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Numărul total al alegătorilor potrivit listelor electorale 276.488

Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne 86.915 31,44%

Total voturi valabil exprimate 82.126 94,49%

Total voturi nule 4.780 5,50%
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Partidul Democrat Liberal 1162 7.46% 519 8.63% 181 7.84% 185 10.08% 1315 30.94% 219 6.61% 249 10.14% 408 11.64%
Popular

0.31% 11 0.18% 4 0.17% 14 0.76% 15 0.35% 1 0.03% 5 0.20% 5 0.14%
0.90% 38 0.63% 10 0.43% 5 0.27% 14 0.32% 245 7.40% 58 2.36% 27 0.77%
2.73% 193 3.21% 24 1.04% 51 2.77% 52 1.22% 25 0.75% 45 1.83% 34 0.97%
1.40% 53 0.88% 8 0.34% 25 1.36% 40 0.94% 29 0.87% 16 0.65% 36 1.02%
0.17% 8 0.13% 3 0.13% 5 0.27% 5 0.11% 6 0.18% 7 0.28% 9 0.25%

Cre D 0.97% 46 0.76% 6 0.26% 10 0.54% 27 0.63% 13 0.39% 21 0.85% 9 0.25%

ă
Maghiară in România

Partidul Mişcarea 1113 7.15% 327 5.44% 49 2.12% 118 6.43% 112 2.63% 51 1.54% 110 4.48% 96 2.73%
d 294 1.88% 28 0.46% 26 1.12% 15 0.81% 60 1.41% 31 0.93% 23 0.93% 31 0.88%

5661 36.36% 1993 33.15% 663 28.75% 737 40.16% 1419 33.38% 1240 37.46% 932 37.96% 1369 39.06%
1859 11.94% 1508 25.08% 921 39.93% 247 13.46% 333 7.83% 1073 32.41% 502 20.44% 802 22.88%
453 2.91% 149 2.47% 50 2.16% 58 3.16% 77 1.81% 51 1.54% 74 3.01% 82 2.34%

a 107 0.68% 35 0.58% 16 0.69% 8 0.43% 38 0.89% 12 0.36% 25 1.01% 15 0.42%
38 0.24% 23 0.38% 8 0.34% 7 0.38% 11 0.25% 11 0.33% 9 0.36% 6 0.17%
49
141
426
219
27
151
1090 7.00% 257 4.27% 124 5.37% 71 3.86% 288 6.77% 71 2.14% 110 4.48% 207 5.90%

C 142 0.91% 28 0.46% 9 0.39% 7 0.38% 21 0.49% 10 0.30% 21 0.85% 28 0.79%
T 26 0.16% 6 0.09% 5 0.21% 2 0.10% 2 0.04% 1 0.03% 0 0.00% 4 0.11%

30 0.19% 10 0.16% 1 0.04% 6 0.32% 10 0.23% 4 0.12% 18 0.73% 8 0.22%
510 3.27% 62 1.03% 29 1.25% 26 1.41% 33 0.77% 21 0.63% 18 0.73% 24 0.68%

I 101 0.64% 62 1.03% 8 0.34% 4 0.21% 46 1.08% 6 0.18% 9 0.36% 5 0.14%
255 1.63% 88 1.46% 47 2.03% 29 1.58% 101 2.37% 27 0.81% 32 1.30% 82 2.34%
676 10.76% 560 9.31% 108 4.68% 199 10.84% 227 5.34% 161 4.86% 168 6.84% 216 6.16%

E 36 0.23% 7 0.11% 6 0.26% 6 0.32% 4 0.09% 2 0.06% 3 0.12% 1 0.02%
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Rezultatele alegerilor europarlamentare
din judetul Caras-Severin - 25 mai 2014

TOTAL JUDEŢ

ă
Maghiară din România

Partidul Democrat Liberal 8452 10.29%
Popular 3.93%

0.91%
39.61%
22.34%
2.46%
0.89%
0.24%
0.22%
0.92%
1.69%
0.77%
0.14%

D 0.88%

Partidul Mişcarea 228
755
32536
18348
2026

a 737
202
182
761
1390
640
123
724
4041 4.92%

C 364 0.44%
T 79 0.09%

146 0.17%
1272 1.54%

I 382 0.46%
1365 1.66%
4272 5.20%

E 101 0.12%
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Primăria şiţa ne informeazăRe
Începând de luni, 26 mai 2014, Prim

ţa a deschis dou
ţii din

Republica Serbia, unul la sediul Serviciului Voluntar
pentru Situaţii de Urgenţ ţa Republicii
nr. 17 (cartier Muncitoresc, cl

ţia Agricol

ţie/dezinfecţie a cl
ţii.

Programul de funcţionare a celor dou

ţii în lei pentru
comunit ţile sârbe, afectate de inundaţii, în contul:

RO72 TREZ 1815 006X XX00 0150 deschis la
Trezoreria Re ţa, beneficiar Municipiul Re ţa, CUI
3228764.

Reamintim c ţiile
produse în Republica Serbia, o echip

ţa cu atribuţii în domeniul
situaţiilor de urgenţ ţiilor internaţionale s-a
deplasat joi, 22 mai 2014, în ora

ţiei ţia de urgenţ
ţilor.

În urma discuţiilor cu autorit ţile locale sârbe, s-a
constatat c ţile
învecinate ora

ţa a semnat un protocol de înfr ţire.
În acest sens, a fost întocmit

ţa va încerca s
:

ţie/dezinfecţie a cl
ţii.

În vederea sprijinirii sinistraţilor sârbi, s-a luat
leg ţii iar, în perioada
urm

Ca urmare a datoriilor înregistrate de SC CET
2010 Re ţa SRL c

ţiilor transmise de c

ţie sunt pierderile din sistemul de transport
ţie, facturile neachitate de c

ţii. Toate aceste aspecte precum
ţii, vor fi prezentate

Consiliului Local în cadrul ţei ordinare de vineri,
30 mai 2014, ora 12:30. Prim ţa

ţile de înv ţ

ţiilor, neavând restanţe c
ţa SRL.

Menţion ţie public

ţa
din data de 23 mai 2014, s-a prezentat doar un
ofertant, nefiind posibil

ţii CET 2010 Re ţa SRL.

Prim ţa
organizeaz

ţei
ţean

ţilor Apostoli Petru

ţinute de arti ţi ai muzicii
române ţionale, care se vor desf

ţar

ţean

ţie. Artist

ţenilor în data de
29 iunie. Dac ţei,
concertul Draganei Mirkovic a reu

ţa o
vizibilitate semnificativ

ţional. Manifest ţei”
vor avea loc în cartierul Govândari (Lunca Bârzavei),
zona Renk, pe o suprafaţ

ţiilor de cooperare/
înfr ţire, Municipiul Re ţa va fi gazda unor delegaţii
oficiale din mai mulţe ţ ţa,
Serbia.

Pe aceast ţia c

ţional. Pentru mai multe
informaţii poate fi apelat num

ţia Buget, Finanţe-
Contabilitate.

Prim ţa în colaborare cu
Liga Judeţean

ţiune de salubrizare a zonelor verzi din Parcul
Tricolorului. Au participat aproximativ 25 de
pensionari, care

ţarea ora
ţie de

administraţia local

ţa va continua acţiuni
de acest gen, care s ţi cet ţenii
municipiului.

ăria
Municipiului Re ă puncte de
colectare a ajutoarelor pentru sinistra

ă, situat în Pia
ădirea galbenă vis-a-

vis de Direc ă)
ăgăra

ătoarele:
apă potabilă
alimente în conservă
produse de igienă personală
produse de dezinsec ădirilor

ă puncte de
colectare va fi de luni până vineri, între orele 08:00-
22:00 ătă, între orele 09:00-14:00.

De asemenea, pot fi făcute
ă

ă, având în vedere inunda
ă din cadrul

Primăriei Municipiului Re
ă

ă, în
măsura posibilită

ă
ă cele mai afectate sunt localită

ă
ă o listă cu

materialele de primă necesitate pe care Municipiul
Re ă le distribuie către Republica
Serbia

ă potabilă
alimente în conservă - produse de igienă

personală
produse de dezinsec ădirilor

ătura cu o serie de institu
ătoare, după informarea

ătre furnizorul de gaz
ătre acesta, furnizarea

gazului a fost sistată.
Principalele cauze care au condus la această

situa
ătre unii

consumatori precum
ă ăsurile,

propuse privind viitorul societă

ăria Municipiului Re
ă ă ământ au achitat la termen

contravaloarea furnizării agentului termic
ătre SC CET 2010

Re
ăm că, la cea de-a doua licita ă

deschisă privind delegarea gestiunii serviciului de
alimentare cu energie termică al municipiului Re

ă adjudecarea procedurii,

conform legii.
Următoarea etapă este procedura de negociere

directă, termenul limită de depunere a ofertelor fiind
în data de 7 iulie 2014. După această dată vor fi
analizate, în Consiliul Local, posibile variante privind
reorganizarea societă

ăria
ă, în perioada 27-29 iunie 2014, cea mai

mare sărbătoare a ora
ănă ă”.

Evenimentul are loc anual, cu ocazia praznicului
Sfin

ării cuprinde concerte în aer
liber sus

ă
ătă ă).

Manifestările vor debuta în data de 27 iunie cu un
spectacol de muzică folclorică la care vor evolua
soli

ă.
În data de 28 iunie, Andra, una dintre cele mai

bune voci feminine ale muzicii actuale române
ă pe scena re ă unde va face dovada

talentului său muzical printr-un spectacol de
excep ă de renume în Balcani, Lepa Brena,
care se bucură de un număr impresionant de fani în
Banat, va oferi un regal muzical re

ă anul trecut, de Zilele Re
ă reunească

peste 60.000 de spectatori, anul acesta, sperăm ca
Lepa Brena să atragă un public

ă atât la nivel regional cât
ările dedicate „Zilelor Re

ă de aproximativ 2,5 ha.
Ca în fiecare an, în baza rela
ă

ări precum Italia, Fran

ă cale, lansăm invita ătre toate
persoanele fizice ă sprijine
financiar evenimentul, să se alăture eforturilor
noastre, folosind această ocazie

ărul de telefon 0255/
216 132, int. 120, - Direc

ăria Municipiului Re
ă a Pensionarilor Cara

ă
contribuie la înfrumuse ăiesc.

Materialele au fost puse la dispozi
ă

ăria Municipiului Re
ă-i implice pe to ă

şi

şi altul la Bazinul Olimpic de
Înot, situat pe Str. F şului nr. 16 (cartier Lunca
Bârzavei). Pot fi donate urm

şi
a terenurilor afectate de inunda

şi sâmb
şi dona

şi şi

şi
şi a rela

şele partenere
(Vrsac, Veliko Gradişte, Coştei, Pancevo), pentru
evaluarea situa şi interven

şului Vrsac, oraş cu care Municipiul
Reşi

şi
şi anume

ap

şi
a terenurilor afectate de inunda

şi aprobarea Consiliului
Local, va fi efectuat un prim transport cu ajutoare.

şi şi a
soma

şi
distribu

şi managementul defectuos al
societ şi m

şedin
şi

şi unit
şi plata

subven
şi

şi

şi

şi Consiliul Local al Municipiului Reşi

şului: „Zilele Reşi şi Ruga
B

şi Pavel-patronii spirituali ai
oraşului.

Programul manifest
şti consacra

şti şi interna şura pe
parcursul celor trei zile (vineri, sâmb şi duminic

şti vocali şi ansambluri româneşti recunoscute în
Banat şi în

şti, va
fi prezent şi

şi
şi

şit s

şi mai numeros,
conferind, în acelaşi timp, municipiului Reşi

şi la
nivel na şi

şi

şi juridice, dispuse s

şi pentru a câştiga
notorietate pe plan local şi na

şi
ş-Severin şi

operatorul local de salubritate - SC. SUPERCOM
SA. Bucureşti- au organizat joi, 22 mai 2014, o
ac

şi-au propus, prin acest demers, s
şului în care tr

şi operatorul de salubritate iar
transportul şi depozitarea deşeurilor au fost
asigurate de operatorul local de salubritate.

