 de cai putere,
avariată pe fa ă; diverse piese de
Renault 19. Tel. 0355-801441,
0754-576100. (RR)

Vând în Măureni Skoda Fabia,
2003, stare perfectă de func

ă, stare perfectă, 900 €
neg. Tel. 0728-813340.

Vând voucher. Tel. 0722-
420002.

Vând VW Golf 3 1,4 benzină, an
fabricare 1993, în stare bună de
func ă din
2008. Pre

ă Mercedes
409D, motor 3000 cmc, 5 viteze,
punte dublă, cauciucuri bune, 4300
kg max. autorizat, stare bună, înma
triculat RO, nu are itp, asigurare

ă, electric, central,
ABS, ESP, consum 5%, acte Bulga
ria valabile dec.2011, variante, pre

ş Renault
Simbol an de fabrica

şi plac

şi utilaje. Tel.
0730-804745 (RR)

Vând Opel Vectra 120 CP, model
2007, arat şi func

şi

şi
baterie, pre

Vând Fiat Mareea 1997, climă,
geamuri electrice, oglinzi încălzite
electric etc., înmatriculat RO. Tel.
0765-212348.

Vând 2 cauciucuri noi 155/70/13
cu jante de Dacia 1410. Tel. 0722-
420002.

Cumpăr două vouchere auto.
Tel. 0743-132717.

Vând Dacia pt. rabla. Tel. 0744-
274556.

ANUNŢ
Privind licitaţia public pentru concesionarea

bunului imobil cl dire cu teren aferent în
suprafaţ de 3496 mp,

anul 2011, luna septembrie, ziua 01, orele 10.00

ă
ă
ă

Prim ria ora ului Boc a, cu sediul în str. 1 Decembrie 1918, nr.
22, organizeaz licitaţie public deschis conf. H.C.L. 91/31.05.2011
i a O.u.G. nr. 54/2006, pentru concesionarea bunului imobil cl dire

cu teren aferent înscris în CF. 31826 Boc a nr. cad 2315 Boc a
Român top: (1000/9/b, 1001/a/3/a) Boc a Român în suprafaţ de
3496 mp, pe o perioad de 25 de ani.

Bunul imobil mai sus menţionat nu este grevat de sarcini.
Concesionarea terenului se face în scopul desf ur rii de

activit ţi industriale nepoluante i f r risc tehnologic cu condiţia res-
pect rii prevederilor Planului Urbanistic General al ora ului Boc a.

Studiul de oportunitate i documentaţia de atribuire privind orga-
nizarea i desf urarea procedurii de concesionare se achiziţio-
neaza de la Compartimentul Evidenţa, Administrarea Patrimoniului
Public i Privat al ora ului, la contravaloarea de 20 lei, achiziţionarea
acestora fiind condiţie pentru acceptarea la licitaţie a ofertanţilor.

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

Ofertele vor fi transmise pân la data de 19.07.2011 la sediul
Prim riei Ora ului Boc a str. 1 Decembrie 1918, nr. 22, în dou
plicuri sigilate, unul exterior i unul interior, care vor cuprinde toate
actele prev zute în instrucţiuni i dovada depunerii garanţiei de
participare la licitaţie reprezentând un procent de 10% din preţul de
pornire la licitaţie.

Sedinţa public de deschidere a ofertelor va fi în data de
01.08.2011, ora 10.00 la sediul Prim riei Ora ului Boc a str. 1
Decembrie 1918, nr. 22.
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Vând Fiat Panda 2010, cu toate
dot ţ de start 5.300 €. Tel.
0744-639309, 0720-046446.

Vând Ford Focus 1800 PDCI,
2003. Preţ 3300 € negociabil. Tel.
0748-131343.

Vând în jud. Timi

ţ 2.000 € negociabil;
tractor U650 la 2.800 € negociabil.
Tel. 0742-544119 (RR)

ările. Pre

ă, cauciucuri noi,
jante de aluminiu, cârlig, 4 u

ş Golf 3, motor
de 1,9 turbodiesel, înmatriculat,
stare foarte bun

şi, unic
proprietar. Pre

Imobiliare
Vând urgent cas

ţ 10.500
€ negociabil. Tel. 0761-254918.

