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UN ANUNŢ DE CEL MULT 20 CUVINTE

Vând apartament complet mo-
dernizat, la cheie, locuibil imediat,
compus din 3 camere, 2 balcoane, 2
băi, termopane, centrală, par

ă op

ălzire centrală. Tel. 0256-
472927, 033-950-973475.

ătă

ţial
mobilat (dup ţiuni), str. Ioan
Corvin, bl. C4, cu vedere spre dealul
Golului. Preţ 40.000 €, negociabil.
Tel. 0255-215428, 0724-547091.

Vând apartament 2 camere,
Micro 1, etaj 3, ferestre termopan,
înc

ţiri,
25.000 € neg. Tel. 0722-820910. (rr)

Vând în Re ţa, str.

Vând apartament 2 camere,
semidecomandat cu îmbun

şi Ştefan cel
Mare, apartament 2 camere. Tel.
0770-546592. (RR)

Vând apartament la cas

ţi.
Tel. 0745-481773.

Vând urgent apartament cu 2
camere, demisol, 60 mp, zona
Lunc ţ

ţ ţ
12.500 €, negociabil. Tel. 0740-
870701.

Schimb sau vând urgent cas

ţ

ţ 18.000 €. Tel. 0255-236325.
Vând în Boc

ţ

ţa, zona Muncito-
resc, cas

ţ
ţiri, curte

ţa, Aleea Tu

ţit, dotat cu tot ce-i nou

ţ

ă, zona
Îndesire, lângă Facultate, compus
din etaj cu două camere

ă camere
ă

sufragerie, bucătărie, cămară,
centrală termică, curte cu acces
auto, termopane noi ă

ă, lângă pia ă, amenajabil
pentru privatizare sau locuin ă. Pre

ă în
Dognecea, 2 camere, bucătărie,
baie cu vană, canalizare proprie,
teracotă, gresie, faian ă, u ă
metalică; cu garsonieră cu balcon.
Pre

ă 4 camere,
baie, gresie, faian ă, bucătărie,
cămară alimente, hol mare, baie,
anexe în curte, apă curentă,
canalizare, gaz, grădină mare, pomi
fructiferi, 30.000 € neg. Tel. 0761-
348045. (RR)

Vând în Re
ă recent renovată, 3

camere, baie, bucătărie mare,
centrală pe gaz, pivni ă cu multiple
îmbunătă ădină la 300
mp, acces în curte cu ma

ălzire
centrală proprie, 36.000 €. Tel.
0355-414765, 0770-539025. (RR)

Vând în Re

ătă
ă, bucătărie, baie,

balcon, termopane, gresie, faian ă,
podele, etaj 3/4, 20.000 € gol-
21.000 € plin; apartament 3 camere
confort 1, etaj 1/4, dotat cu tot ce-i
nou

şi baie, hol,
intrare pod, parter cu dou
şi baie, hol, subsol cu camer

şi alte utilit

ş

şa cas

şi

şi gr
şina,

55.000 € neg. Tel. 0355-425649,
0742-250763. (RR)

Vând în Timişoara, pe Calea
Torontalului nr. 117, apartament la
mansardare, nou, 56 mp, înc

şi şnad,
apartament 3 camere, confort 2
îmbun şi
modern, central

şi modern, 28.000 € neg. Tel.
0770-479181, 0355-412016. (RR)

Vând în Reşi

şi

şi

şi

şi
şului nr. 11, con

şteptare, sal
şi 2 b

şa Montan
şbuc, 2 camere, antreu,

c şi
gr

şi buc

şoara.
Tel. 0731-306659, 0721-157588 (rr)

şi

şi

şile
schimbate, renovat recent, 32.000 €
neg. Tel. 0756-198913, 0255-
222550. (RR)

Vând în Reşi

ţa, în Lunc
ţie, apartament 2 camere, cu

îmbun ţiri, 18.300 € neg. Tel.
0722-440654, 0770-546568, 0355-
405138. (RR)

Vând în Re ţa, zona Govândari
lâng

ţa, Govândari,
Micro 2, apartament 2 camere
complet renovat, etaj 2/4, central

ţie termic ţ
ţin neg,

sau schimb cu apartament 3
camere, exclus turn, ofer diferenţa
cash. Tel. 0728-813340. (RR)

Vând în Re ţa, pe G.A.
Petculescu, apartament 3 camere
confort 1, decomandat, cu multiple
îmbun ţiri, 37.000 € neg. Tel.
0757-400900. (RR)

Vând în Re ţa cabinet medical
pe str. F ţine 2
înc

ţate
plus gresie, mobilat

ţuic

ţa, Piaţa 1 Decem-
brie 1918, bl.4, sc. B, ap. 24, aparta-
ment 4 camere, 45.000 € neg. Tel.
0255-555155, 0722-466895. (RR)

Vând în Re ţa, Govândari,
apart confort 1, etaj 3, cu 3
camere decomandate, gresie, fa-
ianţ

ţie interioar

ţa garsonier

ă, zona
Poli

ătă

ă Moto Velo, apartament 3
camere, 2 băi, 2 balcoane, centrală
termică, termopane, 33.000 € neg.
Tel. 0721-986179. (RR)

Vând în Re

ă,
termopane, izola ă, faian ă,
gresie, 18.490 € foarte pu

ătă

ăgăra
ăperi, sală a ă asis-

tente ăi. Tel. 0723-224788. (rr)
Vând casă în Boc ă pe

strada Co
ămară, bucătărie, anexe, curte
ădină mare, aproape de islaz

pentru doritorii de animale, 27.000 €
neg. Tel. 0741-901698. (RR)

Vând la Rusova Veche casă 3
camere, baie ătărie faian

ă, dotată cu tot
ce trebuie, casa în formă de U cu 2
intrări, grajduri, hambare, grădină
mare cu 60 de pomi fructiferi pe rod,
betonieră la casă cazan de ă,
moară de măcinat cereale, ocupa-
bilă imediat, 15.000 € neg sau
schimb cu garsonieră în Timi

Vând în Re

ă, podele laminate, termopane,
centrală, izola ă, u

ă com
pusă din cameră, bucătărie, baie,
coridor, debara, 11.000 € neg. Tel.
0748-406496. (RR)

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

şi

ament

-

Închiriez spaţiu comercial. Preţ
120 € pe lun

ţa, zona
Muncitoresc, str. Laminoarelor 45;
garsonier ţa, Lunc

ţa mic ţit

ă. Tel. 0728-568448.
Vând casă în Re

ă în Re ă, lângă
pia ă, la parter, îmbunătă ă,
termopan, laminate, u
ără datorii, 6000 € neg. Tel. 0748-
362533. (RR)

şi

şi

şi schimbate,
f

Închiriez în Re

ă cu 3 camere,
bucătărie, baie, hol, pre

ăstre
lelor, garsonieră tip cămin, compusă
din 2 camere, cu îmbunătă

ă, etaj 2, pregătită la cheie pentru
vânzare, 11.000 € neg; garsonieră 2
camere tip cămin cu îmbunătă

ădină, pregătită la cheie pentru
vânzare, 11.000 € neg; ambele fără
datorii. Tel. 0749-973588. (RR)

Vând în Sângeorge, comuna
Birda, Timi ă veche în curs de
renovare, 3 camere finisate,
bucătărie, baie, grădină mare, 3
surse de apă, curte mare, 13.500 €
sau schimb cu garsonieră în Re

ă ă nr.
12 Govândari, 24.000 neg. Tel.
0731-162280. (RR)

Vând garsonieră în Caranse-
be

ăureni teren intravilan
720 mp, 6 €/mp. Tel. 0724-477642.

Vând casă în localitatea Valea
lui Mihai, jude

ătărie, cameră de vară, curte,
fântână, încălzire, curent, vie,
grădina 1500 mp, 50.000 lei. Tel.
0731-657479. (RR)

Vând imobil în comuna Petnic.
Pre

ămin, îmbună-
tă

ălzire, instala

ă case în Moniom. Tel.
0761-900597.

Vând apartament 2 camere,
Re

ă 3 camere, bucătărie,
baie, hol, curte, grădină, renovată
recent pe interior, posibilită

Vând casă 2 camere, bucătărie,
baie, coridor, încălzire centrală pro
prie, ferestre termopan, izolat ter
mic, magazie de alimente. Re

ătă

ă Re
ă din: 2 camere,

bucătărie, baie, 2 holuri, gaz metan,
grădină, posibilită

ă utilă 42 mp, situat în Go-
vândari, pe Calea Caransebe

ă
termică

şi şi
garaj, la Blocul Fetelor. Tel. 0744-
566167. (RR)

Vând în Timişoara, zona Fabric -
Prin

şi

ş, cas

şi

şi

Şcoala General

ş, Aleea Alunişului, la etaj 3,
15.000 € neg. Tel. 0724-488224,
0761-131883. (RR)

Vând la M

şi

şi construc

şi

şi

şului,
în zona pie

şi dispune de central
şi geamuri termopan. Pre

ţa spaţiu

ţul Turcesc, cas
ţ 75.000 €

neg. Tel. 0762-112012, 0741-
571238. (RR)

Vând în Re ţa, pe Al Alb

ţiri, reno
vat

ţiri, pe
Aleea Constructorilor, parter, cu
gr

ţa.
Tel. 0735-881623. (RR)

Vând în Re ţa apartament 2
camere confort 1, suprafaţa 67.5
mp, situat lâng

ţul Bihor, cu 3 camere,
buc

ţ negociabil. Tel. 0256-491677
sau 0732-560920.

Vând 2 camere c
ţite, zona Intim, termopane,

gresie, înc ţii noi. Liber.
Ocupabil imediat. Tel. 0727- 045017

Vând dou

ţa, preţ negociabil. Tel. 0726-
225083.

Vând cas

ţi
privatizare ţie. Tel. 0748-
929527.

ţa,
preţ 15.000 € neg. Tel. 0722-705675

Vând apartament 2 camere
conf. 1. Tel. 0731-162280.

Vând apartament 2 camere, etaj
1, zona Govândari, îmbun ţit,
parţial mobilat. Preţ 22.500 € neg.
Tel. 0724-761770.

Vând cas ţa, str. Minda nr.
23, compus

ţi garaj. Tel. 0355-
410664.

Vând apartament nedecoman-
dat, semimobilat, cu 2 camere,
suprafaţ

ţei de la Intim, la etaj 2.
Apartamentul este izolat termic în
interior

ţ
18.000 €. Tel. 0721-126951.

. -

-

-
-

Vând sau închiriez apartament 2
camere, icro 2, parter, nemobilat.
Tel. 0759-077067.

M

Vând apartament 3 camere,
confort 1, decomandat, 2 b

ţiri, F ţ
30.000 €. Tel. 0771-390864.

Vând gr
ţ ţ

ţ 6 €/metru.
Tel. 0746-037272.

Vând apartament 2 camere,
Micro 2, etaj 2/4, central

ţ

ţa,
pe Calea Caransebe

ţ neg. 9
€/mp. Tel. 0722-630097.

Închiriez apartament cu 2
camere, Micro 2, la parter, zon

ţional

ţa, lâng

ţ

ţ 100 € pe lun
ţie. Tel. 0729-

821303
Vând în sat de vacanţ

ţ
ţ

ţ

ţa la 200 m de

ţ 22.000 €. Tel. 0722-631009,
0766-245845.

Cump
ţa, b-dul Muncii (preferabil zona

Hotel Boreal, bl. 2, 4). Tel. 0744-
265015.

ăi, parter
înalt, îmbunătă ăgăra

ădină pe Calea Caran-
sebe ă în fa ă cu al doilea
Peco la ie ă
stemă, în spatele hotelului ce se
construie

ă, termo-
pane, faian ă, gresie, 18.500 € sau
schimb cu 3 camere. Tel. 0740-
520382.

Vând teren intravilan în Re

ă
lini ă, izolat interior-exterior,
termopane, u ă metalică intrare,
podele laminate, nemobilat. Tel.
0355-803016.

Vând teren intravilan Mehadia,
17.000 mp, situat la sosea interna-

ă, FS 60m, posibilitate
racordare la apă

ă
în Re ă Comisariat, etajul 3
din 4, pe mijloc, utilată ă,
baie cu cadă, gresie, faian ă, u ă
intrare schimbată, termopane

ă nouă. Pre ă +
cheltuieli + garan

ă Crivaia-
Văliug parcelă cu 11 €/mp cu drum
de acces, cu apă în apropiere,
curent electric. Zonă ă
deosebită. Tel. 0722-631009, 0766-
245845.

Vând parcelă cu 27 €/mp în sat
de vacan ă Văliug-Crivaia pentru
casă de vacan ă cu drum de acces
în folosin ă, cu apă, curent. Tel.
0722-631009, 0766-245845.

Vând în Re
ă 2 parcele alăturate

a 700 mp cu 26 €/mp negociabil.
Front stradal 21 m, pentru construit
casă pe str. Nera nr. 39B, cu vecini
buni. Tel. 0722-631009, 0766-
245845.

Vând 4,64 ha teren agricol
lucrat, pământ foarte bun, în ora

ă fizică, cu extras de carte
funciară ătite la zi.
Pre

ăr apartament 2 camere în
Re

şului, pre

şului, fa
şirea din oraş, lâng

şte acum. Pre

şi
şului, km 1-2,

parcelat sau neparcelat, pre

ştit
ş

şi curent, cu 7 €/mp
negociabil. Tel. 0720-026801.

Ofer spre închiriere garsonier
şi

şi mobilat
ş
şi

central

şi panoram

şi şo-
seaua principal

ş
Recaş jud. Timiş, proprietar
persoan

şi toate taxele pl

şi

.

Imobiliare

Prim ţa în colaborare cu Asociaţia Românăria Municipiului Re ă pentru
Reciclare RoRec organizează sâmbătă, 1 februarie 2014, o campanie de
colectare de la domiciliu a de

Persoanele, care doresc să predea de
ă

sâmbătă inclusiv, între orele 09.00-15.00, următoarele numere de telefon
RoRec – 0737 443 934, 0751 302 119;
Primăria Mun Reşiţa 0255 210 258; 0255 211 692, interior 173.
Pentru frigidere, combine şi vitrine frigorifice vor fi oferite 4 cupoane

valorice a câte 10 lei fiecare.
Pentru maşini de spălat rufe, maşini de spălat vase, aparate de aer

condiţionat vor fi atribuite 2 cupoane în valoare de 10 lei fiecare. Bonurile
vor fi acordate numai aparaturii complete şi vor putea fi utilizate în orice
magazin în care funcţionează acest sistem. Pentru informaţii suplimentare
vă puteţi adresa Serviciului Gospodărie Urbană şi Mediu din cadrul
Primăriei Municipiului Reşiţa la numărul de telefon: 0255 210 258 sau prin
e-mail la adresa: mediu@primariaresita.ro

şi

şeurilor provenite de la echipamente electrice
şi electronice (DEEE). şeuri
provenite de la echipamente electrice şi electronice, pot apela pân

. - - -

-

:
�

�

Colectare de la domiciliu a de}eurilor electrocasnice
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ărâre introduse în regim de
urgen ă la
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1.

2.

Proiect de hotărâre privind aprobarea execu

ărâre privind modificarea HCL nr.
337/2013 privind stabilirea taxelor speciale pentru anul
fiscal 2014.

Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de
control ă a modului de îndeplinire a hotărârilor
consiliului local.

Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr.
69/2008 privind aprobarea Regulamentului de
organizare, func ă

ărâre privind aprobarea acordării de
facilită

ă Centrul de Zi „Maria", Centrul
de Zi „ABC" ă Socială
pentru Persoane Vârstnice aflate în subordinea Servi
ciului Public „Direc ă Socială".

Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii de la
plata dobânzilor, penalită ărilor de întârziere
pentru persoanele fizice care achită integral în perioada
01.02.2014 - 31.03.2014, debitele principale restante,
chirii, inclusiv amenzi contraven

ărâre privind acordarea scutirii de la
plata impozitului pe clădiri aferent clădirilor situate în
Re ă

ă
„Sfântul Vicen

ărâre privind aprobarea taxelor
practicate de S.C. Pie ă, în anul
2014.

Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei

ărâre privind modificarea
organigramei

ăpezire."

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de
Ordine ă Publică al Municipiului Re

ărâre privind aprobarea
Regulamentului de organizare

ără stăpân din Municipiul
Re

ărâre privind acceptarea cu titlu de
dona

ă Socială" - Centrul de Servicii de Asisten ă
Socială pentru Persoane Vârstnice".

Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de
principiu al Consiliului Local al Municipiului Re

ării destina

ămin 2, etaj II din incinta Colegiului Tehnic Re
ă

ărâre privind aprobarea casării
ării mijloacelor fixe devenite disponibile

apar

ăpezire".

Proiect de hotărâre privind transmiterea
obiectivului „Bretea str. Timi

ă în baza Autoriza
ătre Serviciul Public - „Direc

ăpezire" în proprietatea publică a
Municipiului Re

ărâre privind modificarea pct. 5 lit. E,
teza finală

ării serviciilor de pază la obiectivele
Zona Industrială - Valea ădina Zoologică „Ion
Cri

ărâre privind vânzarea prin licita
ă a imobilului proprietate privată „Moara lui

Mustăcilă (cu roată verticală)" compus din construc
ă Moară 79 mp ă - 35 mp + teren

aferent în suprafa ă de 1766 mp înscris în C.F. nr. 37461,
nr. cad. 37461 situat administrativ în Re

ă în exploatare.

Proiect de hotărâre privind scoaterea din domeniul
public al Municipiului Re

ără licita
ă de 4 mp identificat în C.F. nr. 15481

UAT Re

ătre RA

ărâre privind aprobarea dezlipirii
terenului în suprafa ă de 751 mp din suprafa ă
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 pentru
realizarea unui drum de acces, situat în municipiul Re

ărâre privind trecerea din domeniul
public al Municipiului Re

ă de
265 mp ă de 276 mp, din
suprafa ă conform CF nr. 40590 Re

ă.

Proiect de hotărâre privind revocarea domnului
Marchi

ărâre privind aprobarea bugetului de
venituri

ărâre privind utilizarea excedentului
anual al bugetului local pentru finan

ărâre privind înfiin
ă Re ără personalitate

juridică, de sub autoritatea Consiliului Local.

Proiect de hotărâre pentru aprobarea completării
ării Caietului de sarcini al activită

ărâre privind acordarea avizului
pentru înfiin

ărâre privind completarea art. 9 teza
9 din H.C.L. nr. 80/27 mai 2003, cu modificările

ările ulterioare.

Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei
de analiză ări efectuate în
vederea derulării proiectului „Centru de Recuperare
Neuromotorie Pro Vitam Re

ările ările ulterioare.

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării
organigramei, a statului de func

ă Socială" Re

ărâre privind aprobarea modificării
statului de func

ărâre pentru aprobarea
Regulamentului privind condi ă
accesul pe proprietatea publică sau privată a municipiului
Re ării, între

ării re
ă necesare sus

ă a elementelor de
infrastructură, precum ăsurile privind construirea de
re

ărâre privind aprobarea Regula
mentului pentru eliberarea abonamentului/contractului
pentru închirierea terenurilor din Municipiul Re

ă ă comer

ărâre privind scoaterea din domeniul
public al Municipiului Re

ără licita
ă de 147 mp identificată în C.F. nr.

32974 Re

ăjului - Parcul Side
rurgistului, către SC MUNTI SPEDITION SRL.

Proiect de hotărâre privind acordarea în anul 2014
de ajutoare de urgen ă familiilor sau persoanelor singure
aflate în situa ă

ărâre privind modificarea art. 15 din
Capitolul III al Anexei la HCL nr. 158/25.09.2012 pentru
aprobarea Regulamentului privind cre

ăsărilor de curte în municipiul
Re

ărâre privind aprobarea asocia

ării unei subven

ă asocia

ă formulată de Municipiul
Caransebe

ă la Registratura Generală a
Consiliului Local al Municipiului Re

ă la Registratura
Generală a Consiliului Local cu nr. 23427/2013.

Informarea nr. 214/08.01.2014 a Serviciului Public
- „Direc

ă la Registratura Generală a Consiliului Local
al Municipiului Re

ă
Transilvania - Filiala TIMI

ă bunuri mobile ale societă

ă la Registratura Generală a Consiliului Local
al Municipiului Re

ă Socială" privind activitatea
desfă ă de către asisten

ă Socială" privind modul de derulare a
Conven

ă la
Registratura Generală a Consiliului Local al Municipiului
Re

ăzi din
municipiul Re ă la Registratura Generală a
Consiliului Local cu nr. 703/20.01.2014.

Informarea nr. 1056/21.01.2014 privind
participarea la

ăspunsul nr. 686/20.01.2014 al Primăriei
Municipiului Caransebe

Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de
colaborare între Consiliul Local al municipiului Re

ă de
Televiziune.

Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii
prealabile formulată de către Municipiul Caransebe

ărâre privind aprobarea cotiza
ătre Asocia ă

"ACVABANAT" Cara

ărâre privind aprobarea loca

ărâre privind aprobarea accesării cu
titlu gratuit a bazei de date informatizată a Serviciului
Public "Direc ătre Camera
Executorilor Judecătore ă Curtea de Apel
Timi ării ării informa

ă ării activită

ărâre privind aprobarea transferului
sumelor de bani în valoare de 9.350 lei reprezentând
sume primite de la tinerii Centrului de Formare al
Stadionului Malherbe Caen

ă din conturile bancare deschise la
Raiffeisen Bank pe numele Centrului de Zi "Maria" în
conturile bancare ce se vor deschide la Raiffeisen Bank
pe numele Serviciului Public "Direc ă
Socială".

ţiei
Bugetului Local pentru trimestrul IV 2013.

Proiect de hot

ţionare

ţa.

Proiect de hot
ţi la transportul urban copiilor

ţ
-

ţia deAsistenţ

ţilor

ţionale, existente în sold.

Proiect de hot

ţa, str. Paul lorgovici, nr. 44 ţa, str. Ba ţ, nr.
10, datorat bugetului local al Municipiului Re ţa pentru
perioada 01.01.2014 - 31.12.2014 de Asociaţia Caritativ

ţiu de Paul" Re ţa - Graz.

Proiect de hot
ţe Re ţa SRL, în insolvenţ

ţii al Serviciului Public - „Direcţia pentru
Administrarea Domeniului Public

ţa" de sub autoritatea Consiliului Local.

Proiect de hot
ţii ale Serviciului Public -

„Direcţia pentru întreţinerea

ţ ţa.

Proiect de hot
ţionare a Serviciului

pentru gestionarea câinilor f
ţa.

Proiect de hot
ţie a 31 tablouri pentru Serviciul Public „Direcţia de

Asistenţ ţ

ţa în
vederea schimb ţiei spaţiului internat

ţa, B-dul Al. I. Cuza, nr. 39,
C ţa în
spaţiu internat ţi adiacente în sprijinul
educaţiei elevilor.

Proiect de hot

ţinând Serviciului Public -„Direcţia pentru
întreţinerea

ţa,
construit ţiei nr. 146/10.09.2013, de
c ţia pentru întreţinerea

ţa
ţia pentru Administrarea Do-

meniului Public ţa".

Proiect de hot

Ţerovei, Gr

ţiei publice.

Proiect de hot ţie
public

ţii C1 -
anex ţ

ţ
ţa, zona

Moniom

ţa

ţa ţie a
terenului în suprafaţ

ţa, nr. top. G100/h/60/20/1/a/b/2/2/3/3/2/b/2/1/
b/a/2/1/b/e/2/b/2/1/a/2/1/b, nr. cad. 5843 în vederea
extinderii construcţiei existente cu un balcon, situat în
Re ţa, Al. Narcisei, nr. 4, se. 3, ap. 3, parter, c Ţ
EMIL.

Proiect de hot
ţ ţa identificat

ţa,
zona Spital Judeţean - stadion Gloria. 3.

Proiect de hot
ţa în domeniul privat al

Municipiului Re ţa a spaţiului construit în suprafaţ
ţ

ţa identificat ţa, nr.
cadastral C1, top R200/3/52/i/13, a PT nr. 2M2, situat în
Re ţa, str. Petru Maior, nr. 71-73, precum

ţiului construit ţie
public

Boru
Mihai

ţa pe anul 2014.

Proiect de hot
ţarea unor investiţii.

Proiect de hot ţarea Serviciului
Public „Biblioteca Municipal ţa", f

ţilor de
dezinsecţie, dezinfecţie

ţa.

Proiect de hot
ţarea Consorţiului

ţiilor de lucr

ţa", în baza acordului de
parteneriat aprobat prin H.C.L. nr. 233/2006 cu
modific

ţii
ţionare la Serviciul Public „Direcţia de

Asistenţ ţa, de sub autoritatea Consiliului
Local".

Proiect de hot
ţii al aparatului de specialitate al

Primarului Municipiului Re ţa.

Proiect de hot
ţiile în care se realizeaz

ţa în vederea instal ţinerii, înlocuirii sau
mut ţelelor de comunicaţii electronice sau a
elementelor de infrastructur ţinerii
acestora, modul de utilizare partajat

ţele de comunicaţii electronice.

Proiect de hot -

ţa pe
care se desf ţ stradal ambulant.

Proiect de hot
ţa

ţa ţie a
terenului în suprafaţ

ţa, nr. top. G100/m/5/1, nr. cad. 4445 în vede-
rea extinderii construcţiei existente prin acoperire teren
de fotbal, situat în Re ţa, str. Alm -

ţ
ţii de necesitate datorate calamit ţilor

naturale, incendiilor, accidentelor precum

ţinerea
animalelor domestice

ţa.

Proiect de hot ţiei

selecţionate în vederea acord ţii de la
bugetul local pentru anul 2014, precum

ţiei care se acord ţiei
selecţionate.

Plângere prealabil

ţa cu nr.
39/06.01.2014.

Adresa nr. 162526/26.11.2013 a Ministerului
Economiei - Cabinet Secretar de Stat privind situaţia S.C.
„Arsenal Re ţa" SA, înregistrat

ţia pentru Administrarea Domeniului Public
ţa" privind situaţia chiria

ţele ANL de pe raza Municipiului Re ţa,
înregistrat

ţa cu nr. 298/09.01.2014.

Adresa nr. 25/08.01.2014 a Casei de Insolvenţ

ţionare a dou ţii debitoare
S.C. IDEA FINANCIAR SRL Craiova - în faliment,
înregistrat

ţa cu nr. 312/09.01.2014.

Raportul nr. 255/09.01.2014 al Serviciului Public -
„Direcţia de Asistenţ

ţii personali pe semestrul II al
anului 2013.

Informarea Serviciului Public - „Direcţia de
Asistenţ

ţiilor încheiate cu Asociaţia de Binefacere
PROVITAM Re ţa pentru acordarea de servicii sociale
de îngrijire la domiciliu

ţa", înregistrat

ţa cu nr. 747/15.01.2014.

Adresa 3/380/20.01.2014 a Instituţiei Prefectului -
Judeţul Cara

ţa, înregistrat

ţele operative organizate în temeiul
Dispoziţiei Nr. 623/27.03.2013.

R

ţa
ţa, pe de o parte

ţiei pe
anul 2014 c ţia de Dezvoltare Intercomunitar

ţiilor
pentru staţiile utilizate la urcarea/coborârea persoanelor
transportate în cazul serviciilor regulate de transport na-
ţional/internaţional pe raza Municipiului Re ţa.

Proiect de hot

ţia Impozite

ţiilor
necesare desf ţii sale în onformitate cu
prevederile legii.

Proiect de hot

ţia de Asistenţ

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(retras)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

respins

2.

5.

7.

8.

10.

12.

13.

15.

17.

18.

20.

21.

24.

25.

27.

31.

32.

33.

34.

37.

38.

39.

41.

42.

43.

44.

46.

Proiecte de hot
ţ ţa Consiliului Local, la iniţiativa

primarului Mihai Step

5.

6.

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

ă

şi analiz

şi desf şurare a serviciului de
transport în regim de taxi şi de închiriere pe raza
Municipiului Reşi

şi persoanelor
vârstnice care frecventeaz

şi Centrul de Servicii de Asisten

şi major

şi şi Reşi şov
şi

şi

şi

şi statului de func
şi Privat al Municipiului

Reşi

şi a statului de func
şi Repararea Patrimoniului

Consiliului Local, Serviciul de Iluminat Public şi
Desz

şi Siguran şi

şi func

şi

şi
şcolar

situat administrativ în Reşi
şi

şcolar cu activit

şi
valorific

şi Repararea Patrimoniului Consiliului Local,
Serviciul de Iluminat Public şi Desz

şorii" din Municipiul Reşi

şi
Repararea Patrimoniului Consiliului Local, Serviciul de
Iluminat Public şi Desz

şi şi în administrarea Consiliului Local
prin Serviciul Public - „Direc

şi Privat al Municipiului Reşi

şi pct. 8, paragraful 7 la Caietul de sarcini din
Anexa la HCL nr. 221 din 27 august 2013 privind
aprobarea externaliz

şan" şi Cinematograf „Dacia" şi aprobarea caietului de
sarcini pentru organizarea licita

şi C2 - locuin

şi
şi care nu se mai afl

şi şi trecerea în domeniul privat

al Municipiului Reşi şi concesionarea f

şi

şi

şi

şi
şi

şi a terenului aferent în suprafa
şi

şi şi vânzarea
spa şi a terenului aferent prin licita

ş Gheorghe şi numirea domnului/doamnei
în calitate de administrator unic la S.C. Saltrans

Vest S.R.L.

Proiect de hot
şi cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului

Reşi

şi

şi modific
şi deratizare din municipiul

Reşi

Şcolar -EDUCATIVA
2013+.

Proiect de hot
şi

complet

şi verificare a situa

şi

şi complet

şi a Regulamentului de
Organizare şi Func

şi

şi

şi

şi m

şi
şoar

şi şi trecerea în domeniul privat
al Municipiului Reşi şi concesionarea f

şi

şi

şi pentru
cazurile sociale deosebite.

