
Prin IIotArirca nr. 545 
din august 1991, Guvernul 
Rocaunicl a stabilit norme 
privind protecția consuma
torului împotriva unor a- 
buzuri sau abateri ale or
ganizatorilor de activități 
comerciale și de servicii 
ori ale producătorilor de 
bunuri dc consum. Acțio
nează cu adevărat acest 
act normativ ca un scut 
pentru consumatorul dc 
produse ori servicii ?

Am avut curiozitatea 
dc a căuta un răspuns 
la aceasta Întrebare șl, 
miercuri 3 iunie. împreu
nă cu domnii Ovidiu Bor- 
șan și Vaier Muica, inspec
tori ai Inspectoratului Ju
dețean pentru Calitatea 
Produselor și Serviciilor 
(organism component al 
Consiliului Județean pen
tru Protecția Consumatoru
lui). nc-am localizat In 
piața -Obor' a municipfu-

Protecția consumatorului. O frumoasă 
poveste de adormit copiii ?

Art Hunedoara. Concluzia 
celor citeva orc petrecute 
într-o zonă dc mare aglo
merare umană ? Cea ex
primată de titlul acestor 
rînduri. Dar s-o argumen
tăm.

Magazinul alimentar din 
hală al S.C. Corvlnex S.A. 
este unul dintre cele mai 
mari din oraș. între alte 
produse alimentare vinde 
șl prăjituri. Tocmai a so
sit savarina de la Devii 
S.A. 324 de savarine adu
se de o furgonetă în lăzi 
descoperite, laolaltă cu 
niște butoaie goale care 
au conținut nu so știe ce. 
Delegatul furnizorului, ca
re este și șoferul mașinii 
31 HD 812 — domnul Pe

tru Artan, înalță din umeri 
la observațiile noastre cu 
privire la modul total nc- 
igicnic in care Devii înțe
lege să furnizeze mărfuri 
de acest fel. Protecția con
sumatorului ? Și ca tacî- 
mul să fie complet, după 
ce savarinele au fost „de
barcate" în magazie, mal 
stau șl acolo neacoperite 
circa 20 dc minute la dis
poziția muștelor, trădînd 
obiceiuri vechi po caro 
doamna Ecaterina Lazăr, 
șefa de unitate, nu mal 
ara cum să le scuze. Lua
te „Ia mărunțiș", o mul
țime de mărfuri expuse la 
vînzare șl comercializate, 
fie nu au acte însoțitoare, 
atestatoare ale calității, fie

au termenul de garanție 
expirat.

Abatorul din Hațeg a 
livrat, cu avizul de expe
diție 2297/1 iunie 1992, 
preparate din carne. Nici 
un produs nu are certifi
catul de calitate al produ
cătorului, salamul „Mis
treț", aprovizionat proba
bil în aceeași tranșă, a- 
vea termen de garanție pî- 
nă în 3 Iunie. Nici despre 
cele 9 000 de ouă nu se 
știe cam cînd le-ar fi ter
menul să iasă pul din ele. 
în privința conservelor 
mixte, fabricantul S.O. 
„Hațegana" (fost IPILF Ha
țeg) păstrează un mare se
cret referitor la perioada 
de garanție. Despre sucul

de roșii de la Topolovenl, 
doamna Laz&r știe că l-a 
primit „cam de un an șl 
jumătate". Protecția con
sumatorului ?

în piață s-a instalat cu 
un chioșc șl un automat 
de fabricat înghețată șl 
restaurantul Cerna din 
Teliuc al S.C. Corvin S.A. 
Vînzătorul trage cu sete 
din țigară, apoi o mută 
din stînga în dreapta, ia 
o vafă și servește un copil. 
Apăsînd cu dreapta pe 
manetă, maf-mai să-l ca
dă scrumul țigării pe în
ghețata copilului. Că mîi- 
nile îi arată de să nu-1 iei 
nuca din ele asta c alt
ceva. Sînt suficiente aces
te declarații pentru a 11 
se retrage autorizația unor
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FAX
■ RIO DE JANEIRO. 

I*înă în prezent, au sem
nat controversata Conven
ție asupra Biodivcrsitățil 
21 do state, printre care 
și România, Ia trei zile du
pă ce Națiunile Unite au 
prezentat-o țărilor partici
pante la „Reuniunea Pă- 
mîntului" de la Rio de 
Janeiro — transmite AFP.

■ ZAGRED. Unități iu
goslave au bombardat din 
nou, luni seară, orașul Du
brovnik, din Croația, pro- 
vocînd trei răniți în rîn- 
durile populației civile — 
a anunțat televiziunea 
croată, citată de AFP.

Bombardamentul a afec
tat toate cartierele orașu
lui și centrul istoric al a- 
cestuia, producînd strică
ciuni mai multor monu
mente de valoare.

Politica secretarului: legea, cunoaș
terea, a.ilicarea, respectarea ei

Convorbire cu dl IOAN-PETRU \IBlT, 
secretarul Consiliului Municipal Hunedoa r.i

— Știm, stimate die se
cretar, că agenda dv zii 
nici dc lucru este deose
bit dc încărcată. 4 ă soli
cităm să vă referiți ,1a 
principalele probleme ce vă 
cad in răspundere.

— Secretarul este sta
tul major in asigurarea 
legalității tuturor actelor 
ce emană de la comparti
mentele de specialitate a- 
le Consiliului Municipal. 
Politica mea este legea : 
popularizarea, cunoașterea, 
aplicarea și respectarea ci, 
a tuturor actelor normati
ve, hotariri, decizii. Ca se
cretar trebuie să fiu la cu
rent, bine document it în 
toate domeniile, să acțio
nez pentru a schimba 
mentalitatea oamenilor, în 
sensul de a gindi șl ac
ționa numai in spiritul și 
iitera legilor In vigoare. 
S-a dovedit că necunoaș
terea legilor duce la gre
șeli, la abateri și încălcări 
carc-i costă pe făptași. 
Uneori chiar libertatea.

— Ir» prezent care legi 
anume, ce problematică a- 
veți in atenție

— Finalizarea aplicării 
Legii fondului funciar, (din 
5 000 de cereri am avut 
doar 50 de contestații) ; Le
gea nr. 50 cu privire la 
urbanizare și sistematiza
re ; aplicarea in deplină

cunoștință de cauză a pre
vederilor Legii funcționă
rii asociațiilor dc locatari, 
a autorității tutelare, Le
gea privatizării. Tot in sea
ma mea se înscrie aviza
rea tuturor proiectelor dc 
hotărîrc ale’ Consiliului 
Municipal, pregătirea, 
convocarea și desfășurarea 
ședințelor, stabilirea ordi
nii de zi a acestora, con
ducerea la zi a Registru
lui agricol, asigurarea co
rectitudinii fiecărui act ca
re iese de la consiliul nos
tru.

— Concret, cum acțio
nați in acest vast șl atit 
de solicitai domeniu ?

— I’rintr-o legătură 
strînsă, permanentă, con
structivă cu dl primar Re
mus Mariș, ru comparti
mentele funcționale ale 
Consiliului Municipal. Zil
nic ne consultăm in toa
te privințele. In fiecare zi 
de vineri mu intilnesc cu 
membrii Comisiei dc apli
care a Legii fondului fun
ciar. Soluționăm proble
mele care se ridică, cînd 
e cazul întreprindem an
chete la fața locului. Pc-

Au consemnat :
Gil. I. NEGRI 4, 
TR4I4N IlONDOR

(Continuare in pag. a 2-a)

FLASH!