Caut s

ţa apartament,
lâng

ţ 27.000 € negociabil.
Tel. 0741-905725. (RR)

Vând în Caransebe

ţile, lâng

ţile. Preţ 27.000 €. Tel. 0770-
546799 (RR)

Vând în Herculane apartament 3
camere, 100 mp, zona fabrica de
pâine, cu toate utilit ţile, recent
renovat. Preţ 45.000 €. Tel. 0767-
890567, 0252-362776. (RR)

Schimb garsonier

ţ

ţ 12.000 €. Tel. 0722-
129259 (RR)

Vând teren pe valea Ţerovei,
vis-a-vis de cocserie, 500 mp. Preţ 2
€/mp, cu posibilit ţi de curent, ap

Vând dou

ţ
ţ

135.000 € neg. Tel. 0355-427473.

ţa, pe strada Petru Maior. Tel.
0765-268008 (RR)

Vând în G

ţ 20.000 € negociabil. Tel. 0746-
986781. (RR)

Vând apartament 2 camere în
Govândari, lâng ţ

ţ

ţ 25.500 €. Tel. 0728-
813340. (RR)

ă Tirol, 3
camere, baie, bucătărie, garaj,
curte+grădină 3000 mp, pre

ă închiriez o cameră pt. o
fată în Caransebe ă lic.
Pedagog ic . dana_v i t2000@
yahoo.com tel. 0729-956029.

Vând în Re
ă liceul mate-fizică, în bloc de

cărămidă, etaj 2, 60 mp, 23.500 €.
Tel. 0720-975785 (RR)

Vând în Boc ă, 2 camere,
bucătărie, două cămări, hol, anexe,
grădină. Pre

ă, 4 ca-
mere, bucătărie, hol, 2 băi, cămară,
curte, toate facilită ă pri-
mărie. Tel. 80.000 € negociabil. Tel
0727-586412, 0726-179981 (RR)

Vând apartament 3 camere în
Moroasa 1, zonă superbă, toate
facilită

ă

ă pe Aleea
Tineretului cu apartament cu 3
camere plus diferen ă. Tel. 0765-
050933 (RR)

Vând 2 hectare de teren la
Ezeri

ă ă,
gaz. Tel. 0730-248120 (RR)

ă case în Moroasa 2,
una cu etaj, cu 8 camere

ă cu o cameră, bucătărie, baie,
pivni ă, curte betonată, grădină,
anexe, ambele mobilate. Pre

Închiriez apartament 2 camere
în Re

ătaia casă, pe strada
Trandafirilor 148, două camere,
bucătărie, hol, cămară de lemne,
bucătărie de vară

ă pia ă, etaj 2,
amenajat, centrală termică, faian ă,
gresie, podele laminate, mobilat

ş pe lâng

şi

şa cas

ş, cas

ş. Pre

şi una
simpl

şi

şi teren 1650 mp.
Pre

şi
utilat. Pre
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BĂILE HERCULANE:

ORAVI

Muncitor necalificat la asamblarea,
montarea pieselor: 1; Operator tăiere: 1;

ăcare volane în
piele: 2; Cusător piese din piele

ădiri: 1; Lucrător gestionar: 1;

ŢA:

Ţ: 10

Ambalator manual: 1; Confecţioner îmbr
şi înlocuitori: 1; Îngrijitor animale: 1;

Îngrijitor cl Şofer de autoturisme şi
camionete: 1;

TOTAL JUDE

AJOFM: Locuri de munc@ vacante
la 27.06.2011

Vând sau schimb ap. în Reşi

şi rapid un apar
tament dotat şi modern .Dac

şa Montan

şi

şa Montan

şa Montan
şi

şi zona univ. vechi. Tel.
0726-701010.

Închiriez garsonier

şi şoara.
Tel. 0255-244250.

Vând apartament cu 4 camere +
garaj, zona Govândari, 60.000 €.
Tel. 0741-706965.

Vând gr şdea, 14 ari.
Tel. 0740-088315.

Vând apartament 2 camere, 47
mp, et. 2, Govândari, complet
renovat, modern, pre

şi curent, cu 8 €/mp. Este situat
la sosea interna

şului, la 1km de ieşirea
din Govândari, acces auto, 4000
mp, la nevoie dezmembr

ţa,
zona Lunc

ţiri. Tel.
0730-267222.

