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CU NOI PRINZI DE VESTE!

Aşa cum am promis în momentul în care am decis ca, după 7 ani de
Banat Mountain Bike Maraton, ediţia din 2012 să fie ultima, ne
întoarcem în 2013 cu un alt eveniment dedicat cicliştilor montani. Este
vorba despre METAL care pare sa fie primul eveniment Enduro
Mountain Biking din Romania şi a cărui primă ediţie va avea loc la
Reşiţa în 2-3 noiembrie. METAL este organizat în parteneriat cu
Centrul de voluntariat Reşiţa, Asociaţia Prietenii munţilor şi în colabo-
rare cu Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Caraş-Severin.

Este un eveniment al cărui nume este inspirat de tradiţia industriala
de la Reşiţa, dar şi un acronim ce porneşte de la conceptele ce îi stau la
bază: mountainbike, enduro, trail, all mountain. Anul acesta va fi un
experiment şi pentru noi, de aceea am hotărât să admitem în concurs
numai 70 de participanţi în ciuda cererii mari din partea doritorilor din
întreaga ţară. Cei 70 de participanţi sunt atât de la noi din judeţ, dar şi
din Timiş, Arad, Bucureşti, Maramureş, Bihor, Sibiu, Cluj, Hunedoara
sauArgeş.

METAL se desfăşoară in principal intr-un format de tip raliu cu 4
probe speciale cronometrate, in general pe poteci care coboară dar
care au si zone de urcuş. Probele speciale sunt foarte diferite ca ritm
dar si ca stil de abordare, sunt in principal in păduri cu obstacole
naturale, zone pietroase si desigur poteci cursive care se parcurg in
plina viteza. Exista si etape de legatura intre probele speciale, care au
un timp maxim de parcurgere dar acesta este unul relaxat (care le
permite participantilor sa se odihneasca sau sa socializeze in timp ce le
parcurg). Traseul de concurs este in zona centrul Resitei pe dealurile
din jurul acestuia, Poiana Golului si Dealul Ciorii acumulând o diferenţă
de nivel de aproximativ 1400 m.

Este un tip de cursa accesibil tuturor mountain bikerilor, nu doar
celor care au o conditie fizica foarte buna si se adreseaza in principal
celor care indragesc all mountain-ul. Potecile pe care se desfasoara
probele speciale sunt 80% coborare si au multe sectiuni de nivel tehnic
mai ridicat, iar greselile inseamana pierdere de timp - deci nu e suficient
sa fii cel mai rapid tot timpul. METAL are 4 probe speciale pe distante
intre 1 - 3 km iar distanta totala, cu tot cu secţiunile de legătura, este de
aproximativ 35 km.

METAL este organizat 100% de voluntari, până în acest moment
fiind investite peste 300 de ore de voluntariat în pregătirea concursului,
iar în ziua concursului vor fi mobilizaţi în jur de 50 de voluntari de toate
vârstele (pe trasee, la punctele de strat şi finish, în zona de înscriere,
etc.). Mai multe informaţii pe: http://metal-enduro.blogspot.ro

Editorial Dan Popoviciu Fără număr, fără număr!
Sunt nu uimit ci supărat că am avut dreptate şi cu ce

spuneam la constituirea ultimului guvern al României: ”şi
ăştia vor face la fel ca ceilalţi!”. Mă refeream, fireşte, la
(ne)aplecarea înspre nevoile cetăţenilor. Domnişorul
Ponta, la început alături de ştrumful cel somnoros, Crin, a
plecat la drum, cred eu, cu o prea mare încredere în
baroneţii PSD din teritoriu. A venit vremea, după
îndelungate prăduiri ale banilor publici, ca unii dintre ei să
nu mai fie electibili pentru finanţări preferenţiale. Unde mai
pui că strici şi imaginea partidului, că de alianţă nu se mai
poate vorbi acum decât ca despre un dovleac cu chip de
moroi, că tot vine încă o serbare americănească. Dar,
baroneţii vor bani! Doar n-au investit aiurea în găleţi, ţuică
şi mititei pentru a asigura triumful partidului!

Şi-acum, vine problema. Pentru premierul Disney, dar
mi-e teamă că problema sa va deveni doar a noastră. Să
mă explic. Pentru a da în continuare bani baronilor, prin te

miri ce proiecte sau lucrări de interes public judeţean este
nevoie de atragerea de bani la buget. Bugetul, mai nou, s-a
rectificat pe negativ. La sănătate, dă-i dracu de proşti că,
oricum merg cu plicurile în buzunare, la muncă, unde toţi
guvernanţii au dus o politică din care nu puteai înţelege
altceva decât că statul vrea să decedezi la vârsta
pensionării şi altele, nu are rost să le înşir. S-a rectificat
negativ şi bugetul ANI, CCR, încât am crezut că
negativismul bugetar îi este destinat parţial şi preşedintelui
Băsescu. Dar, când am văzut că pozitivă este rectificarea
la servicii, m-am gândit că premierul a fost mantelat de
preşedinte sau s-or fi împrietenit pe pactul ăla de
coabitare.

În rest, numai de bine, pentru noi, amărăştenii. Cresc
din nou taxele. În condiţiile în care şpăgarii au trecut
ştacheta de milionul de euro! La energie, fireşte! Dar, tu
statul român te dovedeşti un aprig apărător al justiţiei. Îl

bagi la beci pe poliţistul erou al ministerului pentru că
dăduse cu băţul prin muşuroiul procurorilor ce amuşinau
prin cancelariile politicienilor ce aveau şi ei o slăbiciune
pentru mafioţii ce le erau scut şi reazem la conturile
bancare şi, eventual, agenţi electorali prin secţiile nu de
poliţie, ci de vot. Stai şi te întrebi ca prostul. Dacă şpaga per
individ trece de suta de mii de euro, în condiţiile unui salariu
minim pe economie de două sute de euro, chiar nu găsim
răspunsul pentru găurile din buget?

Şi, iată că se închide cercul. Băieţii au cotizat pentru
triumful partidului în alegeri, partidul sau încă alianţa
trebuie să le dea zăhărelul. Furat din buzunarul fiecărui
cetăţean onest al acestei ţări. Dar, îi mai pasă cuiva? Vă
invit să ascultaţi primul vers din imnul naţional al Franţei.
Că de deşteptat, noi românii, se pare că avem
deşteptătoarele date pe silenţios.

Rezervaţiile naturale Izbucul
Bigăr şi Cheile Rudăriei

o parte a unui aşteptat traseu tematic care să
promoveze ecoturismul în sudul Banatului

Grupul Ecologic de Colaborare Nera şi-a îcheiat programul de
voluntariat ecologic MAREA HOINĂREALĂ 2013 (detalii pe
http://www.gecnera.ro/pliant%20oferta%20voluntariat%202013.pdf)
cu ocazia unui eveniment realizat în data de 26.10.2013 în cadrul
căruia, în rezervaţiile naturale Izbucul Bigăr şi Cheile Rudăriei, au fost
realizate activităţi de monitorizare a mediului, igienizare şi informare a
grupurilor de turişti.

Concluziile monitorizării realizate cu această ocazie sunt
următoarele

n cele două rezervaţii lipsesc activităţile specifice de conservare a
valorilor patrimoniului natural iar pentru situl mulinologic Cheile
Rudăriei este necesară implementarea unui proiect complex de
conservare a arhitecturii şi ocupaţiilor ţărăneşti tradiţionale.

Turismul neorganizat precum şi unele activităţi ilegale ale
localnicilor lasă în urma lor deşeuri şi ambalaje abandonate în natură,
vetre de foc şi tăieri ocazionale de arbori.

Din informaţiile furnizate de localnici şi din constatările făcute cu
ocazia monitorizării celor două zone rezultă că aici nivelul de practicare
a ecoturismului este mult sub potenţialul turistic oferit de patrimoniul
natural şi de tradiţiile locale. În zonă se practică un turism neorganizat,
de multe ori agresiv faţă de patrimoniul natural al zonei, care nu aduce
venituri relevante la nivelul omunităţilor locale.

GEC Nera consideră că dezvoltarea ecoturismului în cele două
rezervaţii naturale se poate face doar în cadrul unui traseu tematic, pe
un circuit care să includă valorile fabulosului patrimoniu din toate cele
patru parcuri naturale situate în sudul Banatului, şi care să fie promovat
în ideia de a fi transformat în brand naţional.

Î

Doina Mărgineanu, Consilier pentru relaţii publice al GEC Nera
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Primăria Municipiului Re

ăm că
desfă ă

ăgăra ă începând cu
data de 1 noiembrie 2013.

Suprafa ă pie

ă va fi
monitorizată video iar programul de func

ătă ă, între orele 6:00-
16:00. Taxele vor rămâne la aceea

ărători, respectiv
2 lei masa pentru comercian

ările au fost realizate cu fonduri de la bugetul
local. Pia

ătă, 2 noiembrie 2013.

“Direc ă Socială” anun ă că, în
perioada 28 octombrie- 20 noiembrie 2013, vor fi
preluate de la cetă

ăspundere pentru acordarea ajutorului de
încălzire a locuin

ă precum

ăror venit net mediu lunar pe
membru de familie nu depă

ă Socială”
(strada Libertă

ă joi, între orele 8:00-16:00
ă cerere

ăspundere, sunt necesare
următoarele acte

factura de gaz/factura de energie electrică (cu
excep ă lemne sau combustibili
petrolieri);

copie după actele de identitate ale tuturor
membrilor familiei (B.I. sau C.I. cu adresa pentru
imobilul pentru care se solicită ajutorul, respectiv
certificat de na

ă actul de proprietate, certificat
de mo ărare/
contract de închiriere/contract de dona

ă de abita
ă din partea

proprietarului din care să rezulte acordul acestuia
privind solicitarea ajutorului pentru încălzirea
locuin

ă talonul autoturismului/carte de
identitate a autoturismului;

adeverin ă de la Asocia
ă nominal persoanele care locuiesc

ă de S.C.
Brantner S.A., pentru situa ă
asocia

ă
depunerii cererii (septembrie 2013, respectiv
octombrie 2013):

- adeverinţă de salariu cu venitul net, inclusiv
valoarea bonurilor de masă;

cupoane de pensii;
cupoane de indemnizaţii pentru creşterea

copilului până la vârsta de 2 sau 3 ani;
cupoane de indemnizaţii lunare pentru

persoanele cu handicap;
cupoane de alocaţii de stat pentru copii;
alocaţii pentru minorii daţi în plasament familial

sau încredinţaţi spre creştere şi educare;
acte doveditoare ale veniturilor provenite din

închirieri, dobânzi, dividende, părţi sociale, rentă sau
subvenţie agricolă etc.

adeverinţă eliberată de “Direcţia Impozite şi
Taxe” din care să rezulte bunurile mobile şi imobile
impozabile deţinute de către familie sau persoanele
singure, pe raza municipiului Reşiţa, inclusiv adeve
rinţă eliberată de alte unităţi administrativ-teritoriale
în cazul în care familia sau persoana deţine bunuri
mobile şi imobile în localităţile respective;

adeverinţă eliberată de “Direcţia pentru
Administrarea Domeniului Public şi Privat al
municipiului Reşiţa” (Biroul Agricol) care să ateste
terenurile aflate în proprietate precum şi numărul de
animale aflate în gospodărie.

ăria Municipiului Re
ă pentru Reciclare RoRec

organizează sâmbătă, 2 noiembrie 2013, o campa-
nie de colectare a de

ălat rufe,
uscătoare de haine, ma ălat vase, ma

ătit, sobe electrice, plite electrice, cuptoare cu

microunde, aparate electrice de încălzit, radiatoare
electrice, alte aparate de uz casnic de mari
dimensiuni utilizate pentru încălzirea camerelor, a
paturilor

ă
ă

ălcat, aparate de prăjit pâine, friteuze, ma
ăcinat cafea, filtre de cafea, cu

ărul, uscătoare de păr, periu

ă, ceasuri de ă-
toare, ceasuri de mână, cântare;

Echipamente informatice
ă

ă,
mouse, monitor ă), calculatoare portabile
(inclusiv unitate centrală, mouse, monitor

ă), calculatoare mici portabile (calculatoare
foarte mici, portabile cu ecran sensibil - notebook),
calculatoare electronice, imprimante, fotocopiatoa-
re, ma

ără fir, telefoane celulare,
robo

ăurit;
Jucării: trenuri electrice sau ma ă în

miniatură, console portabile de jocuri video, jocuri
video.