Prim şi

�

�

�

�

�

�

�

�
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Spirit civic i conştiinţăş
În cursul zilei de 23 mai a.c., la Poli ă de 37 ani din

municipiu care a predat o sumă de bani.Aceasta a declarat că a găsit banii în zona Pie

ă-amiaza zilei de 27 mai a.c. un jandarm a adus la aceea ă lăn
ăsit în zona Judecătoriei Re ărbatul se afla în timpul serviciului

când a găsit bunurile.

Persoanele care au pierdut aceste bunuri sunt rugate să se prezinte la Poli

ţia Municipiului Re ţa s-a prezentat o femeie în vârst
ţei Re ţa Sud.

În dup ţie dou
ţa. B

ţia Municipiului Re ţa pentru
recuperarea acestora.

şi
şi

şi unitate de poli şişoare de
culoare aurie şi argintie pe care le-a g şi

şi

În şedinţa Guvernului din 28 mai 2014 a fost adoptat Memoran
dumul privind aprobarea Orientărilor strategice naţionale pentru
dezvoltarea durabilă a zonei montane defavorizate (2014 - 2020).

Memorandumul vizează stabilirea principalelor direcţii de urmat
pentru asigurarea creşterii atractivităţii şi dezvoltării durabile a zonei
montane defavorizate, prin punerea în valoare a resurselor,
stabilizarea populaţiei, menţinerea identităţii culturale, creşterea
puterii economice la nivel local, în condiţiile păstrării echilibrului
ecologic şi protecţiei mediului natural.

Având în vedere faptul că zona montană defavorizată a României
constituie un teritoriu special, de interes naţional, cu un imens potenţial
economic, social, cultural şi de mediu, prin atingerea obiectivelor
stabilite se va realiza protejarea şi valorificarea responsabilă a
resurselor montane, ţinând seama şi de efectele schimbărilor
climatice, prevenindu-se depopularea acestor zone şi degradarea
tradiţiilor, îndeletnicirilor şi specificităţii culturale a acestora.

Zonele montane defavorizate trebuie să beneficieze de o politică
specifică definită conform principiilor dezvoltării durabile, care să
conducă la reducerea dezechilibrului între regiunile mai favorizate şi
cele montane defavorizate, marcate de constrângeri naturale
permanente, vizând ansamblul problematicii economice, sociale,
culturale şi de mediu înconjurător.

Implementarea obiectivelor strategice naţionale pentru dezvoltarea
durabilă a zonei montane defavorizate se va realiza în intervalul 2014 -
2020 şi coincide cu perioada de programare a fondurilor şi politicilor
Uniunii Europene (2014 - 2020). Implementarea obiectivelor strategice
de către toţi factorii implicaţi din România va fi monitorizată şi evaluată
pe parcurs, urmând ca la finalul perioadei vizate, 2020, acestea să fie
revizuite în vederea pregătirii următoarei perioade de programare
(2021 - 2027).

De asemenea, adoptarea prezentului Memorandum contribuie şi la
implementarea măsurilor de dezvoltare rurală în perioada 2014 - 2020,
având ca obiect dezvoltarea spaţiului rural montan şi alinierea
României la nivelul celorlalte state cu zone montane defavorizate,
membre ale Uniunii Europene.

-

MADR

Dezvoltarea durabilă a
zonei montane defavorizate

Organizaţia Mondială a Sănătăţii celebrează în
fiecare an, la data de 31 mai, Ziua Mondială fără
Tutun.

Pentru a proteja generaţiile prezente şi viitoare,
nu numai din punctul de vedere al consecinţelor
medicale, dar şi al celor sociale, de mediu şi
economice, cauzate de consumul de tutun (inclusiv
al fumatului pasiv), Agenţia Naţională Antidrog -
Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere
Antidrog Caraş-Severin, în colaborare cu Direcţia
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Caraş-Severin - Centrul de Plasament „Speranţa”
Reşiţa, Direcţia Judeţeană de Tineret şi Sport şi
Direcţia de Sănătate Publică judeţeană,

organizează o serie de manifestări de informare-
educare-sensibilizare a populaţiei, privind beneficiile
unui stil de viaţă sănătos cu tema-impuls „Accize mai
mari la tutun, mai puţine decese şi boli!“. În cadrul
acestui eveniment, activităţile vor debuta joi, 29 mai,
la ora 9.00, pe terenul sintetic din Parcul
Siderurgistului (Cartierul Govândari - Reşiţa) cu
etapa finală a Cupei Speranţa la minifotbal, ediţia a
VIII-a 2014. La startul competiţiei se vor alinia şase
echipe (băieţi cu vârste cuprinse între 8 şi 20 de ani),
asistaţi în centrele de plasament din întreg judeţul.

Prezenţa dumneavoastră ne onorează!
Acţiunile mai cuprind distribuirea de către

voluntari a unor materiale cu tematică antidrog.

31 mai, Ziua Mondială fără Tutun

Vreti s@ acorda]i o sponsorizare:
Afl@ aici ce trebuie s@ }tii fiscal }i legal

Imaginati-va situatia, destul de probabila, in care conducerea firmei
ia decizia sa faca o sponsorizare. Poate ca doreste obtinerea anumitor
deduceri la plata impozitului pe profit, poate ca doreste imbunatatirea
imaginii publice a firmei… Nu va intereseaza motivatiile care stau la
baza acestei decizii.

Pe dvs., contabilul, va intereseaza doar ca niste bani ies din firma si
ca miscarea lor trebuie inregistrata corect, in deplina concordanta cu
prevederile Legii 32/1994 si ale Codului fiscal. Pentru dvs., cheltuiala
cu respectiva sponsorizare este o cheltuiala ca oricare alta.

Adevarul este ca, in practica, sponsorizarea se dovedeste a fi o
chestiune extrem de sensibila si asta in primul rand datorita faptului ca
ea diminueaza impozitul pe profit datorat. Astfel, cheltuiala cu
sponsorizarea este deductibila la calculul impozitului pe profit, cu doua
conditii:

sa fie in limita a 3‰ din cifra de afaceri
sa nu depaseasca 20% din impozitul pe profit datorat.

“Sensibilitatile” sunt insa mult mai multe si toate va pot afecta
corectitudinea inregistrarilor contabile si, implicit, va pot crea necazuri
cu Fiscul.

In temeiul Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificarile si
completarile ulterioare, coroborate cu cele ale 'Titlului II - impozitul pe
profit' din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, oamenii de
afaceri/firmele ar putea redirectiona 20% respectiv 3 la mie din
impozitul pe profitul datorat Statului

20% din impozitul pe profit al companiilor poate fi redirec

Stiti sa gestionati corect, din punct de vedere contabil, o
sponsorizare?

Stiti exact in ce proportie cheltuiala respectiva este deductibila?
Stiti care sunt sponsorizarile interzise?

a)
b)

ţionat
pentru cauzele nobile.

Pentru a putea fi dedusa din impozitul pe profit aferent anului fiscal
2012, suma redirecţionat

ţile trebuie f

ţiona o parte din impozitul lor
pe profit const

ţin

ă nu poate fi mai mare de 3 la mie din cifra de
afaceri, iar plă ăcute până la 31 decembrie.

Acelasi lucru se aplica pentru un contract de sponsorizare semnat
in oricare din lunile: martie, iunie, septembrie. Astfel suma transferata
in oricare din lunile amintite se recupereaza in luna imediat urmatoare,
scazandu-se din suma care trebuia platita in mod normal la stat.

Procedura prin care firmele pot redirec
ă în semnarea unui contract de sponsorizare cu ONG-ul

care reprezintă cauza pe care managerii ă o
sus ă.

şi antreprenorii vor s
Cabinet de avocat Coltuc, www.coltuc.ro

av. Coltuc Marius, 0745-150 894
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Cumpăr apartament în Re

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

Vând în Re

ă, po
dele laminate, termopane, centrală,
izola ă, u

ă veche în curs de reno
vare, 3 camere finisate, mai rămân
de făcut holul ătăria, baie,
grădină mare, 3 surse de apă, curte
mare, 13.000 € sau schimb cu o gar
sonieră sau apartament, ofer dife
ren

şi

Schimb/vând cas

ş

şi
şului, apartament

confort 1, etaj 3 în bloc turn, 3 came
re, decomandat, gresie, faian

şile schimbate,
renovat recent, 30.500 € neg. Tel.
0756-198913, 0255-222550.

ş, cas

şi buc

şi

ţa,
cu 2 camere, confort 1, etaj 1, în
zonele Micro 1, 2 sau 4. Tel. 0747-
832171.

ţ
ţ 18.000 €.

Tel. 0255-236325.
ţa, Govândari,

Calea Caransebe
-

ţ -

ţie interioar

Vând în Sângeorge, com. Birda,
Timi -

-
-

ţa, în Re ţa. Tel. 0735-881623.

Vând cas

,

ă cu 2 camere, curte,
grădină, garaj

ătărie, baie,

ă. Tel. 0742-942748.
Vând casă cu etaj, 4 camere, 2

băi, bucătărie + demisol locuibil,
centrală cu gaz, curte cu acces auto,
termopane noi, izolat termic, în
Luncă, zona Îndesire, la 5 minute de
facultate. Pre

ă d i n ă
intabulată în Boc ă cu
intravilanul, pretabilă la orice fel de
construc ă capete, 1
€/mp negociabil. Tel. 0743-738531.

Vând casă cu 4 camere, cu toate
utilită

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

ă casă
alcătuită din 2 clădiri, curte, anexe,
fântână, grădină de 1000 mp, pomi
fructiferi ă de vie, 35.000 € neg.
Tel. 0761-646468. (RR)

Vând în Re
ăstrelelor, garsonieră tip cămin,

2 camere, cu îmbunătă ă,
centrală, termopane, u ă metalică,
u ă

ă exterior
fără datorii

ă tip cămin cu
îmbunătă

ă metalică, u ă
ă

exterior ă, mobilă
de bucătărie

ădină, 9.500 € neg; fără datorii.
Tel. 0749-973588. (RR)

Vând în Re
ă pia

ătărie, baie, balcon, etaj 4, 41
mp, are pod, acoperit cu plăci de
azbociment, 15.800 € neg. Tel.
0355-805059. (RR)

Vând în Re

ă, geamuri ter-
mopan, centrală termică, du

ăt zugrăvit, 110 mp, bloc P+4
reabilitat termic, 45.000 €. Tel. 0723-
179948. (RR)

Vând în Re

ă, po-
dele laminate, termopane, centrală,
izola ă, u

ăile Herculane, str.
Trandafirilor, apartament 3 camere
decomandate, confort 1, complet
mobilat

ă
în Caransebe

ă, zona
Poli

ătă

şi apartament 3
camere, buc şpais, la
curte. Pre

şa 2 limitrof

şi
şului nr. 9. Tel. 0747-059557.

Schimb/vând cas

ş

şa Montan

şi vi

şi

ş
şi schimbate, faian şi gresie,

podele laminate, izolat şi
interior, etaj 2, 9.500 €
neg. Tel. 0749-973588. (RR)

Vând garsonier

ş şi schimbate, faian
şi gresie, podele laminate, izolat

şi interior, renovat
şi o canapea, cu

gr

şi
şului lâng

şi

şumele
din parchet de stejar, uşi noi, interior
proasp

şi
şului, apartament

confort 1, etaj 3 în bloc turn, 3 came-
re, decomandat, gresie, faian

şile schimbate,
renovat recent, 30.500 € neg. Tel.
0756-198913, 0255-222550. (RR)

Vând în B

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

ş. Tel. 0722-551615.
Vând în Reşi

ţ negociabil. Tel. 0723-
863034, 0723-896992, 0760-
054379.

Închiriez apartament cu o
camer

ţ 76.000 €. Tel. 0745-
481773.

