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Protestatarii reşiţeni aşteaptă de două săptămâni un răspuns de la Guvern

„Guvernul nu ştie că Reşiţa există!”
Matei Mircioane
„Guvernul României nici nu ştie că oraşul
Reşiţa există”, au spus protestatarii din Reşiţa,
după ce au aşteptat mai bine de două
săptămâni după un răspuns la o petiţie
transmisă lui Emil Boc şi Guvernului, prin
intermediul Prefectului jude ţului Cara şSeverin. Pentru că nu au primit răspuns, o
delegaţie a manifestanţilor a cerut, marţi 31
ianuarei, o întrevedere cu Prefectul, Octavian
Ţunea, pentru a-şi exprima nemulţumirea cu
privire la faptul că Guvernul, nu numai că nu
pune în aplicare revendicările exprimate în
scris, dar nici măcar nu se oboseşte să
răspundă la o scrisoare oficială, trimisă în
numele cetăţenilor nemulţumiţi din Reşiţa.

Prefectul a primit un grup de şapte
reprezentanţi ai manifestanţilor şi le-a ascultat
doleanţele. Unul dintre purtătorii de cuvânt ai
grupului, Daniel Axman, a acuzat Guvernul şi
„Preşedintele jucător” că prin măsurile
economice luate au dus la excluderea socială
a 10 milioane de români. Axman a spus că
reşiţenii vor continua să protesteze în piaţa
publică, cerând demisia Puterii, până când nu
vor fi satisfăcute revendicările depuse la
Prefectură şi înaintate Guvernului în data de

17 ianuarie, a.c. Iată care sunt acesta
revendicări:
1. Renunţarea la distrugerea statului
social;
2. Stabilirea unui salariu minim pe
economie de 1 000 de lei;
3. Renunţarea la setul de legi ce vizează
reducerea pensiilor şi salariilor;
4. Revenirea la un TVA de 19%
5. Începerea discuţiilor cu partenerii sociali
pentru modificarea următoarelor legi: Legea
1/2011, Legea 95/2006, Codul Muncii, Legea
62/2011 - Legea Dialogului Social;
6. Anularea debitelor stabilite de către
Curtea de Conturi pentru salariaţii din sistemul
bugetar;
7. Acordarea tuturor drepturilor stabilite
prin CCM sau prin legi speciale;
8. Renunţarea la comasarea alegerilor;
9. Stabilirea unui raport maxim între
salariul minim pe economie şi salariul maxim
de 1/15;
10. Respectarea dorinţei membrilor de
sindicat de a le fi reţinută cotizaţia pe statul de
plată;
În document mai erau cuprinse şi revendicări adresate autorităţilor judeţene şi locale,
cum ar fi alocarea către primării a fondurilor
venite de la Guvern, după numărul de locuitori,
nu după criteii politice, precum şi instituţionalizarea unor forme de dialog social pentru
stabilirea unui plan de dezvoltare a Reşiţei.
Prefectul a răspuns că recunoaşte dreptul
cetăţenilor de a protesta, a spus că a înaintat
petiţia Guvernului şi a promis că va interveni,
din nou, la Guvern pentru a primi un răspuns la
petiţia cu cele 10 revendicări. Prefectul, însă, a
fost de părere că, probabil, nu toţi cetăţenii
judeţului sunt de acord cu aceste cereri,
întrucât sunt relativ puţini cei care protestează.

Manifestanţii nu au fost de acord cu această
afirmaţie, spunând că oamenii nu ies la
proteste deoarece şefii lor îi ameninţă. Întrevederea s-a încheiat după ce Prefectul, Octavian
Ţunea, a promis că va interveni pentru
rezolvarea unui caz social respectiv, al unei
femei care solicită de mai mulţi ani o locuinţă.
În tot acest timp, manifestanţii din piaţă nu
au încetat să scandeze: „Jos Guvernul!”, Jos
Băsescu!”, „Jos mafioţii!”, „Jos PD-L-ul!” Marţi,
31 ianuarie, a fost a 17-a zi de proteste la
Reşiţa şi, la fel ca în celelalte zile, protestatarii
reşiţeni au ocupat spaţiul din faţa clădirii în
care se află Consiliul Judeţean şi Prefectura
Caraş-Severin. Au fost aproximativ 70 de
manifestanţi care au scandat aceleaşi lozinci,
privind demisia Guvernului, a Preşedintelui şi
a Partidului Democrat-Liberal, acuzând actuala Putere că este cauza sărăciei şi a corupţiei
din România. Protestatarii au subliniat, din
nou, că nu reprezintă niciun partid, nicio
asociaţie ori sindicat, ci sunt reprezentanţii
cetăţenilor nemulţumiţi.
Câţiva cetăţeni, recunoscuţi drept lideri ai
grupului, şi care dădeau tonul la scandări, au
amintit că toate partidele care s-au perindat la
Putere sunt vinovate de sărăcirea populaţiei
ţării, în general, precum şi a Reşiţei şi a judeţului Caraş-Severin, în particular. Unul dintre
aceşti lideri, Mihai Orbulescu, ne-a informat
că, deşi aprobarea, dată de Primărie, pentru
manifestaţiile din piaţă urma să expire
miercuri, 1 februarie, protestele vor continua,
deoarece a fost depusă o nouă cerere pentru
autorizarea unor mitinguri de protest, însă
aceasta nu s-a făcut în numele vreunei asociaţii de revoluţionari sau în numele vreunui sindicat, ci la solicitarea Grupului de Protestatari
din Reşiţa. Astfel autorizarea mitingurilor s-a
prelungit până în data de 15 februarie.

Expoziţie internaţională de pictură la Reşiţa
De: MATEI MIRCIOANE

La galeria „Agora” din Reşiţa, este
deschis ă expozi ţia de art ă plastică a
„Atelierului Internaţional de Artă - Gernik”,
desfăşurat în vara anului trecut în organizarea
Funda ţiei „Axa Art” din Timi şoara..
Deschiderea expoziţiei a avut loc la sfârşitul
lunii ianuarie, în prezenţa mai multor artişti,
care au fost prezenţi la atelierul artistic din
Pe
munţii ce străjuiesc Clisura Dunării.
simezele galeriei sunt expuse lucrările
artiştilor Costin Brăteanu, Florina Gaşpar,
Matyas Laszlo, Melania Mureşan, Sorin
Nicodim, Adrian Sandu, Vasile Sandu, Tar
Bela, Torok Janos Csaba - din România,
Arnyas Koppany Akos, Marton Eniko, Nagy
Otilia, Simon Edina - din Ungaria, Dragolijub
Firulovici şi Dragan Stokic - din Serbia.

Editorial

În deschiderea manifestării, preşedintele munţilor, unde nişte oameni gospodari au
Uniunii Artiştilor Plastici din Reşiţa, Ion edificat o localitate cu arhitectură aparte, ce
Bobeică, instituţia pe care o conduce este aminteşte de Bohemia veacului al XIX-lea.
onorată să găzduiască o expoziţie de înaltă
ţinută, organizată de un tânăr artist plastic şi
manager cultural respectiv, Costin Brăteanu,
preşedintele Fundaţiei „Axa Art”.
Costin Brăteanu a amintit de toţi artiştii
particpanţi şi a vorbit despre activitatea
fundaţiei al cărei preşedinte este, fundaţie
care a reuşit să organizeze expoziţii itinerante
în mai multe oraşe din ţară şi din străinătate.
Aceste expoziţii au rolul de a promova arta
plastică, dar şi unele localităţi, care se pot
înscrie în circuite de turism cultural. Criticul
Călin Chincea a vorbit despre peisajul fabulos
dintr-un spaţiu aparent marginal, din creierii

Dan Popoviciu

Am încercat luni, poate ani la rând, să ies din tipologia
afirmaţiilor ce defineau societatea românească drept o
demnă urmaşă a educaţiei stalinist-comuniste. Credeam
că am scăpat de multă vreme de acest sindrom. Dar,
stupoare, mi-a fost readus în minte recent, cu ocazia citirii
unui comentariu pe pagina de Net a colegului Nafiru, mai
precis pe Argument. Mircioane, alt coleg, consecvent cu
promovarea culturii pe orice canal media posibil, cred că iar da drumul şi pe un şanţ ce poate duce apă culturală,
scrie că actorii reşiţeni vor susţine două spectacole într-o
zi. Unul la matineu, pentru copii, şi altul seara, pentru
adulţi. Şi se găseşte un cretinoid, un demn urmaş al
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Kakaia cultura?
stahanovismului, sau poate un postac politic de opoziţie
angajat să radă tot ce poate fi benefic puterii să scrie că: Că
ce? Că reprezentaţiile actorilor teatrului reşiţean sunt de
căcat, pentru că instituţia este condusă de Nicu
Vlădulescu. O fi Nicu o persoană controversată, o fi prea
bonom, o fi prea devotat, o fi prea artist, o fi prea
revoluţionar, o fi prea. Dar, Vlădulescu a reuşit, cu bani
puţini, să facă o stagiune permanentă la Reşiţa şi la
Caransebeş, şi duce teatrul la Deva, la Timişoara. Pe
lângă aceste considerente, mai spun că am asistat şi la
matineul anunţat de Mircioane şi la piesa de La ora 19.
Superb! Dăruire, trăire, pasiune înconjurate de un public

fenomenal. Şi în număr şi în calitate. La matineu n-au fost
suficiente locurile din sală, copiii fiind dirijaţi şi înspre
balcon. Seara, sala plină ochi. Ce este altceva decât
întoarcerea reşiţenilor la teatru? Este o acţiune politică a
puterii, este o anomalie ca altele prezumtive ale lui Nicu?
Vom putea oare, acum la mai bine de douiă decenii de la
marele deranj să ne recunoaştem valorile? Este clar că
toată societatea în ca re trăim este prinsă în chingile putorii
politice. Dar, în momentul în care sărim cu drujba politică la
gâtul culturii, cred că ne descalificăm total ca popor
umanist, creştin sau doar implorator de Dumnezeu.

5 949994 960103

Ordinea de zi a {edin]ei ordinare a Consiliului Local Re}i]a din data de 31 ianuarie 2012
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei
Bugetului Local pentru trimestrul IV 2011. (retras)
2. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local
pentru suplimentarea valorii lucrărilor la investiţia „Reabilitare
carosabil, amenajare locuri de parcare şi trotuare, zona Triaj Luncă - Moroasa din municipiul Reşiţa“. (retras)
3. Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului în
vederea încheierii actului adiţional la contractul de Leasing
financiar nr. 117/11.09.2006 Cesionat în 18.11.2008 de la S.C.
URBAN S.R.L., încheiat între Serviciul Public - „Direcţia
pentru Întreţinerea şi Repararea Patrimoniului Consiliului
Local Reşiţa“ şi Casa de Insolvenţă Transilvania Filiala Timiş
S.P.R.L. administratorul judiciar al S.C. IDEA FINANCIAR
S.R.L. - în insolvenţă. (aprobat)
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea caietului de
sarcini pentru atribuirea, prin licitaţie publică, a contractului de
achiziţie publică „Lucrări de îndepărtare a vegetaţiei Amenajare păşuni, proprietatea municipiului Reşiţa, judeţul
Caraş-Severin“. (aprobat)
5. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii de
strada Valea Bîrzăviţei, pentru drumul situat în municipiul
Reşiţa, între DJ 581 Reşiţa - Oraviţa şi zona Valea Bîrzăviţei,
trup 17 „Gerasis“, cu acces din DJ 581. (aprobat)
6. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 3 „Tipurile de abonamente existente şi rapoartele dintre
călătoria cu abonament şi bilet“ la Contractul de delegare a
gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin
curse regulate în Municipiul Reşiţa nr. 15.516/15.09.2011, prin
actul adiţional nr. 2. (aprobat)
7. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la H.C.L.
nr. 405/15.12.2011 pentru modificarea şi completarea H.C.L.
nr. 145 din 31 mai 2011 privind stabilirea impozitelor şi taxelor
locale pentru anul 2012 Capitol IV - Impozitul pe mijloace de
transport - poziţia „art. 263 alin. 4 şi alin. 5 “. (aprobat)
8. Proiect de hotărâre privind abrogarea, modificarea şi
completarea unor poziţii din anexele H.C.L. nr. 51/2001 privind inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al mun.
Reşiţa, cu modificările şi completările ulterioare. (aprobat)
9. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea
H.C.L. nr. 267/2009 privind constituirea Comisiei de verificare
a activităţii tuturor serviciilor publice aflate sub autoritatea
Consiliului Local, a Instituţiei Publice - „Fotbal Club Şcolar“
Reşiţa şi a Aparatului de specialitate al Primarului, cu
modificările şi completările ulterioare. (aprobat)
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii
al Serviciului Public - „Direcţia pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat al municipiului Reşiţa“ de sub autoritatea
Consiliului Local. (aprobat)
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării unei
delegaţii la CAEN (Franţa). (aprobat)
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Înţelegerii de
cooperare între localitatea Reşiţa din România şi Localitatea
Vrsac din Serbia. (aprobat)
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii/dezmembrării unui teren în suprafaţă de 110 mp din suprafaţa
identificată în C.F. 32366 Reşiţa nr. top R201/c/12/1/1 situat în
municipiul Reşiţa, str. Octavian Goga F.N. (aprobat)
14. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitaţie
publică a terenului în suprafaţă de 402 mp teren, înscris în C.F.
nr. 7 Câlnic, nr. top 285/b/2/a/2/… b/1/a/1/a/1/b/1/2/2/b/3/
1/2/b/2/b/1/2/b/1/a/2/2/b/1/a/2/1/b/b/2/2/a/1, Izlaz, situat în
Reşiţa, Bistra FN, pentru construire studio imprimări audiovideo. (aprobat)
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării
prin licitaţie publică a suprafeţei de 594 mp teren, localitatea
Reşiţa, str. Nergăniţa FN, înscris în C.F. nr. 7 Câlnic, nr. top.
285/b/2/a/2/…b/1/a/1/a/1/b/1/2/2/b/3/1/2/b/2/b/1/2/b/1/a/2/2/
b/1/a/2/1 Izlaz, pentru construire atelier croitorie şi locuinţă
familială. (aprobat)
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din
domeniul public şi trecerea în domeniul privat al municipiului
Reşiţa, a suprafeţei de 1500 mp teren, localitatea Reşiţa, satul
Moniom D.N. 58 B, înscris în C.F. nr. 30127 Reşiţa, nr. top.
18/b/5/9/1/2/2/b/2/a/2/b/2/c/4/b/1, nr. cad. 6068, în vederea
concesionării prin licitaţie publică pentru construire centru de
asistenţă rutieră, echipare edilitară. (aprobat)
17. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul
public în domeniul privat al municipiului Reşiţa a terenului în
suprafaţă de 8 mp. identificată în C.F. nr. 32779 Reşiţa, nr. top.
R203/27, în vederea concesionării fără licitaţie pentru
practicare gol acces în demisolul clădirii - case, str. Piaţa 1
Decembrie 1918 nr. 7, către S.C. CASE S.A. (aprobat)
18. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul
public în domeniul privat al municipiului Reşiţa a terenului în
suprafaţă de 630 mp. identificată în C.F. nr. 31426 Reşiţa, nr.
top. R201/c/9, în vederea concesionării fără licitaţie pentru
extindere restaurant Bloc 800 Reşiţa, str. Petru Maior, nr. 2, bl.
800, către S.C. BEG COMPANY IMPEX S.R.L. (retras)
19. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul
public în domeniul privat al municipiului Reşiţa a terenului în
suprafaţă de 72 mp. identificată în C.F. nr. 3701 Reşiţa
Română, nr. top. R201/b, în vederea concesionării fără
licitaţie pentru extindere spălătorie auto, str. A.I. Cuza FN,
către SC UNICONSTRUCT 2000 SRL. (aprobat)
20. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 2 la nr. HCL
319/2011 şi aprobarea actului adiţional la contractul de
asociere dintre Consiliul Local al municipiului Reşiţa şi S.C.
SUISSE trail S.R.L. (aprobat)
21. Proiect de hotărâre privind împuternicirea d-şoarei
Stîngu Ana, din cadrul Serviciului Public - „Direcţia de
Asistenţă Socială“ din subordinea Consiliului Local, în
vederea asigurării apărării intereselor Consiliului Local al
Municipiului Reşiţa în procesele în care este parte. (aprobat)
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea radierii dreptului
de administrare în favoarea Întreprinderii de Gospodărie
Orăşenească Reşiţa, instituirea dreptului de administrare în
favoarea Consiliului Local al municipiului Reşiţa asupra unui
teren şi construcţie în suprafaţă de 271 mp, înscris în C.F.
37758 nr. cad. 37758 şi vânzarea spaţiului construit în
suprafaţă de 130 mp. în indiviziune, fără licitaţie potrivit
prevederilor Legii nr. 341/2004, domnului Cucu Ion şi