Proiect de hot

şterea şi de
şi a p

şi

şi aprobarea
nivelului subven

ş, Consiliul Local al municipiului Caransebeş
şi Primarul municipiului Caransebeş, prin reprezentant
legal Ion Marcel Vela, împotr iva H.C.L nr.
289/29.10.2013, H.C.L. nr. 288/29.10.2013 şi H.C.L.
261/22.10.2013, înregistrat

şi

şi

şi
Privat al Municipiului Reşi şilor din
locuin şi

şi

Ş SPRL, privind oferta de
achizi

şi

şurat

şi
şi pentru „Centrul de Recuperare

Neuromotorie Pro Vitam Reşi

şi

ş-Severin - copie Decizie nr. 196/31.07.1990
privind schimbarea denumirii pentru unele str

şi

şedin

ş la adresa nr. 380/09.01.2014.

Diverse.

şi şi
Municipiul Reşi şi Societatea Român

ş,
Consiliul Local al Municipiului Caransebeş şi Primarul
municipiului Caransebeş împotriva H.C.L. nr.
289/29.10.2013, H.C.L. nr. 288/29.10.2013 şi H.C.L. nr.
261/22.10.2013.

Proiect de hot

ş-Severin.

Proiect de hot

şi

şi Taxe" de c
şti de pe lâng

şoara, în scopul vizualiz şi prelev
şur

şi a sumelor reprezentând
dobânda aferent

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

23.

28.

36.

47.

şedin

3.

4.

( )

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

(aprobat)

Ordinea de zi a {edin]ei ordinare a Consiliului Local Re}i]a din data de 28 ianuarie 2014
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1.1. Volumul de activitate la nivelul instanţei, pe secţii/complete specializate/materii

ţ ţii/complete specializate, în diferite materii

ţare/casare

În anul 2013 la Tribunalul Cara

ţioneaz
ţii: Secţia I Civil ţia II Civil ţia Penal

ţa judec

ţate (cauze soluţionate), în anul 2013 se constat
ţat un num

ţia penal ţia I Civil ţia II Civil

ţei, de 17.689 dosare ţinând cont de num
ţia acestei categorii de personal, a rezultat în anul de referinţ

ţii ale tribunalului, înc
ţia penal
ţia I civil
ţia II civil

ţiilor disp. art. 200 Noului Cod de Procedur

ţ

ţ ţie, indicele de operativitate al Tribunalului Cara

În ce prive ţia I Civil ţare a
hot ţate în aceast

ţate 645 hot
ţate 4087 hot

ţia II Civil ţare a
hot ţate în aceast

ţate 22 hot
ţate, 4757 hot

ţia Penal ţare/casare a hot
ţate ţi sau de procuror 43 hot

ţate 0 hot
ţate, 191 hot

ţare/casare pe instanţ ţinere
la nivelul instanţei, reprezentând num ţate de Tribunalul Cara

ţii de interes public: 370
1. Num

ţii mass-media: 13
2.2. consultarea dosarelor de c ţii mass-media: 2
2.3. informaţii privind stadiile procesuale ale dosarelor: 8
2.4. informaţii statistice privind activitatea instanţei: 9
2.5. copii ale hot

ţionare al instanţei: 1
2.8. informaţii privind asociaţiile/fundaţiile, deţinute de instanţ

ţei a unei teze doctorat: 1
2.11. consultaţii juridice: 1
A.1. Informaţii verbale privind activitatea instanţei respectiv competenţa compartimentelor

auxiliare, programul de lucru, coordonate de contact, taxe judiciare, proceduri judiciare
solicitate de justiţiabili - total 324, din care referitoare la:

- cereri de definitivare a hot

ţii privind aplicareaApostilei: 32
- informaţii privind depunerea de înscrisuri, acţiuni judec

ţii privind depunerea cererilor de eliberare a hot
ţii juridice: 23

- stadiile procesuale ale dosarelor: 77
- audienţe Pre

ţei: 2
A.2. Din totalul solicit ţii de interes public: 370
3. Num

ţie de motivaţia refuzului: 25
4.1. informaţii exceptate (comunicare hot ţat

ţiunile enumerate la art. 6 lit. a din dispozitivul Hot

ţii inexistente: 0
4.3. alte motivaţii - consultaţii juridice: 24
5. Num

ţii administrative ţ

ş-Severin au fost înregistrate un num
şi 3631 dosare

suspendate, rezultând astfel, un volum de activitate de 17.689 dosare.
Comparativ cu anul 2012 se observ

şi, în procente, cu 6,46 %. Tribunalul Caraş-Severin func
şi Fiscal şi Sec

şi minori de 606 dosare,
în materie comercial şi fiscal de 3637
dosare şi în materie de litigii de munc şi asigur

şi cele de competen

şte num
ş-Severin s-a pronun

şi 6265 la Sec

şi
şi de fluctua

şi fiscal prezint

ş-Severin este, în anul 2013, de 68,38%
Comparativ cu anul 2012, în care indicele general de operativitate a fost de 64,46 %, se

constat

şi regularizarea acesteia, pe rolul Tribunalului
Caraş-Severin la finele anului 2013 în eviden

şi un num
ş-Severin este, în

anul 2013, de 91,26 %.

şte indicele de casare,în Sec
şi

susceptibile de a fi atacate, au fost desfiin şi/sau
irevocabile, astfel cum au fost pronun

şi
susceptibile de a fi atacate, au fost desfiin şi/sau
irevocabile, astfel cum au fost pronun

şi susceptibile de a fi atacate au fost atacate de p şi
au fost desfiin şi/sau irevocabile, astfel cum au fost
pronun

ş-Severin
care au r

şti (anonimizate) c

şti (anonimizate) pentru realizarea de studii, sau pentru
utilizarea lor ca practic

şti: 59
- solicit

şti: 82
- informa

şedinte Tribunal: 2
- coordonate de contact ale instan

şi plângeri în instan

ăr de 9.561 dosare, la
care s-a adăugat un număr de 8.128 dosare existente în stoc la începutul anului

ă că volumul de activitate a crescut, în valoare absolută
cu 1.074 dosare ă cu trei
sec ă, Sec ă de ContenciosAdministrativ ă.

Analizând structural volumul de activitate pe materii se constată că în civil, acesta a fost de
646 dosare, în materie de fond funciar 35 dosare, în materie de familie

ă de 1275 dosare, în materie de contencios administrativ
ă ări sociale de 2246 dosare,în penal 534 dosare.

La aceste dosare se adaugă ătorului sindic, reprezentând, în
anul 2013, un număr de 582 dosare.

În ce prive ărul hotărârilor pronun ă
că la nivelul Tribunalului Cara ăr total de 12.097 hotărâri, dintre
care: 550 la Sec ă, 5282 la Sec ă ă de contencios
administrativ-fiscal (5749 + 516 sindic).

Raportat la volumul de activitate al instan ărul de
judecători precum ă, o
încărcătură medie de 907 dosare/ judecător.

Defalcat, pentru cele trei sec ărcătura pe judecător se prezintă astfel:
- Sec ă prezintă o încărcătură de 142 dosare / judecător;
- Sec ă prezintă o încărcătură de 886 dosare / judecător;
- Sec ă de contencios administrativ ă o încărcătură de 1307dosare /

judecător.

Indicele general de operativitate al Tribunalului Cara

ă că acesta a crescut cu 3,92 %.
Urmare a dispozi ă Civilă referitoare la

verificarea cererii de chemare în judecată
ă există un număr de 832 dosare care nu au

stabilit termen de judecată ăr de 3.601 dosare suspendate.
Fa ă de această situa

ă indicele de casare / desfiin
ărârilor în căi de atac este de 13,63%: din 4732 hotărâri pronun ă materie

ărâri. Au rămas definitive
ărâri, adică 83,97% dintre ele.

În Sec ă de contencios administrativ-fiscal indicele de casare / desfiin
ărârilor în căi de atac este de 0,46%: din 4779 hotărâri pronun ă materie

ărâri. Au rămas definitive
ărâri, adică 99,53% dintre ele.

În Sec ă indicele de desfiin ărârilor este de 0,00%: din 191 hotărâri
pronun ăr ărâri

ărâre. Au rămas definitive
ărâri adică 100,00% dintre ele.

Indicele mediu de desfiin ă este de 6,98%, iar indicele de men
ărul hotărârilor pronun

ămas nemodificate fie datorită neatacării cu o cale de atac fie datorita respingerii
căilor de atac declarate, este de 93,02 %.

Solicitări de informa
ărul total de solicitări pe anul 2013: 370

1.1. Numărul total de solicitări scrise pe anul 2013: 46
1.2. Numărul total de solicitări verbale pe anul 2013: 324
2. Numărul total de solicitări scrise, departajat pe domenii de interes: 46
2.1. comunicări de hotărâri judecătore ătre reprezenta

ătre reprezentan

ărârilor judecătore
ă judiciară: 6

2.6. copii ale unor înscrisuri din dosare, solicitate de organele de cercetare penală: 2
2.7. programul de func

ă aferente perioadei 1994-
2002: 2

2.9. numele purtătorului de cuvânt/coordonate de contact: 1
2.10. înregistrarea la nivelul bibliotecii instan

ărârilor judecătore
ări de consultare a dosarelor: 7

- informa
ătore
ărârilor/actelor/înscrisurilor: 40

- consulta

ărilor de informa
ărul de solicitări rezolvate favorabil: 345

4. Numărul de solicitări respinse, defalcat în func
ărâre penală) pronun ă într-o cauză ce avut ca

obiect una din infrac ărârii CSM nr.
308/05.03.2009): 1

4.2. informa

ărul de solicitări adresate: 370
5.1. pe suport de hârtie: 11
5.2. pe suport electronic: 35
5.3. verbal: 324
6. Numărul de solicitări adresate de persoane fizice: 357
7. Numărul de solicitări adresate de persoane juridice: 13

Reclama ă: 0

1.2. Încărcătura pe judecător

1.3. Operativitatea pe instan ă, pe sec
ător

Indicele de desfiin

A.

B.

şi
pe judec

Statistic, activitatea desfă ă de Biroul de Informare

ă astfel:

şurat şi Relaţii Publice, în temeiul Legii
nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, în cursul anului 2013 se
prezint

Bilan] al activit@]ii desf@}urate în anul 2013
de Tribunalul Cara}-Severin

Referitor la solicitarea Prim

e:

-

. -

ăriei Comunei Ezeri

ăzile secundare modernizate
ătoarele aviz

aviz favorabil pentru indicatorul rutier „Accesul interzis vehiculelor cu masa mai mare
de 8 t” cu respectarea normelor în vigoare;

aviz negativ pentru montarea „ Unor porţi de gabarit de înălţime 3,30 m pe lăţimea de
7m” deoarece aceste portale se instalează pentru protecţia pasajelor denivelate C.F.R.,
podurilor, pasajelor, tunelurilor.

Trebuie menţionat că, în conformitate cu standardul SR 1848-1:2011, indicatorul ru
tier „Accesul interzis vehiculelor cu lăţimea mai mare de ... m” se amplasează „la capetele
sectorului de drum având gabarit de trecere cu lăţime redusă, precum şi la intersecţia
care permite şi evitarea restricţiei”, iar indicatorul rutier „Accesul interzis vehiculelor cu
înălţimea mai mare de ... m” se amplasează „ la capetele podurilor, pasajelor inferioare,
tunelurilor, portalelor sau în alte situaţii în care nu este asigurată înălţimea gabaritului de
liberă trecere de 5.50 m, precum şi la intersecţia în care se poate intra pe un traseu de
evitare a restricţiei”, condiţii de amplasare pe care situaţia din teren nu le îndeplineşte.

Toate aceste aspecte ce trebuie îndeplinite pt respectarea normelor legale la ampla
sarea unor astfel de indicatoare rutiere au fost comunicate şi Primăriei Comunei Ezeriş.

ş privind instituirea unor restric

şi pe drumul agricol Regina,
Serviciul Rutier a emis urm

ţii de
circulaţie pe D.C. 89 - Soceni (D.N. 58) - Tîrnova (D.J. 582 A), pe drumul forestier Drumul
Cîlnicului - Valea Trestiei, pe str

Nr. 30 din 29 ianuarie 2014

�

�

Consiliul Local a aprobat pentru anul 2014
acordarea familiilor sau
persoanelor singure, aflate în situaţii de necesitate
datorate calamităţilor naturale, incendiilor, accidentelor,
precum şi cazurilor sociale deosebite, limita minimă
fiind de 100 lei, iar cea maximă de 1000 lei.

ajutoarelor de urgenţă
Primăria Municipiului Re ă

ării lucrărilor la
, până în data de 20 februarie 2014. Solicitarea a fost

transmisă ca urmare a pierderilor ridicate, înregistrate constant în
re

ă a societă

şi

şi, implicit, în activitatea economic

ţa a solicitat societ ţii de termoficare
„Termoserv CET” SRL urgentarea finaliz

ţeaua de distribuţie a energiei termice (peste 6 milioane de lei în
anul 2013), ţii.

punctul
termic 22

Reprezentanţi ai prim
ţ i cu

pentru posibile ninsori,
stocul deţinut în prezent fiind de 150 tone
de sare

ăriei au precizat
că sun t p regă t i mater ia le
antiderapante,

şi aproximativ 1000 tone de nisip şi
poate fi suplimentat la nevoie.

Având în vedere pierderile mari înregistrate, în anul 2013, (aproximativ 58% în valoare
de 6.800.015 lei) de societatea de termoficare - S.C. Termoserv CET S.R.L. -

in

bit.ly/1exHTFD

şi eforturile
financiare realizate de administra

şi

şi conservarea sistemului pân

şi agen
şte pe pagina de internet a prim

şi poate fi depus la Centrul de informare al prim

ţia local ţinerea acesteia, Prim
ţa lanseaz

ţenilor
privind menţinerea acestui serviciu public, cu suport de la bugetul local a pierderilor, sau
oprirea ţii.

În prezent, dintre cei aproximativ 1000 de abonaţi doar 500 de familii sunt
consumatoare efectiv de agent termic, restul fiind instituţii publice ţi economici.

Chestionarul se g
ţa 1

Decembrie 1918, nr. 1A.

1.Adresa (strad ) .......................................................................................................

2. Profesie

3. Vârsta

4. Date de contact (opţional)

- telefon

- email

Deţineţi apartamente care sunt racordate la sistemul centralizat de energie termică
sau aveţi centrală individuală ori alte surse de încălzire?

Sistem centralizat

Centrală individuală sau alte surse de încălzire

racordaţi un număr de circa
1.000 de abonaţi iar dintre aceştia doar un procent de 50% consumă energie termică,
reprezentând un număr de 500 familii din cele aproximativ 33.000 de familii, de pe raza
municipiului Reşiţa, şi ţinând cont că în anul 2013 pierderile se ridică la aproximativ 58%
în valoare de 6.800.015 lei, cu care din următoarele soluţii sunteţi de acord?

Oprirea şi conservarea sistemului centralizat până la găsirea unei soluţii
(cofinanţări din fonduri guvernamentale sau europene ori realizarea unor parteneriate)

Suportarea de la bugetul local a pierderilor în valoare de 6.800.015 lei anual
(sumă obţinută prin mărirea taxelor şi impozitelor)

Investiţii în sistemul centralizat de încălzire pentru reţeaua de transport şi
rentabilizare.

ă pentru sus ăria
Municipiului Re ă d 24 ianuarie 2014, până în 24 februarie 2014 un
chestionar de consultare publică. Pe această cale, dorim să aflăm opiniile cetă

ă la găsirea celor mai bune solu

ăse ăriei (accesând link-ul-
) ăriei, corp I, Pia

ă

Date personale:

1.