ARTA NU SE POATE I ACE SCRÎȘNIND DIN DINȚI...

In curînd, impozite și pe... fumărit ?!
Deși, adeseori, lăsa im 

presia tonică a unui opti
mism socotit, pe bune, ire
mediabil, la această oră 
directorul Casei de Cultu
ră din Hunedoara este co
pleșit de griji. Cuvintele 
i se revarsă ca o avalanșă, 
grele de obida, trebuind 
să ajungă la urechile ce
lor responsabili. „Am avut 
această demnitate a cole
gilor mei, ne spune dl Ni
cu Gheorghioni, de a nu 
apela la nimeni, mai ales 
să nu cerem bani. Deși 
funcționăm pe autofinanța
re, am reușit ca prin ac

tivitatea pe care am des 
fășurat-o să ne acoperim 
cheltuielile și să ne luăm 
salariile. De curînd, am 
fost anunțați prin Primă
ria Municipală de Ilotărî- 
rea Guvernului României 
nr. 679 privind impozitul 
pe spectacole și discoteci, 
care ajunge pînă la 10 la 
sută clin încasări. Și a- 
ceasta în condițiile in ca
re se știe cît de greu c să 
aduni un leu din specta
colele prezentate de for
mațiile noastre de teatru 
ele., iar la discotecă... în 
urmii cu doua săptămini

am dat, de exemplu, 9 
spectacole pentru copii și 
tineret, nouă rămînîndu-ne 
9 000 ele lei. La unul din
tre acestea, ca să vedeți 
cit de greu vin spectato
rii, din 300 de copii cît se 
preconiza, au venit doar 
50. Imaginați-vâ starea dc 
suflet a unui director dc 
instituție culturală care, 
in plus, găsește dimineața

MINEI RODEA

(Continuare în pag. a 2.a)
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salariat! al E.rploatării Miniere 
’febra -gmlinuă greva foamei. 
l)na Eleonora Rindaru, sofia ii- 
nuia dintre greviști, a fost ieri 
la redacție. Nc-a spus că cei pa
tru foști mineri sc află intr-o 
’tare gravă a sănătății (E Sj.

Informare a Dlbllolecli Județene 
a organizat concursul pe tema; 
„Nu știm, tic informăm. Ne in
formăm, știm". Au participat 
două clase a 171-a, de la Școala 
Generală Nr. 1 și I.ierul Sportiv 
Deva. întrecerea s-a bucurat de 
un deosebit intere1- (M. B.).

lulă. Chiar nu se poate reînfiin
ța acest mic punct', farmaceutic ? 
(Cin. i. n.>.

Q INI ll'AI IE. Moții șl sim- 
patizanțli lor din județul Hune
doara sini, invitați îmbăta, 1.3 
iunie a - , ora 11, la Casa de. 
Cultură a Sindicatelor din Alba 
lulia, unde au loc manffcstârllc 
prilejuita dc constituirea Socie
tății Cultural Patriotice „Avram 
hfneu". Doritorii sc pot adresa 
la telefoanele Or,8/23802 (dl Emil 
■lună) și 23O20 (dna T’cna 4ii- 
P«a) (N. T )

O GREVA FOAM3I CONTI
NUA. Pentru cel șapte foști

Q PROITT. „Con iimcoop" 
Drctea Română, ce deservește co
munele llrctca șl ~ 
ținut, după patru 
fate din acest an, 
peste o jumătate 
Ici . C a mal rodnlră activitate 
o înregistrează unitățile gestio
nate da Ioan Comșa, Mariana 
Rîmbtten, I.azăr Ctcrca, I.cnuța 
Ulșol, Eugenia Ștefan șa (T.Fl).

Hoșorod, a ob
loni dc activi- 
Un profit de 

dc milion dc

0 < (INCURS ,(TNE CI-
IEȘTI. CUNOAȘTE". Secția de

0 PENTRU O ASPIRINA, ( a 
la mal toate di pen-.arelc medi
cale umane dc la comune, și la 
Drctea Română era un mie punct 
farmaceutic. Se găseau alei me
dicamente dc strictă necesitate 
Punctul farmarjțut/c irj ma| csțc. 
Omul bolnav bate kilometri £n- 
tregl pină la medic, r-tc consul
tat, i sc dă o rețetă. Dar medica
mentul ? Alta drumuri, la Calau, 
llafâg, Hunedoara. Chiar șl pen
tru o banâlă. dar lrcî>iHtoa,re, pl-

O PAPUCI .Șl PAHARE. Ini
țiativă lăudabila i la Darul dc 
zl (fostul restaurant „Ardealul"), 
din zona gării Deva, s-a postat 
șl un lucrător care lustruiește 
papucii. Nefiresc nl s-a părul 
că, în lipsă de cllcnți, la lus
truit, adună paharele dc pe me
sele consumatorilor din 
Este firesc să te întrebi : 
pentru igienă, cît dc cit 
este ? (GIF. I N.I.

local, 
grija 
unde
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■ BELGRAD. Una diiv 
tre principalele cauze ale 
războaielor este problema 
minorităților, manipulată 
în scopuri politice —■ sc 
afirmă in declarația fina
lă dc la Subotița, cu tema 
„Minoritățile și democra
ția". „Solidaritatea pe baze 
etnice, religioase și dc altă 
natură este dc înțeles... dar 
interesele structurilor gu
vernamentale și cele care 
au o influență puternică 
asupra lor au un efect ne
gativ asupra integrității 
statelor" — se afirmă în de
clarația dc la Subotita.

■ WASHINGTON. — 
Stafide Unite au anunțat 
luni că examinează noi 
sancțiuni împotriva auto
rităților de la Belgrad, dar 
nu au respins informațiile 
potrivit cărora marina mi
litară americană este gata 
să intervină po teritoriul 
fostei Iugoslavii — trans
mite AFP.

■ națiunile UNITE. 
— Consiliul de Securitatc 
al Națiunilor Unite a bo- 
tărîl, in unanimitate, să 
accepte principiul linei 
operațiuni dc protecție a 
aeroportului din Sarajevo, 
capitala Bosniei și Ilerțe- 
govina, pentru a permite 
reluarea transportului dc 
ajutoare umanitare către a- 
cest oraș, devastat dc două 
luni de lupte violente in
tre asediatorii sîrbi și a- 
părătorii musulmani.

FAX

Prin magazinul din 
DEVA — str. Spitalului,

nr. 17
4’ I N D E:

Zilnic intri orele 10—
18, cn-gros și cn-dc-
ta iile i
• ȚIGĂRI :

— I.M 125 Ici
— Have 100 lei
— Bond 100 lei
— Ili-LÎti LQO lei

• DlJl.t IURI
• NESS

l • CAFEA BOABE
/ ȘI FU TRU. (3959)
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Am realizat ancheta cu 
tema de față în orașul O- 
râștie. Dăm cuvintul cî- 
torva localnici cărora 
le-am cerut răspunsuri, in- 
cercînd să cunoaștem, ast
fel, op niile unor oameni 
ic profesii cit mai diferi
se :

„Amenajarea unor tere
nuri de joacă pentru copii 
.'n cartierele de blocuri ; 
amenajarea parcului, re
citarea și suplimentarea 
numărului obiectelor de 
joacă in zona destinată ce
lor mici ; intensificarea 
lucrărilor de curățenie a 
orașului" (prof. Lucia Vis- 
terniceanu).