2

| 2 - 8 Februarie 2012 | PRISMA

domnului Dinculeasa Constantin. (aprobat)
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii/dezmembrării unui teren în suprafaţă de 569 mp din suprafaţa
identificată în C.F. 4945 Reşiţa Română nr. top R201/j/10 situat în municipiul Reşiţa, str. Nicolae Titulescu nr. 1. (respins)
24. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul
public în domeniul privat al municipiului Reşiţa a terenului în
suprafaţă de 2 mp. identificată în C.F. nr. 15481 UAT Reşiţa nr.
top. G100/h/60/20/1/a/b/2/2/3/3/2/b/1/b/a/2/1/b/e/2/b/2/1/a/2/
1/b, nr. cad 5843, în vederea concesionării fără licitaţie pentru
acces exterior cabinet tehnică dentară, str. Progresului, nr. 2,
sc. 3, ap. 3, către BODAN CRISTIAN FLAVIUS. (aprobat)
25. Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii de la
plata majorărilor de întârziere pentru persoanele fizice care
achită integral, în perioada 01.02.2012 - 31.03.2012, debitele
principale restante reprezentând chirii locuinţe, existente în
sold. (aprobat)
26. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului local pentru finanţarea unor investiţii. (aprobat)
27. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de
venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Reşiţa
pe anul 2012. (retras)
28. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr.
270/2011 privind acordarea de facilităţi la transportul în
comun. (aprobat)
29. Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii de la
plata impozitului pe clădiri aferent clădirilor situate în Reşiţa,
str. Paul Iorgovici, nr. 44 şi Reşiţa, str. Başovăţ, nr. 10, datorat
bugetului local al Municipiului Reşiţa pentru perioada
01.02.2012 - 31.12.2012 de Asociaţia Caritativă „Sfântul
Vicenţiu de Paul“ Reşiţa - Graz. (aprobat)
30. Proiect de hotărâre privind asocierea Consiliului Local
al municipiului Reşiţa cu Asociaţia Vânătorilor Reşiţa Alpina
cu o suprafaţă de 16800 mp teren în vederea realizării unui
Poligon de tir - Zona agrement Moniom. (respins)
31. Proiect de hotărâre privind aprobarea Propunerii
Consiliului Local al Municipiului Reşiţa referitoare la
evaluarea performanţelor profesionale individuale ale
Secretarului Municipiului Reşiţa. (aprobat)
32. Informarea nr. 15794/27.12.2011 a Serviciului Public „Direcţia de Asistenţă Socială“ privind situaţia ajutoarelor de
urgenţă acordate conform H.C.L. nr. 400/24.11.2011.
33. Informarea nr. 17308/19.12.2011 a Serviciului Public „Direcţia pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat al
municipiului Reşiţa“ privind identificarea terenului solicitat pt.
concesionarea a 2 boxe garaje pe Str. Făgăraşului nr. 26.
34. Informarea Compartimentului audit public intern
privind evoluţia veniturilor şi a cheltuielilor la S.C. PIEŢE
REŞIŢA S.R.L. în perioada 01.01.2011 - 30.11.2011.
35. Raportul nr. 18624/27.12.2011 a Compartimentului
Audit Public Intern privind colectarea veniturilor la Serviciul
Public - „Direcţia pentru Administrarea Domeniului Public şi
Privat al Municipiului Reşiţa“.
36. Avizul condiţionat al S.C. AQUACARAŞ S.A. privind
solicitarea pentru investiţia „Reabilitare sistem termoficare minipuncte zona PT 18, PT 22, PT 29” înregistrată la
Registratura Consiliului Local cu nr. 20795/16.12.2011.
37. Adresa Inspectoratului de Stat în Construcţii Inspectoratul Judeţean în Construcţii Caraş-Severin privind
„Reabilitare staţie de tratare a apei potabile şi Modernizare
Uzina de Apă mun. Reşiţa” şi „Reabilitare şi extindere reţele
apă potabilă şi canalizare - Reşiţa, Mociur, Municipiul Reşiţa“
înregistrate la Registratura Consiliului Local cu nr.
20804/16.12.2011.
38. Comunicat de presă referitor la articolul apărut în ediţia
din 15.12.2011 a Jurnalului de Caraş-Severin cu privire la
serviciul public de alimentare cu apă şi canalizare, înregistrată
la Registratura Consiliului Local cu nr. 20859/19.12.2011.
39. Informarea Serviciului Public - „Direcţia pentru
Administrarea Domeniului Public şi Privat al Municipiului
Reşiţa” privind raportul de audit referitor la colectarea
veniturilor, înregistrată la Registratura Consiliului Local cu nr.
21422/29.12.2011.
40. Contestaţia domnului Borcean Gheorghe privind respingerea prin Hotărârea Consiliului Local nr. 417/15.12.2011
a solicitării de concesionare fără licitaţie a suprafeţei de 90
mp. pentru construirea de unui spaţiu comercial, înregistrată
la Registratura Consiliului Local cu nr. 43/03.01.2012.
41. Informarea S.C. C.E.T. 2010 REŞIŢA S.R.L., privind
soldul restant de 549.374,91 lei provenind din facturile de
energie termică emise către licee, şcoli, Administraţia
Domeniului Public şi Consiliul Local Reşiţa, înregistrată la
Registratura Consiliului Local cu nr. 487/10.01.2012.
42. Adresă de la S.C. C.E.T. 2010 Reşiţa S.R.L. privind
situaţia facturilor neachitate la centrele bugetare şi Primărie la
data de 09.01.2012, înregistrată la Registratura Consiliului
Local cu nr. 566/11.01.2012.
43. Solicitarea domnului Marius Giura preşedintele
Fundaţiei Culturale Jazz Banat privind sprijinul Primăriei
Reşiţa în desfăşurarea Festivalului de Jazz Gărâna în
perioada 12-15 iulie 2012, înregistrată la Registratura
Consiliului Local cu nr. 559/11.01.2012.
44. Adresa domnului Berdean Gheorghe privind
concesionarea parcărilor cu plată din zona Piaţa Reşiţa Sud,
inclusiv strada Horia, înregistrată la Registratura Consiliului
Local cu nr. 646/12.01.2012.
45. Răspuns de la Ministerul Mediului şi Pădurilor Administraţia Fondului pentru Mediu referitor la proiectul
depus de Municipiul Reşiţa în cadrul „Programului de
realizare a pistelor de biciclete pentru biciclişti”, înregistrată la
Registratura Consiliului Local cu nr. 701/13.01.2012.
46. Solicitarea nr. 644/12.01.2012 a Primarului
Municipiului Reşiţa către S.C. ADP S.A. Timişoara, S.C. Eco
Bau Parc S.R.L. şi S.C. Repark S.R.L. Bocşa referitor la
administrarea parcărilor cu plată din municipiul Reşiţa şi
procesul verbal al întâlnirii din data de 19.01.2012.
47. Informarea nr. 821/16.01.2012 a Direcţiei Buget,
Finanţe-Contabilitate, Resurse Umane - Biroul Resurse
Umane, Salarizare cu privire la soluţiile adoptate de către
instanţele judecătoreşti competente privind acţiunea în

contencios administrativ formulară de Primarul Municipiului
Reşiţa prin care a solicitate suspendarea parţială a executării
H.C.L. nr. 6/28.01.2010 privind modificarea statului de funcţii
şi a organigramei aparatului de specialitate al Primarului.
48. Informarea Direcţiei Poliţia Locală înregistrată cu nr.
839/17.01.2012 cu privire la situaţia depozitului de deşeuri
amplasat pe Dealul Lupacului.
49. Adresa nr. 818/16.01.2012 a Inspectoratului Şcolar
Judeţean Caraş-Severin privind solicitarea de comasare prin
fuziune a Grădiniţei cu Program Normal Nr. 4 Reşiţa cu Liceul
Teoretic „Mircea Eliade“ Reşiţa.
50. Adresa Instituţiei Prefectului - Judeţul Caraş-Severin
înregistrată cu nr. 341/06.01.2012 cu privire la sesizarea
Ambasadei Republicii Slovace la Bucureşti referitor la
proiectul companiei slovace Menert spol s.r.o. de construire a
termocentralei pe biomasă pentru asigurarea furnizării
agentului termic în municipiul Reşiţa.
51. Adresa S.C. PRESCOM S.A. Reşiţa înregistrată cu nr.
5/03.01.2012 privind solicitarea de virare a sumei de 4.147 lei
ce reprezintă acordarea unui număr de 377 locuri de veci în
baza art. 6 lit. G din Legea nr. 118/1990 republicată.
52. Adresa S.C. BRANTNER SERVICII ECOLOGICE S.A.
Reşiţa, înregistrată cu nr. 6/03.01.2011 privind solicitarea de
virare a sumei de 4.147 lei ce reprezintă acordarea unui
număr de 377 locuri de veci în baza art. 6 lit. G din Legea nr.
118/1990 republicată.
53. Informarea nr. 910/17.01.2012 a Biroului Juridic, Aplicarea Legilor Proprietăţii şi Contencios Administrativ privind
dosarul nr. 2886/115/2011 - S.C. PRESCOM S.A. Reşiţa şi
dosarul nr. 3710/115/2011 - S.C. CET ENERGOTERM S.A.
54. Adresa Ministerului Mediului şi Pădurilor - Administraţia Fondului pentru Mediu, înregistrată cu nr. 911/
18.01.2012 referitor la proiectul depus în cadrul „Programului
de realizare a pistelor pentru biciclişti“.
55. Diverse.
PROIECTE INTRODUSE ÎN REGIM DE URGENŢĂ
1. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.
357/25.10.2011 privind modificarea HCL 320/05.10.2011
privind modificarea HCL nr. 208/28.06.2011 privind
modificarea HCL nr. 398/26.10.2010 privind modificarea HCL
nr. 372/19.10.2010 privind modificarea şi completarea HCL
252/13.07.2010 privind aprobarea contractării unei finanţări
rambursabile interne în valoare de 80.000.000 lei.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea asociaţiilor
selecţionate în vederea acordării unor subvenţii de la bugetul
local pentru anul 2012, precum şi aprobarea nivelului subvenţiei care se acordă pentru fiecare asociaţie selecţionată.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui contract de
parteneriat între Consiliul Local al municipiului Reşiţa şi
Organizaţia „PENTRU FIECARE COPIL O FAMILIE”
4. Proiect de hotărâre privind acordarea avizului conform
pentru înfiinţarea Consorţiului Şcolar “Liceul Mircea EliadeŞcoala 12”
5. Proiect de hotărâre privind acordarea avizului conform
pentru comasarea prin absorţie a Grădiniţei PN nr. 4 cu Liceul
Teoretic “Mircea Eliade”.
6. Informarea Serviciului Public „Direcţia de Asistenţă
Socială” nr. 1495/30.01.2012 cu privire la constituirea Asociaţiilor “Ansamblul Bârzava”, “Activ pentru Reşiţa” şi “Lira 2010”.
7. Informarea SC CET 2010 Reşiţa SRL nr. 1397/
26.01.2012 referitoare la Adresa nr. 1313/25.01.2012 privind
procedura-cadru conf. H.G 717/2008.
8. Adresa Instituţiei Prefectului - Judeţul Caraş-Severin
nr.1295/25.01.2012 privind întocmirea bugetului local pentru
anul 2012.
9. Adresa Instituţiei Prefectului - Judeţul Caraş-Severin nr.
1224/24.01.2012 privind obligaţiile ce revin autorităţilor
administraţiei publice locale potrivit legii nr. 211/2011 privind
regimul deşeurilor.
10. Adresa Baltur Sib SRL nr. 1381/25.01.2012 referitoare
la derularea contractului de subantrepriză pentru execuţie
lucrări cu CET 2010 Reşiţa SRL.
11. Informarea Serviciului Urbanism şi Amenajarea
Teritoriului nr. 1302/25.01.2012 privind atribuirea unei noi
străzi paralel cu strada Timişoarei.

