
ROMiMA ARE

UH NOU GUVERN
- în cursul- dimineții c.e 

ieri, cele două Camere ale 
Parlamentului României, 
reunite In plen, au conti
nuat dezbaterile asupra 
programului prezentat de 
primul ministru desemnat, 
dl Nicolae Văcăroiu, și a- 
supra listei noului guvern 
propus. După încheierea 
dezbaterilor, s-a procedat 
lâ exprimarea opțiunilor 
prin vot secret, cu bile. Cu 
majoritate de voturi, Par
lamentul a acordat,încre
dere guvernului Văcăroiu 

•și programului guvernării 
sale. Așadar, înqeptnd de 
ieri, România are un nou 
guvern. Să fie într-un ceas 
bun!

• MODIFICĂRI de ta
xe VAMALE. Pentru fie
care autovehicul și re
morcă sau semiremorcă, în 
baza HG 641/1992, se per
cepe o taxă pentru îryfr -pli
nirea formalităților vama
le la trecerea frontierei Ro

mâniei, în sumă de 20 dolari. 
Această reglementare a in
trat in vigoare de la 30 
octombrie și se referă la 
vehiculele care provin din 
țări care percep astfel de 
taxe.

• DEROGĂRI la ÎN
MATRICULĂRI AUTO. Ve
nind în întâmpinarea so
luționării problemelor ri
dicate de unii cetățeni ro
mâni care au lucrat în 
străinătate sau se repa- 
triază, Guvernul României 
a decis ca prin derogare 
de la reglementările în vi
goare, aceștia să poată în
matricula în țară un sin
gur autovehicul și o sin
gură remorcă avînd o ve
chime de cel mult 12 ani 
față de anul in care s-au 
efectuat formalitățile va
male. Actul normativ care 
prevede această derogare 
modifică HG 625/1992, ce 
modifică HG 594/1991 re
feritoare la verificare^. în
deplinirii condițiilor teh
nice de către autovehicu
lele și remorcile care cir
culă pe drumurile publice 
din țara noastră.

« » ;AN A — NUMĂ
RĂTOARE INVERSĂ, tn- 
cepînd cu data de 1 ianua
rie 1993 este obligatorie U- 
tilizarea balanțelor cu afi- 
șaj și a aparatelor de mar
cat electronice. HG 319/ 
1992 subliniază în art. t 
că sînt exceptați de la a- 
ceastă reglementare doar 
„agenții economici care 
prin specificul ÎOf utili
zează documentele cu re
gim special (bilete, docu
mente etc.) precum și cei 
care desfac produsele în 
piețe, târguri și oboare.

• NOUA INIȚIATIVĂ 
DB PACE. Franța, cu spri
jinul altor state, in special 
Italia, va încerca să relan
seze negocierile de pace 
de la Londra asupra fostei 
Iugoslavii ,a afirarât pur
tătorul de cuvint al mi
nisterului francez' de ex- 
terne. Daniel Bernard, ci
tat de REUTER. Acesta a 
apreciat că inițiativa, o- 
dată finalizată, ar putea 
bauttrjbui la-reducerea pro
porțiilor conflictului din 
Bosnia-Herțegovina. Con
ferința de pace de la Lon
dra, organizată în august, 
a eșua' fără a reuși să 
pupă capăt luptelor și ac
țiunilor de..- „purificare; et
nică** din Bosnia.

(Mediafax)

| Pînă în ultima clipă
* am sperat că nu va ple- 
I ca. Nu-1 cunoșteam tn-
* să îndeaj'uns. El e un om 

de cuvînt, ceea ce nu seJ vede -chiar In fiecare zi. 
îndeplinește ce a promis 
și ce e convins că trebuie

* făcut, chiar dacă știe 
I că va deveni impopular.
* îl interesează eficiența, 
| nu popularitatea: „De-
* mocrația — zice — tre-
Ibuie să fie nu numai le- 

w gitimă, ci și eficientă". I' ‘ La el, spiritul pragmatic 
ține loc și de fanațism 

’ și de sentimentalism. A 
| venit îiitr-un moment 
• cumplit de greu șl a fost 
| perfect conștient la ce 
; se înhamă. Cum s-ar 
| zice, lucrurile i-au 'fost 
* clare de la încoput. Nu-1 I' plac decît lucrurile cla

re, căci, cum zicea cu un 
' prilej, „dacă lucrurile 
; nu-ți sînt clare, te bă- 
. lăngăni". El nu s-a bă- 
I lăngănit. Nu-i plac cei 
J care se bălăngăne, nu-i 

plac apele tulburi, nici J echilibristica îritre două I. luntri. Nici marile tobe 
populiste. Nu-i place ni- 

J mic ce sună a gol. El e 
I om al cifrei și știe că

doi și cu doi fac nesmin
tit patru, iar dacă nu fac 
patrq, înseamnă că, un
deva, ceva nu e în re
gulă și atunci .trebuie vă
zut ce nu e în regulă.

. începuse să se vînturel- 
deea că România e o ța
ră neguvernabilă. El a

a consolidat ceea ce au 
început aceia. Avantajul 
guvernului său a stat în 
a fi fost lăsat să lucreze. 
Cu mici excepții — nu-i 
așa ? — precum ultima 
tentativă de șantaj or- 
tăcesc, pe care însă • a 
dezamorsat-o rapid.- „Ca

tă calitate. întrebat dacă 
nu va candida la preșe
dinție, a răspuns ■ scurt 
că nu crede să aibă ca
litățile care se cer unui 
președinte. Cîți dintre 
prezidențiabilii care n-au 
reușit să-și agonisească 
suta de mii de semnături

LA DESPĂRȚIREA DE STOLO
demonstrat că e perfect 
guvernabilă. Și a făcut-o 
fără să-și asume ' merite 
(pe care, de altfel, le a- 
re) și fără să lovească în 
guvernul care i-a prece
dat, cum se întrec să 
facă toți chibiții impo
tenți de pe margini. Nu-i 
place' să ridice piatra. 
Nu-i treaba lui și. In a- 
fară de asta, e un gest 
lipsit de eleganță. Iar 
stilul său are eleganța 
spadei: tăios, tranșant, 
corect. Nu numai că n-a 
dat în cei dinainte, dar 
a recunoscut deschis că 
n-a pornit de la zero ci, 
dimpotrivă, a continuat și

mine nu și-a găsit omui“, 
a declarat după aceea. 
Mulți nu și-au găsit o- 
mul cu aL Pentru că nu 
se lasă intimidat, influen
țat, șantajat, manevrat, 
iar tupeul, mitocănia, in
solența sînt prompt ples
nite peste bot.

Ai zice că e fragil — 
și poate chiar e — dar 
e limpede că ceea ce-1 
susține sînt nevăzutele 
corzi de oțel ale compe
tenței și onoarei. Sub 
fruntea-i foarte înaltă se 
aud zumzăind în perma
nență conexiunile foarte 
fina și complicate ale 

unui „apple“ de o excelen

și-au pus problema că 
un președinte trebuie să 
aibă niște calități anu
me ? Modest fără ipocri
zie, dar conștient de va
loarea’ sa, e simplu, fi
resc, spontan și are obi
ceiul iritant de a spune 
oblu ce gîndește. Cum a 
făcut și la ultima con ■ 
ferință de presă, oferind 
un spectacol mai capti
vant decît orice Dallas, 
deși nu e un orator, e- 
locința sa extraordinară 
realizîndu-se prin expre
sia ochilor, prin mimică, 
prin gest, prin intonație 

și accente afective și — pa- 
radoxal-prin frazele râma-

se în suspensie. Sa șl Ia ul
tima sa înfățișare în Se
nat, cînd, petrecut de a- 
prige hămăituri patrio- 
tard-populiste. dinspre o- 
grăzile din stânga uliței, 
șî-d păstrat calmul și ți
nuta, răspunzînd cu ar
mele sale imbatabile — 
știința de carte și logica 
cifrei — încheind cu u- 
na, dintre zicerile sale 
memorabile, învăluite în- 
tr-o indicibilă ironie: 
„Fiți îngăduitori CU cei 
care au încercat să facă 
ceva și n-au reușit; ei 
sint, oricum, mai buni 
decît cei care au încer
cat să facă nimic și au 
reușit".

Cel mai prețios lucru 
pe care I-a făcut însă — 
și cu care va rămîne 
în Istorie"— au fost a- 
ceste alegeri desfășurate 
într-un climat de civili
zație și corectitudine. Da
că nu tuturor ne convi
ne ce a ieșit; asta nu e 
vina lui. El cuvîntul și 
i-a respectat Poate ple
ca împăcat.

