
Dv i cum se ţU«, prin 
Legeâ nr, 32/03.96.1993 s-a 
aprobat punerea". In- apli
care, cu începere de la 1 
iulie a.c., a Ordonanţei Gu
vernului nr. 3/1992. Aceas
tă ordonanţă precizează că 
taxa pe valoarea adăiigătă 
(TVA) este un impozit care 
se stabileşte asupra ope
raţiunilor privind transfe-* 
nil proprietăţii bunurilor, 
precum şi asupra celor pri
vind prestările de servicii. 
In sensul prezentei ordo
nanţe, valoarea adăugată 
reprezintă diferenţa dintre 
vânzările şi cumpărările a- 
eeluiaşi bun în circuitul e- 
conomic. Aplieându-se a- 
suprâ valorii adăugate la 
fiecare stadiu al circuitului 
economic, (axa reprezintă 
un venit al bugetului de 
ştab Ordonanţa prevede 
sfera de aplicare, respectiv 
operaţiunile impozabile, te
ritorialitatea (pe teritoriul 
României), reguli de im
pozitare, operaţiunile scu
tite, ca şi cele impoza
bile prin opţiune, plătitorii 
TVA etc.

De asemenea, ordonanţa 
BMf cuprinde s ; faptul ge
nerator fi exigibilitatea

PRECIZĂRI III LEGĂTURĂ CU APUCAREA TVA
TVA, baZa de impozitare, 
cotele de impozitare (18 la 
sută), nodul de aplicare 
a cotei zero pentru opera
ţiunile de export de bunuri 
şi servicii prestate de a- 
genţii economici cu sediul 
în România, regimul de
ducerilor, obligaţiile plă
titorilor, documentele ce se 
utilizează, organşle fiscale 
care au dreptul să efec
tueze verificări, majorările 
ce se aplică pentru întâr
zierea la plată, sancţiu
nile, modul de soluţionare 
a contestaţiilor şi terme
nele de depunere a acesto- 
ra. ,

Prin Hotărârea Guvernu
lui nr. 233 din 31 mai 1993 
au fost aprobate normele 
pentru aplicarea Ordonan
ţei nr. 3/1992, în care se 
specifică printre altele că 
plătitori de TVA sunt toţi 
agenţii economici care 
realizează o cifră de a- 
faceri de peste 10 milioa
ne de lei. Agenţii econo
mici In funcţiune la data

aplicării TVA vor fi luaţi 
în evidenţă ca plătitori de 
Ţ1/A pe baza datelor în
scrise în bilanţul contabil 
la 31 decembrie 1992, sau 
Pe baza declaraţiei depuse 
îri 1993 pentru atribuirea 
codului fiscal. Agenţii e- 
conomici care nu au func
ţionat întreg anul 1992 şi 
au raportat prin bilanţ un 
volum de activitate de 
peste 10 milioane de lei 
sunt obligaţi ca în ter
men de 30 de zile de la 
aprobarea Normelor pri
vind aplicarea Ordonanţei 
nr. 3/1992 să depună o de
claraţie la organul fiscal 
cu cifra de afaceri ce se 
rş  realiza în anul 1993. 
Organele fiscale vor remi
te agenţilor economici, ca
re au declarat cifra de 
afaceri peste 10 milioane 
de lei, pe 12 luni, înştiin
ţarea de luare în eviden
ţă ca plătitori de TVA 
Agenţii economici care au 
depăşit plafonul de 10 mi
lioane sunt obligaţi să so

licite luarea în evidenţă ca 
plătitori de TVA începând 
cu 1 a lunii a doua celei 
în care plafonul a fost 
depăşit. Trebuie cunos
cut faptul că toate persoa
nele fizice şi juridice ca’-e 
realizează operaţiuni impo
zabile sunt obligate să con
semneze livrările de bu
nuri şi prestările de ser
vicii în facturi sau docu
mente înlocuitoare în con
diţiile prevăzute la art. 
25, lit. b din Ordonanţa 
nr. 3/1992 şi, catalogul cti 
formulare tipizate aprobat 
prin H.G. nr. 768/1992.

Pentru desfăşurarea în 
bune condiţiuni a acestei 
operaţiuni, începând cu a- 
nul 1992, Ministerul Fi
nanţelor a organizat şi e- 
fectuat instruiri cu apara
tul fiscal din teritoriu, 
care, la rândul său, pe 
baza unor programe, a 
organizat pe tot parcursul.’ 
perioadei septembrie 1992 
— 30 iunie 1993 instruiri 
cu agenţii economici din

judeţ, indiferent de forma 
de proprietate a capitalu
lui. De asemenea, ia soli
citarea unor agenţi econo
mici, organele fiscale din 
cadrul D.G.F.P.C.F.S. s-au 
deplasat la sediul acestora, 
efectuând instruiri; exem
plificând în acest sens cu 
societăţi comerciale din 
cadrul Uniunii Judeţene a 
Cooperaţiei de Consum, So
cietatea Comercială a fos
tului Trust de construcţii, 
aparatul din cadrul Direc
ţiei Judeţene pentru Agri
cultură etcj ,

Menţionăm totodată fap
tul că, la toate administra
ţiile financiare şi circum
scripţiile fiscale din mu
nicipii şi oraşe, agenţii e- 
conomici pot primi expli
caţii privind modul de a- 
plicare a TVA, urmând ca 
problemele ce se ivesc în 
activitatea practică să fie 
inventariate şi clarificate 
ulterior. * 4

Ec. GHEORGIIE BLAJ, 
director general 

al Direcţiei Generale 
a Finanţelor Publice 

şi Controlului Financiar 
de Stat
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Potrivit art. 10 din  ̂
Legea nr. 102/1992 pri- l 
vind stema ţării şi si- 1 
giliul, autorităţile pu- 1 
blice îşi pot elabora ţ 
însemne heraldice şi i 
Sigilii proprii. }

Stemele judeţelor, ţ 
municipiilor, oraşelor i 
şi comunelor so a- / 
probă de Guvern, la 1 
propunerea consiliului 
judeţean, CU avizul 
Comisiei Naţionale d e . 
Heraldică şi Geneolo- ţ
«!<*• ‘ ţ

CUM DORIŢI 
SÂ FIE STEMELE 

JUDEŢULUI 
ŞI ALE

LOCALITĂŢILOR
DUMNEAVOASTRĂ!

