
— Din punct de vedere 
al activităţii procuraturii, 
c m  apreciaţi anul 1992, 
dle procuror şef ?

— A fost un an greu în 
care s-a muncit mult, cu 
oameni puţini. Cu toate 
greutăţile întîmpinate, pro. 
curorii au depus eforturi 
deosebite pentru soluţiona, 
rea situaţiilor ivite in re
zolvarea cauzelor penale 
foarte complexe cu care au 
fost confruntaţi.

— Ce probleme mai deo
sebite au stat in faţa Pro. 
curaturi! judeţului Hune
doara în anul care a tre. 
out ? Care a fost principa
lă caracteristică a muncii 
procuraturii In 1992 7

— în cursul anului care 
a trecut a avut loc o creş
tere mare a stării infrac
ţionale. Din datele statis. 
■tice rezultă că in cursul a- 
ttului 1992, media trimişi
lor in judecată la 100 000 
'locuitori a fost de 430 de 
persoane, comparativ cu 
339' de persoane in anul 
1991 şi 276 -de persoane in 
1900. După cum se obser
vă, creşterea este continuă 
şi aproape dublă faţă de

N U  NU fSTf MAI PRESUS DE
situaţia de dinainte de re
voluţie. Se remarcă o spo
rire a fermităţii organelor 
de procuratură din judeţ, 
bazată pe săvîrşirea unor 
fapte grave. Acestea au 
arestat in 1992 — 974 de 
persoane, adică 41 la sută 
din cel care au săvîrşit in
fracţiuni.

— Faţă de 1991, cum a- 
precîaţi starea infracţiona
lă din 1992 ?

— Este un fenomen care 
trebuie să ne dea de gin- 
dit. Creşterea stării -in
fracţionale este pur şi sim
plu alarmantă. Au fost trL 
mişi In judecată 2377 de 
cetăţeni, unii dintre ei să- 
vlrşind chiar mai multe fii. 
fracţiuni! O Imagine mai 
clară poate fi Obţinută prin 
analiza datelor statistice re
feritoare Ia infracţiunile CU 
un grad mai ridicat de 

periculozitate, ca infracţiuni 
contra persoanei şi cete' 
Îndreptate contra patri
moniului. Deci, in anul

7992, au fost trimişi în ju
decată un număr de 32S 
inculpaţi pentru infrac
ţiuni contra persoanei, din 
care 45 {pentru infracţiuni 
de omor, 27 pentru vătă
mări grave şi 86 pentru in
fracţiuni de viol. Au cres-

— Corupţia işi face loc 
în toate sferele activităţii 
social-economice. Dar, ac
tivitatea de constatare şl 
probare a unor astfel, de 
fapte esţe deosebit de di
ficilă deoarece cel care dă 
mită este interesat în re-

Interviu cu dl. CORNEL CIUCEAN, 
procurorul şef al Procuraturii judeţene

cui şi infracţiunile al că
ror obiect principal 11 re
prezintă proprietatea. Ast. 
fel, tn 1992 au fost trimişi 
fn judecată pentru infrac
ţiuni sâvîrşite In dauna 
proprietăţii publice sau 
private 1531 inculpaţi, din 
care 1189 pentru furt şi 
222 pentru tîlhărie.

— Sînt păreri dintre ce
te mai avizate potrivit că
rora corupţia a pătruns In 
cele mai diverse nivele a- 
le societăţii. Care este si
tuaţia in judeţul nostru 7

zolvarea unor probleme per
sonale, iar după realizarea 
acestora, de teama de a nu 
fi repus în situaţia iniţia- 
I* şi -le a-şi pici.’'' astfel 
avantajele obţinute ilicit, 
nu mai colaborează. Fla
gelul este încurajat de tot 
mai mulţi cetăţeni care 
stnt interesaţi în obţinerea 
unor facilităţi.

îngrijorător este insă şi 
faptul c& există tot mai 
mulţi conducători ai unor 
agenţi economici care în
cearcă să.şi creeze diverse

avantaje de pe urma func
ţiilor. După ce au fost tri
mişi în judecată pentru 
astfel de fapte, directorii 
Gheorghe Para de la 
R.A.G.CA. Deva şi Fran. 
cise Ungur de la R.A.G.C.L 
Haţeg, recent a fost trimis 
în judecată şi Mihai Lei- 

ca — directorul S.C. TRANS- 
LOC SA — Deva. Acesta 
a vîridut motorină subven
ţionată primită de la Gu
vern pentru a-.şi desfăşura 
activitatea unei societăţi 
particulare, — al cărei îm
puternicit pentru judeţul 
Hunedoara era — făcînd 
astfel ca aceasta din urmă 
să obţină ilegal un profit 
de peste 500 000 lei. Evi
dent a fost recuperată şi 
paguba.

— Dacă există, care au 
fost principalele impedi. 
mente in munca procuroru
lui, a procuraturii în ge
nerai ?

— Există suficiente greu
tăţi, în special cele pri

vind slaba dotare a Uni- 
-taţilor de procuratură, con.

__ dlţi^e necorespunzătoare de 
şi salarizarea nefeores- 

pTTnzătoare a procurorilor. 
Datorită acestui fapt,
în prezent avem ‘ %
posturi de procurori
vacante. Salariul u- 
nui procuror începător nu 
este tentant pentru uri ju
rist care, nefiind magistrat, 
poate desfăşura şi alte 
activităţi, obţinînd verii,
turi substanţial mai mari.

Să mai spunem apoi că 
pentru Procuratura Româ
niei cheltuielile au repre
zentat în 1992 doar 0,17 
la' sută din bugetul ţării 
şi sînt puţine speranţe că 
vor fi mărite în acest aii, 
astfel că această situaţie 
va continua.

— S.a vorbit despre crea
rea unor noi procuraturi 
locale. S.a făcut ceva pî- 
nă acum ?

— începînd cu 1 iulie

■ Interviu realizat de 
VALENTIN NEAGU /
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Cine mai construieşte tn Deva?
Cine are bani.

;Nu spunem o noutate: 
activitatea administraţiei 
Tocate din orice oraş este 
extrem de vastă, proble
mele ei sînt multiple, im
portante, grele. La Consi
liul Municipal Deva am 
discutat cu dl irig. Virgil 
Boca, viceprimar, doar de
spre una dintre aceste pro
bleme şi anume despre cea 
a activităţii de construcţii.

— Este una dintre preo
cupările noastre perma
nente dar şi extrem de di
ficile, sublinia interlocuto. 
rui, avînd în vedere, pe 
de o parte, cererile mari 
de locuinţe, iar pe de al-- 
ta — banii puţini pentru 
acest domeniu, bugetele în 
general mici ale primării
lor. La instalarea sa în 
funcţie, după alegerile din 
februarie 1992, noua ad
ministraţie locală a muni
cipiului Deva a preluat, în 
sectorul construcţiilor de 
la bugetul statuiui, blo
curile CI şi C2, precum şi 
unul de garsoniere — toate 
din cartierul Bejan, pre
lungirea străzii M. Emines- 
cu —, blocurile 24 (doar 
cu o scară începută) şi 25 
— ambele de pe strada Do

robanţi; ale căror aparta
mente erau deja repartiza
te angajaţilor unor unităţi 
economice. Sfîrşitul anu
lui 1992 ne-a aflat cu blo
curile CI, C2 şi 25 termi
nate. Pentru 1993 am pri
mit la bugetul local suma 
de 350 milioarie de lei, din- 
care 275 milioane de lei 
pentru construcţia de lo
cuinţe. Ne-am propus să 
terminăm blocul de garso
niere şi blocul 24 şi să-l 
începem pe 26, aflat în sta
diu de... groapă, tot în zo
na Dorobanţi. Să vedem 
cit ne vor ajunge banii, la 
preţurile acestea care nu 
se mai opresc.