Umblați cu bine, dom
nule Theodor Stolojan !

RADI CIOBANI
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CUVÎNTUL LIBER
COTIDIAN INDEPENDENT j

DIVERSIFICARE Șl CALITATE
Acționînd cu perseveren

ță și responsabilitate pe 
linia perfecționării și di
versificării producției și 
serviciilor, conducerea Sta
ției de Utilaje și Transport 
Deva — din cadrul S.G. 
„Gondor" S.A. — a orga
nizat, de curînd, două noi 
activități. Ni le-a prezen
tat, succint, dl ing. loan 
Galea, directorul unității.

— Prima include exe
cutarea anumitor lucrări de 
construcții de mici dimen

siuni — atât pentru nevoi
le secțiilor șl atelierelor 
proprii, cît și pentru toți 
întreprinzătorii economici 
și persoanele particulare 
care apelează la serviciile 
S.U.T Deva. în aceste lu
crări valorificăm cu ma
ximă eficiență produsele, 
materialele de construc
ții pe care le realizează co
lectivele noastre.

A doua activitate este 
cea de reparații de autotu
risme și alte mijloace de

trasport auto - ■ tinichige- 
rie, vopsitorie, izolații etc. 
— și este destinată, de a- 
semenea, intereselor unită
ții, dar și tuturor celor 
care ne solicită serviciile, 

Și aș mai face o subli 
niere : calitatea bună, ope
rativitatea și costurile re
duse recomandă această ac
tivitate ca deosebit de e- 
ficientă, atît pentru noi, 
cît și pentru clienți.

DUMITRU GIIEONEA

LEGTIA DE BUN GUST
Nu credeam că-mi va • 

fi servită într-un autobuz 
în care trebuia să consum 
ore de mers și în care 
m-am instalat fără trage
re de inimă, înspăimîntat 
de experiențe anterioare, 
cînd am fost fie martor fie 
victimă al desfășurărilor 
suburbane specifice călă
toriei în comun. Gînd am 
urcat în autocarul 31 HD 
6557 al Societății Gomer- 
ciale „GORATRANS" De
va, pentru un periplu pe 
ruta Deva — Reșița, nici 
măcar nu puteam bănui 
surpriza ce mă aștepta. Nu 
știam atunci că amfitrionul 
nostru, aidoma unui vră

jitor, va reduce la pioasă 
tăcere, la o liniște solară, 
toți călătorii, servindu-le, 
pe Ungă liniște și tăcere, 
bucurii estetice de cea mai 
bună ținută. Gu simț al 
măsurii și eu discreție, a 
umplut habitaclul auto
carului cu sunete ale unor 
partituri situate Ia nivele 
armonice din care se de
gaja un lirism învăluitor, 
ce a așezat unde de lumi
nă pe chipurile călătorilor. 
Autorul acestor cinci ore 
de bucurii estetice, nimeni 
altul decîț șoferul Ionel 
Faur, dovedește că dispune 
de un registru spiritual de 
cea mai bună ținută și es

te, fără a-și aroga vreun 
astfel de merit, un maes
tru, o persoană cu dispo
nibilități spirituale con
taminante. Ceea ce pare 
deosebit este împrejurarea 
că, în ciuda faptului că 
este un animator de bună 
ținută, în marea sa modes
tie nu se consideră mai 
mult decît un șofer.

Gînd îmi va fi dor, cînd 
sufletul îmi va fi însetat 
de muzică, voi reface că
lătoria, dus-întors, la și de 
la Reșița, în ciuda costu
lui astronomic al acesteia.

TIBERIU VANCA.
Brad
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Călătoria cu trenul devine un... lux
Creșterea prețurilor ca 

urmare a „bombei petro
liere" are implicații ime 
diate în- toate segmentele 
economico-sociale. Astfel, 
din 18 noiembrie a.c., ora 
zero, costul biletelor de că
lătorie pe CFR s-a- majo
rat cu 60 la vută. Din noile 
prețuri' am spicuit. spre 
exemplificare, cî'evi ; De
va — București, tren per
sonal — 1550 lei clasa 1, 
1030 lei clasa a IT-a ; ac
celerat - - 1758 lei clasa I. 
1166 lei elasa a II a ; rapid 
— 1862 lei elasa I, 1238 de 
lei clasa a Il-a ; Deva — 
Timișoara, accelerat — 
879 lei clasa I, 598 lei clasa 
a 11-a ; Deva — Cluj, per
sonal — 842 lei clasa i,
551 lei clasa a Il-a.: acce

lerat 962 lei clasa I, 
640 lei clasa a II-a ; Deva 
— Arad, personal -- 686 
tei clasa I, 4c.'l 1ei clasa a 
11-a : accelerat 806 lei 
clasa I, 546 lei clasa a 
U-a : Deva — Iași, acce
lerat ■— 2226 lei elasa I, 
1487 lei clasa a Il-a,

în județ : Deva — Sime- 
ria : 47 lei. Deva — fila :
99 lei, Deva — Zam : 156 
lei, Deva • .Subcetate : 
114 lei.

Costul abonamentelor s a 
majorat, de asemenea, du
pă cum urmează : abona* 
mente cu număr nelimitat 
de călătorii : 1 — 10 km : 
1227 Iei, 11—25 km : 2298 
lei, 26—50 km : 3099 lei ; 
51—75 km: 4753 lei. 7G-
100 km : 5460 lei

pe z7
— Știi de ce „Lăstunul" n-are centuri de 

siguranță ?
— Nu.
— Să nu se confunde cu un rucsac.

0 SOLICITARE. Cetățeni) din 
zona Ilia, care și-au lucrat pă- 
mîntul prin „Agromec" jt au da
torii in produse agricole către 
„Romcereal*. solibită să se orga
nizeze preluarea acestor produse, 
fie în centrele din ilia și țlobra, 
fie cu mașini care- s<t se depla
seze prin localități după un gra
fic cunoscut de oameni. Este 
greu in condițiile de astăzi ale 
costului transportului, ca fie
care cetățean să~ se .deplaseze :la - 

iz de recepție Dobra cu 300—

400 kg de cereale, cît are 'datorie. 
Poate recepționează- cineva... 
(T. 1.)

0 TRIMIS IN JUDECATĂ, in 
data de 4 noiembrie 1992, un e- 
chipaj al Serviciului Circulație 
al Poliției Brad l-a depistat fu 
localitatea Curechiu pe ing. Va
lentin Anton Holda, din Criș- 
cior, condueînd autoturismul pro
prietate personală nr. l-HD-1731 
intr-o stare avansată. de_ ebrie
tate. Din cauza „tăriei". alco
olului a prins curaj dat- și-a di
minuat reflexele și a intrat într- 
un autobuz al S.C. Grișbus Brad, 
produetnd avarii ambelor auto
vehicule. I s-a suspendat: parmt-. 
sal de conducere, s-au - recoltat

probe biologice și în final i s-a 
întocmit dosar penal. A mai 
rămas ea instanța de judecată 
să-și. spună cuvîntul. (Al. J.l

0 O CONTRAPERFORMANȚA 
A POȘTEI BRĂDENE. 'Ntimai 
cinci zile i-au fost necesare unei 
cărți poștale să parcurgă imensa 
distanță de la Singapore la Brad 
(9 XI—14 XI 1992) Trei zile a 
ținut să consume Poștă din Brad 
pentru a transporta scrisoarea la 
destinație (14 XI—17 XI 19921 
(T. V.) -

0 PRECIZARE. După apariția 
articolului „Privatizare sau du- 
henlzare" in „Cuvîntul ■ liber* 

nr. 73» din 39 oct. 1992, Consiliul 
tocai al orașului Brad ne trimite

un răspuîis semnat de dl vice* 
primar ing. loan Marcel Socol, 
în care se fac următoarele preci
zări. Terenul- pe care sînt am
plasate. gheretele din piață nu c 
-fost, naționalizat, ci expropriat, 
ceea-ce' înseamnă că fostul pro
prietar nu va primi pămînt în 
altă parte. Cu privire la dpghe- 
nizare se menționează că; în 
Brad, doar în zona pieței s-a 
permis montarea .provizorie a 
gheretelor, pînă la construcția u* 
nui bloc. (Tr. B.)
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O șansă pentru 
directorul de eâmin