Puncte provizorii de colectare pentru obiecte
de mici dimensiuni - s-au stabilit următoarele loca

şi
şi Pia

şurarea de activit
şului f.n., va fi interzis

şi duminic
şi valoare din

prezent: 1 leu intrarea pentru cump

şi Pia

şi declara

şi combustibili solizi sau petrolieri,
pentru sezonul rece 1 octombrie 2013 - 31 martie
2014. Beneficiarii - familiile şi persoanele singure din
municipiul Reşi

şeşte 615 lei - se pot
prezenta la ghişeele “Direc

şi vineri, în
intervalul orar 8:00-13:30. Pe lâng şi
declara

ştere pentru copiii sub 14 ani);
copie xerox dup

ştenitor/contract de vânzare-cump

şi sunt înscrise în cartea de imobil sau chitan

şi

şeurilor provenite de la echipa-
mente electrice şi electronice (DEEE). În categoria

(DEEE),
sunt incluse deşeurile provenite de la

Aparate de uz casnic de mari dimensiuni:
frigidere, congelatoare, maşini de sp

şini de sp şini de
g

şi a scaunelor şi fotoliilor, ventilatoare
electrice, aparate de aer condi

şini de
m

şi alte
aparate de îngrijire corporal ştept

şi de telecomunica

şi tastatur
şi

tastatur

şini de scris electrice şi electronice,
calculatoare de buzunar şi de birou, faxuri, telexuri,
telefoane, telefoane f

şi electronice: maşini de g
şini de curs

ţa a amenajat noi
locaţii pentru Piaţa de vechituri ţa auto, pe
Aleea Gugu f.n. din municipiu. Preciz

ţi comerciale în fosta locaţie,
Strada F

ţa celor dou ţe este de aproximativ
7.000 de mp, mai mare decât cea din vechea locaţie.
În noua locaţie, Aleea Gugu f.n., comercianţii vor
beneficia de 270 de mese. Întreaga piaţ

ţionare va fi
în zilele de sâmb

ţi.
Lucr

ţa de vechituri ţa auto vor fi deschise
începând de sâmb

ţia de Asistenţ ţ

ţeni cererile ţiile pe
proprie r

ţei cu gaze naturale, energie
electric

ţa al c

ţiei de Asistenţ
ţii nr. 18-22). Programul de lucru este

de luni pân

ţie pe proprie r

ţia celor care utilizeaz

ţie/contract
cu clauz ţie/contract de comodat/contract
de întreţinere sau împuternicire notarial

ţei;
copie xerox dup

ţ ţia de locatari/proprietari
în care se certific

ţa
privind plata gunoiului menajer, eliberat

ţiile unde nu exist
ţie de proprietari;

acte privind veniturile nete din luna anterioar

ţa în colaborare cu
Asociaţia Român

ţionat;
Echipamente de larg consum: aparate de radio,

televizoare, camere video, aparate video,
amplificatoare audio;

Aparate de uz casnic de mici dimensiuni:
aspiratoare, aparate de cur ţat covoare, alte
aparate de cur ţat, aparate de cusut, tricotat, fiare
de c

ţite electrice,
aparate de tuns p ţe de
dinţi, aparate de ras, aparate pentru masaj

ţii:
unit ţi centrale, minicalculatoare, imprimante,
calculatoare personale (inclusiv unitate central

ţi telefonici, baterii de orice dimensiuni;
Unelte electrice

ţii
Câlnic - Căminul Cultural
Ţerova - Căminul Cultural
Doman - In curtea fostului atelier
Moniom - Căminul Cultural
Centrul de colectare RoRec ( Str. Căminelor

intersecţie cuAl.Albăstrelelor)
Parc Siderurgistului
Şcoala Gimnazială Nr.8
Colegiul Tehnic Reşiţa - BdulA.I. Cuza nr. 39
Şcoala Gimnazială Nr.9
Şcoala Gimnazială Nr.2
Şcoala Gimnazială Nr.1 ( Şcoala de beton)

Preluări de la domiciliu - cele două telefoane
vor funcţiona până sâmbătă inclusiv, între orele 9-
15.00.

Numere de telefon
RoRec - 0737 443 934, 0751 302 119
Primăria Municipiului Reşiţa - 0255/ 210 258;

0255/ 211 692 interior 173.
Premiere şi stimulare În schimbul predări i

oricărui aparat electric va fi acordat un tichet de
tombolă. Această acţiune va fi organizată în data de
4 noiembrie 2013, la ora 13:00, la Primăria Reşiţa,
unde se pot câştiga

cafetiere (2 bucăţi);
fiare de călcat (2 bucăţi);
mixere (2 bucăţi);
hotă (1 bucată);
frigider (1 bucată).

Pentru aparate de mari dimensiuni (frigidere,
combine şi vitrine frigorifice) vor fi atribuite direct 4
cupoane valorice a câte 10 lei fiecare. Pentru maşini
de spălat rufe, maşini de spălat vase, aparate de aer
condiţionat vor fi acordate 2 cupoane în valoare de
10 lei fiecare.

Bonurile valorice vor putea fi utilizate în orice
magazin alimentar care acceptă sistemul bonurilor
de masă.

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa
Serviciului Gospodărie Urbană şi Mediu din cadrul
Primăriei Mun Reşiţa, la numărul de telefon 0255
210 258 sau prin e-mail: mediu@primariaresita.ro.
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Ordinea de zi a {edin]ei ordinare a Consiliului
Local Re}i]a din data de 29 octombrie 2013

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execu

ărâre privind modificarea statului de func
ă" a Municipiului Re
ărâre privind modificarea statului de func

ă
din subordinea Consiliului Local.

Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata
impozitului pe clădiri a contribuabililor proprietari a imobilelor - bloc de
locuin

ădeasa, bl. 1, sc.1, jude
ărâre privind constituirea comisiei de evaluare a

ofertelor prezentate în cadrul procedurii de licita ă deschisă
ă a serviciului de alimentare centralizată cu energie

termică în Municipiul Re
ărâre privind aprobarea dezlipirii/dezmembrării

unui teren în suprafa ă de 1083 mp din suprafa ă în C. F. 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//2/1/b/1
/a/2/2/b/1/a/2/1/b/b/2/2/a/1 situat în Mun. Re ăni

ărâre privind vânzarea prin licita ă a unui
teren in suprafa ă de 250 mp

ărâre privind aprobarea modificării statului de func-
ă”

Re ără personalitate juridică de sub autoritatea Consiliului Local.
Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a

func
ă Socială”, al Serviciului Public

“Direc
ă", al Serviciului Public Comunitar de Eviden ă

a Persoanelor al Municipiului Re

ă” pentru anul 2014.
Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării ca venit la

bugetul local a excedentului bugetar de 400.000 lei din veniturile proprii
ale Serviciului Public “Direc

ăpezire".
Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului

ă in
Municipiul Re

ă în Municipiul Re
ă in Municipiul Re

ă în
Municipiul Re

ă în Municipiul
Re

ă în Municipiul Re

ă în Municipiul Re
ărâre privind aprobarea trecerii din domeniul

public în domeniul privat al Municipiului Re ă
totală de 170 mp situat în Re ă
gratuită Parohiei Ortodoxă Ucraniană Re

ării terenului.
Proiect de hotărâre privind aprobarea casării ării unor

mijloace fixe din domeniul privat al patrimoniului Consiliului Local aflate
în gestiunea Serviciului Public - Direc

ă cu nr.
15020/10.10.2013 cu privire la situa ărilor

ărârea nr. 3 a Consiliului Jude
ă ă la

Registratura Generală a Consiliului Local al Municipiului Re

ări cu plată, de re ă
ările de re ă înregistrată la Registratura

Generală a Consiliului Local al Mun. Re
ărârea nr. 6/04.10.2013 a S.C. Ecosal Cara

ării Generale a Ac
ă la Registratura Generală a Consiliului Local al Municipiului

Re
ăspuns la solicitarea de comunicare a măsurilor întreprinse de

către Asocia ă Intercom De
ă la Registratura Generală a Consiliului Local

al Municipiului Re
ăspuns al Serviciul Public „Impozite

ă a Consiliului Local al Municipiului Re

ă prin Hotărâre de Consiliu Local a
structurilor de cazare care nu se află în circuitul turistic.

Contract de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare de
către Asocia ă ,,Intercom De

ă la Registratura Generală a Consiliului Local
sub nr. 20055/22.10.2013.

Informare privind inaugurarea oficială a Grădinii Zoologice
,,Prof. Ion Cri ă la Registratura Generală a
Consiliului Local sub nr. 20064/22.10.2013.

Diverse.

ţiei Bugetului Local
pentru trimestrul III 2013.

Proiect de hot ţii al
„Direcţiei “Poliţia Loca| ţa.

Proiect de hot ţii a
Serviciului Public Centrul de Zi "Maria" Re ţa, cu personalitate juridic

ţe situate administrativ în Re ţa, Aleea Gugu, bl.1, sc.1,
ţul Cara

ţie public

ţa.
Proiect de hot

ţ ţa identificat

ţa, str. Nerg ţa nr. 46
Proiect de hot ţie public

ţ
ţa, Poiana Golului F.N.

Proiect de hot
ţii al Serviciului Public „Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţ

ţa, f

ţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului, al
Serviciului Public „Direcţia de Asistenţ

ţia Impozite
ţii de Urgenţ ţ

ţa, al Serviciului Public “Direcţia
pentru Administrarea Domeniului Public

ţa" ţia Poliţia Local

ţia pentru Întreţinerea

ţa, Caietului de sarcini al Serviciului de alimentare cu
energie termic ţa, Regulamentului Serviciului Public
de alimentare cu energie termic ţa, Cerinţelor
privind eligibilitatea în cadrul procedurii de atribuire a contractului de
delegare a gestiunii Serviciului de alimentare cu energie termic

ţa, Criteriilor de selecţie a ofertelor pentru delegarea
gestiunii serviciului de alimentare cu energie termic

ţa, fi
ţa

ţului licitaţiei publice deschise privind delegarea gestiunii
serviciului de alimentare cu energie termic ţa.

Proiect de hot
ţa a unui teren în suprafaţ

ţa, Bd. Muncii nr. 7A, darea în folosinţ
ţa, respectiv aprobarea

dezlipirii/dezmembr

ţia pentru Administrarea
Domeniului public

ţia pentru Administrarea Domeniului
Public ţa" înregistrat

ţia încas
ţa, strada Spitalului nr. 36.

informare privind Hot ţean Situaţii
de Urgenţ ţei din 01.10.2013 înregistrat

ţa sub nr.
19069/07.10.2013.

Informarea nr. 19855/17.10.2013 a Direcţiei Tehnice Generale

ţene "Paul Iorgovici" din Municipiul Re ţa.
Informare a Serviciului Public ,,Direcţia pentru Administrarea

Domeniului Public ţa - Compartimentul
Parc ţ ţia
marcajelor în parc ţ

ţa sub nr. 18954/04.10.2013.
Hot

ţionarilor nr. 16767/2013
înregistrat

ţa sub nr. 19.376/10.10.2013.
R

ţia de Dezvoltare Intercomunitar

ţa sub nr. 18550/30.09.2013.
R

ţa sub nr.
17525/15.10.2013 privind declaraţia d-nei deputat Elena Udrea
referitor la impozitarea nelimitat

ţia de Dezvoltare Intercomunitar

ţa înregistrat

2.

3.

6.

7.

8.

12.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

şi

şi

şi şi Aleea
Vl ş-Severin.

Proiect de hot
şi

de negociere direct
şi

şi

şi dezlipirea/dezmembrarea acestuia
situat în Municipiul Reşi

şi

şi Taxe”, al Serviciului Public “Serviciului Voluntar
pentru Situa

şi
şi Privat al Municipiului Re-

şi şi al Serviciului Public “Direc

şi Repararea Patri-
moniului Consiliului Local, Serviciul de Iluminat Public şi Desz

şi Contractului
de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu energie termic

şi
şi

şi

şi

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

şi

şi
şi

şi

şi valorific

şi Privat al Municipiului
Informare a SP ,,Direc
şi Privat al Municipiului Reşi

şi cheltuielilor la
Policlinica II din Reşi

şi Procesul Verbal al şedin
şi

şi a Biroului Resurse Umane, Salarizare privind verificarea punctelor
de lucru ale Bibliotecii Jude şi

şi Privat al Municipiului Reşi
şedin şi ridicarea maşinilor privind situa

şedin
şi

ş-Severin S.R.L.
şi Procesul Verbal al Adun

şi

şeuri
Caraş-Severin înregistrat

şi
şi Taxe” înregistrat la

Registratura General şi

şeuri”
Caraş-Severin înregistrat

şan" Reşi

4.

9.

10.

11.

13.

21.

22.

23.

5.

14.
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Vând în Caransebeş aparta
ment 2 camere, etaj 3, central

-

ţial mobilat, izolaţie, 22.000 €
neg. Tel. 0756-040911. (RR)

-

ţ
ţ 6000 €

neg. Tel. 0747-852286.

ă,
par

Vând urgent garsonieră mobila
tă, tv color, cablu RDS, telefon fix,
baie cu instant, gresie, faian ă,
geam termopan, etaj 1, pre

Vând în Re

ătă ă,
podele laminate, u ă metalică,
mobilat sau nemobilat, 23.500 €
neg; teren la Caransebe

ă, gaz, curent,
6.000 mp, 8 €/mp; teren străbătut de
pârâu la Crivaia, 3500 mp, 5 €/mp;
teren la Cuptoare, la

ă termi
că, izolat interior

ă, zona Poli
ătă

ă, 720 mp
cu tot cu grădină, bonus 2 livezi,
33.000 €. Tel. 0255-234153, 0766-
204042. (RR)

Vând 2 terenuri pretabile pentru
hele ă curgătoare prin
mijlocul lor, zonă la ă,
3 €/mp neg. Tel. 0727-245233,
0771-387519. (RR)

Vând în Re
ă, 11.000 €

neg. Tel. 0760-283961. (RR)
Vând apartament 2 camere,

semi-decomandat, cu îmbunătă

ădină cu loc
de casă, 400 mp, 6000 €. Tel. 0355-
416555. (RR)

Vând apartament 3 camere con
fort 1 decomandat cu îmbunătă

ăi, parter înalt, zonă foarte bună,
pre

ă Boc ă, 3
camere, bucătărie, baie, coridor,
debara, gresie, faian ă, podele lami
nate, termopane, centrală termică,
terasă, anexe, curte, grădină, acces
auto. Tel. 0749-319691.

Apartament cu o cameră în
Re

ărămidă,
etajul 4/4 cu acoperi ă,
izolat, posibilitate de mansardare,
zugrăvit recent, centrală proprie,
rulouri la geamuri, 1 baie, 1 debara,
u ă antiefrac

ădină, loc de joacă pentru copii,
zonă foarte lini ă, aproape de
Centru, pia ă, universitate. 70 mp
pre

ă. Tel. 0740-901345.

ătă ălzire în podea, Al.
Crizantemei, Micro 1. Pre

ătă

şi

ş

ş, în zona
Ardealului, drept, ap

şosea, 1500
mp, 2 €/mp. Tel. 0355-806444,
0756-282768. (RR)

şi

ş, mobilat,
geamuri termopan, central

şi exterior, 25.000 €
neg. Tel. 0726-818134. (RR)

şi

şi

şteie, ap
şosea na

şi

şi Ştefan cel
Mare, apartament. Tel. 0770-
546592. (RR)

Vând la Gârlişte gr

şi
impozit la zi, drum de acces, curent
electric, 6 km de Reşi

şa Montan

şi şi negociabil.
Tel. 0768-041698.

