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ia lui» aprilie '  ax., 
Otteiui Judeţean Hune
doara pentru Protecţia 
Consumatorilor a conti
nuat acţiunile de suprave
ghere a calităţii produse
lor fi serviciilor, remită, 
tul acestora concretîzân- 
du-se în Interzicerea la 
comercializare a unor măr
furi In valoare de peste 41 
milioane lei şi aplicarea 
de sancţiuni ce depăşesc 
6,8 milioane lei. Prezen
tăm, succint, principalele 
aspecte constatate.

la ceea ce priveşte tu 
nurile alimentare, la S.C. 
Martinex S.R.L., S.G. O. 
rinda S.R.L., S.C. Cora 
Impex S.R.L. şi A.F. I- 
van .toate din municipiul 
Hunedoara, s-au găsit tn 
vânzare cafea, ciocolată, 
biscuiţi şi alte produse pro
venite din import fără de
claraţii de conformitate sau 
alte documente de certifi
care a calităţii, acestea 
fiind oprite de la vânzare. 
Asemănător s-a procedat şi 
In cazul S.C. Cernafruct,

1
S.C. Pop Narcisa S.R.L., 
S.C. Ceroasa Impex S.R.fc, 
S.C. Giovana S.ftX. şi « •  
fa Corn S.R.L., toate din 
Hunedoara, unde băuturi
le răcoritoare. Bau berea 
prezentau abateri de la 
norme sau nu existau do
cumente de atestare a ca
lităţii, etichete de prezenta
re şi identificare a măr
furilor respective. Un „tra
tament* Identic s-a aplicat 
şi altor firme pentru lo
turile de produse alimen
tare care nu corespundeau 
normelor, hâtre care amin
tim : S.C. Marinei! S.R.L. 
Hunedoara, S.C. Vesa Com- 
impex S.R.L. Deva, S.0. 
Alimentara Deva.

împreună cu alte orga
nisme de profil, o serie de 
verificări $-au desfăşurat şl 
la unii. agenţi economici, 
care comercializează bu
nuri nealimentare, abateri- • 
le de Ia prevederile O.G.

nr,-*1/1992 fiind sancţiona
te" ca atare. Pentru faptul 
eft m  existau documenta
de certificare a calităţii şl 
instrucţiuni de folosire, la 
firma S.C. Dany S.R.L. De
va au fost oprite temporar 
de la comercializare frigi
derele şi maşinile de cusut. 
Neprezentând elemente de 
informare şi documente de 
garanţie, Ia firmele S.0. 
Corni mpex şl S.C îna Impex 
S.R.L. Deva s-a oprit vân
zarea televizoarelor color 
folosite, pftnft la intrarea in 
legalitate. N-au fost tre
cute cu vederea nici aba
terile de natură asemănă
toare constatate la S.O. 
Intercom S.R.L. Hunedoa
ra, S.C. Sanex Corn S.R.L. 
şi filiala din Deva a S.O. 
Aldexim S.R.L. Cluj.

Deşi s-a insistat şi se ştta 
că pentru toate produsele 
ce se comercializează tre
buie să existe documen

te de certificare a calităţii 
ca traducerea tn limba ro
mână a elementelor iii In
formare şi de caracteriza
re asupra produselor, o a- 
semenea cerinţă a fost ig
norată de către S.C. Stu
dio S.R.L, S.C, Venus S.A„ 
S.C. MetaloteX şi Ana 
Comlux S.RX., toate din 
Deva. Unele abateri de la 
prevederile O.G. nr. 21/ 
1992 s-au înregistrat şi la 
firmele SC  Caslal S.A. 
Deva, Atcom Deva ş.a.

Un capitol , important al 
acţiunilor de supraveghere 
l-au reprezentat şl prestă
rile de servicii, luând u-se 
în considerare şl sesizările 
beneficiarilor acestora. Ca 
urmare a neajunsurilor 
semnalate — utilizarea de 
materiale neconfirmate ca
litativ, perceperea plăţii 
anticipată a prestaţiilor 
ş.a. — s-au luat măsuri
le de rigoare In cazul coo

perativelor Progresul şl 
âiaeena
cum şl al altor 
eonomicl care au nesoco
tit normele legale aflate în 
vigoare. Unele neajunsuri 
s-au găsit şi la hotelul 
„Diana“ din Geoagiu-Bâi, 
unde lasă de dorit dotări
le, starea de igienă a spa 
ţlilor de cazare. In gene
ral pregătirile pentru se
zonul estival.

Fireşte multe din produ
sele şi serviciile ce gi se 
oferă se găsesc sub norme
le calitative impuse de 
legislaţia tn vigoare, fiind 
deseori păcăliţi în calitatea 
noastră de consumatori. Es
te bine ca orice abatere pe 
care o percepem să o fa
cem cunoscută la O-I.P.O. 
sau la Asociaţia pentru 
Protecţia Consumatorilor, 
numai aşa putând avea 
certitudinea că se vor lua 
şi măsurile de curmare a 
neajunsurilor ce ne pândesc 
Ia tot pasul.
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DESPRE PÂINE -  FĂRĂ PATIMĂ ŞI 

IDEI PRECONCEPUTE
Ca să afirmi că pâinea 

s-a scumpit faţă de 1 mai 
de câte 4-^5 ori nu-i ne
voie să facă o documentare 
specială, afirmaţia având 
valoare de adevăr axioma
tic. Nu despre preţul pâlnii 
însă va fi vorba în cele 
ce Urmează că pe acela — 
fie că e 90 Iei fie că e 290 
lei pe o unitate fizică, de
pinde de gramaj — l-am 
acceptat, deşi mai facem 
încă mărunt din buze.

Ne-am fi aşteptat eu 
toţii însă ca marii produ
cători de pâine, respectiv 
societăţile comerciale cu 
capital de stat să facă 
efortul pe care-1 doream 
de ani de zile pentru a 
ne oferi o pâine pe care 
s-o mănânci cu plăcere şi 
nu din nevoia de a umple 
un gol. Ei bine, nu se văd 
în pâine semnele acestui 
efort sau se văd ca nişte 
flori rare. Intre acestea 
— brutarii din Căian în
cearcă o asemenea de
monstraţie şi chiar reuşesc. 
Dar pâinea în cantităţi in
dustriale se produce în fa
bricile societăţilor cu ca
pital de stat de la Deva, 
Hunedoara, Petroşani, Si
men a sau Brad. Deocam
dată o cumpărăm pe a- 
ceea, cu 170 de lei fran
zela de 1 kg, dăm banii 
şi strângem din dinţi că 
n-avem încotro, nu putem 
sta la coadă, „la turcu"

sau la Neamţ, aliniindu-ne 
din centrul Devei până 
la Sântuhalm (ca să vor
bim de pâinea din Deva), 
căci mai avem şi alt fel de 
treburi. Atenţie insă, fraţi 
brutari care şi la preţurile 
de azi faceţi ca şi până 
acum pâine bună mai cu
rând pentru furajare de
cât pentru alimentaţia u- 

.manăl Se vor înmulţi ta 
toate oraşele, ba chiar şi 
la sate producători! parti
culari de pâine. Ei au fă
cut deja demonstraţia (u- 
nii chiar cu făină subven
ţionată) că sunt capabili 
să ofere o pâine mai bună. 
Noi, cel care o consumam, 
cât am fi de săraci, pre
ferăm să dăm un ban tn 
plus, dar pe un produs 
mai bun. Dumneavoastră 
într-o astfel de conjunctu
ră probabil ştiţi ce riscaţi 
făcând ta continuare pâine 
pe care o vor cumpăra tot 
mai puţini. Si nu va fi ni
meni de vină.