2. Având în vedere că la sistemul centralizat mai există

..................................................................................................................

.......................................

.......................................

.......................................

Restricţii de circulaţie

Reşiţenii doresc să crească
animale de curte

În ă convocată de
către Consiliul Local mar

ă unii re
ă crească animale de curte. Astfel

că, la punctul 36 de pe ordinea de zi
din ă, s-a aprobat
introducerea unui amendament în
cadrul Regulamentului privind
cre

ăsărilor de curte în
Municipiul Re

ătre viceprimarul
Re ă că
se admite acest lucru cu condi

ă de 50 de metri. Amenda
mentul a fost aprobat cu majoritate
de voturi.

şedin

şi şi doresc
s

şedin

şterea şi de
şi a p

şi

şi

ţa ordinar
ţi, 28

ianuarie, primarul Mihai Stepanescu
a precizat c ţeni î

ţa menţionat

ţinerea animalelor
domestice

ţa. Amendamentul
propus chiar de c

ţei, Ioan Crina, precizeaz
ţia

obţinerii acordului vecinilor aflaţi pe
o raz -

(Elena Fran )ţ

Re ăşi şi Vârşeţa ţ au semnat înfr ţirea
Marţi, 28 ianuarie, o delegaţie sârb

ţ, Cedomir Zarcovic,
pre ţ,
Jovica Zerkula ţi membrii ai Consiliului Local
din Vâr ţ au fost primiţi într-un cadru festiv. Dup

ţi ani de colaborare a avut loc semnarea
acordului de înfr ţire între cele dou ţi.
Primarul sârb a reamintit delegaţiilor despre
existenţa celor aproximativ 15 proiecte existente
între Re ţa ţia
realiz ţare european

ţie chiar s

ţi.Aceasta este cea de-a patra înfr ţire cu
o localitate din Serbia, în ultimii 3 ani, Re ţa având
astfel posibilitatea de a înv ţa de la partenerii sârbi
atât pe infrastructur

ţional

ă din care a
făcut parte primarul din Vâr

ă
mul

ă ă localită

ării altor 3 proiecte cu finan ă
care vor fi luate în discu ăptămâna
viitoare la următoarea întâlnire de lucru între cele
două păr ă

ă
ă cât

şe
şedintele Parlamentului local din Vârşe

şi al
şe

şi şi Vârşet, precum şi despre inten

şi

şi pe sport. Toate
proiectele semnate cu partenerii sârbi au
promovat municipiul din punct de vedere
investi şi turistic. ţ(Elena Fran )

Primăria şiţa ne informeazăRe
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Legea nr. 341/2013 pentru modificarea

ţia persoanelor
(M.O. nr. 789 din 16.12.2013)

H.G. nr. 992/2013 privind stabilirea num
ţiilor de munc

ţii pentru procesarea
produselor agricole ţinerii de
produse neagricole", aprobat

ţelor Publice nr. 2004/2013
pentru aprobarea Procedurii privind registrul entit ţilor
publice (M.O. nr. 794 din 17.12.2013)

Ministerul Finanţelor Publice - Procedura privind
registrul entit ţilor publice din 13.12.2013 (M.O. nr. 794 din
17.12.2013)

Ordinul Ministerului Dezvolt
ţiei Publice nr. 3451/2013 pentru modificarea

ţii,
aprobate prin Ordinul ministrului dezvolt

ţei nr. 839/2009 (M.O. nr. 795 din 17.12.2013)
Ordinul Ministerului Dezvolt

ţiei Publice nr. 3457/2013 pentru aplicabilitatea unor
acte normative cu caracter tehnic elaborate în aplicarea
Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetic

ţe situate în localit ţi din zo
ne defavorizate, pt anul 2013 (M.O. nr. 796 17.12.2013)

H.G. nr. 1005/2013 privind aprobarea stemei munici
piului Lugoj, judeţul Timi

ţiei Publice nr. 3482/2013 pentru modificarea Procedurii
de autorizare a diriginţilor de

ţiei Naţionale de Administrare Fiscal

NAF
ţinutului formularelor 208 "Declaraţie informativ

ţilor
imobiliare din patrimoniul personal" ţie
privind veniturile din transferul propriet ţilor imobiliare din
patrimoniul personal" (M.O. nr. 799 din 18.12.2013)

H.G. nr. 1013/2013 pentru completarea anexei nr. 1 la
Hot

ţiei obiectivelor, bunurilor

ţiei Publice nr. 3383/2013 pentru aprobarea
reglement ţia
acoperi

ţiilor existente (M.O. nr. 806 din 19.12.2013)
Ministerul Finanţelor Publice - Normele metodologice

privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2013, din
17.12.2013 (M.O. nr. 806 din 19.12.2013)

Legea nr. 342/2013 pentru modificarea art. 2 din Legea
nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru
construirea unei locuinţe proprietate personal

ţional apicol pentru
perioada 2014-2016, din 11.12.2013 (M.O. nr. 811 din
20.12.2013)

Guvernul României - Normele de aplicare a
Programului naţional apicol pentru perioada 2014-2016,
din 11.12.2013 (M.O. nr. 811 din 20.12.2013)

Legea nr. 345/2013 privind aprobarea O.u.
u.

ţie public

ţii - Normele metodologice privind
recoltarea, depozitarea

ţiunii judiciare prin stabilirea alcoolemiei sau
a prezenţei în organism a substanţelor sau produselor
stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare
acestora în cazul persoanelor implicate în evenimente sau
împrejur

şi completarea
Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desf şurarea
referendumului (M.O. nr. 787 din 16.12.2013)

H.G. nr. 1017/2013 privind modificarea Hot

şi protec

şi Dezvolt

şi forestiere în vederea ob

şi dezvolt

şi autorizarea mijloacelor de publicitate (M.O.
nr. 793 din 17.12.2013)

Ordinul Ministerului Finan

şi Adminis
tra şi comple
tarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/
1991 privind autorizarea execut

şi

locuin
şi Adminis

tra

ş (M.O. nr. 798 din 18.12.2013)
Ordinul Ministerului Agriculturii şi Dezvolt

şi dezvolt

şi Adminis
tra

şantier, aprobat
şi turismului nr. 1.496/2011

(M.O. nr. 799 din 18.12.2013)
Ordinul Agen

şedintelui
A şi
con

şi 209 "Declara

şi protec şi valorilor cu
efective de jandarmi (M.O. nr. 800 din 18.12.2013)

şi

Administra
şi execu

şurilor verzi la cl şi existente, indicativ GP
120-2013" (M.O. nr. 803 din 19.12.2013)

Legea nr. 356/2013 a bugetului de stat pe anul 2014
(M.O. nr. 805 din 19.12.2013)

O.G. 20/1994 privind m

şi completarea O.

şi a contractelor
de concesiune de servicii (M.O. nr. 811 din 20.12.2013)

Ministerul S
şi transportul probelor biologice în

vederea proba

ă

ărârii
Guvernului nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza
obiectivelor, bunurilor, valorilor

ărului
autoriza ă ce pot fi eliberate străinilor în anul
2014 (M.O. nr. 791 din 17.12.2013)

Ordinul Ministerului Agriculturii ării Rurale nr.
1415/2013 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.
23 din Schema de ajutor de stat "Stimularea dezvoltării
regionale prin realizarea de investi

ă prin Ordinul ministrului
agriculturii ării rurale nr. 12/2010 (M.O. nr. 793 din
17.12.2013)

O.u.G. nr. 108/2013 pentru prorogarea termenului
prevăzut la alin. (1) al art. 56 din Legea nr. 185/2013 privind
amplasarea

ă

ă

ării Regionale

ării lucrărilor de construc
ării regionale

ării Regionale

ă a
clădirilor (M.O. nr. 795 din 17.12.2013)

H.G. nr. 1038/2013 pt aprobarea Programului de rea
bilitare a unor blocuri de locuin ă

ării Rurale nr.
1438/2013 privind modificarea Ordinului ministrului
agriculturii ării rurale nr. 1.253/2013 pentru
aprobarea regulilor privind înregistrarea operatorilor în
agricultura ecologică (M.O. nr. 798 din 18.12.2013)

Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale

ă prin Ordinul
ministrului dezvoltării regionale

ă nr.
3763/2013 pentru modificarea Ordinului pre

nr. 892/2012 pentru aprobarea modelului
ă

privind impozitul pe veniturile din transferul proprietă

ă

ărârea Guvernului nr. 1.486/2005 privind asigurarea
pazei

ării Regionale

ării tehnice "Ghid privind proiectarea
ădiri noi

ăsuri reducerea riscului seis-
mic al construc

ă (M.O. nr.
809 din 19.12.2013)

Guvernul României - Programul na

G. nr.
72/2009 pt. modificarea G. nr. 34/2006
privind atribuirea contractelor de achizi ă, a con-
tractelor de concesiune de lucrări publice

ănătă

ări în legătură cu traficul rutier din 12.12.2013
(M.O. nr. 812 din 20.12.2013)

-
-

-

. -
-

. /
-

-

Ordinul Ministerului Dezvolt

.pt

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

Tabelul cu dosarele pentru care urmează
să se emită titlu de despăgubire

ăANRP.

şi tabelul cu
dosarele pentru care s-a aprobat emiterea de
decizii de compensare prin puncte în şedinţa

din data de 23.01.2014 pot fi
consultate pe pagina electronic
C.N.C.I.

Plafonul garan

u

ţiilor de dou

ţelor Publice.

ă miliarde de lei, oferite de
stat prin Programul de Garantare a

ăptămână
de la data deschiderii perioadei de înscriere, potrivit unui
comunicat al Ministerului Finan

creditelor pentru
întreprinderile mici şi mijlocii aprobat prin O G
92/2013, a fost subscris în totalitate în prima s

Parcul auto naţional din România a ajuns, la finele anului 2013,
la aproximativ 5,98 milioane de unit ţi, în cre ţ

ţiei Regim Permise
de Conducere

ţionale, 4.693.651
sunt autoturisme iar peste 3,3 milioane au motoare pe benzin

ă ă de
aceea ă din 2012, potrivit datelor Direc

ă pe drumurile na
ă.

ştere cu 4,73% fa
şi perioad

şi Înmatriculare a Vehiculelor. Astfel, din totalul de
5.985.085 de vehicule care circul

�

�

Ş
L

ţiunile Hidroelectrica ţiunile Electrica
a 1 februarie urmeaz Statul va scoate la vânzare în iunie 2014

un pachet de 15% din ac
ă să intre în vigoare noul Cod penal ă penalăşi cel de procedur

şi 51% din ac

edinţa reunită a comisiilor pentru apărare, pentru administraţie şi juridică din Senat în care urma să se dezbată noul Cod rutier a fost amânată pentru marţi, 4
februarie, la solicitarea MAI �

�

�

�

�

�

Prim-ministrul Victor Ponta a anun
AB a confirmat înregistrarea

Partidului Mi Pre
Poli

ţat c
C

ţilor, Valeriu Zgonea, a declarat c ţierea va r
ţelor politice din Parlament ţiile care trebuie s ţia Rutier

ţioneaz ţ
ţin autovehicule cu greutatea de peste 3,5 tone acestea trebuie echipate cu dispozitive antiderapante

ă vicepremierul Gabriel Oprea este ministrul
interimar la Interne, în urma demisie lui Radu Stroe, până în jurul datei de 1 februarie, când PNL va desemna un nou ministru

ă ă proiectul de lege privind gra ămâne la Comisia juridică
până când va avea consens politic la nivelul tuturor for ă de institu ă îl aplice ă
aten ă conducătorii auto că utilizarea anvelopelor de iarnă este obligatorie atunci când se circulă pe drumuri acoperite cu zăpadă, ghea ă sau polei

ă dacă de

şcarea Popular şedintele Camerei Deputa
şi va fi însuşit

şi le
pune în vedere c

Principala noutate adusa de Legea nr. 243/2013 a constat in
reintroducerea obligatiei proprietarilor de a incheia o polita
obligatorie de asigurare a locuintei (“PAD”) chiar daca acestia
incheie o polita de asigurare facultativa pentru aceeasi locuinta.

In completarea actelor normative mentionate mai sus, in
data de 20 august 2013 a fost publicata in Monitorul Oficial nr.
521 o Norma a Autoritatii de Supraveghere Financiara privind
forma si clauzele cuprinse in contractul de asigurare obligatorie
a locuintelor impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren si
inundatiilor (denumita in continuare “Norma”).

Aceasta Norma contine prevederi deosebit de importante,
care pot raspunde la multe dintre intrebarile proprietarilor de
locuinte: Pentru ce tipuri de locuinte se incheie polita de
asigurare obligatorie a locuintei?

Conform Normei, asigurarile obligatorii se incheie pentru
urmatoarele tipuri de locuinte

locuinta de tip A = constructia cu structura de rezistenta din
beton armat, metal ori lemn sau cu pereti exteriori din piatra,
caramida arsa ori din orice alte materiale rezultate in urma unui
tratament termic si/sau chimic;

locuinta de tip B = constructia cu pereti exteriori din caramida
nearsa sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament
termic si/sau chimic.

In situatia in care o locuinta este compusa din mai multe
corpuri de cladire, construite din materiale diferite, la perioade
diferite sau in acelasi timp, tipul locuintei se stabileste in functie
de materialele din care au fost executate structura de rezistenta
si peretii exteriori pentru partea de constructie care are cea mai
mare suprafata construita. Pe ce durata trebuie incheiata polita
de asigurare obligatorie a locuintei?

Potrivit Normei, contractul de asigurare obligatorie a
locuintei se incheie pe o perioada de 12 luni. Pana cand trebuie
incheiata polita de asigurare obligatorie a locuintei?

Ca regula generala, orice proprietar trebuie sa detina in
permanenta o polita de asigurare obligatorie pentru locuinta sa,
in caz contrar fiind pasibil de o amenda cuprinsa intre 100 si 500
lei. Prin urmare, politele de asigurare obligatorii trebuie
prelungite inainte de data expirarii lor.

Cu toate acestea, exista anumite situatii particulare in care
proprietarii beneficiaza de un termen limita pana la care pot
incheia polita de asigurare obligatorie.

Astfel, proprietarii care, la data intrarii in vigoare a Legii nr.
243 din 24.07.2013, aveau incheiate polite de asigurare
facultative privind riscurile prevazute de Legea nr. 260/2008, au

obligatia de a incheia PAD cel mai tarziu pana la data expirarii
contractelor de asigurare facultativa.

De asemenea, persoana fizica sau juridica ce devine
proprietar al unei locuinte neasigurate este obligata sa
contracteze o polita obligatorie de asigurare a locuintei
respective, in termen de 5 zile lucratoare de la data la care
dobandeste aceasta calitate in mod legal, respectiv de la data
autentificarii titlului de proprietate. Ce se intampla cu polita de
asigurare obligatorie in cazul vanzarii locuintei?

Potrivit Normei, in cazul schimbarii proprietarului locuintei,
persoana care instraineaza o locuinta asigurata este obligata,
odata cu autentificarea actului de instrainare, sa inmaneze polita
persoanei care devine proprietara a acesteia, aceasta
operatiune fiind consemnata obligatoriu in actul de instrainare.