Apartament cu 3 camere, semi
decomandat, în bloc de c

ş din

ş

ştit

ţa, Micro 1, Aleea
Hunedoara, apartament 2 camere,
confort 1 decomandat, etaj 1, îmbu-
n ţit, termopane, gresie, faianţ

Vând în Re ţa, pe b-dul Muncii,
apartament 2 camere, confort 1,
bloc 4 etaje cu acoperi

-

Vând în Re ţa, Micro 3,
apartament 2 camere, confort 2, etaj
4/4, 19.000 € neg. Tel. 0761-
606403. (RR)

Vând în Re ţa, apartament 2
camere, în Lunc ţie, cu
îmbun ţiri, 19.000 € neg. Tel.
0722-440654, 0770-546568, 0355-
405138. (RR)

Vând la Clocotici cas

ţional

ţa, pe Aleea Tine-
retului, în bl. 5, garsonier

ţiri,
etaj 1/10, 25.000 € neg. Tel. 0722-
820910. (RR)

Vând în Re ţa, str.

-
ţiri, 2

b
ţ negociabil. Tel. 0771-390864.
Vând teren la Bratova acte

ţa, 1,5 km de
Ţerova. Tel. 0725-763784.

Vând cas

ţ -

ţa, 37 mp. Urgent

-

ţigl

ţie, loc de parcare,
gr

ţ
ţ 27.500 € negociabil. Tel. 0726-

994547.
Vând apartament 3 camere,

semidecomandat, etaj 1/4, zona
Intim. Geamuri termopan, izolaţie
exterioar

ţit, înc
ţ 25.000 €.

Tel. 0255-232985.
Vând apartament 2 camere, etaj

1, Govândari, cu îmbun ţiri,
parţial mobilat. Preţ 22.500 € neg.
Tel. 0724-761770.

Vând apartament 2 camere
situat în centru, cu o curte mare + loc
de garaj. Apartamentul este total
renovat. Preţ negociabil. Tel. 0744-
549382.

Vând apartament 2 camere
îmbun

Vând (schimb) apartament 3
camere conf. 1 decomandat, etaj 1,
cu apartament 2 camere + diferenţ

-
-

ţ 100 €. Tel. 0355-410483.

-

ţa. Tel.
0747-832171, 0256-410590. (RR)

ă,
exclus turn. Tel. 0743-364546.

Închiriez garsonieră Albăstrele
lor, conf. 1, et. 1, mobilată

ă. Pre

Vând în Gătaia casă compusă
din 2 camere decomandate, bucătă
rie, baie, hol, cămară alimente, plus
1 clădire în curte, garaj, anexe,
grădină 1520 mp, 2 fronturi stradale,
28.000 € neg sau schimb cu
apartament 2 camere, în Re

şi cen
tral

şi

Vând în Caransebe -

ţial mobilat, izolaţie, 22.000 €
neg. Tel. 0756-040911. (RR)

ş aparta
ment 2 camere, etaj 3, centrală,
par

Vând sau schimb apartament 3
camere la cas

ţe, curte,
garaj. Schimb cu apartament 2
camere în Govândari. Preţ 28.000 €
neg. Tel. 0757-029877, 0745-
027024.

ţelu Ro

ă, zona Universalul
Vechi, 2 camere 5,5m/3,5m

ă 4/3,5m, dependin

ă. Tel. 0355-
417539, 0744-902407. (RR)

şi 1
camer

Vând la O şu, pe str. 22
Decembrie, garsonier

Vând în Re ţa, Govândari,
Calea Caransebe

ţ
ţie

interioar

ţa, apartament 2
camere, în Lunc ţie, cu
îmbun ţiri, 19.000 € neg. Tel.
0722-440654, 0770-546568, 0355-
405138. (RR)

Vând în Re ţa apartament 3
camere, 54 mp, îmbun ţit cu tot
ce-i nou

şi
şului, apartament

confort 1, 3 camere decomandate,
gresie, faian

şile schimbate, renovat
recent, 34.000 € neg. Tel. 0729-
137654, 0255-222550. (RR)

Vând în Reşi

şi

şi modern, etaj 3/4, situat pe
Aleea Tuşnad, 20.000 € gol, 21.000
€ plin; apartament 3 camere confort
1, 70 mp, Calea Caransebeşului,
etaj 1, 30.000 € neg. Tel. 0355-
412016, 0770-479181. (RR)

ă, podele laminate,
termopane, centrală, izola

ă, u

ă, zona Poli
ătă

ătă

Vând în Re ţa, Micro 3,
apartament 2 camere, confort 2, etaj
4/4, 19.000 € neg. Tel. 0761-
606403. (RR)

Vând 2 terenuri pretabile pentru
hele

ţional

şi

şteie, ap
şosea na

ă curgătoare prin
mijlocul lor, zonă la ă,
3 €/mp neg. Tel. 0727-245233,
0771-387519. (RR)

Adecco Resurse Umane-Timi oara

electronic i medical

Cerin e:

Oferta:

ş

ş

angajeaz pentru
clientul s u, companie multina ional cu sediul n Timi oara,
Montatori-Reglori n domeniile: .

Capacitatea de a lucra n echip
Disponibilitatea de a lucra n schimburi (12/24; 12/48)
Experien pe o pozi ie similar constituie un avantaj

Program flexibil
Pachet salarial atractiv i tichete de mas
Bonusuri - Spor de 25% pentru orele de noapte
Spor de 100% pentru orele suplimentare
Transport asigurat Re i a-Timi oara
Posibilit i de promovare

Pentru mai multe detalii ne pute i contacta la unul din nume
rele de telefon 0726 777498 sau ne pute i trimite CV-ul pe adresa
de email: timisoararomania@adecco.com
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Debitoarea : SC Bambus Forest SRL

ţ ţi
creditorii societ ţii în insolvenţ

, cu sediul social în sat Rusca,
comuna Teregova, HALA GATER, CONF. CF. Nr. 3233, jud. Cara

ţului Cara

ţelor
asupra averii debitoarei, este 02.12.2013.

Termenul limit ţelor, întocmirea, afi

ţii cu privire la
creanţele ţ

ţe este de 5 zile de la data public
ţelor este

30.12.2013.
Termen de continuarea procedurii la data de 16.01.2014
Prima Adunarea a creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului

judiciar, din Timi

ţiei debitorului; desemnarea Comitetului creditorilor;
confirmarea / înlocuirea lichidatorului judiciar, onorariul lichidatorului,
alte menţiuni.

Cererea de admitere a creanţei însoţit

ş-
Severin, nr. de înmatriculare la registrul comer ş-Severin
J11/674/2008, num

şoara,
Aleea Ionel Perlea nr.7 ap. 3, telefon: 0256-242823, 0745-599107
public

şarea şi
comunicarea tabelului preliminar este 13.12.2013.

Termenul pentru depunerea eventualelor contesta
şi drepturile de preferin

şarea tabelului definitiv al crean

şoara, Aleea Ionel Perlea, nr. 7, et. parter, ap. 3, jud.
Timiş, în data de 19.12.2013, ora 12:00 având ca ordine de zi:
prezentarea situa

ş-Severin la dosar
5123/115/2013, fiind timbrat

ăr de înregistrare fiscală 24366549, prin lichidator
, cu sediul în Timi

ă următoarea:

Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a crean

ă pentru verificarea crean

ă trecute în tabelul preliminar de
crean ării în bpi.

Termenul pentru afi

ă de documentele justificative,
în 2 exemplare, va fi depusă la grefa Tribunalului Cara

ă corespunzător.

SCP MIRIANA MIRCOV RELICONS SPRL

În baza art. 109 alin. (1) ăm to
ă ă că:

Notificare
şi alin (2) din Legea 85/2006, anun

PRISMA | 3 Octombrie 2013 |1 - 6 Noiembrie

Anunţ public
S.C. Accent Tim SRL anunţ

ţa, strada Petru Maior nr. 73,
în zilele de luni-vineri orele 8-16.30

ţional
ţiilor publicului este de 5 zile

calendaristice de la data afi ţului.

ă publicul interesat asupra deciziei de
emitere a acordului de mediu pentru proiectul Fermă de cre

ă ă în comuna Vărădia -
extravilan. Proiectul acordului de mediu poate fi consultat la sediul
APM Cara

ării în presa na ă sau locală,
termenul de primire a observa

ării anun

ştere şi
îngr şare porci 8160 capete, amplasat

ş-Severin din municipiul Reşi
şi la adresa de internet

apmcs.anpm.ro. În cazul afiş

ş

(continuare )în pagina 7

Atenţie la falşii vizitatori!
În ultima perioad ştii au fost sesiza

şi-au atribuit false calit
şi o societate de deratizare, au sustras bunuri din

dou
şti infractori, pe care noi îi denumim falşi vizitatori, ac

şi
încearc

şi şi ofer

şi insistente. Pot fi b

- este vorba despre persoane care bat la uşile
oamenilor şi cerşesc sau solicit

şi copii. De fapt, aceste persoane
certate cu legea folosesc orice poveste pentru a intra în casa victimelor.

şi casele victimelor. Observ
şi p şi apoi, prin distragerea aten

şi solicit

şi bat la uşa victimei şi prezint

şi nu au bani româneşti asupra lor; solicit
şti şi las

şa închis şi caut

şi uşile de acces în locuin
şi neasigurate, sustrag bunurile de valoare

g

ă, poli ă
persoane necunoscute ce ă

ă locuin
ă

prin distragerea aten ă
ă astfel să ajungă în casele oamenilor pentru a le fura banii sau

bunurile de valoare.
Acest tip de infractori sunt politico ă ceva spre vânzare sau

pretind a fi reprezentan ă
ă sau electricitate. Ei fac parte din categoria de persoane

convingătoare ărba
ă ceară un pahar cu apă, acces la toaletă sau solicită

permisiunea de a se spela pe mâini. Al ă produse
promo

ă câteva metode folosite de infractori pentru a pătrunde în
locuin

ă un pahar cu apă. Din această
categorie fac parte în general femeile

întâlnită în special în mediul rural -
sub pretextul că vând pături, lenjerie sau se prezintă ca poten

ărători de diferite produse, intră în cur ă
unde î ăstrează banii

ă sunt reprezentan ă, electricitate ă
accesul în locuin ă pentru verificări.

- vânzători fal ă
produse de cură

ă sunt angaja
ă servicii de deratizare primesc accesul în locuin ă.

- infractorii spun că nu sunt din localitate sau sunt
cetă ăini ă victimelor să
le schimbe valută. Iau lei române ă garan ă în care
spun că au valută sau bunuri de valoare. Uneori motivează nevoia de
bani cu o urgen ă medicală.

De obicei, odată ce ajung în locuin ă, infractorii distrag aten
ă să plece în altă cameră sub diverse pretexte, timp

în care caută bani sau bunuri de valoare. Deseori infractorii lucrează în
echipă: în timp ce unul distrage aten ă în
bucătărie cu u ă), celălalt pătrunde în apartament ă în
camere.

Unii infractori au obiceiul de a încerca ă.
În cazul în care descoperă u

ăsite pe hol.
ă le fie schimbată o bancnotă de

valoare mai mare pentru a observa unde

ţi ţi cu privire la faptul c
ţi, de reprezentanţi

la o societatea de gaz
ţe fiind invitaţi în imobile chiar de proprietari.

Ace ţioneaz
ţiei victimei sau atribuirea unor calit ţi false

ţi ai unor autorit ţi publice, companii de gaze,
ap

ţi, femei sau chiar copii. E
posibil s

ţi infractori ofer
ţionale sau la un preţ redus.

Iat
ţa victimei:

ţiali cum-
p ţile

ţiei, comit furtul.
- infractorii pretind

c ţi ai companiilor de gaz, ap
ţ

ţenie gratuite sau la preţuri promoţionale.
- sub motivul c ţii unor firme care

ofer ţ

ţeni str
ţie o geant

ţ
ţ ţia

victimei, o determin

ţia victimei (de exemplu discut

ţ

Infractorii pot solicita s
ţine victima banii.

În con-cluzie, nu permiteţi accesul persoanelor necunoscute în
locuinţa Dvs.!

Metoda cer

Metoda lucr ţi

Metoda deratizarea

ŢIE!

şetorul

Metoda vânzătorul ambulant,

ătorului la o companie de utilită

Metoda detergentul

Metoda străinul

ATEN

„Stop violen]ei }i discrimin@rii în }coli!
Indiferen]a doare“

Miercuri, 23 octombrie a.c., ora 13.00, lucr

ţean Cara
ţerul specialist din cadrul Centrului de Prevenire, Evaluare

ţului Cara
ţa, cu elevi claselor a VII-a

ţelesul tuturor“.
În cadrul proiectului, specialistul centrului a purtat discuţii libere cu

elevii, prezentându-le acestora riscurile la care se expun în cazul în
care consum ţe etnobotanice.

Ofiţerul din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Caraş-
Severin, domnul căpitan Roşca Nicuşor, a prezentat cadrul legislativ cu
privire la consumul şi deţinerea de stupefiante precum şi faptele
săvârşite cu violenţă asociate consumului.

Campania se derulează pe o perioadă de un an de zile iar în prima
etapă a campaniei vor fi executate activităţi preventiv-educaţionale în
instituţiile de învăţământ de pe raza judeţului Caraş-Severin, cu tema şi
sub mesajul „Stop violenţei şi discriminării în şcoli! Indiferenţa doare“ .