Am extins discuţia cu 
dl Virgil Boca asupra con
strucţiilor din municipiul

Deva şi pe alte coordonate, 
din alte domenii. Am re
ţinut astfel că, la nivelul 
Consiliului local, s.a hotâ- 
rît să se extindă intravi
lanul în extravilan, pentru 
realizarea unor locuinţe 
proprietate personală, că 
s-a aprobat o seria de am
plasamente unor agenţi e- 
conomici şi instituţii, ca- 
re.şi vor construi, în re
gie proprie, locuinţe sau 
alte utilităţi. Astfel, sînţ 
îri stadii avansate de exe
cuţie un bloc al Direcţiei 
Judeţene de ’i ie omu 
ţii — vizavi \  de biserica 
din Ceangăi, două blocuri

dumitru gheonea

(Continuare în pag. a 2-a)
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— Copii, ce înseamnă igienă ?
— Igiena este atunci cînd ne spălăm mai 

des decît trebuie ! — răspunde o elevă.

De la Asociaţia Judeţeană 
a Vînătorilor şi Pescarilor 
Sportivi Hunedoara âm pri
mit un comunicat prin care 
se fac o serie de Clarificări 
necesare. Din comunicat 
rezultă că în data de 15 
ianuari - c, ia î ueure i 

s-au desfăşurat lucrările Ple
narei Consiliului A.G.V.P.S. 
idin România şi ale Con
gresului Extraordinar al

de dl pensionar Alexandru 
Junie şi avocat I. Silvăşan, 
au încercat să pătrundă în 
sala lucrărilor cu preten
ţia că ar reprezenta jude
ţul Hunedoara. Congresul, 
informat asupra' pretenţii
lor lor nejustificate, a vo.
.1 îfupnt> * .ut icipârii a 

cestora la lucrări. „Consi
derăm că s-a procedat co
rect, legal şi prin acest

CLARIFICĂRI NECESARE
acestei asociaţii, la care 
au participat şi 16 delegaţi 
Oi filialelor din Deva, Hu
nedoara î iroşat şi O 
i î e ţn >rut • r * nii de 
zi, prin vot secret a fost 
ales ca preşedinte al 
A.G.V.P.S. din România dl 
Adrian Nâstase, iar ca vi
cepreşedinte-dl Bogdan Ni- 
culescu Duvăz. în consiliu, 
din partea A.J.V.P.S. Hu
nedoara a fost ales dl pre
şedinte al asociaţiei, prof. 
Mihai Gherman, membru 
pescar.

în comunicat se mai pre
cizează că un grup de 6 
foşti membri vînători şi 3 
foşti membri pescari,. con
stituiţi în aşa.zisa „Asocia
ţie Independentă", conduşi

gest Congresul a demonstrat 
că vremea dezordinii şi 
răzmeriţei a trecut, că a 
venit timpul să ne apucăm 
de lucru“ — se spune în 
comunicat. Cu această o- 
cazle, rugăm instituţiile pu
terii locale (prefectura, prî  

„ măria, poliţia, judecătoria 
şi procuratura municipiului 
Hunedoara) să ia act de 
această situaţie, reţinînd că 
„Asociaţia Independentă11 
este nelegal constituită (ca 

atare nefiind recunoscută de 
către A.G.V.P.S. din Ro

mânia), sprijinind A.J.V.P.S. 
să reintre deplin în drep
turi, care au fost uzurpate 
de grupul de presiune con
dus de A. Junie — se spe
cifică- în încheierea comu
nicatului respectiv, (N.T.)

wmm
O TELEFON DIN NOJAG. 

A  sunat telefonul la redacţie : 
„Din satul Nojag vă deranjează 
Moise“. „Nu ne deranjaţi. Spuneţi 
ce necazuri aveţi". „N-avem. pline. 
De la brutăria din Certej nu ni 
se aduce de cîteva zile. Oamenii 
stnt n e m u l ţu m i ţ iN o i  sunăm la 
Primăria din Certeju de Sus. 
„Buccţi pîine la Nojag ?“ am în
trebat. Aşteptăm răspunsul... 
(Gh. I.N.)

O ÎN FOLOSUL OAMENILOR. 
In comuna Bu&ureşci urmează să 
se împartă oamenilor, în lumina

Lpgii fondului. funciar, 290 ha 
pădure. Pentru a evita deplasa
rea în masă a cetăţenilor la No. 
tariatul judeţean, consiliul local 
a luat iniţiativa procurării tutu
ror actelor şi hărţilor necesare 
împărţirii pădurii celor în drept. 
(Tr.B.)

O  AUTOBUZ S.C. „Crişbus" 
S.A. din Brad a reluat cursele pe 
traseul Brad — Deva — Petro
şani. Circullnd cu regularitate, in 
cele mai bune condiţii de con
fort, cursa trece şi prin autogara 
din.„ Gara Simeria. Graficul de 
circulaţie — sosiri, plecări — este 
afişat în autogările din Deva,. 
Simeria. Si în celelalte prin care 
trece. (Gh. I.N.)

O  BUCĂTĂREASĂ DE ELI
TĂ. Cine trage la Restaurantul 
„Perla Crişului", din Brad, ră- 
mine cu gust bun al mincărurilor 
specifice zonei din Ţara Moţilor. 
Dna Cornelia Şandru, bucătă
reasă de elită, pregăteşte mîncă- 
ruri mult apreciate. (Gh. I.N.)

O  ÎNŢELEGEREA. între Pe
tru Orăşan, şofer la Abatorul din 
Haţeg şi T.ucreţia Dumitru, mun
citoare la aceeaşi unitate, s-a fă
cut o înţelegere : să sustragă un
tură comestibilă. înţelegerea s-a 
transformat in realitate, dar a ur
mat prinderea făptaşilor şi recu
perarea mărfii. (V.N.)

O ELEVI ŞI HOŢI. Daniel 
Boiţă, zidar la I.C.S. Hunedoara, 
Alexandru Schokander şi Marin 
Pirţu, ambii elevi, ofereau spre 
vînzare mărfuri pentru care nu au 
putut prezenta acte de prove
nienţă. S-a stabilit însă că acestea 
erau furate de la un bufet de 
incintă al S.C.: „Siderurgica", a 
cărui spargere nu jusese recla
mată, gestionarul fiind în con
cediu. (V.N.)
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•  SUB PRESIUNEA
coaliţiei guverna.
MENTALE Gyula Ilorn, 
preşedinte al Partidului So
cialist Ungar, fost ministru 
ai afacerilor externe în ul
timul guvern comunist al 
Ungariei, şi.a prezentat 
luni demisia din funcţia 
.de şef al Comisiei parla
mentare pentru politică ex
ternă. Juslificindu-şi ges
tul el a invocat conţinutul 
unei scrisori prin care 13 

-membri al Comisiei îl a. 
cuzau de prejudicii aduse 
Ungariei pe plan interna
ţional prin intermediul de
claraţiilor sate făcute In 
străinătate şi-i solicitau de
misia pe motiv că liderul 
Unei formaţiuni de opoziţie 
nu poate coordona activi-, 
tatea acestui organism, re
latează agenţiile MTI şi 
France Presse.