..Acordarea unei impor 
tanțe crescute și zonelor 
periferice ; strada Căstău- 
iui este necesar să fie ca
nalizată ; propun studierea 
posibilității de distribuire 
a buteliilor de aragaz, pe 
bază de tabel la domici
liu, cel puțin la două luni'1 
(l iza Lucoi, asistentă).

„Să fie salubrizat orașul, 
să se modernizeze străzile 
periferice și să se ridice 
gunoiul menajer ; introdu
cerea canalizării pe strada 
Progresului ; Îmbunătăți
rea iluminatului public ; 
asigurarea ordinii și liniș
tii publice" (Mircla Cor- 
laci, invățător-maistru).

..Aș dori ca noua con
ducere administrativă a o- 
rașului să fie mai recepti
vă la tonte problemele ce
tățenilor. Să se pună ac
cent pe curățenie, mătura- 
tul să se facă in timpul 
nopții ; să fie dotat parcul 
cu bănci, spre a se crea 
un loc de liniște și recree- 
re ; Ia repartizarea locuin
țelor din spațiu! locativ să 
se acorde prioritate tine
rilor căsătoriți, care nu au 
posibilitatea să-și cumpere 
apartament ; pentru tineri, 
în majoritate șomeri, să 
se găsească o modalitate 
de a-și petrece timpul li
ber (în prezent aceștia a-

glomcrînd barurile și res
taurantele) și chiar posi
bilitatea de a munci prin 
înființarea unor unități 
mic) de servicii" (/Armea
na Ilanciu, funcționar la 
Percepție).

„Reamenajarea parcului, 
care acum este sub orice 
critică ; repararea șosele
lor și menținerea lor cu
rate și în bună stare pen-

construirea unei noj case 
de cultură, reamenajarea 
parcului" (Maria Colțișor, 
îngrijitoare).

„Introducerea gazului 
metan la casele particula
re : canalizarea străzilor" 
(Nicole Maniu).

„Amenajarea parcului de 
la intrarea în oraș, care 
ar putea fi un minunat 
loc de recreere. Repararea

Ce așteptați de la noua conducere 
administrativă a orașului ?

*

tru circulație ; depoluarea 
orașului de elemente pa
razitare și amenajarea u- 
nor sedii și a unei săli de 
spectacole pentru petrece
rea agreabila a timpului 
liber ; aplicarea de amenzi 
usturătoare celor care nu 
păstrează curățenia și li
niștea" (Emil Cinrdări-scu. 
pensionar).

„Să se igionizeze orașul 
(gunoi, deratizare) ; sa se 
introducă gazul peste tot, 
extinderea canalizării ; co
șuri de gunoi și becuri pe 
străzi ; distribuirea refula
tă a buteliilor de aragaz, 
într-un cuvint, să se res
pecte toate promisiunile 
făcute în campania elec
torală. Dacă sint eiologiști, 
să se vadă ! ' (Maria Sim
țea, profesoară).

„Salubrizarea străzilor , 
bazin de inot cu cadru ca
lificat ; sală polivalentă ; 
amenajarea parcului și a 
unor spații de joacă pen
tru copii in cartiere ; dis
pariția vânzătorilor de se
mințe de pe strada, ame
najarea terenului de lingă 
stadion (ștrand plus teren 
de tenis ș.a.) ; înființarea 
unui patinoar ; întreține;ca 
și repararea șoselelor și 
trotuarelor" (T.medic).

„înfrumusețarea orașului 
și construirea de locuințe ;

și întreținerea ștrandului 
și băii din str. Rîului (lă
sată în părăsire) ; construi
rea unui crematoriu, de 
reziduuri menajere, cit mai 
departe de oraș ; salubri
zarea subsolurilor precum 
și dezinsecția, dezinfecția 
și deratizarea acestora" 
(Cornelia Bozdog, contabil).

„Un comerț civilizat, la 
dispoziția cumpărătorilor. 
Ca veche șatră de cultură 
românească, să nu fie ui
tate monumentele istorice 
ale orașului, vestigiile, ca
re trebuie să fie bine în
treținute și păstrate pen
tru generațiile ce vor ve
ni" sicolae 1 leșeriti, re
ferent).

„Plantarea de pomi și 
arbori ornamentali pe mar
ginea șoselelor; un parc 
de distracții pentru copii" 
(B. G.).

O
Mulțumim tuturor celor 

care au avut amabilitatea 
să ne răspundă, cu spe
ranța că opiniile dumnea
lor vor fi luate în seamă 
de către autoritățile căro
ra le sînt adresate. Bine
înțeles că multe din do
leanțele exprimate se pot 
realiza doar cu concursul 
nemijlocit al orășticnilor.

ESTERA SÎNA

Politica secretarului: legea, 
cunoașterea, aplicarea, respectarea ei

(Urmare din pag. I)

riodic inițiem intîlniri cu 
cetățenii pe teme de le
gislație, răspundem la în
trebările lor, clarificăm pe 
loc situațiile de care sc 
lovesc oamenii și nu le 
pot da de capăt, într-un 
cuvint, purtăm un dialog 
viu, cald cu cetățenii mu
nicipiului, cu rezultate re

ciproc avantajoase.
— Ziceați un pii mai 

înainte că vă frăinin.a >1 
buna aplicare a prevedt ii
lor Legii urbanizări* și 
sistematizării. Cum și iii 
Hunedoara au apărut ca 
ciupercile după oloaie fel 
și fel de chior uri și c'noș. 
Clllețe, linele adui'iird I- 
tingerea feței urbane a 
localității, cum vă gmdiți 
să aplicați legea ?

— Amplasarea fie/ăr.J 
••hioșc va fi foarte m nu- 
țios analizata. Dacă este 
bine amplasat, corespunde 
din toate punctele de ve
dere, va funcționa. Noi no 
amenințăm că vom aduce 
buldozerul. Ce-i bine făcut 
ramine, ce nu, va f| în
locuit. Nu ne abatem de 
la prevederile legale Nici 
nu vom ingădui nimărfșr 
s-o (acâ.

(Urmare din pag. 1)

asemenea „comersanți" în 
numele protecției consuma
torilor ?

S.C. Corvinex are în 
piață un chioșc de primi
re a ambalajelor cu pro
gram zilnic 8—19. Peste 
program lucrătorul de la 
Corvinex a aplicat un a- 
fiș : „Nu avem ambalaje". 
Trebuia să scrie „Nu a- 
vem ambalaje ca să pri
mim ambalaje". Era mai 
nostim. Omul vine cu pla
sa cu sticle și pleacă cum 
a venit. Protecția consuma
torului ?

Cernafruct S.A. oferă 
spre vînzare prin unitatea 
nr. 1 din hală o mulțime 
de legume proaspete. Dar 
și „vin de masă" la bute
lie, de la Tulcea : roșu, 
cu termen de garanție 15 
zile. Ce fel de vin o fi a- 
cela cu termen de garan
ție, că, după știința noas-

Protecția consumatorului. 
0 frumoasă poveste de 

adormit copiii ?
tră, în ale vinului, vinul 
cu cît este mai vechi cu 
atit este mai bun. Orj vi
nul ăsta roșu cu garanție, 
nu cumva... ? Nu mai du
cem gîndul pină la cap să 
nu păcătuim.

Unul dintre furnizorii 
de marfă ai S.C. Alpoiana 
S.R.L. este laboratorul de 
carmangerie al S.C. Cor
vin. Livrează pastă de mici 
fără certificat de garanție. 
O fi știind ceva. Protecția 
consumatorului ?

Ne oprim aici cu argu
mentarea spre a nu-1 mai 
plictisi pe cititor.