ători din cadrul
Compartimentului Prevenirea

ă
cu ofi

ă nr.7 din Re

ă droguri de mare risc

şi Combaterea Faptelor Antisociale din
cadrul Inspectoratului de Jandarmi Jude ş-Severin împreun

şi
Consiliere Antidrog al Jude ş-Severin, s-au întâlnit, la Şcoala
Gimnazial şi şi a VIII-a, în cadrul
campaniei „Jandarmeria pe în

şi substan

Compartimentul informare, relaţii publice şi cu publicul
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Persoanele care se afl
Trecerea la sistemul de TVA la încasare op

Pentru semestrul II al anului 2013, începând cu luna noiembrie, valoarea sumei lunare care se acord Pentru
semestrul II al anului 2013, începând cu luna noiembrie, valoarea nominal Site-ul M.J. ofer

România are un grad de urbanizare de 65 la sut Fostul comandant
Anul trecut au fost înregistrate

3,3 milioane de dosare în justi Georgia

ă în plată î ă ă la sfâr ă rectificarea bugetară,
a declarat ministrul Muncii ăsurile identificate ca fiind necesare să intre în vigoare de la 1 ianuarie
2014 ă sub formă de tichete de cre ă este de 430 lei

ă a unui tichet de masă este de 9,35 lei ă începând de luni, 28 octombrie
2013, posibilitatea consultării on-line a tabloului avoca ă

ăvâr
ă ări

şi vor primi toate sumele la care sunt îndrept şitul anului, chiar şi dup

ş

şi loc
şirea infrac

şi România vor restabili serviciul de feribot între cele dou

ţite, existând toţi banii necesari pân
ţional este una dintre m

ţilor din România ţiitor de comandant
la Periprava în perioada 1958-1963, a fost pus sub acuzare de procurorii Parchetului General, pentru s ţiunii de genocid

ţie, potrivit unui membru CSM ţ
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Circulara B ţionale a României nr. 29/2013
privind nivelul ratei dobânzii de referinţ ţionale
a României (M.O. nr. 609 din 01.10.2013)

Ministerul S ţii - Anexa la Ordinul ministrului
s ţii nr. 1.133/2013 pentru modificarea

ţii nr. 1.275/2011 privind
aprobarea listelor ţurilor de decontare ale
medicamentelor care se acord

ţionale de s

Ordinul Ministerului Mediului

ţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului
auto naţional, aprobat prin Ordinul ministrului mediului

Ordinul Ministerului S ţii nr. 1129/2013 privind
stabilirea specialit ţilor deficitare pentru care se
organizeaz ţiat pe post în spitale clinice cu secţii
clinice universitare, institute sau centre medicale clinice în

sesiunea 17 noiembrie 2013 (M.O. nr. 611 din 01.10.2013)
Ordinul Ministerului S ţii nr. 1133/2013 pentru

modificarea ţii
nr. 1.275/2011 privind aprobarea listelor ţurilor de
decontare ale medicamentelor care se acord

ţionale de s

Ordinul Ministerului S ţii nr. 1128/2013 privind
stabilirea cuantumului taxei pentru participarea la
concursul de rezidenţiat pe post

Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 5142/2013
privind aprobarea Calendarului desf

ţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului
naţional de experţi în management educaţional, seria a 5-a
(M.O. nr. 612 din 02.10.2013)

Legea nr. 259/2013 pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţ

ţie social

Ordinul Ministerului Afacerilor Interne nr. 99/2914/2013
privind preg ţiilor de urgenţ

ţilor instituţiilor prefectului
ţii de conducere ţii în domeniul situaţiilor de

urgenţ ţia public

Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali - Registrul
Naţional al Asistenţilor Sociali din România din 26.07.2013
(M.O. nr. 614bis din 02.10.2013)

Ministerul S ţii - Metodologia pentru desf
ţiat pe loc

Ministerul Educaţiei Naţionale - Metodologia de
organizare

ţii înv ţ

ăncii Na
ă a Băncii Na

ănătă
ănătă

ănătă

ă bolnavilor în cadrul
programelor na ănătate

ărilor Climatice
nr. 2230/2013 pentru modificarea

ărilor climatice nr. 1.239/2013 (M.O. nr. 611 din
01.10.2013)

ănătă
ă

ă reziden

ănătă
ănătă

ă bolnavilor în
cadrul programelor na ănătate

ănătă

ă,
medicină dentară

ă ării concursului
de selec

ă a Guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea în
perioada 2013-2018 a unor măsuri de protec ă
acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri

colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare
(M.O. nr. 612 din 02.10.2013)

ătirea în domeniul situa ă a
reprezentan

ă din administra ă locală, servicii
descentralizate

ănătă ă
ă,

medicină dentară

ă
ării profesionale pentru absolven ă ământului

profesional cu durata de 2 ani din 26.08.2013 (M.O. nr. 616
din 03.10.2013)

şi completarea
Ordinului ministrului s

şi pre

şi a metodologiei de
calcul al acestora, din 01.10.2013 (M.O. nr. 611bis din
01.10.2013)

şi Schimb
şi completarea Ghidului

de finan
şi

schimb

şi completarea Ordinului ministrului s
şi pre

şi a metodologiei
de calcul al acestora (M.O. nr. 611 din 01.10.2013)

şi pe loc în medicin
şi farmacie, sesiunea 17 noiembrie 2013

(M.O. nr. 611 din 01.10.2013)

şur

şi a personalului cu
func şi atribu

şi deconcentrate, în perioada 2013-2016
(M.O. nr. 612 din 02.10.2013)

şurarea
concursului de reziden şi pe post în medicin

şi farmacie, sesiunea 17 noiembrie
2013, din 30.09.2013 (M.O. nr. 615 din 02.10.2013)

şi desf şurare a examenului de certificare a
calific

Agenţia de Pl ţi ţie pentru
Agricultur

ă
ă

şi Interven
a efectuat plă

ă unică
pe suprafa ă - Campania 2013, pentru un număr de
555.408 fermieri, a informat institu

ţi în valoare de 1,401
miliarde de lei (313,950 milioane de euro)
reprezentând avansul aferent schemei de plat

ţ
ţia.

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

Noul Cod Fiscal ar putea să nu intre în vigoare de la
1 ianuarie, a ă se va decide
prelungirea perioadei pentru dezbater

şa cum era stabilit iniţial, dac
. Aplicarea

actului normativ de la începutul anului viitor ar depinde
de modul în care vor decurge discuţiile cu
reprezentanţii mediului de afaceri.

La începutul şedin

şi cu partidele din Opozi

ţei de guvern din 25 octombrie,
premierul Victor Ponta a anunţat c

ţiile în
Executiv ţie.

ă proiectul
legislativ privind urmează să fie
asumat de Guvern în Parlament la mijlocul lunii
noiembrie, după ce vor fi finalizate discu

descentralizarea
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Veteranii de război, văduvele
de război

Curtea Constitu ă

, precum
ăzboi în afara serviciului ordonat,

care au suferit o infirmitate din cauza
ac ă ale
războiului, beneficiază în anul 2013
de un ajutor anual în cuantum de
265 lei/persoană pentru acoperirea
unei păr

ărâre supus dezbaterii
publice de către Ministerul Muncii.

a decis
că ordonan ă privind
Codul insolven

ă, după ce a admis sesizarea
Avocatului Poporului. Judecătorii au
constatat că au fost încălcate
prevederile legii fundamentale, în
sensul că nu se justifică urgen

ării acesteia ă Guvernul nu
poate adopta ordonan

ă regimul institu

ă

ă
Cameră sesizată, a respins o propu
nere legislativă care ar fi modificat
Legea nr. 571/2003 privind Codul
fiscal în sensul că ar fi fost introduse
în categoria imobilelor pentru care
impozitul se reduce la 50% ă
dirile ă
de

ă servicii turistice pentru o
durată de minimum

şi accidenta

şi energiei termice pentru
nevoi casnice, potrivit unui proiect
de Hot

şi c

şi
general obligatorie.

în calitate de prim

şi cl
şi terenurile din zona montan

şase luni.

ţii de
r

ţiunii mijloacelor de lupt

ţi din costul chiriei, energiei
electrice

ţa de urgenţ
ţei este neconstitu

ţional

ţa
adopt

ţe care
afecteaz ţiilor
fundamentale ale statului. Efectele
OUG vor fi suspendate la publicarea
deciziei CCR în Monitorul Oficial.
Decizia CCR este definitiv

ţinute de persoanele juridice care
presteaz

ţional

-

-

-

Senatul,

Forumul Anual al Strategiei
UE pentru Regiunea Dunării s-a
desfă

ării (SUERD)

ărene,
alături de oficiali europeni (Comisie,
PE, Comitetul regiunilor), repre
zentan

ărene, mediului academic
ă

şurat în 28-29 octombrie, la
Bucureşti. Forumul Anual este
principala reuniune a Strategiei UE
pentru regiunea Dun şi
reuneşte reprezentan

şi oraşelor
dun şi de
afaceri şi societ

ţi guverna
mentali din cele 14 state dun

ţi ai regiunilor

ţii civile.

-

-

Reabilitarea termic@ a
cl@dirilor de locuit

Cre}terea calit@]ii arhitectural-
ambientale a cl@dirilor

Aplic@rii legii penale mai
favorabile

Guvernul a adoptat Hotărârea privind
completarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr.
736/2010 pentru aprobarea Normelor de aplicare a
Ordonan ă a Guvernului nr.69/2010
privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu
finan

ă
Prin Hotărârea adoptată de Guvern se continuă

programul de reabilitare termică a clădirilor de
locuit cu finan

ă, plafonul acestor garan

ărârea privind
completarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr.
945/2011 pentru aprobarea Normelor metodolo-
gice de aplicare a Legii nr. 153/2011 privind măsuri
de cre ă ă-
dirilor, prin care se stabilesc măsurile de interven

ădirilor
care prezintă un nivel ridicat de degradare

ă ăsuri vor
asigura un mediu înconjurător sănătos

ă a clădirilor.
Practic, măsurile se referă la asigurarea condi

ărilor cu o garantare
guvernamentală ă subven ă.
Plafonul garan

ărârea privind constitui-
rea

ării legii penale mai favorabile în cazul persoa-
nelor aflate în executarea pedepselor ăsurilor
educative privative de libertate din perspectiva
noilor reglementări penale

ărârea stabile

ă. Aceste
comisii vor evalua legalitatea deten

ăsurii educative a internării
într-un centru de reeducare. Comisiile de evaluare
au obliga ărui
condamnat, cu toate documentele necesare, astfel
încât instan ă dispună cu privire la
aplicarea legii penale mai favorabile.

ţei de urgenţ

ţare prin credite bancare cu garanţie
guvernamental

ţare prin credite cu garanţie
guvernamental ţii pentru
anul 2013 fiind fixat la nivelul de 50 milioane lei.

Guvernul a adoptat Hot

ţii arhitectural-ambientale a cl
ţie

pentru repararea/ reabilitarea anvelopei cl

ţilor. Aceste m

ţiilor
de derulare a credit

ţionat
ţiilor care pot fi emise în anul 2013

se va situa la nivelul sumei de 50 milioane lei.

Guvernul a adoptat Hot
ţiile comisiilor de evaluare a incidenţei

aplic

ţinere
ţiei persoanelor

condamnate la pedepse privative de libertate ori
aflate în executarea m

ţia de a transmite dosarul fiec

ţele competente s

ştere a calit

şi care,
în marea majoritate a cazurilor, sunt amplasate în
zonele centrale, istorice, dens populate şi de
interes turistic ale localit

şi vor creşte
calitatea arhitectural-ambiental

şi dobând

şi atribu

şi m

şi procesual penale
Hot şte cadrul prin care se vor

constitui comisiile de evaluare din cadrul peniten-
ciarelor, al centrelor de reeducare, respectiv al
centrelor de re şi arestare preventiv

Modificarea legii zilierilor
În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 661 din data de 29 octombrie 2013 a fost

publicată Legea nr. 277/2013 pentru modificarea
ă ă

ările privesc, în principal, următoarele aspecte
se extinde sfera beneficiarilor de lucrări, ace ă, persoana

juridică, persoana fizică autorizată ătorul persoană fizică titular al
întreprinderii individuale, întreprinderii familiale, pentru care zilierul executa activită

ă că zilierul minor care are capacitatea de muncă va putea lucra 6 ore pe
zi, dar nu mai mult de 30 de ore pe săptămână

ă posibilitatea pentru minorul cu vârsta cuprinsă între 15 ă poată
presta activită ă numai cu acordul părin

ă ă, aptitudinile
ă astfel nu îi sunt periclitate dezvoltarea ănătatea personală;

transmiterea către inspectoratul teritorial de muncă a extrasului Registrului de
evidentă a zilierilor se poate face

ă a zilierilor ă prin ordin al ministrului
muncii, familiei, protec

ă plătească zilierului, la sfâr ărei zile de lucru,
remunera ă.Actul normativ introduce posibilitatea ca plată remunera ă se
poată realiza ă ăr

şi completarea Legii nr. 52/2011 privind
exercitarea unor activit şurate de zilieri.

Modific
ştia putând fi: persoana fizic

şi întreprinz

şi nu va efectua activitate în timpul nop
şi 16 ani s

şi
cunoştin şi dac şi s

şi pe suport electronic. Modelul registrului electronic de
evident şi modalitatea de completare se aprob

şi persoanelor vârstnice;
beneficiarul trebuie s şitul fiec

şi la sfârşitul perioadei activit

ţi cu caracter ocazional desf

ţi
necalificate cu caracter ocazional;

se precizeaz
ţii;

se creeaz
ţi necalificate cu caracter ocazional, îns ţilor sau al

reprezentanţilor legali, pentru activit ţi potrivite cu dezvoltarea fizic
ţele sale

ţiei sociale

ţia convenit ţiei s
ţii, numai cu acordul scris al p ţilor.

:
�

�

�

�

�

juridice.ro, 30 octombrie 2013

Modific@ri cu privire la prima de casare pentru tractoare
În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 659 din data de 28 octombrie 2013 a fost

publicată Legea nr. 275/2013 pentru modificarea alin. (1)
ă

ă
ă

ă
ă din Fondul pentru mediu, acordată sub forma primei de casare, pentru

achizi
ării spre casare a tractoarelor

ără a depă
ără TVA.