Totodata, noul proprietar are obligatia de a instiinta in scris
despre acest fapt in termen de 5 zile lucratoare asiguratorul care
a eliberat polita pentru locuinta respectiva si de a prezenta o
copie a documentului doveditor.

Conform Normei, polita de asigurare obligatorie emisa pe
numele asiguratului initial ramane valabila pana la expirarea
acesteia, asiguratorul eliberand suplimentar un act aditional la
polita cu numele noului proprietar al locuintei care face obiectul
contractului. Actul aditional face parte integranta din polita, fapt
ce trebuie mentionat in scris pe polita, sub semnatura si stampila
asiguratorului autorizat care a eliberat polita. Cat costa polita si
pana cand trebuie achitat pretul acesteia?

Potrivit Normei, plata primei de asigurare obligatorii se face
integral si anticipat, inainte de expirarea valabilitatii politei,astfel:

a) 20 euro pt. constructiile cu destinatia de locuinta de tipA;
b) 10 euro pt. constructiile cu destinatia de locuinta de tip B.
Prima de asigurare pentru asigurarea obligatorie a

locuintelor se plateste in lei asiguratorului care elibereaza polita
de catre contractantul/asiguratul politei, la cursul Bancii
Nationale a Romaniei valabil la data efectuarii platii, in numerar
sau prin virament in contul asiguratorului. Ce documente trebuie
sa primim de la asigurator?

Conform Normei, in baza primei de asigurare platite integral,
aferenta tipului de locuinta care face obiectul asigurarii,
asiguratorul autorizat elibereaza contractantului, in numele si
contul PAID, o polita de asigurare obligatorie (PAD) si un certifi-
cat de asigurare pentru fiecare locuinta aflata in proprietate. Ce
riscuri acopera polita de asigurare obligatorie a locui.

:
�

�

Cabinet de avocat Coltuc, www.coltuc.ro
av. Coltuc Marius, 0745-150894

Membrii Comisiei parlamentare pentru
revizuirea Constitu

-

ţiei au fost convocaţi în
data de 3 februarie, pentru a pune proiectul în
acord cu observaţiile Comisiei de la Veneţia,
Consiliului Legislativ

ţia
pentru un punct de vedere oficial.

Proiectul va fi de asemenea transmis
Curţii Constituţionale pentru exprimarea unui
aviz, intrând ulterior pe traseul legislativ.

şi ale uniunilor profesio
nale. Comisia îşi propusese s

şi transmis Comisiei de la Vene

ă finalizeze
lucrările până la data de 31 ianuarie, ulterior
draftul final al proiectului de revizuire a Legii
fundamentale urmând a fi tradus în limba
engleză

| 0 Ianuarie - 5 Februarie 2014 |3 PRISMA

Cum asigur o locuin ă n 2014ţ î Preşedintele României a convocat o
şedin

şurate conform legilor, metodologiilor şi
procedurilor interinstitu

ţ
Ţ

ţiei Prezidenţiale.

ţi le administraţiei publice cu
responsabilit ţi în domeniul situaţiilor de
urgenţ ţiei în vigoare, a
evenimentului de aviaţie din data de
20.01.2014 în care a fost implicat

ţii Speciale privind activit ţile
desf

ţionale existente în
leg

ţii
Speciale.

ă a Consiliului Suprem de Apărare a
ării (CSAT) duminică, 2 februarie, ca urmare

a solicitării a cinci membri ai CSAT primită în
data de 24 ianuarie de convocare a
Consiliului, potrivit unui comunicat de presă al
Administra

Raportul privind gestionarea de către
autorită

ă
ă, conform legisla

ă aeronava
BN-2, înregistrată YR-BRP, prezentat de
prim-ministrul Guvernului României;

Raportul directorului Serviciului de
Telecomunica ă

ă

ătură cu evenimentul aviatic din data de
20.01.2014 în care a fost implicată aeronava
BN-2, înregistrată YR-BRP, prezentat de
directorul Serviciului de Telecomunica

Ordinea de zi a ţei CSAT este
urm

şedin
ătoarea

Departamentul de Comunicare Publică
28 Ianuarie 2014

:
�

�
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Preşedintele interimar al Adly
Mansour, a anun

Egiptului,
ţat c

ţiale înainte de alegerile
parlamentare, o schimbarea a "foii de
parcurs" politic stabilit

ă vor fi organizate
alegeri preziden

ă după ce armata l-a
răsturnat pe Mohamed Morsi vara trecută.

Preşedintele chinez va vizita Germania în martie.
Deplasarea în Germania face parte din ceea ce va fi prima vizit

şef al Partidului Comunist
Chinez cu aproximativ un an în urm

Xi Jinping
ă a

lui Xi în Europa de când a devenit
ă. Uniunea Europeană este

principalul partener comercial al Chinei, în timp ce China este al
doilea cel mai mare partener al Europei, după SUA.

Comisia Europeană invită statele membre să
recunoască pentru
crearea de locuri de muncă

ă, precum ă integreze
problemele legate de competitivitatea industrială în
toate domeniile de politică.

importan ă a industrieiţa vital
şi pentru generarea de

creştere economic şi s

� �

�

�

�

�

�

�

�

�

�

ţionali privind o nou
ţiei oficiale de

ţia Naţiunilor Unite pentru responsabilitatea pe care a avut-o în cadrul Holocaustului, a declarat
ambasadorul ungar la ONU ţional ţie a ţ

ţionale s ţara a c
ţie s ţului sau al separ ţiile privind tatuaje, coafuri sau elemente de îmbr

ţii" ţat c

Al 32-lea Summit UE-Rusia a avut loc în 28 ianuarie, la Bruxelles Germania
a declarat ministrul ap Premierul turc Recep Tayyip Erdo

Negocierile dintreAtena
Iran

Ungaria
Adunarea Na

Grecia este cel de al 16-lea stat membru care a aderat la normele UE ce permit cuplurilor interna
Armata SUAa sl

l Grupul auto japonez Toyota a anun

va avea, în viitor, un angajament militar mult mai mare în întreaga lume, împreun
şi NATO, ğan a vizitat Parlamentul European pe 21 ianuarie

unde a vorbit despre negocierile în curs pentru aderarea la UE şi creditorii interna ştergere a datoriei Greciei şi programul
fiscal pentru 2015 şi 2016 vor începe în aceast şi marile puteri ale lumii vor relua negocierile nucleare la New York, în februarie, potrivit agen ştiri
IRNA şi-a cerut scuze pentru prima dat

şa, atâta timp cât acestea nu pun în pericol "coeziunea unit

ă cu
partenerii săi din UE ărării Ursula von der Leyen

ă
ă vară

ă la Organiza
ă din Tunisia a aprobat noua Constitu ării, la trei ani după ce revolta împotriva regimului autocrat Zine El Abidine

BenAli, a inspirat un val de revolte arabe ă aleagă ărei
legisla ă se aplice în cazul divor ării lor de drept ăbit restric ăcăminte religioasă, pe
care trupele le pot afi ă ă a rămas cel mai mare constructor auto
mondial după ce anul trecut a vândut 9,98 milioane vehicule, cu 2% mai multe decât în 2012

O navă spa ă europeană a ie ă
2.5 ani petrecu ătirea unei
o întâlniri mult-a ă, în luna mai.

Vehiculul Agen
ărăsit Pământul în martie 2004, pentru o misiune care

prevedea întâlnirea cu 67P/Churyumov-Gerasimenko, un
deceniu mai târziu.

Până în prezent, sonda a finalizat patru zboruri planeta

re, pentru cre ământului
ă, care

măsoară aproximativ 4 kilometri în diametru. Rosetta a
trecut pe lângă doi asteroizi, ob

ă, în septembrie 2008

ă la care energia
solară nu mai era suficientă pentru men

ăbat distan
ă pe energia electrică

generată de 15 de metri de panouri solare ultra-sensibile.
Reini ă primul pas în

etapa finală a misiunii. Sonda se va întâlni cu
67P/Churyumov-Gerasimenko în luna mai, chiar în
interiorul orbitei lui Jupiter,

ăsură ce se apropie tot mai mult de soare.
În noiembrie 2014, misiunea Rosetta va a

ăpa
mai mult de 20 cm în cometă, colectând probe pentru
analize de laborator la bordul modulului.

Revolu ă dezvăluie
perspective noi despre comete

ămân ământul cu apă, poate chiar via ă. Prin
studierea naturii prafului

ă să afle mai multe despre rolul
cometelor în evolu

ă acum care
orbitează nucleul unei comete ă o sondă pe
suprafa ă ace

ă care zboară alături de o
cometă care se îndreaptă spre interiorul sistemului solar,

urmărind modul în care o corpul înghe
ăldura soarelui".

Nava spa ă Rosetta
ă în decembrie 2015, când misiunea

este programată să se încheie.
Rosetta este numită după Piatra Rosetta, un bloc de

bazalt negru care a fost înscris cu un decret regal în trei
limbi - hieroglifele egiptene, demotică egipteană şi greacă.
Landerul robotizat este numit Philae, după un obelisc
înscris similar aflat pe o insulă în fluviul Nil.Atât piatra cât şi
obeliscul au fost cheia pentru descifrarea hieroglifelor
egiptene antice. Oamenii de ştiinţă speră că misiunea va
oferi o cheie pentru multe întrebări despre originile
sistemului solar şi, probabil, viaţa pe Pământ.

Cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko a fost
observată pentru prima dată în 1969 de către Klim
Churyumov şi Svetlana Gerasimenko, astronomi de la
Kiev, Ucraina, care au lucrat la Institutul Astrofizic Alma-
Ata într-o zonă din actualul Kazakhstan. Ea trece regulat în
sistemul solar interior, deoarece orbitează în jurul Soarelui
la fiecare 6.5 ani, între orbitele Pământului şi Jupiter. Este
printre cometele cu perioadă scurtă, adică au perioade
orbitale mai mici de 20 ani şi o înclinaţie orbitală scăzută.

https://www.youtube.com/watch?v=ugfetCFZ9DQ

https://www.youtube.com/watch?v=qzeevV3qO_o

ţial
ţi în spaţiu, pentru a începe preg

ţiei Spaţiale Europene, Rosetta, a
p

ţinând imagini pe care le-a
trimis acas

ţ
ţinerea tuturor

echipamentelor în funcţiune. Spre deosebire de alte nave
spaţiale care str ţe lungi, vehiculul european nu
are baterii nucleare

ţializarea tuturor funcţiilor reprezint

ţa lui
67P/Churyumov-Gerasimenko pentru a studia de aproape
componenţa

ţionara Misiunea Rosetta ar trebui s

ţarea" P ţ

ţ
ţia sistemului solar", scriu oficialii ESA,

într-o descriere a misiunii Rosetta.
"Rosetta va fi prima misiune de pân

ţa sa", adaug
ţial

ţat este transformat
de c

ţial

şit din hibernare dup

şteptate, cu o comet

şterea vitezei, trei în apropierea P
şi unul aproape de Marte, pe drumul spre comet

şi iulie 2010, înainte de a
intra în modul de hibernare, în iunie 2011, la aproximativ
800 milioane kilometri de soare, distan

şi se bazeaz

şi va începe studiul cometei pe
m

şeza un
lander de 100 kg, numit Philae, pe suprafa

şi structura nucleul cometei. Philae va s

şi primele zile ale
sistemului solar, spun oficialii ESA.

"Cometele sunt considerate blocurile primitive ale
sistemului solar şi, probabil, au contribuit la
"îns

şi gazului cometei, Rosetta va
ajuta oamenii de ştiin

şi aterizeaz
ştia. "Aceasta va fi, de

asemenea, prima nava spa

şi modulul Philae vor continua
studierea cometei pân

-

De ce întocmeşte Comisia un raport privind
progresele înregistrate de România în ceea ce priveşte
reforma sistemului judiciar şi combaterea corup

Ce se spune în ultimul raport publicat?

şii urm

ţiei?

Cum realizeaz

Care sunt pa

La momentul ader
ţe în domeniul

reformei judiciare ţiei care puteau
ridica obstacole în calea punerii în aplicare eficace a
legislaţiei, a politicilor

ţeni europeni. Prin urmare, Comisia s-a
angajat, în cadrul mecanismului de cooperare

ţe

ţ
ţ

ţiei, pentru care este
nevoie de un angajament politic pe termen lung.

ţiile
guvernului României, precum

ţi interesate.
Ultimele rapoarte, cel din iulie 2012

ţiile legislative, instituţionale

ţiei, dar
ţa sistemului judiciar în urma

evenimentelor din România din iulie 2012. Aceste rapoarte,
metodologia

ţ ţul
instituţiilor cheie din domeniul judiciar

ţe uneori

dificile. A continuat adoptarea unor modific

ţiile judiciare ţiei contribuie la
soluţionarea problemelor de gestionare. În acest sens,
situaţia a beneficiat de atmosfera mai calm

ţa sistemului judiciar
ţ
ţie. Modificarea expeditiv

ţiei ţii. În ceea
ce prive

ţe politice. În ansamblu, imaginea
are consecinţe asupra m

ţiile pozitive
- ireversibile.

Raportul cuprinde o serie de recomand
ţei judiciare, al reformei judiciare, al

integrit ţii ţie.

ţile oferite de fondurile UE

ţ ţiei, de
reform

ţiei. Urm

ţile
române

ării României la Uniunea Europeană,
la 1 ianuarie 2007, persistau anumite deficien

ă se bucure de drepturile depline conferite de
calitatea de cetă

ă sprijine România în eforturile sale de
remediere a acestor deficien ă verifice constant
progresele înregistrate de aceasta în raport cu cele patru
criterii de referin ă fixate în acest scop. Aceste criterii de
referin ă sunt interdependente

ă, ca parte a unei reforme mai ample a sistemului
judiciar

Din 2007, Comisia publică periodic astfel de rapoarte în
cadrul mecanismului de cooperare

ă pe contribu

ăr

ă România a realizat progrese în numeroase
domenii fa ă de rapoartele MCV precedente. Bilan

ămas pozitiv, în ciuda unor circumstan

ări legislative
necesare

ă din punct de
vedere politic ce a urmat primăverii anului 2013.

Cu toate acestea, persistă preocupările legate de
independen

ă la măsurile în materie de integritate
ă ă a

Codului penal în decembrie 2013 a stârnit o preocupare
generală, fiind privită ca o atingere adusă sistemului de
combatere a corup ă

ă, anumite proceduri
derulându-se în mod deschis, transparent

ăsurii în care procesul de reformă
din România poate fi considerat durabil, iar evolu

ări specifice în
domeniul independen

ă

Comisia consideră că procesul de monitorizare din
cadrul MCV, oportunită

ăr mare
de state membre continuă să fie un sprijin valoros pentru
reforma din România. Comisia invită România să continue
ă consolideze progresele realizate în ceea ce prive

ările sale în materie de independen ă a justi
ă a sistemului judiciar, de integritate ă

împotriva corup ătorul raport va fi publicat peste
aproximativ un an, pentru a permite scurgerea unui interval
de timp suficient pentru a putea evalua rezultate concrete.
Până atunci, Comisia va monitoriza îndeaproape

ă

şi al combaterii corup

şi a programelor UE, împiedicându-i
pe români s

şi de
verificare (MCV), s

şi s

şi ar trebui considerate
împreun

şi a luptei împotriva corup

şi de verificare.
Rapoartele respective se bazeaz

şi ale serviciilor Comisiei, ale
statelor membre, ale ONG-urilor şi ale altor p

şi cel din ianuarie 2013,
au examinat evolu şi politice
relevante pentru reforma în domeniul judiciar şi pentru lupta
împotriva corup şi chestiunile specifice referitoare la
statul de drept şi la independen

şi concluziile acestora, au fost, de asemenea,
aprobate în cadrul concluziilor adoptate de Consiliul de
Miniştri.