Domnilor producători de 
mărfuri și organizatori de

9^* r

DIVIZIA C9

Rezultatele etapei : Min. I.upcni —
SUCPI Craiova 3—0 (neprezentare) ; Pe 
trolul Țicleni — Min. Șt. Vulcan 3—2 ; 
Min. Uricani — Dierna Orșova 3—0 (ne- 
prezentarc) ; Min. Mătăsari — Autobuzul 
Craiova 8—0 ; A.S, Paroșeni — Paringul 
Lunea 6—0 : Constructorul Craiova — So- 
irrnav Tr. S. 6—0 ; Pandurii Tg. Jiu — 
Petrolul Stoina 3—2.

Rezultatele etapei : Unirea Sinnicolau
— A.S. Obilici 1 —0 ; Unirea Tomnntic — 
Re!, zațul Hațeg !>—1 ; Ceramica Jimbo- 
lia — Energia Deta 0—1 ; Arsenal Reșița
— Min. .Anina 0—0 ; Electro. Timișoara
— Min. Mol.Iova Nouă 2—0 ; Victoria '90 
Călan — C.S.M. Caransebeș 2—0 ; C.l'.R. 
."X maria — Auto Timișoara 3—1; Vultu
rii Lugoj — Strungul Chișineu C’riș 8—2.

CLASAMENTUL

1 Min. Mâtăsarj 28 18 1 9 74-2U 37
2. Min. Lupcni 27 17 3 7 62-29 37
3. A.S. Paroșcni 27 15 5 7 60-29 .31
1. Constr. Craiova 27 14 5 8 70-31 33
5. Min. Șt. Vulcan 27 15 3 9 63 3.3 3.3
6. Min. Uricani 27 14 4 9 46-31 32
7. Min Motru 27 15 1 11 54-30 31
8. Petr. Țicleni 27 12 6 9 40 40 30
9. Dierna Orșova 27 1.3 1 13 .38-54 27

10. Scvernav I'r. S. 27 13 0 11 ■16-49 26
11 Pandurii Tg. Jiu 27 10 3 14 4Î-52 23
12 Paringul I.onea 27 9 4 14 .34-17 22
1.3. Petrolul Stoina 27 8 2 io 31 .'i 18
1 1 Autobuzul Cv. 27 3 .3 21 19-9.3 ‘1
15. SUf 1’1 (.'v. ' 26 5 1 20 21 90 7

E'hipa penalizată cu 4 pu n/ti

Etapa viitoare (ultima) : Petrolul Stoi
na — Constructorul Cr.iiova; Si vei nav 
Tr. S — A.S. Paroșcni ; Paringul Lunca 
- Min. Motru ; Autobuzul Craiova — Min. 
Urbani; Dierna Orșova — Petrolul Ți- 
' leni . Min Șt. Vulcan — Min. I.upcni ; 
SUCI’I Craiova — Pandurii Tg. Jiu.

CLASAMEN'l UI
1. Arsenal Reșița 29 21 o 6 75-23 44
2. C.S.M. U-sebeș 29 17 5 7 62-23 39
.3 Vulturii Lugoj 2!) 17 4 8 66-24 38
4. Min. Anina 29 17 3 9 64-32 37
5. Unirea Tomnatic 29 17 3 9 66-47 37
6. Victoria Calau 29 18 0 11 60-38 36
7 Auto Timiș. 29 15 1 1.3 51-12 33
8 Energia Deta 29 12 3 14 47-48 27
!’ Obilici Sinin. 29 13 1 15 52-57 27

10. Ceramica .limb. 29 1.3 0 16 .36-67 26
II. Electr. Timiș. 29 14 0 15 57-34 25
12. Min. Mold. N. 29 11 .3 15 43-39 25
13. ( I R Simci ia 2!) 9 4 16 42-61 22
14. Unirea Sinnic 29 II 2 19 29-69 18
15 Strungul Chiș. 29 9 0 20 35-94 18
16. Retez. Hațeg ’ 29 4 .3 22 27-104 11
’ Echipa penalizata Clț 3 puncte.

Etapa viitoare (ultima) : Strungul Chiș. 
Uriș — CI R Simeria ; Auto Timișoara 
— Victoria ‘90 C/dan ; C.S.M. Caransebeș

Elo -tro. Timiș. ; Min. Mold. Nouă — 
Arser. d Reșița ; Min. Anina — Ceram. 
Embolia ; Energia Deta - Unirea Tom
nați'- . Retezatul Hațeg — Unirea Sinni- 
<■<>! iu ; A.S. Obilici Sînmartin — Vulturii 
I >Uoj.

servicii, mre ați avut 
„cinstea" să ne furnizați 
argumente pentru această 
anchetă, ce părere aveți 
dv despre respectul față 
de cumpărător sau consu
mator ? Sînlcți manageri, 
așa cum ne place mai nou 
să nc numim, sau sînteți 
aceiași directori de între
prindere sastisiți și zaha
risiți, lipsiți de orice res
pect față de omul care ba
gă adînc mina în buzunar 
cînd apelează la serviciile 
sau produsele dv ? Statul 
de drept are la bază acest 
respect și respectul față 
de lege, domnilor, nu e o 
noțiune goală de conținut !

în curînd, impozite
și pe... fumărit ? !

(Urmare din pag. I)

pe masa de lucru facturi 
lunare de la R.A.G.C.L. de 
•10 000 de lei pentru apă, 
canal, de 30 000 de lei pen
tru termoficare etc. In 
plus să plătim retroactiv 
impozit ile 100 000 de lei 
pentru activitatea de la 
discotecă. Și aceasta în 
condițiile în care în oraș 
mai există cinci discoteci, 
inclusiv ale unor partide 
politice. Ce se va întîmplu 
cu noi ?".

Casa de Cultură din Hu

nedoara este unanim apre
ciată pentru seriozitatea 
manifestărilor inițiate, pen
tru aspectul lor educativ 
și realizarea artistică. în 
luna mai au fost progra
mate concerte-lecții de chi
tară clasică în ciclul „Din 
istoria instrumentelor". în 
aceste condiții, nu se mai 
pot organiza, cînd nici mă
car un decont al unui spe
cialist din București nu 
se mai poate achita. Pe 
bună dreptate, oamenii 
casei de cultură se întrea
bă de ce ministrul cultu-

ope 7i-
Ridic acest butoi in cinstea domnului 

inspector ! spuse gestionarul.

rii nu se gîndește la aceas
tă situație ? l’cntru insti
tuție nu sc poate lua un 
aparat, o boxă, dar impo
zitul trebuie plătit. Sala
riile cu ce vor mai fi plă
tite personalului care o 
viață întreagă și-a dedi
cat-o culturii, făcînd lu
cruri minunate ? Iar cînd 
a existat posibilitatea acor
dării unei prime celor cu 
merite deosebite, li sc răs
punde că sînt bugetari, cind 
se cer bani li se spune că 
sînt pe autofinanțare. în
curajator, nu ? în econo
mie, blocajul financiar, iar 
acum, în cultură, aceeași 
lipsă a banilor va închide 
probabil instituțiile, lăsind 
oamenii pe drumuri (unii 
vor să plece să lucreze în 
străinătate), iar actul de 
cultură să rămină de iz
beliște. Pe drept cuvîrrt 
spunea unul dintre ei: 
„Arta nu se poate face 
scrîșnind din dinți, ți se 
cere zîmlsel pe buze, liniș
te sufletească pentru a fi 
transmise spectatorului". 
Or...

DIVIZIA Cil
_ iV.----- i^rV- < . • .