Potrivit a rt 1 din 
Hotărârea Guvernu
lui nr. 64/1993, stema 
trebuie să simbolizeze 
tradiţiile istorice şi 
realităţile economice şi 
social-culturale speci
fice fiecărei unităţi 
administrativ terito
riale.

la  vederea găsiri! 
celor mai potrivite so
luţii pentru stemele 
Unştăţilor administra- 
tte-teritoriale, toţi ce
tăţenii judeţului care 
au sugestii şi propu
neri di privire la mo
dul cum ar trebui să 
arate stema judeţului, 
precum şi stemele mu
nicipiilor, oraşelor şi 
comunelor suni in
vitaţi să le depună in 
scris şi eventual în

de schiţe Ia 
de urbanism, 

amenajarea teritoriu
lui şi lucrări publice 
din cadrul Consiliului 
Judeţean Hunedoara, 
camera 114, telefon
« a g ii .
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| A mai căzut un front ;
» , Partidele politice din cânii dlui Ioan Manzatu, |
I ţara noastră îşi continuă de socialist-democraţii J 
î procesul de fortificare nu- dlui Cornel Nica şi de . 
|  merică, dă limpezire a i- Partidul Democrat Coope- |
* dentităţilor, de clarifica- ratist, F.D.S.N. le-a prins j 
î re a doctrinelor, de per- mâna întinsă, constitu-1 
|  fecţionare a programelor, indu-se .împreună, totr- * 
» Este normal şi firesc, un singur partid, cu ten-1 
I deoarece, la această oră, dlnţe mărturisite de con- J
* sunt multe partide cu solidare a poziţiei to i 
I denumiri sensibil apropia- fruntea eşichierului poli- J
* te şi cu aceleaşi opţiuni tic ţi la guvernare, • 
I politice, care, izolate, nu A fost un pas impor-|
1 au sorţi de reuşită. .Şl, tant făcut de F.D.S.N., pe j
2 cum se ştie, numai uni- care i-a concretizat, apoi, | 
I rea face puterea. De alt- ia Conferinţa Naţională I 
'  feL în toate < ţările dez- de ia sfârşitul săptămânii I 
I voltate, modeme, există trecute, totr-o nouă de-,
* un număr redus de parti- numire, respectiv Parti- i 
|  de cu denumiri şl de- dud Democraţiei Sociale i

mersuri distincte to viaţa din România. .
politică şl economică. S-au scuturat, deci, toţii 

Şi la noi se tinde spre trandafirii, au căzut de j 
aşa ceva. Ultimele fu- pe soclu ambele fronturi |  
ziuni importante le-au fă- ala salvării naţionale, de-; 
mit aripa liberală dto numui deja demodate, |  
P-A-G cu P.L. 1993, al cu toate că ţara are ne- * 
d̂ lui Knu Ratriciu -* şl acută de salvare pe j 
P.S.N. cu P.D., rezultând toate planurile. Numai, î 
un partid cu o idmttta- cA) teta iSaivarea nu vine11 
**. ~  ^-D- lF-S N4, nici de la partide, nid de *
păstrându-1 lider tot pe ta gUvem, nici de la I
mai spectaculoasă şl nud conducerea statului. Şi j 
puternică asociere apar- asta pentru că salvarea J 
ţine partidului de gu- I
vernământ — Frontul De- DUMITRU GHEONEA |
njocrat al Salvării Naţio- ____ ______________ j
nale. Curtat de republl- (Continuare In pag. s 2-a) J

învăţământul religios 
este generalizat...

în memoriul trimis Mi
nisterului învăţământului ce 
recipisa poştală nr. 948, din 
16 iunie a.C.( (primirea 
confirmată pe data de 21 
iunie a.c., un exemplar tri
miţând şi ziarului „Cuvân
tul liber14 din Deva, care a 
apărut în nr. 903 din 30 
iunie a.c.), în care am soli
citat, în sinteză, introdu
cerea, începând cu anul 
şcolar 1993/1994, a obliga
tivităţii învăţământului re
ligios în şcoală, notarea cu 
1—10 şi alte Condiţii de 
altfel impuse de Constitu
ţia României şi de diferite 
dispoziţii aie Ministerului 
învăţământului pentru im
plicarea educaţiei religioa
se în învăţământ.

Dăm mai jos răspunsul 
pe care l-am primit şi 
care poartă nr. 15073, din 
30 iunie 1993 :

„Pe baza articolului 32 
din Constituţia României, 
din anul şcolar 1991 s-a 
introdus în planul- de Ini 
văţământ obiectul Educaţia 
moral-religloasS, care dto 
anul şcolar 93/94 se numeş
te Educaţie religioasă.

Această disciplină are 
acelaşi statut ca toate ce
lelalte din plan, se trece 
fn catalog, se notează In 
acelaşi sistem, eu note în
tre 1 şi 10. Pentru pro
movare, elevului 5 se im
pun aceleaşi condiţii, la 
educaţia religioasă trebuind 
să aibă media minimă 5.

Ţinând seamă de artico

lul 29, aliniatele 1 şi 0, din 
Constituţia României (care 
se referă la libertatea de 
conştiinţă, practicarea unui 
anumit cult, eu învăţămân
tul, în-general, şi cil cel 
religios, în special, ocU- 
pându-se articolul 32, al. 
1 şi 7 din aceeaşi Consti
tuţie — n.n.), fn planul de 
învăţământ s-au înscris, cu 
titlu explicativ, cuvintele 
„facultativ” şi „opţional”.

„Facultativ” are semnifi
caţia respectării aliniatu
lui 1, iar opţionalitatea 
îndeplineşte cerinţele ali
niatului 6 (dar care nu pot 
contrazice sau anula art 32 
al. t  şi 7 din Constituţia 
României — n.n.).

Experienţa primilor doi 
mii aridă că există extrem 
de puţine cazuri in care 
familiile se folosesc de 
dreptul dat- de caracterul 
facultativ. Astfel, putem 
considera că EDUCAŢIA 
RELIGIOASA ESTE GE
NERALIZATA". (Semnează 
prof. univ, dr. tttg. Emil 
Pop, director general).

Suntem satisfăcuţi că 
intervenţiile noastre au 
dus la respectarea Consti
tuţiei fără sofisticări şF a 
dispoziţiilor Ministerului 
învăţământului şi că astfel 
educaţia religioasă îşi reia 
locul şi rolul său funda
mental în învăţământul 
preuniversitar,

Pr. prof. AVRAM PETRIC, 
Orăştic

■  PARIS. — Aproxima
tiv 6 000 de militari şi 600 
de vehicule, precum şi u- 
nităţi care au furnizat mi
litari în cadrul „căştilor 
albastre”, în fosta Iugo
slavie, au defilat miercuri, 
pe Chatrips-Elysees, eu o- 
cazia zilei de 14 iulie, săr
bătoarea naţională a Re
publicii franceze.’

La parada aeriană care 
a avut loc au participat mai 
puţine avioane şi elicopte
re decât a fost prevăzut 
iniţial, datorită plafonului 
foarte scăzut al iţorilor ;şi 
condiţiilor meteorologice 
nefavorabile. 1

In tribuna oficială, unde 
se a f l a u  preşedintele 
Francois Mittcrrand si 
membrii guvernului con
dus de premierul Edguard 
Baliadur, a luat Ioc ge
neralul Philippe Morillon, 
care a revenit, luni, in 
Franţa, după o misiune de 
16 luni în fruntea Forţelor 
de protecţie ale O.N.U. în. 
Bosnia-Herţegovina.

H TBILISI. — Cabinetul 
do miniştri de la Tbilisl a 
adoptat o hotărâre prin 
care se „impun măsuri 
imediate cu privire la păs
trarea secretului militar şi 
a secretului de stat faţă de 
mijloacele de informare in 
masă, ca urmare a decretă
rii legii marţiale în regiu
nea abliază”. Prin acest 
document — relatează a- 
genţia Itar-Tass, se intro
duce o cenzură severă a- 
supra informaţiilor din re
giunea conflictului gruzina 
abhaz, limitând şi sfera 
de acţiune a ziariştilor 
străini acreditaţi în Gru- 
zia.