V â n d 2 8 5 6 m p g r

ţii, acces la dou

ţile, curte, garaj, Re ţa str.
Cara

ţ
ţ 18.000 €.

Tel. 0764-422757.
Vând în Boc

ţ

ţa, pe Aleea
Alb

ţiri, renovat

ţ

ţiri, 2 camere, pe Aleea
Constructorilor, parter, termopane,
u ţ

ţa, zona Calea
Caransebe ţa de la
Intim, apartament 2 camere,
buc

ţa, Moroasa 2,
apartament 4 camere, dependinţe
multiple, balcon tip loj

ţa, Govândari,
Calea Caransebe

ţ

ţie interioar

ţa, în Lunc
ţie, apartament 2 camere, cu

îmbun ţiri, 17.900 € neg. Tel.
0722-440654, 0770-546568, 0355-
405138. (RR)

Vând în Re ţa apartament 2
camere, parter în bloc turn, deco-
mandat, confort 1, Micro 3, mobilat

ţa, pe drumul
Lupacului, teren 1000 mp, 13 €/mp
neg. Tel. 0734-089345. (RR)

Caut s

ţ 18.300 €
negociabil. Tel. 0721-126951.

Schimb garsonier

ţ

ţ
negociabil. Tel. 0729-773657.

Ofer spre închiriere garsonier
ţionarilor. Tel.

0726-701010.
Vând teren Bratova 5000 mp.

Tel. 0726-701010.
Vând teren Crivaia 10.000 mp.

Tel. 0726-701010.
Vând sau schimb apartament 2

camere, conf. 2, cu central
ţ

ţ

ţe, 2
bai, 6 camere, toate utilit ţile, clim

ţ

ţ

ţ

ţe de porci, am 4 cu
ţ

ţ 4 €/mp.
Tel. 0746-037272.

Vând sau schimb casa Boc

ţiri etaj 1 sau 2 esclus turn.
Tel. 0771-449583.

Vând apartament 4 camere, etaj
2/4, confort 1, decomandat, 2 bai,
termopane, izolat termic

ţial mobilat, loc de
parcare, situat în Re ţa, Micro 4.
Preţul 45.000 € negociabil. Tel.
0721-906062, 0770-454966.

Vând apartament 3 camere,
decomandat, et. 4/4, parţial mobilat

ţie exterioar
ţ negociabil. F

ţii imobiliare. Tel. 0740-259690.

şi

şi complet utilat, beci şi loc de
parcare, 24.000 € neg. Tel. 0724-
502093, 0766-844363. (RR)

Vând în Folea, Timiş, cas

şi

ş

şi garaj. Dot

ş

şi 380 V. Ideal pentru afacere,
depozit etc. accept schimb, doar cu
diferen

şului, vizavi de al
doilea peco la ieşirea spre
Caransebeş, cum urci pe drumul
pietruit cel alb, nu se poate intra cu
maşina. Este vi

şti cu iepuri,
mult şi linişte, ideal

şte
dar şi pentru apicultori. Pre

şa
Montan

şi central

şi

şi utilat, izola

ă 3
camere, grădină, curte 1434 mp,
11.000 € neg. Tel. 0757-335421,
0785-807289. (RR)

Vând în Re

ă închiriez, pe termen
lung, apartament cu 3 camere. Ofer
max. 150 €. Tel. 0721-126951.

Vând apartament cu 2 camere,
nedecomandat, semi-mobilat.
Apartamentul se afla la etajul 2 din
4, are centrală termică, termopane,
balcon închis. Pre

ă Moroasa cu
apartament 2 camere Moroasa sau
Luncă + diferen ă. Tel. 0355-410594

Vând garsonieră cameră
bucătărie baie în strada Căminelor
bloc 7 scara 2 etaj 3 apart. 35 pre

ă
în Luncă, Blocul Func

ă,
termopane, podele, faian ă, u ă
metal, parcare, 17.900 € neg. Tel.
0740-520382.

Vând apartament 2 camere, tip
vagon, ări faian ă,
termopane, centrală, podele, balcon
închis, u ă metalică, 25.900 €. Tel.
0728-813340.

Vând casă în Câlnic, lângă peco
Moll, P+1+2+M, garaj, 2 pivni

ă ă,
alarmă, supraveghere video, curent
220

ă. Tel. 0721-645575.
Persoană fizică vând grădină în

suprafa ă de 881 m, cu acte, pe
Calea Caransebe

ă de vie, o baracă,
pomi fructiferi, un pavilion, fântână,
loc de pus zarzavaturi, se pot face
cote

ă verdea ă ă
pentru cei ce doresc un pic de lini

ă 3 camere bucătărie baie
coridor debara terasa gresie faianta
podele laminate termopane centrala
termica curte anexe gradina pomi
fructiferi vie acces auto sau schimb
cu apartament confort 1 cu
îmbunătă

ă
termică, par

ă, geamuri
termopan, pre ără a-
gen

Imobiliare

ANUNŢURI GRATUITE PENTRU PERSOANE FIZICE

TELEFONAŢI LA NUMĂRUL 0 55 221134
SAU COMPLETAŢI TALONUL DE JOS ŞI
PUTEŢI PUBLICA

2 -

UN ANUNŢ DE CEL MULT 20 CUVINTE

Vând apartament compus din 2
camere, buc

ţit,
central

ţe, în spatele blocului garaj
mare 5000 €. Ap. e pe A.I. Cuza bl.
23. Tel. 0722-848714.

Vând la Rusova Veche cas
ţate

plus gresie, mobilat

-
ţuic

.

ătărie, balcon, baie, 2
debara, 60 mp, îmbunătă

ă, 27.000 €. Mai sunt

ă 3
camere, baie ătărie faian

ă, dotată cu tot
ce trebuie, 2 coridoare în formă de L,
grajduri, hambare, moară de măci
nat, circular, cazan ă, grădină
mare cu 50 de pomi fructiferi pe rod
în jur de 700 mp, 15.000 € neg sau
schimb cu garsonieră în Timi

ă în jurul ora
ă la 30 km. Tel. 0731-306659,

0721-157588. (RR)

şi 2
pivni

şi buc

şoara
sau cas şului Timişoara
pân

Apartament 2 camere confort 1
decomandat transformat în 3
camere. Ap modern: living deschis
cu buc

ţ

ţie, instalaţie electric

ţ

ţa
cu apartament sau garsonier

ţa. Tel. 0743-992792.
Închiriez apartament 3 camere,

str. F

ţ 300 €/lun

ţ

ţilor). Preţ 1.900 €. Tel. 0730-
476134.

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

Vând în zona Lunc

ţit, cu
garsonier ţ

ţ 3.500 € neg. Tel. 0741-
310814.

Vând 5.500 mp teren intravilan,
bun pentru construcţii

ţionale
ţi. Preţ neg. Tel. 0255-527935.

ţ
6 5

Închiriez spaţiu comercial. Preţ
120 € lunar. Tel. 0728-568448.

Vând 6000 mp teren la sosea,
lâng

ţ 76.000 €. Tel. 0745-
481773.

Vând cas
ţile, curte

Vând în Caransebe

ătărie, dormitorul extins cu
balconul, cameră de joacă

ă etc.
Dotări: centrală termică, geamuri
termopan, gresie ă
modernă, podele laminate, u ă
antiefrac ă
schimbată. Se poate vinde complet
utilat

ă. Prima ta casă te
a ă. Tel. 0748-119444.

Vând apartament 3 camere,
confort 1, izolat termic, centrală
termică, parchet, gresie, faian ă,
podele laminate, schimbat u
ătărie mobilată, ferestre termopan.

Tel. 0770-538111, 0745-932492.
Schimb casă aproape de Re

ă în
Re

ăgăra

ă. Tel. 0726-
380420.

Vând urgent grădină cu baracă,
cu vi ă de vie neagră ă, pomi,
800 mp, zona Renk (în spatele vilei
nem

ătă

ă, b-dul A.I.
Cuza, apart.2 camere, decomandat,
bl. 32 parter. Tel. 0720-311810.

Vând urgent sau schimb
apartament 3 camere, conf. 1,
semidecomandat, îmbunătă

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

Vând garsonieră în Moldova
Nouă, pre

ă,
în Boc

ă
Vând casă la Secă

ădină mare, pivni ă, anexă pentru
animale, 1 . 00 € neg. Tel. 0731-
191130.

ă vama Naidă
ă. Tel. 0743-092858.

Vând casă cu etaj, 4 camere, 2
băi, bucătărie + demisol locuibil,
centrală cu gaz, curte cu acces auto,
termopane noi, izolat termic, în
Luncă, zona Îndesire, la 5 minute de
facultate. Pre

ă 4 camere cu toate
utilită

ă
centrală, casă 3 camere, bucătărie,
coridor, baie, curte ădină, se
poate

ădure
bătrână 11.500 mp, 5000 €; la Cotu
Epure 11.500 mp, 3500 €; la ă,
1350 mp, 2800 €; la ă 4380 mp,
4000 €. Tel. 0355-412780. (RR)

şi studiu
pentru copil, baie modern

şi faian
ş

şi mobilat. Perfect pentru o
familie fericit

şteapt

şi, bu-
c

şi

şi

şului bl. 23 parter, ideal
pentru birouri, preferabil pe termen
lung. Pre

şi alb

şi apicultur
şa, zona furnicular, în

aproprierea şoselei na şi
utilit

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

ş, la 100 m de
vam

şi garaj. tel. 0747-
059557.

ş, zon

şi gr
şi în 2 rate, 36.000 € neg. Tel.

0766-363071. (RR)
Vând în Busucelu p

Şur
Şur

Vând în Boc ă casă
alcătuită din 2 clădiri, curte, anexe,
fântână, grădină de 1000 mp, pomi
fructiferi ă de vie, 35.000 € neg.
Tel. 0761-646468. (RR)

Vând în Moldova Veche casă

ăre, 6500 € neg. Tel. 0744-
247417. (RR)

Vând în Folea, Timi ă 3
camere, grădină, curte 1434 mp,
11.000 € neg. Tel. 0757-335421,
0785-807289. (RR)

Vând casă la Secă

ădină mare, pivni ă, anexă pentru
animale, 18.000 € neg. Tel. 0731-
191130. (RR)

ă în Târnova, cu 3
camere, podele laminate, gresie,
faian ă, anexe, grădină, curte 1000
mp, pomi fructiferi, 12.000 € neg sau
schimb cu garsonieră sau aparta
ment 2 camere, ofer diferen

şa Montan

şi vi

şi
teren de 500 mp, cu ieşire la
Dun

ş, cas

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

Vând cas

ţ

ţ

ţ

-
ţa. Tel.

0355-883833, 0766-411829.

Debitoarea: SC IOCSA COM SRL, cu sediul social în mun.
Caransebeş, str. Alunişului, bl. 2, sc. A, ap. 8, jud. Caraş-Severin, nr. de
înmatriculare la registrul comer ş-Severin J11/743/2004, num

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

şarea şi
comunicarea tabelului preliminar este 11.07.2014.

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 17.07.2014, ora 13,00 având ca ordine de zi:
prezentarea situa

ş-Severin la dosar
1416/115/2014, fiind timbrat

ţului Cara

ţelor
asupra averii debitoarei, este 30.06.2014.

Termenul limit ţelor, întocmirea, afi

ţii cu privire la
creanţele ţ

ţe este de 5 zile de la data public
ţelor este

28.07.2014.
Termen de continuarea procedurii la data de 18.09.2014.
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 17.07.2014, ora
12:30 la sediul lichidatorului judiciar.

Cererea de admitere a creanţei însoţit

ăr
de înregistrare fiscală 16788054, 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 BIS WARM TEHNIC SRL, cu sediul social în mun.
Caransebeş, str. Gavril Ivul, bl. 5, sc. A, ap. 2, jud. Caraş-Severin, nr. de
înmatriculare la registrul comer ş-Severin J11/522/2010, num

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

şarea şi
comunicarea tabelului preliminar este 11.07.2014.