Prim@ria Re}i]a ne informeaz@
Primarul municipiului Reşiţa, Mihai Stepanescu şi
factorii de răspundere din cadrul primăriei, alături de
conducerea şi sindicatul CET 2010 au participat la o
întrunire planificată la Prefectura judeţului Caraş-Severin.
În prezenţa domnului Prefect, Octavian Ţunea, s-a
analizat în condiţii legale, situaţia operatorului local de
termoficare prezentă şi în perspectivă.
În urma întrevederilor dese şi demersurilor făcute, se
aşteaptă o hotărâre de Guvern favorabilă operatorului
local, în sensul alocării sumei de 13.700.000 lei pentru a
debloca situaţia existentă şi pentru a continua furnizarea
agentului termic către abonaţi.
Începând cu 31.01.2012, trei echipe din cadrul Direcţiei de Întreţinere şi Repararea Patrimoniului au trecut la
refacerea carosabilului afectat de variaţia temperaturii din
ultima perioadă. O echipă se va ocupa de asfaltarea gropilor de pe str. Făgăraşului, b-dul Muncii, b-dul Republicii,
cea de-a II-a echipă va interveni în zona centrală şi b-dul
Revoluţiei din Decembrie 1918 iar cea de-a III-a echipă va
lucra pe străzile 24 Ianuarie, Minda şi pasajul din zona
Nera. După finalizarea lucrărilor pe arterele principale,
menţionate, se va trece la refacerea străzilor secundare.
La solicitarea primăriei Re şi ţa, operatorul de
salubrizare al municipiului va începe din 01.02.2012,
îndepărtarea materialului antiderapant de pe carosabil,
rezultat în urma acţiunilor de deszăpezire.
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S.C. Magister Imobiliare
Drumul cel mai uşor spre casa ta!

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

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

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

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

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

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

termopane, bloc construit în anul 1984, etaj
3/4, situat în Re şi ţa, zona Lunca
Pomostului. Preţ 36.000 € negociabil. Tel.
0255-221529, 0720-038774.
Vând casă 2 camere, baie, bucătărie, la
curte comună, situată în Reşiţa, zona
Muncitoresc, la strada principală. Preţ
16.500 €. Tel. 0255-221529, 0720-038774.
Vând casă 4 camere, curte 400 mp,
situată în Reşiţa, lângă şcoala generală nr.
2. Preţ 65.000 € negociabil. Tel. 0255221529, 0720-038774.
Vând casă în Reşiţa, 5 camere,
bucătărie, baie, singur în curte, suprafaţă
de teren 800 mp, poziţie ultracentrală. Preţ
85.000 €. Tel. 0255-221529, 0720-038774.
Vând casă în Reşiţa, 10 camere, curte
foarte mică, poziţie ultracentrală. Preţ
100.000 €. Tel. 0255-221529, 0720-038774
Vând spaţiu comercial 70 mp situat în
Reşiţa, P-ţa Reşiţa Sud. Preţ 65.000 €. Tel.
0255-221529, 0720-038774.
Vând spaţiu comercial 112 mp situat în
Reşiţa, zona Lunca Pomostului. Preţ
100.000 €. Tel. 0255-221529, 0720-038774
Cumpăr casă 2-3 camere, singur în
curte, cu posibilitate parcare 2-3 maşini, în
Reşiţa zonele Centru, Muncitoresc, Stavila,
la strada principală. Tel. 0255-221529,
0720-038774.
Vând apartament 3 camere, centrală,
termopane, et. 3/4, situat în Reşiţa, Lunca
Pomostului. Preţ 43.000 €. Tel. 0255221529, 0720-038774.
Vând 600 mp teren pentru construcţii
toate utilităţile trase (apă, curent, gaz)
situat în Reşiţa, B-dul Timişoarei. Preţ 27
€/mp. Tel. 0255-221529, 0720-038774.
Vând terenuri parcelate situate în staţiunea Crivaia la stradă, racordate la toate
utilităţile. Preţ 50 €/mp negociabil. Tel.
0255-221529, 0720-038774.
Vând 34.700 mp teren, cu construcţii
(depozite 5.000 mp, sediu administrativ,
atelier mecanic, centrală termică, spaţii de
acces betonate), font stradal 400 ml,
situate pe D.N. Timişoara - Bocşa, la 4 km
de Reşiţa, preţ atractiv. Tel. 0255-221529,
0720-038774.

VÂNZĂRI
Vând pensiune compusă din 5 camere,
4 săli, salon 40 locuri, suprafaţă construită
350 mp, curte 1000 mp, situată în ReşiţaCuptoare. Preţ 75.000 €. Tel. 0255-221529,
0720-038774.
Vând spaţiu comercial de 120 mp situat
în Reşiţa, b-dul Republicii. Preţ 52.000 €.
Tel. 0255-221529, 0720-038774.
Vând apartament cu 3 camere,
decomandat, 75 mp, etaj 3/4, centrală,
termopane, laminate, mobilat parţial, situat
în Reşiţa, Lunca, Poliţie. Preţ 40.000 €. Tel.
0255-221529, 0720-038774.
Vând apartament cu 4 camere,
decomandat, 109 mp, central ă, aer
condiţionat, etaj 4/4, situat în Reşiţa, Calea
Caransebeşului. Preţ 38.000 €. Tel. 0255221529, 0720-038774.
Vând apartament cu 3 camere
decomandat, centrală termică, termopane,
podele laminate, etaj 4/4, situat în Reşiţa
Sud. Preţ 38.000 €. Tel. 0255-221529,
0720-038774.
Vând apartament 3 camere semidecomandat, et. 1/4, situat în Reşiţa, P-ţa
Trandafirul, plus garaj. Preţ 35.000 €. Tel.
0255-221529, 0720-038774.
Vând casă în Oraviţa centru, compusă
din parter 120 mp amenajat ca spaţiu
comercial, la etaj 3 apartamente a câte 2
camere, 3 băi, plus în curte casă 4 camere,
baie, bucătărie, teren 700 mp, acces din 2
străzi cu sens unic. Preţ 70.000 €. Tel.
0255-221529, 0720-038774.
Vând casă în Bocşa Montană, compusă
din 6 camere, baie, bucătărie, utilităţi
curent, gaz, canalizare. Preţ 50.000 €. Tel.
0255-221529, 0720-038774.
Vând apartament 2 camere confort 3,
et. 1/4, situat în Reşiţa, cartier Lunca
Pomostului. Preţ 12.500 €. Tel. 0255221529, 0720-038774.
Vând apartament 4 camere, etaj 8, 120
mp, dotări de excepţie: centrală, termopane, gresie, faianţă, podele laminate, situat
în Reşiţa, P-ţa 1 Decembrie, poziţie ultracentrală. Preţ 39.000 € uşor negociabil. Tel.
0255-221529, 0720-038774.
Vând garaj situat în Reşiţa, Blocul 800.
ÎNCHIRIERI
Preţ 7.000 €. Tel. 0255-221529, 0720Închiriez casă 100 mp plus curte 160 mp
038774.
situate în Timişoara lângă Piaţa 700, de
Vând apartament 3 camere, decoman- preferat pentru firme. Preţ 500 € lunar. Tel.
dat, 3 balcoane, 2 băi, centrală, parţial 0255-221529, 0720-038774.

Dacă vreţi să aveţi ziarul Dvs.,
abonaţi-vă la "PRISMA”
Un abonament costă:

39 lei .................. 6 luni
78 lei .................. 1 an
Tariful include TVA şi taxele poştale
Pentru informaţii suplimentare şi abonamente sunaţi la
0255-22.11.34 între orele 9 - 16.

PREŢUL
GRAMULUI DE AUR
Data

Lei noi

23 ian. ‘12
24 ian. ‘12
25 ian. ‘12
26 ian. ‘12
27 ian. ‘12
30 ian. ‘12
31 ian. ‘12
1 feb. ‘12

180,9501
179,0054
178,4656
181,4594
182,8068
182,5453
183,9433
185,4531

CURSUL VALUTAR COMUNICAT DE B.N.R.
lei
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2 Ianuarie - 1 Februarie 2012

EURO
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lei
4,40
4,38
4,36
4,34
4,32
4,30
4,28
4,26
4,24
4,22
4,20

Vizitaţi-ne pe Calea Timişorii nr. 34 şi profitaţi de gama de servicii oferite de
agenţia noastră.
Dacă tot puteţi alege, noi vă recomandăm să alegeţi cel mai bun serviciu
Tel. 0355 423 734, 0771 615 703, ORAR 9-18
www.remiestate.ro
office@remiestate.ro
ÎNCHIRIERI OFERTE
Spaţiu comercial în Govândari, B-dul
Republicii, grup sanitar, încălzire Prescom,
intrare separată, sistem de securitate,
nerenovat, chirie 200 € + 200 € garanţie,
cod anunţ 00374.
VÂNZARE GARSONIERE
Vând garsonieră Mociur, etaj 1/4,
balcon închis, convector, instant electric,
uşă intrare metalică, gresie, faianţă,
parchet, geam termopan, 37 mp, preţ
12.000 € negociabil, cod anunţ 00400.
Vând garsonieră Luncă, demisol/2,
complet mobilat şi utilat, open-space,
recent renovată, gresie, faianţă, podele,
convector + boiler, cabină duş, preţ 19.000
€ negociabil, cod anunţ 00467.
Vând garsonieră Calea Caransebeşului, et. 1/4 suprafaţă 32mp, termopane,
podele laminate, centrală, uşă intrare
metal, instalaţie sanitară pe cupru, preţ
14.000 €, cod anunţ 00500.
VÂNZARE APART. 2 CAMERE
Apartament de vânzare Micro 3, et. 4/4,
48 mp, semidecomandat, utilităţi, uşă
intrare metalică, uşi interioare noi, centrală,
termopane, faian ţ ă, gresie, parchet
camere, preţ 32.000 €, cod anunţ 00347.
Apartament de vânzare Micro 1,
parter/4, semidecomandat, 54 mp, utilităţi
podele laminate, gresie, faianţă, centrală,
uşă intrare de fier, termopane, preţ 31.000
€, cod anunţ 00252.
Vând apartament 2 camere, Luncă, etaj
2/4, confort 3, semidecomandat, modificat,
centrală, termopane, pre ţ 26.000 €
negociabil, etaj 2/4, cod anunţ 00213.
VÂNZARE APART. 3 CAMERE
Vând apartament 3 camere Govândari,
etaj 1/4, confort 2, semidecomandat,
apometre, instant pe gaz, parchet camere,
uşă intrare lemn, pivniţă, bloc acoperit,
neamenajat, preţ 40.000 € negociabil, cod
anunţ 00438.
Vând apartament 3 camere Govândari,
Micro 2, etaj 4/4, 77,81 mp semidecomandat, utilităţi, centrală, termopane, uşi interior noi, baie şi buc. renovată, parchet raşchetat, instalaţii sanitare noi, rigips, izolat
interior, preţ 40.000 €. cod anunţ 00205.
Vând apartament 3 camere în Centru,
confort 1, decomandat, etaj 10/10, gresie,
faianţ ă, podele, termopane, centrală
termică, aer condiţionat, 86 mp, 38.000 €.
cod anunţ 00362.
Vând apartament 3 camere Micro 3, et.
2/10, semidecomandat 80 mp, utilităţi,
termopan, centrală nemontată + calorifere,
parchet nemontat stejar, instalaţie electrică
nouă aplicată pe perete necesită placare cu
rigips, 2 aparate de aer condiţionat, apartamentul necesită renovare, preţ 47.000 €,
cod anunţ 00336.
VÂNZARE CASĂ
Casă de vânzare centru, zona Universităţii, casa are utilităţile generale şi
necesită renovare completă, suprafaţă 270
mp, front stradal 10 m, preţ 130.000 €, cod
anunţ 00498.
Vând apartament la casă în Luncă, 3
camere, cărămidă arsă, 1 baie, 2 nivele,
renovată, gresie, faianţă, podele, uşi
interioare noi, uşă metalică, centrală,
termopane, scară interioară, cabină duş,
curte (~200 mp), casa ~100 mp. Preţ
65.000 € negociabil. Cod anunţ 00493.
Vând casă de vacanţă zona Văliug-

Crivaia (parter + 1 etaj + mansardă), an
construcţie 1996, suprafaţă 1932 mp total,
547 mp construiţi, structură metalică. Casa
este compusă din 13 camere, 6 băi, 1
bucătărie, 2 terase, 2 garaje, sală de sport.
Dotări: curent, curent trifazic, apa captată
în rezervoare tampon, fosă septică, gaz,
catv, sistem încălzire - centrală proprie,
calorifere, încălzire pardoseală, 15 locuri
de parcare, acoperiş Lindab. Preţ 235.000
€ negociabil. cod anunţ 00483.
Vând casă 2 camere, terasă, curte,
bucătărie + alte anexe, în Dognecea, la
strada principală, preţ 21.000 € negociabil,
cod anunţ 00105.
Vând casă în Stavila, 848 mp, front
stradal 20 m, necesită renovare, garaj,
cărămidă combinată, curte, gradină, preţ
80.000 €, cod anunţ 00186.
Vând casă zona Muncitoresc, 5 camere, 2 băi, bucătărie, terasă, curte, grădină,
cărămidă arsă, 382 mp suprafaţă totală,
preţ 75.000 € negociabil, cod anunţ 00396.
Vând casă Muncitoresc, 78 mp, 1 cameră, hol, bucătărie, baie, fără îmbunătăţiri,
preţ 25.000 €, cod anunţ 00458.
VÂNZARE TEREN
Vând teren la intrare în Ţerova 300 m de
la drum, 1000 mp, 12 €/mp negociabil cod
anunţ 00450.
Vând teren intravilan în Moldova Nouă,
suprafaţă 5.229 mp, front stradal la DN 57,
117,47 m, utilităţi în apropierea terenului.
Preţ 250.000 € negociabil. cod anunţ 00494
Vând teren, în Mehadia, 20.000 mp,
parcelabil, cu o hală de 3.000 mp, în stare
bună, zonă bună pentru investiţii, chiar la
E70, preţ 350.000 € cod anunţ 00118.
Vând teren intravilan, Doman, suprafaţă 1.000 mp, preţ 8.000 €, cod anunţ 00023.
Vând teren arabil în Oraviţa, la intrare în
localitate, suprafaţă 5 ha, 2 stâlpi de curent
monofazic, preţ 7 €/mp negociabil, cod
anunţ 00393.
Teren de vânzare Muntele Semenic
11.500 mp, zonă cu potenţial turistic, preţ 4
€/mp, cod anunţ 00510.
Teren Valea Ţerovei, 862 mp, utilităţi în
zonă, front stradal 30m, preţ 3 €/mp, cod
anunţ 00509.
Teren de vânzare Văliug, 2000 mp,
utilităţile sunt în zonă 50 m. Preţ 7 €/mp.
cod anunţ 00508.
Teren de vânzare intravilan Bocşa,
3.095 mp, în zona Ocna de Fier, preţ 2
€/mp. cod anunţ 00496.
Teren de vânzare DN 58 Valeadeni, 11
km de Caransebeş, 34.600 mp, utilităţile
sunt în zonă, front stradal 280 m, preţ 2
€/mp. cod anunţ 00506.
Teren de vânzare DN 58 Reşiţa - Caransebeş, 23.800 mp extravilan, utilităţi pe
teren neracordate, front stradal 150 m, preţ
2 €/mp. cod anunţ 00507
Teren de vânzare intravilan Bocşa, în
zona, Ocna de Fier, Munţii Docnecei, zona
cu lacuri, terenul are suprafaţa de 5.895
mp, este intabulat, utilităţile sunt în zonă,
gaz, apă, curent, canalizare, preţ 2 €/mp.
Teren de vânzare Calea Caransebeşului, 1.325 mp, zonă liniştită, în zonă se
construiesc şi sunt construite case, drum,
posibilităţi şi pentru utilităţi, preţ 21 €/mp.
cod anunţ 0444.
Teren de vânzare Calea Timişorii,
12.661mp, front stradal 40 m, utilităţi în
zonă, preţ 4 €/mp. cod anunţ 00511.
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Potrivit unui comunicat de presă, Ministerul
Mediului şi Pădurilor va propune Guvernului aprobarea
acordului de mediu pentru proiectul minier de la Roşia
Montană doar în cazul în care există certitudinea că
investitorul va respecta cele mai bune practici în ceea
ce priveşte mineritul, pentru a nu fi afectat mediul.