ION CIOCLBI

La Fermă nr. 8 Băcia 
a S.C. „Sansere" Deva 
se plantează primele su
prafeţe ca roşii.

Fotot FAVEL LAZA

UH& p e  2i-
— Cum a mers serviciul de noapte ?
— Prost! Am avut nişte vise îngrozitoare..

sugestii
DL C. Grahu din Hunedoara, în calitate de citi

tor al ziarului nostru, după vizita ce a făcut-o Ia 
Arboretumul din Simeria, doreşte să-i fie luate î 
considerare unele observaţii, mai mult critice, pen
tru ca acest loc să fie căutat de cât mai mulţi turişti, 
de iubitorii naturii.

In esenţă sugestiile dlui C.G. vizează necesitatea 
reinstalării (cum era altădată) a unor bănci pentru 
odihnă, a coşurilor pentru gunoaie, popularca adă
posturilor cu animale sălbatice şi păsări (având în ve
dere destinaţia anterioară a acestor spaţii, cât şi ne
voia de informare şi de educaţie a copiilor), precum 
şt refacerii etichetelor sau indicatoarelor ce eviden
ţiază; identitatea plantelor exotice. Astfel parcul den- 
drologic va redeveni un minunat loc de atracţie şi 
recreere. (N.T.)

O BILETE, ABONAMENTE. 
Regia Autonomă de Transport 
Persoane Deva se... ■ adaptează 
noilor preţuri. De la un kilome
tru pînă la 40 kilometri, preţul 
biletului este între 50 şl 215 lei. 
La abonamente lucrurile se 
schimbă puţin. Pe o distanţă de 
5 km, abonamentul lunar costă 
1540 lei. Până la 35 kilometri, 
biletul ajunge la 5390 de lei lu
nar. Noile tarife sunt în confor
mitate cu Hotărârea Guvernului 
nr. 179 din acest an — preciza dl 
ing. loan Roman, directorul 
R.A.T.P. Deva. (Gh. I.N.)

O BODYGUARD, producţie a 
studiourilor americane Panavisi- 
On, rulează în această lună în 
judeţ. In zilele de 10—16 mai 
poate fi văzut la patria" Deva, 
în perioada 24—30 mai la „Fla
căra"" Hunedoara şi între 31 mai şi 
6 iulie la „Parângul"' Petroşani. In 
distribuţie, alături de Kevin Cost- 
ner şi Gary Kemp evoluează şi 
cunoscuta cântăreaţă Whitney' 
Houston. (V.R.)

O PĂŞUNAT DE-A VALMA. 
Dl Gheorghe Rotea, din Cârjiţi, 
s-a prezentat la redacţie pentru 
a' ne face. cunoscută nemulţumi
rea unor crescători de animale 
localnici, nemulţumire datorată 
faptului că s-a dat drumul la 
păşunatul de-a valma, bovinele 
fiind amestecate cu cabalinele.

Considerând că o asemenea prac
tică nu poate fi acceptată dl Gh. 
R. solicită primăriei să ia mă
suri pentru a înlătura această 
greşeală. (N.T.) ,

O CLARIFICARE. întrucât in 
urma apariţiei unei note in zia
rul nostru nr. 861 am primit 
unele semnale de îngrijorare pri
vitoare la seringile de unică folo
sinţă, facem precizarea că nu 
există nici un fel de restricţie 
sau pericol în utilizarea aces
tora, ele nefiind infestate, după 
cum am fost informaţi de la 
Inspectoratul de Medicină Pre
ventivă al judeţului Hunedoara. 
(N.T.)

O ORGANIZARE ! In plin cen
trul oraşului Brad am puiuţ ve
dea recent următoarea ipostază.

Pe o distanţă de aproximativ 100 
de metri începuse să se spargă 
asfaltul în trei locuri, de către 
trei echipe. Prima era formată 
din trei bărbaţi şi o femeie. Un 
bărbat scotea pământ cu lopata, 
ceilalţi stăteau. A doua echipă 
era formată din trei femei. Una 
dădea cu târnăcopul, două stă
teau. A treia — 4 bărbaţi. Unul 
mişca dintr-o lopată, trei stă
teau. Asta da organizare! (V.N.)

O UNDE-I MÂNA GOSPODA
RULUI ? Pe strada Corvin din 
Hunedoara, la intrarea în uni
tatea S.C. „Topaz" S.R.L., tre
cătorii mai puţini atenţi au toate 
condiţiile să-şi luxeze picioarele. 
Gropi, canal desfundat de luni 
şi luni de zile. Adevărate peri
cole pentru pietoni. Lipseşte mâ
na unui bun gospodar. (Gh. I.N.)

•  STRASBOURG. Un 
nou. conclav parlamentar 
european s-a reunit luni 
după-a miază la Pătatul E- 
uropei din Strasbourg- Es
te vorba de cea de-a V-a 

> parte a celei de-a 44-a 
sesiuni a Adunării parla
mentare a Consiliului B. 
uropei, la care participi 
reprezentanţi al forurilor 
legislative din cele 28 da 
ţări membre permanente, 
Ca Ş i din cele 12 care âu 
un statut de invitat special, 
latre acestea se afla, după 
cum se ştie, şi România, 
acest regim fiindu-i acor
dat la 1 februarie 1991, 
Ca şl la reuniunile pre
cedente, delegaţia parla
mentară română este com
pusă din 10 membri şl este 
condusă de senatorul 
F.D.S.N., Florea Dudiţă. .

Calendarul lucrărilor a- 
cestci săptămâni, care se 
va încheia cu reunirea şi 
a Comitetului ministerial 
al Consiliului, vineri, are 
un caracter obişnuit, el 
cuprinzând discutarea unor 
rapoarte, completarea com
ponenţei unor organe, şi 
primirea de noi membri -r>. 
Lituania. Slovenia şi Estonia

Acest ultim punct este 
cel care stârneşte Un inte
res aparte in ţara noastră, 
ca şi aici, ia Strasbourg, 
tn rândul delegaţiei parla
mentare, ca şi ale presei. 
Reamintim că România a 
depus oficial cererea dă 
aderare la Consiliul Euro
pei Ia 19 decembrie 1991,. 
Intre timp, nenumărate dez
legaţii ale acestui organism 
european vizitându-ne ţara 
şl edificându-se asupra 
progreselor înregistrate pe 
calea democraţiei. O serie 
de observaţii critice, dar 
şi de omisiuni, au marcat 
însă raportul întocmit anul 
trecut de Friedrtch Konig 
(Austria), fn pofida reac
ţiei, de asemenea, critice, 
a presei române, la Stras
bourg se consideră că do
cumentul a avut şi un e- 
fecf pozitiv, antrenând O 
oarecare accelerare a de
mocratizării vieţii în Româ
nia, a creării statului de 
drept Intr-o convorbire a 
trimisului special al Rom- 
pres, avută luni dimineaţă 
cu o oficialitate a Consi
liului Europei, aceasta a 
ţinut să sublinieze că (,ns 
se. pune problema dacă, 
ci când — în cursul ace&i 
tui an —■ va fi primită 
România in Consiliul Euro
pei. De asemenea, interlo
cutorul a găsit lipsită de 
temei aprecierea unor ziare 
din România cu privire la 
folosirea de către Consiliul 
Europei a unui standard 
dublu în privinţa şi con
diţiilor din partea statelor 
petente şi cu privire la • 
pretinsă creştere oficială 
a pretenţiilor Consiliului.1

Oricum, poziţia delega
ţiei noastre parlamentare 
prezente aici este aceea că 
România a răspuns cu bu
năvoinţă numeroaselor în
trebări şi feste, a oferit 
dovezile solicitate şi aş
teaptă cu încredere atât 
raportul, cât şi avizul co
misiilor implicate în ela
borarea acestuia. ,
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1
Bugetul judeţului cuprinde resursele 

financiare formate din venituri proprii, 
transferuri de la bugetul Administraţiei 
centrale de stat şi sume defalcate din 
impozitul pe salarii şi repartizarea aces
tora, în principal, pentru realizarea ac
ţiunilor social-culturale, economice, asi. 
gurarea măsurilor de protecţie socială a- 
probate pentru populaţie şi pentru func
ţionarea autorităţilor publice locale.