Rezultatele etapei : Metalul Aiud — 
Înfrățirea Oradea 3—0 (neprezentare); 
Aurul Brad — Min. Ștei 2—0 ; Ind. Sîr- 
mei C.T. — Sticla Turda 2—1 ; Oțelul 
Ștei — C.P.L. Arad 4—1 ; Motorul Arad 
— C.U.G. Cluj 7—1 ; Soda Oc. Mureș — 
Unirea Dej 0—1 ; Mureșul Deva — Șoi
mii Lipova 1—0.

CLASAMENTUL

1. Metalul Aiud 28 16 2 10 46-25 34
2. Motorul Arad 27 17 0 10 49-38 34
3. Șoimii Lipova 27 15 3 9 49-38 33
4. Unirea Dej 27 15 3 9 37-36 33
5. Mureșul Deva 27 15 2 10 51-28 32
6. Min. Ștei 27 14 4 9 36-29 32
7. Inii. Sirmei C.T. 27 13 4 10 39-30 30
II. Aurul Brad 27 14 0 13 52-34 28
9. Soda Oc Mureș 27 12 2 13 41-37 26

10. Mecanica A.I. 27 12 2 13 31-50 26
11. înfrățirea Or. 27 8 5 14 42-37 21
12. C.P.L. Arad 29 7 4 18 37-49 18
13. Otelul Ștei 27 7 3 17 23-67 17
1 1. C.U.G. Cluj 27 0 4 17 25-52 16

Etapa viitoare (ultima) : Șoimii Lipo- 
va — Soda Ocna Mureș ; Unirea Dej — 
Motorul Arad ; C.U.G. Cluj — Oțelul 
Ștei ; C.P.L. Arad — Ind. Sîrmel C.T. ; 
Sticla Turda Aurul Brad ; Minerul 
Ștei — Mocani i \ll>a lulia ; înfrățirea 
Oradea — Mureșul Deva. (Metalul Aiud 
s;a).

Noi trucaje 
în Divizia B 
la fotbal ?

Nu s-a stins marele scandal din scria 
a doua a Diviziei B la fotbal, generat de 
conflictul intervenit între U.T.A. și fini
rea Alba lulia. De la începutul acestei 
săptămini, fotbaliștii de la Unirea, îm
preună cu cițiva suporteri, au intrat în 
grevă în fața clădirii Guvernului, la Bucu
rești. Conducerea acestei echipe a și de
clanșat tratative neoficiale cu Biroul 
F.R.F. Sc va schimba din nou hotărîrea 
luată după încercarea do trucaj a celor 
două echipe ? Totul e posibil, mai ales 
în ceea Ce privește suspendarea din via
ța sportivă a celor patru jucători de )a 
Alba lulia.

Dar, iată, că sînt suspectate noi tru
caje ce ar fi avut loc in partidele. Șoimii 
Sibiu — C.S.M. Reșița și Jiul — Șoimii. 
Pină una alta, joi, II iunie a.C., condu
cerile acestor echipe au fost invitate la 
federație. Dacă există dovezi de „trîntirc" 
a celor două partide, s-ar putea să nu 
mai promoveze nici o echipă în scria a 
H-a. (S \IIIN (IUBII).
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Reorganizarea era necesară
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Din )8 mai a.c. fosta 
R.A.G.C.I Deva s a re
organizat in baza Deciziei 
nr. 18 a Consiliului Jude
țean Hunedoara. In urma 
discuțiilor cu primăriile 
Brad, Câlan, Hațeg și Si- 
meria, orașe unde regia a- 
vea filiale, s-a convenit ac
tuala organizare. Adică 
transformarea fostelor fi
liale in regii. Firește, a- 
ceas’.a a presupus și o re
distribuire de personal ți 
patrimoniu. .Amănunte de
spre acest proces, dc care 
mulți deveni leagă speran
țe dc reducere a tarifelor 
pentru serviciile prestate, 
am primit de la conduce
rea R.A.G.C.I.. Deva: ec. 
Ghc irgbp l’ara. director 
general, ing. C'orneliu lo- 
nescu. director adjunct. 
Și ce. Zamfir Blendea, con
tabil șef.

In actuala organizare, 
regiei din D va ii revine 
administrarea activității 
din municipiul reședință 
de județ și din localități
le rurale Bia, Dobra, Cer- 
tțj. Z m, Grind. Șoimuș, 
Hărău. De asemenea, uzi
nele de apă de la Sintă- 
măria Orlea ți Batiz ți 
magistrala care alimentea
ză cu apă orașele IL.țeg, 
Călan, Sitncria și Des a.

Reorganizarea s-a făcut 
in temeiul I-egii 15/1990. 
Astfel In baza art. 1? din 
această lege, Consiliul Ju
dețean Hunedoara a numit 
noile consilii de adminis
trație aferente fiecărei re
gii. Consiliul de adminis
trație al R.A.G.C.I. Deva 
a procedat ]a restru-tura- 
rca conducerii execut'vc la 
1 persoane, față de 4 cite 
eiau înainte. De a-eme- 
rea, in temeiul art. 56 din 
acerași lege 15/1990, per
sonalul TESA din servicii
le funcționale a fest dis

tribuit proporțional cu ac
tivitatea noilor regii înfiin
țate, numărul dc persoane 
repartizate fiecărei unități 
ți specialitatea acestora 
convcnindu-se cu conduce
rile acestora. In acest fel, 
colectivul regiei devene, 
moștenit integra] de la 
defunctul grup, s a dimi
nuat cu 32 dc persoane 
care au fost redistribuite, 
plus personalul disponibi- 
lizat in urma redimensio- 
nării serviciilor birourilor 
și compartimentelor, în to
tal 47 de oameni. Cele 32 
de persoane au fost trans
ferate in interesul serviciu
lui. înccpînd cu 1 iunie 
a.c., la regiile nou înfiin
țate. Tot în mod propor
țional s-a împărțit și pa
trimoniul format din mij
loace fixe și circulante, in
vestiții, utilaje.

Reorganizarea a generat 
frâmîntări șj nemulțumiri 
din partea celor obligați 
să muncească în cadrul 
regiilor din alte orașe de- 
cit in Deva. Calificînd a- 
titudinea celor care nu sint 
de acord cu acest proces 
drept ..conservatorism co

munist’. dl director Raia 
a mai precizat : „Această 
restructurare c dureroasă 
din punctul de vedere al 
unor persoane care nu ac
cepții prețul reformei , 
dar necesară. Fără această 
reorganizare nu mai pu
team supraviețui".

Conducerea R.A.G.C.I,. 
Deva a insistat să-i infor
măm pe cititorii noștri că 
serviciile oferite beneficia
rilor lor nu au de suferit 
in urma reorganizării. 
Dimpotrivă. Activitățile dc 
reparații și pregătiri pen
tru iarna viitoare, pentru 
care în acest an sint pre
văzute 50 de milioane de 
lei, se derulează normal. 
Regia are ambiția ca mu
nicipiul Deva să fie unul 
dintre cele mai avantajate 
orașe ale țării privind cu
rățenia, alimentarea cu a- 
pă caldă și alte servicii. 
In acest sens secțiile de 
producție sînt încadrate 
cu specialiști. Ca benefi
ciari ai serviciilor regiei 
devene nu ne rămîne de- 
cît să așteptăm materiali
zarea acestor promisiuni.

VIORICA ROMAN
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LICITAȚIE
J

Compania de turism pentru tineret-S.A.
cu sediul în București, str.
Dem. I. Dobrescu, nr. 4—6, 

sectorul 1,
Vinde prin licitație publicâ

conform Legii nr. 58/1991, 

H. G. nr. 63 și 758/1991, ur

mătoarele active :

Nr. crt.