•  COMANDANTUL COR
PULUI DE ARMATA DIN 
NOVI SAD (VOIVODINA. 
nordul Serbiei), generatul 
Andria Biorcevici, a aver
tizat că unităţile militare 
pe care te conduce vor 
interveni „în cazul unul 
atac al forţelor croate îm
potriva regiunilor sîrbe 
din Slavonia, Barania şi 
Sremul de vest". Agenţia 
Taniug, recepţionată de 
France -Presse, subliniază 
că Biorcevici a declarat că 
trupele sînt pregătite să 
acţioneze „fără întîrziere"

•  CU O ÎNTIRZIERE DE 
O JUMĂTATE DE AN, se
cretarul general al ONU, 
Boutros BoutrosiGhali, a 
înaintat Consiliului de Se
curitate cererea Macedoniei 
de aderare la ONU — 
transmite Associated Press.

Se aşteaptă ca problema 
primirii la Naţiunile Unite 
a Macedonie* să dea naş. 
tere unor controverse aprin. 
se, din cauza opoziţiei Gre
ciei faţă de aceasta denu
mire, pe care o consideră 

; ca făcînd parte din patri. 
moniul său naţional.

•  IN BAZA UNUI OR
DIN emis de ministrul re
publican al economiei, în
cepînd de astăzi în Liiua. 
nia se raţionalizează vin. 
zările de pîine către popu. 
laţia ţării, cantitatea ma. 
ximă fiind stabilită la 2 
kilograme pîine neagră şi 
un kilogram pîine albă, A- 
ceastă măsură, precizează 
Itar-Tass, a fost necesară 
pentru a stăvili fenomenul 
de scoatere masivă de pe 
teritoriul republicii a pro
duselor alimentare, revîn- 
dute ulterior la preţuri de 
speculă.
« * # » f f i  »t » tr* rf * * * * * * * * *)
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în tr.o  zi anume a lu n ii 
este aşteptată cu nerăbdare 
de toţi cei 200 de vîrstriici 
cărora le achită pensia. 
Dar şi în restul zilelor de 
alte familii, cărora le a. 
duce ştiri din ţară şi din 
judeţ, scrisori şi telegrame 
personale. Toată viaţa dna 
Elena Bota din Ilia a lu
crat ca factor poştal, par- 
ticipînd indirect ia bucu
riile şi la necazurile se
menilor. A lucrat cu hăr
nicie şi perseverenţă. A . 
cum, cînd o mai desparte

Toată

MÂI TRĂIEŞTE LUMEA LA GHELARI? I N im e n i n u  e s t e  m ai

fa c to r

La întrebarea aceasta 
s-ar putea răspunde relativ 
simplu : aşa şi aşa ; pentru 
că unii trăiesc mai bine, 
alţii mai rău, ca peste tot. 
Comuna Ghelari însă, ca 
orice teritoriu administrativ 
delimitat, reprezintă o co
munitate umană de peste 
4000 de cetăţeni ai Româ
niei, o parte dintre ei dis
persaţi în sate izolate, aşa 
eă problemele unui ghelă- 
rean nu seamănă cu ale u- 
nui devean, să zicem.

Aşa, de pildă, surprin- 
zînd discuţia noastră pe 
stradă cu domnul - Trofin 

- Bocşer ■— viceprirharul co
munei, domnul Nicolae Viţă 
din Ruda, exclama cu nă
duf. „Apoi domnule, în 
Ruda poţi muri liniştit du
pă ora trei, că nimeni nu.ţi 
vine în ajutor!"

•  Asistenţa medicală 
pentru toată zona pădure- 
nilor se asigura cîndva, -pe 
lingă circumscripţia sani
tară, şi printr-o secţie ex
terioară a spitalului din 
Hunedoara. Incet-încet sec
ţia s.a desfiinţat, aşa că 
asistenţa medicală în co. 
m ună-o asigură circa sa
nitară încadrată cu doi me
dici pentru adulţi şi un pe
diatru. Din trei doar unul 
(Dr. Matei) are program de 
consultaţii şi după-amiază 
o dată pe săptămînă. Sto
matologul a dat bir cu 
fugiţii aşa că, dacă trăieşti 
în Ghelari, să te ferească 
Dumnezeu de vreo durere 
de măsele. Ghclărcnii ar 
fi mulţumiţi dacă cel pu
ţin de două ori pe săptă
mînă ar găsi pe cineva la 
cabinetul de stomatologie.

•  Pentru locuitorii din 
satul centru de comună s.au 
cofîstruit în trecut şi cu 
rost şi fără rost două 
colonii de blocuri, „Cîrnu" 
şi ,,Cuţ“. In colonia Cîrnu 
au mai rămas vreo 7- 8 
familii care duc o viaţă 
de pionierat. In rest, aşa 
cum se vede în fotografia 
ce însoţeşte acest reportaj, 
case prin ale căror inte 
rioare se plimbă vîntul ce 
pătrunde nestingherit prin 
ferestrele oarbe. Colonia 
„Cuţ“, în schimb, mai a- 
dăposteşte 358 de familii. 
Acestea trebuie încălzite, 
trebuie să li se asigure apa 
rece şi apa caldă. „Pe la
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doar un an pînă la închi
derea cărţii da muncă, îi 
vine greu să creadă că 
vremea a zburat, că fiul ei 
— mai ieri un puşti —. 
azi este un adevărat băr
bat, cu stagiul militar sa
tisfăcut, i

Dnei Elena i s-a încre
dinţat, iţe către conducerea 
Oficiului poştal al comu
nei, sectorul cel mai greu. 
Adică '  străzi aglomerate 
cum sînt Tudor Vladimi- 
rescu şi Unirii. încearcă să 
facă tot ce.i stă în putinţă 
spre a-şi servi consătenii 
operativ. Şi-i mulţumită 
cînd reuşeşte s.o facă. îh 
curînd, E.B. va avea răga
zul să se mai odihnească 
după kilometrii parcurşi — 
cîţi oare ? — pe uliţele sa
tului. Ii dorim, alături de 
colegele dumneaei, să pre
dea ştafeta în deplină să
nătate. Şi cu cit mai mulţi 
abonaţi.

ESTERA ŞINA

mai construieşte
H i

Cine are bani...
(Urmare din pag. 1)

ale Filialei Electrocentra- 
le Deva — în zona Car_ 
todrom, au primit amplasa
mente, pentţu 100 de a- 
partamente, S.G. „Casial" 
S.A, şi Garnizoana Milita
ră (în vecinătatea gării).

■ In anumite zone ale mu
nicipiului a început con
strucţia unor biserici -+ 
aflate, după posibilităţile 
financiare ale fiecăruia, în 
diferite s ta d ii: biserica or
todoxă — doar un spaţiu 
înprejmuit, deocamdată, din 
Cartodrom, Catedrala or
todoxă — aflată la funda
ţie — din parcul din cen
trul oraşului —, lăcaşul de 
cult al baptiştilor — de Ia 
întretăierea bulevardului 
Kogălniceanu cu DN 7 — 
eu acoperişul finalizat şi 
ai penticostalilor — de pe 
str. V., Branişte, cu struc
tura • destul de avansată.