Veniturile şi cheltuielile bugetului ju
deţului sunt stabilite pe baza actelor nor
mative în vigoare, a nivelului transferu
lui din bugetul de stat şi a sumelor de
falcate din impozitul pe salarii aprobate 
prin Legea bugetului pe anul 1993 şi sunt 
determinate de evoluţia indicatorilor e- 
economico-financiari din economie în con
diţiile eliminării integrale de la 1 mai 
1993 a subvenţiilor pentru acoperirea di
ferenţelor de preţ şi tarif la produsele 
subvenţionate. •

Ţinând seama de prognoza principali
lor indicatori care caracterizează evoluţia 
economiei în anul 1993, în condiţiile eli
minării integrale de la 1 mai a.c. a sub
venţiilor pentru acoperirea diferenţelor 
de preţ şi tarif la produsele şi serviciile 
cuprinse în programul de protecţie socială 
a populaţiei, se are în vedere, pe par
cursul anului, indexarea corespunzător 
cheltuielilor de personal, materiale şi 
servicii precum şi a cheltuielilor de ca
pital pentru investiţii.

Ceea ce caracterizează bugetul judeţu
lui din a.cest an este extinderea acţiunilor 
ce se finanţează din acesta prin finanţa
rea în totalitate a unităţilor de asistenţă 
socială şi finanţarea parţială a unităţilor 
sanitare, respectiv a cheltuielilor mate
riale şi serviciilor cu excepţia medica
mentelor şi materialelor sanitare şi de 
laborator care vor fi finanţate mai de
parte din bugetul Ministerului Sănătăţii.

De asemenea, cheltuielile de capital de
păşesc de 2,6 ori cheltuielile efectuate în 
anul 1992, fapt ce asigură finanţarea e- 
xecutării unor Obiective importante de 
gospodărie comunală şi locuinţe cum 
sunt: reţelele centrale şi puncte termice, 
alimentări cu apă, staţii de epurare, co
lectare şi -staţii de pompare, canalizări, 
lucrări tehnico-edilitare conexe ansam
blurilor de locuinţe, extinderi şi moder
nizări de drumuri şi poduri locale, dez
voltarea reţelei de transport urban de 
călători şi alte lucrări de investiţii şi do
tări independente.

Se cunoaşte că bugetul de stat pe ariul 
1993 este un buget de austeritate deter
minat de resursele limitate, ca atare şi 
bugetul judeţului care depinde în pro
porţie de 59,5 la sută de subvenţiile din 
bugetul de stat este un buget cu resurse 
limitate care trebuie gospodărite cu multă 
exigenţă şi răspundere astfel încât să poată 
asigura finanţarea corespunzătoare a ac
ţiunilor prevăzute.

„Humanitas"-cea mai 

tânără farmacie deveană
Chiar din ziua inaugu

rării sale Farmacia „Hu- 
manitas" Deva n-a dus 
lipsă de clienţi. Este 
poate cea mai bună do
vadă că era necesară în 
această zonă a oraşului, 
pe Aleea Viitorului, nr. 
4, la parterul viitorului 
sediu al Filialei judeţene 
de Cruce Roşie şi lângă 
Şcoala Nr. 4 din Gojdu.

Farmacia „Humanitas" 
este deschisă de dnele 
Maria Tîlvescu şi Doina 
Găman, farmaciste, într- 
un spaţiu relativ re
strâns, dar foarte cochet. 
Albul strălucitor al vop
selei aplicate peste ta
pet, materiale dăruite fi
lialei judeţene de Crucea 
roşie germană, imprimă 
un aer' deosebit încăperii.

Dar ceea ce au căutat 
oamenii aici, chiar de la 
deschidere, n-a fost in 
primul rînd ambianţa, ci 
medicamentele. Ce au gă
sit? Vitamine eferves
cente cu absorbţie rapidă 
pentru copii şi adulţi, 
antibiotice româneşti, E- 
senţiale, Silimarina, Liv 
— 52 pentru suferinzii 
de ficat, calmante folo
site de mai toată lumea. 
Diabeticii pot să-şi pro
cure de aici produsele 
Meguan, Tolbutamid, za- 
harină românească sau 
de import. N-au fost ui
taţi nici cardiacii (e- 
xistă Maycor), alergicii 
(Peritol, Romergan), cei 
cu arsuri (Bioxiteracor 
spray), cei cu deficiente 
de fier (Sorbifer Fer 
Sol) sau cu micoze. Pen
tru copii se găsesc bibe
roane şi un aliment vita- 
minizat Taami. Dacă ci
neva doreşte să aibă un

punct sanitar propriu, îşi 
poate cumpăra de la „Hu
manitas" seringi de u- 
nică folosinţă, comprese 
sterile, soluţii, alte ma
teriale indispensabile do
tării sale.

Nu pot fi enumerate 
toate medicamentele din- 
tr-o farmacie, chiar dacă 
fiecare dintre acestea pot 
interesa o categorie de 
persoane. Important este 
că încă de la început aici 
s-au găsit medicamente 
pentru toate afecţiunile şi 
în special cele fără de 
care cronicii nu s-ar pu
tea descurca (cum este ca
zul Miofîlinului pastile, 
de exemplu). Iar dacă u- 
nele produse nu se regă
sesc în această unitate — 
şi am menţionat doar lap
tele praf pentru copii — 
acest lucru se datoreşte 
preţurilor foarte mari şi 
temerii celor două aso
ciate de a-şi imobiliza 
de la început banii, îm
prumutaţi cu dobânzi ri
dicate, în articole fără 
vânzare imediată sau pen
tru care compensaţiile se 
decontează cu multă di
ficultate şi întârziere. 
Chiar dacă pentru sănă
tate banii se alocă., cu 
pipeta şi orice început e 
dificil şi presupune te
meri, faptul că celelalte 
farmacii private, inclusiv 
cele nou înfiinţate, se 
descurcă onorabil, este 
îmbucurător. Iar pentru 
oamenii din zonă deschi
derea farmaciei e un pri
lej de bucurie. între a- 
tâtea buticuri şi crâşme 
e bine când mai apare 
şi altceva.

VIORICA ROMAN

n o t a . in v a z ia  g u n o a ie l o r ?

Pe frumoasa vale a Musariului (Ruda — Brad), unde 
panglica şoselei asfaltate s-a terminat cu un kilometru 
înaintea intrării în sat (şi poate aşa va răjnâne mulţi 
ani), au apărut de la o vreme pe marginea drumului şi 
a pârâuluj grămezi, care de care mai mari, cu tot felul 
de gunoaie, mortar şi alte „resturi" de prin Brad. Si
nistru şi infect peisaj ! Oare de atâta timp să nu fi tre
cut nimeni de la primărie pe lângă priveliştea dezolantă 
pe care o oferă natura de aici puternic poluată ? Nu 
poate opri nimeni această invazie a gunoaielor pe Valea 
Musariului ? (S.C.)