Vând avantajos -

ţi convinge. Tel. 0752-
205611.

Vând cas
-

ţiu comercial,
10 camere, preţ 35.000 €. Contact
adelatelechi@yahoo.com sau tel.
0255-552020 sau 0748-051170.

Vând urgent garsonier

ţ negociabil.
Tel. 0785-866199.

Vând garsonier ţa s 39
mp, et. 3, balcon. Tel. 0768-839650.

Vând cas
-

ţ

.

ţa confort 1, etaj 1
sau 2, exclus turn, renovat -

ţiri. Tel. 0771-449583
Proprietar vând apart. 2 camere

în Moroasa II, izolare termic
ţ

16.500 €. Tel. 0721-367068.
Vând teren în Bratova 5.000 mp

cu utilit ţi, preţ 2,5 €/mp neg. Tel.
0726-701010.

Vând apartament zona Valea
Domanului, 3 camere. Tel. 0726-
701010.

Vând apartament 2 camere în
Govândari

ţ

ţ 130 €. Tel. 0355-
803016, 0745-518950.

Vând cas ţ sau schimb
cu apartament Re ţa, Timi

ţ 25.000 €
negociabil. Tel. 0770-428222.

Vând teren 960 mp, în centrul
B

ţional

Vând cas

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

ă faci o
vizită te po

ă în Boc ă la
str. principală, compusă din 2 cor
puri, dispune de spa

ă, Aleea
Tineretului, et. 1, merită văzută,
exclus intermediari, pre

ă în Re

ă Boc ă, 3
camere, bucătărie, baie, gresie, fa
ian ă, podele laminate, termopane,
centrală încălzire gaz, terasă, acces
auto, curte, grădină. Tel. 0724-
700792

Schimb casă Boc ă cu
apartament Re

ă 3 came
re cu îmbunătă

ă
exterioară, geamuri termopan. Pre

ă

ă, 30 mp,
Govândari. Tel. 0741-132826.

Vând cameră de cămin cu
centrală proprie, faian ă, gresie,
termopan, mobilată, utilată, baie cu
cadă. Tel. 0356-178459.

Închiriez apartament 2 camere
confort 1, decomandat, mobilat în
Govândari, pre

ă în Prilipe

ădină în So

ăile-Herculane cu 100 €/mp. Tel.
0720-026801.

Vând teren 17.000 mp intravilan
Mehadia, la 3 km de Băile-
Herculane, posibilitate racordare la
apă

ă, FS 60 m.
Tel. 0720-026801.

ă modernă, s+p+1+
pod mansardabil, zonă centrală,
ideală pentru firme, 150 mp, curte
130 mp, 99.000 €, negociabil. Tel.
0728-972294.

Vând apartament 4 camere
decomandate, et. 3/4, izolat termic,
centrală nouă, climă, termopane,
podele, aproape de centru. Tel.
0769-648728.

Teren de vânzare pe drumul
Caransebe

ăm. 0755-
070696.

Vând apartament 3 camere,
confort 1, decomandat, etaj 4/4, pe
Valea Domanului. Este renovat,
mobilat, 90 mp, două băi, balcon,
boxă 40m. Pre

Vând teren plat 20.000 mp, la 6
km de Băile-Herculane, pe malul
râului Belareca, la 300m de sosea
interna ă. Tel. 0720-026801.

Vând teren 3000 mp, la 2 km de
gara Băile-Herculane, zona Iedăr

ă din cărămidă arsă, 3
camere, baie, bucătărie, hol, terasă
mare, gaze naturale, centrală ter
mică, sobă de teracotă, apă curen
tă,canalizare, cote ăsări,

ă,
complet utilat. Tel. 0752-951705.

Vând apartament cu o cameră,
decomandat, centrală termică,
încălzire prin pardoseală

ă interioară de fier. Pre

ă, 2 camere, pe
Strada Căminelor, complet mobila
tă, cu toate dotările, pre

ătaia casă, în centru, 2
camere, decomandată, baie, hol,
cămară de alimente, plus o casă în
curte, garaj, anexe, grădină 1520
mp, sau schimb cu apartament 2-3
camere în Re

ătaia grădină, loc de
casă, în centru, suprafa

ătă
ă

plus diferen ă. Tel. 0355-802548,
0749-486188.