Ar mai fi de amintit clă
dirile băncilor comerciale

— în spatele hotelului 
„Sarmis", de dezvoltare -  
in apropierea pieţei mari 
a municipiului — şi agri
colă —• în vecinătatea gă
rii şi autogării. Şi acestea, 
tot în funcţie de banii be
neficiarilor — iar dobînzi- 
le ia bănci m u  chiar 
mici ! — şi de data atacă
rii lor, prezintă stadii di
ferite de execuţie. Deo
camdată, însă, timpul nu 
este prea prielnic activită
ţii pe şantierele de con
strucţii. Bine este. însă 
că oamenii au curaj şi i- 
niţiativă. Iar pentru cei 
puţini care dispun şi de 
bani este chiar foarte bine 
şi necesar să construiască. 
Cum. o fac, de altfel, şi o 
serie de patroni, precum 
Naghi şi Zsok, Ionel Neamţ, 
Gheorgfie Gîta ca să
numim doar cîţiva —, ale 
căror eforturi se aşază în
cet dar sigur pe temeliile 
solide ale economiei de 
piaţă. "

sectorul de gospodărie co
munală, spune domnul 
Bocşer, s-au perindat în 
ultimii 2—3 ani mai mulţi 
şefi de sector. Care cum a 
dat de greu a plecat". Sînt 
ceva greutăţi ca să asiguri 
prestaţiile de gospodărie 
comunală şi loca ti vă pentru 
ghelăreni ; unele, de-a‘ 
dreptul insurmontabile. 
„De.ar fi bani !“ — oftează 
domnul Gavrilă Mihuţ, 
„uns" şef de sector doar de 
două săptămîni. „Tot ce 
fac acum sînt nişte inter
venţii pompieristice. Cîrpesc 
intr-un loc şi plesneşte alt 
putregai în altă parte. Con
ductele de termoficare sînt 
sparte de ger pentru că 
pregătiri de iarnă s.au fă
cut de banii care au fost. 
Motoarele electrice din cen
trala termică şi de la pom
pele de apă dacă se ard 
n-am cu ce le înlocui, cu 
bitumul şi cartonul asfal
tat pe care le primesc intr- 
un an abia apuc să izolez 
o jumătate de terasă, dar 
de plouat plouă in multe 
apartamente de la ultimul 
etaj“.

•  Alimentarea cu apă a 
Ghelariului, mult contro
versată şi... tergiversată în 
anii trecuţi, se face prin 
pompare din rîuri cu gracl 
ridicat de poluare indus
trială. Localitatea se bucură 
de un statut de, hai să-i

zicem, înfrăţire cu oraşul 
Limonges din Franţa. După 
revoluţie, fratele mai mare 
şi-n vizitat de mai multe 
ori fratele pădurean şi nu 
cu mina goală. între a l
tele, analizînd apa pe care 
o beau ghelărenii, a ajuns 
la concluzia că e posibil ca 
fiecare băutor de apă să 
aibă cîte o carieră la ri
nichi. Promisiunile sînt că 
ghelărenii vor primi de la 
francezi şi două filtre de 
apă. Francezii aduc filtre 
dar nu aduc şi motoare e- 
lectrice de mare putere 
pentru pompele de apă şi 
dacă „pică“ unul din aceste 
motoare, localitatea rămîne 
fără apă', căci rebobinarea 
lui costă peste un milion. 
Şi de unde milionul cînd 
şi la Ghelari, ca în tot ju 
deţul, sînt atîtea aparta
mente proprietate a  statului 
de pus la punct şi nu-i cu 
ce ?

Cum mai trăiesc oamenii 
Ia Ghelari ? Sperînd că de 
toate problemele" lor se va 
ocupa cîndva (cit mai re
pede, speră ei) cineva. Căci 
nu-i drept, nu.i loial şi 
cinstit ca de problemele 
oamenilor din sate să- se a. 
rate mai preocupaţi oameni 
miloşi de la mii de kilo
metri distanţă şi nu noi, 
cei de aici. +

ION CIOCLEI

p r e s u s  d e  l e g e

„Ultimul mohican"... în colonia Cîrnu, ■
Foto : PAVEL I.AZA

(Urmare din pag. 1)

1993, se vor înfiinţa, po
trivit legii de organizare, 
parchete locale la Brad 
Haţeg şi Orăştie. Pînă a- 
cum s-a rezolvat de către 
organele locale problema 
clădirilor la Brad şi Ha
ţeg. La Orăştie clădirea es
te proprietatea Ministeru
lui de Justiţie, dar Inspec
toratul Şcolar al judeţului 
Hunedoara refuză să eli
bereze spaţiul pentru care 
nu are contract - de închi
riere şi nu plăteşte chi
rie, susţinînd că se va con
forma doar unei faotărîri 
judecătoreşti de evacuare, 
care să fie executată pe 
cale silită. De asemenea, 
sînt în curs de stabilire de 
către Parchetul General 

-schemele de funcţionare a 
noilor _ unităţi şi dotările 
necesare, urmînd ca în li
mita fondurilor alocate de 
la buget să se treacă la 
realizarea acestora. Dar, 
principalele atribuţii in ma
terie de amenajare şi do
tare a noilor unităţi re
vin organelor locale şi, 
in măsura în care acestea 
le vor îndeplini, se poate 
ca începînd cu 1 iulie 1993, 
populaţia din zonele res
pective să nu mai fie ne
voită a se deplasa la De
va, Hunedoara său Petro- 
şan i..

- - O problemă despre 
care s-a discutat foarte 
mult a fost şi este separa
ţia puterilor în stat. S.a 
realizat cu adevărat acest 
lucru ? Se mai simte i-

mixtiunea unora în acti
vitatea procuraturii ?

— Separaţia puterilor în 
stat este consfinţită prin 
Constituţie şi în activitatea

' noastră nu au avut loc
nici un fel de imixtiuni din 
partea altor organe ale
statului.

— Faţă de tendinţele stă
rii infracţionale, în ce do
menii credeţi că procura
tura poate face mai mult ?

— în limita legii de or
ganizare şi a posibilităţilor 
pe care le avem cu per
sonalul existent, procura
tura va contribui la reali
zarea prevederii constitu
ţionale potrivit căreia 
„Nimeni nu este mai pre
sus de lege".

— Cum apreciaţi colabo
rarea cu celelalte institu
ţii cu care conlucraţi ?

— Supravegherea orga
nelor de cercetare penală 
ale poliţiei şi participarea 
procurorilor la judecarea 
cauzelor penale şi civile se 
fac potrivit legii iar con
lucrarea cu conducerile or
ganelor de poliţie şi justi
ţie este foarte bună, in
teresul fiind comun, ace
la de aflare a adevărului.

— Cu ce gînduri porneşte 
Procuratura judeţeană în 
1993 ?

— Cu gindul că anul 
1993 va fi unul cu rezul
tate bune şi că va fi ne
voie de un efort sporit din 
partea fiecărui procuror, a_ 
vînd în vedere tendinţele 
şi evoluţia tot mai com
plexă a fenomenului in
fracţional.

C O N C U R S U L  D IN  

31 I A N U A R I E

1. ANCONA (17) 17 4 2 11 27—42 10 (— 0)
- TORINO (8) 17 4 9 4 18 -14 17 (— 1)

Cu numai o singură înfrîngere in deplasare, To. 
rino se va deplasa la Ancona spre a cuceri măcar li
nul din cele două puncte puse în joc.

Pronostic : X, 2

2. BRF.SCIA (Ui; 17 4 .6  7 16—23 14 (--  2)
— NAPOLI (13) 17 6 3 8 26—28 15 (— 1)
Nu putem spune că pentru Lucescu & co. sînt

motive de îngrijorare, insa un eventual eşec i.ar im
planta serios în subsolul clasamentului.

Pronostic : 1, X

3. FOGGIA (11) 17 6 4 7 21 -29 16 (— 2)
— MlLAN (1) 17 14 3 0 38—14 31 (+13)
Milan a reuşit performanţa de.a cîştiga toate me

ciurile din deplasare în tur şi de ce n-ar reuşi din 
întregul campionat ?

Pronostic : 2

33 15 ( - 1) 
28 16 ( 0)

4. GENOA (14) 17 4 7 6 24-
— FIORENTINA (10) 17 5 6 6 29- 
Fiorentina (care a dat gol în fiecare din primele

13 etapa) nu a mai înscris de 5 etape şi se observă 
că trece printr-o perioadă de rătăcire.