Un spectacol sub egida 
U.N.I.C.E.F. reprezintă un 
moment aparte. în organi
zarea Comitetului Naţional 
al U.N.I.C.E.F., Prefecturii 
Judeţului Hunedoara, In
spectoratului Judeţean pen
tru Cultură şi Inspectora
tului Şcolar Judeţean, Clu
bul „Siderurgistul" din 
Hunedoara a găzduit un 
minunat spectacol oferit 
de interpreţi copii - care, 
prin măiestrie, candoare şi 
bună dispoziţie au îneântat 
pe cei prezenţi, oficialităţi 
şi un public extrem de 
divers.

La spectacol a- evoluat 
formaţia de dans de so
cietate a Clubului „Side- 
rurgistul" alcătuită din co
pii, apreciată în repetate

rânduri pe propria scenă, 
dar şi în concursuri inter- 
judeţene; formaţiile de 
dansuri populare — copii 
ale şcolilor generale din 
Călan şi Hăşdău. Un grup 
de creatori de la Clubul 
copiilor din Hunedoara, 
membri ai Cenaclului li
terar „Muguri", a susţi
nut un moment poetic îm
preună cu poeta Mariana 
Pândaru, autoarea unor vo
lume de poezie destinată 
celor mici.

Alături de interpreţii co
pii s-au aflat apreciatele 
soliste Mariana Anghel, 
Lenuţa Evsei şi Ana Ban- 
ciu, acompaniate de instru
mentiştii Voicu Stănescu şi 
Gheorghe Aramă. Un mo
ment deosebit l-a constituit 
interpretarea soliştilor dan
satori Valentin Heş — Lu
miniţa Pascariu care au 
evoluat cu succes la Fes
tivalul internaţional de 
dans sportiv de la Bucu
reşti. în final, copiii au 
participat la o discotecă 
organizată de club, prilej 
de bucurie şi bună dis
poziţie care nu va fi uitat 
prea curând,

MINEL BODEA

I. Venituri — total 
A. Venituri proprii 
A.l. Venituri curente
1. Venituri fiscale
1.1, Impozite directe 
Impozitul pe profit de la regiile 
autonome de interes local 
Impozite şi taxe de la 
populaţie
Alte impozite directe
1.2. Impozite indirecte 
Impozitul pe spectacole 
Alte impozite indirecte
2. Venituri nefiscâle 
Vărsăminte din profitul net al 
regiilor autonome de interes 
local
Vărsăminte de la instituţiile - 
publice ■
Diverse venituri
A. 2. Venituri din capital 
Venituri din vânzarea 
locuinţelor construite din 
fondurile statului
B. Transferuri din bugetul y 
central

din care:
- -  asigurarea protecţiei sociale 

a populaţiei pehtru energia 
termică şi transport urban 
investiţii

G. Sume defalcate diri 
impozite pe salarii

Schimbul de

ni! lei - tnii îei -

9485852 II. Cheltuieli — total 9485852
3549552 1. Cheltuieli curente 5886936
1892601 1.1. Gheltuleli de personal 913585
1772409 1.2. Cheltuieli materiale şi
1727074 servicii 2093731

1.3. Subvenţii 2879620
30450 Subvenţii pentru acoperirea

diferenţelor de preţ şi tarif 2686800
397808 Subvenţii pentru instituţiile

1298816 publice 192820
45335 2. Cheltuieli de capital 3538916
5933 3. Rezerva bugetară 60000

39402 Din total cheltuieli:
120192 — Sănătate (numai o parte din

cheltuielile materiale şi
servicii), potrivit legii 944605

5000
— Cultură şi artă 315670

42498
72694 — Asistenţă socială 222756

1656951
— Gospodărie comunală
şi locuinţe 5882711

1656951
— Autorităţile publice locale 678345

5635800
— Drumuri şi poduri judeţene 1093295

— Transport urbaiţ în comun 237700
2686800
2949000 — Alte acţiuni ; 50770

300500 — Rezerva bugetară 60000

âine al seniorilor de azi
După trei ani de activitate 

se poate vorbi de o tra
diţie a şcolii de dans de 
la Clubul „Siderurgistul" 
din Hunedoara. Este vorba, 
în primul rând, de dansul 
de societate, de dansul 
sportiv, unde rezultatele 
au început să se vadă deja. 
Bineânţeles, prin eforturi, 
frământări şi renunţări, 
ore de transpiraţie pe care 
nu mulţi tineri şi coregrafi 
mai sunt dispuşi să şi le 
treacă la activ în momen
tul de faţă. Numai cei to
tal dăruiţi, împătimiţii mal 
ţin ' sus stindardul culturii, 
indiferent de contextul so
cial în care acesta se des
făşoară.

Clubul „Siderurgistul", 
ne spunea dl Tiberiu 1- 
lincea, directorul aprecia
tei instituţii de cultură hu- 
nedorene, a avut trei pe
rechi în lotul naţional la 
recent încheiata ediţie a 
Festivalului internaţional 
de dans sportiv, găzduit de 
oraşul Bucureşti. Şi locu
rile pe care acestea le-au

•  * •  * •  * *  *-• * •  * i

a) Sunteţi, la rândul dv,
cumpărătoare in alte
magazine, cofetării, sau ca
fenele. Cum sţi dori si 
fiţi servită ?;

b) Consideraţi că trebuie 
să ai chemare pentru în
deletnicirea de comerciant 
ori, dimpotrivă, că o poate 
face oricine ?

Am solicitat răspunsuri 
întrebărilor de mai sUs
unor persoane care lu
crează efectiv în comerţ, 
spre a le da prilejul unor 
reflecţii privind propria a- 

' titudine faţă în faţă cu 
clientul.

Iată cele câteva răspun
suri pe care le-am primit 
fără rezerve, cu toate că 
unii au dorit să rămână 
anonimi;

a) Aş vrea să fiu servită 
aşa cum servesc eu şi co
legele mele din magazinul 
în care lucrez. Nu oricine 
poate fi comerciant, b) 
Consider că trebuie să aibă 
cel puţin un curs de cali
ficare. .Ecaterina Ilieş, 
vânzător,
a) Promptitudine şi amabi
litate; b) Nu o poate face 
oricine; trebuie să ai în
clinaţii pentru a fi co
merciant), Susana Ilic,

ocupat sunt mai mult de
cât onorabile. Formaţia 
noastră completă este pre
gătită de Valentin Ileş şi 
Luminiţa Pascariu care în 
festival au participat la 
clasa internaţional. La 
standard au evoluat Cris
tian Parnescu ’-f- Ema No
vac iar la juniori Cătălin 
Şchiopu — Marinela Leş. 
nic. • y- - y i-.y ‘

Alături de seniori, clu
bul are o formaţie de dans 
de societate alcătuită din 
copii care, în luna martie, 
a participat cu nouă pe
rechi de copii şi trei de 
seniori la Concursul na
ţional de la Bistriţa. Aici 
au fost obţinute trei locuri 
I (categoriile 6—8 ani şi 
8—10), două locuri III 
(categoriile 6—8 ani şi 10— 
12 ani). In continuare, cei 
mici se pregătesc pentru 
concursul din 22 mal de 
la Piteşti. Cu cele mai bu
ne rezultate se numără: 
Mihai şi Cristina DrăgoeScu, 
Daniel Roateş — Monica 
Grecii, Ovidiu Getean —