Concluzia care se desprinde din raportul publicat este
aceea c

şi în materie de
integritate a r

şi îndelung aşteptate, iar spiritul de cooperare
dintre institu şi Ministerul Justi

şi sunt multe exemple de
rezisten şi
anticorup şi netransparent

şi de promovare a integrit
şte capitolul important al numirilor în posturi-cheie,

avem o imagine de ansamblu mixt
şi pe baza

meritelor, în timp ce altele pot face obiectul unor critici din
motive legate de interferen

şi al luptei anticorup

şi
angajamentul constructiv al Comisiei şi al unui num

şi
s şte
recomand

şi de lupt

şi în mod
permanent progresele, prin intermediul unor misiuni
periodice şi al unui dialog frecvent purtat cu autorit

şi cu alte state membre.

ă Comisia raportul privind progresele
înregistrate de România?

ători?

Comisia European - MEMO/14/45 22/01/2014ă

Raport privind progresele înregistrate deRomânia în
cadrul mecanismului de cooperare }i de verificare

Hamid Karzai, preşedintele afgan,

şi India

a declarat c

şi Pakistan nu demareaz

şitul lunii octombrie 2013, astfel încât coali

şitul anului 2014. Dar termenul a fost dep şit,
Karzai refuzând s şi chiar a sugerat c

şi ajuta for

au convenit s

ă nu
va semna un pact de securitate cu Statele Unite, dacă
Washington ă un proces de
pace cu luptătorii talibani. "Începutul unui proces de pace
ar însemna că nici un străin nu poate beneficia de
continuarea războiului", a spus Karzai.

Statele Unite au insistat ca documentul să fie semnat
până la sfâr

ă poată programa retragerea trupelor sale până
la sfâr ă

ă semneze ă
succesorul său ar putea lua decizia finală după alegerile
preziden

ă rămână disloca

ă efectueze un
exerci

ă când for ărare
maritime ale Japoniei vor lua parte la un exerci

ă ce guvernul japonez a cumpărat trei din
cele cinci insule principale din grupul Senkaku de la un
proprietar privat japonez, în 2012. Lan

ă de China.

ţia
NATO s

ţiale din 5 aprilie.
Washington propune ca aproximativ 10.000 de

soldaţi americani s ţi în 2015 pentru a
instrui ţele de securitate afgane în lupta lor
împotriva militanţilor talibani.

ţiu naval trilateral cu Statele Unite.
Va fi pentru prima dat ţele de ap

ţiu naval
SUA-India dup

ţul de insule
nelocuite din Marea Chinei de Est este administrat de
Japonia dar revendicat

Japonia

PRISMA | 0 Ianuarie - 5 Februarie 2014 |3

Ţările din zona euro aflate în pragul unui faliment ar
trebui să se bazeze pe bogăţia privată a cetăţenilor lor, în
loc de a cere altora ajutor, potrivit unui nou raport al
Bundesbank.

În raportul lunar, publicat la începutul săptămânii,
banca centrală detaliază un viitor model pentru planurile
de salvare care încearcă să evite modelul precedent
folosit pentru ţări precum Grecia, Portugalia şi Irlanda.

O taxă pe capital unică - un impozit pe averea şi nu pe
venitul oamenilor privaţi - ar trebui să fie prima soluţie în
cazul în care o ţară are probleme, a sugerat Bundesbank
în raport. "Este esenţial ca o ţară în criză să epuizeze
propriile sale posibilităţi pentru a recâştiga încrederea în
sustenabilitatea finanţelor publice", se arată în text.

"Programe de salvare finanţate de contribuabilii altor
state membre ar trebui să fie aplicate numai în mod
excepţional, ca acţiune în ultimă instanţă, în cazul în care
stabilitatea financiară a zonei euro este în pericol
semnificativ", a mai spus Bundesbank.

Nava spa ă Rosettaţial



VÂNZĂRI

ÎNCHIRIERI

Vând garsonier
ţa, str.

F -
ţiri. Preţ 12.000 € neg. Tel. 0741-

039378, 0745-114932.
Vând vil

ţ 50.000 €. Tel.
0741-039378, 0745-114932.

Vând 55 ha teren agricol
intravilan situat în localitatea C

ţ 2.000 €/ha.
Tel. 0741-039378, 0745-114932.

Vând apartament 4 camere
situat în Re ţa, Lunca Pomostului
et. 3/4 cu multiple îmbun ţiri, 105
mp. Preţ 36.500 €. Tel. 0741-
039378, 0745-114932.

Vând spaţiu comercial situat în
Re ţa, B-dul Republ ici i , în
suprafaţ ţ 47.000 €.
Tel. 0741-039378, 0745-114932.

Vând fabric
ţie complet

ţie 800 mp,
platform ţ
160.000 €. Tel. 0741-039378.

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 cas ţ

ţie c

ţ 35.000
€. 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 16.000 mp, teren pretabil
pt. construcţii, centre comerciale,
zon ţa, zona Mu-
zeul de Locomotive. Preţ, 70 € mp.
Tel. 0255-221529, 0741-039378.

ţ 150.000 €. Tel. 0741-
039378, 0745-114932.

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.

Închiriez apartament 2 camere,
mobilat -

ţa centru, etaj 2. Preţ 200 €/
lun Tel. 0741-039378,0745-114932

ţie. Preţ 140 €/lun Tel. 0741-
039378, 0745-114932.

Închiriez apartament 2 camere
utilat

ţ 140 € lunar.
Tel. 0741-039378, 0745-114932.

Închiriez apartament 4 camere,
110 mp, situat în Re ţa, str.
F

ţ 300 € lunar.
Tel. 0741-039378, 0745-114932.

Închiriez restaurant pe muntele
Semenic, 80 locuri parter

ţionare pentru
sezon iarn

ţ 1500 € lunar. Tel. 0741-039378,
0745-114932.

ţa, zona Poliţie. Preţ fix 250 €
lunar. Tel. 0741-039378.

Închiriez hal
ţi, curte

betonat ţii adminis-
trative 200 mp cu mobilier, pentru
birouri. Preţ 700 € lunar. Tel. 0741-
039378, 0745-114932.

Închiriez showroom 150 mp cu
locuri de parcare, curte cu gazon,
pentru prezentare auto, mobilier,
u

ţa, zon
ţ 650 € lunar. Tel. 0741-

039378, 0745-114932.

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. 0741-039378.

ă în bloc de
apartamente situat în Re

ăgăra ără îmbună
tă

ă pe muntele Semenic,
compusă din cameră de zi cu bar

ăi proprii. Pre

ălan
jud. Hunedoara. Pre

ătă

ă de 140 mp. Pre

ă de termopane cu
linie de fabrica ă, import
Germania, construc

ă betonată 1000 mp. Pre

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

ă. Pre

ă de vacan ă situată în
Moceri

ărămidă arsă,
compusă din 4 camere, bucătărie,
baie, living, mobilată ă com
plet, apă curentă ă încăl
zită prin energie solară. Pre

ă, birouri etc.
Pre

ătă

ă. Pre

ă agrement, în Re

ă
1000 mp situate în Timi

ăcălaz. Pre

ă la
ro

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

ă termică, spa

ă.
Închiriez apartament 2 camere,

decomandat, utilat
ă de spălat), etaj 2/4, zona

Poli ă.

ăgăra ă) utilat

ă, cu parcare 100 locuri.
Pre

ă 600 mp complet
utilată ă la utilită

ă 1000 mp, spa

ă cu trafic auto intens
circulat. Pre

ă, mobilat
ă. Tel.

0741-039378, 0745-114932.

şi
şului etaj 2/4, f

şi
baie proprie şi 2 dormitoare la etaj,
cu b

şi

şi

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

şi utilat
şi menajer

şi

şi

şi

şoara, zona
S

şu, situate în Reşi

şi
şoarei. Pre

şoar - Bocşa, la
4 km de Reşi

şi

şi utilat complet, decoman
dat, Reşi

şi mobilat (nu are
maşin

şi mobilat complet, situat în
Lunca Pomostului. Pre

şi
şului (zona central şi

mobilat complet. Pre

şi 80 locuri
etaj, în stare de func

şi utilat complet, situat în
Reşi

şi racordat

şi, ferestre termopane ş.a. situat în
Reşi

şi
utilat complet. Pre

şi

-
-

Vând 13.000 mp teren plus hal

a

€/

Închiriez apartament 3 camere
mobilat

Închiriez apartament 2 camere
situat în zona central

Vând la Lupac 2 perechi de
cizme piele aproape noi

ănite tip militare,
aduse din Germania, vinci de 7 tone,
toate la 250 € neg. Tel. 0255-
233634. (RR)

Vând în Re

ărucior pentru
bebelu

ă o
remorcă de lucernă, 1000 lei; comot
cu inter ăru ă
nouă de lemn, 500 lei Tel. 0255-
575071. (RR)

Vând la Boc
ă verde, coasa 2

ăcinătură
pentru animale; scroafă vietnameză
de prăsilă sau tăiat, 1000 lei neg;
porci 60-70 kg, 650 lei/buc neg. Tel.
0740-770047. (RR)

Vând la Câlnic fân ă
nebalotate. Tel. 0255-210535. (RR)

Vând în Timi
ă

în 11 februarie, 70 €/buc. Tel. 0762-
112012, 0741-571238. (RR)

Vând în Re ă lcd
1/0.80, pentru piese, 100 €. Tel.
0748-362533. (RR)

Vând în Măureni grâu, porumb
boabe, 1 leu/kg; baloturi de paie, 6
lei/balot neg; baloturi de lucernă, 16
lei neg. Tel. 0255-526023. (RR)

şi o pereche
de ghete îmbl

şi

şi
şi, se face şi sport, 220 lei.

Tel. 0355-806333. (RR)
Vând la Ciclova Român

şim nou, 1000 lei; c

şa baloturi de
lucern şi 3,

şopru, 18 lei/buc; baloturi fân,
15 lei/buc; baloturi paie; şrot de
floarea soarelui şi m

şi lucern

şoara bilete avion
dus-întors pentru Düsseldorf, pân

şi

ţa grilaj metalic
pentru rafturi, reglabil, 50 lei. Tel.
0728-813340. (RR)

Vând în Re ţa c

ţ
.

ţinuţi
sub

ţa plasm

Vând la Şopotu Vechi porc 140
kg, 10 lei/kg neg. Tel. 0748-146425.

V
, pre

ând convector pe gaz, stare
foarte bun ţ 200 €ă . Tel. 0355-
410523.

Vând fân în Oţelu Ro

ţelu

ţii, 1000 lei; cântar metalic
de la 0 la 550 kg, 200 €; cazan de
f ţuic

ţel lâng

ţa veioz .
.

-

entru

.
ţelan pt.

condimente, 12 piese; aparate de-
fecte pentru piese: radio casetofon,
aspirator, pr -

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

Vând în Re ţa mobil -

ţinut.
Vând juninc

ţa mobil -

ţ pentru copii
tip leag

ţe, bocanci de schi, pl

ţionare, cu
trei greut ţi, foarte vechi, mare, în
stare de funcţionare, 1500 lei; mas

ţionare, 250
lei; mas

ţa convectoare pe
gaz LB80 pentru c -

ţie la montaj, 350-
400 lei; convectoare pe gaz Lampart
LB80 pentru c

ţat, pentru bloc, stare foarte
bun ţie la montaj, începând
de la 400 lei/buc; subwoofer 100 W,
10 ie -

ţi, 150 € neg; org

şu. Tel.
0746-907097 (Sofica).

Din Bocşa donez c şi de
vân

şa frigider, perfect

şa mas

şi 2 luni, 2500 lei. Tel. 0729-101299.
Vând în Reşi

şi hârtie igienic

şi

ş, 7-8 oi de

ş 2 cai, 7 şi 9 ani,
3000 lei amândoi. Tel. 0746-873480

Vând în Reşi

şin
şin

şor neg. Tel. 0355-
426704, 0752-030888. (RR)

Vând în Reşi

şiri, surs

ă
ătoare. Tel. 0761-348045. (RR)
Vând în Boc ă

stare, 400 lei; frigider congelator cu
sertare, 500 lei; antenă parabolică,
50 lei. Tel. 0761-348045. (RR)

Vând în Boc ă de circular
mare, cu motor trifazic de 4 KW, cu
pânză, 200 €; motor electric 11 KW,
3000 rota

ăcut ă, 130 l, din inox alimentar
cu răcitor de cupru, are toate
ustensilele, 1000 €. Tel. 0747-
877713. (RR)

Vând la Pârvova vacă fătată cu
vi ă ea, 4500 lei; junincă 1 an

ă pt birou,
15 lei; veioză pt noptieră la dormitor,
15 lei; schiuri, 80 lei; pereche de ciz
me piele culoare neagră, mărimea
38, damă, 60 lei; oglindă pentru hol,
1400x350, 50 lei; suport inox p
perie ă, 30 lei; covor
persan rotund, 50 lei; tablou pictat în
Germania, 1980, 80 lei; canapea în
stare foarte bună, cumpărată din
magazin, aproape nouă, 600 lei;
baterie nouă din inox pt chiuvetă, în
cutie, 80 lei; serviciu din por

ăjitor pâine; încărcătoa
re telefon, 5-10 lei/buc; pre

ă combina
tă. Tel. 0770-546592. (RR)

Cumpăr în Timi
ă 2 1/2 ani, gestantă,

500 kg, 2800 lei. Tel. 0748-522051.
Vând la Fize

ă sufrage
rie din lemn masiv, 1200 lei; mobilă
sufragerie, 800 lei; pătu

ăn, cu saltea, 150 lei; schiuri,
be ăci de
zăpadă, 50-200 lei perechea; birou
de calculator din metal, 150 lei; ceas
pendulă în stare de func

ă
ă

de bucătărie extensibilă, cu 4
scaune, 500 lei; masă de bucătărie
extensibilă cu 6 scaune, 600 lei;
ma ă electrică de cusut în
perfectă stare, 100 €; ma ă de
cusut profesională Husqvarna,
perfectă stare de func

ă sufragerie cu placă de
marmură, 100 €; saltele diferite
mărimi, 100 lei/buc; telefon iPhone
5S, 3000 lei, u

ăldură, omologa
te, cu tiraj normal, pentru case, stare
foarte bună, garan

ăldură, omologate, cu
tiraj for

ă, garan

ă 220 V, tv, dvd, sen
zori, microfoane, boxe încorporate,
profesional, aproape nou, 150 lei.
Tel. 0729-824413. (RR)

Vând la Vârciorova moară de
măcinat pe 2 pale ă
Yamaha, 300 € neg. Tel. 0735-
038603. (RR)
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Agentii imobiliare,

6

Vând la Lupac mulgătoare, 1250
lei neg. Tel. 0764-654307. (RR)

Vând la Sacu iapă de 8 ani,
murană, gestantă luna 9-a, 1000 €
neg; mânză de 1 an, 700 lei neg. Tel.
0732-982025. (RR)

Vând la Sacu 9 purcei de 7
săptămâni, 700 lei/perechea. Tel.
0761-690834. (RR)

ăr în Gherteni ă
până în 7 ani, până în 2500 lei; vând
vacă pentru abator. Tel. 0721-
209484. (RR)

Cumpăr vaci, tauri, juninci, vi

ă, 100 lei; ma ă electrică de
cusut, 200 lei; cuptor electric p
pizza, 100 lei neg; 2 , 50 lei/buc.
Tel. 0724-488224, 0761-131883 ( )

Vând în Re

ătrâne, 250 lei/buc;
vacă Holstein de 13 ani, 1200 €. Tel.
0723-128805, 0722-663415. (RR)

Vând la Măureni centrală pe
lemne, 1500 lei; sobe cu 350, 400

ă de călcat, 20 lei;
ma ă de spălat, 300 lei; casetofon
de ma ă, 50 lei; televizor, 150 lei;
patine, 15 lei perechea; boxe 5+1
plus combină muzicală, 150 lei. Tel.
0724-477642. (RR)

Vând la Timi
ălat semiautomate noi, în cutie,

sigilate, garan

ărcător, că

ărcător,
cablu date, suport fixare pe ma ă,
pre

Cump

ţei
de lapte, pentru abator, cele mai
bune preţuri, plata pe loc. Tel. 0769-
585880. (RR)

Vând în Caransebe

entru
dvd

rr
ţa acordeon Farfisa

120 ba

ţie 2 ani, 300 lei. Tel.
0755-509970. (RR)

Vând ieftin telefon Nokia 6230,
înc

ţ 80 lei; vând
ieftin Nokia E72 original, înc

ţ 210 lei. Tel. 0724-465989.
Vând grilaj metalic pentru rafturi,

înalt 2,20 m, 50 lei. Tel. 0728-
813340.