Termenul pentru depunerea eventualelor contesta

şarea tabelului definitiv al crean

ş-Severin la dosar
1417/115/2014, fiind timbrat corespunz

ţului Cara

ţelor
asupra averii debitoarei, este 30.06.2014.

Termenul limit ţelor, întocmirea, afi

ţii cu privire la
creanţele si drepturile de preferinţ

ţe este de 5 zile de la data public
ţelor este

28.07.2014.
Termen de continuarea procedurii la data de 18.09.2014.
Prima Adunarea a creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului

judiciar, din Timisoara, Aleea Ionel Perlea, nr. 7, et. parter, ap. 3, jud.
Timis, în data de 17.07.2014, ora 12:00 având ca ordine de zi:
prezentarea situaţiei debitorului; desemnarea Comitetului creditorilor;
confirmarea / înlocuirea lichidatorului judiciar, onorariul lichidatorului,
alte menţiuni.

Lichidatorul judiciar in baza art. 20 lit. g din legea 85/2006 convoaca
Adunarea Generala a Asociatilor debitorului pentru desemnarea
administratorului special, care va avea loc in data de 17.07.2014, ora
11:30 la sediul lichidatorului judiciar.

Cererea de admitere a creantei insotita de documentele justificative,
in 2 exemplare, va fi depusa la grefa Tribunalului Cara

ăr
de înregistrare fiscală 27815936, prin lichidator

, cu sediul în Timi
ătoarea:

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 ător.

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

La sediul Asociaţiei Persoanelor cu Handicap
Neuromotor Reşiţa, Al. Trei Ape bl. 2, sc. 2,ap. 3 funcţionează o
firmă pentru dispozitive medicale, decontate prin Casa de
Asigurări de Sănătate CS - proteze, orzteze, corset, ghete
ortopedice, saci de colosomie, cărucioare. Program în fiecare
marţi între orele 14.15 - 17.00.

Persoan de contact Ştefan Steiner, preşedintele asociaţiei,
tel. la orice oră.

ă
0751-486304

,Anunturi ,Anunturi ,Anunturi ,Anunturi
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ţine angajarea tinerilor absolvenţi
ţia în exerciţiu a Organizaţiei Cooper

ţin ţinta de 20% ţilor a adoptat proiectul de lege care
reglementeaz

Ministerul Fondurilor Europene lanseaz

România va prelua pre
Întreaga conducere a PNL a demisionat, dup

Plenul Camerei Deputa

ă o
schemă de minimis de 40 milioane de euro care sus

ării Economice a Mării Negre, dar
ării Parlamentare a Cooperării Economice a Mării Negre, în semestrul II din 2015 ă ce la alegerile

europarlamentare de ieri partidul a reu ă ob ă doar 15% din voturi, cu cinci procente sub
ă activitatea de voluntariat

şi activitatea IMM-urilor
şedin şi

a Adun
şit s

Alian Mo

MAE lanseaz
-

ţa electoral ţiale în 7 din cele 8 colegii r ţiunea
de cenzur ţi Guvernul Ponta 3 - Guvernul corupţiei, demagogiei

ţii
facult ţilor de arte plastice din ţar

ă PSD-UNPR-PC a reu ă câ ămase vacante. PNLa câ
ă "Opri ă de plenul Parlamentului

ă concursul online de lucrări pentru studen
ă ă "Pledoarie pentru demnitate"

şit s ştige la alegerile parlamentare par ştigat într-un colegiu
şi minciunii" a fost respins

PSD+PC+UNPR 37,60%
PNL 15,00%
PDL 12,23%
Ind, M, Diaconu 6,81%
UDMR 6,30%
PMP 6,21%
PPDD 3,67%
PRM 2,70%
PNTCD 0,89%
Alte partide 5,99%

Situa n Rom niaţia voturilor valabil exprimate î â :
Num

.911.232 2.44%

.566.005 4.15%
44.980 .83%

ărul total al alegătorilor potrivit listelor electorale
Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne
Total voturi valabil exprimate
Total voturi nule

18.219.749
5 3
5 9

3 5

Rezultatele alegerilor europarlamentare
din Romania - 25 mai 2014

Partidul Democrat Liberal
1. Stolojan Theodor-Dumitru
2. Macovei Monica-Luisa
3. Ungureanu Traian
4. Marinescu Marian-Jean
5. Buda Daniel

Partidul Naţional Liberal
1. Nicolai Norica
2. Vălean Adina-Ioana
3. Mănescu Ramona-Nicole
4. Buşoi Cristian-Silviu
5. Weber Renate
6. Hellvig Eduard-Raul

Uniunea Democrată Maghiară din
România
1. Winkler Iuliu
2. Sógor Csaba

Independen iţ
1. M. Diaconu

Partidul Mişcarea Populară
1. Preda Cristian-Dan
2. Mureşan Siegfried Vasile

Alianţa PSD+PC+UNPR:
1. Creţu Corina
2. Andronescu Ecaterina
3. Ivan Cătălin-Sorin
4. Nica Dan
5. Grapini Maria
6. Drăghici Damian
7. Sârbu Daciana-Octavia
8. Pa

ăncilă Vasilica-Viorica
10. Moisă Ionel-Sorin
11. Bo

ănăsescu Claudiu-Ciprian
13. Frunzulică Doru-Claudian
14. Rebega Constantin-Laurenţiu
15. Ţapardel Ana-Claudia
16. Cristea Andi-Lucian

şcu Ioan-Mircea
9. D

ştinaru Victor
12. T

Lista europarlamentarilor români
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TimişTimiş

AradArad
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1 ALBA 316.285 113.603 29.804 5.817 3.664 29.731 18.518 2.299 929 236 287
2 ARAD 392.138 114.276 26.942 4.616 8.296 29.219 13.481 2.389 1.007 245 921
3 ARGEŞ 539.862 173.144 17.573 11.046 237 75.820 17.134 5.912 1.517 314 239
4 BACĂU 598.383 195.539 14.064 10.704 686 82.864 31.450 4.516 1.843 492 388
5 BIHOR 504.346 170.138 21.915 4.936 35.209 43.212 28.895 3.152 1.502 356 265
6 BISTRIŢA-NĂSĂUD 260.503 95.205 17.168 4.171 4.277 36.117 15.454 1.689 1.262 197 137
7 BOTOŞANI 362.818 119.535 12.464 3.776 188 46.338 22.570 3.474 1.287 325 216
8 BRAŞOV 516.187 163.457 23.847 8.003 10.527 46.484 21.455 3.777 1.234 338 430
9 BRĂILA 303.112 88.522 10.245 4.435 151 34.841 9.094 2.942 2.254 374 231
10 BUZĂU 398.335 123.284 9.503 6.690 150 48.156 25.979 4.397 1.239 329 234
11 CARAŞ-SEVERIN 276.488 86.915 8.452 3.228 755 32.536 18.348 2.026 737 202 182
12 CĂLĂRAŞI 257.938 93.483 10.178 3.336 69 28.319 30.394 1.798 925 180 149
13 CLUJ 599.264 185.285 28.660 11.674 29.193 44.318 24.429 3.327 1.603 266 610
14 CONSTANŢA 628.449 187.141 18.393 19.607 334 60.455 25.867 5.763 2.139 406 390
15 COVASNA 184.071 54.455 1.616 736 39.700 4.075 1.558 764 313 80 76
16 DÂMBOVIŢA 432.052 162.109 21.314 7.759 132 75.807 15.294 5.398 1.460 365 310
17 DOLJ 583.379 220.872 31.359 9.816 215 117.597 19.715 4.243 1.029 519 225
18 GALAŢI 520.375 167.976 12.075 9.626 325 72.340 26.441 3.594 1.529 340 369
19 GIURGIU 228.086 92.043 5.018 6.079 77 48.077 16.194 1.956 496 183 78
20 GORJ 304.288 113.762 12.516 5.532 442 46.403 14.524 5.402 798 234 148
21 HARGHITA 270.191 94.916 1.385 1.036 80.708 3.553 1.260 874 343 102 98
22 HUNEDOARA 399.723 137.917 9.574 6.424 4.961 47.660 27.815 4.668 1.288 374 677
23 IALOMIŢA 237.271 63.409 6.650 3.207 65 28.127 8.182 2.172 841 212 151
24 IAŞI 706.002 194.577 16.184 10.392 243 68.241 30.773 4.757 1.651 483 640
25 ILFOV 298.203 126.513 10.297 7.831 108 43.325 35.159 2.714 881 278 211
26 MARAMUREŞ 427.014 107.761 12.349 7.794 6.371 35.781 17.428 2.949 1.374 250 492
27 MEHEDINŢI 240.525 100.416 8.886 5.281 314 48.222 14.277 2.240 570 220 106
28 MUREŞ 481.981 148.568 11.544 4.630 57.082 29.411 16.164 4.499 1.406 326 221
29 NEAMŢ 470.431 141.020 12.020 12.059 188 55.829 13.745 3.940 1.737 475 394
30 OLT 379.251 176.803 11.785 7.956 116 98.018 26.243 4.739 940 422 428
31 PRAHOVA 676.411 234.774 37.847 16.067 260 72.870 37.002 7.097 3.109 631 495
32 SATU MARE 317.082 105.652 9.717 3.660 35.754 28.642 6.362 976 532 206 149
33 SĂLAJ 199.638 68.504 10.443 2.584 18.173 17.477 7.216 873 560 66 230
34 SIBIU 373.908 108.138 17.151 6.495 2.150 31.841 18.286 1.769 960 271 405
35 SUCEAVA 576.469 170.215 36.773 7.141 548 63.966 15.579 4.709 1.797 415 976
36 TELEORMAN 332.361 140.114 16.086 5.185 98 63.219 30.113 2.712 801 242 163
37 TIMIŞ 613.280 167.773 25.247 12.708 6.137 51.891 23.155 3.247 1.619 372 822
38 TULCEA 202.018 55.526 8.488 3.984 67 18.017 7.964 1.776 1.137 268 262
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252 2.034 1.371 116 1.018 2.878 358 92 133 148 1.570 1.339 5.236 119
243 2.503 900 114 745 5.937 376 82 202 196 1.146 3.076 6.154 109
674 3.029 1.253 268 947 6.416 707 152 248 195 1.242 462 16.162 226
727 5.235 4.261 330 1.646 7.318 696 256 399 276 1.218 725 10.405 215
339 3.221 993 190 1.588 3.249 380 131 208 1.109 864 3.792 7.517 109
151 1.987 836 122 359 2.182 218 64 137 128 289 1.292 2.746 69
204 3.686 1.404 207 493 4.266 350 127 248 176 1.502 755 7.260 139
797 6.580 3.848 289 1.862 3.171 801 221 250 288 2.005 1.297 14.961 224
229 1.856 779 158 776 5.340 437 96 218 179 477 342 6.792 144
590 1.417 1.066 219 509 5.064 544 114 237 169 1.110 164 7.901 202
761 1.390 640 123 724 4.041 364 79 146 1.272 382 1.365 4.272 101
188 979 499 178 634 3.786 271 117 205 114 377 135 4.055 118
692 5.242 2.210 216 1.509 4.253 1.037 178 243 489 1.846 4.202 11.165 191
670 7.183 2.400 296 1.836 7.448 1.244 297 478 362 1.287 1.041 16.728 713
90 431 246 80 91 493 93 37 87 83 288 69 1.135 17