>*•*•*•*•*•*• 
îndemn la 

reflecţii
ospătar, bar de zi „Sar- 
mis“

a) Aş dori să fiu servit 
ca oricare alt cumpărător, 
adică bine sau măcar cum 
îmi servesc eu clienţii la 
locul de muncă; b) Con
sider că trebuie o che
mare pentru îndeletnicirea 
pe care o practică, In
diferent care este ea. 
Radu Inăş, espătar, S.0. 
„Venus" S.A. — bar „Bls- 
tro — Unic"

a) Cu amabilitate; * b) 
Trebuie, să ai o chemare 
(M.D., magazinul „Electro
nica').

a) Ireproşabil, iar pre
zenţa în faţa clientului să 
nu fie pasivă; b) Nu o 
poate face oricine. A fi 
comerciant cu adevărat în
seamnă să dai detalii de
spre produsele solicitate sau 
oferite clientului. Ce .co
merţ este acela unde se 
vând de toate ? (Dorina 
Mandoc, magazinul „Elec
trice* al S.G. „Univers"s ă i

Glara Lazăr, Bogdan Stâr- 
cu — Mădălina Gore, Gsaba 
Eorinc2 — Biânca Bala- 
ban, Bogdan Ene —  Ra- 
luca Culcear, Alin Ar
delean — Alina Gristoiu, 
Lucian Arghire — Andreea 
Ormoş, Lucian Georgescu 
— Monica Herţ. Sunt pe
rechi • de performanţă, 
schimbul de mâine al se
niorilor de azi. Ei îşi per
fecţionează măiestria prin 
spectacole organizate pe 
scena clubului, în con
cursuri interjudeţene spri
jinite material de condu
cerea combinatului şi sin
dicatului liber din cadrul 
S.G. „Siderurgica" S.A. 
Dar, extrem de favorabilă, 
hotărâtoare in atingerea 
performanţei este atmo
sfera din cadrul clubului, 
o. instituţie cu adevărat de 
cultură, condusă de un om 
de cultură, dl Tiberiu I- 
lincea şl slujită de core
grafi, de un personal de
dicat trup şi suflet cul
turii.

MINEE BODEA 

* •  * •  * •  .* •  * •  * •  *

a) Bineânţeles că pre
tind să fiu servită foarte 
bine; b) Cel puţin răb
dare, dacă nu vocaţie. (A- 
nonim).

a) Cu amabilitate; b) In 
mod cert, trebuie să ai 
chemare pentru această
meserie, iar în cadrul me
seriei de comerciant nu e 
acelaşi lucru să vinzi 
haine, brânză, zarzavat sau 
carte. (Elena Ripoşan, ges
tionar, Librăria nr, 7
Deva).
; Ne-am adresat pentru
răspunsuri la un număr
mult mai mare de per
soane care servesc popu
laţia la tejghea ori la
mese. Fără a primi însă 
vreo opinie. Unii au re
fuzat de la bun început 
s-o facă. Explicaţia ? Poate 
o anume indiferenţă şi 
plictiseală faţă de tot ceea 
ce se întâmplă. Sau poate 
chiar faţă de propria mun
că. Chiar şţ tăcerea poate 
fi un răspuns. Insă unul 
care ar putea fi interpre
tat în felul următor : „Ce 
pretenţii să emit faţă de 
alţii, dacă în propriul ma
gazin mai sunt atâtea de 
îndreptat ?“
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CUViNTUl LIBER P a g

T

Abonamentele la ziarul „Cuvântul liber'* 
pentru luna iunie se fac la oficiile poştale, fac - 
torii poştali şi difuzoril de presă •

Costul unui abonament este de 250 lei, la 
care se adaugă taxele poştale.

O T B A B
JUNIORII DEVENI S-AU CALIFICAT ÎN 

SEMIFINALE
Intre 7—9 mai, pe Sta- Deva), călduroase mulţu.

dionul „Setate" dîn Deva 
s-a desfăşurat faza zonală 
a juniorilor III la fotbal, 
sistem turneu, In care 
s-au obţinut următoarele 
rezultate: 0.SJS. Saran- 
sebeş — Ardealul Arad 
0—2; Mureşul Deva — l i 
ceul Banatul Timişoara 
2—0; Mureşul Deva — 
6.S.S. Caransebeş 2—0 şi 
Ardealul Arad — Liceul 
Banatul 3—2; Liceul Ba
natul — G.SJS. Caransebeş 
0—0 şl Ardealul Arad — 
Mureşul Deva 1—4. Pe 
primul loc s-a clasat MU
REŞUL DEVA, urmat de 
Ardealul Arad, L.B. Timi
şoara şi G.S.S. Caransebeş.

Echipa Mureşul DeVa 
este câştigătoarea fazei 
zonal* urmând ca In pe
rioada 14—19 să se pre
zinte la Oradea unde 
se dispută faza semifinală. 
Merite revin întregii e- 
chipe Mureşul Deva, con
dusă cu pricepere şi dă
ruire de către antrenorul 
Ionel Stanca şi conducerea 
Asociaţiei Sportive Mureşul 
Deva. Botul echipei Mu
reşul Deva: Santamarian, 
Sîmpetrcanu, Răducănes- 
cu, Opări eseu, Luca, But- 
naru, Bădoi, Ciobanu, Hai
duc, Litera, Klek, Bauman, 
Gir job, Costea, Timonea.

Jucătorii, conducătorii a- 
sociaţiei şi ai echipei a- 
dresează şi pe această 
cale conducerii Inspec
toratului şcolar, cadre
lor didactice, sponsorilor, 
printre care şi dlui Doru 
Betea (Cantina Restaurant

NEVINOVATUL 
CU MUSCA 

PE CĂCIULĂ
lh faţa celor ce l-au 

luat la întrebări — este 
vorba de organele de 
cercetare penală — 
Gheorghe Cojocaru din 
Lupeni a susţinut sus 
şi tare că el nu este vi
novat, e curat ca lacri
ma, că n-a mâncat us
turoi. Asta în ciuda fap
tului că avea pe căciulă 
musca vinovăţiei, iar 
gura Ii puţea de la o 
poştă a usturoi. Două 
au fost şi sunt cauzele 
ce l-au dus pe Gh. 0. 
în arestul poliţiei şl, 
mai aţpoi, in faţa in
stanţei : furtul unul ca
zan de ţuică de la un 
vecin şi sustragerea de 
lemne de mină de la 
exploatarea minieră din 
localitate. „Cazanul de 
ţuică găsit la mine era 
al meu“ — a zis el. 
„Vecinul zice că-i al 
lui, ba l-a şi descris cu 
lux de amănunte" — 
i-au replicat ancheta
torii. A mai zis Gh. Q.: 
„Lemnul ce era lângă 
coteţul meu l-au adus 
apele Jiului când s-au* 
umflat, cu ani în ur
mă". Tot anchetatorii 
l-au contrazis : „Cu ani 
în urmă ? Atunci cum 
se explică faptul că era 
tăiat proaspăt şi erau 
ditamai buştenii ?“ La 
cele două replici Gh. O. 
n-a mai avut răspuns şi 
nici nu putea să aibă, 
întrucât musca vinovă
ţiei de pe căciula lui 
era vizibilă de la dis
tanţă. (Traian Bondor)

miri pentru sprijinul a- 
cordat In pregătirea elevi- 
lor-fotbalişti, participarea 
lor Ia faza zonală şl îi 
roagă să fie în continuare 
alături de ei In semifina
lele pe ţară de la Oradea.