Despre directorii de că
mine culturale nu' se mai 
poate spune că sînt noi în 
meserie. Au peste doi ani 
de activitate, majoritatea 
posedîrid și atestatul pe 
funcție, dovadă că au a- 
cumulat cunoștințe serioase 
și o oarecare experiență în 
domeniu. Greutatea enormă 
pe care o întîmpină este 
aceea a posibilităților de 
gospodărire a instituțiilor 
pe care le conduc și a asi
gurării, prin autofinanțare, 
a propriului salariu. In 
acest sens, ni s-a părut 
chiar hilară afirmația fos
tului ministru al culturii, 
dl Ludovic Spiess, în fața 
Parlamentului, care vorbea 
de slaba activitate pe care 
o desfășoară aceste insti
tuții (ne gîndim, inclusiv, 
Ia casele de cultură — n.n.) 
și de imposibilitatea asigu
rării fondurilor necesare în 
vederea redresării activi
tății lor în următorii, cinci- 
zece ani, pentru că econo
mia națională nu oferă 
această posibilitate. Așadar, 
încă o perioadă nedetermi
nată, de. cultură pe... apu
cate. Un lucru trist care 
poate avea urmări incalcu
labile privind estomparea 
tradițiilor și datinilor, chiar 
pierderea specificității spi
rituale naționale.

Pornind de la o astfel 
de stare de fapt, ce 
întîmolă concret la 
ruinul Cultural din
teju de Sus ? Iată ce ne-a 
relatat dna Vișinica Vancu, 
directorul instituției. , Am 
reușit, cu mare greutate, 
să ne păstrăm taraful (di
rijor Nelu Nea«?u) cu care 
putem să organizăm ba
luri și nedei la care»să ia 
parte localnici, în primul 
rînd tinerii. Apropierea pe
rioadei de iarnă oferă șansa 
de a-și relua activitatea

cultural
călușerii, grupul de colin 
dători £rfluj=Țaș»i

& i multe persoane din 
Deva ne-au „avertizat" a- 
supra ufter fenomene pa
ranormale care bîntuie zo
na. Anume că în oraș, și 
nu numai aici, au început 
să răsară- diverși * „mîn-

se
Că-

Cer-

maga, acea» ta”’eu 
dnei profesor
Blaj, de fapt ăl soților Blaj, 
care, ca intelectuali, au ră
mas foarte atașați de co
muna noastră. Vrem, de 
asemenea, să reînființăm 
formația de dansuri popu
lare mixte, cîndva cu o 
frumoasă activitate în lo
calitatea de centru.' 
privește dotarea cu apara
tură a căminului cultural, 

' putem spune că acesta, 
practic, nu mai există, în 
raport ctr aparatura și in
strumentele pe care le po
sedă clubul minerilor din 
vecinătatea noastră. Avînd 
acest handicap, 
să facem ce putem, 
împrumutîndu-ne cu apa
ratură de Ia cei care 
Mai avem șansa eă 
ne-a fost ridicat aparatul 
de proiecție cinematogra
fică, lumea avînd posibili
tatea, o dată pe săptămînă, 
să vadă un film.

O șansă pentru directo
rul de cămin cultural o 
constituie faptul că jumă
tate din salariu îl primește 
de la bugetul Primărie! lo
cale, dovadă de înțelegere 
și omenie, ta contrast cu 
majoritatea primăriilor din 
județ care nu vin din a- 
cest punct vital de vpdere 
ta sprijinul directorilor de 
cămin. Iar restul salariu
lui, în cazul Certejului, se 
asivură prin autofinanțare. 
E adevărat că dna Visiniea 
Vancu răspunde, oricînd e 
nevoie, dtad o mînă de 
ajutor Primăriei. Așadar, 
o șansă pentru directorul 
de cămin cultural și acti
vitatea sa, oferită de un 
primar atașat culturii, un 
primar care se numește 
loan Vintan.

MTNFL RODEA

Cit

încercăna 
chiar

o au. 
nu

re de-o șchioapă, „vinde
că" prin bioenergie o mul
titudine de suferințe — de la 
cancer, ciroză, artroză, pî- 
nă la cine știe ce, inclu
siv buzunarele noastre!

Din ploaia de vindecă
tori ne-a fost semnalat ca
zul dlui Adrian Draia, fost 
ofițer, pensionat în .' 1992, 
în urma unei afecțiuni psi-

ȘTHHȚÂ SAU 
bice — schizofrenie para
noică, bolnav, cu ,un com
portament deosebit" de pe
riculos în anumite momen- 

le H^bicf gra
der 'deliran- 

de unde și.autointi- 
tularea de Isus Hristos 
(concluzii desprinse ta ur
ma unor investigații medi
cale) iar tratamentele bto- 
energetice practicate diver
șilor pacienți de această 
persoană nu sînt de fapt 
decît simple fabulații. (opi
nia persoanelor care ne-au 
solicitat sprijinul pentru

ESCROCHERIE? ■
a informa , opinia publică 
ăsufa acestui fenomen)..

După un „debut" ta pia- ‘ 
fa Deva, dl Adrian Draia, 
a acordat „asistență bioe- ; 
nergetică" la Sala portu
rilor Sin Deva, iar uite- f 
jior, după unele informa- ’ 
ții, în blocul 04, ap. 5. De < 
asemenea, în cazurile care 1 
ne-au fost semnalate, „vin
decătorul" mai sus amintit 
a încasat de la diverși ce-\ 
tățenî (al căror anonimat 

am fost rugați să-l păstrăm) 
sume între 600 și ’1600 de

ținnilor. Oricum, cazurile 
sînt elocvente, fără a mai 
lua ta discuție faptul că 
pentru banii încasați (200 
—300 de lei pe ședință) nu 
s-au eliberat acte justifica
tive — chitanțe, prin ca
re prestațiile efectuate să 
fie totuși în legalitate. Preă 
multe comentarii nu șe im
pun. Ceea ce însă merită 
a mal fi reținut din aceas
tă „povestire" este ușiirta- 
ța cu care unii fac bani, 
fără ca nimeni să-i între
be de „sănătate".

Democrația presupune cu 
adevărat libertate, dar în 

___  ___ ______ același timp și o deplină 
iei, fără nici cel mai mic legalitate.
semn de ameliorare a afec CORNEL POENAR

î 1
J Astăzi, 20 noiembrie,? 
J se împlinesc 50 de ani ? 
ț de cînd mîndra Armată» 
ț Română ce trecuse Pru-1 
1 tul pentru a readuce la i 
I trupul patriei-mamă Ba-1 
T sarabie, smulsă ei prinj 
{aplicarea odiosului pact 
ț Ribbentrop — Molotov, *

1

J a fost îngenunceată la 
j porțile Stalingradului Au £ 
1 rămas în stepele rusești o J 
f bâte de sînge și lanuri I
♦ de trupuri de români, i 
î Tristă aducere aminte, | 
l dar eroii neamului sînt • 
1 eroi, chiar dacă au pier-
* dut o bătălie. A țtauț
♦ Să ne reamintească a-
* cest lucru dl Nicolae
* Iuga, din Lâpușnic, ve-
• teran de război. (I. C.)

—»—♦—«—
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Situație care au încă/zește pe nimeni
Pe 0 *

neaseă,Pe o ploaie mocă
nească, am intrat în 
Depozitul de Com- 
bustibil‘Hunedoara. La în

ceput cu impresia că am 
greșit... adresa, curtea fiind 
aproape goală. Doar cî- 
teva stive mici de lemne, 
intr-un colț. Am aflat 
sînt 30 de tone, față 
506 de tone cite ar

că 
de 
fi 

necesare pentru a satisface 
toate cererile actuale. Ca 
să nu mai vorbim de un 
mic stuc, de vreo 100 de 
tone, cu care depozitul să 
intre în iarnă, știut fiind 
că in ianuarie și februarie 
nu se mal pot aduce lemne 
din pădure datorită 
ghețului și zăpezii.

In aceste condiții 
putea crede că oamenii stat 
în criză de lemne. Dar dl 
Culai Boboacă, șeful depo
zitului, care lucrează aici 
de 34 de ani, m-a asigurat 
că mulți dintre clienții săi 
sînt supraaprovizionați. Din 
mai costă 2250 de lei tona 
de lemne pentru populație 
și 4860 de lei tona pen
tru instituții. De aceea, cel 
mai mulți clienți și-au fă
cut provizii mai mart de- 
cît vor consuma în această

în-

s-ar

iarnă. Fenomenul se dato
rează deci nu atît spiritu
lui de prevedere al gospo
darilor, cit prețurilor tacă 
mici, acceptabile față de 
cele care vor rezulta prin 

sistarea subvenționării com
bustibililor solizi de că
tre stat.