Hotărârea guvernului gru
zin precizează că monopo
lul informaţiilor vă reve
ni Agenţiei Gruzine de In
formaţii In zona conflic
tului vor fi admişi doar 
corespondenţii militari şi 
numai cu avizul Ministeru
lui Apărării

■  MOSCOVA. — După 
cum anunţă agenţia Itar- 
Tass. tn zona lacului Bai- 
kal S-a produs un cutremur 
cu o magnitudine de 4— 
4,5 grade pe scara de 12 
grade. Nu au fost comu
nicate informaţii referi
toare ia pagubele materia
le provocate de seism.

La q distanţă de' 2 mi
nute, precizează agenţia 
citată, a fost înregistrai 
un cutremur de pământ şi 
în Republica autonomă 
Buriatia. având epicen
trul ta aproximativ 500 ki
lometri de centrul admi
nistrativ Ulan-Ude. Inten
sitatea mişcării seismice a 
fost şi aici de 4,5 grade.

m m m
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o  OMENIE. în saM PScltşa 
trăieşte (şi mai munceşteţ dl 
pensionar Ioan Păduraru. După 
o viaţă de muncă, om de trea
ba şi de mare omenie, n-are 
astâmpăr nici în zi de azL pin 
când tn când vine la Spitalul 
din Haţeg. Tunde şi bărbiereşte 
bolnavi. Cu o precizare t fără 
nici un leu, absolut gratuit I

Bolnavii ti zic omul de omenie. 
Noi suntem mai mult decât de 
acord. (N.S.). . ■■ '

Q LA DISPOZIŢIA CĂLĂ
TORILOR. S.C. „CR1ŞBUS” de
serveşte zilnic călători In zona 
Ţării Zaranduluî pe 25 trasee cu 
32 autobuze. Unele dintre aces
tea, cu o stare tehnică bună, fac 
curse In tumus până la Cluj- 
Napoca via Câmpeni — Turda şi 
la Timişoara prin Arad. Dl. Ioan 
Slcoe, şeful autogării, era în
grijorat că zilnic „cad" câte 3—1

maşini şi cu gyeu găseşte posi
bilitate de dublare şi respectare 
a graficului. Dumnealui apelea
ză la consiliile locale să ia mă
suri, până când timpul permite, 
de întreţinere a drumurilor de 
circulaţie, pentru a reduce gra
dul de uzură a maşinilor. (AL. 
1)..

O DE LA PRIMUL NUMĂR 
LA ZI. La casa dlui Ieronim 
Grecu, din Boşorod, se află co
lecţia ziarului „Cuvântul liber" 
de la apariţie la zi. Este un de

votat abonat şi cititor al ziarului 
nostru, pe care îl doreşte tot mai 
interesant. I-am făgăduit că ne 
străduim să-i îndeplinim dorin
ţele. (GH. I. N.).

© HOŢII DE PAZNICI, până 
nu de mult, Cornel Muntean, din 
Bosorod şi Victoria Stoian din 
Ohaba Sibişel erau paznici la 
„Sidermet" Călan, Acum nu mai 
sunt. Nu de altceva, dar, pur 
şi simplu, s-au apucat de furat 
din bunurile firmei. Ăştia da 
paznici! (V. N.).
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(Urmare din pag. 1)

nu este degpt în noi, iar 
noi nu putem încă sau 
nu vrem s-o materiali
zăm. ,

Oricum, conglomerarea 
partidelor este un,proces 
absolut firesc. în ciuda

România. Atât prin recen
tele fuziuni şi prin re
prezentarea parlamentară, 
cât şi prin faptul că’are 
Ia stânga sa o serie de 
formaţiuni cu similitudini 
în opţiuni şi în progra
me — P.U.N.R., P.R.M., 
P.S.M., P.D.A.R. — şi nu 
este exclus ca, într-un

OBSERVATOR

A mai căzut un front
unor ’ divergenţe de opi
nii, se pare că şi libe
ralii îşi vor da mâna — 
şi nu sunt nici ei puţini 
—, după cum sociâl-de- 
mocraţii se regrupează în 
permanenţă. In pofida fap
tului că se integrează tot 
mai nJUlt în mecanismele1 
Convenţiei Democratice, 
P.D. (F.S.N.) işi păstrează 
identitatea. Mai mult, duce 
•tratative de asociere cu 
alţi democraţi — cei din 
P.S.D.T. — cârmuiţi de 
dl Lucian Comescu, fu
ziune de asemenea nor
mală, ' chiar dacă tranda
firul nu va deveni mult 
mal* puternic.

La această oră, totuşi, 
forţa politică nr, 1 a ţă
rii o reprezintă Partidul 
Democraţiei Sociale din

timp mai scurt sau mai • 
lung, să le asimileze. I 
mărindu-şi dimensiunea,; 
puterea politică, forţa la | 
guvernare. Depinde însă I 
şi de replica opoziţiei, j 
Pentru că numai platfor-1 
me politice solide se pot • 
înfrunta pe terenul pen- 
tru putere. Iar când ţara| 
este măcinată de sărăcie « 
şi de incertitudini — I 
cum se întâmplă la a-, 
ceastă oră —, cetăţeanul i 
de rând, alegătorul poate] 
înclina uşor spre alterna- . 
tiva la guvernare, sp>;e | 
„ceilalţi", chiar şi numai J 
pentru curiozitatea de ■> | 
vedea „ei ce pot face" .. .

Deocamdată, însă, este | 
vacanţă. Dar toamna este ; 
atât de aproape. Măcar j 
iarna de-ar veni mai târ- I 
ziu. D >

N ti- i b ine, n u -i corect, 

; n u - i c in s tit...
La uşă diui director ge' 

neraltdc la R.A.G.CiL. De-* 
va erau oameni mulţi. 
Aşteptau la audienţă. Când 
a ieşit dl Ioan Teşeaţi, om 
de peşte 78 de ani, fost 
miner în Valea Jiului, de 
o vreme împuternicitul unei 
asociaţii de locatari din 
Deva, l-am întrebat:

— Cum s-a desfăşurat 
ludienţa, stimate dle Ioan 
reşean ?

— Am intrat într-un bi
rou. unde * erau patru per
soane. Directorul şi trei 
funcţionari. Am prezen
tat documentele de la aso
ciaţie, am încercat să ex
plic ce necazuri avem cu 
apa caldă, cu apa rece, cu 
ridicarea gunoiului mena
jer. alte aspecte privind 
buna gospodărire, înfru
museţarea cartierului nos
tru.

— Da, sunt probleme 
care frământă locuitorii 
cartierului, de fapt, pro

bleme ale municipiului în
treg.-,. • '

— Dar vă , spun sincer, 
sunt om în vârstă, am 
muncit în mină aproape 30 
de ani, sunt om cinstit/ 
Dar nici un om nu a vor
bit cu mine aşa. Nu vă 
miraţi. Am lacrimi în 
ochi : „Mă, bătrânule, ce, 
cauţi aici.? Cine te-a pus 
împuternicit ? Du-te dracu
lui ! Ce vii aici să mă 
conturbi ?“. Aşa a vorbit 
cu mine dl director Io- 
nescu. Simt că mă prăbu
şesc, dle ziarist. ‘ 

Acestea sunt vorbele u- 
nui conducător de insti
tuţie ? Avem documentul.» 
Aşa se vorbeşte cu un om 
bătrân?