VASILE NEMEŞ

SEMINAR PE TEMA 
BUGETELOR 

LOCALE

Recent a avut îoo Ia 
Deva un seminar pe teme 
administrativ-bugetare, or
ganizat de filiala Hune
doara a P-S.D.R, şi Fo
rumul german Judeţean. 
Ea seminar au participat 
dl Roland Helber, referent 

din partea Fundaţiei „Fried- 
rich Ebert" a P.S.D. din 
Germania, dna Mariane 
Stein, reprezentanta fun
daţiei pentru România, dl 
DroUeff Dieter, de la zia
rul „Karpatenrundschau" 
din Braşov, dl Ifrim Du
mitru, deputat al judeţului 
nostru în Parlamentul ţă
rii din partea PJS.D.R., dl 
Simco Anton, preşedintele 
filialei judeţene a Foru
mului german, dl Soszka

PENITENCIARUL BÂRCEA MARE (DEVA) 
Angajează de urgenţă prin concurs;
•  Contabil cu o vechime minimă in spe

cialitate de 5 ani şi studii medii economice.
Înscrierile, actele necesare şi relaţii pri

vind condiţiile de participare la concurs se pot. 
obţine la sediul unităţii, biroul personal, până 
ţa data de 15. 05* 1993.

Concursul va avea loc în data de 19. 05. 
1993. (4567)

R.A. ACTIVITATEA
Cu sediul în Orăştie, str. Victoriei, nr. 19, 
Vinde la licitaţie publică următoarele mij

loace fixe:
•  Excavator hidraulic
•  Încărcător frontal A 1800
•  Electrocompresor
•  Electropompă.
Licitaţia va avea loc în data de 28. 05. 

1993, ora 10, la sediul unităţiL (344)

S.C. „SIDERURGICA" 

S.A. HUNEDOARA

O R G A N I Z E A Z Ă

Sarol, secretar al Foru
mului german, dl loan 01- 
făleanu, vicepreşedinte al 
Consiliului Judeţean Hu
nedoara, precum şl şefi de 
servicii de la Consiliul lo
cal Deva, primari şi con
silieri din judeţ.

Lucrările seminarului au 
fost conduse de dl Con
stantin Mocăniţă, preşe
dintele filialei Judeţene a 
P.S.D.R. Dl Roland Helber 
a expus legislaţia adminis
traţiei locale din Germa
nia, iar dna Gristina Jur- 
ca, contabil şef la primă
ria Deva, a prezentat Le
gea administraţiei locale 
din România. Expunerile au 
provocat un interesant 
dialog între invitaţi şi par
ticipanţi. (Tr.B.)

3ţat*

FIRMA GERMANA „GABOR-REISEN 
Efectuează începând cu luna mai 1993 

TRANSPORT RAPID DE PERSOANE la tari 
fe reduse şi confort maxim pe ruta: DEVA —:l 
NURNBERG — HEILBRONN — STUTTGART | 
— KARLSRUE — MANHEIM, cu autocare ui- 1  

tramodeme, dotate cu aer condiţionat şi circuit, 
video-tv. ■:/

Plecarea din gara Deva, ora 7, şi sosire la { 
destinaţie a doua zi. Rezervări de locuri şi re- 
laţii suplimentare Ia telefon 612331. (4522) '

V I Z I T A Ţ I  ;
f MAGAZINUL DE DESFACERE

AL S C. „B.A.D.P.S.** S.A. DEVA 1
cu un bogat sortiment de mărfuri, Ia pre- I 

ţuri avantajoase, situat în strada Emanoil Goj- I 
du, nr. 79. I J

Telefon 095/627115, fax 095/627875. ^
(4561),

e n e r g o b it  s r l
}  •£ vi propune o soluţiei avantajoasă

pentru facturarea energiei electrice ri

contoare rte mare precizie, telesumatoare. maxigrade electronice,! j 
ceasuri de contact cu cuarţ sisteme pentru orice mod de tarifare i : 

- ( inclusiv sâptâmFnal şi de noapte )
produse ale concernului , •

SCHLUM BERG ER INDUSTRIES X
toate aparatele $mt avizate metrologic ; -1
Nu ezitaţi sS ne contactaţi chiar azi /

CP 813. 3400 Cluj-Napoca, tel 095-114306, fax 095-185217^

EXPO —■ MOB — METALICA

In incinta CLUBULUI „SIDERURGISTUL" 
în perioada 6.05. — 31. 05. 1993 ,care vă o- 
feră:

•  garnituri de bucătărie
•  hol şi terâsă
•  dormitoare şi baie
•  biblioteci, fotolii, canapele
•  mobilier pentru dotarea unităţilor de 

alimentaţie publică j bar, cofetărie, patiserie 
etc.

•  mobilier pentru dotarea unităţilor tu
ristice : han, cabană, camping, hotel, terasă 
hotelieră.
CEREREA DVS REPREZINTĂ PENTRU NOI 

COMANDA FERMA
In funcţie de preferinţele DVS, se pot e- 

xecuta si alte comenzi.
VA AŞTEPTĂM!

2Z *  2Z Z 2 Z  ZZ M  T E Z at

S I L C O T U B
Z A L A U  juii. S A L A J

4700- B-dul M.VITEAZUL Fax-. 92150326.Tclev 39266

TEL. 621132 
621442

.1

V-

VÂ 0FERÂ OlN STOC tA  |  
PRETURÎ AVANTAJOASE I

"Ife r
v  M & x y ,

►TEVi PENI?U CONSTRUCTfl 
Şl UTILIZĂRI GENERALE
4>(18.....63,5)* < 2 .SIMM ::

►ŢEVI PENTRU CAZANE
Energetice

®i18_571. I

^ \ * T E V I  PENTRU SCHIMBĂTOARE 
JF  t t  CÂLDURA Şl ŢEVI PTR 

* TEMPERATURI SCĂZUTE
0(20...25)*(2 _.3)MM

'ŢEVI CONDUCTA PTR. 
INSTALAŢII GAZ METAN



MICA PUBUCTCAIg
' ANIVERSA Bl' “

•  Cu ocazia aniversării 
«ceti» 8 ani, tatăl, unchiul 

'şi bunica îi urează lui Vlâ- 
duţ Seutaru „La mulţi 
Mi!»**. (54161

VÂNZĂRI
•  Bft/vTU & TA- 

BACU SNC oferă te
levizoare color Gold
Star. Deva, strada 
Victoriei, nr. 4, teL 
•1831». (4706)
•  Vând teren în zona

Bejan, municipiul Deva,: 
precum şi in altă zonă. 
Informaţii după ora 16, 
ţel 614109: (4705)

•  Vând vîdeoplayer Fu-
uai nou, sigilat. Deva, 
«Ci. 622137. (4532)

•  Vând Volvo pe moto
rină, armă IJ 16. Simeria, 
te l 660947. (61031

•  Vând Ford Sierra Die
sel (1985) şi dubă Renault 
Trafic izoterm (13871 în
matriculate. Tel 717330, 
după ora 21. (6124)

•  Vând apartament 4
camere, confort I. Orăş- 
tie, tel. 647099. intre ore
le 7—9 şi 19—23. (6117)

•  Vând casă trei camere,
grădină, gaze, In Hune
doara. Tel. 614428. (6132)

•  Vând urgent agregat
nou pentru cameră frigo
rifică. Tel. 642654. (6113)

•  Vând instalaţie satelit
completă, Germania, 250 000. 
Tel 618441. (6110)

•  Vând. mobilă furnir 
nuc, maşină spălat. Tel. 
612622.