Pronostic : 1

5. INTER (2) 17 10 3 4 32—23 23 (+  7)
— UDINESE ,(15) 17 6 2 -9 24—24 14 (— 4)
Inter doreşte să obţină â cîncea victorie consecu.

tivă, însă "Udinese doreşte cu orice preţ să rămînă în 
„A"...

Pronostic : 1, X

6. JUVENTUS (5) 17 6 7 4 30—22 19 (+  3)
— CAGLIARI (7) 17 7 4 6 16—16 18 (+  2)
-JUVE va forţa victoria ţ dar capricioasa echipă

din Sardinia arc mai multe victorii „afară" decît „a. 
casă"...

Pronostic : 1,2 "

I I! T I L I I A H I I  '

I Era aproape de miezul nopţii cînd Emil Covaci 1 
I din Brad şi Valentin Pădurean din Crişcior s-au gîn-i | 
| dit să se apuce de lucru. Aşa că, în timp ce Dan Bu- I
* zatu, miner la Barza, se întorcea acasă, este acostat * 
I şi tilhărit de 20 000 de lei şi alte bunuri. Poate n.ar |
* fi lipsit de interes să mai amintim că cei doi nu a- >
| veau altă ocupaţie. (V.N.) |

7. LAZ IO (4) 17 6 7 4,34—26 19 (+  1)
SAMPDORIA (6) 17 6 7 4 29—26 19 (+  1)

Combatantele. încep returul cu gindul la Euro- 
cupe, iar împărţirea punctelor ar mulţumi ambele ta 
bere. ■ ...

Pronostic : X ' ■ + '+  ;+

8. PARMA (!)) 17 7 3 7 20—21 17 (— 1)
- A TAI.ANTA (3) 17 9 2 .6  22^-23 20 (+  2)

Chiar dacă momentan ocupă un loc pe podium 
(în .special datorită bunei comportări de pe teren pro
priu), Atalanta, în deplasare este un adversar nu toc
mai greu de învins. ,

■ Pronostic : 1, X .,:
9. PESCARA (18) 17 3 2  12 24—38 8 (—10)

— ROMA (12) 17 5 5 7 19—19 15 (— 1)
Roma oferă suporterilor (şi pronosportiştilor) mo

mente de la agonie, la extaz : Eurocupe — retrogradare, 
şi, ca atare, rezultatul ei de la Pescara este imprevi
zibil.

Pronostic : 1, X, 2
10. F. ANDRIA (18) 19 1 10 8 13—23 12 (— 8)

— COSENZA (5) 20 7 10 3 21—12 24 (+  4)
Numărul ridicat de meciuri nule ale combatante

lor de duminică converge spre un „X“.
Pronostic X

11. CKSENA (12) 20 6 7 7 22- 18 19 (+  1)
— VENEZIA (4) 20 9 6 5 25^-16 24 (+  2)
Venezia a demonstrat că nu prea are resursele

necesare păşirii pe marile stadioane şi, apoi, menţi
nerii ei în „A".

Pronostic : 1

12. PADOVA (8) 20 8 6 6 24—̂ 1 22 ( +  4)
— CREMONESE (2) 20 11 5 4 40—23 27 (+ . 7)
© victorie (adăugind pe cea realizată surprinză

tor, duminică la Cosenza) ar • renaşte speranţe gazde
lor.

Pronostic : 1, X
13. TERNANA (20) 20 1 6 13 12—37 8 (—12)
__ — LECCE (3) 20 9 9 2 27—22 27 (+  7)

Lecce are posibilitatea să-şi îmbunătăţească „zes
trea" necesară promovării.

Pronostic: 2
A W M W /.‘.V.W .VW .V.Y.VrM V.,.Y.V.1,V.V.-rt £  _________.____________________~ — -----■_

1
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LAJBUCEŞ

P r o b le m e  s în t ,  

şi n u  p u ţ in e
In comuna Buceş, pro

blema care se pune în le
gătură cu aplicarea Legii 
fondului funciar este îm
părţirea pădurii la care 
oamenii au dreptul. Din 
documentele aflate la pri
mărie reiese că urmează 
să li se dea oamenilor în 
proprietate 267 ha pădure. 
Dl. Viorel Iorzan, primarul 
localităţii, ne spunea :

— Ocolul silvic Brad a 
Stabilit suprafaţa ce ur
mează să se acorde oame
nilor. S .a u , precizat par
celele pe care le vor avea 
fiecare din proprietari şi, 
s-au împărţit oamenilor a- 
deverinţe pentru suprafaţa 
la care au dreptul.

— Adeverinţe li s-au 
dat, dar pădure?

— încă nu, fiindcă nu 
avem oameni care să facă 
măsurători pe teren. Cei 
de la ocolul silvic n-au 
topometrişti suficienţi.

— In alte comune s-a a- 
pelat la topometrişti parti
culari.

— Am discutat cu oa
menii să fie de acord pen
tru o taxă pentru măsura
rea suprafeţei ce le revine.' 
Mulţi însă n-au acceptat.

— De ce ?
— Zic — pe bună. drep

tate — că aplicarea Legii 
18 este obligaţia guvernu
lui. Aşa este, dar topome
trişti — cum am aflat — 
sînt puţini.

— Deci, pădurea, împăr
ţirea ei este problema cea

.măi importantă. Ce alte

preocupări are, la ora ac
tuală, Consiliul local: din 
Buceş ?

— în această perioadă, 
ne străduim să organizăm 
paza obştească în toate 
satele comunei noastre. Am 
avut adunări pe localităţi 
şi am stabilit că fiecare om 
este obligat să facă pază 
prin sat.

— Sînt necazuri din a- 
cest punct de vedere ?

—»Sînt. Cetăţenii din sa
tul Stănija — influenţaţi 
de liberali — se pare nu 
vor să efectueze paza sa
tului. O să mai avem în. 
tîlniri cu ei şi sperăm să 
accepte că este nevoie de 
pază obştească.

— Cum este activitatea 
comercială ?

— La pămînt. In raftu
rile magazinelor comerciale 
este sărăcie mare. Pîinea 
se aduce de la Brad şi în 
privinţa ritmicităţii nu a-

vem probleme, vine de două 
ori pe săptămînă. Vine la 
timp.

— Cum evoluează lucru
rile la barajul de la Mi- 
hăileni ?

Nu prea bine, fiindcă 
nu sînt bani. Problema' 
noastră este alta : oamenii 
din sat trebuie, să se stră
mute, iar pentru fostele 
lor gospodării li s.au pro
mis 40 000 de lei despăgu
biri, ceea ce este, la va
loarea de azi a leului, 
foarte puţin. Oamenii aş
teaptă noi negocieri.

TRAIAN BONDOR

ICOOPERATIV A DE CONSUM DEVA
S bdul 1 Decembrie, nr. 14 ■

S coate Iti lic ita ţie  pentru predarea în con-l 
|  tra c i de cooperare Restaurantul „Stadion** Hu-J

I nedoara- ■
Licitaţia va avea Ioc în data de 31 ianuarie| 

|  1993, ora 11, Ia sediul cooperativei. Alte lămu-l
I" riri privind forma contractului de cooperare se" 

vor primi la sediul cooperativei, telefon 614530f|  
|  interior 116.

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI BRAD
. ANUNŢĂ

Scoaterea Ia LICITAŢIE în vederea închi
rierii PIEŢEI AGROALIMENTARE din oraşul 
Brad, pentru desfăşurarea activităţilor de des
facere produse agroalinientare.

LICITAŢIA are loc la data de 24. 2. 1993, 
în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1228/ 
1992 si H.G. 140/1991.