Închiriez garsonieră, mobilată,
utilată, zona Govândari. Tel. 0763-
683888, 0769-692798.

Vând două case în aceea

ă cu etaj, în Re
ătărie, încălzire

centrală, garaj, pre

ă, confort 1. Pre

ă 3 camere, curte,
grădină, anexe, garaj, fântână cu
apartament cu două camere plus
diferen

ă în satul Butin, jude
ădină,

3700 mp, livadă pomi, pădurice,
anexe. Tel. 0755-612269.

Vând casă 3+1 camere, bucă
tărie modernă, baie, centrală, curte
acoperită, gresie, grădină cu terasă,
gril, vie. Str. Kogălniceanu. Pre

ă foarte bună, pre

ţ negociabil. Tel
0754-895354.

ţional

-
ţa, cu 5 €/mp. Tel. 0720-026801.

Vând cas

-
-

ţ de p

-

ţ
negociabil. Tel. 0757-527876, 0729-
566154, 0744-843054.

Vând apartament 2 camere,
confort 1, etaj 3/4, izolat, Re ţa,,
zona Gara de Nord, Strada Progre-
sului, Preţ 25.000 € negociabil. Tel.
0770-425944. 0355-407284.

Vând garsonier
-

ţa. Tel. 0747-
832171, 0256-410590.

Vând în G
ţa 1000 mp.

Preţ 12 €/mp negociabil. Tel.
0747832171, 0256-410590.

Vând urgent apartament 3 ca-
mere, confort 1, semidecomandat,
cu îmbun ţiri sau schimb cu apar-
tament 2 camere sau garsonier

ţ

ţul Timi ţ 80.000 €.
Tel. 0756-631629.

Vând cas ţa, 5
camere, baie, buc

ţ acceptabil. Tel.
0722-501895.

Vând apartament 2 camere la
etajul 3. Preţ 22.000 € negociabil.
Tel. 0353-402747, 0752-440404.

Vând apartament 3 camere,
confort 1, zona Trandafiru. Tel.
0255-253973.

Vând apartament 2 camere în
Lunc ţ 20.000 €. Tel.
0721-622245.

Schimb cas

ţa. Tel. 0730-074227.
Vând vil ţul

Timi

-

ţ ne-
gociabil 70.000 €. Tel. 0731-511797

Vând apartament confort 1, în
Micro 2, zon ţ
negociabil. Tel. 0770-445699.

şi

şpais,
magazie lemne, garaj la strad

şi calorife
re, ferestre termopane, uşi de lemn
şi uş

şi

ş 15.000 €.
Tel. 0744-639309, 0720-046446.

Vând în G

şi

şi
curte, în jude ş. Pre

şi

ş, 10 camere, beci, gr
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Persoan

ţi menajere. Tel. 0726-
143074.

Caut copii

ţ -
-

ţ
-

ţ de criz

ţi, botezuri,
evenimente. Transfer casete audio-
video, discuri vinil pe cd-dvd.
Cump

ţ

ţa

ţa rigips
podele laminate izolaţii din polistiren
montez usii int instalatii sanitare

ă serioasă, 48 ani,
profesie inginer, ofer servicii de
calitate pentru îngrijit copii sau
activită

ătrâni pentru
îngrijit. Tel. 0770-391275.

Acord asisten ă juridică, recupe
rări debite, uzucapiuni terenuri/ca
se, înfiin ăm firme.Tel. 0727-505315

Execut ziduri de piatră, mansar
dări, acoperi ă de la A la Z.
La pre ă. Tel. 0740-558761.

Transport marfă. Tel. 0745-
274929.

ăcoritoare

ări nun

ăr-vând muzică pe cd-dvd
originale. 0723-616268 sau e-mail
dorel_luca_resita@yahoo.com

Execut ziduri de piatră, placări
cu piatră, acoperi ări.
Montăm gresie, faian ă, podele
lambriuri. Tel. 0743-907757.

Executăm lucrări int-exterior
gresie faian

şi b

şuri, cas

Transport persoane din/în
Austria dulciuri, r şi cafea
gratis. Tel. 0760-277161 sau 0725-
187589.