1.

2.

3.

Denumirea activului
Preț de

Adresa pornire 
activului

Taxa dc 
partici
pare (Ici)

CABANA 
IZVORU

CABANA

„TELESCHI" 
MUREȘULUI

„RUNC"

CABANA
VALEA DE PEȘTI

Hilar 
t

k
lie

cu pflilii 
«I

i> 
le
nul 
iunii
lie 
publica
* z
irferiia

irope

Orl4

CINE
ÎL CUNOAȘTE?
In ziua de 1 iunie 

a.c.. în jurul orei 13, in 
sala dc așteptare a sta- ■ 
ției C.F.R. Brad a fost 
găsit mort cetățeanul 
al cărui chip îl prezen
tăm în fotografie. Cine 
poate da relații este 
rugat să anunțe Poliția 
T.F. Brad, telefon 50982. I

Vizionarea activelor sc poa
te face la fața locului, în zilele 
dc luni piuă vineri, între orele 
10—16, iar documentația dc 
prezentare și informații se pot 
obține dc la domnii Blaga loan 
și Miu Ion, la telefon 117936 și 
fax 114938, zilnic între orele 
9—20.

Licitația deschisă cu striga
re va avea Ioc în ziua de 10 iu
lie 1992, ora 10,00, la sediul 
Casei dc Licitații „Viamond**, 
str. Căderea Bastiliei nr. 61 B, 
sectorul 1, București.

Taxa de participare la lici
tație și garanția dc 10 la sută

57 000 000

203 000 000 
pornire a licita-

i
30 000 ț

60 000 t

75 000l

Izvoru
Mureșului 
județul 
Harghita 21000 000 
Cimpulung
Moldovenesc 
județul 
Suceava
Cimpu 
lui Neag 
județul 
Hunedoara

din prețul de
ției pentru activul la care sc 
licitează sc achită în numerar 
la casieria Casei de Licitații 
„Viamond" sau cu CEC în con
tul S.C. Viamond — SRL, nr. 
40.72.106.101.47 — BCR — Fi
liala sectorului 1 București, pî- 
nă Ia 1 iulie 1992.

Terenurile aferente activelor 
se dau în folosință piuă Ia cla
rificarea situației juridico, con
form II.G. nr. 834/1991.

PRESELECȚIA LICITANȚI- 
LOR VA FI IÂCUTA CU 10 
ZILE ÎNAINTEA ȚINERII LI
CITAȚIEI. (677)

In gardă !
• BERE CU... BU- 

( Ut. „Politica prețu
rilor se dovedește, a fi, 
in unele situații, o cale 
dc a băga mina in buzu
narul cumpărătorului, mai 
mult decît limitele legali
tății. O asemenea situa
ție a fost consemnată. în 
22 mai a.c., la S. < 
„Mobilux Trans" S.R.L. 
Deva, unde berea a fost 
revindută la preț de ali
ni* ntație publică, cu un 
adaos comercial de sută 
la sulă, il< și societatea nu 
poseda autorizație pentru 
acest g< n «le activitate. 
Proprietarul firmei — dl 
A floare Constantin — a 
fost sancționat cu o a 
m<n<lă de 120 060 do lei 

iar contravaloarea r«zjilia- 
tâ din vînzarea berii

(87 3t>0 de ici) cu adaus 
peste 30 la sută a fost 
confiscată.

• EVIDENTA sub... 
SEMNUL ÎNTREB Util. 
Nu numai mărfurile din 
magazine trebuie să fie 
in ton cu J<-gea, ci și evi
dențele contabile. Faptul 
a fost semnalat la con
signația „Călâmar", din 
Brad, unde evidența con
tabilă nu era in confor
mitate Cil Legea 82/91. 
Tot la această consigna
ție, cu ocazia controlu
lui, s-au confiscat 73 de 
borcane cu cafea Ness, 
iar dn<i Teodora Călă- 
mar — proprietara ma
gazinului — i s-a aplicat 
o amendă dc 50 000 dc 
loi.

ROMANȚE ȘI UMOR

ll*s.uit, s-p în lieiat sta- 
gtum.i 1'91—92 a SFllI- 
LOR DE ROMANȚE Șl 
UMOR, de la Simcria. In
vitați do onnaio au lo*t 
binc'-unoscuții și fndrii- 
gițil soliști vo'-alj ACHIM 
NIC.A și DRAGAN MUN
TEAN care, ia insisten
țele >.p<'ctiloriJor, au ofe
rit In dteva reprize bu- 
siiotz» bogate de alese me
lodii populare. z\u cinVit 
— pe lingă romanț** — a- 
lăturl de el : Nclu Ban 
Fîntină, DartiWa Borcan, 
Diooisi*’ Boldljar, Venera 
(Jritescii, Traian C'râcin- 
nea*', Fii abet,o Munlc.inu 
;i Emil T.n novr-țchb Or- 
■ ho.ira a fost -’ondină de 
ingine* il J-iliu Verni* bos 
'II și *|e 1,-ilu \iuz.m. De 
.r.i'mom a J.< in bid*" a

■ . >goi-, i', a a I 'nu' . .î fie

prezenți și m* mbrii forma
ției „Maris", condusă do 
Mihai Bari. Partea umo
ristică s-a bucurat, de 
astă dată, de prezența cu
plului rlr. Lucian Bumlica 
și Vaslie Moraru, de la 
Casa de Cultură din Prad, 
ale căror poante au fost 
„gustate" de cei prezenți.

Firesc, s-au derulat tra
diționalele concursuri iio 
„catrene ți epigrame" șl 

>1 intitulat „Recunoașteți 
romanța ?" Au fost ne- 
numărați concur* nțl ți tot. 
atîtca premii...

Pașii dc dans, în acor
durile orchestrelor combi
nate, nu încheiat stagiu
ne, vrllor de romanțe țl 
umor, -are se vor relua 
în toamna m un festiv.',).
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SOCIETATEA COMERCIALA
„COMLEMN** S.A.

sediul in Deva, btlul Decehal, bl. C, parter

Invită pe toți clienții care au cumpărat 
mobilă cu plata în rate să-și achite sumele 
ce le mai datorează, pentru a se evita calcu
larea unor dobinzi majorate, în funcție de 
dobinda practicată dc bancă. (676)

COOP. „SOLIDARITATEA** DEVA

ANGAJEAZĂ

\

î

i
i**

De asemenea, angajează persoane cu mun
ca la domiciliu în prestări servicii.

Informații la sediul cooperativei din Deva, 
hdul Decehal, bloc C, parter, telefon 29512. 

(675)

P R O G R A M AREA

filmelor in unitățile cinematografice 
pentru perioada 10—14 iunie a.c.

»

(S.U.A.) ; Uite J

___  , ... . 1 
Hunedoara — Divorț d*n dragoste (lto- | 
.____________I I T v

trezi polițistul 
care doarme (Franța) ; Mi sc spune Bruce Eee 
(S.U.A.)

„ZAIlANir* Brad — A 11-a poruncă — (România); 
Femei periculoase (S.U.A.)

„PATRIA" Orăștie — Anul Dragonului (S.U.A.) ; Un 
Frankenstein negru (S.U.A.)

.,DACIA’* Hațeg —- Fele moderne (S.U.A.) ; .Amar, 
Akbar Anthony (India)

„1 LACARA* Hunedoara — Videocinemn 
„MURESUI," Sinicria —• Videocinema; Vinătorul de 

gangsteri (Italia)
„LUMINA" Hia — Norocul ghinionistului (I ranța— 

Mexic).