RELAŢII SUPLIMENTARE şi înscrieri se 
vor face Ia Consiliul Local Brad, camera nr. 23, 
telefon 095/650880. (47)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 
HUNEDOARA

Invită pe toţi cetăţenii care deţin grădini 
în terenul proprietatea statului din zonele Stu- 
fit şi Blooming (Buituri — Peştişii Marc) să se 
prezinte, pînă la data de 1 martie 1993, pentru 
încheierea contractelor de închiriere pe anul în 
curs.

De asemenea, pentru evitarea unor stări 
conflictuale, cetăţenii care deţin grădini pe tere
nuri revendicate de foştii proprietari (Valea 
Seacă, Buituri, Ceangăi) sînt rugaţi, ca pînă Ia 
data de 1 martie 1993, să elibereze terenurile 
pentru a putea fi preluate de cei în drept. (52)

SC RETEGAN t CO SNC DEVA 
Bdul Decebal

Vă oferă
En gros şi en detaille casete AUDIO RAKS 

si GENERAL. Informaţii la telefon 095/618372.
(223)

COOPERATIVA „UNIVERS** SIMERIA 
Scoate la licitaţie, în ziua de 10 februarie 

1993, următoarele valori:
0 clădire în vederea demolării si valori

ficării materialelor de construcţii;
0 spaţii de depozitare şi de producţie in

dustrială ;
•  .mijloace fixe : platformă telescopică, cen

trifugă zincografie, aparat şlefuit lentile, diop- 
timetru, electrocar cu macara, strung pentru 
lemn.

Lista cu preţurile de începerea licitaţiei se 
află la sediul cooperativei din Simeria, str. 1 
Decembrie, bl. 104. Informaţii Ia telefon 660520.

în acelaşi timp cooperativa execută diverse 
confecţii metalice cu sau fără materialul clien
tului. (49)

SC METALOTEX SA DEVA
V înde Ia licitaţie mijloace fixe din categoriile 4,

6, 9.
Lista nominală a mijloacelor fixe se află afişată 

la sediul societăţii, bdul 22 Decembrie, bl. 4.
Licitaţia va avea loc în data de 16. 2. 1993, ora 

10, la sediul societăţii şi se va relua în fiecare joi la 
aceeaşi oră.

Informaţii la telefoanele : 611854 ; 626009 ; 616725.
(CEC)

SC METALOTEX SA DEVA
Cu sediul în Deva, bdul 22 Decembrie, bl. I, ju

deţul Hunedoara- — organizează licitaţie publică des. 
chisă, cu strigare, ef. Legii 58/1991 ; H.G. 634/91 şi 
H.G. 158/91 pentru vînzarea următoarelor active :

1) BALASTIERA — în comuna Veţel, cu activi
tate de extracţie de agregate de rîu, producţie de ma. 
teriale de construcţii, prefabricate şi confecţii meta
lice. Preţul de pornire este de 26 000 000 lei.

2) STAŢIE DE SPĂLARE AUTO — Călan, cu 
activitate de întreţinere auto. Preţul de pornire este 
de 2 160 000 lei.

3) AUTOSERVICE DEVA — str. Plevnei, nr. 14, 
cu activitate de reparaţii auto, tinichigerie şi vopsito. 
ric auto. Preţul de pornire este de 10 020 000 lei

Licitaţia va avea loc în data de 2. 3. 1993, ora 
10, la sediul societăţii. In caz de neadjudecare la prima 
etapă, se va organiza cea de a doua etapă a licitaţiei 
în data de 18. 3. 1993 şi a treia etapă în data de 24. 
3. 1993.

Dosarele de prezentare a activelor şi criterii spe
cifice pentru preselecţia participanţilor pot fi consul, 
tate zilnic, la sediul societăţii — serviciul Tehnic sau la 
telefoanele: 95/611851; 626009; 616725 si TELEFAX : 
95/627890.

Pentru selecţionarea ofertanţilor, aceştia vor de. 
pune la sediul societăţii documentele prevăzute de 
H.G. 758/91 cu 7 (şapte) zile înainte de data licitaţiei.

Participanţii admişi la licitaţie vor depune cu 3 
zile înainte de data licitaţiei la casieria societăţii :

— taxa de participare de 40 000 lei.
— garanţia de 10 la sută din preţul de pornire.
In preţul de pornire nu este inclusă valoarea te

renurilor. iirmînd ca acestea să fie vîndule cumpără, 
torului activelor eonf. H.G. 331/92. (CEC)

BISERICA CREŞTINA BAPTISTĂ DEVA |
t

Str. Petru Rarcş, nr. 8. |
Vă invită să luaţi parte la serviciile speciale! 

de evanghelizare, ce vor avea Ioc din data de I 
26. 1. 1993, pînă in data de 31. 1. 1993, înccpînd j 
cu orele 18. <

Vă aşteptăm cu <Jrag ! (217)

NOU
„ Al F y A N0RI*-__

Nimic nu este mai important pentru dvs. 
decit să vă simţiţi bine în căminul în care lo
cuiţi.

Nu este Imposibil de îmbunătăţit confortul 
dvs. dacă aveţi bunăvoinţa să apelaţi la IAICA 
—- SA, singurul producător şi comerciant în 
măsură să vă ofere obiecte de larg consum la 
preţuri deosebit de avantajoase, foarte- rezis
tente in exploatare şi siguranţă în funcţionare: 

AEROTERMA ELECTRICĂ

0 Putere instalată 15,55 kVV
0  Funcţionează în două trepte : 10 şi 15 k\V
0 Capacitatea acrotermci:

— treapta I 8600 Kcal/h 
, — treapta a Il-a 12900 Kcal/h
0 Tensiunea de alimentare 380 V/50 Hz 
0 Motor : 0,55 k\V/1500 rot./min.
0 Rezistenţa de încălzire : 15 k\V 
0 Masa 35 kg;

O

BOILER ELECTRIC

Capacitate 15—65 litri

Dimensiuni 0  300 x 660 
— 0  406 x 1065

17

Rezistenţa electrică 
1500 (1900) W

Tensiunea de alimentare 
220 V

Temperatura maxiîhă dc 
încălzire a apei -j- 99°C

Boilerele sînt prevăzute 
cu termostat, limitator 
de temperatură şi lampă 
de control.

CALORIFER ELECTRIC

0 Dimensiuni 760 x 705 x 180 mm 
0 Masa netă : 26 kg
0 Funcţionează cu ulei şi este prevăzut cu termostat, 

lampă dc control, rezistenţă electrică capsulată, 
iar manipularea se face uşor pe roţi pivotante.

0 Are cel mai interesant design. ,
IAICA — SA VĂ AŞTEAPTĂ ! 

A L E X A N D R I A  
Str. Dunării, nr. 372, cod. 0700, jud. Te

leorman.
Telefoane : 091 — 314264 ; 311690 ; 311558; 

312145. Fax: 01 — 312 2190; Telex: 16133 
IAICA r. (48)
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ANIVERSĂRI
•  CU ocazia aniversării 

zilei de naştere Ghiţă, Ro- 
dica. Robert şi Eduard u. 
rează dragei lor Sehmidt 
Victoria „La mulţi ani !" 
şi multă sănătate. (1938)

VÎNZĂRI-
CUMPARĂRI

•  VIND set motor Sko
da s  100. Informaţii, tel. 
628620. după ora 16.

•  ViND apartam ent Mi
cro 15, 2 camere. Informa
ţii Deva, telefon 629116.

(1454)
0 VIND tractor 650 M, 

Informaţii Sîrbi, nr. 206, 
eomuna Ilia. <1455)

•  ViND butelie araeaz, 
televizor alb-negru. Ilia, 
te l. 358. după ora 14. (1912)

0  CUMI’AR apartament 
2—3 camere, et 1—2, zonă 
Centrală. Tel. 627486: (1921)

•  VIND Aro 243 Diesel, 
motor Braşov, culoare albă, 
genţi străine, cauciucuri 
tete. Expus în piaţa Pe
troşani, vineri, orele 10—18.