Programul RABLA va debuta în luna martie a
declarat şeful Administraţiei Fondului pentru
Mediu. Condiţiile rămân aceleaşi ca şi în 2011, cu
precizarea ca numărul de maşini casate va fi mult
mai mic. Astfel, în acest an vor fi casate în jur de
30.000 de autovehicule mai vechi de zece ani.

Achitarea taxei auto pentru autovehiculele
înmatriculate în România înainte de 2007,
suspendat@ pân@ la 1 ianuarie 2013
Guvernul a decis suspendarea aplicării prevederilor privind
achitarea taxei de poluare pentru autovehiculele înmatriculate în
România înainte de anul 2007, incluse în Legea privind taxa pentru
emisiile poluante provenite de la autovehicule, până la 1 ianuarie 2013.
În urma colectării informaţiilor din teritoriu, s-a constatat că
modificarea legislaţiei privind taxa auto, decisă anul trecut,
influenţează sute de mii de proprietari, fapt ce a determinat Guvernul
să ia următoarele decizii:
l Suspendarea aplicării taxei auto pentru autovehiculele înmatriculate în România înainte de 2007, până la 1 ianuarie 2013;
l Menţinerea în vigoare a reducerii cu 25% a taxei de poluare pentru
proprietarii de autovehicule care înmatriculează din data de 13 ianuarie
2012 maşini în România;
l Returnarea diferenţei de taxă persoanelor care au plătit mai mult în
anii trecuţi. Ministrul Mediului a explicat că persoanele care au plătit
mai mult faţă de această reducere medie de taxa auto, îşi pot recupera
diferenţa sumei plătite.
Proprietarii de autovehicule care au achitat deja taxa pentru
maşinile înmatriculate în România înainte de 1 ianuarie 2007, cu
ocazia primei transcrieri a dreptului de proprietate, conform legii privind
taxa auto, pot solicita restituirea taxei auto direcţiilor financiare locale,
în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003
privind Codul de procedură fiscală.
Guvernul Romaniei, 30.01.2012

Interzicerea cre}terii g@inilor în cu}ti
neîmbun@t@]ite }i comercializarea ou@lor de
consum în România, în anul 2012
În calitate de stat membru, România aplică prevederile legislaţiei
comunitare în domeniul protecţiei găinilor ouătoare. Conform
prevederilor art. 5 al Dir. Cons. 1999/74/CE, începând cu data de
1.01.2012, sistemul de cuşti neîmbunătăţite nu se mai poate utiliza.
Comercializarea ouălor pentru consum în România se realizează
cu respectarea prevederilor prevederile Ordinului ANSVSA nr. 73/2005
care reprezintă transpunerea în legislaţia naţională a Directivei
Consiliului European nr.4/2004.
Ouăle trebuie să fie marcate cu un cod de producător, acordat de
Direcţia pentru Agricultură judeţeană.
Codul de producător este compus din următoarele:
A. cifra 0, 1, 2 sau 3 - reprezintă modul în care au fost crescute şi
hrănite găinile:
0 - producţie ecologică;
1 - sistem extensiv, oul provine de la găini crescute în aer liber, dar
hrana lor nu este neapărat ecologică;
2 - la sol, ouăle provin de la găini crescute în ferme, dar în hale, la
sol, hrănite cu furaje clasice;
3 - în baterii, ouăle provin de la găini crescute în baterii (cuşti
îmbunătăţite).
A. codul de ţară (RO),
B. codul judeţului şi,
C. trei cifre, în ordinea acordării codului, care corespund codului
exploataţiei.
De exemplu, un ou poate fi marcat astfel: 0 RO SB 001.
În raportarea de la sfârşitul lunii decembrie 2011, Autoritatea
Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor a
informat că se va conforma în totalitate prevederilor Dir. Cons.
1999/74/CE, datorită faptului că unităţile respective şi-au asumat
responsabilitatea aplicării normelor şi termenul de 31.12.2011, ca
limită de cazare a găinilor în cuşti neîmbunătăţite, urmând ca efectivele
sa fie transferate către alte sisteme de creştere, fie vândute sau
abatorizate.
De la începutul anului 2012, Autoritatea Naţională Sanitară
Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor a luat toate măsurile
necesare prin intermediul Direcţiilor Sanitare Veterinare şi pentru
Siguranţa Alimentelor judeţene, dintre care enumerăm: retragerea în
vederea anulării a autorizaţiilor sanitare veterinare ale exploataţiilor
care utilizează cuşti neîmbunătăţite, interzicerea comercializării ouălor
provenind de la găinile cazate în cuştile neîmbunătăţite.
ATENŢIE! Ouăle marcate cu codul “3” care se comercializează
începând cu 1 ianuarie 2012 în România provin numai de la găini
crescute în cuşti îmbunătăţite, conform cerinţelor Uniunii Europene.

l Noul Regulament al Băncii Naţionale privind avansul minim
obligatoriu de 15 la sută la creditele ipotecare a intrat în
vigoare de la 31 ianuarie l Guvernul intenţionează ca,
începând cu 6 februarie, să fie pus în aplicare mecanismul de
înfiinţare a unei firme în trei zile l Reţeta electronică a fost
aprobată şi trebuie finalizată până la sfârşitul lunii mai, astfel
încât să intre în funcţiune de la 1 iunie l România a atras,
marţi, 1,5 miliarde de dolari printr-o emisiune de obligaţiuni pe
piaţa din SUA, cu scadenţa la 10 ani şi un randament de
6,875% l

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie l-a condamnat la doi ani
de închisoare şi interzicerea unor drepturi pe fostul premier
Adrian Năstase în dosarul "Trofeul calităţii / afişe electorale"
în care este acuzat în legătură cu strângerea de fonduri pentru
campania electorală din 2004, când a candidat pentru
Preşedinţie din partea PSD. Decizia poate fi atacată cu recurs.

Condi]ie pentru înscrierea la concursul de admitere la INM
Institutul Naţional al Magistraturii (INM) va organiza,
în luna martie 2012, în mai multe centre universitare, o
pretestare având ca obiect verificarea raţionamentului
logic, asemănătoare probei din cadrul concursului de
admitere la INM.
Cererile de înscriere se depun până la data de 20
februarie 2012, la secretariatul facultăţii absolvite sau la
care studiază. Participarea la pretestare este gratuită şi
nu reprezintă o condiţie pentru înscrierea la concursul
de admitere la INM.
Pretestările vor avea loc după următorul calendar:
l 3 martie 2012, Timişoara - pentru studenţii sau
absolvenţii facultăţilor de drept din Timişoara, Arad şi
Lugoj;

l 3 martie 2012, Cluj - pentru studenţii sau absolvenţii
facultăţilor de drept din Cluj, Târgu Mureş şi Oradea;
l 4 martie 2012, Craiova - pentru studenţii sau
absolvenţii facultăţilor de drept din Craiova şi Târgu Jiu;
l 4 martie 2012, Sibiu - pentru studenţii sau
absolvenţii facultăţilor de drept din Sibiu, Alba Iulia şi
Brasov;
l 10 martie 2012, Bucureşti - pentru studenţii sau
absolvenţii facult ă ţilor de drept din Bucure şti,
Constanţa, Piteşti şi Târgovişte;
l 10 martie 2012, Iaşi - pentru studenţii sau
absolvenţii facultăţilor de drept din Iaşi, Galaţi, Bacău şi
Suceava.

Data: 02.02.2012

Comunicat de presă
ACHIZIŢIA DE SISTEME DE SUPRAVEGHERE ÎN VEDEREA CREŞTERII
SIGURANŢEI ŞI PREVENIRII CRIMINALITĂŢII ÎN CARTIER BOCŞA ROMÂNĂ
În perioada 22.12.2011 - 22.11.2012, Unitatea Administrativ Teritorială Oraşul BOCŞA
implementează proiectul „ACHIZIŢIA DE SISTEME DE SUPRAVEGHERE ÎN VEDEREA CREŞTERII
SIGURANŢEI ŞI PREVENIRII CRIMINALITĂŢII ÎN CARTIER BOCŞA ROMÂNĂ”, proiect selectat în cadrul
Programului Operaţional Regional 2007-2013, axa prioritară 1 "Sprijinirea dezvoltării durabile a
oraşelor - poli urbani de creştere". Domeniul major de intervenţie 1.1 „Planuri integrate de dezvoltare
urbană”.
Valoarea totală a proiectului este de 410.267,64 lei din care valoarea totală eligibilă a
proiectului este de 325.861,00 lei.
Autoritatea de Management a proiectului este Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului iar
Organismul Intermediar este Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest. Codul SMIS al proiectului:
6909.
Proiectul de achiziţie de echipamente de supraveghere are ca scop creşterea siguranţei cetăţenilor
din oraş Bocşa, cartier Bocşa Română cu precădere în zonele dens populate şi identificate ca având un
potenţial infracţional mai ridicat, sa prevină fenomenele de creştere a infracţionalităţii şi
criminalităţii în cartierul Bocşa Română şi sa creeze un climat general sigur şi atractiv pentru întreaga
comunitate, inclusiv cea reprezentata de mediul de afaceri local. S-au selectat 7 obiective sociale al
căror perimetru va fi supravegheat cu echipamente de supraveghere video. Acestea sunt prezentate
mai jos:
l Şcoala generală nr. 1
l Grup şcolar industrial
l Zona Autogării
l Piaţa agroalimentară 1 Mai
l Parcul Pescăruş
l Sala de sport
l Şcoala generală în construcţie
Proiectul de fata are ca obiectiv general creşterea calităţii vieţii şi a nivelului de trai al
locuitorilor cartierului Bocşa Romana, oraşul Bocşa din Judeţul Caraş-Severin prin îmbunătăţirea
serviciilor sociale furnizate.
Obiectivele specifice pe care le propune proiectul de faţă sunt:
l Creşterea siguranţei populaţiei din cartier Bocşa Română;
l Creşterea gradului de confort al locuirii;
l Îmbunătăţirea securităţii individuale şi colective în cartier Bocşa Română;
l Asigurarea unui climat sigur şi atractiv în cadrul cartierului;
l Asigurarea siguranţei şi securităţii în spatiile publice;
l Asigurarea caracterul preventiv menit sa descurajeze infracţionalitatea/criminalitatea în
spatiile publice;
Obiectivul domeniului major de intervenţie 1.1 - „Planuri integrate de dezvoltare urbana” îl
reprezintă creşterea calităţii vieţii şi crearea de noi locuri de munca în oraşe, prin reabilitarea
infrastructurii urbane şi îmbunătăţirea serviciilor urbane, inclusiv a serviciilor sociale, precum şi prin
dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor şi antreprenoriatului.
Tratând activităţi privind infrastructura sociala, mai precis achiziţionarea de echipamente de
supraveghere cartierul Bocşa Romana, oraşul Bocşa proiectul de fata contribuie la realizarea
obiectivelor specifice ale domeniului major de intervenţie - 1.1 - „Planuri integrate de dezvoltare
urbana” deoarece contribuie la creşterea calităţii vieţii cetăţenilor din cartier Bocşa Romana şi
totodată duce şi la crearea de locuri de munca noi în faza de operare şi în faza de execuţie.
Proiectul răspunde unor nevoi reale identificate în cadrul cartierului Bocşa Romana, nevoi care
conduc la realizarea obiectivelor propuse mai sus.
Potenţialii beneficiari ai proiectului
Beneficiarii direcţi ai proiectului sunt locuitorii din cartierul Bocşa Romana (10.193 locuitori) cartier identificat ca zona de acţiune urbana. Bocşa Romana are o populaţie de 10.193 locuitori, ei fiind
beneficiari direcţi ai acestui proiect. Beneficiari indirecţi sunt de fapt toate persoanele aflate în
spaţiul public vizat de aceste sisteme de supraveghere, fie ca şi locuitori ai întregului oraş, ca turişti, ca
persoane aflate în tranzit, etc.
Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să nu ezitaţi să contactaţi Primăria Bocşa, la fax :
0355/56.66.00; telefon 0355/56.66.07 sau e-mail: primariabocsa@yahoo.com.
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României!
UNIUNEA EUROPEANĂ

FONDUL EUROPEAN
PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ

Instrumente Structurale
2007 - 2013

www.inforegio.ro
Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi co-finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională.

4

| 2 - 8 Februarie 2012 | PRISMA

NATO şi Rusia au aprobat planul de cooperare
militară pentru anul 2012. Deşi dezacordurile rămân
între Rusia şi NATO asupra proiectului de apărare
antirachetă al SUA, pe care Rusia îl numeşte o
ameninţare la adresa securităţii sale naţionale, cele
două părţi vor continua să lucreze împreună în 2012.

Comisia pentru afaceri externe recomandă,
într-o rezoluţie adoptată recent, ca cele cinci
state membre UE care nu au recunoscut încă
Kosovo să o facă, menţionând că 85 de ţări au
făcut deja acest fel. Rezoluţia urmează să fie
supusă la vot în plen în martie.

Comisia Europeană a prezentat o serie de propuneri
pentru a face instrumentele de comerţ şi dezvoltare să lucreze
împreună pentru a asigura o reducere reală a sărăciei în
întreaga lume. Propunerile au drept obiectiv consolidarea
capacităţi comerciale a ţărilor în curs de dezvoltare prin
introducerea comerţului în strategia lor de dezvoltare.