„PATRIA" Deva — Intîrnplări stranii 
cine vorbește (S.IJ.A.)

„MOIIFRN" 1 
mânia) ; Predator (S.U.A.)

t ASA DE ( UI.TUR4 Călăi» — Nu

'i

SOCIETATEA 
..ELIS** S.A.

COMERCIALA 
HUNEDOAR A

A N U

t a B

I
•»

I
I*
I% I 
I
«8

I
K

I

N Ț
Persoanele care au comenzi la argintăria, 

argăsitoria și vulcanizarea S.C. „Elis*‘ S.A. Hu
nedoara, din str. Eeaterina Varga, nr. 3, sînt 
rugate să se prezinte in perioada 15 iunie — 15 
iulie 1992, pentru a-și ridica produsele, întru- 
cît aceste activități îsi încetează activitatea.

(661)

S.C. SUINPROD S. \. ORĂȘTIE 
(fost I.S.C.I.P. Orăștie)

tineret porcin in greutate de 1 
prețul de 250 lei/kg, scroafe

Vinde 
Icg/cap, la 
la prețul de 160 lei/kg și carne porc în 
să la prețul dc 300 lei/kg, in zilele tic 
miercuri și joi ale fiecărei săptamini.

Pentru informații suplimentare vă 
adresa la telefoanele : 41610 sau

<11

I

I
I15—50 , 

tarate | 
earca- ’ 
marți, |

* 
puteți | 

42504.
(646)

SOCIETATEA COMERCIALA 
UTII \J GREU s. \.

I
*

I
bl

I
I

sediul in orașul Basarabi, str. Ciocîrliei nr. 1, ' 
Județul Constanța

Organizează in anul 1992, săptămmal. în fiecare » 
de vineri, ora II», licitație publică pentru vînza- 1 

mijloace fixe : • mijloace dc 7
construcții £ mașini u- (

zi 
rea următoarelor 
transport • utilaje pentru 
neltc 0 macarale • automacarale Q autoincărcătoa- ■ 
re O excavatoare de mare capacitate Q locomotive | 
LDH ți LDE 0 mașini electrice <lii> dotarea excava- v 
(oarelor dc mare capacitate.

Dc asemenea, livrează la preturi aiantajoase ur- J 
matonrelc tipuri de eleniciiți ncumtilalorî tracțiune i 
licență „VARTA" — import lll'l(. \lll\:

• 3 PAS 110—210 Aii
• I PAS 215—220 Ah
• 1 PAS 310—280 Ah
Relații suplimentare se pol obține '■ 

tcbnic-prodlicție, teleloane 912/11219 
31121, interior 110, 111, 213, respectiv 
telefoane 912/31063, 912/31120, ml. 1

f t •

la serviciul 
sau 912/31120, i 

filiala depozite. J 
11. (657) I.

I



CUVÎNTUL LIBER ■ NR. 637 • MIERCURI, 10 IUNIE 1992

-----
PUBLICITATE

CONVOCĂRI

• PARTIDUL Național 
Liberal, organizația Simc- 
•ia, convoacă membrii la 
o ședință extraordinară, 
fot t! iunie, ora 18, în 
•ala Primăriei.

(4111)

VÎNZARI— 
CUMPĂRĂRI

• VIND ARO 10-4, re
morcă, autobasculantă 0,7 
t, semiremorcă, elemenți 
calorifer, rusești. Deva, 
str. Merilor, nr. 14, tele
fon 14974. (4228)

• CUMPĂR casă sau a- 
parlament în Brad. Tele
fon 56196.

(1413)
• ViND apartament 4

camere, ultracentral, 2 băi, 
parchet, telefon, în valută. 
Deva, telefon 11570, după 
ora 16. (4412)

• VIND urgent aparta
ment 2 camere, confort I, 
bdui Bălcescu. Deva, te
lefon 20692. (425G)

• VIND rochie mireasă. 
Import, croi deosebit, mă
rime 42. Deva, telefon 
11614, după ora 17.

(4414)
• VIND apartament 2 

camere. Hunedoara, te
lefon 21915

(4116,
• VIND apartament 2 

camere, ultracentral. Al. 
Patriei. Deva, telefon 27596.

t (4417)
• ViND apartament două 

camere, beci, zona pieței.

Deva, telefon 28360.
(4418)

• VIND apartament două 
camere, proprietate, par
ter, cu telefon. Deva, Goj- 
du, informații telefon 935/ 
43718, orele 18—20.

(4410)
• VIND motor și piese

pentru Dacia 1 100. Deva, 
telefon 13876. (4420)
• VIND magnetofon Ros

tov, boxe Unitra, 75 W. 
Deva, telefon 28ȘG7.

, (4121)
• \ ÎND Dacia 1 310, preț

convenabil. Deva, str. Mi
hai Viteazul, bl. 40, ap. 41, 
după ora 16. (4423)

• VIND camionetă 
Mercedes, 3,5 t. acope
rită, foarte bună. De
va, 13487, orele 15— 
23.(4422)

• CUMPĂR cutie viteze
automatică „Audi 80". De
va, telefon 2G709, după ora 
20. (4429)

• VIND P C Amstrad
3286, monitor color și im
primantă. Deva, telefon 
15679 (pînă la ora 13) sau 
28913. (4424)

• ViND butelie aragaz, 
normală. Deva, telefoane 
22326 sau 21330.

(4431)
• ViND .Volkswagen 

Passat CDS, în stare de 
funcționare, pentru piese 
de schimb. Deva, telefon 
19182, după ora 18.

(4130)
• VÎND spațiu comer

cial demontabil, mărimea 
3x6 m. Deva, telefon 
12017, după ora 16.

(4127)
• \ ÎND convenabil mi-

U.J.C.C. HUNEDOARA — DEVA

ANUNȚA agenții economici că prin de
pozitele sale cu ridicata din :

i • Deva, str. Ardealului, nr. I, telefon 
15231;

• Hațeg, str. Riul Marc, nr. 23, telefon 
73*)?;

• Brâu, str. Gării, nr. 5, telefon 5158G 
oferă un sortiment diversificat de mărfuri

alimentare și nealimentarc la cele mai avan
tajoase prețuri.

Adaos comercial negociabil.

Informații suplimentare — U.J.C.C. Deva, 
Serviciul comercial, telefon 11223. (650)

MINISTERUL ECONOMIEI Șl FINANȚELOR
DIRECȚIA GENERALA A FINANȚELOR

PUBLICE

HUNEDOARA — DEVA
Str. 1 Decembrie, nr. 30, Deva

Organizează la sediul instituției în ziua 
de 10 iulie 1992, ora 10, licitație publică, con
form Hotărîrii Guvernului României nr. 662z 
1991, pentru următoarele autoturisme i

• DACIA BREAK — cu nr. de înmatriculare j 
l-HD-5496, aflat în custodia Primăriei muni
cipiului Deva ;

• DACIA 1 100 — cu nr. înmatriculare 1-HD- 
5895, aflat în custodia Primăriei municipiu- . 
lui Deva ;

® DACIA 1 300 — cu nr. înmatriculare 3-HD- 
305, aflat în custodia Primăriei Orăștie ;

• OPEL ASCONA — cu nr. înmatriculare 
DAH-AJ-99, aflat în custodia domnului Lă-

| zărcscu Nicolae, din comuna Mărtinești, jud. 
Hunedoara.
Documentația privind starea tehnică a auto

turismelor și alte informații necesare privind 
condițiile ae participare la licitație se po! ob
ține la sediul instituției, telefon 16141.