351 3.266 1.139 300 550 6.482 643 117 371 195 780 464 7.963 208
340 2.652 970 335 1.114 6.657 567 113 277 236 815 369 10.701 173
585 3.307 1.816 303 1.444 7.330 807 150 278 270 1.132 678 10.548 271
173 537 484 101 362 2.533 264 54 139 70 411 123 3.673 58
220 2.005 686 217 615 8.669 375 117 189 151 397 260 5.714 116
139 402 300 44 110 618 113 48 121 96 148 175 829 32
306 3.417 1.202 805 664 4.905 757 149 251 273 1.195 1.461 9.793 189
139 834 430 126 737 2.679 236 61 111 74 458 153 3.820 60
704 16.484 2.224 329 767 7.614 1.033 668 430 362 2.905 1.483 12.987 268
394 2.600 951 153 1.912 2.962 512 144 244 138 1.012 334 6.961 186
645 1.563 1.846 123 1.289 3.917 431 123 201 237 507 907 5.947 125
103 764 381 202 2.364 4.965 235 66 114 344 227 301 4.224 104
323 2.561 1.002 155 490 2.967 382 99 263 167 696 1.076 6.175 155
495 3.773 3.808 353 1.282 4.990 584 250 417 268 2.095 767 9.652 245
194 1.003 475 191 726 7.543 328 82 167 114 384 215 5.319 132
672 5.771 2.488 333 1.274 9.243 4.180 242 484 317 1.682 976 17.089 319
200 2.808 2.010 79 317 5.389 164 62 116 97 235 675 2.385 53
136 1.033 398 133 732 1.891 264 55 80 88 249 1.026 2.511 24
470 3.884 2.955 121 594 3.744 461 122 171 183 1.504 1.303 7.094 125
504 2.654 1.750 260 942 4.834 672 217 381 292 2.832 1.894 10.089 189
366 934 486 193 517 4.432 352 143 228 140 255 302 4.684 136
666 4.431 2.233 162 2.374 5.795 793 168 241 570 1.595 2.427 12.473 200
150 1.369 430 93 302 3.136 252 93 120 109 427 142 3.044 258

39 VASLUI 371.020 99.883 10.554 5.542 688 40.895 13.618 2.777 1.099 257 214
40 VÂLCEA 338.712 119.702 14.296 6.235 428 45.818 22.992 3.828 696 241 172
41 VRANCEA 317.211 112.075 10.630 7.406 98 47.825 16.535 2.537 1.034 312 300

BUCUREŞTI 1.785.784 486.386 45.140 52.279 1.140 146.572 46.258 15.154 3.588 1.040 1.733
48 STRĂINĂTATE 0 30.248 4.658 8.486 364 3.274 2.576 655 204 94 195

Total 18.220.845 5.911.634 680.810 345.969 350.688 2.093.183 835.496 150.480 53.270 13.538 15.419

558 1.643 1.416 241 377 3.693 509 180 287 196 823 455 5.440 176
237 2.313 645 474 1.117 3.665 344 66 147 158 906 291 6.754 125
300 2.499 876 203 627 5.081 400 92 252 153 666 185 5.600 131

2.507 21.989 6.982 827 11.394 11.107 3.524 701 1.090 741 8.998 2.414 73.730 1.866
663 1.918 1.144 40 248 1.626 266 33 41 96 672 362 1.890 128

19.147 145.187 64.233 9.802 49.978 204.309 27.324 6.458 10.650 11.319 49.609 41.274 379.578 8.748
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Liderul Partidului Socialist din Spania

-

Întreaga conducere a PNL

, Alfredo
Perez Rubalcaba, a demisionat din func

-

a demisionat, dup
-

ţie în urma
alegerilor pentru Parlamentul European, la care forma
ţiunea sa a obţinut doar 14 locuri (23%), dup

ţ

ţi
n ţinta de 20%.

ă ce a pierdut
peste 2 milioane de voturi fa ă de alegerile din 2009.

ături de întreaga conducere a partidului

ă ce la
alegerile europarlamentare de ieri partidul a reu ă ob

ă doar 15% din voturi, cu cinci procente sub

În urma rezultatelor la alegerile europarla mentare
şi Preşedintele Partidului Socialist Ungar (PSU), Attila
Mesterházy, al
şi-a depus demisia.

şit s

5

Piotr Poro Birourile pre
Rusia a alocat aproximativ 2 miliarde

dolari pentru dezvoltare în Crimeea Pre
Dup

Pre
Iranul a neutralizat cea mai mare parte a stocurilor sale de uraniu înalt îmbog

Rebelii tuaregi din Mali au acceptat un acord de încetare a focului propus de Uniunea African UNICEF
avertizeaz

şenko a câştigat alegerile preziden şedin şi palestinin au confirmat c

şi oraşul Sevastopol, a spus pentru un post de televiziune prim-ministrul rus, Dmitri Medvedev şedintele Obama a anun
şitul acestui an şase luni de impas politic, proteste

şi violen şi a suspendat constitu şedintele sud-african Jacob Zuma a fost depus jur

şi oficialii Na
şitul anului dac

ţiale în Ucraina, din primul tur de scrutin ţilor israelian ţie
din partea Papei Francis pentru a vizita Vaticanul împreun

ţat c
ţioneaz ţin

ţe, armata din Thailanda a preluat puterea printr-o lovitur ţia
ţit care ar putea fi transformat rapid în miezul unei arme nucleare, a

declarat agenţia nuclear ţiunilor Unite
ţ

ă au acceptat o invita
ă luna viitoare, unde se vor alătura pontifului într-o rugăciune pentru pace

ă
inten ă să men ă 9800 de trupe americane înAfganistan după ce războiul se încheie în mod oficial la sfâr ă

ă de stat ământul pentru
un al doilea mandat ă

ă a ONU ă
ă că 200.000 de copii sub vârsta de cinci ani ar putea muri până la sfâr ă nu se primesc fonduri de urgen ă

� �

�

�

�

�

�

� �

�

Parlamentul European cu componen]a grupurilor
politice provizorie dup@ alegerile europarlamentare

din 22 - 25 Mai 2014:

EPP-ED
Grupul Partidului Popular
European (Creştin-Democrat)
şi al Democraţilor Europeni

Grupul Verzilor/Alianţa
Liberă Europeană

Grupul Confederal al Stângii
Unite Europene/Stânga
Verde Nordică

Deputa

S&D

ALDE

Greens/EFA

NI

TOTAL

Grupul Alianţei Progresiste a
Socialiştilor si Democraţilor
din Parlamentul European

Alianţa Liberalilor şi
Democraţilor pentru Europa

ţi neafiliaţi

CRE

EFD

Al ii

Conservatorii şi Reformiştii
Europeni

Grupul Europa Libertăţii şi
Democraţiei

GUE-NGL

ţ

213

1 91

52

9

6 1

6 64

-

- 46

1 41

- 42

- 38

7

- 64

32 51

din care:

PDL - 5

UDMR - 2

PMP - 2

din care:

PSD -16

din care:

PNL - 6

Diaconu - 1

+PC

Grupul politic TotalRO

GUE/NGL

Fără a aduce atingere componenţei PE la sesiunea de deschidere

Austria 45,70%
Belgia 90,00%
Bulgaria 35,50%
Ceh 19,50%
Cipru 43,97%
Croaţia 25,06%
Danemarca 56,40%
Estonia 36,44%
Finlanda 40,90%
Franţa 43,50%
Germania 47,90%
Grecia 58,20%
Irlanda 51,60%
Italia 60,00%
Letonia 30,04%
Lituania 44,91%
Luxemburg 90,00%
Malta 74,81%
Polonia 22,70%
Portugalia 34,50%
Regatul Unit 36,00%

Slovacia 13,00%
Slovenia 20,96%
Spania 45,90%
Suedia 48,80%
Ţ

România 32,44%

ările de Jos 37,00%
Ungaria 28,92%

Rata de participare
europeană 43,38%

Participarea
la votArtic Circle
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Î

ţa Pre ţilor (în cadrul c

ţi, 27 mai, pentru a discuta despre ce înseamn

ţa acestea alegerea noului pre

ţi oficiali la pre ţia Comisiei
Europene (organul executiv al UE, responsabil cu formularea

ţi au spus c

ţilor pentru urm

ţile pe care liderii europeni doresc s

ţioneze mai bine, lupta împotriva schimb
ţiei

ilegale. Candidatul numit va încerca s

ţin ţin 376 de voturi.
Herman Van Rompuy a avut o întrevedere cu Jean-Claude

Juncker, candidatul Partidului Popular European (PPE) la

ţin
25 de eurodeputaţi provenind dintr-un sfert din statele membre
(adic

ţii europeni vor alege un
nou pre ţii

n următoarele zile vom afla: cine va fi pre
ăsi bazele comune pentru a

da o formă ordinii de zi a noului Parlament.
Conferin ăreia se întâlnesc liderii

grupurilor politice de la Parlament
ă

rezultatele alegerilor europene, marcate de o cre

ă, în cadrul acestor alegeri, partidele
politice au prezentat candida

ă
pre ă fie unul din ei.

Tot în 27 mai,

ă
conducă consultările cu Parlamentul European

ările vor viza nominalizările viitoare, începând cu cea a
pre ă ătorii
cinci ani. Consultările ar trebui să se finalizeze înainte de viitorul
summit, prevăzut să aibă loc la sfâr

ă poată propune un nume pe care să-l
supună votului în Parlament.

Între priorită ă le impună
UE

ă, o uniune monetară care
să func ărilor climatice,
proiectul unei uniuni energetice

ă dobândească sprijin din
partea grupurilor politice de la Parlamentul European, care va
decide în perioada de sesiune 14-17 iulie dacă aprobă sau nu
candidatul Consiliului. Pentru a fi aprobat, candidatul trebuie să
ob ă cel pu

ă postul de pre
ă el mai trebuie să formeze o majoritate.
Este de urmărit ă se vor forma grupuri noi la

Parlamentul European. Conform regulilor de procedură, pentru
formarea unui grup politic este necesar un număr de cel pu

ă

şedintele Comisiei
Europene şi ce partide politice vor g

şedin
şi preşedintele acestuia) s-a

reunit mar
ştere a

euroscepticilor, pentru peisajul politic în Europa şi în Parlament
şi despre cum vor influen şedinte
al Comisiei Europene.

Pentru prima dat
şedin

şi
implementarea politicilor UE aprobate de Parlamentul
European şi de guvernele statelor membre). În noaptea
alegerilor, majoritatea acestor candida

şedintele Comisiei trebuie s
şefii de state şi de guverne s-au întâlnit în

cadrul unei cine oficiale, la Bruxelles, şi l-au mandatat pe
Herman Van Rompuy, preşedintele Consiliului European, s

şi diferite
grupuri parlamentare, imediat ce acestea vor fi constituite.
Consult

şedintelui Comisiei, şi definirea priorit

şitul lui iunie, pentru ca cei

28 de lideri ai UE s

şi viitoarei Comisii, Herman Van Rompuy a citat creşterea,
competitivitatea şi locurile de munc

şi lupta împotriva imigra

şefia
executivului european, grup de centru-dreapta ajuns în fruntea
alegerilor. Juncker vizeaz şedinte al Comisiei,
îns

şi dac

şapte). Grupurile politice de la Parlamentul European
trebuie create înaintea primei sesiuni, care va începe pe 1 iulie.

În cadrul acestei sesiuni, deputa
şedinte al Parlamentului European şi vicepreşedin .

Sursa: PE ţiişi agen

Noul Parlament a fost ales: ce urmează?
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Martin Schulz - S&D
În vârstă de 58 de ani, a aderat la Partidul

Social-Democrat german (SPD) la vârsta de
19 ani, iar la 31 de ani a fost ales primar în
Würselen (Renania de Nord - Westfalia). În
1994, Martin Schulz a intrat în Parlamentul
European, unde a devenit, zece ani mai târziu,
preşedintele grupului socialist.

Jean-Claude Juncker - PPE
Premier al Luxemburgului timp de

aproape 19 ani, Jean-Claude Juncker este, la
59 de ani, deţinător al recordului de longevitate
la conducerea unui Guvern din Uniunea
Europeană.

Guy Verhofstadt -ALDE
Fost premier belgian, victimă, în 2004, a

unui veto britanic pentru pre ţia Comisiei
Europene, Verhofstadt a fost ales în
Parlamentul European ţia
grupului liberal.