ş o vac

ş pat de
dormitor cu saltea, nou, 165x205, cu
sertar jos, 800 lei neg; covor mare,
350x250, 200 lei neg; tv în stare
bun şin

şi
şi, 8 registre, impecabil, 550

€. Tel. 0746-323212. (RR)
Vând la Butin 50 de capre

gestante, 300 lei/buc neg; triticale,
0.80 lei/kg; baloturi de paie, 5
lei/buc; 20 oi b

şi
500 lei; mas

şin
şin

şoara maşini de
sp

şti audio, argintiu,
merge foarte bine, pre

şin
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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.

ANUNŢ
INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI CARA

CANTITATE:
REŞIŢA:

CARANSEBEŞ:

BĂILE HERCULANE:

SLATINA TIMIŞ:

ŞEFUL INSPECTORATULUI

Dr. STOLOJESCU GRIGORE

Ş-SEVERIN
�

�

�

�

�

�

Sediul: Reşi ş-Severin
Cod de identificare fiscala: 3228438
Banca: Trezoreria Reşi

ţa, B-dulA.I. Cuza nr. 40, jud. Cara

ţa
Cont trezorerie : RO75 TREZ 1812 3610 120X XXXX
Telefon 0255-502244, 0255-502231, fax 0255-502244
E-mail: achizitii_ipjcs@yahoo.com
În calitate de autoritate contractantă, organizează în data de

13.02.2014, ora 10.00, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002
modificată şi completată, O.U.G. nr. 30/2007, privind organizarea şi
funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin
Legea nr. 15/2008, modificată prin O.U.G. nr. 152/2008, respectiv
O.U.G. 20/2009, O.U.G. 20/2009 şi O.U.G. 96/2009, Ordinul nr.
275/13.11.2009 pentru stabilirea criteriilor şi condiţiilor de încheiere şi
repartizare de către Ministerul Afacerilor Interne a unor spaţii locative
necesare cazării poliţiştilor şi cadrelor militare în activitate şi principiilor
statuate de O.U.G. nr. 34/2006 cu modificările şi completările ulterioare,
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”.

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 12.02.2014, ora
14.00, în plicuri sigilate şi marcate în mod vizibil cu menţiunea: “Oferta
servicii închiriere locuinţe”.

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.

Cantitatea şi locaţia spaţiilor locative solicitate:

1APARTAMENT CU 3 CAMERE ÎN BLOC SAU CASĂ DE LOCUIT
2APARTAMENTE CU 1 CAMERAÎN BLOC SAU CASĂ DE LOCUIT

1APARTAMENT CU 3 CAMERE ÎN BLOC SAU CASĂ DE LOCUIT
2APARTAMENTE CU 1 CAMERĂ ÎN BLOC SAU CASĂ DE LOCUIT

1APARTAMENT CU 1 CAMERĂ ÎN BLOC SAU CASĂ DE LOCUIT

1APARTAMENT CU 1 CAMERE ÎN BLOC SAU CASĂ DE LOCUIT

Comisar şef de poliţie
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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
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7

Adresa

Prenume TelefonNume

,Textul anuntului:

Ia nuarie

REŞIŢA:

BĂILE HERCULANE:

CARANSEBEŞ:

ORAVIŢA:

Ţ: 19

fiziokinetoterapeut: 1; kinetoterapeut: 1; lucrător comercial: 1;
muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide: 1;

confecţioner-asamblor articole din textile: 1;
lucrător comercial: 1; maseur: 1; şofer autocamion/maşină de mare tonaj:
1; sortator produse: 1;

asistent personal de îngrijire: 1; barman: 1; inginer
nave: 1; lucrător comercial: 2; muncitor necalificat la ambalarea produselor
solide şi semisolide: 1;

lucrător bucătărie (spălător vase mari): 1; muncitor
necalificat în mine şi cariere: 1; şofer autocamion/maşină de mare tonaj: 1;
zidar pietrar: 1; TOTAL JUDE

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 22.01.2014

Vând în Re

ă, înmatriculat în 2010 în
România, acte la zi, taxa nerecupe
rată, 1000 €. Tel. 0748-362533 (RR)

ă România.
Comenzi

şi

şi scaunul
şoferului reglabile, închidere
centralizat

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

şi informa

ţa Ford Mondeo
combi, an 1997, alb, motor 1.8
diesel, faruri, volanul

-

Vindem online cauciucuri noi

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

ţii pe www.
cauciucuridirect.ro sau la telefon
0318-110788. Vând Renault 19
Chamade, preţ 500 €. Tel. 0746-
037272.

Vând cutie 5 viteze Dacia, 300
lei. Tel. 0255-575071. (RR)

ţelu Ro

-

ţa pres

ţi, 1200 l,
800 € neg; 2 prese de balotat pe aţ

ţie, 550 €
neg; jante aluminiu

rr

. rr
ţa Volkswagen

Passat 1.9 TDI, break, an 2005,
înmatriculat, actele la zi, schimbat
distribuţia, ulei, filtre, kit ambreiaj,
dovada cu factur

ţin neg; biciclet

ţa 2 semiremorci
pentru tractor 445, preţ 3200 lei
respectiv 3000 lei, neg. Tel. 0728-
829946. (RR)

Vând în Re ţa cauciucuri de
iarn

-

ţoli. Tel. 0721-790745.
Vând la M

ţ 800 € neg. Tel.
0748-929527.

Vând Vw Passat 1,9 TDI, break,
înmatriculat, negru, schimbat
distribuţie, kit ambreiaj, ulei, filtre,
dovad

Vând la Vârciorova Dacia 1310,
300 € neg. Tel. 0735-038603. (RR)

Vând la O şu Mercedes-
Benz Clasa A, an 1999, motor 1.4,
înmatriculat, full option, taxa nere
cuperat

şin
ştiat azot, 900 lei neg; 5

cauciucuri Michellin 195x65x15, de
iarn

şi tabl

şi

şi

şi

şoara Vw Transpor
ter T5, an 2007, motor 1.9 turbo-
diesel, de persoane; anvelope iarn

şi 16

şoara Fiat Brava din
2001, motor 1.6 benzin

şi oglinzi electrice, 2300 €
neg. Cump

ă, asigur înmatricularea într-
o zi, 2.650 €. Tel. 0754-577166 (RR)

Vând la Oravi ă de balotat
Fahr HD 400, 1700 € neg; met
erbicidat românesc pe 2 ro

ă,
1500 - 2000 €/buc neg; ma ă de
împră

ă, 50 lei/buc; cositoare Taarup
pe 4 tamburi mici, 400 € neg; Opel
Ascona, motor 1.6 injec

ă plus
cauciucuri, pentru Ford, 100 €/set.
Tel. 0767-791282, 0723-918262 ( )

Vând la Jamu Mare Ford Transit,
arată impecabil, acte la zi, sau
schimb pe oi. Tel. 0742-544119 ( )

Vând în Re

ă, accept orice test,
6400 € pu ă damă,
albă, cadru aluminiu, 21 viteze,
schimbătoare Shimano, furcă
telescopică, adusă din Germania,
420 lei. Tel. 0728-813340. (RR)

Vând la Lugoj remorcă monoax
pentru tractor; despuietoare
porumb. Cumpăr la Lugoj remorcă
de 3,5 tone pentru tractor. Tel. 0768-
228976. (RR)

Vând la Re

ă 185x65x15, 65 lei/buc. Tel.
0355-422818. (RR)

Vând în Timi

ă
pe 15

ăureni cauciucuri de
vară plus jante din aluminiu 175x70x
14, 250 lei. Tel. 0724-477642. (RR)

Vând la Timi
ă, climă,

geamuri
ăr jante de tablă pe 14

pentru Fiat. Tel. 0755-509970. (RR)
Vând Matiz, pre

ă cu factură, 6390 € neg. Tel.
0771-533291.

Vând bicicletă damă, adusa din
străinătate, 21 viteze, furcă cu
suspensie, schimbătoare Shimano,
stare impecabilă, 399 lei. Tel. 0728-
813340.

Cump ţa semiremorc

ţa Ford Ghia,
argintiu, an 2006, diesel, consum
4% afar

ţa Daewoo Cielo,
an 2005, actele la zi, verificarea
pân

ţionare, 1700
€ neg; Ford Mondeo, an 2002,
recent adus din Germania, euro 4,
toate dot

ţuri
foarte avantajoase; jante aluminiu
14, 15, 16 ţoli, 550 lei/set; jante
tabl

ţa butuci roţi spate
f

ăr în Re ă
cu o singură axă pentru ma ă.
Vând semiremorcă pentru tractor cu
o singură axă, 600 € neg. Tel. 0757-
311013. (RR)

Vând în Re

ă sub 6% în ora

ă, diesel, consum sub 6%, toate
dotările, 4500 € neg. Tel. 0749-
214745, 0735-658730. (RR)

Vând la Mâtnicu Mare tractor
mare U650, remorcă, disc

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

Vând la Re

ă în 2015, toate dotările,
perfectă stare de func

ările, 1700 € neg;
dezmembrez Renault Twingo an
2001, piesele foarte bune, pre

ă, diferite mărimi, 50 lei/buc;
cauciucuri de iarnă ă, diferite
dimensiuni, 50-100 lei/buc. Tel.
0355-426704, 0752-030888. (RR)

Vând în Re
ără ABS pentru Opel Astra; ventila
tor pt radiator apă pentru Opel, V

şi
şin

şi

ş, 3500 €
neg; Ford argintiu din 2007, euro 4,
clim

şi plug,
5500 €. Tel. 0730-973439, 0762-
807651. (RR)

Vând Opel Vectra limuzin

şi

şi var

şi

şi Ford, 150 lei. Tel. 0729-824413.

-
. w

Oferte-Cereri

de Serviciu
Caut loc de munc -

ţ

ţ

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

Transport marf

Femeie serioas ţ

ţie ţin german

-

ţii cupru, henco,
calorifere etc. Tel. 0740-520382.

Electrician, schimb tablouri
electrice, instalaţii electrice, montez
prize, întrerup

ţe. Tel. 0740-520382.
Execut zugr

ţ
ţii polistiren, rigips,

reparaţii, instalaţii sanitare -

ţa-România. Preţuri
negociabile. Tel. 0741-631795,
0762-350914.

Închiriez mini excavator. Tel.
0741-631795.

Tract ţ

ă în Govân
dari, îngrijesc copii sau bătrâni. Tel.
0355-415185, 0786-483218, 0747-
468797. (RR)

Îngrijesc copii ce merg la
grădini ă sau ă; îngrijesc
bătrâni. Tel. 0355-804513. (RR)

Lucrător cu experien ă în
Occident montez tavane, podele
laminate, pere ăveli,
izola

ă. Tel. 0745-
274929.

ă, cu experien ă
în îngrijirea bătrânilor, vorbitoare
italiană la perfec ă
doresc să lucrez în Austria la îngrijit
bătrâni. Tel. 0763-601081.

Instalator profesionist montez
centrale termice, apometre, chiu
vete, wc-uri, căzi baie, cabine dus,
baterii apă, instala

ătoare, doze, aplici,
lustre, siguran

ăveli, tencuieli, glet,
faian ă, gresie, podele laminate,
zidării, izola

ări auto ă rutieră
non stop. Tel. 0762-350914, 0741-
631795.

şcoal

şi pu

şi elec
trice în totalitate. Tel. 0771-533291.

Transport utilaje şi autovehicule
avariate, Reşi

şi asisten

Transport persoane în Austria.
Tel. 0741-095663.

Balon cu aer cald Timi

ări

şoara,
zbor de agrement. Oferim zboruri de
agrement şi publicitare cu balonul
cu aer cald în Timişoara. Rezerv
şi informaţii la www.balloony.ro sau
la telefon 0256-270016.

Tân
ţie de prietenie,

eventual c

ţii, doresc cuno ţ

ţ

-

ţie,
sun

ăr 37 ani, stare materială
bună, doresc rela

ăsătorie, cu o doamnă/
domni ă de la sat sau ora

ărbat, 51 ani, 1,75 m, fără
obliga ă doamnă,
pentru prietenie, eventual căsătorie.
Tel. 0725-348218

Doamnă 65 ani doresc să
cunosc un bărbat cu vârsta cuprinsă
între 65-67 ani. Tel. 0741-310714.

Domn manierat, 40 ani, 1,76 m,
80 kg,

ă cu doamnă
pentru căsătorie. Tel. 0733-235980.

Masaj domni

ă
ă ă. Tel. 0752-

537095.

şoar ş. Tel.
0749-458991, 0731-580069.

B
ştin

şaten, ochii verzi, antialcool,
doresc cunoştin

şoarelor şi doam
nelor singure sau neglijate ofer şi
cer seriozitate igien şi discre

şi te fac fericit

Intelectual 42 de ani ofer plăceri
doamnelor şi domnişoarelor la mine
sau la ele. Tel. 0727-824218.

Matrimoniale
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Vând la

ăsurat
glicemia, în stare foarte bună. Vând
tv color Philips 71 cm Beko stereo,
diagonala 51 cm, cu telecomandă.
Tel. 0737-575779, 0741-633690.

Ţerova purcei, 500 lei
perechea. Tel. 0731-192497. (RR)

Vând aparat de m

şi

Vând în Anina, cl

ţionare cu 300
lei bucata. Sunt aduse din Germa-
nia. Tel. 0749-044785.

Vând covoare de diferite m
ţul

între 50-150 lei buc . Tel. 0749-
044785.