•  • Vând apartament 2 
camere, parter, zona gării, 
posibilitate privatizare. In
formaţii bdul Decebaî, bl. 
5, ap. 10, Deva. (6099)

•  Vând tractor D 650 M
şi remorcă basculantă 5 t. 
tel. 660797, 660640. (6098)
f :« Vând garsonieră, cen
tral, Hunedoara. Informaţii 
tel. 09®)—24676. (6102)

•  Vând casă ca anexe

§i grădină în Mintia. Tel. 
28174. (6104)
•  Vând videoplayer A- 

fcai, sigilat, preţ 280 D.M. 
Tel. 095/642707, între 18— 
|0. (6136)

j •  Vând televizor color 
Elcrom şi >  hac BCÂ, pre
turi convenabile.^ Tel. 
#13016. (6137)

•  Vând Opel Ascona 
Diesel, înmatriculat, stare 
perfectă, preţ negociabil. 
Tel. 651609. (6134),

•  Vând o pereche tăuraşi 
ae un an şi o vacă cu 

! Viţel. Informaţii Mihăieştî, 
Ar. 20, tel. 633408, familia 
Ognean. (6139)

•  Vând Moskvici 412 a- 
variat. Tel. 618159, până 
fa ora 13. (6142)

•  Vând televizor color 
Tunai nou, telecomandă.
Tel. 623934. (6141)

•  Vând doi cai (2—5 ani), 
Orăştioara de Jos, nr. 25.

(6143)
•  Vând Lada 1200, an 

fabricaţie 1986, stare foarte 
t bună-, 72 000 km reali, preţ 
informativ 2800 DM. Tel 
821848. (6146)

•  Vând casă cu anexe, 
curte şi grădină în Leşnic 
sau' schimb cu apartament 

‘ Deva, exclus Dacia, Mi
cro. Informaţii Leşnic, 118.

(6147)
•  Vând ataş Velorex 

pentru Jawa.şi teren pen
tru cabană, cumpăr gar
sonieră zonă centrală. Tel. 
614901. (6149)

•  S.C. „Crişul" S.A. 
Brad, cu sediul în Brad, 
str. Republicii, nr. 14, or- 

; ganizează licitaţie pentru 
vânzarea unui chioşc mul
tifuncţional, disponibilizat, 
şi a unor mijloace casate. 
Licitaţia va avea loc în 
fiecare vineri la sediul so

cietăţii, începând cu 28 
mai 1993, ora H» până ta 
epuizarea listei. Relaţii su
plimentare — tel 651258, 
Brad. (8144)

m Vând Skoda 116 S şi 
Trabant 601 neînmatricu. 
lat, preţuri convenabile. 
Deva, tel. 621585. (6148)

•  Vând Dacia 1300, preţ 
convenabil. Deva, teL 
618292; după ora 16. (6127)

•  Vând mobilă sufrage
rie, două' fotolii, pat, du
lap, mobilă bucătărie, dor
mite», col ţar nou, haină 
blană export nr. 50. TeL 
622433. (6162)

•  Vând Renault 9 Die
sel. Deva, tel. 627154, după 
ora 17. (6170)

A Vând televizor Phi
lips, 180 000 lei. TeL 616477, 
după ora 16. (6163)

0  Vând VW Passat pen
tru piese schimb, Trabant 
601. (1987). Deva, tel
629117, după ora 16. (6168)

•  SC Proconserv MBM 
SRL. Deva (lângă Ulpia 
Intrarea fia gang, etaf 11 
tel. 615053, Vinde ea gros 
ulei floarea soarelui, ulei 
măsline import Grecia, a- 
'daos comercial zero. (6161)

•  Vând convenabil Dacia
1310. Deva, str. Dragoş 
Vodă, nr. 18. (6167)

•  Vând casă Hunedoara. 
Informaţii tel. 713790.

(5415)
•  Vând două motoci

clete Simson Sport (una 
pentru piese schimb). Hu
nedoara, V. Babeş 63, tel. 
716568. - *■ |5445)

A Vând Dacia 1300 RK, 
stare" excepţională, preţ 
convenabil. Tel. 711955-

(5448)
•  Vând urgent Trabant

1987, stare perfectă. Relaţii 
tel. 718110. (5452)

•  Vând casă Hunedoara,
str. Sarmizegetusa, 22 A, 
între orele 16—20. (5453) -

•  Vând apartament două
camere, centrul civic Hu
nedoara, Poştei, b l A-4-1, 
ap. 87. (5454)

•  Vând Fiat 124, excep
ţional, preţ ' negociabil 
Peştişu Mare, nr. 24, tel. 
722286.. (5456):

•  Cumpăr sah închiriez 
cazan de ţuică intra 200— 
450 kg, în stare perfectă. 
Informaţii tel. 720858.

(5359)
•  Vând garsonieră con

fort I. Tel. 720609, după 
ora 16. (6151)

'« Vând telecomandă 
Grundig Super Color, tel. 
715518. (5446)

DIVERSE
•  Cu autorizaţia 7993/

1993 eliberată de Consiliul 
Judeţean Hunedoara s-a 
deschis activitatea indepen
dentă reprezentată prin 
Dumbravă Tatiana din Li
vezi, corn. Unirea, având 
ca obiect de activitate des
facerea băuturilor alcoolice 
şi mărfurilor. (6131)

o Cu autorizaţia 7950/ 
1993, emisă de Consiliul 
Judeţean Hunedoara, s-a 
deschis activitatea inde
pendentă reprezentată prin 
Pisoi Iacob Florin, din 
Deva, având ca obiect de 
activitate intermediere co
mercializare produse in
dustriale, alimentare etc.

(6137)
SCHIM BURI 

DE LOCUINŢE
•  Schimb apartament 

proprietate, Deva, cu Hu
nedoara. Informaţii tel. 
957/16121, int: 2834. (6140)

•  Schimb apartament 4
camere, cu apartament 
două camere, exclus Mi
cro 15, Deva, Liliacului, 
bl. 22, ap. 37. (6173)

OFERTE SERVICII
•  Firma Poliromex SRL 

Brad execută lucrări de 
mecanică auto la domiciliul 
clientului (zona Brad). A-

duee la comandă piese noi 
pentru orice marcă de 
autoturism. Practică pre
turi site tarifele din auto
servite. Angajează mecanic 
auto sau cu cunoştinţe mi
nime de mecanică, posesor 
de autoturism. Brad, tel 
095/650662, după tea 18.

■______ ______(6125)

DECESE

- •  SG CQMTQUR 
LGWE SRL. cu se
diul în Sântuhalm. nr. 
I, angajează fia condi
ţii avantajoase bucă
tari şi cofetari-patl- 
seri. Relaţii zilnic. Ia 
tel. 621077 sau 631113.