şedin

şi a preluat preşedin

Alexis Tsipras - GUE/NGL
Grecul Alexis Tsipras, preşedintele

partidului Syriza, a devenit, la vârsta de 40 de
ani, lider al stângii radicale europene.

Ska Keller - Verzi/ALE
Singura femeie în cursa pentru

preşedinţia Comisiei Europene, ecologista
germană Ska Keller este, la 32 de ani, cea mai
importanta figură a Verzilor europeni, alături de
colegul său francez de pe liste, Jose Bove.

Rezultatele alegerilor europarlamentare
din UE - 25 mai 2014



VÂNZĂRI

ÎNCHIRIERI

Vând apartament 3 camere
decomandate, etaj 2/4, situate în
Lunca Pomostului, modernizat pe
baz -

ţionat. Preţ
28.500 €. Tel. 0255-221529, 0741-
039378.

Vând apartament 4 camere
decomandat, 125 mp, etaj 1/4, situat
în Lunc

ţiri. Preţ 39.000 €.
Tel. 0255-221529, 0741-039378.

Vând apartament 2 camere
decomandat, 80 mp, etaj 3/4, f

ţiri, Calea Caransebe-
ţ 14.000 €. Tel. 0255-

221529, 0741-039378.
Vând 4500 mp teren pe malul

lacului de acumulare, front stradal
100 ml, situat în Crivaia. Preţ 20
€/mp negociabil. Tel. 0255-221529,
0741-039378.

Vând apartament 2 camere de-
comandat, parter înalt, îmbun ţit,
2 boxe subsol, 20 mp, garaj, zona
Lunca veche, bloc de c

ţ 32.000 €. Tel. 0255-
221529, 0741-039378.

ţa, calea Caransebe ţ
16.500 €. Tel. 0255-221529, 0741-
039378.

Vând 5.000 mp teren în Crivaia,
la str. Principal

ţ 13 €/mp
negociabil. Tel. 0255-221529, 0741-
039378.

Vând teren 2200 mp situat pe
Calea Caransebe

ţi ap
ţ 5 €/mp. Tel. 0255-

221529, 0741-039378.
Vând vil

ţ

ţa. Preţ 85.000
€. Tel. 0741-039378, 0745-114932.

Vând teren 10.000 mp
ţa pe Bd.

Timi ţ 800.000 €
negociabil. Tel. 0741-039378, 0745-
114932.

Vând spaţiu comercial, situat în
Re ţa pe b-dul Republicii, 140 mp.
Preţ 44.000 €. Tel. 0741-039378,
0745-114932.

Vând vil

ţ 50.000 €. 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 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 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.

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.

ţiu de
producţie ţiu de
depozitare. Preţ 3 €/mp negociabil.
Tel. 0741-039378, 0745-114932.

Închiriez apartament 2 camere,
mobilat -

ţa centru, etaj 2. Preţ 200 €/
lun 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 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 de proiect, centrală, termo
pane, podele, aer condi

ă, parcul de la Ateneu, cu
multiple îmbunătă

ără
îmbunătă

ătă

ărămidă cu 2
etaje. Pre

ă, pe malul lacului
Gozna, deschidere la apă 130 ml,
front stradal 100 ml. Pre

ă,
front stradal 33 ml, cu utilită ă

ă, 270 mp, nouă, teren
de 10.000 mp, hală 300 mp,
hele ă de 800
mp, sau schimb cu apartament 2
camere plus diferen

ă
2000 mp, situate în Re

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

ăi proprii. Pre

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

ătă

ă. Pre

ă agrement, în Re

ă la
ro

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

ă termică, spa

Închiriez 4 000 mp spa

ă.

ă 600 mp complet
utilată ă la utilită

ă 1000 mp, spa

şului. Pre

şi şului. Pre

şului la strad
şi

curent. Pre

şteu peşte suprafa

şi hal
şi

şoarei . Pre

şi

şi
baie proprie şi 2 dormitoare la etaj,
cu b

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

şi utilat
şi menajer

şi

şi

şu, situate în Reşi

şi
şoarei. Pre

şoar - Bocşa, la
4 km de Reşi

şi 2000 mp spa

şi utilat complet, decoman
dat, Reşi

şi utilat complet, situat în
Reşi

şi racordat

şi

Vând apartament 2 camere
decomandat, 80 mp, etaj 3 din 4,
Re

-
-

a

Închiriez apartament 3 camere
mobilat

Vând la Gherteni

Vând tăura

ă frigorifică
nouă, 1.80x0.60 m, 220 l, 700 lei.
Tel. 0755-734044. (RR)

Cumpăr frigider în Re

ătaia un pat extensibil,
400 lei; mobilă suspendată de
bucătărie, culoare alb cu portocaliu,
400 lei; mobilă bucătărie stil vechi,
250 lei; 3 scaune tapi

ă dormitor, 200 lei; masă
pentru tăiat porcul, 150 lei; cărucior
de butelie, 50 lei; paltoane de blană
46-48, 200 lei; îmbrăcăminte nr. 48,
pantofi

ă sufra-
gerie compusă din 2 vitrine, masă, 6
scaune, comodă tv, 400 lei. Tel.
0355-801254. (RR)

Vând corset pentru adul

ăr ceasuri de mână sau
buzunar, mecanice. Tel. 0723-
553648.

Vând calculator (unitate cen-
trală, monitor, tastatură, cam web,
microfon) vechime 3 ani. Pre

Vând ma ă de copiat chei
marca Zimmerman. Pre

ă, tv color, ma ă de uscat rufe,
bicicletă pentru copii 1-6 ani,
bibliotecă pentru sufragerie, 2
peruci din păr natural de damă. Tel.
0355-802548, 0749-486188.

ş porc de
carne, 160 kg, 8 lei/kg. Tel. 0746-
027095. (RR)

ş 4 luni şi vi

şi

şi

şi sandale nr. 37; pre

şi

şin

şin

ţea 3 luni,
1800 lei neg. Tel. 0754-014060 (RR)

Vând în Re ţa lad

ţa. Tel.
0767-766560. (RR)

Vând la Butin triticale, 0.80
lei/kg; baloţi de paie, 5 lei/buc. Tel.
0723-128805, 0722-663415. (RR)

Vând în G

ţate, 75 lei;
congelator 5 sertare, 400 lei;
aragaz, 200 lei; cuptor electric, 200
lei; mas

ţuri neg.
Tel. 0747-832171. (RR)

Vând în Re ţa mobil

ţi nou
preţ negociabil. Tel. 0355-808407.

Cump

ţ
negociabil. Tel. 0744-627916.

ţ 300 € neg.
Tel. 0743-779631.

Vând monitor Philips extraplat
diagonala 54 cm. Preţ 200 lei. Tel.
0355-418178.

Vând tv color diagonala 66 cm,
marca Tec. Preţ 100 lei. Tel. 0355-
418178.

Vând canapea pentru o persoa-
n

Donez un pui de câine alb-
negru, 2 luni, pentru agrement sau
paz

ţe (f

ţa Nokia E61i, 200
lei neg; plac

ţi de lucern
ţi paie

ţei pân

ţa mobil

ţ

ţa dulap de haine
cu 2 u

ţi cu talere, pân

ţeria, o usuc

ţei, 2 masculi
ţata româneasc

ţa butelie cu 2
arz

ţa porci 130-150 kg,
9 lei/kg. Tel. 0724-093929. (RR)

Vând la Târnova vac

ţigl

ă, unei familii sufletiste. Tel.
0255-527935.

ă
ă culoare bej cu modele.

Tel. 0721-155683.
Vând 2 u ă i ,

balcoane), 3 geamuri mari făcute la
comandă, lăcuite, cu sticlă, cu
clan ără tocuri) 200 lei toate. Tel.
0721-155683.

Vând în Boc

ă memorie laptop 1 GB
RAM, 50 lei neg. Tel. 0735-743438,
0786-844776. (RR)

Vând la Boc ă
de anul trecut; balo

ăcinătură
pentru pui, 1.20 lei/kg; sorg ăz;
porci 90-140 kg, 9 lei/kg; porci 70-
100 kg, 10 lei/kg; 2 scroafe
gestante, una petrean cu landras de
130 kg, fată în 2 săptămâni, 1500
lei, respectiv una fată într-o săptă-
mână, 100 kg, 1300 lei; scroafă
vietnameză, 90 kg, 200 €; vier
marele alb cu landras 150 kg, 1800
lei neg. Cumpăr 2 vi ă într-o
lună, alb cu ro

ă compusă
din dulap cu 2 u ă cu
oglindă, dulăpior încăl ăminte,
culoarea lemnului, 550 lei neg;
telescop nou, mărime mijlocie, 500
lei neg; masă bucătărie cu 4 scaune
pe schelet de aluminiu, 450 lei neg;
tv color argintiu cu diagonala 52,
350 lei neg; scaun de birou,
postament de metal, 50 lei. Tel.
0355-409803. (RR)

Vând în Re

ă de tv plus dulap de
haine mai mic, 200 lei neg; 2 scaune
sufragerie, 50 lei/buc; set de coarne
de cerb prinse pe o placă de lemn
sculptată rustic, 350 lei neg; cântar
cu greută ă la 10 kg,
150 lei neg; aspirator profesional
care spală tapi ă, 400 lei
neg. Tel. 0751-187503. (RR)

Vând la Jena junincă 2.5 ani,
gestantă în 8 luni, 4500 lei neg. Tel.
0737-165548. (RR)

Vând la Anina ma ă de cusut
marca Pfaff, 200 €; 2 saltele
dormitor, mărimea 190x87x16 cm,
1200 lei; 2 tv cu ecran mare, 700 lei
ambele; piese din mobilă de tineret;
costum popular pentru femei talia
42-44, 200 €; candelabre cu 2-8-12
becuri; garnitură plu ă, bej cu
maro, 250 lei. Tel. 0255-240038,
0764-994752. (RR)

Vând la Văliug 3 vi
ă, Băl ă,

1500 lei/buc neg. Tel. 0729-066326.

ătoare pentru cort, 100 lei neg;
sandale

ă, mărimea 35, 25
lei neg. Tel. 0761-601959. (RR)

Vând la Re

ă 7 ani,
3000 lei neg; iapă 8 ani, 2500 lei
neg; ă veche. Tel. 0769-620614,
0355-407438. (RR)

Vând 2 fotolii piele neagr şi 2
fotolii scoic

ş i dub le (b

şa 20 de familii de
albine, 40 lei rama. Tel. 0755-
042152. (RR)

Vând la Oravi

şa balo
şi fân; şrot

de floarea soarelui; m
şi ov

şu, ofer 1000 lei/buc.
Tel. 0740-770047. (RR)

Vând la Şopotu Vechi porc ma-
rele alb, 160 kg, 10 lei/kg neg. Tel.
0255-243110, 0766-917295. (RR)

Vând în Reşi
şi plus vitrin

şi
şi, format din 2 corpuri, 300 lei

neg; servant

şin

şat

şi o femel

Vând în Reşi

şi pantofi din piele, cu toc, în
stare foarte bun

şi

,Anunturi ,Anunturi
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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.

Vând un corn cerb, lungimea de
1 m, 180 lei. Tel. 0728-813340.

ă în stare foarte bună. Tel. 0737-
575779, 0725-744644.

Vând monitor color de 16 inchi
Samsung, stare foarte bună. Tel.
0770-515588.

ă u ă, u
ă, în stare foarte bună. Pre

0737-575779, 0725-
744644.

ă.
Tel. 0741-633690, 0737-575779,
0355-807491.

Vând storcător de fructe electric
Elta, radio cu ceas Kosmodisk, fier
de călcat Mure

ămpi de radio. Tel. 0737-575779,
0741-633690.

Vând fier de călcat cu aburi
Tefal, încărcătoare telefoane Nokia,
dubluradiocasetofon Osaka, casete
audio ă video TDK de 180
min Tel.0737-575779,0741-633690

Vând 2 perechi de role pentru
copii, jaloane ă de protec

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

ă electrică cu 4 ochiuri,
cuptor, ma ă de cusut Singer,
coarne de cerb, pălării bărbăte

ăr pene noi

ătoare pentru cort, 100 lei neg;
sandale

ă, mărimea 35, 25
lei neg. Tel. 0761-601959.