In depozitul hunedorean 
se mai găseau șl 30 de tone 
de cărbune brichete. S-au 
făcut - demersuri pentru 
completarea stocului, pen-' 
iru a atinge cantitatea de 
100 de tone, necesară tim
pului rece. Din păcate, ta 
Valea Jiului era întreruptă 
activitatea de brichetate a 
cărbunelui de Ia începutul 
lunii noiembrie.

Dar cea mai dificilă, cum 
sublinia dl Culai Boboacă, . 
rămîne aprovizionarea eu 
lemne. Și în acest an, ca 
și anul trecut, sînt pro
bleme mari cu transportul 
lor din pădure. Dacă în 
urmă cu doi ani luna no
iembrie găsea ta depozit 
500 de tone de lemne, a-

cum acestea există tăiate, 
dar.» ta parchete. Faptul 
că din 6—7 mașini de trans
port al lemnelor de 
circulă una singură, 
tul sttad pe butuci 
lipsă de cauciucuri 
piese de schimb, 
situația. Dar nu-i... încăl
zește eu nimic pe cei eare 
nu s-au aprovizionat pînă 
acum cu lemne sau vor 
să-și completeze stocurile. 
Și nu ta ultimul rînd si-* 
tuația este neplăcută pen
tru toți, tatrucît iama-i a- 
proape, iar căderea zăpezii 
ți troienirea drumurilor 
face imposibil transportul 
lemnelor. Celor care mai 
au nevoie de lemne în a- 
ceastă toamnă nu le ră
mîne decît să se roage șă 
nu ningă înainte de a-și 
rezolva problemele cei care 
le transportă din pădure. 
Altfel, ie vor cumpăra la 
anul și, puțin probabil, că 
la aceleași prețuri.

foc 
res- 
din 
sau 

explică

VIORICA ROMAN

Dacă „actele vorbește" în două limbi...
kCîte patimi a stîrnit, cîte 

răfuieli a provocat aplica
rea Legii fondului funciar 
e greu de redat în cu
vinte. Și asta pentru că 
lasă loc de prea multe in
terpretări. Așa a fost po
sibil ca ta unele județe

- sau localități ea să - fie 
înțeleasă ca o lege a res
taurării dreptului proprie
tății asupra pat totului, 
restaurație pe care unii 
ar dori-o ca înaintea re
formei din 1945, alții — ca 
după această reformă ; alții 
ar' dori restaurarea situa
ției de dinainte de colec
tivizarea agriculturii. în . 
sfîrșit, puțini sînt cei care 
au înțeles-o că pe un in
strument al reformei eco
nomice în domeniul agri
culturii. Ambiguitățile își 
au originea ,i în activitatea 
acelor faimoase „comisii" 
de stabilire a dreptului de 
proprietate. Disputele a- 
supra dreptului de proprie
tate asupra pămîntului, așa 
cum au fost ele stîrnite 
și alimentate, nu se vor 
stirtge probabil încă zece 
ani de aici înainte și multe 
generații de avocați 
găsi în aceasta o pîine 
nă jde mîncat;
. Unul dintre cei care 
ajunge sigur în fața 
stanței pentru a-și lămuri 
pretenții^ la proprietatea 
funciară va E și dl Iaisif ferenta 
Ciolocoi «fin țuî Bficiifej JfcC fia.

Ceea ce dumnealui re
vendică sînt vreo 7—8 par
cele identificate în regis
trul agricol ca totalizînd 
1,34 ha teren cu diferite 
folosințe. Comisia comu
nală privind restabilirea 
dreptului de proprietate t-a 
stabilit ca proprietar pe 
doar 1,08 ha din parcelele 
respective. De aici con
flictul : al cetățeanului cu

dlui Ciolocoi că la nr* 41 
al registrului agricol al co
munei Orăștioara de Sus 
domnia sa figurează cu 
parcelele Buța și Lunca 
în suprafață de 0,70 ha 
din care i s-au atribuit, 
așa cum am mai arătat, 
doar o parte. Cum poate o 
instituție locală a puterii 
să emită în termen de 3 
zile două adrese cu conți

RELAȚIA CETĂȚEAN - 

INSTITUȚIE PUBLICA

vor 
bu-

vor 
in

al itomuneî Orăștioara de 
Su:ș

autoritatea, al omului cu 
alți oameni care vor a- 
junge cum am mai spus 
ta fața instanțelor. Dacă 
instituțiile statului, ale pu
terii, n-ar fi alimentat ar
tificial acest conflict, poate 
n-am fi scris rîndurile de 
față, dar așa...

în 22 iunie 1992, sub 
numărul 220, Consiliul Lo
cal Orăștioara de Sus fi 
răspunde dlui Ciolocoi la o 
petiție a sa că, dacă din 
două parcele totaliztad 0,70 
ha i s-au atribuit 0,07 ha 
și nU 0,017 ha, aceasta este 
urmarea unui act de înțe
legere și bunăvoință din 
partea vecinilor care. au 

. fost’împroprietăriți cu di- 
dintre 0,70 ha și 

. . . Sub numărul 300/
25. 06. 1992 același Con
siliu Local îi confirmă

a- 
de 
cu

nuturi total diferite în 
ceeași cauză este greu 
înțeles. O discuție 
doamna Emilia Bulea 
secretarul Consiliului 
cal, na completează 
formația cu faptul că 
registrul agricol fiecare a 
declarat ce a vrut". Dar 
vorba românului „actele 
vorbfește". Și actele emise 
după registrul agricol „vor
bește" ta două limbi.

Lucrurile însă nu se sim
plifică prin eliminarea din 
„competiție" a unuia din
tre cele două înscrisuri o- 
ficiale contradictorii. Soli
citată să se pronunțe în 
acest diferend, Comisia 

■ pentru soluționarea contes
tațiilor cu privire la apli
carea Legii fondului fun
ciar a Prefecturii județu
lui Hunedoara îi comunică

to- 
in- 
»în

dlui Ciolocoi că.„ a taUr- 
ziat cu depunerea cererii 
de repunere în proprietate 
și că, deci, contestația dom
niei șale nu ar mai avea o- 
biect. fi mai comunică ceea 
ce ti comunicase într-una 
din cele două limbi in care 
„actele vtabește" și Consi
liul Local Orăștioara . de 
Sus, plus informația că ta 
Cartea fuheiară nu figu
rează cu suprafețele de la 
parcelate reclamate, 
îndemnul de a se adresa 
justiției.

Noi, care nn restabilim j 
drepturi de proprietate, nu 
aplfcăin nici legea, ci «to
tem pur și simplu o ex
presie a opiniei publice, ce 
să-i mai spunem omului 
care a cerut audiență la 
redacție ? .

Vom spune însă cui vrea*, 
să audă că sîrrt instituții8 
locale care nu au capaci- f 
tatea de a se apleca cu de
votament și dezinteresat a- 
supra problemelor con
crete ale oamenilor care 
i-au creditat prin vot pen
tru exercitarea puterii, că 
organisme județene tot ale 
puterii — care trebuie să 
ofere factorilor de putere 
soluții tehnice, organizato
rice, legislative pentru a 
lua decizii aplicabile și ac
ceptabile — se dovedesc 
depășite reducfndu-și sin
gure rolul .la acela de 
„regulator de circulație și 
mișcare". <

ION CIOCLEI
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j INSPECTORATUL ȘCOLAR AL JUDEȚULUI j 
• HUNEDOARA
| Organizează în data de 3 decembrie 1992 concurs | 
» pentru ocuparea următoarelor posturi vacante : .
I • SECRETAR ȘCOALA — la Școala Generală! 
I Nr. 5 Petrila, Școala Generală Nr. 6 Petrila, Școala ' 
(Generală Nr. 1 Vulcan (0,5 post) ți Școala Generală»

Aninoasa (0,5 post) ; I
• FUNCȚIONAR ADMINISTRATIV Cen-J

I trul de Execuție Bugetară Hunedoara ți
V  -li KT- U H«.-l JA S . *

!
I
w

I
W

I*
I* , _.
I Inspectoratului Școlar Județean ți la sediile unităților | 
' școlare. (CEC) '

Ge-1 
renală Nr. 1 Brad (<U> post); *

• CONTABIL ȘEF — la Centrul de Execuție Bu- |
getară Hațeg fi Grupul Școlar Auto Deva; ,

• CONTABIL — la Liceul Teoretic Lupeni, Li- I
ceul de Muzică și Arte Plastice Deva și Liceul cu; 
Program de Educație Pisică și Sport Deva; . i

• PEDAGOG — la Grupul Școlar Auto Deva și I 
Liceul Teoretic „Decebal" Deva.