Sonoriz

şuri, mansard

şarpante constructi
de la a la z fier beton dupa proiect
tavane rigips preturi avantajoase
Tel. 0733-609770, 0735-104999,
0735-272453.

Execut gresie faian

şi
electrice toata gama la preturi
accesibile. Tel. 0769-421706

Oferte-Cereri

de Serviciu

Vând teren intravilan în C in
Daicoviciu, la 8 metri de

ţ
ţ 3000 €. Tel. 0721-508932 (RR)
Vând teren 2 hectare pe calea

Caransebe ţia peco.
Tel. 0720-035930. (RR)

Vând cas -

.
ţ

ţ 27.000 €
negociabil. Tel. 0721-508932 (RR)

Vând cas

ţ 80.000 €
negociabil. Tel. 0256-224045. (RR)

Vând cas ţa cu 6 came-
re, dou

ţe, 540 mp,
preţ negociabil 110.000 €. Tel. 0744-
615905. (RR)

Vând apartament cu 4 camere,
etaj 3, îmbun ţit, pe Alea Buzia

ţ

ţ 6.000 €. Tel. 0355-
416555 (RR)

Vând apartament pe Aleea
Galaţi, 2 camere, buc

ţ 30.000 €. Tel. 0770-
704864 (RR)

Vând cas
ţ 45.000 €. Tel.

0764-508521 (RR)
Vând în Eftimie Murgu cas

-

-
ţa pe strada Petru Maior.

Tel. 0765-268008. (RR)
Vând cas ţul Nou,

nr. 26 cu 18.000 € negociabil. Tel.
0755-902124. (RR)

Ofer spre închiriere garaj pe
strada Rodnei. Tel. 0747-081224.

De închiriat garsonier

ţa pe Bulevardul
Republicii. 120 € pe lun

Vând în Re ţa apartament, pe
Aleea Nuferilor, 2 camere decoman-
date, preţ 25.000 € negociabil. Tel.
0770-926330.

Vând teren extravilan în Ezeri

ţ 8000 € neg.
Tel. 0761-649997.

ţa în
Surducul Mare. Tel. 0355-805986

Vând teren Ezeri

ţionat etc. Preţ 45.000 €
negociabil. Tel. 0752-205611.

Doresc s
-

-t
şoseaua

european

şului, lâng

şpais, hol mare, în curte
dou

şi porci, curte betonat

şoara, 3
camere, buc

şi

ş,
bloc 2, scara 2, apartament 10, sau
schimb cu 2 camere plus diferen

şte gr

şi
debara. Pre

şa cu gr
şi pomi fructiferi. Pre

şi

şi

şi

ş
în apropiere de intrarea în sat direct
la sosea se poate face pesc

şi

ş la sosea. Tel.
0729-477735.

Vând apartament cu 3 camere
decomandate la etajul 2 în bloc
izolat termic cu 2 balcoane închise
în termopan, telefon, internet, cablu
tv, aer condi

şi Liceul
Economic, inclusiv Bulevardul
Muncii. Tel. 0734-132568.

ă 70. Suprafa ă 1600 mp,
pre

ă sta

ă în Constantin Daico
viciu, 3 camere de 5x5, la stradă,
bucătărie,

ă bucătării de vară, grajd, anexe
pt păsări ă
plus fântână în curte. Suprafa ă
totală 1700 mp. Pre

ă în Timi
ătărie, baie, hol, front

stradal 175 mp. Pre

ă în Re
ă băi, încălzire centrală,

garaj, grădină, dependin

ătă

ă.
Tel.0255-236394, 0763-661714.