(1917)
•  ViND casă Veţel. ,In

formaţii tel. 665190, după 
ora 17. (1925)

•  CUMPĂR apartament 
. central. 2—3 camere, et.

1, 2, 3. Deva, tel. 623701, 
după ora 16. (1924)

•  VIND Ford Taunus
2060 1, model 81, avariat, 
antenă parabolică (satelit), 
nouă. multifuncţională. 
Spini. nr. 25. (1923)

•  ViND Mazda 626 a-
varia tâ, Tel. 730757, orele 
18—21 (1992)

•  VÎND Audi 80, neîn.
tnaţr'culată. Deva, Dacia, 
bl. 4. sc. 3, ap. 5. (1913)

•  VÎND maşină înghe
ţată. Ţel. 661735. <1929)

0  VÎND căţei Ciobănesc 
german. Deva, tel. 620915, 
orele 16—22; (1930)

•  ViND fin cantitate
mare, Ocolişu Mic, nr. 45, 
Oprit eseu Ion. (1930)

0  VIND microbuz Ford 
©ransit, pe benzină, înma
triculat, sfare excepţională

36 pereţi beton cu tîrri- 
plărie nouă. Tel 611856. -

(1931)
•  C A P. Ruşi vinde la

licitaţie, în 6 februarie 1993, 
ora 10 la fostul sediu al 
C.A P. Ruşi, un grajd ani
male (1933)

ViND birou eu scaun 
nou. din eam itură Luxor 
şl piei vulpe areăsite. Ter. 
612596. (1935)

•  ViND televizor Sirius
316. preţ convenabil. Tel 
628825. (1936)

•  ViND Dacia 1310 TX,
fabricaţie 1987, stare foarte 
bună. Tel. 622466. (1937)

» * * * ♦  * *. * * * * *:* * * *
•  S.C. „Ardelean" 

vinde următoarele : 
frigidere, maşini de 
Spălat, mâşini de cu
sut. detergent 286 lei, 
hîrţie igienică 49 îşi 
buc., încălţăminte, zy- 
hâr, margarină, apă 
m inerală şt alte pro
duse. Informaţii şi 
ofertă la magazinul 
„Ardelean", str. Ho. 
r i a . n r . 1 7 2 ,  telefon 
618879. Cumpărăm sau 
încUjriem apartament 
parter sau casă în 
toate oraşele din ţară.

(1894)
• * 0 * * ****'■***♦.*

‘ •  ViND maşină înghe
ţa tă  Telefon 661735. (1929) 

•  VÎND tractor 650, sta
re bună, preţ negociabil. 
Deva telefon 622885, str. 
Minerului, bl. 26, ap. 5, 
după ora 19. (1911)

•  VÎND TIR 16 t, sta
re .bună, telefon 624997.

' (2029)

•  VÎND remorcă tip  Pa. 
de.ş — 500, înscrisă în cir
culaţie, malaxor pentru 
frăm întat pline, cu două 
cuve şi elemenţi pentru 
calorifer din fontă. Te
lefon 656212, Crişcior.

(2053)

•  CUMPĂR ax came, 
culbutori Oltcit. Hunedoa
ra, 724593. (1893)

•  VÎND apartament 3 
camere, decomandat, et. 10. 
Telefon 626159. (1890)

•  QUASAR ELECTRO 
SRL vinde televizoare co
lor Megavision şi Sam
sung. Deva tel. 611261,

(2061)

•  VÎND apartam ent 4 
camere, Simeria tel. 661595, 
6-.11, 15—18. (1632)

•  ViND urgent Wartt- 
burg, stare perfectă, fa
bricat 1988. Orăştia, str. 
Gării, 74. (1908)

•  VINDEM rulotă pentru 
comerţ, fabricaţie Ger
mania, înmatriculată, ve
chime 6 ani şi maşină u- 
niversală pentru prelucrat 
lemn cu abricht şi circu
lar. Telefon nr. 619530.

(1906)

•  VÎND ladă frigorifică 
nouă, cu 5 sertare. Infor
maţii telefon 721969. (1319)

•  SC PLUS 92 Im
port Export SRL Hu
nedoara, piaţa lib e rtă 
ţii, nr. 8 (centrul vechi 
— „Ardealul"), vinde 
en gros ţigări, produ
se cosmetice si casete 
audio. (1319)

•  VÎND punte spate Da
cia 1300, cutie viteze fran
ţuzească pentru Oltcit. Te
lefon 629751,

•  VINDEM la licitaţie 
mijloace fixe, ferma CAP 
Ribiţa, în data de 2 fe
bruarie 1993. Informaţii tel. 
651360, Primăria Ribitâ.

(1911)

■.V .SW .'A V M W .W .V

•  „BRATU & TA- 
BACU" SNC Deva o. 

feră cumpărătorilor TV 
color NEI R 2094, 
componente Philips, 90 
canale programabile 
telecomandă, garanţie 
1 an. Adresă noastră ; 
Deva, str. Victoriei, nr.
4. (Casa dc cultură), 
tel. 619310. (1904)

m v w w r t w w w w

;■ OFERTE 
DE SERVICIU

•  ANGAJEZ femeie pen
tru  menaj uşor. Deva te
lefon 620936. (1932)

•  ANGAJAM urgent 
contabil şef — studii 
superioare, contabil — 
studii medii. Informa
ţii telefon 0956/12747.

(2048)

•  CAUT femeie în
tre 20—30 ani pentru 
îngrijire două fetiţe 
(7 şi 10 ani) în Ger
mania (Berlin), cu pla
ta în valută. Condiţii : 
posesoare de viză şi 
de preferinţă permis 
de condueere. Infor
maţii Deva. tel. 622493, 
după ora 19. (2037)

•  TINERI serioşi ne ofe
rim  servicii casnice: spă
lat geamuri, bătut covoa
re etc. Deva, tel. 624897.

(1942)

mere, nemobilate, pentru 
locuit, cu plata anticipat. 
Tel. 618619. I

SCHIMBURI 
DE LOCUINŢE

I
I

•  IMPEX SIBIU e- 
fectueazâ transporturi 
de persoane pe ruta 
Sibiu — Deva — Num - 
berg — Frankfurt — 
Koln — Dusseldorf şi 
retur. Informaţii la 
tel. 092/411300, 092/
414979.

•  SC COMTOUR 
LOWE SRL, cu se
diul în Deva, str. Sîn- 
tuhalm, nr. 1, anga
jează contabil şef, bu
cătari, ospătari (even. 
tual cunoscători ai lim
bii turce). De aseme
nea, închiriază sau 
vinde chioşc situat în 
Piaţa Bejan. RelaNi la 
tel. 621113. (1927)

•  SCHIMB garsonieră
confort I, zonă centrală, 
Hunedoara, cu similar sau 
orice tip de apartament 
Deva, tel. 621675, orele 
8—18. (2047)

•  SCHIMB garsonieră 
centru Petroşani, cu gar. 
şomeră sau apartam ent De
va. Relaţii la  tel. 614655.

(1940)

t
I

L I C I T A Ţ I E
în data de 10 februarie 1993, ora 10, Ia 

Şcoala Generală Călan va avea loc licitaţia spa
ţiului „Chioşc alimentar" din incinta Grupului 
Şcolar Industrial Călan.