... Sunt întrebări, la care, 
dle director — şi nu numai 
dv — credem că ar fi bine ,
să judecaţi.

A consemnat 
GH. I. NEGREA
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Din dosarele poliţiei
Isai, Vasîlc şi 

Gabricl
Adunaţi la un loc, 

anii de viaţă ai lui Isai 
Sniogar, Vasile Băraru şi 
Gabriel Untu, toţi din 
Hunedoara, depăşesc cu 
doi cifra 50. Oricum, cel 
mai „bătrân" are 19 ani. 
Acest lucru însă nu i-a 
împiedicat să se apuce 
de tâlhărit. Banii şi bi
juteriile furate recent de 
la o singură persoană se 
ridică ia 151000 de iei.

Cuţitarul
Deşi este miner la E.M. 

Vulcan, Adrian Filimon a

crezut că a purta cuţit 
asupra Iui îi foloseşte la 
ceva. Nu i-a folosit la 
nimic. Dimpotrivă, a pri
mit patru luni închisoa
re pentru aşa ceva. Ches
tiunea este ,că era şi 
predispus la comiterea 
infracţiunilor cu violen
ţă.

Fără autorizaţie

Pentru că nu avea auto
rizaţie şi pentru că a fost 
depistat în Deva. făcând 
comerţ cu ţigări, MaPin 
Burieescu, din Bucureşti, 
a fost amendat cu 30 000 
de lei. Se adaugă alte 
100 000 de lei valoarea ? 
ţigărilor confiscate.

— Excursiile externe organizate de noi sunt pe 
un număr ncprccizat de zile... In funcţie de cozile de 
la vamă—

Desen de AL. RUGESCU

In ziarul „Cuvântul li
ber", nr. 908, din 7 iulie 
’93, două articole au uimit 
şi reţinut atenţia multor 
cititori : „Şeful S.R.I.-ului 
hunedorean implicat în a- 
faceri cu locuinţe" şi „Dnala Arras

ALBUM DE 
VACANŢA

în cadrul schimburilor 
culturale dintre Deva şi 
Arras, Liceul de Artă De
va a donat 160 de planşe 
de grafică şi pictură. Gu 
aceste lucrări de artă se 
va realiza la Arras o ga
lerie CU caracter perma
nent Dintre numele tine- * 
rilor expozanţi deveni am 
reţinut edle ale elevilor 
Cătălin Dragomir (deţi
nătorul premiului I Ia o- 
limpiada pe ţară), Va
lentină Ioniţă (locui * MI 
la aceeaşi olimpiadă), 

-Ioana Nicula, Ioana To- 
motaş, Claudia Costea,; 
Marta Gal, Mara Eliu, 
Lavinia Brătescu. Sunt 
nume pe care e posibil 
să le întâlnim în viitor 
şi la alte expoziţii. Ne-o 
dorim şi le-o dorim din 
plin.

LICITAŢIE
.Zilele trecute, la Vul

can, a avut loc o licita
ţie pentru concesionarea a 
45 mp de teren, unde va 
fi amplasată o florărie şi, 
respectiv, a 75 mp pen
tru . amenajarea unui 
spaţiu comercial cu pro-' 
fii alimentar. Ambele sunt 
.amplasate în zona cen
trală a oraşului. Pentru 
flocărie .preţul licitat de 
câştigător, pe mp, a fost 
de 400 de lei, iar pentru 
magazin de 10 0 )0 de lei. 
(E.S.).

prin banala expresie: 
„Nu-i treaba mea !...“ Ba 
da, e şi treaba noastră, a 
tuturor ce vrem binele ţă
rii, deoarece din avutul 
nostru se înfruptă cu sfi
dare şi impertinenţă adep
ţii mafiei şi ai corupţiei. 
Tuturor ne revine datoria 
de a promova în toate 
compartimentele vieţii cin
stea şi corectitudinea. E 
foarte bine că demasca-

Faptă şi
Alionescu Mărioâra aresta
tă preventiv". Articolele 
respective dovedesc fap
tul că demersurile antico- 
rupţie au apucat ipe dru
muri bune.

Demascarea celor două 
cazuri de corupţie, trafic 
de influenţă şi abuz . de 
funcţii, precum şî  deferi
rea făptaşilor pe mâna jus
tiţiei este un pas mare 
făcut - spre stoparea sau 
eradicarea mafiei şi a co
rupţiei din judeţ.

Iată că măsurile şi ho
tărârile Prefecturii jude
ţului, ale dlui prefect, ing. 
Georgel Răiean, au prins 
viaţă. Lăudabil este fap
tul că aceste decizii n-au; 
rămas la stadiul discuţii
lor, ci ele se confirmă 
prin fapte (vezi şi demasca
rea" corupţiei de la abato
rul din Petroşani).

N-aş vrea să fiu înţeles 
greşit. Nu sunt omul ce 
se bucură de răul semeni
lor săi. Dar împotriva 
unor astfel de oameni şi 
fapte este o datorie civi
că să iei atitudine. Şi, cu 
toţii, nor, opinia publică, 
ar trebui să fim mai ho
tărâţi în demascarea unor 
astfel de situaţii. E cazul 
să ieşim din pasivitatea ce 
ne caracterizează, să depă
şim teama şi să nu moti
văm neintervenţia noastră

rea a început din fruntea 
piramidei, cu cei care de
ţin funcţii importante în 
cadrul judeţului. E de do
rit ca de la judeţ măsu
rile anticorupţie să dema
reze in oraşe şi apoi spre 
comune.

Admirăm curajul şi pro
bitatea profesională ale zia
riştilor, care iau cu hotă
râre şi îndrăzneală taurul 
de coarne, în ciuda ame
ninţărilor şi a calomnii
lor de tot felul.

LIVIU LUCACIU,
Baia de Criş

n o t ă

S-a desfiinţat, de mai 
multă vreme, secţia de 
mobilă de pe strada Emj- 
nescu din Deva. E liniş
te în Jur. Nu mai po-

PeisaJ

sumbru

Iiiează împrejurimile ferăs
trăul mecanic, nici fonic 
şi nici cu minusculele par
ticule de rumeguş. Au 
plecat angajaţii, dar a ră- , 
mas neglijenţa. Bălării, 
dezordine, „izvoare" de apă 
din conducte defecte. Un 
peisaj sumbru ce cuprin
de o suprafaţă considera
bilă. Cineva trebuie să 
înlocuiască cu ceva Spa
ţiile; învechite, să de. alt 
aspect incintei. Când ? . — 
îşi pun trecătorii întreba
rea. (E. S.).

C e este Nedelcu & C O ?

CARACATIŢA DI LA ABATOR
• Noutăţi •  Alte arestări • Tentaculele 

ajung până în judeţele Vâlcea, Arad şi Alba 
• Fostul director şi un patron — după gratii.