În formă anterioară a legii, cuantumul primei de casare era de cel mult 17.000 lei, fără
ca acesta să depă ă 50% din pre

ă ără
TVAal tractorului nou sau al ma ă.

şi (3) ale art. 42 din Legea nr.
329/2009 privind reorganizarea unor autorit şi institu

şi respectarea acordurilor-cadru cu
Comisia European şi Fondul Monetar Interna

şi institu
şi respectarea acordurilor-

cadru cu Comisia European şi Fondul Monetar Interna

şi maşinilor agricole autopropulsate noi, mai pu
şi maşinilor agricole autopropulsate uzate.

Noul act normativ modifica prevederile referitoare la prima de casare, stabilind ca
aceasta este în cuantum este de cel mult 17.000 lei, f şi 40% din pre

şinii agricole autopropulsate noi, f

şeasc şinii agri-
cole autopropulsate noi, pentru persoana fizic şi cel mult 40% din pre

şinii agricole autopropulsate noi, pentru persoana juridic

ţi ţii publice, raţionalizarea
cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri

ţional.
Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorit ţi ţii publice, raţionali-

zarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri
ţional prevede finanţarea

nerambursabil
ţionarea tractoarelor ţin poluante, în

schimbul pred

ţul de
achiziţie al tractorului nou sau al ma

ţul de achiziţie al tractorului nou sau al ma
ţul de achiziţie f

juridice.ro, 29 octombrie 2013

Schimbul transfrontalier de informa]ii rutiere
În şedin

şi pentru facilitarea execut

şi ale celorlalte state membre/participante privind înc
şit

şit

şite pe teritoriul României
cu vehicule înmatriculate în alte state membre/participante.

ţa de guvern din 25 octombrie a fost adoptat Proiectul de Lege privind unele
m ţii referitoare la înc

ţie care afecteaz ţa rutier
ţiunilor aplicate acestor înc

ţia naţional

ţii între autorit ţile competente din
România

ţie care afecteaz ţa rutier

ţile române a sancţiunilor aplicate pentru înc

ăsuri pentru facilitarea schimbului transfrontalier de informa ălcările
normelor de circula ă siguran ă ării
sanc ălcări

Proiectul de Lege transpune în legisla ă Directiva CBE (cross border
exchange). În acest sens, reglementările propuse de actul normativ au drept scop
facilitarea schimbului transfrontalier de informa ă

ălcările normelor de
circula ă siguran ă, atunci când încălcarea a fost săvâr ă cu un
vehicul înmatriculat într-un stat membru/participant, altul decât cel în care a fost săvâr ă
fapta. De asemenea, prin reglementările propuse se facilitează executarea de către
autorită ălcări săvâr
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Comitetului pentru Informaţii din Senatul
american va lansa o "revizuire major

ţiunilor de informaţii americane dup

ţi de supraveghere
desf

ă" a
opera ă ce
pre ău a avertizat că nu a fost "satisfăcător
informat" despre anumite activită

ă

şedintele s

şurate în ultimul deceniu.

� �

�

� �

�

� �

Ac
Egiptul a luat decizia închiderii, pe o perioad

Partidul
islamist de guvern

Organiza
Aintrat în vigoare directiva privind aplicarea drepturilor pacien

ţiunea militar

ţia au început un dialog naţional în încercarea de a pune cap ţara care a inspirat "Prim
ţia Naţiunilor Unite intenţioneaz ţeze un organism internaţional de coordonare a eforturilor pentru a ap ţiale

periculoase, asteroizi ţilor în cadrul asistenţei medicale transfrontaliere

ă împotriva Iranului este probabil inevitabilă, a spus Dick
Cheney pentru canalulABC ă nedeterminată, a punctului de frontieră Rafah, care face legătura între Egipt

ământ din Tunisia ăt lunilor de tulburări din ăvara
arabă" ă să înfiin ăra Pământul de roci spa

şi Fâşia
Gaza Ş

şi opozi

şi comete

UE a început negocierile privind acordul de stabilizare şi asociere cu Kosovo

eful mişcării libaneze Hezbollah, aliat cheie al Damascului, a acuzatArabia Saudită de blocare a unei soluţii politice pentru conflictul din Siria

Cuba va deschide în noiembrie o Zonă Economică
Specială. Raul Castro, pre

ă de
dezvoltare specială în portul Mariel, la 45 kilometri de
capitala Havana, unde companiile străine vor putea să
transfere profiturile în străinătate, fără plata taxelor.

şedintele Cubei, a semnat în
luna septembrie legea pentru a crea o zon

Construirea unui gard de sârmă pe o distan ă de 170
kilometri de-a lungul frontierei Bulgariei cu Turcia va fi
finalizată până la sfâr

ărării. a
fost principalul punct de trecere pentru imigran

ţ

ţii ilegali,
în special a refugiaţilor din Siria.

şitul lunii februarie, 2014, potrivit
Ministrului bulgar al Ap Grani ăţa bulgaro-turc

Având în vedere că spărgătoarele de ghea ă actuale
eliberează o cale navigabilă pentru alte nave deplasându-
se prin stratul de ghea ă format la suprafa

ărtează, ele trebuie să fie mai mari
decât vasele de transport obi ă se deplaseze mai
multe astfel de nave. În Finlanda, pe

ă. Aici se
construie ărgător de ghea ă asimetric, care poate
cre ă mult mai eficient, pentru a face
drumul prin ghea ă la un unghi de până la 30 de grade.

Începând cu luna iunie, aproximativ 200 de muncitori
au început asamblarea scheletului navei NB 508
(denumirea proiectanţilor - spărgător de gheaţă şi vas de
salvare NB 508), prima dintr-o clasă nouă de nave pentru

spargerea gheţii, concepută pentru a tăia o cale largă prin
gheaţa arctică prin carena ei asimetrică. După finalizare, la
începutul anului viitor, NB 508 va intra în serviciu sub
pavilion rusesc, deschizând calea pentru accesul navelor
mari la porturi cum ar fi St Petersburg, în Golful Finlandei.

NB 508 va fi în avangarda transportului maritim global
în Arctica. Subţierea gheţii aduce deja nave în apele din
largul coastei de nord a Rusiei, care oferă o rută mai scurtă
din Europa în Asia decât tipica trecere prin Canalul Suez.
În 2012, 46 de nave au trecut prin noua rută din Nord. În
acest an, numărul a depăşit deja 250.

În prezent, gheaţa este cel mai mare obstacol pentru
dezvoltarea acestui drum, şi împiedică, de asemenea,
accesul în porturi "reci" din Finlanda şi vecina Rusie.
Spărgătoarele de gheaţă acţionează ca escorte, dar
acestea au, de obicei, doar posibilitatea de a forma canale
de aproximativ 25 de metri lăţime, prea înguste pentru
clase mai mari de nave container. Dublarea escortei
lărgeşte canalul, dar la un cost mai mare.

Cu 76 4 metri lungime şi 20 5 metri lăţime, NB 508 îşi va
folosi coca sa unică, asimetrică, pentru a tăia canalul
navigabil prin gheaţă. Fiecare din cele trei motoare
propulsoare, montate în jurul carenei, se pot roti pentru a
se obţine o împingere în orice direcţie.Astfel nava se poate
balansa şi ataca gheaţa la un unghi de până la 30 de grade.
În acest timp, combustibilul şi apa este pompată de-a
lungul interiorului carenei pentru a deplasa centrul de
greutate al navei oferind o spargere optimă a gheţii. Ideea
este ca nava să fie în măsură să se deplaseze în gheaţă
până la 60 de centimetri grosime, formând un canal de 50
de metri lăţime, suficient pentru nave container mari.

Coca asimetrică are şi un dezavantaj major. Simulările
arată că aceasta se va ridica şi rula neregulat pe mare iar
piloţii vor trebui să înveţe cum să navigheze nava pentru a
compensa. "Există o mulţime de moduri diferite de
funcţionare a navei şi toate trebuie să fie abordate atunci
când se lucrează la metoda în care se foloseşte puterea
celor trei propulsoare,", spune Mika Willberg, manager de
proiect la Arctech. "Dar, în cele din urmă, după ce te-ai
antrenat pe un simulator, vei sfârşi prin a fi capabil să
conduci acest vas cu un sistem gen joystick".

Acest model de vas poate fi echipat şi pentru a ajuta la
curăţarea scurgerilor de petrol. Nava va oferi un sistem
avansat de recuperare a petrolului, potrivit pentru opera
rea în ape dificile. "Din nou, acest lucru este posibil pentru
că nava se deplasează lateral, împotriva scurgerii, şi ab
soarbe pata de poluare într-un rezervor intern de 900 metri
cubi, care poate separa petrolul de apă", spune Willberg.

Dacă totul merge conform planului, NB 508 va fi în apă
până în noiembrie şi va sparge gheaţa arctică înainte de
dezgheţ, primăvara viitoare.

ţ

ţ ţa oceanelor, pe
care îl sparg

ţ
ţa frontal

ţ

şi îl îndep
şnuit sau s

şantierul naval
Arctech Helsinki, abordarea este total diferit

şte un sp
şte suprafa

, ,

-

-

Turismul bun@st@rii: epuizarea
resurselor sau mit nefondat
Aproximativ 3% din europeni trăiesc permanent în alt

stat membru. Care este impactul acestei stări de fapt
asupra sistemului de bunăstare socială a ării gazdă?
Eurodeputa ătut pe 22 octombrie beneficiile

ările libertă
ătat că oamenii migrează în primul rând pentru un loc de

muncă, nu pentru beneficii”, a arătat comisarul László
Andor.

Unii deputa ătat în cadrul dezbaterii care sunt
avantajele pentru cei care î ă un loc de muncă, al

ări despre cum afectează mobilitatea
serviciile oferite localnicilor.

Comisarul pentru ocuparea for ă
ă imigran

ăstare socială. Un studiu
publicat de Comisie în octombrie arată că ace

ării gazdă.

Croatul Davor Ivo Stier, de la Grupul Partidului
Popular European (Cre ă un
procentaj foarte redus de europeni trăie

ă, a
spus dumnealui, este necesară o dezbatere fără tabu-uri:
„Pentru a recâ

ă adecvată în
domeniul migra

ă bazată pe fapte, nu pe interpretări gre

Pervenche Berès (S&D, Fran ă
mul ă ăsi de lucru în

ănătă ăstării, dar ace ări care
vor fi ultimele în a vota pentru un buget autentic, care să
investească în ările de la periferia Uniunii pentru ca oa
menii să î ă găsi de lucru acolo”, a spus dumneaei.

Marije Cornelissen (Verzi/ALE, Olanda) a spus că un
mod de a combate exploatarea este plata egală pentru
muncă egală peste tot.

ă UE. Nigel Farage (Grupul
Europa Libertă

ă
avem dreptul de a decide să restrângem numărul
oamenilor care vin în ă”.

ţ
ţii au dezb

ţii de circulaţie în UE. „Experienţa a
ar

ţi au ar
ţii

au pus întreb

ţei de munc
ţii

ar exploata sistemul de bun

ţi contribuabili la bugetul ţ

ţiei”.
Phil Bennion (ALDE, Regatul Unit) a cerut o dezbatere

riguroas
ţii nu include sprijinirea sau

respingerea imigraţiei”, a spus dumnealui.

ţa) a subliniat faptul c
ţi oameni au dificult ţi în a- ţara în

care locuiesc. „Oamenii î
ţii sau cel al bun ţ

ţ

ţie în toat
ţii ţiei, Regatul Unit) a spus: „Nu

suntem împotriva europenilor din est, dar credem c

ţara noastr

şi
provoc

şi caut

şi
afacerile sociale, LászlóAndor, a negat faptul c

ştia sunt cei
mai importan

ştin Democrat), a spus c
şte în alt stat UE,

de aceea aceştia nu pot afecta sistemul social. Îns

ştiga încrederea oamenilor şi pentru a
combate criza avem nevoie de o politic

şite.
„Principiul liberei circula

şi g
şi fac griji acum despre turismul

s ştia vin din

şi poat

De la sfârşitul anului 2013, bulgarii şi românii vor avea
libertate de circula

şi Democra

Este necesară o dezbatere

ăutarea unui loc de muncă

Bulgaria

În c

-

şi România
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Măsurile de combatere a crimei
organizate, corup ălării de bani
sunt incluse într-un plan de ac

ă organizată ăierea
surselor lor de venit sunt primele pe listă.
Se presupune că aproximativ 4000 de
organiza

ă undeva între 4%

ă ă
rezolu ă de ac

ătoarea
legislatură. Este o provocare comună la
adresa sistemelor criminale", a adăugat
el.

Cifrele Europolului arată că 3600 de
organiza

ări diferite.

ă organizată, corup ălare de
bani să nu mai aibă acces la contracte
ob

ă nu mai poată candida sau
de ă.

Deputa ă necesitatea
creării unei procuraturi europene care să
coordoneze investiga ă
combată infrac ă
interesele financiare ale UE. Această
institu ă aibă toate resursele
umane

ă
ă că activită

ă 3,6% din PIB-ul global,
iar Comisia calculează pierderile cauzate
de corup

ă fie atacate mai

eficient bunurile organiza

ă sechestrate, bunurile re

ă în text.

Deputa

ă protec

ă. Ei vor ca lupta împotriva muncii
for ă se concentreze pe locurile în
care munca for ă ieftină este
exploatată.

Traficul de persoane generează un
profit criminal estimat la 25 miliarde de
euro pe an ă toate statele UE.
Organiza ă a Muncii con
sideră că în UE sunt aproximativ 880 000
de muncitori for

ării sexuale.

ă este esen ă
o decizie privind o defini ă unică
privind activită

ă includă

Deputa
ă devină o infrac

ă existe pedepse potrivite. De ase
menea, cumpărarea de voturi trebuie să
devină infrac ă beneficiile
sunt intangibile, se mai arată în text.