Informaţii Ia telefoanele 730610 si 731002.
(51)

1
l
l

DIVERSE I

•  INCOTA Atlas Reisen 
Sibiu efectuează transport 
persoane şi pachete pe 
ruta Sibiu — Deva — Praga 

Nurnberg — Heilbronn 
— Stuttgart, în datele de 
3—10—17 februarie ’93. 
Informaţii şi înscrieri la 
tel. 618882, orele 16—21

(218)

ÎNCHIRIERI
•  CAUT de închiriat gar

sonieră sau apartam ent 2 
camere. Tel. 623576. (2028)

•  CU autorizaţia 7733, 
din 1801.93, eliberată de 
Consiliul Judeţean Hune
doara, a luat fiinţă Aso
ciaţia Familială „Studio Re
tezat", cu sediul tn Haţeg, 
avînd ca obiect de activi
tate comercializare case
te audio, piese şi acceso
rii electronice, organizări 
nunţi, botezuri, banchete.

(1915)
•  CU autorizaţia 7694,

din 14.12.1992, emisă de 
Consiliul Judeţean Hune
doara, s.a deschis activita
tea independentă repre
zentată prin Căbulea Liviu 
din Brad, str. A. Iancu, nr. 
43/20, avînd ca obiect de 
activitate comercializare 
produse alimentare, bău
turi alcoolice, produse ar-, 
tizanat, transport mărfuri 
etc, (1910)

I
1
I
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R.A.G.C.L. SIMERIA, cu sediul in Simeria, 
str. 1 Decembrie, bl, 103, parter, anunţă scoa
terea Ia licitaţie publică în baza prevederilor 
H.G. nr. 1228/1990 şi 140/1991 a spaţiilor co
merciale situate in Simeria, astfel:

© Str. A. Iancu, nr. 22 — 24,5 mp cu des
tinaţia cofetărie, —- patiserie.

•  Str. A. Iancu, nr. 16—18 — 18 mp cu 
destinaţia prestări servicii.

•  Str. P. Unirii, bl. 5 — parter — 107,5 mp 
-eu destinaţia magazin alimentar.

Licitaţiile vor avea ioc la sediul R.A.G.C.L. 
Simeria în data de 10. II. 1993, ora 10.

înscrierile pentru licitaţie şi -procurarea do
cumentaţiilor corrtracost se fac la sediul
R.A.G.C.L., iar garanţia de participare se va a-

COMEMORĂRI
•  PREIAU contract apar

tament 2—3 camere, exclus 
Micro. Recompensă foarte 
mare. Tel. 613806. (1919)

•  CAUT pentru închiriat 
garsonieră sau cameră mo
bilată, numai condiţii op
time. Relaţii tel. 612445.

— (1916)

•  OFERIM de închiriat 
apartament două camere. 
Deva, BJminescu, bl. 35, sc. 
2, ap. 33. (1934)

•  POSED spaţiu, caut 
furnizor mărfuri alimen
tare şi nealimentâre cu pla
ta după vînzare. Telefon 
714826, după ora. 18. (1318)

•  ORGANIZAŢIA Uma
nitară „MEDECINS DU 
MONDE" caută pentru în
chiriat un apartament da 
trei camere, semimobilal, 
cu telefon. Deva, telefon 
613871. (1914)

•  CAUT pentru închi
riat apartament 3—4 ca-

•  ADRIANA, soţie, 
Oana şi Cosmin, copii 
anunţă cu aceeaşi du. 
rere şi dor în suflet 
că azi, joi, 28 ianuarie 
1993, se împlineşte un 
an de cînd ne-a pă
răsit pentru totdeauna 
scumpul nostru soţ 
şi tată, ing.

dimancescu
CRISTIAN

Vei rămîne veşnic viu în 
inimile noastre. Cou 
memorarea Va avea 
loc sîmbătă, 30. I. 1993, 
la Biserica de pe str. 
Libertăţii (Lenin), ora 
12. (1989)

•  UN ultim oma
giu la împlinirea unui 
an de la pierderea fiu
lui iubit şi fratelui 
nostru drag, ing. .

CRISTIAN 
DIMANCESCU 

Mama, Mirela şi Dinu 
Paul. Chipul tău drag 
nu.l vom uita nicioda
tă. (1939)

chita cu 3 zile înainte de data licitaţiei la ca
sieria unităţii, (53)

UZINA MECANICA CDGIB

Organizează licitaţie publică în ultima zi 
de joi, ora 12, din fiecare lună a anului curent, 
începînd cu luna februarie, pentru vînzare de 
mijloace fixe, inclusiv subansamble.

Organizează tn ziua de 25 februarie 1993, 
orele 12, închirierea prin licitaţie a spaţiilor dis
ponibile care sînt afişate la biroul informaţii.

Informaţii zilnic, între orele 9—15, la Serv. 
Meeano-Energetî,c. (54)

\
CAMERA DE COMERŢ (ŞI INDUSTRIE A 

JUDEŢULUI HUNEDOARA

I
i
I

Organizează cursuri de ipiţiere în contabi
litate. Cursurile vor cuprinde 64 ore şi vor fi 
eşalonate pe 2 luni, 8 ore săptămînal, sîmbătă 
şi duminică.

Există şi posibilitatea organizării numai 
sîmbătă — 8 ore. (56)

[
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN 

HUNEDOARA — DEVA

I
\
I

DIRECŢIA JUDEŢEANĂ HUNEDOARA A 
A.N.P.D.I.M.M. anunţă:

Ţ I

anularea următoarelor certificate de proprietate 
01300089, 01300090, 01300091 şi 0X300163.

i »
! i
! I

SC COMBOR SA ORĂSTIE 
(fost FNC) I

\

Oferă zahăr tos comestibil din import — 
Turcia — contravaloare cereale după cum ur
mează :

) I
!

Organizează LICITAŢIE PUBLICĂ în sco
pul închirierii spaţiilor disponibile aparţinînd 
unităţilor şcolare, după cum urmează-: Şcoala 
Herepeia, Viile Noi Deva, Alinaşu Sec, Boiu, 
Şcoala Nr. 2 Simeria, Pogăneşti, Visca, Dobra, 
Zam, Liceul Haţeg, Şcoala Ciula Mică, Şcoala 
Nr. 1 Hunedoara, Şcoala Nr. 5 Hunedoara, 
Şcoala Nr. 9 Hunedoara, Grup Şcolar Călan, 
Şcoala Chitid, Liceul „Avram Iancu" Brad, 
Şcoala Cărăstău, Ţebea, Şcoală Nr. 1 Brad, Gru
pul Şcolar Barza, Liceul „Aurel Vlaicu" Orăş- 
tie,> Şcoala Sibişel, Grupul Şcolar Chimie Orăş- 
tie, Şcoala Nr. 2 Orăştie, Şcoala nr. 6 Vulcan, 
Grup Şcolar Minier Lupeni, Grup Şcolar Minier 
Vulcan.

Relaţii suplimentare privind obiectul licita
ţiei, locul şi modul de desfăşurare, la sediile 
şcolilor enumerate. (55)

i
! i

# 1  kg zahăr — pentru 5 kg cereale (po
rumb boabe, secară, triticale cu 40 lei/kg STAS). \ l

\
RECTIFICARE

•  1 kg  zahăr pentru 7 kg orz, orzoaica, 
ovăz cu 28,58 lei/kg.

I

J \
Valoarea cerealelor se va calcula la STAS. 

Preţul la zahăr este de 200 lei/kg. (221)
i !
s \

în legătură cu licitaţia anunţată dc către 
Procuratura locală Petroşani pentru vinderea 
unui autoturism ARO, facem precizarea că a- 
ceasta va avea loc în data de 23 februarie a.c.| 
şi nu în 24, cum din eroare a apărut in anunţul 
respectiv. h
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