Vând în Gârli ădină cu loc
de casă. Pre

ătărie

ă în Boc ădină

ă
mare cu 4 camere la 58.000 €
negociabil. Tel. 0255-243390 (RR)

Vând în Mehadia casă cu gră
dină mare la 34.000 €. Tel. 0767-
470450 (RR)

De închiriat apartament 2 came
re în Re

ă în Driglovă

ă, etaj 1, la
cămin, utilată, 300 lei pe lună plus
cheltuielile. Tel. 0723-524454,
0760-270240 (RR)

De închiriat apartament cu 3
camere în Re

ă neg. Tel.
0723-520785, 0255-231068. (RR)

ărie, apa
este în apropiere, pre

Vând casă la 40 km de Re

ă închiriez garsonieră
sau apartament cu 2 camere, nemo
bilate, situate între Billa

Imobiliare
Vând teren arabil, suprafaţa 3,5

ha, preţ 6000 €. Tel. 0721-622245.
Vând în Anina apartament cu 3

camere, decomandat, buc

ţ 5000 € neg. Tel.0748-301892.
Vând teren, 4000 mp, pe Valea

Ţerovei, gaz, ap

Ţerova cu 6 €/mp.
Tel.0736-455815.

Vând apartament 4 camere, etaj
2/4, confort 1, izolat termic, deco-
mandat, central

ţa, Micro 4, Preţ negociabil. Tel.
0721-906062, 0770-454966.

Vând cas

-

ătărie,
baie cu cadă, 2 holuri, 2 balcoane.
Pre

ă, curent cu 5 €/mp
sau schimb cu apartament. Tel.
0736-455815

Vând grădină, 500 mp, cu număr
de casă în

ă termică, situat în
Re

ă Dognecea (centru),
zona de munte

ă betonată, bucă
tărie, curte. Tel 0355-411682, 0733-
594026.

şi

şi deal, cablu tv, 2
camere, fântân

Fac pr ţi sau
orice ocazii. Rog seriozitate. Tel.
0749-226374.

Caut pentru îngrijit b

ţ
convenabil (la înţelegere). Tel.
0744-639309, 0720-046446.

-

ăjituri pentru nun

ătrâni sau
copii. Cer seriozitate. Tel. 0771-
109874.

Meditez ore de matematică
ă, nivel gimnazial

Distribuim reclame, pliante, flu
tura

şi
fizic şi liceal, pre

şe. Tel. 0760-277161 sau 0725-
187589.

ANUNŢ
Prim ţa organizeaz

din cadrul biroului Financiar Contabil al aparatului de specialitate.

ăria ora ă, la sediu, concurs
(examen) în perioada 26-30 august 2011, pentru ocuparea

şului Oravi

: în termen
de 20 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial Partea a III-a, la
sediul Primăriei oraşului Oraviţa, str. 1 decembrie 1918 nr. 60

Relaţii suplimentare la telefon nr. 0255 571133, int.13.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54
din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici,
republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare.

:
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv

studii superioare, absolvite cu diplomă de licenţă - în Ştiinţe
economice în domeniul Contabilitate;

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei
publice

- cunoştinţe operare PC

func

ă

ţiei
publice de execuţie vacante, de consilier, clasa I, grad debutant

Condiţii de desf şurare a concursului

în data de 26 august 2011 ora 10.00 la sediul
Primăriei oraşului Oraviţa, jud. C-S

în data de 29 august 2011 ora 10.00 la sediul
Primăriei oraşului Oraviţa, jud. C-S

Condiţii de participare la concurs

�

�

�

data până la care se pot depune dosarele de înscriere

Condiţii generale

Condiţii specifice de participare la concurs

proba scrisă

interviul

-

-

;

�

�
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ţean DJ
582B Re ţa - Secu

Întreaga zon se împarte pe
activit ţi: belvedere, zon

ţ
ţ

ă disponibilă: 2 ha
zonă de agrement
este pe drumul jude

ă
ă ă de

pescuit sportiv, zone de plaja i
alimenta ie publică, zonă tip
strand/parc de distrac ie cu
specific acvatic (pe timp de iarnă
această zonă se poate amenaja
ca un patinoar natural pe zonele
cu apă mică), centru de canotaj,
zone de făcut focul, zonă cu
terenuri sportive, cazare i
parcări aferente.

şi

ş

ş

Zona platou Secu

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

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

şura activitatea în Municipiul REŞI
şi s

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

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

şura activitatea în Municipiul REŞI
şi s

Se propune:
un loc de joac pentru copii
o oglind de ap ca element de atracţie
un spaţiu dedicat persoanelor în vârst
un amfiteatru în aer liber
un cinematograf
alei pietonale

�

�

�

�

�

�

ă
ă ă

ă

Zona Driglovăţ