înscrierile se fac la sediul Inspectoratului Școlar | 
Județean Hunedoara din Deva, str. Gh. Barițfu, nr. * 
2, intre 39. XL — 2. XII. 1892. |

Informații suplimentare se pot obține la sediul .

Avancronică fotbalistica
După amărăciunea ce 

ne-a produs-o reprezentati
va noastră de fotbal, ne 
todrepț âm din nou ate'- 
“ ’ ' . . jn

U-a, 
adasă

lt.

Cbrvinul 
pe Metalul Bocșa, echipă 
ce n-a cîștigat „afară" nici 
măcar un punct, în schimb, 
pe teren propriu, a remi
zat o singură partidă, res
tul numai victorii. “ 
victoria trebuie să 
partea Corvinului. 
Petroșani joacă la

goluri diferență, poate a- 
jupge pe tacul 2.'

S In Divizia C -- faza ju- 
, dețeanâ, duminică, 22 na- 
i iembrie a.c., are lac ulti- 
; ma etapă din tur, dta ca- 
' ne se remarcă disputele 
; Metaloplastica Orăștie —• 
«Constructorul Hunedoara și 
Minerul Certej — Victoria 
’90 Călan, ta care oaspeții 

, au și ei un cuvfet de spus.
Echipele fruntașe ale cla- 

(samentului — Min. Șt. Vul
can. Partagul Lonea, Har
ber Hațeg — au meciurile pe 
i teren propriu și, mai mult 
■ ce sigur, își vor adjudeca 
icele două puncte. O reușită 
ț sigură în deplasare o are

Deci, 
fie de 

Jiul 
Gloria 

’Reșița, iar urmăritoarea sa. 
U.T.A., se deplasează la 
Armătura Zalău. Meciuri 
deschise oricărui rezultat. 
In situația în care U.T.A. 
(17 puncte), F.C. Maramu
reș (16), Metrom Brașov 
(16) pierd, fiindcă toate 

.ĂJSi.JcSca. rânJeiit
Gorvinul ciștigă la 2—3 SABIN CERBU

ocupind ultimul loc în cla-
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Banca de Credit Cooperatist SĂ. (BANK
COOP) — Sucursala Județeană Hune
doara — Deva — funcționează in baza 
Hotărîrii Guvernului României nr, 992/ 
1990 și a contractului de societate aprobat 
de adunarea generală a acționarilor în 
ședința de constituire ca bancă comer
cială pe acțiuni.

Actul său de naștere ește datat februa
rie 1991 — cu sucursala în Deva —, fiind 
organizate apoi filiale în Orăștie și Ha
țeg. Pînă la sfîrșitul acestui an va fi des
chisă și o li: în orașul Brad.

Principalii acționari ai băncii sint coo
perativele de consum și de credit din ju
deț.

„BANKCOOP" execută pentru clienții 
săi toate tipurile de operațiuni bancare, 
in Iei și în valută.

Evidența lucrărilor este asistată de calf 
calator, operațiunile fiind efectuate fa 
timp optim și icu maximă corectitudine.

Banca este încadrată cu personal com
petent — multf dintre angajați! săi avind 
diferite stadii de vechime în sistemul fi» 
nanciar-bencar, ceea ce asigură prompti
tudine, rapiditate și eficiență operațiuni* 
lor. venind astfel în sprijinul celor ce au 
Cont deschis la această bancă;

Cilenții băncii sînt in majoritate Intre* 
prinxători cu capital privat și persoană 
individuale, numărul lor ridicîndu-se la 
peste 25M, dar se asigură conturi curente 
tuturor celor ce doresc, pentru multiple 
trebuințe, inclusiv pentru achitarea taxe
lor comune, chiriilor, plății telefoanelor 
și energiei etc.

• • «*■■» â » taa* > 9 99999 • 9*— 9 a—a •

ANIVERSA»!

CE PRESUPUNE UN 
ÎMPRUMUT ?

*

DEPUNERI, ECONOMII,

DOBlNZI
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Societatea pe acțiuni „CORATRANS", cu sediul 
în municipiul Deva, str. Horea, nr, 12—14, telefon 
(95) 612160, (95) 612161, (95) 616139, fax 611843, telex 
72263, înmatriculată in Registrul comerțului din ju
dețul Hunedoara sub nr. J/20/118/1991

ANUNȚĂ
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I*
I ti 
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Deschiderea subscripției publice în vederea ma- | 
jorării capitelului social prin emisiune de acțiuni. . 

Obiectul principal de activitate ai societății constă I
în: »

• Transportul de pasageri în trafic intern și in- i 
ternațional; ’

A Turism intern și internațional; >
m Efectuarea de lucrări de întreținere, reparații, I

verificări tehnice periodice la parcul auto- din dedare '

î 0 0 cerere pentru primirea
< prumutului;
’ O existența unui gaj (imobile, ma- 
î șini etc.) a căror valoare să depă- 
ț șească cu 20 la sută cuantumul im- 
i prumutului.
■ Timpul real pentru acordarea ta- 
j prumutului — de la gajare pînă la 
ț obținerea creditului — este de 2—3 
i zile, în raport de volumul și natura 
• sumei solicitate.
ț împrumuturile se acordă pe urmă- 
î toarele termene: scurt (un an), me- 

diu (3—5 ani) și lung (10—20 ,ani). 
’ DE REȚINUT! ,.BANKCOOP“ a- 
ț cordă credite în termen de 2—3.zile 
i tuturor agenților economici care 
, preiau unitățile în locație de ges- 
’ tiune și se organizează în S.R.L.- 
ț uri, luind în garanție o parte 
i ' mărfii cumpărate și percepind 
' bînzi preferențiale.

I
i

I
I
I

Pentru agenții economici
— La disponibilitățile la vedere 

în cont curent, doblnda acordată de 
bancă este de 30 la sută pe an;

— La disponibilitățile pe termen 
dobînzile acordate sint: 
persoane fizice — 56 la

agenții economici — 55

de un an,
• pentru 

sută ;
o pentru 

la sută.
Pentru populație
— La disponibilitățile la vedere în 

cont curent, „BANKCOOP" Deva 
acordă o dobîndă de 26 la sută pe. 
an.

• CU UN BAN DE LA „BANK- 
COOP“ DACA EȘTI GOSPODAR, 
POȚI DEVENI MILIONAR!

I
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I și a altor deținători, repararea de anvelope auto și 
* camere de aer auto ;

Consulting-engenering, efectuarea de produse 
și servicii de informatică;

• Import de bunuri de consum agroalimentare
I
I* impari ae nunuri ae consum agroanmeniare 

și nealimentere, instalații industriale, autovehicule și
! remorci auto, piese de schimb auto, materii prime, 
I lubrifianți și accesorii auto ;

• Activități de export;
• Comercializarea en gros și cu amănuntul de 

mărfuri din import și indigene; '
(g Activități de alimentație publică;
• Activități de consignație, comisioane și inter

medieri comerciale etc.
Capitalul social subscris al societății, la înfiin- * 

țâre, a fost de,34 840 000 lei.
Capitalul social subscris reevaluat, în conformi- 

tate cu H. nr. 26/1M2 și aprobat prin “ -
CIS nr. 13/21. VIL 1M2, este de 325 768 900 lei și este 
vărsat integral de c&tee statul român, în calitate de 
unic acțtamut.