Am promis că vom re
veni atunci când elemen
te noi dau posibilitatea 
să vă aducem la cunoş
tinţă ce s-a întâmplat şi 
ce se mai întâmplă cu 
„câracatiţa" de la Abato
rul Petroşani. Iată că as
tăzi avem câteva noutăţi 
pentru dumneavoastră. _ 

în primul rând, trebuie 
să vă spunem că iţele 
sunt destul de încurca
te. Acest lucru nu împie

dică, însă, justiţia să-şi 
facă treaba.

Aşadar, cercetările au 
rfcjevat noi fapte care au 
dus la arestarea, la 9 iu
lie a.c., a altor doi in
culpaţi. Este vorba de 
fostul şef .al abatorului, 
Gheorghe Cristea (în mo
mentul arestării, deţi
nea funcţia de medic şef 
al Circumscripţiei pen
tru controlul produselor 
animaliere Petroşani),’ Ma

rin Coltescu, patron al 
firmei „Comaliment" din 
Vulcan.

S-a stabilit că în pe
rioada octombrie—noiem
brie 1992, cei doi au a. , 
chiziţionat mari loturi 
de bovine din judeţele 
Vâlcea, Arad şi Alba. Şî 
acest lucru, în condiţii 
în care crescătorii de 
animale din zona Petro- 
şaniului nu puteau şi nu 
aveau unde să-şi predea 
animalele. „Domnii" şi-au 
făcut rost de documente 
false, din care rezulta 
că animalele tăiate se în
cadrează la tineret bo
vin. Pentru a fi achi

ziţionate la această ca
tegorie, cei doi au dat 
mită unor persoane din 
conducerea abatorului.

Am mai spus-o şi o re- 
•petăm. Dacă cei doi ar 
fi recunoscut infracţiunea 
de dare de mită înainte 
de a fi audiaţi în cali
tate de inculpaţi, ar fii 
beneficiat de clauza le
gală de nepedepsire pen
tru această infracţiune. 
Dar.

Cercetările continuă.
VALENTIN NEAGU,
TIBERIU MEDEANU, 

procuror

Este firma în spatele că
reia se ascunde „patronul" 
Nedelcu Chivu, firmă pe 
care o găsiţi în strada 
Victor Babeş, 31 A, din 
Dtşya. Firma se vrea a fi 
specializată in executarea 
produselor de tâmplărie. 
însă noi, o familie de ti
neri . căsătoriţi, putem a- 
firma pe propria noastră 
răspundere că firma este 
specializată in a trage „ţea
pă" oamenilor. Vă pre
zentăm în câteva rânduri 
întâmplarea prin care ne-a 
fost dat să trecem. Aşa
dar, ne-am adresat pa
tronului firmei pentru a 
ne recondiţiona un dor-; 
mitor, două fotolii şi o 
canapea, toate» veehi, ră
mase moştenire de la bu
nicii noştri. După o. pri
mă evaluare a lucrării, am 
stabilit de comun acord 
că preţul ar fi 200 000 de 
lei, cu materialul firmei. 
Toate acestea se petreceau 
cu o săptămână înainte de 
Paşti, deci înainte de 1 mai, 
data ultimei liberalizări a 
preţurilor.

Patronul firmei s-a an
gajat în scris că în timp 
de maximum două săp
tămâni lucrarea va fi în
cheiată. Pentru a putea 
achita în avans o parte din 
costul lucrării, aşa cum 
ne-a pretins respectivul 
patron, neavând alte po
sibilităţi financiare, .; am 
apelat la mama noastră de 
la ţară şi, prin mari efor
turi (vânzarea unui viţel şi 
a unei bucăţi de teren), am

făcut rost de banii nece
sari. în completare, până 
la 100 000 de iei, am cum
părat stofă pentru tapiţat.

Sunt patru luni de când 
am făcut această înţelege
re, timp în care firma 
a executat următoarele lu
crări : a vopsit dormito
rul, fără nici o recondi- 
ţionare serioasă strict ne
cesară, a desfăcut tapiţe
ria de pe fotolii şi de pe 
canapea. Aceste lucrări, 
care, practic, se puteau 
face în două zile, ar fi 
meritat aproximativ 5 000 
de lei, însă nu corespund 
sub nici o formă cerinţe
lor noastre.

In acest interval de 
timp, patronul a pretins 
alte sume de bani şi ne-a 
amânat de la o săptămână 
la alta, până în ziua de 
astăzi. In cele din urmă, 
văzând că totul este pier
dut, am pretins restitui
rea integrală a banilor, 
cu toate că după atâta 
timp cu această sumă nu 
se mai poate face practic 
mare lucru. După nume
roase discuţii, sub pre
textul că „din bătrână nu 
faci fată marc" şi nici 
„din rahat, bici" şi după 
multe alte Injurii la a- 
dresa noastră, patronul a 
spus că ne restituie suma 
de 50 000 de lei, râstul 
reprezentând contravaloa
rea muncii făcute. Ce să 
mai spunem ? Halal pa
tron ! ,

MIHAI POPA, 
Deva



« CONCURENŢA IN 
BENEFICIUL CĂLĂTORI
LOR. Aşa cum este cu- 

•noscut, traseul auto Brad 
— Deva şi retur era de
servit de mijloace de 
transport ale SC. „CRIŞ- 
BUS" Brad şi „CORA- 
TRANS". Deva. în ultimul 
timp, cele două societăţi 
încasau de la călători pen
tru un transport la Deva 
sau retur nici mai mult 
nici mai puţin decât 330 
lei şi respectiv 365 lei.

De câteva zile însă, pri
mind licenţă de transport 
pe acest traseu, două 
IKARUS-uri şi un micro
buz ROCAR, private, asigu
ră călătorului un grad de. 
eleganţă şî confort supe
rior, fiind liitr-6 stare teh
nică excepţională. Concu
renţa care a început să 
acţioneze asigură transpor
tul călătorilor în centrul 
de judeţ sau invers la un 
preţ de numai 250 lei o 
călătorie. Deci, la un drum 
dus-întors pe traseul Brad , 
— Deva, călătorul poate .
*—*—*—♦ —♦ —*—*-

VEŞTI DIN BRAD
economisi 160 de lei. , 

•  APEL. Dl. ing. Fa- 
bian Oprinesc, directorul 
R.A.G.C.L. Brad face un' 
apel călduros tuturor per
soanelor şi familiilor care 
consumă apă de la ma
gistrală, mai cu seamă ce
lor racordaţi cu locuinţe 
proprietate personală, să 
folosească raţional apa po
tabilă care este asigurată 
doar în proporţie de 80 la 
sută din necesar. In plus, 
perioada de secetă influen
ţează negativ situaţia exis
tentă. Se vor forma e- 
chipe operative de depista
re şi remediere a defec
ţiunilor, se vor lua măsuri 
de sancţionare şi sistare a 
apei potabile la consuma
torii care vor fi găsiţi că 
folosesc apa în alte sco
puri : udat prin grădini, 
spălat de maşini etc. Deci, 
atenţie amatori! i

■; RECORDMANII. La
Centrul de contractare şi 
preluare a animalelor din 
Brad, aparţinând S.C. „De- 
cebal" S A. Deva, se pre
zintă tot mai mulţi cres
cători de animale care pre
dau statului însemnate can
tităţi de came. Printre 
Ultimii care au predat şi 
au încasat răsplata muncii 
lor nominalizăm pe : So- 
lomon Faur din Dumbrava 
— Ribiţa, care a predat 5 
capete de tineret bovin, în
sumând cantitatea de 2 159 
kg, pentru care a încasat 
1 403 350 lei; Comei Si- 
medrea din Bucureşci 
Curechiu, a predat trei 
capete tineret bovin, de 
1 438 kg, primind 934 700 
lei; Mariana Teucă,, Stejă- 
rel — Luncoiu de Jos, a 
predat 2 capete de 755 kg, 
primind 490 750 lei; Nico- 
lae Ştefan din Zdrapţl —

Crişcior, a predat un vi
ţel de 398 kg şl a încasat 
suma de 245 700 lei.