(6091)
•  Caut infirmieră pen

tru îngrijire bolnavă Re
laţii 615165. 613470 serviciu, 
până Ia ora 16 şi 661110 
după 18, acasă. (61451

•  POPASUL TU
RISTIC SC „ATESTI- 
CARET“ SRL ILIA 
angajează ospătarc, 
barmani bucătari, paz. 
«ic de noapte şi de zi, 
salarii negociabile. în
tâlnirea cu patronul 
firmei vineri-sâmbătă 
(14—15 mai), orele 
15—17. (6165)
w SC Concorde Fulger 

Petfovici angajează şofer 
cu experienţă şi cunoştinţe 
mecanice. Tel. 711955, o- 
rele 8—14. (5447)

COMEMORĂRI

•  Astăzi 12 mai se 
împlinesc trei uni de 
când ne-a părăsit pen
tru totdeauna mult iu
bita noastră soţie, fi
ică ,matnă şi bunică 

MARIA 
GHEORGHE 

îi vom păstra o veş
nică amintire. (606?)

a Pios omagiu la împli- 
jiîrea a trei an! de la dis
pariţia intr-un tragic ac
cident a celui care a fost 

DORKLVASILKA 
TJMOFTK

Nu te vom uitat Mama, 
sora şi frîttele. (5451)

•  Familia Îndurerată 
anunţă încetarea din
viaţă a regretatului 
lor

IOAN DRAC
In vârstă de 58 an!, 
înmormântarea azi, 12 
mai, ora 14, la Cimi
tirul Bejan. Dumne
zeu să-l odihnească In 
pace. (6181)

«  Nepotul Gheorghe 
Bucur cu familia a- 
ducem un ultim pite 
omagiu bunului nostru 
unchi

IOAN DEAC
Ii vom păstra veşnică 
amintire I (6181)

•  Inmormîntarea de
cedatei

doina rabd
va fi M  ziua de 13 
mâi 1993, ora 16. Fa
milia. : (6154)

•  Sincere mulţumiri 
şi vie recunoştinţă co
legilor din cedrul Di
recţiei de Telecomu
nicaţii Deva şi Oficiile 
din judeţ, colegilor de 
la UM,01719 Deva, din 
Comandamentul Mili
tar Judeţean, din Co- 
menduirea Militară de 
Transmisiuni a jude
ţului Hunedoara, din 
Serviciul Special de 
Telecomunicaţii Deva, 
prietenului adevărat 
Ghiţă Stepan pentru 
deosebitul sprijin mo. 
ral şi material acordat 
în clipele de nemărgi
nită durere pricinuite 

de mqartea fulgerătoare 
a nepreţuitului soţ şi 
tată, maior

DUMITRU 
CONSTANTIN 

Familia (6172)

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 
PEŞTIŞU MIC

Organizează în data de 2 iunie, ora 10, con
curs pentru ocuparea unul post de 

> •  tehnician cu probleme de urbanism şi 
amenajarea teritoriului.

Condiţii : studii medii de specialitate con
strucţii civile şi industriale.

Informaţii suplimentare şi bibliografia se 
obţin dc Ia sediul Consiliului local al comunei 
Peştişu Mic, telefon 714505.

înscrierile se primesc până la data de 31 
mai a.c. (345)

SOCIETATEA COMERCIALĂ „CONDOR* S A.
DEVA

Str. Avram îancu, bloc H 3, Deva. |
Organizează licitaţie publică directă, con- 1  

form HG nr. 140/1991 şi 1228'199© la sediul, 
său, ora 10, la 15 zile după apariţia anunţului, 
pentru î

a) închiriere spaţii depozitare mărfuri sau 
pentru organizare producţie în localităţile De-1 
va şi Orăştie, 5400 mp, respectiv 3700 mp. I

b) Închiriere spaţii de locuit sau organizare I 
prestaţii în cămine de locuit 114 camere, 228 (

i locuri, In localităţile Brad şi Haţeg.
c) închirierea sau cumpărarea blocului M 2 

Lupeni — 40 garsoniere. ;
d> Vânzarea a 40 garsoniere în blocul 8 O* 

răştie.
e) Vânzarea unei hale pentru creşterea şi 

îngrăşarea porcinelor, 100 capete, In Deva.
f) Locaţia gestiunii la obiectivul:
— Balastiera Bretea Strei. ’

i Informaţii suplimentare la sediul societăţii 
sau la telefon 611960, inter. 37, 38 la dnul So- , 
lomon Mihai şi ing. Sauer Radu. ’

Documentaţia licitaţiei se poate procura J 
contra sume» de 500 lei. ţ

J Garanţia de participare la licitaţie, repre- \ 
î  zentând 25 la sută din valoarea de începere a M- ţ 
i citaţiei pentru obectivul licitat, se depune în i 
ţ contul nr. 4001683906105 BRD Deva, cu 5 zile i 

înainte de data licitaţiei, la casieria societăţii, ţ 
* Chitanţa se prezintă cu 3 zile înainte de l 

data licitaţiei la sediul societăţii. 1

Ofertanţii vor depune acte doveditoare pri-» 
vind bonitatea sau garanţiile materiale de care î 
dispun. |

S.R.L.J

\
Vinde prin magazinul „Mini — Market — Store“ t 

situai ia parterul bl. M 10, cartier Dada : l
9 Combine frigorifice import — 227 50# lei/buc., i 

CU 6 luni garanţie şi servicii pest-garanţie — la ce- » 
rere şe asigură transport şi montaj. Ţ

Mrfuri en-gros şi amănunt Ia cele mai u: - | 
ceptabite preţuri. (4572) ţ

\

S.C. UNIVERSAL IMPORT-EXPORT
DEVA

S.C. PRGEXCOM — TOUR SRL S 
Deva, str. 22 Decembrie, 202 (

VINDE EN GROS : ţ
•  MARGARINA IMPORT, 500 gr .
•  PALINCA UNGUREASCA (3 sortimente) \
9 ALCOOL 87°, in sticle de 1/2 1 \
•  PEPSI-COLA în sticle de 1,5 1 si 1/4 1 i
•  ACHIZIŢIONĂM AMBALAJ pentru ţ

Pepsi. (4578) ţ

SOCIETATEA COMERCIALĂ „COMVIOR" S 
• SA ORAŞTIE 

(Complex viţei)
Scoate la licitaţie pentru ziua de 17 mai 

1993 următoarele mijloace fixe :
•  Trei tractoare U 650 
9  Un autocamion SAVIEM 8135.
9 Un IFRON 
9 Doi cai de muncă
Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 

41230 Orăştie, \

SOCIETATEA COMERCIALĂ 
„OMNIA SERVICE" S.R.L. DEVA 

A N U N T Ă
Deschiderea în Deva, blocul P, intrarea din 

strada Cuza Vodă (vizavi de Filiala de Reţele 
Electrice), a unei -

CURĂŢĂTORII CHIMICE 
pentru tot felul de obiecte de ţinută vesti- 

, mentară.
Se asigură serviciu ireproşabil, cu utilaje 

«le fabricaţie italiană din ultima generaţie, cu 
1 substanţe chimice nepoluante, import Germania. 

Termene de onorare a comenzilor:
9 La trei ore 
9 La 24 de ore 
9 La trei zile
Tarife foarte avantajoase. . . x
Informaţii suplimentare la sediul secţiei 

sau la telefonul 621018, după ora 20. (CEC)

IMPORTANT î ROMCEREAL RA DEVA 
Anunţă că sămânţa de porumb oferită şi 

pe care o oferă în continuare este produsă de 
Staţiunea Experimentală Tui da fiind liberă de 
boli şi dăunători.

Nu este sămânţă importată din SALA. (4570)

S.C. „DINO COM“ S.R.L. DEVA 
str. D. Zamfirescu, bl. C 1, ap. 29,

VINDE EN GROS, j
r zilnic, orei# 8—18 

9 bere import 
9 vin Cadarca 
9 vodcă Stolichnaya
9 lichioruri şi alte băuturi pentru barul 

dumneavoastră
9 RC COLA, ciocolată, alune, miere, sta

fide 35—40 gr.
Informaţii la ţel./fax 627137. (4525)
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