Ultimul bilanț aprobat al societății este pentru 
anul 1991 și conține următoarele:

— Profit net 10 647 000 lei
—. Cifra de afaceri 225 771 000 lei
Contul de profit și pierderi al societății, la data

remorci nato, piese de schimb auto, materii prime,

Iti
Iti
Iti1
Iti
Iti
Iti
îti
I
1 de 31. 12. 1981. prezintă un sold creditor in sumă de 
« T"------ -- ■

Hotărîrea
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„BANKCOOP" |
BANCA ÎNCREDERII ELVEȚIENE — PRIN PĂSTRAREA SECRE- • 
TULUI BANCAR |
UNICA BANCĂ DIN ROMÂNIA PREMIATĂ DE PIAȚA COMUNĂ ‘ 
EUROPEANĂ. - I
peste 80 la sută din capitalul rulant aparține societăților comerciale pri- i 
vate; J
operativitate; . i
tot mai multe societăți optează pentru BANKCOOP J
pentru societăți credite avantajoase și pe termen lung. j

Permanent-la dispoziția dumneavoastră

a- 
ce-

„BANKCOOP" Hune
doara —. Deva stă perma
nent la dispoziția elienților 
săi. efectmnd următoarele 
operațiuni:

? o acordă credite pe ter
mene scurt, mijlociu sau 
fang unităților cooperatiste 
asociate ori neasociate, în
treprinderilor economice și 
societăților comerciale, pre
cum și producătorilor 
gticoli, meseriașilor,
mercianților, oricăror per
soane particularo (creditele 
se acordă pentru multiple 
activități, inclusiv pentru 
construirea de locuințe pro
prietate personală) ;

asigur decontări pen
tru cooperativele de 1 coh- 
sUm, cooperativele de cre
dit, societăți comerciale, 
atfa organizații it întreprtn* 
deriț precum, și pentru 
orice, persoană fizică .*și 
juridică care are cont des
chis* Ia unitățile șale;

o ' decontează operațiuni 
de“tnvwttțff pentruȘtlffîU 
rative, soiȘtetățUeo .«-rtiâh» 
organizații și întreprinderi;

• decontează, de aseme
nea. oneratiu-'i de comerț 
exterior pentru societăți

comerciale, organizații și 
întreprinderi;

• primește, spre fructifi
care, depuneri atit de la 
unitățile cooperatiste aso
ciate, cit și de la cele ne-- 
asociate, de la alte socie
tăți, întreprinderi, jnstitu— 
ții, organizații, precum și 
de Ia particulari;

• primește garănfille ma-' 
teriale ale lucrătorilor ges
tionari ;

o cumpără, pentru con
tul său, titluri de Stat și 
prezinți efecte comerciale 

♦ Ia scont Băncii Naționale, 
în condițiile stabilite de 
aceasta; ■

• poate plasa eventualele 
disponibilități de numerar 
sau de fonduri sub formă • 
de depuneri. Ia bănci de 
prim rang, ori la institute

—*—*—*—• 
t adrese iutile l
I SUCURSALA DEVA : Strada 22 Decern-1

brie* blocul 7, parter — telefoane 623053.1 
.625654. _6^3â§U«ML 625444*.telcx .72328* l 

,FILIALA. ORĂȘTJE î Strada Aurel Video, ■ 
w-, 2M l0O, telex 72624. f

FILIALA HAȚEG : Strada Tudor Vfedi-|
* miresetî, blocul 2, telefon 770030. »

de credit din țâră și din 
străinătate;

• efectuează cumpărări * 
și «roza» de valută ; *

• execută, prin unitățile 
«d, asociate, operațiuni fi-? 
țaneiare, ia solicitarea or
ganelor de stat:
i • efectuează operațiuni, 
de comision pentru unită
țile asociate; ț

• emite obligațiuni;
. • realizează și alte ope-> 
rațiuni bancare, corner- ș 
riale, de producție și Preș- 
țări de servicii;

• poate cumpăra 
construi imobile, 
mobilier, utilaje și 
pamente pentru asigurarea ’ 
desfășurării propriei acti
vități ;

o se poate asocia cu 
alte s6cietăți.

*—*—*—*—*—d

sau 
procură ? 

echi- >
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I ti 
I ti 
i ti 
I ti 
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I ti 
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10 647 600 lei. in condițiile în care capitalul social al 
societății a tari de 34*46000 lei. |

Deoarece Statul român este unicul acționar al > 
societății, epicului și plata dividendelor s-a făcut în 
conformitate CU legislația în vigoare la acea dată.

Sorietatea Comercială „Coratrans" S.A. Deva nu 
a emis acțiuni.

Adunarea generală a acționarilor societății, res
pectiv Consiliul bnpnterniciților Statului, in confor
mitate cu prevederile art 212 din Legea nr. 31/1991, 
întrunită statutar în ziua de 21, 07. 1992, a hotărît 
cu IM la sută voturi majorarea capitalului social 
printr-o emisiune de acțiuni în valoare totală de 
190 000 000 let

Hotărîrea adunării generale, respectiv hotărîrea 
Consiliului Imputerniciților Statului referitoare la 
majorarea de capita} social prin subscripție publică 
a fost publicată în Monitorul Oficial.

Noua emisiune va conține 10 000 acțiuni nomina
tive cu o valoare nominală de 10 000 lei.

Subscriitorii vor vărsa cu ocazia subscrierii 46 la 
sută din valoarea acțiunilor subscrise, restul sumei 
urmînd a fi achitată in termen de 6 luni, dar nu mai 
tirziu de 30 septembrie 1993.

Dividendele cuvenite acționarilor se vor achita 
după încheierea anului economieo-finaneiar următor 
încheierii Prospectului de emisiuni.

Acțiunile emise pentru mărirea capitalului social 
vor fi oferite spre subscripție în primul rîhrf saîa- 
riaților Societății Comerciale ,,Coratrans" S.A. Deva

I
Iti
I

care in. termen de 60 de zile de Ia publicarea Pros- | 
pectului de emisiuni beneficiază de dreptul de- pre- . 
ferințâ.

Subscriptfa publică se va încheia la data de 30 I 
sept. 1993.

Subscriitorii vor vărsa valoarea acțiunilor sub- 1 
scrise la sediul societății. . * •

Adunarea generală a acționarilor va fi convocată | 
printr-o înștiințare puhlică în Monitorul Oficial cu 15 » 
zile înainte de data fixată pentru adunare.

ti
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S.C. „DENS IN DENTE- S.B.L. AKAJJ

face ofertă de materiale și instrumentar > 
medical pentru stomatologie. )

V Sollcitanții se pot adresa pentru cottnqd 
tare fn 2®. llî 1^2, între ora 9,00—11,00, re- | 
prezentantului societății, la hotel SARMIS, ca- L 
meră nr. 11& (9135) |

• LA împlinirea a « 60
da ani și ieșirea la pensie, 
soția, copiii, ginerele, nu
rorile și nepoții îi urează 
lui Linia Stere, din Simb
ria, „La multi ani !“ cu 
sănătate. (9*45)

VtNZĂRl - 
CUMPĂRĂRI

o VÎND țuică de prune, 
30 grade, veche. Brad, 
teL 650850, după ora 16- 

o CUMPĂR urgent casă 
mare în Hunedoara. In
formații tel. 095/7141&3. 

(9893)
• VÎND țiglă, lemn de 

construcție și cabană (tip 
Arad). Relații tel. 620588.

(9914)
• VÎND mobilă sufra

gerie și cameră combinată. 
Deva, informații tel. 615054, 
după ora 16. (9913)

• VÎND urgent video-
player Funai, nou, teleco
mandpreț convenabSL 
tel. 660381. (9885)

• VÎND apartament 2 
camere, confort sporit, et, 
II. Deva, tel. 620778. (9895)

• S.C. Laninetle vin
de en gros lămii, por
tocale, adaos comer
cial zero, transport a- 
sigurat. Tel. 715416, 
(după ora IC). (9382)• • w ** *» te -Ș»

o S.C. Concorde Fulger 
Petronici vinde en gro» 
băuturi spirtoase, pepsi 
1/4, 1,5 1. Hunedoara, țel. 
720915. (9380)

• SOCIETATEA Vado
Trading vinde cîntare e- 
lectrenice 15 kg, preț 
179 000 lei, case electronice 
ELKA 147 000, toate CU 1 
an garanție și postgaran- ' 
ție, asigurate în Hune
doara. Tel. 715213. (9379)

• VÎND apartament 2
camere, ultracentral. Deva, 
tel. 618117. * (99H)

• VÎND autoturism Da
cia 500, tel. 615067. (9920)

• VÎND bufet vitrină, 
dulap 2 uși, masă televi
zor, furnir mahon. Tel. 
619116, după ora 19. (9905)

• VÎND cățel Dog ger
man Arlechin, vîrsta 2 
luni, str. Aurel Vlaicu 
(aproape de Cabana Căpri
oara). Relații tel., 615737.