De la 1 aprilie 2012, contribui]i
la elaborarea legisla]iei UE!
În curând îi veţi putea cere Comisiei
Europene să prezinte propuneri legislative în domenii care ţin de competenţa sa.
Iniţiativa cetăţenească europeană vă
oferă posibilitatea de a vă implica direct în
definirea politicilor Uniunii. Ea le permite
cetăţenilor care împărtăşesc aceeaşi
viziune să-i ceară Comisiei să propună
noi acte legislative în anumite domenii.
Comisia, instituţia care elaborează
propunerile legislative ale UE, are
obligaţia formală de a lua în considerare
orice solicitare care îndeplineşte condiţiile
stabilite.
Normele şi procedurile sunt disponibile pe noul site dedicat iniţiativei cetăţeneşti europene. Îl puteţi accesa pentru a vă
înregistra şi lansa propunerea de iniţiativă
Iniţiativele pot face referire la toate
domeniile politice în care Comisia are
dreptul de a propune măsuri legislative,
ca de exemplu, mediu, agricultură,
transporturi sau sănătate publică.
Cum se lansează o iniţiativă
O iniţiativă poate fi lansată de un
comitet de organizare, format din cel puţin
7 cetăţeni care trăiesc în cel puţin 7 state
membre diferite.
Acest comitet trebuie să solicite
înregistrarea iniţiativei pe noul site înainte
de a colecta declaraţii de susţinere din
partea altor cetăţeni.
Comisia dispune de 2 luni pentru a
examina dacă iniţiativa propusă respectă

normele - de exemplu, va trebui să se
asigure că aceasta „nu contravine în mod
vădit” valorilor promovate de UE.
În cazul în care cererea de înregistrare este confirmată, organizatorii au la
dispoziţie 1 an pentru a strânge semnături
de la 1 milion de cetăţeni provenind din
cel puţin 7 ţări ale UE (incluzând un număr
minim din fiecare ţară).
Organizatorii pot colecta declaraţii de
susţinere pe hârtie sau pe cale
electronică. Sistemul online folosit de
aceştia trebuie să fie certificat. Comisia a
creat programe informatice gratuite
pentru a-i ajuta pe organizatori să
colecteze declaraţii de susţinere prin
intermediul internetului.
Odată colectate, declaraţiile trebuie
să fie certificate de către ţările din care au
fost culese şi transmise Comisiei.
Etapele următoare
Comisia dispune apoi de 3 luni pentru
a examina iniţiativa. Ea poate decide să
propună noi dispoziţii legislative, să
lanseze un studiu sau să opteze pentru
alte măsuri - oricare ar fi decizia luată,
aceasta trebuie explicată în mod public.
Orice propunere legislativă va fi
înaintată guvernelor UE (reunite în cadrul
Consiliul Uniunii Europene) şi, în majoritatea cazurilor, Parlamentului European.
Dacă este adoptată, propunerea
devine act legislativ al UE.

ACTA: rolul Parlamentului
European
Joi, 26 ianuarie 2012, reprezentanţi din
22 de state membre UE şi Uniunea
Europeană au semnat la Tokyo Tratatul
Comercial Anti-Contrafacere (ACTA).
Tratatul nu va putea intra, însă, în vigoare,
fără aprobarea Parlamentului European.
Scopul Acordului Comercial AntiContrafacere (între UE, SUA, Australia,
Canada, Japonia, Mexic, Maroc, Noua
Zeelandă, Singapore, Coreea de Sud şi
Elveţia) este de a consolida respectarea
drepturilor de proprietate intelectual ă,
inclusiv online şi de a combate contrafacerea
şi pirateria pentru bunuri precum haine de
lux, muzică şi filme.
Comisia Europeană şi-a publicat ultima
propunere pe 24 iunie 2011. Comisia
parlamentară responsabilă cu acest text este
cea pentru comerţ internaţional. Alte patru
comisii vor prezenta opinii: comisiile pentru
dezvoltare, industrie, cercetare şi energie,
afaceri juridice şi libertăţi civile.
Abia după ce este discutată şi votată în
comisii, propunerea poate fi dezbătută şi
votată în plen. Comisia pentru dezvoltare a
început deja discuţiile, celelalte comisii
urmând să înceapă lucrările în curând.
În cadrul acestui proces, Parlamentul
European, comisiile şi serviciile sale vor
organiza seminarii şi reuniuni cu experţi,
reprezentanţi ai societăţii civile şi alte părţi
vizate, pentru ca toate opiniile să fie
ascultate. Un studiu făcut de experţi externi
este deja disponibil.

Japonia şi Rusia au convenit să consolideze relaţile economice bilaterale şi cooperarea
în domeniul securităţii, în ciuda lipsei de progres
în rezolvarea unei dispute teritoriale datând de
la sfârşitul celui de al doilea război mondial.
O propunere UE de concesie menită a pune
capăt războiului comercial de 20 de ani privind
comerţul cu carne de vită cu hormoni din SUA şi
Canada a fost unanim aprobată de către
Comitetul pentru comer ţ internaţional.
Propunerea, care ar ridica cota de import UE
pentru carne de vită de la animale care nu au
fost tratate cu hormoni, va fi supusă la vot în
Parlamentul European, pe 13 martie.
Mitt Romney a câştigat alegerile primare
republicane din Florida. Romney începe să
privească dincolo de competiţia din partid şi să
prezinte Americii o alternativă la Preşedintele
Barack Obama. "El [Obama] ar dori să ne facă
mai mult ca un stat european al asistenţei
sociale," a spus suporterilor după victorie.
"Europa nu funcţionează în Europa. Ultimul
lucru de care avem nevoie este ca America să
devină asemănătoare Europei".
Guvernul sârb a răscumpărat pentru un
dolar cel mai mare combinat siderurgic din ţară,
vândut în urmă cu opt ani companiei americane
U.S. Steel, pentru a salva locurile de muncă ale
celor 5.000 de angajaţi, potrivit Premierul sârb,
Mirko Cvetkovic.
Este a doua mare companie pe care Serbia
o cumpără după ce a fost privatizată, după ce
recent autorităţile de la Belgrad au răscumpărat
pachetul de acţiuni pe care grupul grec OTE l-a
achiziţionat în 1997 la compania naţională de
telecomunicaţii Telekom Serbia.

l Prim-ministru israelian, Benjamin Netanyahu, a câştigat alegerile pentru conducerea partidului său de dreapta, Likud l Repatrierea trupelor de luptă franceze
desfăşurate în Afganistan va fi încheiată până la finele lui 2013, adică cu un an mai devreme faţă de termenul de sfârşitul lui 2014 stabilit de NATO l Termenul de
înscriere pentru concursul "Premiul Charlemagne pentru tinerii europeni 2012" a fost prelungit până pe 13 februarie 2012 l Comisia Europeană a lansat
campania de comunicare CAP@50, sub sloganul „Un Parteneriat între Europa şi Agricultori” l

Scut de protecţie contra asteroizilor
NEOShield este un nou proiect internaţional, care
va evalua ameninţarea reprezentată de obiectele din
apropierea Pământului sau NEO (Near Earth Objects),
şi va căuta cele mai bune soluţii posibile pentru a face
faţă unui asteroid sau comete de dimensiuni mari aflate
pe o traiectorie de coliziune cu planeta noastră.
În medie, un obiect de dimensiunea unei maşini va
intra în atmosfera Pământului o dată pe an, producând
o spectaculoasă minge de foc pe cer. Datele de la
telescopul Wise al NASA sugerează că există
aproximativ 19500 NEO de dimensiuni între 100 şi
1.000 metri, iar marea majoritate a acestora nu au fost
încă identificaţi.
Se estimează, pe baze ştiinţifice, că la aproximativ
fiecare 2.000 de ani, o cometă sau un asteroid de
mărimea unui teren de fotbal, va lovi Pământul,
provocând pagube semnificative. Apoi, la fiecare
câteva milioane de ani, poate să apără o mega stâncă,
cu o lăţime măsurată în kilometri, cu potenţialul de a
schimba cursul istoriei evoluţiei Pământului.
Pornind de la aceste fapte, institute, universităţi şi
parteneri industriali din Germania, Franţa, Regatul Unit
şi Spania, precum şi din SUA şi Rusia, au demarat
iniţiativa NEOShield, condusă de Agenţia Spaţială
Germană (DLR) şi Institutul de Cercetare Planetară din
Berlin. Principalul finanţator este Comisia Europeană,
cu 4 milioane de euro.
La sfârşitul unei perioadei de studiu de trei ani şi
jumătate, oamenii de ştiinţă implicaţi vor propune
politicienilor ca aceştia să lanseze o misiune pentru a
testa tehnologia dezvoltată.
Până la NEOShield, nu a fost elaborat un plan

internaţional concertat privind abordarea ameninţării
impactul şi modul de organizare, pregătirea şi punerea
în aplicare a măsurilor de atenuare a efectelor.
Scopul principal al NEOShield este de a investiga în
detaliu cele trei cele mai promiţătoare tehnici ce pot fi
utilizate dacă ne ameninţă un asteroid: impact cinetic,
tractare gravitaţională, devierea prin metoda exploziilor
controlate în apropierea sau la suprafaţa asteroidului.
Impact cinetic
Prin lovirea asteroidului cu unul sau mai multe
proiectile cu viteză ridicată s-ar putea obţine devierea,
încetinirea/accelerarea acestuia.
Agenţia Spaţială Europeană a lucrat la o misiune
spaţiale în măsură să demonstreze această tehnologie.
Denumită Don Quijote, este primul proiect real conceput vreodată care are ca scop modificarea orbitei unui
asteroid. A fost ulterior abandonat. O misiune asemănătoare a fost demarată de NASA în 2005, Deep Impact.
Tractare gravitaţională
Această noţiune propune utilizarea unei nave
spaţiale care să însoţească obiectul pe parcursul mai
multor ani, la o distanţă mică dar fără contact fizic,
folosind doar forţele gravitaţionale pentru a-i devia
traiectoria.
Deflexia prin explozie
O metodă des discutată, controversată şi cu
ramificaţii politice delicate, presupune detonarea unui
dispozitiv nuclear în apropierea, pe suprafaţa sau
îngropat sub suprafaţa asteroidului. Membrii ruşi ai
consorţiului NEOShield vor arunca o privire atentă
asupra acestei opţiuni.
"Ameninţarea ca Pamantului să fie lovit de un
asteroid este acceptată ca fiind cel mai mare posibil
dezastru natural cu care se confruntă umanitatea,"
potrivit lui Nick Bailey de la University of Southampton's
School of Engineering Sciences.
Stephen Hawking reaminteşte consensul general la
care s-a ajuns, şi anume că orice cometă sau asteroid
mai mare de 20 kilometri în diametru, care loveste
Pământul, va duce la anihilarea completă a vieţii
complexe - animale şi plante superioare.
Ce-a păstrat Pământului "în siguranţă", cel puţin în
ultimii 65 milioane de ani, exceptând norocul, este
masivul câmp gravitaţional al lui Jupiter, cu orbită
circulară stabilă departe de soare, care dispersează
departe de orbita Pământului cele mai periculoase
comete şi asteroizi.

Asociaţia Culturală PLATANUS din Reşiţa în colaborare cu
Direcţia pentru Cultură şi Patrimoniu Cultural Naţional Caraş-Severin
organizează

BALUL DE FARSANG
La Cantina Colegiului Tehnic din Reşiţa (vizavi de Poliţie)
Sâmbătă, 11 februarie 2012, ora 19

În program:
l Grupul vocal Hóvirág al Asociaţiei Culturale PLATANUS
l Muzica e asigurată de formaţia din Tormac (Timiş)
Consumaţia se asigură de participanţi (de acasă!)
Biletele se pot procura la Casa de Cultură Maghiară, str.
Mihai Viteazul 16 sau la intrare!
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ANUNŢURI GRATUITE PENTRU PERSOANE FIZICE

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

UN ANUNŢ DE CEL MULT 20 CUVINTE

Diverse

Vând bibliotecă peste 1000 de
cărţi. Tel. 0355-801140, 0255253973.
Vând aragaz cu 4 ochiuri 200 lei
şi frigider Zanussi 350 lei, în stare de
funcţionare. Tel. 0721-417643.
Vând tv Daewoo diagonala 55,
stare perfectă de funcţionare, preţ
200 lei. Tel. 0757-063354, 0723092582.
Cumpăr urgent dvd cu slujba de
Bobotează din 2012. Tel. 0723092582.
Vând telefon Nokia N73, card,
3,2 megapixeli, preţ 160 lei; Nokia
6234, card, preţ 140 lei; telefon ipone cu două cartele, digital, card,
preţ 320 lei sau schimb. Tel. 0721798604.
Vând joc Sony Play Station
portabil PSP, card, jocuri, preţ 320
lei; MP4, căşti, 80 giga, i-pond, preţ
270 lei sau schimb cu telefon; jocuri
originale PS2, PSP, PS3 - 20 lei/buc.
Tel. 0721-414951.

Vând în Reşiţa convectoare pe
gaz pentru căldură cu tiraj natural,
economice, garanţie la montaj, 350400 lei; aragaz pe gaz cu 4 ochiuri,
cuptor, prev ăzut cu convector
pentru căldură cu toate dotările şi
butelie, 550 lei; telefon LG 296 cu
taci nou, toate dotările şi Samsung
3010 nou, 200 lei/buc. Tel. 0729824413. (RR)
Vând în Bocşa moară de cereale
cu ciocane de capacitate mare, 300
kg/h, nu se poate măcina cioclodul
la porumb cu ea, are nevoie de
motor trifazic, 450 lei neg; baloţi de
paie şi lucernă; porumb, grâu, ovăz,
floarea soarelui; măcinătură pentru
animale din furaje bio, 1.30 lei/kg.
Tel. 0740-770047. (RR)
Vând în Vârciorova orgă Yamaha, 250 € fix; moară de măcinat porumb, 150 € fix. Tel. 0731-102096.
Vând la Lugojel viţele de reproducţie; 2 cai.Tel. 0723-416443. (RR)
Vând la Lugojel cal 9 ani, 2500
lei. Tel. 0732-982025. (RR)
Vând în Reşiţa 8 clăi de fân
calitate bună, 150 lei claia. Tel.