•  POLIŢIA PE FAZA. 
In ultimul timp, în ora
şul Brad s-au înregistrat 
mai multe furturi din auto
turisme. Dar în urma u- 
nor acţiuni complexe po
liţia locală a depistat pe 
autorii furturilor. Aceştia 
sunt: Radu Deoancă, 18 
ani, elev în anul II la Şc. 
Profesională din Gurabar- 
za, zis „Călugărul", Lucian 
Costea, 15 ani, elev în cla
sa a IX-a la Lic. Minier 
Crişcior, zis „Bulibaşa", 
Florin-Cosmin Bratima, 12 
ani, elev în clasa a V-a 
la Şc. Gen. Nr. 1 Brad. 
In urma cercetărilor, s-au 
reţinut, în sarcina acestui 
grup de infractori, -un nu
măr de 22 furturi de o- 
biecte din autoturisme. Bu
nurile furate se ridică la 
peste 160 000 lei. Oare ce 
au spus părinţii acestor 
infractori când au adus 
prada acasă ? ,

AL. JURCA

ţ-i determină pe răi-platniei 
să-şi achite datoriile?

Locatarii din blocul 31 A, 
scara C, cartierul Micro 
15, Deva (Asociaţia de lo
catari nr. 81), ne roagă să 
facem publice necazurile cu 
care se confruntă de câţi
va ani de zile. Cei ’ care, 
potrivit statutului asociaţiei 
de locatari, au datoria să 
efectueze controale în a- 
partamente -- spre a ve
rifica modul- cum sunt în
treţinute instalaţiile sani
tare, dacă sunt robinete de
fecte şi deei pierderi de 
apă; cum este. păstrată 
curăţenia, ordinea — nu-şi 
fac defel datoria. Şi a- 
ceasta în vreme ce în u- 
nele apartamente se sem
nalează pierderi de apă 
permanente.

In cadrul asociaţiei sunt, 
de asemenea, foarte mulţi 
resţanţieri, dintre care u- 
nii cu sume considerabile. 
De ani de zile nu se ia 
nici o măsură pentru a-i

determina pe răi-platnici 
să-şi achite datoriile. Cum 
se vor putea achita factu
rile emise de R.A.G.C.L. 
şi de sectorul de gaz me
tan în acest fel ?

nală, cu excepţia aparta
mentului nr. 36, care a in
trat în patrimoniul RAGCL 
prin plecarea din ţară a 
fostului proprietar. Ca ur
mare, locuinţa a fost în-

SCMSOARE COMENTATA
Pentru verificarea celor 

108 apartamente, adminis
tratorul — susţin locatarii
— primeşte un salariu. 
Dacă preşedintelui şi cen
zorilor le revine ceva, nu 
se ştie 'concret Dar, sus
ţin dumnealor, există u- 
nele suspiciuni şi, Ca' ata
re, ar fi necesar un con
trol financiar. Nici femei
le de serviciu nu-şi fac 
datoria cum se cuvine. Spa
ţiile de folosinţă comună, 
geamurile casei scărilor nu 
sunt întreţinute cu grijă. 
„Apartamentele din acest 
bloc — ne scriu locatarii
— sunt proprietate perso-

chiriată. La ora actuală 
chiriaşul (nu se „divulgă" 
numele) nu-şi achită de 
luni de zile nici chiria şi 
nici cheltuielile comune, 
la 30 iunie a.c. având o 
restanţă de 34 077 lei. Şi, 
pentru că de regulă o ase
menea situaţie se comple
tează cu alta şi maf dezas
truoasă, apartamentul în 
cauză este degradat, iar 
vizitele frecvente ale unor 
persoane se soldează cu 
chefuri în lanţ". Se pune 
întrebarea: „pentru bău
turi şi ţigări sunt bani, 
dar pentru chirie şi chel
tuieli comune nu ?“. Majo

ritatea locatarilor cer eva
cuarea acestei persoane. .

în rândurile de mai sus 
ne-am referit la lin caz. 
Cele de acest gen sunt însă 
în număr tot mai mare. 
Nemulţumirile, neînţelege
rile între locatarii ace
luiaşi bloc sunt generate 
de neîndeplinirea obliga
ţiilor profesionale a uno
ra, de nerespectarea sta
tutului asociaţiei de locd- 

'tari. f
Se pare că înţelegerea 

greşită a democraţiei a 
cuprins întreaga sferă a 
vieţii sociale, afectând 
grav relaţiile interumane. 
Oamenii speră totuşi în 
adevăr, iar cei puşi să 
aplice legile trebuie să nu 
le dezmintă încrederea. 
Disciplina, ordinea, înde
plinirea obligaţiilor pro
fesionale sunt valabile in
diferent de regimul politic.

ESTERA SANA

SCANDAL LA CASA ALBĂ: BURGERCATE
• Un bucătar licenţiat, suspectat de a fi 

vrut să-l otrăvească pe Clinton • Falsele acu
zaţii ale unul majordom • Agenţii F.B.I. an
chetează în bucătăria Casei Albe •  Şeful de
mis se adresează judecătorului •  „Majordomul 
mă acuzase fiindcă soţia mea e neagră şi nu 
gătesc „â la francaise**. E un rasist**._____-

că el, alb, s-a căsătorit cu 
o negresă şi pentru că nu 
a primit o educaţie culina
ră franceză, ci doar ame
ricană.

„Walters — declară Had- 
don — mi-a refuzat o pro
movare şi m-a retrogradat 
în grad, fiindcă e un ra-

Ar putea fi numit „KIT- 
CHENGATE" — „scandalul 
bucătăriei" sau „BURGER- 
GATE", scandalul hambur- 
gerului, mâncarea prefe
rată a lui BH1. Cu dife
renţa' că de această dată 
scandalul nu e din vina 
preşedintelui, nici măcar 
indirectă, ci a majordomu
lui. Cu un plus agravant 
datorat suspiciunilor de 
rasism şi snobism în ceea 
ce Clinton numeşte „Casa 
poporului american" şi pe 
care o vrea deschisă pen
tru toţi.