■ (99041
• ASOCIAȚII din He-

repeia, comuna Vețel, scot 
la vînzare următoarele 
mijloace fixe: 1 grajd că
rămidă, 1 fînar, 1 beci, 1 
fîntînă, instalație de apă, 
clădiri de locuit, magazie. 
Informații tel.: 665152,
665352, Josan Viorel. (9903)

• VÎND dubită Flat
Ducato Diesel, fabricație de
cembrie 1988. Tel. 619387, 
orele 8—18. (9900)

■ VÎND autocamion Sa- 
viem carosat, cabină du
blă, stare bună. Crișcior, 
nr. 73, tel. 656018. ț (9815)

AGROMEC S.A. ILIA
I I *

Organizează la se- / 
dini soeietății licita
ție pentru vînzare 
tractoare și mașini 
agricole în fiecare zi 
de simbătă, ora 10, 
în lunile noiembrie ■ 
și decembrie 1992, 
pmă Ia vînzarea mij

loacelor fixe oferite 
prin listele afișate. 

(9131)
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VINZĂRI —
CUMPĂRĂRI
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VÎND .Mercedes Die- 
sat Reia, Hațeg, nr. 

(9854) 
VÎND televizor Sna- 
253. Deva, tel. 628032.

(9873) 
VÎND Dacia 1300, stare

• tliCRDUT legitimație
serviciu, eliberată de „Cor» 
vin“ ■ SA, ■ pe numele ■ Lă' 
ouște Simona Gabriela. O 
declar nulă. (9381)

• PIERDUT legitimație
serviciu, eliberată de „Me- 
ropa“ SA Hunedoara, pe 
numele Chesoan Elena. O 
declar nulă. (9384)

• PIERDUT; legitimație
de serviciu, eliberată de 
„Meropa" SA Hunedoara, 
pe numele Demeter Maria. 
O declar nulă. (9387)

• FIRMA particula
ră din Deva angajăm ■ 
șofcr-mecanic pentru 

Informațiimulti car.
627558 sau 615558, o- 
rele 17—20. :---- .(9889) .

41

•
perfectă. Deva, tel. 624769. 

(9848)
• S.C. Quasar ' Electro 

SRL Deva vinde televizoare 
color TEC, diagonală 
cm și Megavision, 
gonala 37 cm și 51 
Bdul Decebal, bl. R, parter, 
tel. 611261.

• VÎND 
Aiwa, sigilat, preț 90 ODO 
lei. Deva, tel. 620694. (9874)

• VÎND casă cu grădină 
mare și anexe în corn. Vă- 
lișoara Inf.

ÎNCHIRIERI

• ATELIERUL, de cu- 
râțătorie-vopsitorie cojoa
ce și haine, din piele s-a 
mutat din Deva, str, Ho- 
ria, nr. 13, în comuna Do
bra, sat Abucea, nr. 7.
i (9713)

MATRIMONIALE

DECESE
■JK 1 11 1 I. 'I J 1 I,1 « .

- • CU adîncă dure
re familia și rudele 
anunță încetarea din 
viață a dragei lor j

MARGARETA CRiȘAN 
din satul Săulești

Înmormîntarea azi, 
ora 13. Nu o vom ui
ta aiciouată! (500)

51 
dia- 
cm.

(9868)
video player

• TÎNAR necăsătorit, caut 
gazdă. Relații tel. 629669, 
orele 8—10 și după ora 20. 

(9882)
• TÎNARĂ intelectua

lă caut garsonieră sau 
cameră de închiriat, zonă 
centrală, Deva. Informa- 

telefon 616252. (8549)ții

tel. 624612.
(9766) 

iapă, o căruță 
Deva, V. Ba-

OFERTE 
DE SERVICII

1NCOTA Atlas SRL

• TÎNĂR 30 ani caut o 
fată gospodină, 20—30 ani, 
în vederea căsătoriei. Baia 
de Criș, str. Tribunului 51, 
județul Hunedoara. (9907)

• COLEGII de la 
RAGCB Deva stat a- 
lături. de familia Sas 
Ia greaua durere pri
cinuită de decesul ce
lui care a fost

CONSTANTIN SAS 
șî-i transmit sincere 
condoleanțe. (9897)

DIVERSE

• VÎND o 
și un porc, 
beș, nr. 17.

• SOCIETATEA Agri
colă „Cerna", Peștișu Mare, 
vinde morcovi 
preț 20 lei/kg.

ț. VÎND casă.

furajeri, 
- (9876) 
șoseaua 

națională 63, Băcia, ocu 
pabilă imediat. Tel. 672121.

(9878)
• VÎND Trabant 601 S, 

cu piese schimb. Deva, Mi
cro 15, Al. Streiului, bl. 
65, ap. 28, sc. II. (9886)

• COOPERATIVA „Pres
tarea" Simoria scoate la 
licitație publică în data de. 
24 XI 1992 spații la parter, • 
de bloc, licitația va avea 
Ioc la sediul cooperativei 
Ia ora 10. Informații su- 
limentare la telefon 660281.

(9884)
• CONSILIUL local Cîr-

jiți scoate la licitație în 
data de 10 decembrie 1992, 
ora 10, spațiul comercial 
din satul Cozia. Relații 
la tel. 625919. (9883)

• • VÎND 2 cazane țuică, 200 
’! și 320 1, Curechiu nr. 72.

(9880)
• VÎND apartament 2 

camere, et. 2, cartier Mi
cro 15, Deva, bl. 60, ap. 16 
(relații duminica). (9880)

Sibiu efectuează transport 
de persoane și pachete pe 
ruta Sibiu — Deva — Arad 
— Praga — Niirnberg — 
Heilbronn — Stuttgart în 
zilele de 25 noiembrie, 2, 
9, 16 decembrie. Informații 
și înscrieri la tel. 618882, 
orele 16—21. (9814)

• S.C. Video Disco Co
merț Turist SRL Simeria 
primește comenzi săptămî- 
nale pentru aprovizionare 
cu drojdie proaspătă. Re
lații tel. 660091. (9902)

• S.C. C.H. Felix SNG 
Hunedoara angajează -doi 
tractoriști. Tel. 721572, 
711822, după ora 16, (9899)

• MULȚUMIM și pe a- 
ceastă cale conducerii S.G. 
„Coratrans" Deva, îndeo
sebi dluî director Băgăia- 
nu, pentru efortul depus 
deschiderii traseului Deva- 

Roșcani. Semnează navetiș
tii din Roșcani și Mihă- 
iești. (9909).

COMEMORĂRI

• SÎNTEM alături 
de dl director ing. luliu 
Chiorian și familia în 
aceste momente grele 
cind se despart de 
iubita lor mamă, soa
cră și bunică

MARIA BÂTCAN
Dumnezeu să o odih
nească în pace. Adîn
că compasiune familiei 
îndoliate, 
director al 
sar — Baia

Comitetul 
Minei Să- 
Mare.

(9898)

★★★★*★*★★★*★★*****>
• S.C. Dinex Hu

nedoara angajează 
contracte pentru li
vrare de marfă pentru 
pachetele pomului de 
iarnă. Contactați-ne la 
telefon 095/728444. Li
vrăm en gros dulciuri 
și portocale în orice 
cantitate. (9368)

• SOCIETATE comercia
lă angajăm urgent «croito- 
rese. Relații tel 626182, 
după ora 17. . (9858)

• S.M.A. Hunedoara, 
strada Stuf it nr. 4, tel. 
711759, vinde pluguri 
PP3-30 și PP2-30 și 
face înscrieri pentru 
alte utilaje. (9879)

• OFER spațiu comercial 
pentru închiriat în Orăștie, 
ta șosea. Informații 1 tel. 
64181]. (9837)

l‘ll RIH R|

• FIRMĂ particula
ră asigurăm transport 
loco și în țară cu au
tocamion. Relații tel. 
627558, sau 615558, în
tre orele 17—20. (9889)

• PIERDUT legitimație 
serviciu eliberată de „Me- 
ropa" Hunedoara, pe nu
mele Florescu Maria, O 
declar nulă (9883) l

• CENTRUL de cu-' 
rățat-vopsit cojoace și 
haine de piele, str. 1 
Decembrie nr. 20, vi
zavi de cinema „Arta", 
vă așteaptă cu încrede
re, zilnic între -orele 
8—17. (9896)

f

S.C. COMSER S.R.L.
Distribuitor autorizat ALCATEL
Vinde din stoc
* Centrale telefonice 3 linii externe și 8 

linii interne la prețul de 139 500 lei. Relații la 
tel. 095/711919, 717148 sau Ia sediul firmei din 
Hunedoara, str. Revoluției, nr. 5. (CEC)

S.C. „TRANSILVANIA" S.A. DEVA 
Vinde en gros
• Ciocolată import de 200 gr și 50 gr.
• Suc concentrat import pentru răcoritoare. 
Informații la telefoanele: 617309, 611485.