ANUNŢ
INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI CARAŞ-SEVERIN
l Sediu: Reşiţa, Bd. A.I. CUZA, nr. 40, judeţ Caraş-Severin;
l Cod de identificare fiscală : 3228438
l Banca:Trezoreria Reşiţa, cont trezorerie: RO75 TREZ 1812 3610 120X XXXX
l Telefon: 0255/502244, 0255/502231; fax: 0255/502244;
l E-mail: achizitii_ipjcs@yahoo.com
În calitate de autoritate contractantă organizează în data de
21.02.2012, ora 11.00 - în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002
modificată şi completată, O.U.G. 30/2007 privind organizarea şi
funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor aprobată cu
modificări prin Legea nr. 15/2008, modificată prin O.U.G. nr. 152/20087
respectiv O.U.G. 20/2009 şi O.U.G. 96/2009, Ordinul nr. 275/13.11.2009
pentru stabilirea criteriilor şi condiţiilor de închiriere şi repartizare de către
Ministerul Administraţiei şi Internelor a unor spaţii locative necesare
cazării poliţiştilor şi cadrelor militare în activitate şi principiilor statutate de
O.U.G. 34/2006 modificată şi completată privind atribuirea contractelor
de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a
contractelor de concesiune servicii - o procedură de atribuire a unui
contract de servicii prin "cerere de ofertă", având ca obiect "închirierea de
spaţii locative necesare cazării poliţiştilor şi cadrelor militare în activitate".
Ofertele dumneavoastră vor fi depuse la registratura autorităţii
contractante sau transmise prin poştă la sediul acesteia din Reşiţa, b-dul
A.I. Cuza nr. 40, cod poştal 320088, până la data de 21.02.2012, ora
09.00 în plicuri sigilate şi marcate în mod vizibil cu menţiunea "Ofertă
servicii închiriere".
1. Condiţiile minimale pe care trebuie să le îndeplinească imobilele
contractate sunt cele prevăzute de Legea 114/1996 republicată, fiind
admise excepţii doar pentru mediul rural.
2. Cantitatea şi locaţia spaţiilor locative solicitate:
REŞIŢA:
1 APARTAMENT CU 2 CAMERE ÎN BLOC SAU CASĂ DE LOCUIT
1 GARSONIERĂ (APARTAMENT CU 1 CAMERĂ) ÎN BLOC SAU CASĂ DE LOCUIT
1 GARSONIERA(APARTAMENT CU 1 CAMERĂ) ÎN BLOC SAU CASĂ DE LOCUIT
1 GARSONIRA(APARTAMENT CU 1 CAMERĂ) ÎN BLOC SAU CASĂ DE LOCUIT
1 GARSONIERĂ (APARTAMENT CU 1 CAMERĂ) ÎN BLOC SAU CASĂ DE LOCUIT
CARANSEBEŞ:
1 GARSONIERĂ (APARTAMENT CU 1 CAMERĂ) ÎN BLOC SAU CASĂ DE LOCUIT
1 GARSONIERĂ (APARTAMENT CU 1 CAMERĂ) ÎN BLOC SAU CASĂ DE LOCUIT
MOLDOVA NOUĂ
1 GARSONIERĂ (APARTAMENT CU 1 CAMERĂ) ÎN BLOC SAU CASĂ DE LOCUIT
OŢELU ROŞU
1APARTAMENT CU 2 CAMERE ÎN BLOC SAU CASĂ DE LOCUIT
ORAVIŢA
1 GARSONIERĂ (APARTAMENT CU 1 CAMERĂ) ÎN BLOC SAU CASĂ DE LOCUIT
1 GARSONIERĂ (APARTAMENT CU 1 CAMERĂ) ÎN BLOC SAU CASĂ DE LOCUIT
1 GARSONIERĂ (APARTAMENT CU 1 CAMERĂ) ÎN BLOC SAU CASĂ DE LOCUIT
BĂILE HERCULANE
1 GARSONIERĂ (APARTAMENT CU 1 CAMERĂ) ÎN BLOC SAU CASĂ DE LOCUIT
BOCŞA
1 GARSONIERĂ (APARTAMENT CU 1 CAMERĂ) ÎN BLOC SAU CASĂ DE LOCUIT
BOZOVICI
1 GARSONIERĂ (APARTAMENT CU 1 CAMERĂ) ÎN BLOC SAU CASĂ DE LOCUIT
BĂNIA
1 GARSONIERĂ (APARTAMENT CU 1 CAMERĂ) ÎN BLOC SAU CASĂ DE LOCUIT
MEHADIA
1 GARSONIERĂ (APARTAMENT CU 1 CAMERĂ) ÎN BLOC SAU CASĂ DE LOCUIT
RĂCĂŞDIA
1 GARSONIERĂ (APARTAMENT CU 1 CAMERĂ) ÎN BLOC SAU CASĂ DE LOCUIT
TEREGOVA
1APARTAMENT CU 2 CAMERE ÎN BLOC SAU CASĂ DE LOCUIT
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Anunturi
,
0727-245233, 0771-387519. (RR)
Vând în Reşiţa staţie BlueTech
200 w cu boxe tip turn, 200 € neg.
Tel. 0747-585716. (RR)
Vând în Reşiţa televizor color
sport Neo, 200 lei neg. Tel. 0746020211, 0355-803014. (RR)
Vând la Brebu generator Honda
5500 CXS, motor de 9.5, 3 prize 220
Vând la 20 A şi 1 priză la 380 la 44 A,
nou, nefolosit, 200 lei. Tel. 0732569936. (RR)
Vând la Târgovişte, judeţul
Timiş, 10 t porumb, 1 leu/kg; 1 pereche comote, 100 €; 2 iepe murane,
4000 € neg. Tel. 0356-884448,
0760-908392. (RR)
Vând în Reşiţa tv color Provision, diagonala 51 cm, gri metalizat,
150 lei; tv color sport Nikkei, diagonala 37 cm, 100 lei; PlayStation 2,
150 lei; calculator PIV cu monitor,
tastatură, mouse, 400 lei; hard disk
200 GB, 150 lei; calculator PIII
complet, 250 lei; tub de bas pentru
maşină cu staţie încorporată 200 W,
100 lei. Tel. 0757-612642. (RR)
Vând în Bocşa telefoane celulare cu/fără touchscreen; aparat de
sudat; dormitor. Tel. 0743-795061.
Cumpăr în Bocşa laptop PIV şi
aragaz în stare foarte bună. Tel.
0743-795061. (RR)
Vând în Mâtnicu Mare purcei
înţărcaţi, rasa Marele Alb, 200
lei/buc sau 400 lei perechea. Tel.
0762-188929. (RR)
Cumpăr la Lugoj vaci, tauri,
juninci, viţei de lapte pentru abator.
Tel. 0769-585880. (RR)
Vând la Lugoj mânză de 7 luni,
2000 lei. Tel. 0726-056095. (RR)
Cumpăr la Lugoj moară cu
ciocane pentru cioclodar. Tel. 0726056095. (RR)
Vând la Zorlenţu Mare porumb 1
leu/kg; brânză de vacă puţin sărată,
13/kg; miere albine, 20 lei/kg. Tel.
0255-232849. (RR)
Vând în Reşiţa schiuri, 80 lei;
blană naturală din Canada, 250 lei;
tablouri mici şi mari, 5-100 lei; cizme
piele mărimea 39, 30 lei; haină de
piele damă, 150 lei; candelabru
pentru cameră copii tip glob roşu, 40
lei; uşă pliantă, 80 lei. Tel. 0786483218, 0355-415185. (RR)
Vând la Comorâşte porumb
cantităţi nelimitate, 1 leu/kg neg. Tel.
0722-581974. (RR)
Vând în Bocşa mobilă de bucătărie plus masă cu scaune, 500 lei;
mobilă sufragerie, 900 lei; teracotă
plus uşă, 300 lei. Tel. 0748-472115.
Cumpăr la Lugoj pene noi/vechi
de gâscă, preţuri avantajoase;
aparate de la frigider, monofazice,
trifazice, preţuri avantajoase, plata
pe loc, mă deplasez la domiciliul
clientului. Tel. 0729-312932. (RR)
Vând în Sacu linie de montat
termopane compusă din maşină de
debitat, maşină de sudat, maşină de
frezat, montat şi debavurat sudură
la cercevele, maşină de debavurat
şi compresor, toate la 5000 € neg;
mulgătoare, 400 € neg; tanc de
răcire 200 l, 400 € neg. Tel. 0255510370, 0355-884761. (RR)
Vând în Cornuţel iapă cu mânz
de rasă, 5000 lei. Tel. 0720-033102.
Vând în Reşiţa antenă parabolică 250 canale, suport de prindere,
150 lei; săniuţă, 150 lei. Tel. 0728813340. (RR)
Vând în Reşiţa schiuri şi bocanci
de schi, 80-100 lei perechea; aparate de vulcanizare compuse din
maşină de jantat şi maşină echilibrat, 1000 €; mobilă cameră zi, 100
lei; maşină de cusut electrică, 100
lei; maşină de cusut Singer, 100 lei.
Tel.0355-426704, 0752-030888. (rr)
Vând în Reşiţa chiuvetă cu dulap, 180 lei; chiuvetă simplă, 50 lei;
colţar, 800 lei. Tel. 0761-137478. (rr)
Vând la Gătaia vacă de 4 ani,
gestantă în 5 luni, 4000 lei. Tel.
0722-703390, 0256-410470. (RR)
Vând la Bocşa bazin de plastic
1000 l cu grilaj metalic, 400 lei; acordeon Weltmeister, 80 de başi, 200 €;
motor electric de 15 kw, 3000 rotaţii,
1000 lei; compresor cu butelie de
180 l, cu motor trifazic, 1000 lei;

Anunturi
,

masă de circular cu motor trifazic 4
kw, 1000 lei; cazan de făcut răchie
din inox alimentar, 130 l, umplere
laterală, 1000 €; polizor fix cu 2
pietre de 300 şi 2 pietre de rezervă,
1000 lei. Tel. 0747-877713. (RR)
Vând laptop PIII, stare foarte
bună, 50 €; laptop PIV, 100 €. Tel.
0735-060187, 0255-530361. (RR)
Vând la Anina palton bărbaţi îmblănit adus din Germania aproape
nou mărimea 50, palton lung de
damă făcut din piele întoarsă la
Orăştie, mărime 44, palton damă
trei sferturi îmblănit, preţuri negociabile; 2 plapume cu lână de oaie, de 1
persoană, 150 lei/buc; costum popular de femei, 200 €; goblen Cina
Cea de Taină, 400 €; candelabre cu
mai multe becuri, preţ negociabil;
garnitură pluşată, 200 lei. Tel. 0729876548, 0255-240038. (RR)
Vând în Reşiţa boiler electric
nou de 80 l. Tel. 0726-721708. (RR)
Vând subwoofer 800 W RMS
difuzor P-audio C18-ELF. Preţ 900
lei. Tel. 0766-677491.
Vând plug tracţiune animală. Tel.
0770-775285.
Vând şnururi pentru mărţişoare,
7 bani firul plus taxe poştale, plata
ramburs. Tel. 0766-442658.
Vând teasc presă de struguri
confecţionat dinainte de anul 1900
din lemn masiv, capacitate 500 kg
struguri. Tel. 0744-103872, 0355410035.
Vând mobila de bucătărie Cleopatra nouă, în cutie, sigilată cumpărată de la Dedeman cu garanţie şi
factură Preţ 550 lei. Tel. 0755230806.
Mobilier Germania second
hand. Dormitoare, sufragerii, dulapuri, canapele, colţare cameră şi
bucătărie, birouri, mese şi scaune.
Calitate şi preţuri bune. Reşiţa, depozitul se găseşte după magazinul
Diamant de la gară. Tel. 0724545219.
Vând miere de salcâm 22 lei/kg,
miere polifloră 20 lei/kg, miere de
rapiţă 20 lei/kg. Dacă comparatorul
cumpăra mai mult de 50 de kg, preţurile sunt: miere de salcâm 20 lei/
kg, miere polifloră 18 lei/kg, miere
de rapiţă 18 lei/kg. Tel. 0745-130202
Vând monitor plat crt Compaq
7550. Arată şi funcţionează ireproşabil. Preţ 100 lei. Tel. 0745-130202
Vând calculator: procesor Intel
Celeron de 2.40 GHz ram 512 MB
DDR placă video Nvidia GeForce
FX 5200-128 MB hard disk 80 GB cd
writer floppy disk. Preţ 500 lei. Tel.
0745-130202.
Vând Sony Ericsson Elm în cutie
cu căşti şi încărcător. Preţ 350 lei.
Tel. 0745-130202.
Vând tv alb-negru Sport
diagonala 31 + placă de tv sport +
placă de monitor color + placă de tv
color Elcrom în stare f. bună. Tel.
0757-106324 sau 0770-515588.
Vând urgent Game Boy color,
marca Nintendo + tv color Loewe cu
diagonala de 56 cu telecomandă.
Tel. 0757-106324, 0770-515588.
Vând cartelă Cosmote cu 48
euro credit. Tel. 0757-106324 sau
0770-515588.
Vând maşină de spălat automată Hansa Optima 800 în stare f.
bună. Tel. 0757-106324 sau 0770515588.
Vând 2 telefoane mobile marca
Alcatel cu încărcătoare şi un telefon
Siemens A50. Tel. 0757-106324 sau
0770-515588.
Vând antenă parabolică cu 99
canale, marca Hirschmann. Tel.
0757-106324 sau 0770-515588.
Vând fier de călcat marca Rowenta, cu aburi, în stare f. bună. Tel.
0757-106324 sau 0770-515588.
Vând plasă de ţânţari cu ramă
din lemn, în stare bună. Tel. 0757106324 sau 0770-515588.
Vând ieftin colţar bucătărie nou,
2 fotolii scoică, birou şcoală copii,
canapea extensibilă. Tel. 0721155683.
Vând mobilă cameră: dulap
haine, vitrină, masă tv, preţ 400 lei
negociabil. Tel. 0744-991672.