Vând în Re ă de scris
Junior, 150 lei. Tel. 0355-412780.

ă tineret: dulap,
4 vitrine, 2 fotolii piele neagră, 2
fotolii scoică bej cu modele bordo.
Tel. 0721-155683.

Vând un tensiometru nou, 2 u
ăi), 3 geamuri

mari făcute la comandă, cu sticlă,
clan ăcuite (fără tocuri). Tel. 0721-
155683.

Vând pick-up marca Alegno + o
box

Vând dou
ţ ţ 50

lei. Tel.

ţi, 4
ohmi, ambele în stare foarte bun

.

ţie.
Tel. 0737-575779, 0741-633690.

Vând aparat de m

Vând sob

ţ 250 lei camioneta. Tel. 0743-
092858.

Vând circular, 350 lei

Vând în Re ţa butelie cu 2
arz

ţa ma

Vând ieftin mobil

ţe l

şi cu sticl şi cu
clan

ş cu suport. Vând mai
m u l t e t e l e c o m e n z i p e n t r u
televizoare, calculatoare de satelit şi
l

şi caset

şi casc

şin
şti.

Tel. 0255-257476.
Transport la domiciliu cu

camioneta de 2 t gunoi de animale.
Pre

şi vechi,
acumulatoare auto. Tel. 0757-
680834.

şi obiecte
vechi, toate 200 lei. Tel. 0731-
191130.

şi

şi pantofi din piele, cu toc, în
stare foarte bun

şi şin

şi
duble (balcoane, b

Vând 2 boxe stereo de 16 wa

Cump

| 29 Mai - 4 Iunie 2014 | PRISMA

SC Nino De Martiis SRL, societatea în insolvenţ

ţie public

ă, in insolvency, en
procedure collective, prin lichidator SCP Miriana Mircov Relicon SPRL,
scoate la vânzare prin licita ă cu strigare următoarele bunuri:

Preţ pornire licitaţie 2.175 EURO+TVA
Pasul de licitaţie 100 EURO
Taxa participare 100 EURO

(motostivuitor Linde - 1.875 euro, compresor - 84
euro, aparat sudură - 185 euro, abkant - 185 euro, rastel - 101 euro,
maşina de spălat pensiune - 300 euro, rafturi - 101 euro, schelet raft - 101
euro, aparat tăiere plasma - 1.007 euro, laptop netbook - 62 euro, telefon
mobil - 34 euro). Preţurile nu conţin TVA.

Pasul de licitaţie 50 EURO
Taxa participare 50 EURO/bun

(cupe, dinţi,
siguranţe, susţinătoare), -

Participanţii la licitaţie pentru bunuri sunt obligaţi să depună o
cauţiune reprezentând 10% din preţ, în contul

, nr. RO93 RZBR 0000 0600 1554 7722, deschis la Raiffeisen
Bank Sucursala Timişoara.

Licitaţia va avea loc în data de 06.06.2014 ora 11,00 la sediul
lichidatorului din Timişoara, Aleea Ionel Perlea, nr. 7, ap. 3, jud. Timiş, în
condiţiile prezentate mai sus.

În caz de neadjudecare licitaţia va avea loc săptămânal, vineri la ora
11,00 la sediul lichidatorului în aceleaşi condiţii. Bunurile scoase la
vânzare pot fi vizualizate cu o programare prealabilă.

Informaţii suplimentare se pot obţine pe site-ul lichidatorului judiciar
www.relicons.ro, la sediul lichidatorului judiciar şi la telefon 0256-242823
zilnic între orele 13-14.

1.Autoutilitară Fiat Doblo an fabricaţie 2007

2. Bunuri mobile

3. Stocuri de piese de schimb pentru utilaje terasiere
evaluate la 3.105 EURO+TVA

S.C. Nino de Martiis
S.R.L.

Preţurile de pornire la licitaţie au fost diminuate cu un procent de
25%

Cauţiunea şi taxa de participare la licitaţie se depune cu o zi înainte
de ziua de licitaţie.

.



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

ă
www.prisma @ .roredactia prisma-online

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

Tiparul: West Tipo Internaţional

Director

Tel. 0723-144.233
Iliasă Ioan

�

�

�

�

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

(RR) -Anunţuri preluate de la Radio Reşiţa

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

î
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Adresa

Prenume TelefonNume

,Textul anuntului:

M a i

RE

54

ŞI

ŞA:

Ş:

ŢA:

CARANSEBE
ŢA:

Ţ

amanetar: 1; buc

ţioner de hotel: 6;
salvamar: 1;

lucr

ătar: 2; electrician pentru utilizarea
energiei electrice: 1; lucrător gestionar: 1; macaragiu: 1; vânzător: 2;

administrator: 1;
ător comercial: 2;

bucătar: 12; cameristă hotel: 1; director de
hotel: 1; fochist la cazane de apă caldă ă
presiune: 1; îngrijitor clădiri: 1; lucrător bucătărie (spălător vase mari):
1; lucrător comercial: 1; muncitor în activitatea de gospodărire a

ătar (chelner): 11; paznic: 1; recep

ă telegrame: 1;
ător comercial: 3; zidar răsar-tencuitor: 1;

ANINA:
BOC
BĂILE HERCULANE:

ORAVI
TOTAL JUDE :

lucr

şi cazane de abur de joas

şpanului: 1; osp

oficiant poşt

AJOFM: Locuri de munc@ vacante la 28.05.2014

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

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

Un abonament cost

Tariful include TVA
Abonamentele se pot face la factorii po ţ.

ţii suplimentare ţi
la 0255-22.11.34 între orele 9 - 16.

ă: 39 .
54 . 9 luni
78 .

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

Pentru informa

şi taxele poştale
ştali din jude

şi abonamente suna

Bărbat singur, fără copii, doresc
cuno ă cu o femeie pentru a ne
alunga singurătatea. Tel. 0730-
766388.

Domn singur, pensionar MAI, cu
apartament în Anina, cu auto, fără
obliga ără alcool sau tutun, 66 ani
caut doamnă pentru prietenie,
vârsta apropiată, fără obliga

ă, din zona Anina - Bozovici,
poate fi

ăcută pentru a
lega ceva. Eu brunet, cărunt
49/1,63/73 serios o oblig. Re

ă 6 0 a n i d o r e s c
cuno ă domn, penticostal, până
la 65 ani. Tel. 0763-027604.

Bărbat 55 ani doresc să cunosc
o doamnă până în 60 ani din ora

ă, pentru rela
ă. Tel. 0743-992792.

Bărbat 52 ani, fără obliga
ă doamnă

maxim 50 ani, pentru prietenie,
eventual căsătorie. Tel. 0725-
348218.

Tânăr 38 ani doresc cuno ă
cu o doamnă pentru o rela ă.
Tel. 0731-585539.

ştin

şi de la sat. Tel. 0723-
788000.

Caut prietenia unei doamne
simple modeste şi pl

şi

ştin

ş
sau de la

ştin

ştin

ţ

ţii, f

ţii,
supl

ţa.
Tel. 0720-009165.

D o a m n
ţ

ţar ţie
serioas

ţii,
1,75, doresc cuno ţ

ţ
ţie lejer

Matrimoniale

Oferte-Cereri

de Serviciu

În

ţi publica anunţuri

de anivers felicit

la preţuri rezonabile

PRISMA

pute

ări ări

În
ţi publica

anunţuri de

condoleanţe
la preţuri rezonabile

PRISMA
pute

comemorări

Bonă, caut îngrijire copil. Tel.
0355-411071.

Angajez persoană pentru
dispecerat taxi. Tel. 0728-869380.

Îngrijesc, în Re
ătrâni. Tel. 0355-804513. (RR)

Execut construc

ă
preturi de criză. Tel. 0743-978695.

Instalator montez centrale
termice, cabine du

ă, instala

ătoare,
aplici, lustre, neoane etc. Tel. 0771-
533291.

ă dăm firmă la cheie, efortul
dumneavoastră în constituirea ei
este minim. Tel. 0727-101110.

şi

şu interioare instala
şi termice gresie faian

ş, apometre,
coloane apa rece şi cald

şi henco, chiuvete, wc-uri,
robinete. Tel. 0728-813340.

Electrician, schimb şi montez,
tablouri electrice, siguran

ţa, copii sau
b

ţii de la A la Z
case la ro ţii
sanitare ţ

ţii
pe cupru

ţe auto-
mate, doze, prize, întrerup

V

Vând Vw Transporter 1,6 turbo
diesel, 1600 cmc, cutie 5+1 şi Dacia
1310 break 2000 carbura

şti semiremorc

şi

şnea c

şi

şi

şi,
maşin

şa tractor Interna-
tional, 53 CP, adus recent din Italia,
înscris în circula

şi
şi, 250 €

neg. Tel. 0355-402157. (RR)
Vând la Butin pres

şi remorc

ţie, unic
proprietar. Preţ negociabil. Tel.
0766-359133.

Vând Golf 3, an 1994, acte la zi,
stare f. bun

ţi, 1250 € negociabil. Tel.
0743-738531.

Vând la Deze

ţa 4 jante tabl

ţ
ţi de Dacia, 1000 lei; comote

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

Cump ţa tractor U650
în stare de funcţionare. Vând în
Re ţa Vw Golf 1.6 diesel, înmatri-
culat, taxe la zi, 700 €; semiremorc

ţuri neg. Tel. 0757-
311013. (RR)

Vând Opel Vectra, an 2006,
1900 cmc diesel, 120 CP, înma-
triculat, oglinzi electrice, jante aliaj,
6 airbaguri, geamuri electrice, volan
reglabil, închidere centralizat

ţie, 3500 €. Tel.
0742-992363, 0255-556239. (RR)

Vând în Re ţa Dacia 1310 an
1990, 37.000 km parcur

ţi pe 16,
450 € neg toate; motorul pentru
tractor 445, 1650 lei. Tel. 0764-
654307. (RR)

Vând în Lugoj tractor Renault de
80 CP

ţie 2006, consum redus,
stare impecabil ţ 4500 €
negociabil. Tel. 0734-544586.

Vând telescop Renault 19, nou
nouţ în cutie. Tel. 0746-037272.

Vând garaj în Govândari, propri-
etar pe teren, construcţie intabulat

ţ 4.500 € neg. Tel. 0723-
737218.

Vând Mercedes 814, a.f. 1995,
6.000 cmc, înmatriculat, 7,49 t,
prelat ţ 4500 € neg. Poate fi
transformat

ă, vopsea originală, fără
accidente, comenzi electrice cu
multe utilită

ă
pentru tractor, 2700 lei. Tel. 0728-
829946. (RR)

Vând în Re ă de
Ford Focus, 195x65x15, 250 lei
neg; 4 cauciucuri 195x65x15 M+S,
250 lei neg; Opel Agila, an 2004,
85.000 km, 1000 cmc, 2150 € neg.
Tel. 0751-187503. (RR)

Vând la Anina Oltcit pentru
programul Rabla, 3000 lei. Tel.
0255-240038, 0764-994752. (RR)

Vând la Doma ăru ă pe
ro

ăr în Re

ă
pentru tractor cu o singură axă,
basculabilă, 800 €; Dacia Solenza,
an 2004, 70.000 km parcur

ă de garaj, 1800 €; tractor
U650, 2200 €; pre

ă,
5300 € neg. Tel. 0722-820910. (RR)

Vând la Boc

ă de balotat
pe sârmă, românească, 1200 €;
greblă tip soare, 1500 lei . Tel. 0723-
128805, 0722-663415. (RR)

Vând Dacia 1310 în stare foarte
bună, an 1989, verificarea expiră în
2015, 2000 € neg. Tel. 0729-
592444. (RR)

Vând la Clocotici 4 ro

ă, 2500 € neg. Tel.
0735-172178. (RR)

Vând Seat Cordoba 1,9 TDI an
fabrica

ă, pre

ă,
7900 €. Tel. 0740-520382.