Dar iată povestea... Acum 
5 luni, majordomul lui 
Clinton, Gary Walters, de 
ani de zile la Casa Albă, 
are o ciocnire cu Scan 
Haddon, 33 ani, ajutor de 
bucătar. Tensiunea creşte, 
săptămână de săptămână. 
Pe 16 iunie, Walters chea
mă FBI-iul: Haddon, afir
mă el, a afirmat că vrea 
să-i facă rău preşedintelui 
şi familiei sale. Ce rău, 
nu se ştie, cineva scrie 
eă a ameninţat să-i otră
vească hamburgerii, dar e 
fals. Agenţii năvălesc în 
bucătărie cu pistoalele în 
mâini. îl saltă pe bucătar.

P/ UI OR/ l I H I C
încep investigaţiile. % La 
Washington alerta e mare; 
un complot împotriva lui 
Clinton ?

Investigaţiile nu duc la 
nimic, ajutorul de bucătar 
îşi clamează nevinovăţia. 
FBI recurge la probă de
tectorului de minciuni şi 
se convinge că Haddon nu 
a ameninţat niciodată pe 
preşedinte sau pe familia 
acestuia cu otrăvirea ham- 
burgerilor.

Agenţii cer majordomu
lui să treacă acelaşi test, 
dar acesta refuză. Pe 19 
iunie, Haddon este reinte
grat în funcţii. La Was
hington se vorbeşte de
spre o nouă gafă a lui Bill, 
după cea cu oficiul de tu
rism de la Casa Albă 
(„travelgate"), unde 5 func
ţionari au fost daţi afară 
şi apoi reprimiţi.

In plus, conflictul între 
bucătar şi majordom se 
intensifică, putând pune 
probleme. .

Haddon susţine că Wal
ters l-a calomniat pentru

sist şi un snob". Acuzaţii 
infamante pentru Casa Al
bă a lui Clinton, care se 
bate pentru integrare şi 
„made in USA". Preşedin
tele, între altele, a avut 
mai mult de un deceniu o 
negresă ca bucătăreasă per
sonală şi i-a făcut reclamă 
reţetelor ei, ajutând-o să 
scrie o carte.

Purtătorul de cuvânt al 
primei doamne, Hillary,

Lisa Caputo, subliniază fap
tul şi ameniiTţă : „dacă a- 
cuzaţiile sunt adevărate, 
vom lua măsuri, dar 
chestiunea este încredin
ţată unui tribunal, şi tre
buie să aşteptăm sentin
ţa". Soţii Clinton, pre
cizează el, erau în necu- 
noştinţă de cauză. Şi, în 
plus, nu ei i-au angajat 
pe cei doi — i-au găsit' 
aici.

Washingtonul e şi scan
dalizat şi. amuzat de faţa 
absurdă a întâmplării. Râde 
în special de fascinaţia 
franceză la care nu a re
zistat nici un preşedinte. 
Se aminteşte că, de pildă, 
Nixon, pentru a părea un 
bun patriot, punea la masă 
sticle californiene pline cu 
cele mai bune vinuri fran
ţuzeşti. Iar Reagan l-a 

. imitat!
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str. N. Titulescu, nr. 60I
| Organizează licitaţie publică, în fiecare j 
•> joi, în perioada 22.07 — 26.08. a.c., pentru « 
| vânzarea de maşini unelte. Lista acestora pre-1 
' cum şi preţul de pornire se găsesc la sediul j 
| unităţii. I

Informaţii suplimentare la telefoanele j 
I 647090, 641040, 641041, int. 144, serviciul j

|  DREPTURILE ŞI AVANTAJELE
|  • ECONOMISIRII LA C.E.C.

I Stimaţi depunători, _
Opţiunea dumneavoastră de a vă păstra |  

|  economiile băneşti la C.E.C este răsplătită prin I

I" asigurarea unor drepturi şi avantaje, dintre!
care enumerăm i . . I

I GARANŢIA STATULUI asupra sumelor I 
|  depuse, a dobânzilor şi câştigurilor obţinute,! 
I acestea fiind restituite de unităţile C.E.C., ori-l

Icând şi în orice sumă, la cererea titularilor I 
sau a persoanelor îndreptăţite să dispună asu-! 

I pra depunerilor. |

I SCUTIREA DE IMPOZITE, TAXE DE| 
TIMBRU ŞI ALTE TAXE a sumelor economi- ■  

I site, a câştigurilor obţinute şi a dobânzilor |  
■  acordate, precum şi a operaţiunilor efectuatei 
I şi a actelor în legătură cu transferul sumelor! 
I pe numele moştenitorilor. 1
■  DOBÂNZI acordate în numerar şi sub! 
I formă de câştiguri pentru sumele depuse în I

I funcţie fie specificul instrumentului de econo-1 
misire. I

} PĂSTRAREA SECRETULUI privind nu-|

Imele depunătorilor şi ale 'titularilor, precum I 
si operaţiile efectuate. v  ■

I IMPRESCRIPTIBILITATEA SUMELOR |

I DEPUSE a dobânzilor şi a câştigurilor, acestea |  
fiind ţinute la dispoziţia depunătorilor timpi 

{ nelimitat până la solicitarea restituirilor. : I 
|  DREPTUL DE A ÎMPUTERNICI ŞI ALTEa 
|  PERSOANE să dispună de sumele păstrate Ia I

| DREPTUL DE CONDIŢIONARE a resti-j

I" tuirii depunerilor, făcute de o persoană pe nu-1 
mele altei persoane. §

I DREPTUL DE A INTRODUCE DISPOZI-J 
■  ŢIE TESTAMENTARĂ asupra sumelor econo- 8 
■  misite şi depuse la C.E.C. pe orice fel de -
|  instrument de economisire.

I 
I

(558) I

REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE
COMUNALĂ ŞI LOCATIV A DEVA

I Str. Libertăţii, nr. 6
Scoate la licitaţie publică, in confortaitate 

| cu H.G. nr 750/1992, executarea următoarelor 
| lucrări de investiţii :
! •  „Mărirea capacităţii staţiei de tratare a
I apei Sântămăria-Orlea“, cu licitare în data de 
11 august 1993, ora 10.

! •  „Dezvoltarea staţiei de epurare a ape
lor uzate în municipiul Deva**, cu licitare în 
data de 12 august 1993, ora 10. '

Condiţiile de licitaţie, documentaţia de li
citaţie, data şi ora limită a depunerii ofertelor, 
forma de plată, precum şi alte relaţii supli
mentare se pot obţine de Ia sediul R.A.G.C.L.

; Deva, str. Libertăţii, nr. 6, biroul de investiţii-* 
I dezvoltare, telefon 611243. (533)

I

S.C. COMIXT MASTERS S.R.L. DEVA

Distribuitor 
SEVEN-UP,

i I 
i I

i
mecano-energetic. (0559255)

I I

I
I
■

i
i

PEPSI-COLA. MIRINDA şi j

Vă oferă în curând PEPSI-COLA la doză I 
şi la stiele PET de 2 litri. I

•  Preia comanzi ferme pentru PEPSI- ■
COLA la sticle de 0,250 litri. I

•  Caută beneficiari serioşi in Valea Jiului |  
Produsele se găsesc la depoziţii! en-gros,

str. Horea, nr. 67.
Informaţii la tel. 616012.