• CU inimile îndure
rate, mama, tata și 
fratele anunță că în 
data de 21 noiembrie 
se împlinesc 6 săptă- 
mîni de cînd moartea 
nemiloasă ni l-a răpit 
dintre noi pe scumpul 
nostru fiu și frate, la 
vîrsta cea mai frage
dă, 25 de ani

• VECINII din blo
cul E6, scara I, aduc 

un ultim omagiu doam
nei .

MARIA BÂTCAN 
Condoleanțe familiei 
îndoliate. (9906)

du-

DANIEL MANOLACHE
Parastasul de pome

nire va avea loc sîm- 
bătă, 21 noiembrie 1992, 
la cimitirul din str. 
Bejan, Deva. Nu te 
vom uita niciodată I 
Fie-țî țărîna ușoară î 

(9865)

-• GU sufletul rănit 
de dor și lacrimi gre
le, soția Otilia aminteș
te că în 2 decembrie 
se împlinește un an 
de la despărțirea de 
dragul el soț

GHIȚĂ BAIIR1M
Dormi în pace suflet 

bun! Parastasul sîm- 
bătă, 21 noiembrie, o- 
ra 12, cimitirul din 
strada Eminescu, De- 
ya. (9867)

• GU adîncă durere 
soția Rodieâ, copiii 
Florina, Florin șl Ga- 
bl, nepoțelul Alin a- 
nunță împlinirea a 
șase săptămîni de la 
moartea fulgerătoare a 
celui care a fost .
GIIEORG1IN JURCA

Familia mulțumește 
conducerii secție! va
goane șl. colectivului 
de muncă de la Atelie
rele centrale Srișclor, 
pentru sprijinul a- 
cordat. Nu te vom Ui
ta niciodată. (9813)

• SUB povara 
rerii mulțumim tutu
ror" celor care 
prezență, lacrimi 
flori au condus-o pe 
drumul cel fără în
toarcere pe ' 
GHIZELA ARDELEAN 

(GHIZI) 
om de aleasă noblețe 
sufletească, soție, ma
mă, . bunică devotată 
și iubitoare, smulsă a- 
tît de prematur și de 
tragic din mijlocul 
nostru.

Dumnezeu s-o odih
nească în pace! Fa
milia. (9892)

prin
Și

• FAMILIA Obădău 
din Brad anunță cu 
adîncă durere înceta
rea din viață a celei 
care a fost
GERTRUDA OBĂDĂU 
înhumarea are loc azi, 
20 KI 1992, ora 14, în 
Cimitirul ortodox din 
Brad. Dumnezeu s-o 
odihnească în pace!

(9887)

• FAMILIA anunță 
cu adîncă durere de
cesul celei bare a fost 
CLARA DEDEOGLU 
în vîrsta de 95 ani
Ceremonia funerară 

azi, ora 13, de la Ca
sa Mortuară Deva.

(9881)

• CONDOLEANȚE 
familiei Obădău în 
greaua pierdere a 
mamei. Doina și Pu- 
iu. (9887)

• COLEGII de la 
F.E. Deva sînt alături 
de Bertaîan Elisabțta 
ți familia ei în pier

derea grea suferită prin 
decesul mamei sate.

(9221)

j DE LA DIRECȚIA GENERALĂ A
' ' • I
( FINANȚELOR PUBLICE ȘI A CONTROLULUI î 
i •
J FINANCIAR DE STAT j
I I. Ministerul Justiției, Biroul Central pentru Ex-J 
' pertize Tehnic», prin adresele nr. 940/7. 08. 1992 și | 
I nr. 16496/1171/9. XI. 1992. precizează că s-a interzis e- ' 

fectuarea expertizelor tehnice de persoane care nu au | 
obținut calitatea de expert tehnic și organizează exa-« 
men pentru atribuirea calității de expert tehnic in I 

. ~—----- » ___ GEODEZIE — CA--
DASTRU; EVALUĂRI BUNURI MORILE, AUTO., 
SILVICULTURA SI INDUSTRIALIZAREA LEMNU-I— —— •

Dosarele personale și cererea tip pentru înscrie- Î 
rea la examen se vor depune pînă la 27 nov 1992 la I 

(Direcția Generală a Finanțelor Publice și Controlului J 
4 Financiar de Stat — Biroul de expertize contabile și | 
I' tehnice, unde se găsesc spre consultare tematicile,' 

graficul și modul de desfășurare a examenelor.

FINANCIAR DE STAT

I
»

î specialitățile : TOPOGRAFIE
• DASTRU ; EVALUĂRI BUN 
| SILV

• I LUI.
b

i
I

.tcui și moaui ae aesiașurare a examenelor. î 
J II. Ministerul Economiei și Finanțelor, prin tele- | 
I xul nr. 234/12. XI. 1992, face cunoscut agenților eco-' 
• nomici completarea form, 01 „Rezultatele financiare | 
I ți obligațiile fiscale" cu rd,. 109 — venituri la care se « 
’ datorează contribuție potrivit art. 1 din II.G.R. nr. | 

lî»„ n fnn. J

rd. — 110 — prime datorate
rd. — 111 — vărsăminte efectuate pînă la finele | 

perioadei de raportare.
III. Prin IIGR nr. 496/28 aug. 1992, art. 4, se sta- 1 

bilește că „Societatea comercială cu capital majori- | 
tar de stat și regiile autonome raportează distinct . 
D.G.F.P.C.F.S., odată cu raportările lunare și trimes- | 

-----: fondul destinat plății salariilor pentru care nu |
, se plătește impozit suplimentar, fondul de salarii e-. 

fectiv plătit și, după caz. impozitul suplimentar da-1 
forat.

IV. în aplicarea prevederilor IIGR nr. 598/27. X. | 
1992 privind finanțarea suportului tehnic necesar in- I 
troducerii taxei pe valoarea adăugată, începînd cu 1 î 
ianuarie 1993, agenții economici trebuie să cunoască | 
modificările ce se aduc în conținutul și circulația do-; 
cumentelor, precum și modul de procurare și gestiune | 
al acestora prin unitățile financiare teritoriale. (1329),

________I
—........ ■ . ■■■ ■— -------- A

I* 
j 

cu sediul în Deva, str. M. Kogălniceanu, |
nr. 4, telefon 611662, organizează:

| 557/1992, privind unele măsuri de constituire a fon-
J duluî asigurărilor sociale pentru agricultori.

i*
I
XI
a
*
| triale, datele cumulate de la începutul anului, pri-
■ vind : fondul destinat plății salariilor pentru care nu

I
*

I«
I
*

I*
I
%

I
w

I
I
I
*
I

AGENȚIA DE TURISM SINDACO DEVA

• Petrecerea Revelionului 1993 in stați-1
unile Felix, Herculane, Geoagiu, Voineasa, Mo-1
neasa. »

, • Excursie în Turcia în ziua de 25 noiem- !

| brie 1992, prețul 11 000 lei. |
* *
I • Excursie în Polonia în ziua de 2 decern-| 
| brie 1992, cu cazare la Cracovia și vizitarea o- J 

rasului Varșovia, la prețul de 17 000 Iei. (1330) j

I
I* 
I
I

Înștiințează agenții economici cu capital de |

I

I9
I9
I*
IAI
I . ,------ - ------------------------------- ---------,
| stat sau privat, precum și persoanele partîcu* |
• lare interesate că scoate Ia licitație următoa-' 
( rele:

I*
IA
I
| • diferite alte mijloace de transport,j țiuni sau utilaje casate.’^

LICITAȚIA va avea Ioc (pînă la epuizarea

SOCIETATEA COMERCIALĂ

„ORĂȘTIETRANS"

S.A. ORĂȘTIE

*I*I%I%I % 
sec-|

i
______ ,. _____________ _____________r________ i ♦

I listei care se află la sediul societății diu OrSș-1

• 5 (cinci) remorci 2 RPF — 7

• 1 (un) tractor cu șa R 12 45 DFK

• 1 (un) autocamion R D 135 F

illVț MI» V/flxTlly Xlla 
săptămînii, ora 10.

i
J uvația se pui uuțuiu zuuii; im se*g
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