Vând Iveco Eurocargo, a.f.
1998, înmatriculat, 7,5 t, dubă cu
fibră de sticlă, Euro 3, motor 3.908
cmc. Pre

ă. Pre
ă în pavilion apicol. Tel.

0723-737218.

Vând motoretă Activ (First Bike)
cu c.i., motor 4 timpi, euro 3, 49,5
cmc, cutie viteză semiautomată, a.f.
2008, 2.170 km parcur

ă înmatriculare. Pre
ă

ă. Tel. 0255-527935.

ă România.
Comenzi

ă
ă, spoiler

făcut la comandă, culoare albastru
intens, consum extrem de mic. Taxa
de înmatriculare nerecuperată. Pre

şi. Nu
necesit

şi
alarm

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

şi informa

ţ 225 €
neg. Set accesorii gratuite: casc

Vând Vw Golf 3 an 1992, preţ
750 €. Tel. 0726-701010.

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.

â O din
, decapotabil cu hard top,

diesel, stare impecabil

ţ
4000 €. Tel. .

V nd pel Tigra Twin Top
2005

0729-960060

Executăm amenajări interioare,
zugrăveli, zidării, izola

ă, gresie, instala

Execut construc ării de
piatră, ări,
renovări, tencuieli echipă serioasă

ă în domeniu. Tel.
0740-558761.

Tund câini tuns, spălat, coafat,
tăiat unghii. Tel. 0786-112763.

Montez mobilă bucătărie,
sufragerie

ţii, tencuieli,
glet, podele laminate, rigips, tapet
reparaţii, faianţ ţii
sanitare ţii. Tel.
0771-533291.

ţii, zid

ţ

ţuri
accesibile. Tel. 0758-520890.

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

şi electrice, repara

şemineuri, mansard

şi cu experien

şi dormitoare, la pre
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Locuri de munc@ prin intermediul re]elei EURES
pentru persoanele calificate ^n domeniul hotelier
gastronomic care doresc s@ lucreze ^n Germania

EURES Romania dispune de 69 de posturi pentru lucratorii calificati in
domeniul hotelier - gastronomic, care doresc sa desfasoare o activitate
sezoniera in Germania, pentru care se va organiza selectie la Brasov in
zilele de 27 si 28 august 2014. Centrala de Mediere a Strainilor si
Specialistilor ZAV Bonn impreuna cu Marriott Hotel Frankfurt ofera locuri
de munca pentru urmatoarele meserii: bucatar (18 posturi),
ospatar/personal servire clienti (15 posturi), receptioner (15 posturi), ajutor
in industria gastronomiei de sistem - McDonald’s si Burger King (15 posturi)
si manager restaurant/personal serviciu organizare banchet (6 posturi).

Pentru ocuparea posturilor de bucatar, ospatar si ajutor in industria
gastronomiei de sistem sunt solicitate persoane care au calificare
profesionala incheiata, experienta in domeniu si cunostinte bune/foarte
bune de limba germana (nivel A2 - B1/B2). Pentru posturile de receptioner
si manager restaurant/personal serviciu organizare banchet, angajatorii
germani solicita persoane care au atat cunostinte foarte bune de limba
germana, nivel C1 - C2, cat si cunostinte bune de limba engleza, nivel B2,
precum si calificare si experienta in domeniu. Angajarea se face pe o
perioada cuprinsa intre 6 luni si 1 an, cu posibilitate de prelungire, in functie
de angajator, incepand cu luna septembrie 2014. Salariul oferit este de
1400 - 2200 euro brut/luna (in functie de tarifele in domeniu si de zona in
care se va desfasura activitatea). Timpul de lucru este de 40
ore/saptamana, se lucreaza in weekend si de sarbatorile legale. Cazarea
poate fi asigurata de catre angajator gratuit / contracost (270 euro/luna), iar
intretinerea poate fi gratuita/negociabila sau pe cont propriu.

Persoanele cu domiciliul in judetul Cara

.

.

ş-Severin, care corespund
cerintelor posturilor oferite, trebuie sa se adreseze Consilierului EURES
din cadrul Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Caraş-
Severin, strada Traian Lalescu nr 17, telefon 0255/212160, pentru a fi
inregistrate in baza de date pentru munca in strainatate si pentru a primi
invitatie de participare la selectie. Inscrierea in baza de date se realizeaza
pe baza urmatoarelor documente:

cerere tip (se completeaza la sediul Agentiei de Ocupare a Fortei de
Munca);

copie act de identitate sau pasaport (valabilitate minim 6 luni);
C.V model Europass (cu fotografie) in limba germana (Lebenslauf);
cazier judiciar în original din care să reiasa ca persoanele nu au

antecedente penale (termen de valabilitate 6 luni);
adeverinta de la medicul de familie, cu mentiunea „Clinic sanatos/Apt

pentru munca”.

�

�

�

�

�

Săptămânalul local, independent “PRISMA” oferă societăţilor
comerciale şi instituţiilor publice, spaţiu publicitar pentru anunţuri,
convocări, licitaţii ş.a., la tarife convenabile.

Prisma este singurul ziar din judeţ în care publicitatea şi
anunţurile se regăsesc şi pe pagina de internet a ziarului. Pentru
mai multe apariţii se poate crea la cerere link către website-ul
socităţii, instituţiei dvs.
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Presa c şan

ştii
c şeni, Vasile Neam

şi frumos mod de promovare a Banatului şi a
frumuse şti în natur

şi în
şi la moştenirea sa etnografic

şi prima idee de promovare a ap

şa
ceva! Nu-i cel mai grozav brand? Cel mai grozav
ambasador al României peste tot, ia şi românca noastr

şi-a argumentat Vasile Neam

şi din
presa scris

şi au îmbr
şni

şi Ansamblul de Mori de la Rud

şi copleşesc orice
trec şi unicitate.

„M

şi locurile pe care le avem în
jude şi de aceea particip cu mare drag la aceast

şoara.
Ia româneasc

şi spirituale, menite
s şi unicitate.

În vremurile de alt şi coseau, iarn
şte, cea mai mare

s
şi s

şi cus

şi prefectul jude
ş-Severin, Silviu Hurduzeu, care este recunoscut

pentru faptul c şesc pe
meleagurile noastre cu urarea: "Bine a

şti în acest proiect, ba mai
mult, a fost al ştia în toate cele 4 puncte turistice
pe care le-au vizitat pentru a ar şi chiar lumii
c şi mai ales jude ş-Severin are un
poten ş. Frumuse

şa cum a sus
şil

ştii sunt cei care culeg informa şi o transmit
mai departe iar de data aceasta şi-au ales ca subiect "ia în
natur şi ei înşişi rolul de protagonişti dar şi
rolul de transmi şi promotori de
„miracole”

Manifestarea acestui proiect nu s-a rezumat doar la
aceast şti
în Banatul de Munte a început în Centrul Civic cu o prim

ştilor din Caraş-Severin, în 23 mai, la care
reprezentan

şi care se vrea ambasador al Banatului şi
României peste tot în lume: ia româneasc

şi cea mai
mare sus

ştii l-au
parcurs în vederea promov

şene. „Sunt convins

şi aşa cum se întâmpl

şti în Caraş-Severin. Aşa cum
spuneam dac şa
cum stau lucrurile în realitate şi care sunt frumu se

ş-Severin”, a subliniat Paula Neam

şi prin unicitatea şi legendele care s-au
şi pe care nimeni nu le

poate în

ără ă s-a implicat într-un proiect inedit prin
care promovează cel mai frumos simbol al românismului -
IAtradi ă.

Acest proiect este ini
ără ă că cel mai

autentic
ă, căci

ce poate fi mai unic ăl ător pentru omul zilelor noastre
decât întoarcerea la natură ă.

"Prima ărut în felul
următor: româncele sunt femei frumoase, ia este un lucru
nemaipomenit al românilor…. Româncele frumoase, ia
frumoasă, deci două frumuse ă nu promovezi a

ă
frumoasă!”,

ării acestui proiect.
Reprezenta

ă sau on-line, s-au alăturat proiectului de suflet
al colegului lor ăcat ia tradi ă în cele mai
frumoase locuri ale Banatului: Cascada Beu

ăr ăria,
puncte cheie în promovarea proiectului. Aceste minuni ale
naturii sunt locuri care încântă sufletul

ător prin frumuse ălbăticie
ă bucur foarte mult că ini

ă noi suntem acuza ă nu promo
văm decât aspectele negative căutând senza

ă sunt senza
ă ac

ă cu colegii mei din presă, împreună cu prefectul
jude ăturat acestei ini

ă este mai mult decât un obiect
vestimentar, ea reprezintă simbolul spiritului autohton,
poveste si istorie. Motivele cusute pe iile tradi

ărcate de simboluri legendare dar
ă-i confere valoare

ădată, fetele î ă de
iarnă, ia pe care aveau să o poarte de Pa
ărbătoare din an, la hora din sat. Dacă pentru alte lucruri,

fetele se întâlneau la clacă să lucreze, să cânte ă
povestească, ia se cosea întotdeauna în secret, pentru ca
nimeni să nu copieze modelul ăturile.

Acestei ini
ă s-a alăturat

ă îi întâmpină pe to ă

ă!". Reprezentantul guvernului în
teritoriu i-a sus

ături de ace
ăta românilor

ă Banatul
ă văzute, "cu

sau fără ie", a
ătoare de ie" la această ac ăndă ă,

reporter Banat TV.
Jurnali

ă", asumându-
ători de informa

ă zi. Punctul de plecare în promovarea iei române
ă

întâlnire a jurnali

ă.

Apoi s-a continuat prin vizitarea celor mai frumoase
locuri din jude

ăptuire.
Ziarista de la Agerpres, Paula Neam

ătoare a proiectului lui Vasile Neam

ării frumuse
ără ă că acest proiect va avea

răsunet, va avea efecte pozitive. Cel mai eficace mod de a
ne promova jude

ă-l batem noi cu piciorul ă acum
când toată presa a participat la acest proiect, cred că va
aduce mul

ă-l batem cu piciorul putem să arătăm a

ătoare nu numai prin sălbăticia
lor, dar

ără a pune piciorul pe acele meleaguri.

ţional
ţiativa unuia dintre jurnali

ţu, care consider

ţilor sale este purtarea iei române
ţ

ţi! Cum s

ţu iniţiativa
demar

ţi ai presei audio, video, precum

ţional
ţa, Ochiul

Bei, Cascada Big

ţe, s
ţiativa a aparţinut unui

ziarist pentru c ţi mereu c
ţionalul, dar

eu cred c ţionale
ţ ţiune

împreun
ţului care s-a al ţiative”, a precizat

Diana Telescu, corespondent TVR Timi

ţionale sunt
înc

ţiative de promovare a frumuseţilor Banatului
prin ia româneasc ţului
Cara

ţi cei care p
ţi venit în cel mai

frumos judeţ din ţar
ţinut pe jurnali

ţul Cara
ţial turistic uria ţile lui merit

ţinut una dintre jurnalistele
"purt ţiune, Andreea B

ţia

ţ ţii

ţii presei s-au reunit pentru un proiect care a
prins contur

ţ, în data de 24, o zi în care natura a
„complotat” pentru a aduce visul lui Vasile Neamţu cât mai
aproape de înf

ţu, soţia
ţin ţu, a

contribuit la realizarea acestui traseu pe care jurnali
ţile plaiurilor

c

ţul, de a ne promova obiectivele turistice
este s

ţi mai mulţi turi

- ţile
judeţului Cara ţu.

Aceste locuri sunt încânt
ţesut de-a

lungul veacurilor în aceste zone
ţelege f

-

.

Presa c@r@}an@ poart@ ia tradi]ional@ prin frumuse]ile naturii din jude]ul Cara}-Severin

E.F.


