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ANUNŢ PRALABIL PRI-
VIND AFIŞAREA PUBLICA  
A DOCUMENTELOR TEH-
NICE ALE CADASTRULUI

Unitatea administrativ-
teritoriala FOENI, din jude-
ţul Timiş, anunţa publicarea 
documentelor tehnice ale 
cadastrului pentru sectoare-
le cadastrale 30, 18, 44, 55, 
56, 58 74 75 19, 20, 26, 22, 
27, 32, 38, 34, 24, 40, 42. 48, 
45. 50, 52, 57, 59, 65, 64, 
70, 82, incepand cu data de 
12.08.2022, pe o perioada de 
60 de zile. la sediul Parima-
riei comunei Foeni, conform 
art.14 alin (I) si (2) din Legea 
cadastrului si a publicităţii 
imobiliare nr.7/1996, republi-
cata, cu modificările si com-
pletările ulterioare.

Cererile de rectificare 
ale documentelor tehnice vor 
putea fi depuse la sediul Pri-
măriei comunei Foeni si pe 
site-ul Agenţiei Naţionale de 
Cadastru si Publicitate Imo-
biliara. (2940)

Comemorări

 

 

Decese

Cum publici un anunț în ziarul  “Renașterea bănățeană”

Anunțurile de mică publicitate se pot expedia și prin poștă, textul fiind însoțit de dovada plății acestuia (2,50 lei/cuvânt; 
3 lei majuscule;  poză mică 50 lei; poză medie 60 lei, poză mare 80 lei),  prin mandat poștal, în contul TIM PRESS S.A. RO 

76BACX0000003013312000, deschis la Unicredit Bank Timișoara.
Tel: 0256 495 317;  e-mail: rbpublicitate@gmail.com,   publicitate@renasterea.ro

Cotidianul regional „Renaşterea bănăţeană” a implementat o aplicaţie, Paydemic, furnizată de BIT 
Software, care vă oferă posibilitatea să transmiteţi şi să achitaţi online anunţurile dumneavoastră de mică 

sau de mare publicitate care doriţi să apară în ziarul print. Pentru a publica un anunţ în ziarul tipărit, accesaţi 
de pe telefon sau desktop www.renasterea.ro şi identificați casuța din imaginea alăturată.  Apăsați butonul  

«Ai un anunț? Dă-l în Renașterea bănățeană,  direct de pe telefon!»  
Aplicaţia funcţionează în paralel cu agenţia noastră de publicitate, însă oferă avantajul că este activă 
non-stop (inclusiv în weekend sau la sărbători legale). Acum, aveţi posibilitatea să transmiteţi atât text 

cât şi fotografii! Dimensiunea fotografiei publicate în ziar va fi medie.
De luni şi până vineri, pentru anunţurile de matrimoniale, comemorări şi decese, precum şi pentru 
cele de mare publicitate (ale instituţiilor, asociaţiilor sau persoanelor juridice), dacă doriți publicarea în 
ziarul de a doua zi, vă rugăm să vă prezentați, obligatoriu, la Agenţia de publicitate din incinta Centrului 
Comercial BEGA. (Timişoara, strada Carol Telbisz, nr. 3, între orele 8 -16).
ATENŢIE! Doar anunţurile de decese, transmise prin Paydemic în zilele de weekend, cel târziu 
până duminică,  la ora 14, vor fi luate în considerare şi publicate în ziarul de luni sau în cel 
de marţi, în funcţie de precizarea dvs.!
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