(687)

crobuz Ford Tranzit, te
levizor color Telefunken, 
telecomandă. Deva, tele
fon 16984. (4426)

• VÎND una baracă 
metalică, 8x3, cu Instala
ție electrică monofazlcă șl 
trifazică. Deva, telefon 
16187, orele 17—21.

(4433)
• ViND orgă Yamaha

DX 21, difuzor RFT, 50 
W. Deva, telefon 21064, 
după ora 16. (4435)

• VÎND apartament 2 
camere. Deva, str. Lilia
cului, telefon 25333.

(3990)

SCHIMBURI 
DE LOCUINȚE

■ SCHIMB garsonieră, 
proprietate, Geoagiu-Băi, cu 
Deva, exclus Micro, Dacia, 
informații telefon 21408, o- 
rele 7—14, sau Al. Păcii, 
bl. A 5/2, ap. 22, orele 20 
—22. (4419)

• SCHIMB casă, depen
dințe, anexe, teren arabil, 
în Cherglieș, cu aparta
ment 3—4 camere. Deva, 
telefon 20690, după ora 
21. (4415)

• SCHIMB apartament 
3 camere, confort I, cu 2 
camere, exclus Micro. De
va, telefon 22333.

(4432)

ÎNCHIRIERI

• ÎNCHIRIEZ spațiu
pentru depozit en-gros. 
Hunedoara, telefon 11174, 
după ora 16. (3521)

PIERDERI

ropa S. A. Hunedoara, pe 
numele Boroș Argentina. 
Se declară nulă.

(3520)

DECESE

• COLECTIVUL Coo
perativei „Astra" De
va este alături de co
lega Rodica Covrig, în 
aceste momente grele, 
la moartea fulgerătoa
re a soțului,

ALEXANDRU 
COVRIG,

Sincere condoleanțe. 
(4425)

• SOȚIA Rozalia și fiica 
Margareta mulțumesc prie
tenilor, rudelor, vecinilor, 
cu deosebită stimă colec
tivului Ocolului Silvic Pul 
șl tuturor celor care au 
fost alături de no! la con
ducerea pe ultimul drum 
a celui care a fost un iu
bit și bun soț și tată

PAMITL (FILI) D \NCIU, 
din comuna Pui, sat Uric. 
Dumnezeu să-l odihnească 
în pace ! (4428)

• FAMILIA Opra 
mulțumește din suflet 
tuturor celor care au 
fost alături de ca, în 
greaua încercare prici
nuită de pierderea ce
lei care a fost o bună 
soție si mamă, 

PARASCHIVA 
(TUȚA) OPRA.

(2991/3992)

i

• PIERDUT legitimație 
serviciu, eliberată de Me-

j S.C. PRIMOTEHNICA S.R.L. „ALECS"
} AVEȚI PROBLEME MATERIALE?
[ DORIȚI SĂ VA COMPLETAȚI BUGETUL
J FAMILIEI ?
) AVEȚI ÎNCREDERE ÎN NOI !

ț Societatea comercială „PRIMOTEHNICA" 
l S.R.L, Brașov prin sistemul de întrajutorare u- 
i manitară. „ALECS“, înmatriculată la Registrul 
’Comerțului Brașov sub nr. J08/517 și D.G.F.P.
nr. 280, vă oferă această posibilitate.

1t
II

Orice persoană posesoare de buletin de 
identitate care va vira în contul nostru suma 
minimă de 750 lei (contravaloarea unei acțiuni) 
va avea un beneficiu de patru ori mai mare 
dccît suma investită, după numai 30 zile lucră
toare de la data depunerii. j

în funcție de banii de care dispuneți pu-J 
teți participa cu cîștiguri cuprinse între 3 000 i 
lei și G0 000 lei ț

Investiții Beneficii Investiții Beneficii i
750 lei 3 000 lei B 250 lei 33 000 lei'

1500 6 000 9 000 36 000 1
2250 9 000 9 750 39 000 1
3000 1.2 000 10 500 42 000 I
3750 15 000. 11 250 45 000 |
4500 18 000 12 000 48 000
5250 21 000 12 750 51 000
G000 24 000 13 500 54 000
6750 27 000 14 250 57 000
7500 30 000 15 000 60 000

Doritorii se pot înscrie la sediul firmei din 
Brașov, str. Mureșenilor, nr. 25 (fosta 7 No
iembrie). Program zilnic 8—18, sîmbătă B 12. 
Telefon 92/14 40 27.

Persoanele din alte localități pot participa 
la sistemul nostru de întrajutorare trlmițînd 
sumele cu care vor să participe prin mandat 
postai cu confirmare de primire pe adresa :

S.C. „PRIMOTEHNICA" S Il.L. „ALECS", 
Oficiul P.T.T.R. Nr. 1 Brasov, cod 2 200, cont 
bancar nr. 4072510129 — B.C.R. Brașov.

Ciștigurile vor fi trimise în aceste situa
ții prin mandale poștale pe adresa dumnea
voastră.

*

i

ÎNCREDERE C1ȘTIG RAPID 
(632)

LICITAȚIE

în 24 iunie, ora 9, 1992, la sediul Consi
liului Local al Orașului Călan are loc licitarea 
unui grajd în zona Streisîngiorgiu-Ohaba.

Relații și înscrieri la sediu, pînă în data 
de 22 iunie, ora 15, 1992, (683)

i

<

SOCIETATEA COMERCJ 11, A
„AGROTUR" S.R.L.

Vinde en gros :

• ȚIGĂRI IMPORT

• COCA COLA — cutii de 330 ml

• CIOCOLATA IMPORT

• DULCIURI DIV ERSE

• CAIEA NESS

• BERE IMPORT

*

I

(

SOCIETATEA COMERCIALA 
„CRIȘUL" S.A. BRAD

cu sediul în Brad, str. Republicii nr. 
județul Hunedoara

II,

Informații suplimentare obțineți telefonind 
Ia 956/68189 — BAZA DE AGREMENT (CAM
PING) ȘOIMUȘ — Județul Hunedoara. (C.E.C.) i

*

ni de l
73) (

Organizează în ziua de 27 iunie 1992, ora 
CONCURS pentru ocuparea postului de :10,

• CONTABIL ȘEF

Condiții de studii : superioare sau medii.
Condiții de vechime : 5 ani — 10 ani 

activitate economică. (671

vedere
S.C. FEMINA SRL BRAȘOV’

Cu formula modernă a jocului ele întraju
torare și filiale în numeroase localități caută 
parteneri serioși, onești, pentru a deschide noi 
sucursale.

r
Telefon 92/113186 după ora 18. (685)

f

ATCOM DE\ A 

str. Aurel Vlaicu, nr. I,

VINDE EN -GROS :
• cauciucuri Michelin noi 115/13, 155/(3,

165/13, 175/14 6000 lei/ buc.;
• țigări : Camel, Viceroy, Assos, Winches

ter, LM ;
• cafea ness Amigo ;
• stofă și tergal import (650—950 lei/ml). 

Informații telefon 11581. (686)

S.C. „TRANSLOC" S. A. I)E\ V

Str. Depozitelor, nr. 2, telefon 956/236 13

i i 
iI i l i 
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și
• uleiuri motor S.U.A., antelope 650/16 

1100/20 precum și piese auto (pompă apă, 

pompe injecție radiatoare, acumulatori auto 
TUDOR).

i

i