Rezolu ă stabile
ătorul Parlament,

următoarea Comisie
ă aibă instrumente pentru a

lupta împotriva crimei organizate la nivel
interna

ă
pentru crima organizată, corup

ălare de bani, creată în martie 2012
pentru a evalua impactul economic

ă
ăsuri legislative

ă natură.

ţiei
ţiune al UE

pent ru per ioada 2014 - 2019,
recomandat de Parlamentul European.
Confiscarea bunurilor financiare ale
reţelelor de crim

ţii criminale internaţionale
operau în UE în 2013.

"Costul mafiei, dificil de estimat, se
afl

ţineri. Aceast
ţie este "o list ţiuni concrete

ce trebuie implementate în urm

ţii criminale internaţionale
operau în UE în 2013, dintre care 70% au
membri din ţ

Deputaţii vor ca persoanele cu
sentinţe finale pentru infracţiuni legate de
crim ţie

ţinute prin licitaţii publice în niciun stat
din UE

ţine nicio funcţie public
ţii reitereaz

ţiile naţionale
ţiunile care afecteaz

ţie trebuie s

ţiunilor Unite pentru
combaterea drogurilor ţii
(UNODC) estimeaz ţile
ilegale reprezint

ţie doar în UE la aproximativ 120
miliarde de euro pe an, echivalentul a
1,1% din PIB-ul UE.

Pentru a proteja interesele financiare
ale UE, este important s

ţiilor criminale,
spun deputaţii, care cer, în acest scop,
el iminarea secretului bancar

ţelelor
criminale ar trebui reutilizate în scopuri
sociale, se arat

ţii cer pedepse mai mari
împotriva traficanţilor de persoane

ţie pentru victimele lor, în
efortul de a eradica traficul

ţat
ţate s

ţat

ţia Internaţional

ţaţi, dintre care 270 000
sunt victime ale exploat

Parlamentul susţine c ţial
ţie legal

ţile infracţionale de tip
mafiot care ar trebui s

ţiunea de implicare în organizaţii de
tip mafiot.

ţii vor ca aranjamentele
sportive s ţiune, pentru
care s

ţiune, chiar dac

ţia adoptat
ţiune pentru urm

ţional, european ţional. Acest
plan a fost redactat de Comisia special

ţie

ţilor de tip mafiot în UE

şi sp

şi t

şi 5% din PIB-ul
doar al UE" a spus Salvator Iacolino
(PPE, IT), raportorul pentru propunerile
finale, aprobate cu 526 de voturi pentru,
25 împotriv şi 87 de ab

şi sp

şi s

şi s

şi financiare necesare.
Biroul Na

şi a criminalit

ş i
eliminarea paradiselor fiscale din UE.
Odat

şi o
mai bun

şi munca
for

şi afecteaz

şi
infrac

şte un plan
de ac

şi Consiliu, astfel
încât UE s

şi na

şi
sp

şi
social al activit şi
pentru a recomanda m şi
de alt

Protejarea finan

ă

Eradicarea traficului de persoane

Infrac

ărarea de
voturi

Background

ţelor UE

Combaterea bunurilor provenite
din activit ţi criminale

ţiunile de tip mafiot

Meciuri aranjate

-
.
.

-

şi cump
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În urma alegerilor prezidenţiale din
Georgia, Georgi Margvelashvili, membru
al coaliţiei Visul Georgiei, la guvernare, a
fost ales noul pre ţ

ţ ţin cunoscut. Sco
pul s

ţara
nu a reu

ţa la funcţie. Ivanishvili, cel mai
bogat om din ţar ţie Visul
Georgiei, a dominat scena politic

ţionale care transfer
ţie la guvern

şedinte al
şvili.

Campania, în contrast cu multe dintre
alegerile anterioare din Georgia post-
sovietic şnic

şi ministru al
înv

şi cu Rusia, un echilibru pe care
şit de mult timp s

şi liderul coali

şvili pleac

şedin şi
parlament.

ării, după două
mandate ale lui Mihail Saaka

ă, a fost pa ă.
Margvelashvili, fost rector
ă ământului, este pu

ău declarat al politicii externe este de
a urmări legături strânse atât cu Occiden
tul cât

ă-l atingă.
Viitorul pe scena politică este umbrit de

decizia premierului Bidzina Ivanishvili de a
renun

ă
ă chiar

dacă a intrat în politică acum doi ani, dar
consideră că munca lui este completă
odată ce Saaka ă.

După aceste alegeri, intră în vigoare
schimbări constitu ă
puterea de la pre

-

-

Alegerile parlamentare anticipate
desfă ăşurate în Republica Ceh nu au
oferit nici unui partid o majoritate absolută,
cea ce ar putea duce la negocieri prelungi
te pentru formarea unui guvern de coali

ă
ă politică declan ă de

căderea guvernului de centru-dreapta pe
fondul unor acuza

ă ceh,
Partidul Social Democrat a câ

ă a Parlamentului. Pe
locul al doilea a venit noul partid centrist,
ANO (DA), care a ob

ă din
voturi, sau 33 de locuri. Partidul Democrat
Civic al fostului premier Petr Necas a venit
doar al cincilea, cu 7.72% sau 16 locuri iar
partenerul său de coali

ă sunt
gata să poarte negocieri cu privire la
formarea unui nou guvern cu toate
partidele, exceptând Partidul Democrat
Civic

-
ţie.

Cet ţenii au fost chemaţi la vot pentru
a se încheia o criz

ţii de corupţie.
Potrivit biroului de statistic

ţinut 18.65% din
voturi, 47 de locuri. Comuni

ţia a treia, primind 14.91 la sut

ţie Top 09 al
patrulea cu 11.99%, 26 locuri.

Social-democraţii au declarat c

şat

ştigat 20.45
procente, sau 50 de locuri din cele 200 din
camera inferioar

ştii au terminat
pe pozi

şi TOP 09.
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VÂNZĂRI

ÎNCHIRIERI

Vând spaţiu comercial 150 mp
situat în Re ţa, b-dul Republicii.
Preţ 57.000 €. Tel. 0741-039378,
0745-114932.

Vând hal ţie 600 mp,
200 mp, spaţii administrative, 1000
mp curte betonat ţa,
cartier Moniom. Preţ 120.000 €. Tel.
0741-039378, 0745-114932.

Vând 14.000 mp teren din care
10.000 mp curte betonat

-
ţie, 850 mp spaţii administrative,

service auto 150 mp, magazii 650
mp. Preţ 600.000 €. Tel. 0741-
039378, 0745-114932.

Vând 2.000 mp teren situat în
Crivaia, cu vedere spre lac, acces
direct din strada principal ţ 35
€/mp. Tel. 0741-039378, 0745-
114932.

Vând vil ţa, lâng
ţ
-
ţ

100.000 €. Tel. 0741-039378, 0745-
114932.

Vând cas ţ

ţie c

ţ
35.000 €. Tel. 0741-039378, 0745-
114932.

ţiu 60 mp situat în
Re ţa, B-dul Revoluţ ia din
Decembrie, pretabil birouri, sediu
firm ţ. Preţ 21.000 €
negociabil. Tel. 0741-039378, 0745-
114932.

Vând spaţiu administrativ 80 mp
situat în Re ţa, centru, vis-a-vis de
BTT, pretabil sediu firm

ţ 55.000 €. Tel. 0741-039378,
0745-114932.

Vând apartament 3 camere,
decomandat, et. 1/4. situat în Lunca
Pomostulu i , cu îmbun ţ i r i

multiple. Preţ 37.000 €. Tel. 0741-
039378, 0745-114932.

Vând apartament 4 camere, 125
mp, situat în Re ţa, zona Poliţie, pe
aleea care duce spre Teatrul de
Var ţ 40.000 €. Tel. 0741-
039378, 0745-114932.

Vând hal ţiu
administrativ 200 mp, curte
betonat

ţ 200.000 € negociabil.
Tel. 0741-039378, 0745-114932.

Vând 16.000 mp, teren pretabil
pt. construcţii, centre comerciale,
zon ţa, zona Mu-
zeul de Locomotive. Preţ, 70 € mp.
Tel. 0255-221529, 0741-039378.

Vând 6.000 mp teren, plus
pensiune, 1.000 mp, construit

ţa, vis-a-vis de
Camera de Comerţ. Preţ, 240.000 €.
Tel. 0255-221529, 0741-039378.

ţii toate utilit ţile trase (ap
ţa, B-dul

Timi ţ 27 €/mp. Tel. 0255-
221529, 0741-039378.

Vând 34.700 mp teren, cu
construcţii (depozite 5.000 mp,
sediu administrativ, atelier mecanic,
central ţii de acces
betonate), font stradal 400 ml,
situate pe D.N. Timi

ţa, preţ atractiv. Tel.
0255-221529, 0741-039378.

Vând teren 4000 mp, situat în
Re ţa, vis-a-vis de Transprotector,
front stradal 90 ml. Preţ 42 mp. Tel.
0255-221529, 0741-039378.

ţ 150 €/lun

Închiriez spaţii de birouri, clasa
A, situat în Re ţa, blocul 800 (8
spaţii a câte 30 mp fiecare). Preţ 5
€/mp. Tel. 0255-221529, 0741-
039378.

şi

şi

şi
Şcoala de Beton, 200 mp suprafa

ş, la 7 km de Cheile Nerei:
260 mp construc

şi utilat
şi menajer

şi

şi

şi

şi utilat

şi

şu, situate în Reşi

şi
şoarei. Pre

şoar - Bocşa, la
4 km de Reşi

şi

şi
utilat complet. Pre

şi

ă de produc

ă, situate în Re

ă, 4.000 mp
clădiri, din care 2.500 mp hală pro
duc

ă. Pre

ă situată în Re ă
ă

construită, demisol, parter, mansar
dă, garaj, curte 380 mp. Pre

ă de vacan ă situată în
Moceri

ărămidă arsă,
compusă din 4 camere, bucătărie,
baie, living, mobilată ă
complet, apă curentă ă
încălzită prin energie solară. Pre

ă, comer

ă, birouri etc.
Pre

ătă

ă. Pre

ă 600 mp, spa

ă 1000 mp, dotată ă
complet. Pre

ă agrement, în Re

ă la
ro

Vând 600 mp teren pentru
construc ă ă,
curent, gaz) situat în Re

ă termică, spa

ă, mobilat
ă. Tel.

0741-039378, 0745-114932.

Vând spa

a

€/

Închiriez apartament 2 camere
situat în zona central

Vând vin, 6 lei/kg. Tel. 0255-
232669. (RR)

Vând în Măureni grâu, porumb
boabe

ăsu ă, 100 lei; rochie de
mireasă, 500 lei; cărucior de copii,
300 lei; rotobil, 30 lei. Tel. 0756-
040911. (RR)

Vând la Moniom vacă ă.
Tel. 0255-232971. (RR)

Vând în Re
ăldură cu

tiraj for
ă, garan

ă
220 V, tv, dvd, senzori, microfoane,
boxe încorporate, profesional,
aproape nou. Cumpăr laptop sau
tabletă în stare bună. Tel. 0729-
824413. (RR)

Vând în Re

ă mare, 4 sertare, 500 lei;
menghină nou de 120 mm, 100 lei;
tv color, 200 lei; ma

ărămidă de ă
mare, 1 leu/buc; cărămidă mică de

ă, 0.60 lei/buc; diferite chei,
fixe, inelare, cotite; betonieră, 200-
300 lei. Tel. 0355-425973, 0729-
022526. (RR)

Vând la Clocotici mobilă veche
compusă din 2 dulapuri, 2 paturi

ă

ă, 80 lei; oglindă pentru
hol 1.30/0.35, 50 lei; oglindă pentru
baie, 30 lei; covor rotund persan,
stare foarte bună, 50 lei; încărcă-
toare telefon, 5-8 lei/buc; aparate
defecte pt. piese: radio casetofon,
aspirator, prăjitor pâine; suport inox
pentru perie ă la baie;
baterie nouă din inox pt. chiuvetă,
70 lei; tablou pictat în Germania,
1980, 80 lei; 4 tablouri mici; set
pentru condimente din por

ărimea 38, damă, 60
lei; canapea în stare foarte bună,
aproape nouă, 600 lei; unele pre-

ă
combinată. Tel. 0770-546592. (RR)

Vând covor, 80 lei; carpete, 20
lei; oglindă pentru hol, 30 lei; mască
pentru vană, 100 lei; rochie de
mireasă, 400 lei; costum negru
pentru bărba ă,
150 lei; canapea extensibilă, 300 lei;
masă pentru calculator, 150 lei. Tel.
0751-847843. (RR)

Vând în Re

ă de cusut Ileana,
200 lei neg. Tel. 0723-188347. (RR)

Vând în Re ă tuns
iarbă cu fir plus prelungitor de 25 m
cu fi ă, 120 lei neg. Tel. 0355-
807321, 0731-168987. (RR)

şi triticale, 1 leu/kg. Tel. 0255-
526023. (RR)

ş col

şi juninc

şi

şiri, surs

şi
şi

menghin

şini manuale de
tocat carne nr. 10, 30 lei/buc; dulap
2 uşi, 250 lei; c şamot

şamot

şi 2
noptiere, 1200 €. Tel. 0255-234153,
0766-204042. (RR)

Vând la Brebu vi
şu, 1300 lei. Tel. 0729-931567,

0255-232540. (RR)
Vând la Timişoara tuner tv,

telecomand şi cd de instalare, 100
lei. Tel. 0722-264501. (RR)

Vând în Reşi

şi hârtie igienic

ş i

şi

şin

şi şin

ş

Vând în Caransebeş pres

ş

ă
pentru făcut faguri de albine;
storcător pentru faguri de albine;
că ă Pudel 2 ani, albă; căţelu ţel
Bichon Havanez de 3 ani, alb. Tel.
0755-940848. (RR)

Vând în Caransebe ţar, 600
lei; m ţ

ţa convectoare pe
gaz Lampart LB80 pentru c

ţat, pentru bloc, case, stare
foarte bun ţie la montaj;
subwoofer 100 W, 10 ie

ţa banc de scule
metalic, echipat cu polizor

ţel 2 luni, alb cu
ro

ţa schiuri în stare
foarte bun

ţelan, 12
piese, 6 mari, 6 mici; pereche de
cizme piele m

ţurile sunt neg. Tel. 0786-483218,
0355-415185, 0747-468797. (RR)

V â n d î n R e ţ a m o b i l

ţi, 150 lei; bibliotec

ţa 3 canapele, 70
lei/buc. Tel. 0255-218141. (RR)

Vând ma

ţa ma

Vând la Vârciorova moară de
măcinat pe 2 pale ă
Yamaha, 250 € neg. Tel. 0735-
038603. (RR)

ţi, 150 € neg; org

Vând televizor color cu teleco-
mand ţ 250
lei. Tel. 0355-806864, 0745-157348

Vând PS2, 5 jocuri, card - 210
lei; PSP, card, 6 jocuri, modat - 180
lei; jocuri originale PS2, PSP, PS3,
PC - 15 lei bucata; Nokia N73 - 85
lei; Nokia 6234 - 110 lei; iphone cu
dou

.