Auto-Moto-Velo
Închiriez garaj. Preţ negociabil.
Tel. 0755-531807.
Închiriez garaj pe strada Făgăraşului. Preţ 170 lei/lună neg. Tel.
0721-798604.
Cumpar Dacia 1310 an 20012004, stare bună, preferabil unic
proprietar. Tel. 0786-481419. Vând
Mercedes Benz 207D. Preţ 1000 €.
Tel. 0745-274929.
Închiriez garaj în Reşiţa, str.
Făgăraşului, lângă Liceul Mircea
Eliade. Tel. 0736-949148 sau 0770427791.
Vând în Reşiţa aparate de vulcanizare compuse din maşină de jantat şi maşină echilibrat, 1000 €; Tel.
0355-426704, 0752-030888. (RR)
Vând în Reşiţa pompe benzină
pentru Opel Astra, 100 lei/buc; 2
telescoape spate pentru Opel Astra
Caravan, 150 lei ambele; 3 jante
tablă 13" pentru Ford Escort, 150 lei
toate. Tel. 0729-824413. (RR)
Vând în Măureni tractor U650,
semănătoare SPC6 pe 8 rânduri,
prăşitoare porumb îmbunătăţită cu
cutii pt. îngrăşăminte şi pt. îngropat
porumb pe 8 rânduri, semănătoare
grâu SUP29, disc G3.2, plug cu 3
brazde, remorcă 4 tone, MIC
împrăştiat îngrăşăminte 2.5 tone pe
4 roţi, toate la 10.000 € neg. Tel.
0255-526094, 0255-526063. (RR)
Vând în Lugoj Dacia Papuc 1.9
diesel, an 2004, roşie, cauciucuri
bune de iarnă, stare perfectă de
funcţionare, 87.000 km reali, 1400 €
neg. Tel. 0722-777543, 0768066066. (RR)
Vând la Lugojel Ford Mondeo
1.6, 400 €. Tel. 0732-982025. (RR)
Vând în Reşiţa Skoda Fabia de
1.2, consum 4%, an 2004, înscrisă
recent, stare foarte bună, nerulată în
ţară, 3600 € neg; tractor Ford, 38 cp,
în 3 cilindrii, stare bună, 3100 € neg.
Tel. 0727-245233, 0771-387519 (rr)
Vând în Caraşova disc pentru
tractor, 500 €; Ford Escort diesel, an
1996, 350 €. Tel. 0744-938222. (rr)
Vând în Caraşova tractor U650
aproape nou, f ăcută repara ţie
capitală, 5000 € neg; Ford Orion,
110.000 km, preţ foarte avantajos;
Volvo, motor de 1900, 67.000 km,
înmatriculat, preţ foarte avantajos. t
0255-232052. (RR)
Vând motociclete şi motoscutere, înscrise în circulaţie, stare foarte
bună, 400-500 € neg. Tel. 0722714483. (RR)
Cumpăr la Lugoj tractor 450
românesc. Tel. 0726-056095. (RR)
Vând BMW 320 diesel, 150 cp,
an 2003, navigaţie mare încorporată, scaune tip recaro, volan piele,
jante aliaj, cauciucuri de iarnă şi
vară noi, consum 5.5 %, stare impecabilă, 6.500 €. Tel. 0747-081224.
Vând în Reşiţa BMW 524TD, an
1991, acte la zi, 1500 € neg. Tel.
0754-077688. (RR)
Cumpăr la Lugoj toate tipurile de
utilajele, combine, cu/fără acte;
maşini tamponate cu/fără acte.
Preţuri avantajoase, plata pe loc.
Tel. 0729-312932. (RR)
Vând în Bocşa Audi A4, culoare
vişin putred, an 1995, motor 1.8
benzină, ABS, climatronic, 2 airbaguri, oglinzi electrice, jante Al, stare
optică şi tehnică f. bună, 140.000 km
reali, 3500 €. Tel. 0740-978553. (rr)

Matrimoniale

Domn divorţat, 53/174/65, cu
apartament, singur, sincer, pedant,
caut doamnă pentru căsătorie, din
Reşiţa. Tel. 0765-325636.
Bănăţean văduv, 57/170/70, cu
apartament şi auto, caut o doamnă
pentru prietenie, bazată pe cinste,
sinceritate, dragoste şi respect. Tel.
0771-616065.
B ărbat, divor ţat, stabilit în
München de peste 20 ani, doresc să
cunosc o d-soară, doamnă fără
copii, pt. o relaţie. Tel. 0355-719889.
Caut amant ă discret ă din
Reşiţa. Tel. 0757-600711.

Anunturi
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Auto-Moto-Velo
Vând la Bocşa Dacia 1310, an
1997, motor de 1.4, cutie 5 viteze,
maşină de garaj, acte la zi, culoare
vişinie, 700 € neg. Tel. 0742802358. (RR)
Vând în Reşiţa disc suspendat
pentru 445, 700 €. Tel. 0769473491. (RR)
Vând în Bocşa piese de Rabă şi
de Saviem, toate la un preţ de 300 €
neg. Tel. 0740-770047. (RR)
Vând în Sacu camionetă Mercedes cu prelată, 2 locuri, 5 tone, model 407, an 1980, motor 2400, 1800
€ neg, adusă recent din Germania.
Tel. 0255-510370, 0355-884761 (rr)
Vând în Reşiţa Renault 21
break, înmatriculat, acte la zi, itv
până în 07.2013, stare foarte bună,
cauciucuri de iarnă, rulmenţi moi,
baterie nouă, 600 € fix. Tel. 0728813340. (RR)
Vând disc portabil cu 2 baterii
pentru tractoare mai mari de 50 cp,
700 €. Tel. 0742-353609. (RR)
Vând în Re şi ţa microbuz
Renault Master, an fabricaţie 2000,
4000 € neg; jante aluminiu pe 14, 15
ţoli, 500 lei/set. Tel. 0355-426704,
0752-030888. (RR)
Vând la Bocşa Ford Mondeo, an
1995, înscris, taxa plătită în 2009,
full electric, motor de 1.8, 1800 €
neg. Tel. 0745-993259. (RR)
Vând în Reşiţa motor şi cutie de
Dacia, 700 lei; 2 planetare, 100 lei;
scaune scoică, 100 lei; cârlig de
remorcă, 50 lei; roată, 50 lei; scaun
de copil 0-1 an, 100 lei. Tel. 0741944628. (RR)
Vând motocicletă Kawasaki de
650 cmc, avariată, 750 € neg;
motocultor de 5.5 cp, 350 €; Opel
Zafira înmatriculat după 1 ianuarie
2007, an 2001, diesel, 4100 € neg;
cauciucuri de iarnă diferite
dimensiuni. Tel. 0766-251256. (RR)
Vând la Târgovişte, jud. Timiş,
glorie cu masa 2.60, cu mici defecţiuni, 2000 €; presă, 1500 €. Tel.
0356-884448, 0760-908392. (RR)
Vând la Anina Oltcit Club pentru
programul rabla, 300 €. Tel. 0729876548, 0255-240038. (RR)
Vând în Reşiţa diferite utilaje
agricole, preţuri negociabile; Audi
80 butoias, motor 1.6 diesel. Tel.
0726-721708. (RR)
Vând urgent maşină WV Cady,
an fabricaţie 2006, capacitate cilindrică 1900 TDI, 5 locuri, ABS, ESP,
oglinzi electrice încălzite, geamuri
electrice, climă, sistem audio, distribuţie recent schimbată, stare f.
bună, culoare verde deschis. Preţ
neg. T el. 0737 - 441342, 0771 379168, 0736-086511.

Anunturi
,
Imobiliare

Persoană fizică, vând casă în
Reşiţa, Str. M. Kogălniceanu, 3+1
camere, baie, bucătărie modernă,
curte pavată cu gresie, acoperită,
încălzire centrală, grădină, cu
terasă, cuptor Grill. P.N. 60 000 €.
Tel. 0255-213555.
Vând apartament 2 camere,
conf. 1, Micro 2. Preţ neg. Tel. 0722209089.
Vând/schimb cu auto diesel
2800 mp grădină în Bocşa 2, limitrofă cu intravilan (intabulată) posibilitate utilităţi, posibil orice fel de
construcţii. 1,5 €/mp neg. Tel. 0743738531.
Vând în Reşiţa, apartament 1
cameră pe Aleea Gugu nr.1, cu
bucătărie, baie, multe îmbunătăţiri,
13.500 € neg. Tel. 0355-405288,
0731-173122. (RR)
Vând în Reşiţa, zona Moroasa 2,
str. Petru Maior, apartament 3 camere, etaj 1, izolat termic, centrală,
termopane, 30.000 € neg. Tel. 0752099019. (RR)
Vând în Reşiţa, Aleea Tuşnad,
apartament 3 camere confort II
îmbunătăţit, toate utilităţile, 20.000
€; apartament 3 camere confort I,
30.000 €. Tel. 0355-412016. (RR)
Vând casă cu etaj la roşu din
cărămidă poroterm, construită de 2
ani, acoperită cu tegola, fără finisaje, în Dognecea, str. principală.
Casa este compusă din 3 camere, 2
băi şi bucătărie, 28.000 € neg. Tel.
0741-297029. (RR)
Se închiriază în Reşiţa apartament 2 camere confort I, centrală
termică, tâmplărie pvc, aer condiţionat, bloc 4 etaje; vând apartament
3 camere. Tel. 0744-843884. (RR)
Vând în Reşiţa, zona Gara Sud,
apartament 3 camere confort I decomandat, centrală termică, aer condiţionat, tâmplărie pvc, preţ neg. Tel.
0764-309560, 0744-843884. (RR)
Vând în Secăşeni casă compusă din 4 camere, bucătărie, anexe,
curte cu grădină, 24.000 € neg. Tel.
0735-656734. (RR)
Vând în Reşiţa, Micro 3, apartament 2 camere, dotat şi utilat, la
cheie, parter, 35.500 € neg. Tel.
0740-274487. (RR)
Vând în Ilidia 2 case de vacanţă
mobilate cu mobilier din lemn masiv
de cireş şi alte esenţe scumpe, cu
grădină şi livezi, 1 casă are 2 corpuri, 35.000 € respectiv 25.000 €.
Tel. 0788-940190, 0723-704632 (rr)
Închiriez în Timişoara, str. Hebe,
aproape de Billa din Calea Şagului,
apartament 2 camere cu toate
utilităţile, pentru eleve sau studente.
Tel. 0721-503677. (RR)

ANUNŢ DE LICITAŢIE
În calitate de lichidator judiciar S.C.P. MAGISTER S.P.R.L cu
sediul în Reşiţa, str. Horea , bl. A7, parter, jud. Caraş-Severin, anunţă
scoaterea la vânzare prin licitaţie publică deschisă, a bunurilor
aparţinând debitoarei S.C. PALDOR AUTO S.R.L. cu sediul în
Reşiţa, str. G.A. Petculescu, nr 15, ap 31, jud. Caraş-Severin.
Imobil apartament cu 3 camere situat în Reşiţa, str. G.A.
Petculescu, nr. 15, ap. 31, jud. Caraş-Severin, preţ de evaluare 25.000 Euro, exclusiv TVA.
Licitaţia publică va avea loc în data de 07.02.2012 orele 11:00 şi
se va repeta în fiecare zi de marţi la aceeaşi oră la sediul societăţii
S.C.P MAGISTER S.P.R.L., din Reşiţa, str. Horea, bl. A7, parter, jud.
Caraş-Severin, tel 0255/213468, relaţii suplimentare şi caietul de
sarcini se pot obţine de la sediul lichidatorului judiciar.

Anunturi
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Vând în Scăiuş casă, 9 lanţuri
pământ, 4 lanţuri de pădure, 4000 €.
Tel. 0720-033102. (RR)
Vând în Reşiţa, apartament 4
camere situat în Centrul Civic,
complet renovat, 2 balcoane, 2 băi şi
boxă, suprafaţa de 126 mp, 42.000
€. Tel. 0727-156290. (RR)
Vând în Butin purcei, 300 lei
perechea. Tel. 0723-128805. (RR)
Vând în Reşiţa, zona Muncitoresc, apartament la casă compus
din 2 camere, bucătărie, baie,
coridor şi anexă în curte, 26.000 €
neg. Tel. 0730-406555. (RR)
Vând în comuna Păltiniş (12 km
de Caransebeş) casă cu etaj din
cărămidă arsă, compusă din 5
camere, bucătărie şi anexe, plus 3
ha de pământ arabil, 35.000 € neg.
Tel. 0761-616814. (RR)
Vând în Reşiţa, Micro 2, apartament 2 camere, etaj 2/4, complet
renovat, mobilat şi utilat, cu loc de
parcare, 24.000 € neg. Tel. 0740520382. (RR)
Vând teren extravilan zona
jandarmerie, amonte platou, sălaş.
Bun pentru fermă, casă. 5700 mp
preţ 3 €/mp. Tel. 0749-906453.
Vând casă în Gătaia, 2 camere,
bucătărie, baie, hol + o clădire în
curte cu 3 încăperi, garaj, anexe,
teren 1520 mp sau schimb cu apartament în Reşiţa cu 2 sau 3 camere
la etajul 1 sau 2, la înţelegere. Tel.
0747-832171, 0256-410590.
Vând teren în Gătaia, 500 mp, în
centru, preţ neg. Tel. 0256-410590,
0747-832171.
Vând garsonieră, Aleea Tuşnad,
etaj 2, preţ 10.500 negociabil, sau
schimb cu apartament 2 camere
decomandate + diferenţă. Tel. 0721924593.
Vând apartament 2 camere
semidecomandat în Moroasa 1 str.
Caen, cărămidă, acoperit, 3/3,
centrală termică, preţ 22.000 €
negociabil. Tel. 0720-006988.
Persoană fizică, vând garsonieră, 30 mp, etaj 2, în Micro 4 Aleea
Peleaga, îmbunătăţiri, ocupabilă
imediat, preţ negociabil. Tel. 0741166573, 0770-746033.
Închiriez apartament în zona
Moroasa dotat cu toate utilităţile.
Tel. 0722-333756, 0729-102438
sau 0770-547477.
Cumpăr casă veche Ţerova. Tel.
0746-769501.
Vând cameră cămin parter, str.
Constructorilor, îmbunătăţită, boiler
electric, termopan, preţ 5000 €. Tel.
0730-139529.
Vând casă Zorlenţu Mare cu
grădină mare şi curte mare, preţ, 11
mii €. Detalii la telefon 0728510783, 0767-939262.
Vând casă Bocşa Montană
renovată, 3 camere, bucătărie, baie,
hol, gresie, faianţă, podele laminate,
termopane, centrală termică, terasă, curte acces auto, grădină, viţă
vie, pomi fructiferi.Tel. 0724-700792
Schimb casă Bocşa Montană 3
camere cu multiple îmbunătăţiri, cu
apartament în Reşiţa confort 1 cu 2
sau 3 camere, etaj 1 sau 2, exclus
turn. Tel. 0771-449583.
Vând ap. 1 cameră et. 2 din 4,
complet mobilat, centrală termică,
izolat termic, geamuri termopane,
gresie, faianţă, podele laminate, uşi
int. noi, uşă de metal, cabină de duş,
frigider, aragaz cu hotă, maşină de
spălat, televizor lcd, calculator. Preţ
19800 €. Tel. 0745-130202.

Anunturi
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Casă de vânzare la Secu, are 3
camere, curte, grădină, încălzire
lemne, necesită reparaţii, preţ 9000
€ neg. Tel. 0255-233958.
Vând casă în Zorlenţul Mare,
preţ negociabil. Detalii telefon, sunaţi, casă mare. Tel. 0732-624586.
Închiriez apartament 2 camere
lângă cinematograful Dacia, complet utilat şi dotat. Preţ 140 € + 140 €
garanţie. Tel. 0720-026801.
Vând casă Reşiţa, 6 camere, 2
băi, încălzire centrală gaz, curte,
garaj, intrare auto în curte, grădină,
anexe, 540 mp. Preţ negociabil. Tel.
0744-615904.

Oferte-Cereri
de Serviciu
Caut de lucru în construcţii cu
echipă sau singur, am permis şi
maşină bus, sunt zidar-zugrav. Tel.
0755-485664.
Înfiinţăm firme la cheie şi asigurăm, opţional, servicii de consultanţă privind funcţionarea acestora. Tel.
0723-846071.
Execut gresie, faianţă, rigips,
podele laminate, instalaţii sanitare şi
electrice, izolaţii din polistiren, tinci,
tencuială decorativă, montez uşi,
sparg ziduri din beton, g ăuri
centrale. Tel. 0751-568913.
Instalări windows pc la cel mai
mic preţ. Tel. 0755-230806.
Recuperez taxa de poluare şi de
primă înmatriculare. Înmatriculez
autoturisme fără plata taxei de
poluare. Tel. 0727-505315.