Vând un berbec de 3 ani bal e
din fraţi gemeni oile fac numai câte 2
miei, la un preţ de 750 lei

ţ de 2600 lei, rasa BR.
Are 8 ani. Un plug cu 3 brazde
ptentru 445 la preţ de 400 €. Tel.
0764-007606.

Vând p
ţi în libertate. Tel. 0722-

630097.
Vând tablou pictat de Gaidos,

peisaj toamn

ţi, cu g
ţ 500 €, în Forotic.

Tel. 0788-917222.

ăpari 50 lei

ălat vase în
stare perfectă de func

ărimi

ă cu
lapte la pre

ăuni maturi

ă. Tel. 0722-630097.
Vând pianină Lirika, 8 octave cu

placă de bronz. Tel. 0722-630097.
Vând cadru complet disc toplet

cu verena ăuri de pus
bateriile în x. Pre

şi
schiuri între 50-80 lei perechea. Tel.
0749-044785.

Vând 2 maşini de sp

şi culori, aduse din Germania. Pre

şi o vac

şi puiandri,
crescu

şi ro

ata

Auto-Moto-Velo

Dori

şi cu o dobând
ştept

şi

ţi s ţi econo-
miile într-un sistem financiar
sigur

ţa.
Tel. 0742-383969.

ă vă investi

ă de 7% pe
an, vă a ăm la CAR
Solidaritatea, Bloc 800, Re

Debitoarea: SC Winstar Business Communication SRL, cu sediul
social în municipiul Reşi ş-
Severin, nr. de înmatriculare la registrul comer ş-Severin
J11/175/2003, num

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

şarea şi
comunicarea tabelului preliminar este 14.03.2014.

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 20.03.2014, ora 13:00 având ca ordine de zi:
prezentarea situa

ş-Severin la dosar
112/115/2014, fiind timbrat

ţa, str. Gurghiului, bl. 8, sc. B, ap. 5, jud. Cara
ţului Cara

ţelor
asupra averii debitoarei, este 03.03.2014.

Termenul limit ţelor, întocmirea, afi

ţii cu privire la
creanţele ţ

ţe este de 5 zile de la data public
ţelor este

31.03.2014.
Termen de continuarea procedurii la data de 27.03.2014.
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. Lichidatorul judiciar în baza art. 20 lit. g din legea 85/2006
convoac ţilor debitorului pentru
desemnarea administratorului special, care va avea loc în data de
20.03.2014, ora 12:30 la sediul lichidatorului judiciar.

Cererea de admitere a creanţei însoţit

ăr de înregistrare fiscală 15324056, 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 Adunarea Generală a Asocia

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, anunţ ţi

creditorii societ ţii în insolvenţ

Debitoarea SC Lara Service SRL, sediul social în loc. Oţelu Ro

ţului J11/464/2007
prin administrator judiciar ,
cu sediul în Timi

ţelor
asupra averii debitorului este 03.03.2014.

Termenul limit ţelor, întocmirea, afi
ţelor este 24.03.2014.

Termenul pentru întocmirea ţelor
este 09.04.2014.

Termenul de continuarea a procedurii este 10.04.2014.
Prima Adunare a creditorilor va avea loc la sediul administratorului

judiciar din Timi
ţiei

debitorului; desemnarea Comitetului creditorilor; confirmarea/înlocuirea
administratorului judiciar, stabilirea onorariului; alte menţiuni.

Administratorul judiciar în baza art. 20 lit. g din Legea 85/2006
convoac ţionarilor/asociaţilor debitorului
pentru desemnarea administratorului special, care va avea loc în data de
31.03.2014 ora 11,30 la sediul administratorul judiciar din Timi

ţean român, domiciliat în loc. Oţelu Ro

ţelu Ro

ţean român, domiciliata în loc. Oţelu Ro

ţelu Ro

ţei însoţit

şu,
str. Ciprian Porumbescu, nr. 2, jud. Caraş-Severin, Cod de identificare
fiscal

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

şarea şi
comunicarea tabelului preliminar al crean

şi afişarea tabelului definitiv al crean

şoara,Aleea Ionel Perlea, nr. 7, parter, ap. 3, jud. Timiş, în
data 31.03.2014, ora 12,00 având ca ordine de zi: prezentarea situa

şoara,
Aleea Ionel Perlea, nr. 7, parter, ap. 3, jud. Timiş.

Pentru termenul din 10.04.2014 se citeaz
şu, str.

Ciprian Porumbescu, nr. 2, jud. Caraş-Severin, data naşterii 25.07.1955,
sat Valea Bistrei, jud. Caraş-Severin, act de identitate tip CI seria KS,
nr.167216, emis de Oraş O şu la data de 16.06.2004, CNP
1550725113299, în calitate de asociat şi administrator;

cet şu, str.
Ciprian Porumbescu, nr. 2, jud. Caraş-Severin, data naşterii 05.10.1965,
sat Nicolae B şani, act de identitate tip CI seria KS, nr.
074475, emis de Oraş O şu la data de 25.03.2002, CNP
2651005113283, în calitate de asociat.

Cererea de admitere a crean
ş-Severin la dosar

113/115/2014 fiind timbrat

ă 21784750, număr de ordine în Registrul Comer

ă următoarea:

Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a crean

ă pentru verificarea crean

ă Adunarea Generală a Ac

ă
cetă

ă

ălcescu, jud. Boto

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

ă corespunzător.

SCP MIRIANA MIRCOV RELICONS SPRL

ţ ţi creditorii societ ţii în insolvenţ

NOTIFICARE
În baza art. 61 alin (1)

ăm to ă ă că:

Toma Daniel

şi art. 62 alin. (1) din Legea 85/2006,
anun

Toma Vasilica

:
�

�

Vând sau închiriez garaj în
Reşiţa, Moroasa, str. Cerna lângă
sala de sport. Tel. 0724-454862. (rr)

Cumpărăm ma

ărări auto. Ofer 80% din
valoarea lor pe pia ă de SH. Tel.
0762-350914.

şini avariate sau
neînmatriculate. Plata pe loc. Tel.
0741-631795.

Cump
ţ
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Alpinismul, o mică părticică din ideea de aventură

Coco Galesscu, aşa cum este cunoscut de c
şedintele onorific al Clubului Montan din

Caransebeş şi viceprimar al municipiului, cunoscut pentru
dragostea sa pentru munte şi alpinism, a dus numele
României în cele mai extreme şi mai neconven

şans şi pasiune ca şi el, de
a-şi g

ş au înv
şi energia de a merge spre cap

şi posibilitatea s

şoara, Coco a
revenit în Caransebeş unde, sus

şcoli.
Lucrul cu copii i-a f şi-i face pl şi

poate lega activitatea de domeniul inocen

şi înve şi timp din aceste activit
şte c

şi sub alte aspecte pe care nu le descoper

şi o latur
şi activit şi

protejare a naturii.

Mai este o sec şi cursuri de ini

şi cea dinAnzi.

Dup şi anii de alpinism a ajuns la
concluzia c

şi când se refer

şi dep şi limitele, de a duce mai departe aceste bariere
care la momentul respectiv erau considerate de netrecut.

"Orice om are nevoie de rezultate, de împliniri şi dac
şi peste

planurile tale este în mod firesc o satisfac şi o bucurie
pentru c

şi tot ce s-a întâmplat în via

şire, nu
conteaz

şi
avem fiecare dintre noi o anumit

şi avem un rol şi o datorie de a sprijinii
aceast

şi doreşte: s şi pe copii atunci
când ajung în tab

şi timp se ofer

şi, sub presiune omul nu se mai
dezvolt

şi s

ştientizau pân

şi sunt ajuta

şi un prilej de distrac

şi tab

şi implicit excursii.
Dar dincolo de toate acestea r

şi provocarea, dorin

şi
reaminteasc

ştere
l-a îndemnat spre acest vis, de a cucerii Polul Nord. Un
elicopter a l

ş schiuri. Expedi
şnuit şir au tras dup

şase luni pe an este ziu
şi în permanen

şi dup

şi Romeo Dunca, al

şi de multe ori era
necesar s

şi a furtunilor.
În cele din urm

ătre
prieteni, pre

ă pasiunii sale pentru aventură.
Pentru el aceast Clubul Montan este un mod de via ă

care oferă o ă tinerilor cu aceea
ăsi un rost în via ă deoarece, sus

ă ă viseze, au învă ă găsească
în ei puterea ătul visului lor

ă se dezvolte ca personalită
ă în mod special pe copii, pe care îi

inspiră spre atingerea idealului, deoarece muntele în sine
reprezintă pentru el posibilitate de a atinge o ă propusă,
de a atinge idealul în baza unui proiect.Asta încercă Clubul
să-i înve ă organiza
ă alpinismul oferă un prilej de a lua contact cu oameni mai

speciali, oameni echilibra ă
ă acum

20 de ani. După terminarea facultă
ă s-a sim

ăcut a fost să promoveze
acest sport în

ăcut ăcere pentru că-
ăcut

că prin activitatea promovată de Club, un copil poate să se
joace dar să ă

ă un copil care urmează ni ăi de aventură se
descoperă ă
acasă.

În afară de latura de activitate cu copii, în cadrul
Clubului există ă care se ocupă de expedi

ă

ără expedi

ă aceste exped
ă acest sport nu este decât " o mică fărâmă" din

ceea ce înseamnă aventura în general, ă la
aventură se raportează la tot ceea ce a dus la descoperiri,
la tot ce s-a realizat dealungul istoriei omenirii. Toate
acestea ă curiozitate, de dorin

ă

ă
această împlinire se suprapune peste gândurile

ă nimic nu este mai frumos decât un lucru împlinit,
iar dacă acel lucru face parte dintr-o etapă, dintr-un plan
mare, pentru că via ă este o cursă mare la capătul
căreia putem privi înapoi cu mul

ă tot efortul
ă a avut o menire. La capătul tuturor eforturilor

noastre umane este acest sentiment de desăvâr
ă că urcăm pe panta mun ă mergem

dealungul apelor, sau că plecăm în spa ăm
să descoperim cele mai ascunse taine ale matematicii,
până la urmă drumul nostru are un

ă ra ă pe această planetă
ă misiune, facem parte

dintr-un complex
ă tendin ă a speciei de a se desoperii pe sine", a

precizat alpinistul.

Prin activitatea pe care o promovează sus
ă. Chiar asta î ă-i înve

ără, sau când sunt la diverse activită ă
creadă în echipă, să se implice în ideea de echipă, lucru
care este esen ăim, căci numai
împreună se pot realiza visele măre

ăci după
această primă etapă este posibilă următoarea etapă,
curajul de a-

ă la capătul visului.
În cadrul Clubului se asigură copiilor un climat

echilibrat, organizat, dar în acela ă
sentimentul de libertate pentru că, doar în libertate omul se
descoperă pe el însu

ă frumos. Copii au nevoie de limite pe care să le
conceapă dar aceste limite să nu-i constrângă, o oarecare
libertate care trebuie încurajată în anumite limite, până la
un anumit nivel care să le permită să crească frumos ă
descopere în ei anumite stări, anumite calită

ă în acel moment.
În fiecare iarnă are loc pe munte o tabără de iarnă unde

vin copii din întreaga zonă a banatului, copii care n-au pus
niciodată schiurile în picioare ă ajungă până
la acel nivel la care pot lua contact cu sportul de
performan ă. Alpinistul Coco Galescu sus ă de multe
ori schiul este un pretext de a fi în natură, de a respira aer
curat, de a socializa dar

ără la trecerea dintre ani. Există ără de
vară, tot în cadrul organiza

ă largă de activită
ă, ini

ă ărare pe panou, pe stâncă, rapel, tiroliană, exerci
ă

ămâne pasiunea pentru
alpinism

ărcere să-
ă este cea de la Polul Nord. După ce a colindat

prin mai multe masive muntoase ale lumii (prima fiind în
Caucaz în anul 1990), dorin ăvilită de cunoa

ăsat echipajul la capătul banchizei de ghea ă
pe care trebuiau să o străbată pentru a ajunge la punctul
cheie, iar de aici a început aventura i

ă. Zile în ă ei
sănii încărcate cu provizii, la drept vorbind zile, căci la Pol

ă, la o temperatură de minus 45 de
grade, fiind supu ă riscului de a cădea în
ocean. Echipajul plutea pe suprafa

ă, care uneori era spartă, uneori se
deplasa în bătaia vântului ă o zi de efort se constata
că stăteau pe loc. Această expedi

ă interna ă, echipa românească formată
din Cornel Galescu ături de echipe
formate din norvegieni, germani, englezi, patru na

ă expedi
ărturisit că s-a confruntat cu situa

ă de cele cu care s-a confruntat în expedi

ă se găsească tot felul de metode ingenioase
pentru a putea merge mai departe spre punctul final.

O altă situa ă era aceea că, dacă unul din
membrii echipajului ceda era aproape imposibil de salvat
datorită vizibilită

ă victoria a fost "cu atât mai dulce de
savurat", deoarece au trecut cu bine prin cele mai dificile
momente.

ţionale
locuri din lume datorit

ţ

ţ ţine Coco, foarte
mulţi din cei care au trecut pe la Clubul Montan din
Caransebe ţat s ţat s

ţi. Activitatea
Clubului este centrat

ţint

ţe pe copii care vin la aceast ţie, pentru
c

ţi de la care copii au ce înv ţa.
Clubul Montan condus de Cornel Galescu luat fiinţ

ţii la Timi
ţine c ţit izolat, el

care era un om de acţiune, un alpinist, un iubitor al
muntelui. Un prim pas pe care l-a f

ţei. Îi pare pl

ţe în acela ţi,
pentru c

ţii peste
hotare, precum ţi ecologice de sprijinire

ţie de turism ţiere în
alpinism, adresate copiilor.

Printre expediţiile la care a participat Cornel Galescu se
num ţia din Himalaya, cea de la Polul Nord,
Patagonia,Alaska

ţii

ţin de o anumit ţa omului de
a-

ţie

ţa noastr
ţumire, cu bucurie, cu

satisfacţia c ţa
noastr

ţilor, sau c
ţiu, sau încerc

ţel, acela de a ne
descoperii pe noi, ca fiinţ ţional

ţ

ţine ideea de
echip ţe

ţi, s

ţial în vremurile pe care le tr
ţe. Un alt aspect pe

care l-a insuflat copiilor este curajul de a visa, c

ţi atinge visul, descoperind puterea de a
merge pân

ţi pe care nu le
con

ţi s

ţ ţine c

ţie, ca de
exemplu Revelionul Copiilor, organizat pentru cei care se
aflau în tab

ţiei, unde copii sunt antrenaţi
într-o gam ţi: elemente de supravieţuire,
elemente de orientare turistic ţiere în alpinism,

c ţ ţii de
lucru în echip

ţa de a ajunge în cele mai
extreme puncte ale lumii.

Una dintre expediţiile de care-i face mare pl

ţa lui nest

ţ

ţia n-a
fost nici pe departe una obi

ţ
ţa oceanului, pe

banchiza de gheaţ

ţie s-a realizat într-o
conjunctur ţional

ţiuni într-
o singur ţie.

Coco a m ţii total
diferite faţ ţiile
anterioare. Se mergea cam 10 ore

ţie extrem

ţii reduse

(Elena Franţ)