ţe pentru pomul de iarn

ţ

ţuic

ţioase, sticl
ţel, neagr

ţa dormitor, 800 lei
neg; mobilier vechi, dulap, dormez

ţa instant pe gaz
pentru ap

ţurcane, 350 lei/buc. Tel. 0743-
101310. (RR)

Vând în Re ţa colţar din piele,
adus recent din Elveţia, 1000 lei
u

ţia, 1200 €; tv color diagonala
51; joc Nintendo cu cd pe televizor,
100 lei u

ţia, 350 lei;
laptop P4 cu OS Windows, la prob

ţat

ţi de paie; scroaf

ă, stare foarte bună. Pre

ă simuri - 160 lei. Tel. 0721-
414951

Vând tuner cu radio tip Anda,
stereo; difuzoare Grundig; tv color
cu telecomandă. Tel. 0737-575779,
0741-633690.

Vând mobilă compusă din mai
multe corpuri. Merită văzută.
Tel0720-714788.

Vând casete audio cu muzică
populară, u ă, o casetă video

ă. Tel.
0355-807491, 0770-515588.

Vând în Boc
ărănesc, 100 lei; ceas italian de
masă de 100 ani, 200 lei; material
pentru albinărit, pentru rame,
capace, podi ă,
1600 lei; 200 rame noi, 1 leu/buc;
ma ă de cusut Singer veche, 200
lei; scrumieră cu pietre semi-
pre ă

ă, 450 lei. Tel.
0755-042152. (RR)

Vând la

ăre

ă, 2.00/0.90, 100 lei;
fotoliu pat din piele maro, 200 lei; 2
cuptoare cu microunde în stare
foarte bună, 300 respectiv 500 lei.
Tel. 0761-131883. (RR)

Vând la Re
ă,

200 lei. Tel. 0731-191130. (RR)
Vând la Sacu iapă 10 ani, 1500

lei; mânz semi-muran 2 ani, 1700
lei. Tel. 0729-296283. (RR)

Vând în Re
ă caldă, 300 lei neg. Tel.

0748-406496. (RR)
Vând la Criciova, Timi

ă,
200 lei; telefon E96, memorie 16
GB, 250 lei. Tel. 0765-577197. (RR)

Vând la Lugoj vacă 10 ani, fătată
de 2.5 luni, 2500 lei. Tel. 0734-
204496, 0356-885556. (RR)

Vând urgent la Deline ă
gestantă în 8 luni ăptămâni,
băl ă românească, 3500 lei neg.
Tel. 0784-553912. (RR)

Vând la Sacu iapă murană cu
mânz, 1000 €, se pot vinde

ă, 7 ani, semigrea, 3000
lei; drujbă Husqvarna motor de 236,
100 €. Cumpăr 50 de oi. Tel. 0732-
982025. (RR)

Vând la Boc
ănat, grâu furajer, 1 leu/kg;

floarea soarelui culeasă săptămâna
aceasta, 1.50 lei/kg neg; sorg, 1
leu/kg; sorg de floarea soarelui, 1.50
lei/kg; balo ă
vietnameză, culoare neagră, a doua
fătare, 1000 lei neg; porci 110-160
kg, 9 lei/kg. Tel. 0740-770047. (RR)

şoar şi
becule

şa ceas de perete

şoare; cazan

şin

şi argint, 500 lei;
piele de vi

Şopotu Vechi un taur
foarte gras şi frumos, are 1.5 ani,
cânt şte peste 600 kg, 4000 lei
neg. Tel. 0748-699561. (RR)

Vând în Caransebeş covor
persan 3.50/2.50, 200 lei; 2 saltele
de o persoan

şi

şi

ş, 50 oi

şi

şor neg; canapele fixe, culoarea
roşie, 300 lei/buc; freze aduse din
Elve

şor neg; calculator P4 cu
monitor lcd, adus din Elve

şti vac
şi 2 s

şi
separat; iap

şa triticale pentru
sem

,Anunturi ,Anunturi
ANUNŢURI GRATUITE PENTRU PERSOANE FIZICE
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UN ANUNŢ DE CEL MULT 20 CUVINTE

Diverse

Agentii imobiliare,

6

Vând în Boc

ţionabil, 150 lei neg; tv
Hyundai, diagonala 51 cm, 100 lei
neg. Tel. 0255-551013. (RR)

şa frigider conge-
lator Arctic, incorporabil, în stare
bună, func

Vând în Reşi
şi, 10 registre,

impecabil, 600 € neg. Tel. 0746-
323212. (RR)

ţa acordeon
Farfisa, 120 ba

Cumpăr vaci, tauri, juninci, vi

ă 7 ani, 3200 lei; vacă 3
ani, 3200 lei. Tel. 0736-064320 (RR)

Vând la Plugova moară de pietre
cu motor trifazic, cablu, contactor,
2000 lei neg. Tel. 0721-770309 (RR)

Vând sobă de gătit / încălzit
Alfaplam, culoare maro, coace
foarte bine. Tel. 0725-763784.

Vând tub cinescopic cu diago
nala de 34 cm, marca Philips. Tel.
0737-575779, 0741-633690.

ţei
de lapte, pentru abator, cele mai
bune preţuri, plata pe loc. Tel. 0732-
813743. (RR)

Vând vac

-

La sediul Asocia iei Persoanelor cu Handicap
Neuromotor

ţ
Fil jud CS R Al Trei Ape l. 2, sc 2

ap 3 unc ioneaz o irm pentru ispozitive edical
roteze, orteze, nc l minte ortopedic , corsete,

c rucioare pentru persoanele cu handicap econtate prin
CAS CS. Program ar i 14.15 - 17.00.

Informa ii suplimentare:
tefan S pre edinteAHN-CS

iala . e ţa, . b . ,
. f ţ f d m e,

p î ţ
, d

m ţ
ţ 0751-486304, 0785-223501,

S teiner, www.ahncs.eu

şi

ş

ă ă
ă ă ă

ă
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intermediază vânzări-cumpărări
apartamente - case - terenuri

închirieri spaţii comerciale

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

Tel./fax: 0255-221 529,. mobil: 0741-039.378, 0745-114.932
office magister-imobiliare.ro www.@ magister-imobiliare.ro

Magister Afaceri Imobiliare
S.C.

S.R.L.

Cump

ţinut, plus multe piese de
schimb. Tel. 0740-068548. (RR)

Vând la M

ţionare,
cuţite pentru t

ţurile negociabile.
Tel. 0749-971068, 0255-232277,
preferabil dup

ţin circulat
ţie

Vând în M

ţionare, uleiurile schimbate,
24.000 €. Tel. 0722-400036. (RR)

Vând la Re ţa 2 motoare de
U445, reparaţie capital

ţa huse cu tije
pentru portbagaj spate la Astra
break model 1992-97; 4 jante tabl

ţoli, 4 prezoane, pentru Ford,
toate cu 150 lei; butuci spate pentru
Astra break; motor ventilator la
radiator ţie mecanic

ţa cauciucuri de
var

ăr rulotă de 4 locuri
ă Cielo. Tel. 0732-

603739, 0752-111663.
Cumpăr anvelope de iarnă

165x65x15 cu jante sau fără. Tel.
0745-157348, 0768-556364, 0355-
806864.

Vând Golf 2 diesel, bine
între

ăureni Fiat Marea
Combi, motor 1.9, Diesel, an 1999,
înmatriculat, consum 5%, 1300 €
neg; Daewoo Lanos, motor 1.4, an
1998, benzinar, înscris, fără taxă
recuperată, consum 5%, 1500 €
neg. Tel. 0746-944841, 0726-
890348. (RR)

Vând în Gătaia bicicletă adusă
din Italia, 150 lei. Tel. 0747-832171,
0256-410590. (RR)

Vând la Cara

ă de func
ăiere noi; tractor

Massey Ferguson 42 CP, motor
motor Perkins, cu sau fără
încărcător frontal; ma ă de
împră ănătoare de
cartofi; pră ă mecanică
pentru întors fân; cositoare laterală;
Peugeot 309; pre

ă ora 20.00. (RR)
Vând la Caransebe

ă, consum foarte mic 5-5.5%,
înscris în România recent, ITP
valabilă până în 2015, asigurare,
pu ă în România, schim-
bat tot la direc

ă impecabil,
1200 € neg. Tel. 0752-344323. (RR)

ăureni tractor marca
Steyr, 20 CP, 2500 € neg,

ă, plug cu 3 brazde,
înmatriculat în România, verificare
până în 2015, 3500 € neg; moped,
800 lei neg. Tel. 0255-526023. (RR)

Vând la
ărcător

frontal cu cupă, stare foarte bună de
func

ă, 500 €/buc.
Tel. 0767-679777. (RR)

Vând în Re

ă
13

ă direc ă
pentru Opel, Ford

ă second hand, 50 lei/buc neg;
biciclete second hand

şi
cârlig remorc

şova plug cu 4
brazde, firma Hega, model delfin
IV/30, stare perfect

şin
ştiat fân; sem

şitoare; grebl

ş Suzuki
Samurai 4x4, motor de 1.3, neînma-
triculat, 1350 € neg; microbuz
Mercedes 313 CDI, an 2000, 16+1
locuri, 5000 € neg; Aro 10, 4x4,
înmatriculat, 4000 lei neg. Tel. 0721-
252861. (RR)

Vând la Bocşa Volkswagen Polo
alb, an 1995, motor de 1.3 pe
benzin

şi sistemul de
frânare, merge şi arat

şi tractor
55 CP, cabin

Şipet, Timiş, tractor
Claas 4x4, 150 CP, cu înc

şi

şi

şi caset
şi Vw. Tel. 0729-

824413. (RR)
Vând în Reşi

şi noi, 200-
800 lei. Tel. 0355-425973, 0729-
022526. (RR)

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

(RR) -Anunţuri preluate de la Radio Reşiţa

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

î

,Anunturi ,Anunturi ,Anunturi ,Anunturi

7

Adresa

Prenume TelefonNume

,Textul anuntului:

Octombrie

R ŢA:

ŢA:

ŢELU RO

Ţ: 34

E

BĂILE HERCULANE:

CARANSEBE

ORAVI

O

TOTAL JUDE

ŞI

Ş:

ŞU:

strungar universal: 1;

ţionar documentare: 1; medic
stomatolog: 1; paznic: 1; sortator produse: 3;

ţii linii electrice aeriene: 1; l
ţinere ţii universale: 1; lucr

ţiilor: 2; muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor: 4;
planificator: 1;

confecţioner-asamblor articole din textile: 1;

func

ătar: 1; consilier juridic: 1;
electrician montare ăcătu

ător bucătărie (spălător vase
mari): 1; manipulant mărfuri: 1; muncitor necalificat în industria
confec

ă de mare
tonaj: 1; vânzător: 1;

ărcător-descărcător: 3; stivuitorist: 3;vânzător: 1;

agent poştal: 1; buc
şi repara ş mecanic

de între şi repara

şofer autobuz: 1; şofer autocamion/maşin

şofer de
autoturisme şi camionete: 1;

înc

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 30.10.2013

Prisma s.r.l. angajează
- secretar ţieă redac

Condiţii studii adecvate.:

Se oferă salariu minim pe economie.
Trimiteţi cv la adresa redactia@prisma-online.ro

Revista „Piatra Goznei” vă invită la călătorii prin
spaţiul, timpul şi cultura Banatului Montan.

Vând un set de 4 anvelope de
iarn 175/70/13

ţ 800 lei. Tel. 0741-095663,
0770-718538.

ţa semiremorc

ţionare, cauciucuri foarte bune,
2700 € neg; sem

ţii de rezerv

ţa met erbicidat
1200 l, pe 2 roţi, 800 € neg; tractor
Volvo, 45 CP, nelucrat cu el în ţar

ţe, 2000 - 2700 €/buc neg; ma

ţ,
1400 € neg. Tel. 0767-791282,
0762-179725. (RR)

Vând Opel Vectra limuzin

ţa microbuz Ford
Transit diesel, motor 2.800, 3 locuri,
1500 kg marf

ţar

ţa remorc

ţii de erbicidat

ţ

ţuri cu ca. 25%
mai ieftine decât la magazin.
Transport gratuit în toat

ţ i i p e
www.cauciucuridirect.ro sau la tel.
0318-110788.