Caut de lucru în orice domeniu,
şofer cat. B, pentru distribuirea
materialelor publicitare. Cine mă
poate ajuta să sune la nr. de tel.
0762-916005 - Gigi.
Executăm, lucrări de construcţii,
interioare, rigips, laminate, zugrăveli, instalaţii, curent, apă, la cele
mai mici preţuri, foarte convenabil.
Tel. 0755-485664.
Transport marfă. Tel. 0745274929.
Pers. fizică, transport marfă cu
Volkswagen Transporter de 2,5
tone, lada este acoperită cu prelată.
Preţuri deosebit de avantajoase.
Tel. 0745-130202.
Instalator execut toate tipurile de
lucrări de instalaţii sanitare şi de
încălzire. Tel. 0770-454332.
Instalez Windows, jocuri şi tot ce
tine de buna funcţionare a unui
calculator. Preţ rezonabil variază în
funcţie de serviciul prestat. Tel.
0745-130202.
Familie serioasă întreţin pensionar în vârstă la domiciliul meu cu
condiţii deosebite, contra cost
variante. Tel. 0722-631009, 0766245845.
Transport ieftin marfă, camionetă descoperită 2 tone util. Tel. 0742527232.
Doresc să îngrijesc copii sau
bătrâni. Tel. 0786-483218, 0355415185. (RR)
Doresc să îngrijesc copii sau
bătrâni. Tel. 0763-693509. (RR)
Se caută menajeră pt. un apartament în Reşiţa, 9-4 ore/lună. Tel.
0760-277161.

ANUNŢ
Consiliul Local Oraviţa cu sediul în Oraviţa, str. 1 Decembrie 1918,
nr. 60, telefon 0255-571133, fax 0255-572815 organizează licitaţie
publică deschisă pentru vânzarea terenului intravilan înscris în:
C.F. nr. 32345 ORAVIŢA, nr. cadastral 32345 cu S = 40 mp,
conform H.C.L. nr. 11/31.01.2012;
pentru vânzarea terenurilor extravilane înscrise în:
1. C.F. nr. 32383 ORAVIŢA, nr. cadastral 32383 cu S = 656 mp;
2. C.F. nr. 32389 ORAVIŢA, nr. cadastral 32389 cu S = 700 mp,
conform H.C.L. nr. 8/31.01.2012 şi H.C.L. nr. 10/31.01.2012 şi
pentru vânzarea terenului păşune înscris în:
C.F. nr. 32248 ORAVIŢA, nr. cadastral 32248 cu S = 1.040 mp,
conform H.C.L. nr. 9/31.01.2012.
Documentaţiile de atribuire se pot procura de la camera 7 - birou
urbanism, zilnic între orele 9-16, începând din data de 06.02.2012.
Ofertele se depun până la data de 21.02.2012, ora 16, la camera 5
- registratură.
Licitaţia publică va avea loc în data de 22.02.2012, ora 10, cu
repetare în fiecare miercuri până la adjudecare, la sediul Consiliului
Local Oraviţa.
Primar, Inf. Goga Ion

Prisma s.r.l. angajează
- agent marketing
- secretar redacţie
Condiţii: studii adecvate.
Se oferă salariu minim pe economie.
Trimiteţi cv la adresa redactia@prisma-online.ro

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 01.02.2012
MOLDOVA NOUĂ: Confecţioner cablaje auto: 7; Muncitor
necalificat la asamblarea produselor solide şi semisolide: 1
ORAVIŢA: Electrician de întreţinere în construcţii: 1; Şofer
autocamion/maşină de mare tonaj: 1
TOTAL JUDEŢ: 10

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

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

Iliasă Ioan
Tel. 0723-144.233
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Tehnoredactare: PRISMA
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REABILITAREA PEISAGERĂ A PARCULUI PESCĂRUŞ ŞI A SPAŢIILOR
VERZI AFERENTE STRĂZII REPUBLICII ŞI STRĂZII FUNICULAR,
ORAŞ BOCŞA, JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN

MODERNIZARE STRĂZI ÎN ORAŞUL BOCŞA

În perioada 22.12.2011 - 22.02.2013, Unitatea Administrativ Teritorială Oraşul
BOCŞA implementează proiectul „REABILITAREA PEISAGERĂ A PARCULUI PESCARUŞ
ŞI A SPATIILOR VERZI AFERENTE STRĂZII REPUBLICII ŞI STRĂZII FUNICULAR, ORAŞ
BOCŞA, JUDETUL CARAŞ-SEVERIN”, proiect selectat în cadrul Programului
Operaţional Regional 2007-2013, axa prioritară 1 "Sprijinirea dezvoltării durabile a
oraşelor - poli urbani de creştere". Domeniul major de intervenţie 1.1 „Planuri
integrate de dezvoltare urbană”.
Valoarea totală a proiectului este de 4.338.558,94 lei din care valoarea totală
eligibilă a proiectului este de 3.438,218,00 lei.
Autoritatea de Management a proiectului este Ministerul Dezvoltării Regionale şi
Turismului iar Organismul Intermediar este Agenţia pentru Dezvoltare Regională
Vest. Codul SMIS al proiectului: 6907.
Proiectul de fata are ca obiectiv general creşterea calităţii vieţii şi a nivelului de
trai al locuitorilor cartierului Bocşa Romana, oraş Bocşa din Judeţul Caraş-Severin
prin modernizarea spatiilor verzi, precum şi asigurarea premiselor unei dezvoltări
armonioase pe termen lung a acestui cartier cu relaţii corecte cu vecinătăţile şi cu
dezvoltarea întregului oraş Bocşa, pe principiile dezvoltării durabile.
Obiectivele specifice sunt:
l creşterea calităţii mediului înconjurător;
l creşterii atractivităţii şi accesibilităţi la nivelul cartierului Bocşa Romana;
l îmbunătăţirea funcţiei estetice a cartierului Bocşa Romana, estetica
designului urban;
l creşterea funcţiei ecologice a spatiilor verzi din cartierul Bocşa Romana;
l îmbunătăţirea condiţiilor de petrecere a timpului liber a locuitorilor
cartierului Bocşa Romana;
l satisfacerea nevoilor de relaxare intr-un mediu plăcut;
l crearea de noi locuri de munca pentru întreţinerea spatiilor verzi;
Obiectivul domeniului major de intervenţie 1.1 - „Planuri integrate de
dezvoltare urbana” îl reprezintă creşterea calităţii vieţii şi crearea de noi locuri de
munca în oraşe, prin reabilitarea infrastructurii urbane şi îmbunătăţirea serviciilor
urbane, inclusiv a serviciilor sociale, precum şi prin dezvoltarea structurilor de
sprijinire a afacerilor şi antreprenoriatului.
Tratând activităţi privind infrastructura publica urbana, mai precis modernizarea
spatiilor verzi (Parcul Pescăruş şi alte spatii verzi aferente străzii Republicii şi
Funicular din cartierul Bocşa Romana, oraşul Bocşa) proiectul de fata contribuie la
realizarea obiectivelor specifice ale domeniului major de intervenţie - 1.1 - „Planuri
integrate de dezvoltare urbana”.
Proiectul răspunde unor nevoi reale identificate în cadrul cartierului Bocşa
Romana, nevoi care conduc la realizarea obiectivelor propuse mai sus.
Potenţialii beneficiari ai proiectului
Beneficiarii direcţi ai proiectului de reabilitare a Parcului Pescăruş şi a spatiilor
verzi sunt locuitorii din cartierul Bocşa Romana - cartier identificat ca zona de
acţiune urbana. Bocşa Romana are o populaţie de 10.193 locuitori, ei fiind beneficiari
direcţi ai acestui proiect.
Toate funcţiunile spaţiilor verzi se adresează tuturor vizitatorilor indiferent de
sex, religie, vârstă şi nu discriminează persoanele cu disabilităţi, aceştia având acces
la sistemul de circulaţie pietonală adaptată la nevoile specifice, iar zonele cu
diferite funcţiuni (şah, pavilion, fântâni arteziene) răspund aceloraşi nevoi.
Se doreşte accentuarea funcţiunii social-culturale prin amenajarea unui pavilion
destinat organizării cununiilor civile în aer liber şi a altor evenimente precum cele
şcolare cu rol educativ şi social. De asemenea pentru sporirea impactului social al
spaţiilor verzi, se vor organiza puncte de interacţiune socială în cadrul zonelor verzi
aferente străzilor Republicii şi Funicularului.

În perioada 22.12.2011 - 22.07.2013, Unitatea Administrativ Teritorială Oraşul
BOCŞA implementează proiectul „MODERNIZARE STRĂZI ÎN ORAŞUL BOCŞA”,
proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, axa
prioritară 1 "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere".
Domeniul major de intervenţie 1.1 „Planuri integrate de dezvoltare urbană”.
Valoarea totală a proiectului este de 17.561.542,79 lei din care valoarea totală
eligibilă a proiectului este de 14.187.638,24 lei.
Autoritatea de Management a proiectului este Ministerul Dezvoltării Regionale şi
Turismului iar Organismul Intermediar este Agenţia pentru Dezvoltare Regională
Vest. Codul SMIS al proiectului: 6908.
Proiectul MODERNIZARE STRAZI ÎN ORASUL BOCŞA are ca obiectiv general
creşterea calităţii vieţii şi a nivelului de trai al locuitorilor cartierului Bocşa
Romana, oraşul Bocşa din Judeţul Caraş-Severin prin modernizarea străzilor din
cartier Bocşa Romana, precum şi asigurarea premiselor unei dezvoltări armonioase,
durabile pe termen lung a acestui cartier cu relaţii corecte cu vecinătăţile şi cu
dezvoltarea întregului oraş Bocşa, pe principiile dezvoltării durabile.
Obiectivele specifice propuse de acest proiect sunt:
l Sporirea confortului locuitorilor cartierului Bocşa Romana;
l Creşterea siguranţei în circulaţia rutiera şi diminuarea numărului de
accidente care pun în pericol viaţa cetăţenilor;
l Dezvoltarea şi dotarea infrastructurii publice urbane;
l Îmbunătăţirea aspectului estetic al cartierului;
l Îmbunătăţirea condiţiilor de trafic în cartier Bocşa Romana, în zone dens
populate;
l Îmbunătăţirea aspectelor de mediu (înlăturarea prafului, înlăturarea
noroiului, reducerea consumului de carburanţi, etc.);
l Crearea de noi locuri de munca atât în faza de execuţie cat şi în faza de
operare;
Obiectivul domeniului major de intervenţie 1.1 - „Planuri integrate de
dezvoltare urbana” îl reprezintă creşterea calităţii vieţii şi crearea de noi locuri de
munca în oraşe, prin reabilitarea infrastructurii urbane şi îmbunătăţirea serviciilor
urbane, inclusiv a serviciilor sociale, precum şi prin dezvoltarea structurilor de
sprijinire a afacerilor şi antreprenoriatului.
Tratând activităţi privind infrastructura publica urbana, mai precis modernizarea
străzilor pe o lungime de 7,822 km din cartierul Bocşa Romana, oraşul Bocşa proiectul
de fata contribuie la realizarea obiectivelor specifice ale domeniului major de
intervenţie - 1.1 - „Planuri integrate de dezvoltare urbana”. Creşterea siguranţei în
trafic, a speranţei de viaţa, crearea de noi locuri de munca sunt obiective care duc la
creşterea calităţii vieţii - obiectiv al Axei Prioritare nr. 1.
Proiectul răspunde unor nevoi reale identificate în cadrul cartierului Bocşa
Romana, nevoi care conduc la realizarea obiectivelor propuse mai sus.
Potenţialii beneficiari ai proiectului
Beneficiarii direcţi ai proiectului de modernizare a străzilor din cartierul Bocşa
Romana sunt locuitorii din cartierul Bocşa Romana (10.193 locuitori) - cartier
identificat ca zona de acţiune urbana. Bocşa Romana are o populaţie de 10.193
locuitori, ei fiind beneficiari direcţi ai acestui proiect. Beneficiari indirecţi sunt de
fapt toate persoanele care folosesc aceste străzi, fie ca şi locuitori ai întregului oraş,
ca turişti, ca persoane aflate în tranzit, etc.

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să nu ezitaţi să contactaţi Primăria
Boc şa, la telefon: 0355/566 607; fax: 0355/566 600 sau e-mail:
primariabocsa@yahoo.com.

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să nu ezitaţi să contactaţi Primăria
Boc şa, la telefon: 0355/566 607; fax: 0355/566 600 sau e-mail:
primariabocsa@yahoo.com.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României!

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României!

UNIUNEA EUROPEANĂ

UNIUNEA EUROPEANĂ

FONDUL EUROPEAN
PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ

FONDUL EUROPEAN
PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ

Instrumente Structurale
2007 - 2013

Instrumente Structurale
2007 - 2013

www.inforegio.ro

www.inforegio.ro

Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi co-finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională.

Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi co-finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională.

Joi/2 Februarie

Vineri/3 Februarie

Timişoara

Timişoara
Caransebeş

-5ºC
-8ºC

Prognoza meteo
pe următoarele
11 zile

Reşiţa
Oraviţa

-9ºC
-11ºC

-7ºC
-9ºC

Luni, 6 Februarie

8

-5ºC
-9ºC

-4ºC
-6ºC

Sâmb@t@/4 Februarie
Timişoara

Caransebeş
Reşiţa
Oraviţa

-5ºC
-5ºC

-2ºC
-9ºC

Timişoara
Caransebeş
Reşiţa

+4ºC
-3ºC

Caransebeş

-7ºC
-11ºC

Reşiţa

-3ºC
-8ºC

+3ºC
-4ºC

Miercuri, 8 Februarie Joi, 9 Februarie

Vineri, 10 Februarie

-1ºC
-7ºC

Oraviţa -4ºC
-8ºC

Oraviţa +1ºC
-4ºC

-6ºC
-6ºC

-5ºC
-6ºC

Marţi, 7 Februarie

Duminic@/5 Februarie

Sâmbătă, 11 Feb.

Duminică, 12 Feb.

Reşiţa

-3ºC/-4ºC

-4ºC/-8ºC

-3ºC/-9ºC

-3ºC/-9ºC

-2ºC/-3ºC

+1ºC/-1ºC

+2ºC/+1ºC

Timişoara

-6ºC/-10ºC

-6ºC/-8ºC

-2ºC/-9ºC

-1ºC/-8ºC

+2ºC/-1ºC

+6ºC/+3ºC

+8ºC/+3ºC
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