Vând în Re ţa microbuz Ford
Transit diesel, motor 2.800, 3 locuri,
1500 kg marf

ţar

ă cu jante ă ,
pentru VW Golf 3, în perfectă stare.
Pre

ă
basculantă de 3 tone, cu o singură
axă, pentru tractor, 1000 € neg;
tractor U650 în stare perfectă de
func

ănătoare pentru
porumb, bonus sec ă,
1000 € neg. Tel. 0757-311013. (RR)

Vând la Oravi

ă,
2900 € neg; 2 prese de balotat pe
a ă
de împră

ă, 1200 lei
neg; cositoare pe tamburi, 400 €
neg; disc mare de Piatra Neam

ă, an
2006, 1.9 cmc diesel, 120 CP, înma-
triculat, oglinzi electrice, jante aliaj,
6 airbaguri, geamuri electrice, volan
reglabil, închidere centralizată,
5300 € neg. Tel. 0722-820910. (RR)

Vând în Re

ă, an 2004, înmatricu-
lat recent, necirculat în ă, 4800 €
neg. Tel. 0727-245233, 0771-
387519. (RR)

Vând în Re ă de 750
kg, adusă recent din Germania,
cumpărată din magazin, 750 € neg.
Tel. 0255-218141. (RR)

Vând tractoare second hand,
semănători, greble de fân, cositoare
cu discuri, instala

ă austriacă. Tel. 0730-
804745. (RR)

Vindem online cauciucuri noi

ă România.
C o m e n z i

ă, an 2004, înmatri-
culat recent, necirculat în ă, 4800
€ neg. Tel. 0727-245233, 0771-
387519. (RR)

, m rimea

Vând Daewoo Nubira II, an
2006, 1600 cmc, culoare gri
metalizat, 35.000 km reali, al doilea
proprietar, 3500 € neg. Tel. 0744-
885428, 0723-453336. (RR)

Vând în Reşi

şin
ştiat azot, 1000 lei neg;

plug cu 3 brazde, pe şin

şi

şi

şi
diverse alte utilaje agricole,
provenien

şi
reşapate pt. maşini, 4x4, off-road,
motociclete, la pre

ş i i n f o r m a

şi

Vând la Doma ăru ă pe
ro

Vând în Băile Herculane Dacia
Papuc, an 2005, 1.9 diesel,
trac ă, stare foarte bună, 5
locuri, 1800 €. Tel. 0724-192777,
0735-084073. (RR)

şnea c ţ
ţi de Dacia, 1000 lei; comote

pentru cai, 1000 lei. Tel. 0722-
551615. (RR)

ţiune faţ

Oferte-Cereri

de Serviciu
Îngrijesc copii ce merg la

gr ţ

-

ţ
o

ţi rigips, zugr
ţii. Tel. 0722-820910. (RR)

Traduceri în
ţuri

imbatabile. A

ţa Re ţa Sud. Tel. 0745-
205895.

Caut spre îngrijire copii sau
b

-
ţ

-

Tractări Reşiţa - seriozitate şi
profesionalism. Tel. 0762-350914.

Transport marfă Reşiţa. Tel.
0762-350914.

Reparăm elec t rocasn ice,
instalaţii sanitare, electrice, montăm
centrale termice, la domiciliu
clientului. Tel. 0746-213516.

Repar, tapiţez colţare, canapele,
fotolii, scaune. Asigur transport şi
montaj. Preţuri negociabile. Tel.
0747-478023.

Transport persoane în Austria,
Italia ţuri de la 50 €.
La 4 c

ţii la
www.balloony.ro sau la telefon
0256-270016.

Zbor de agrement cu avionul
deasupra Timi

ţii

Ţin evidenţă contabilă pentru
firme. Tel. 0757-029877.

ădini ă sau ă; îngrijesc
bătrâni. Tel. 0355-804513. (RR)

Caut loc de muncă în Govân
dari, îngrijesc copii sau bătrâni, fac
menaj la domiciliu sau firme. Tel.
0786-483218, 0355-415185, 0747-
468797. (RR)

Lucrător cu experien ă în
ccident montez tavane, podele

laminate, pere ăveli,
izola

ă,
tehnice, juridice, beletristică. Pre

ătrâni la domiciliul persoanelor sau
al meu, în cazul copiilor, program 8-
10h. Sunt o d-nă în vârstă 50 ani
serioasă, nefumătoare, cu expe
rien ă. Tel. 0741-298456.

Caut loc de muncă în Govân
dari, îngrijesc copii sau bătrâni, fac
menaj la domiciliu sau firme. Tel.
0355-804034, 0752-113312.

Realizez machiaj permanent
contur buze, sprâncene (tatuaj),
tatuaje color, tribale

ălătorii, 1 gratis. Tel. 0744-
392317.

ări

ă România.
Avion Cessna 172N, capacitate 3
pasageri, tarif: 150 €+tva/oră. Infor-
ma ări pe www.maxair.ro
sau la telefon 0755-092554.

şcoal

şi din German

ştept comenzile
voastre. Tel. 0723-316504.

Caut femeie pentru langoşerie
în pia şi

şi montez body
piercing. Tel. 0764-335767.

şi Germania. Pre

Oferim zboruri de agrement şi
publicitare cu balonul cu aer cald în
Timişoara. Rezerv şi informa

şorii şi zboruri charter
din Timişoara în toat

şi rezerv

Tân ţ, serios, serviciu,
f

ţa. Tel.
0770-495533.

B ţa doresc
cuno ţ

ţie serioas

ăr, drăgu
ără copii, fără vicii, doresc să
cunosc o fată fără copii, maxim 35
ani, de la sat sau ora

ăsătorie. Rog seriozitate.
Tel. 0725-433684.

Există acea doamnă cu care să
trăie

ărbat 43 ani, din Re
ă cu o doamnă pentru

rela ă. Tel. 0751-399122.

ş, pentru
prietenie-c

şti sentimente, mângâieri...
vise. Eu singur serios, sensibil
48/1,63/70, o oblig. Reşi

şi
ştin

Matrimoniale

PRISMA | 3 Octombrie 2013 |1 - 6 Noiembrie

Debitoarea: SC Paintball SRL

ţ ţi
creditorii societ ţii în insolvenţ

, cu sediul social în loc. Boc

ţului Cara

ţelor
asupra averii debitoarei, este 02.12.2013.

Termenul limit ţelor, întocmirea, afi

ţii cu privire la
creanţele ţ

ţe este de 5 zile de la data public
ţelor este

30.12.2013.
Termen de continuarea procedurii la data de 16.01.2014.
Prima Adunarea a creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului

judiciar, din Timi

ţiei debitorului; desemnarea Comitetului creditorilor;
confirmarea / înlocuirea lichidatorului judiciar, onorariul lichidatorului,
alte menţiuni.

Cererea de admitere a creanţei însoţit

şa, str. 1
Decembrie 1918, Nr. 59, jud. Caraş-Severin, nr. de înmatriculare la
registrul comer ş-Severin J11/79/2000, num

şoara, Aleea Ionel Perlea nr. 7 ap. 3, telefon:
0256-242823, 0745-599107 public

şarea şi
comunicarea tabelului preliminar este 13.12.2013.

Termenul pentru depunerea eventualelor contesta
şi drepturile de preferin

şarea tabelului definitiv al crean

şoara, Aleea Ionel Perlea, nr. 7, et. parter, ap. 3, jud.
Timiş, în data de 19.12.2013, ora 12:30 având ca ordine de zi:
prezentarea situa

ş-Severin la dosar
5079/115/2013, fiind timbrat

ăr de înregistrare
fiscală 12841481, prin lichidator

, cu sediul în Timi
ă următoarea:

Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a crean

ă pentru verificarea crean

ă trecute în tabelul preliminar de
crean ării în bpi.

Termenul pentru afi

ă de documentele justificative,
în 2 exemplare, va fi depusă la grefa Tribunalului Cara

ă corespunzător.

SCP MIRIANA MIRCOV RELICONS
SPRL

În baza art. 109 alin. (1) ăm to
ă ă că:

Notificare
şi alin (2) din Legea 85/2006, anun

S.C. POPASUL TAICUTU S.R.L.

echipamente tehnologice

Taxa de participare la licitaţie se achit
ţa de licitaţie, la sediul lichidatorului.

societatea în insolvenţ

ţie public

ţ pornire licitaţie 2.000 EURO+TVA
Pasul de licitaţie 100 EURO
Taxa participare 100 EURO
Preţul de pornire la licitaţie a fost diminuat cu un procent de 50%

(mut tâmpl

ţie 5 EURO Taxa participare 5 EURO/bun
Preţul de pornire la licitaţie pentru echipamentele tehnologice a fost
diminuat cu un procent de 50%.

ţele de licitaţie vor fi organizate începând cu data de
08.11.2013 ora 10 la sediul lichidatorului din Timi

ţul Timi
ţiile descrise mai sus.

Bunurile scoase la vânzare pot fi vizualizate cu o programare prealabil
ţuri privind bunurile mobile pot fi consultate.

Informaţii suplimentare pe site-ul lichidatorului ,
zilnic între orele 13-14 la telefon 0256-242823

ă, in
insolvency, en procedure colective, prin lichidator SCP Miriana Mircov
Relicons S.P.R.L. continuă vânzarea prin licita ă cu strigare a
următoarelor bunuri:

Pre

ărie, circular cu ma ă de
găurit, ober freză, ă, drujbă STHIL, drujbă electrică,

ă, ma ă de legat banda) evaluate la suma de 69
EURO+TVA Pasul de licita

ăptămânal, vineri, la ora 9,30 în acelea
ă.

Listele de pre

�

�

autoturism Ford Focus C MAX fabricat în 2004

ă cu o zi înainte de data
când este stabilită

şin
şlefuitor cu band

şlefuitor, bormaşin şin

Şedin
şoara, Aleea Ionel

Perlea nr. 7, ap. 3, jude ş, în caz de neadjudecare vor avea loc
s şi condi

şi la sediul lichidatorului.

şedin

www.relicons.ro

SC MIRA-VAL SRL Reşi
şini vechi - RABLE,

sau scoase din uz, eliber

şi
plata pe loc. Tel. 0255-222978,
0729-083149, 0726-381090.

ţa
cumpără ma

ăm
certificat de distrugere pentru
radiere, asigurăm transport

Închiriez spaţiu comercial. Preţ
100 €. Tel. 0728-568448.

Vând apartament 2 camere, et.
1, Govândari, cu îmbun ţiri,
parţial mobilat. Preţ 22.500 € neg.
Tel. 0724-761770.

Schimb/vând cas

ţ
au

schimb cu garsonier .

Vând în Re ţa, Moroasa II, str.
Petru Maior, bl. 69A, etaj 2,
apartament 2 camere, confort 2
îmbun ţit, termopane, u

ţ

-

ociabil
ţa.

Tel. 0747-832171, 0256-410590 (rr)
Vând în Re ţa, Govândari,

Calea Caransebe

ţ
ţie

interioar

ţa, pe Aleea
Alb

ţ

-
ţia la ro ţigl

ţa apartament 3
camere, confort 2 îmbun ţit, 54
mp, dotat cu tot ce-i nou

-
-

ţi, 2 pivniţe mari,
fântân

ătă

ă în Dogne-
cea, cu 2 camere, bucătărie, baie cu
vană, canalizare, hidrofor, teracotă,
gresie, faian ă, u ă metalică, 67 mp
locuibil, 210 mp grădină.

ă cu balcon Tel.
0255-236325.

ătă ă
metalică, anvelopat, 17.000 € neg.
Tel. 0255-233865. (RR)

Vând casă la Secă

ădină mare, pivni ă, anexă pentru
animale, 19.000 € neg. Tel. 0731-
191130. (RR)

Vând în Gătaia casă compusă
din 2 camere decomandate, bucătă
rie, baie, hol, cămară alimente, plus
1 clădire în curte, garaj, anexe,
grădină 1520 mp, 2 fronturi stradale,
28.000 € neg sau schimb cu
apartament 2-3 camere, în Re

ă, podele laminate,
termopane, centrală, izola

ă, u

ăstrelelor, apartament compus
din 2 camere, etaj 2, cu parcare
plătită, 11.000 €; apartament 2
camere pe Aleea Constructorilor,
11.000 € sau se poate face schimb
cu apartament plus diferen ă. Tel.
0749-973588. (RR)

Vând la Boc
ătrân, la nr. 32, casă cu 3 camere,

2 dormitoare, living mare, baie,
bucătărie, construită în 2009, cons
truc ă nouă pe casă,
termopane, grădină 1200 mp, gaz,
apă, curent electric cu ceas, 30.000
€ neg. Tel. 0740-770047. (RR)

Vând în Băile Herculane, str.
Trandafirilor, apartament 3 camere
decomandate, confort 1, complet
mobilat

ă
în Caransebe

ătă

ă la etaj 1, bucătărie, camere,
sobe teracotă, magazie de lemne,
mobilată, cu frigider, aragaz, 20.000
€ neg. Tel. 0756-486116. (RR)

Vând în Gârli ă situată în
centrul satului, cu 3 corpuri din care
1 corp este bar-magazin

ă, grădină pe teren drept,
aprox. 800 mp, 35.000 € neg. Tel.
0721-858721. (RR)

ş

şi

ş

şeni, în
centru, cu 3 camere, curte mare,
gr

şi

şi
şului, apartament

confort 1, 3 camere decomandate,
gresie, faian

şile schimbate, renovat
recent, 34.000 € neg. Tel. 0729-
137654, 0255-222550. (RR)

Vând în Reşi

şa, str. Mircea cel
B

şu cu

şi utilat, parter, 50.000 € neg
sau schimb cu apartament sau cas

ş. Tel. 0722-551615.
Vând în Reşi

şi modern,
etaj 3/4, situat pe Aleea Tuşnad,
20.000 € gol, 21.000 € plin; aparta
ment 3 camere confort 1, 70 mp, Ca
lea Caransebeşului, etaj 1/4, 30.000
€ neg. Tel. 0770-479181. (RR)

Vând la Lugoj, pe str. Oltului,
cas

şte cas

şi 2 corpuri
sunt case, 2 cur

S

Vând în Reşiţa, Moroasa,
apartament 2 camere, 15.000 € neg.
Tel. 0723-188347. (RR)

Imobiliare
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