SOCIETATE COMERCIALĂ
VI NDE:  . î

— Camion izotermă „MAN“ 10 t j
—  Camion Mercedes izotermă 5 t |

— Chioşc Micro 15, cu contract pe teren»
- 3 ani

— Rulotă comercială
— Garaj metalic demontabil 

/  — 2 buc. congelatoare mari
—. 1 buc. dulap frigorific.
Informaţii, la telefoanele 61 72 94, 61 72 40, j 

61 70 84.
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a n iv e r s a r i

•  Azi, când în buchetul 
vieţii tale răsare a 18-a 
floare, dragă Florin Toma, 
din' Hondol. îţi dorim tot

•i ce-i mai frumos şi scump 
pe acest pământ, sănătate 

i ţi un călduros „La mulţi 
: anii" Părinţii şi bunica.

?r  - • (559118)
VÂNZĂRI-' 

CUMPĂRĂRI
•  Vând Ford Taunus 

■>: oombi. neînmatrieulatâ, te
ri leviror color nou cu tele

comandă. Informaţii sat 
Nălaţi, nr. 34, Haţeg, Las- 
IftU Adrian.

•  Vând Fiat Fiorino, 8 
locuri stare perfectă, mo
tor rezervă, preţ 1 500 000. 
(telefon 714504.

•  Vând urgent aparta
ment 3 camere, Micro 3, 
Hunedoara, preţ avantajos, 
Relaţii telefon 629691.

(559133)
•  Vând Dacia 13’00, ca

roserie avariată. Brad, te
lefon 095/650765.

(559154)
•  Vând staţie 4x75 W, 

tuner, radiocasetofon, boxe, 
150 000 lei, cumpăr mini- 
motoretă. Telefon 612120, 
Intre 9—12 şi după ora 20.

(559153)
•  Vând casă cu grădină

mare şi dependinţe, sat 
Lunca, comuna Băiţa. In
formaţii Deva, telefon 
612453. (559151)

•  Vând congelator, preţ
. convenabil. Deva, telefon 
6124S3. (559151)

•  Cumpăr casă Deva său- 
împrejurimi. Informaţii De
va, telefon 617875.

(559150)
•  Vând carabină 5.6

moi, 300 DM, sat Aurel 
Vlaicu, nr. 93. Graţian Mo
can. (559149) '

•  Vând casă Simeria Ve
che sau schimb cu apar
tament Deva. Telefon 
$27693. (559148)

'•  Vând Audi 80, stare 
perfectă, 1982, neînmatricu- 
tftta. Deva, telefon 618228.
V (559145)

•  Vând păsări împăiate, 
aragaz 2 ochiuri şi cuptor. 
Telefon «13084, Deva,

'(559144)
•  Vând casă cu grădină 

mare ţi anexe Vălisoara. 
Telefon 624612.
' (559089)
•  Vând Dacia î 310, preţ 

negociabil. Telefon 611087,.
^duoă oca 16, (559090)

•  Vând urgent garso
nieră, confort I, Orăştie, 
str. Mureşului, nr. 24. ap. 
84 _ (559103)

•  Vând Mercedes 608,
55 tone. reparaţie capitală 
efectuată in Germania, or
gă electronică made în 
Germania. Deva, telefon 
611443. (559119)

•  Vând dozator sucuri 
Comelius, 4 braţe şi poker 
electronic Jolly Cârd. Te
lefoane 619526, 629968.

• ' ’ (559053)
•  Vând maşină universa

lă tâmplărie, preţ infor

mativ 70 000 lei, negociabil. 
Localitatea Peştişu Mare, 
nr. 304, judeţul Hunedoara.

' ' ' (5591431
•  Sosit în ţară pentru a 

vinde urgent casă, valută. 
Simeria. Libertăţii, 5, te
lefon 661795.

(559140)
•  Vând apartament 2

camere, intrări separate, 
parchetat, gaz, str. Mine
rului, bl. 40, sc. B, ap. 7. 
Relaţii Bfircea Mică, nr. 
80. ' (559138)

•  Vând apartament 2
camere. eta14, preţ 2 000 000 
lei sau schimb cu Dacia, 
vechime 1--2 ani. Telefon 
621014. (559136)

•  Vând urgent aparta
ment 4 camere CU îmbu
nătăţiri, etaj I, central. 
Telefon 621020. (559135)

•  Vând (schimb) apar
tament în Timişoara. Deva, 
telefon 614145. (559074)

•  Vând maşină Barkas 
Transportor (pentru mar
fă), an fabricaţie . 1938. 
Telefoane 622184, 622372,

(559087)
•  Vând Urgent aparta

ment 4 camere, confort T, 
stăte excepţională Tele
fon 620213, (559061)

•  Vând videoplayer Âkai
sigilat. Telefon .730640. j-,

(559071)
•  Vâ nd  autoutilitară 

Mpskviei, 1988,. capacitate 
1 tonă. Telefon '623061, în- 
tre orele 16—20. “ 1

(559155)
a Vând urgent şi con

venabil Oltcit Club, 1988, 
preţ convenabil. Deva, te
lefon 620342,

(559156)
•  Vând Renault 20 TX,

800 000 iei. Deva, telefon 
620812. (559156)

•  Vând Dacia 1 300,' sta
re bună. Deva, telefon 
621687. (559158)

•  Vând maşină de cusut. 
Deva, str. - A.' Vfeieu, nr.

(559159)
•  Vând urgent ARO 244 

D nou şi un set de 5 cau
ciucuri, plus genţi, plus 
camere noi, preţ negocia
bil. Deva telefon 613690.

(559161)
•  Vând apartament trei 

camere, garaj şi boxă, car
tierul Oitux, numai în va
lută. Deva, telefon 627922.

(559162)
•  Vând cameră video.

Deva, telefoane 628361, 
626022. (589163)

•  Vând saxofon, mar
ca Toneklng (Amatti), (Ci
vil). Informaţii Ghilean 
Todor, Deva, str. Kogălni- 
ceanu, bl. D7, ap. 38, se. 
3, după ora 16. (559166)

•  Vând casă mare, ter
minată. cu anexe şl grădi
nă în Sântandrei. Informa
ţii Sântandrel, nr. 56 
(Oaidă). (559169)

•  Vând garsonieră con
fort I, Gojdu. Deva, te
lefon 627230. (559173)

•  Vâpd urgent teren
intravilan Suituri. Relaţii 
suplimentare la telefon 
720788. f (8227)

•  Vând autoturism BMW- 
316, stare bună. Informa
ţii telefon 721413.

(8228)
•  Vând boxe 50 W, mo-

CAMERA DE COMERŢ SI INDUSTRIE 
A JUDEŢULUI HUNEDOARA 

Aduce Ia cunoştinţa «genţilor economici din 
judeţ şi tuturor persoanelor interesate că în pe
rioada i—23 august 1993, întreg personalul Ca
merei şt al Oficiului Judeţean al Registrului Co
merţului se află in concediu legal.

Stăm la dispoziţia tuturor, până la 1 august, 
pentru rezolvarea problemelor, astfel încât ac
tivitatea economică in perioada mai sus arătată 
să nu fie perturbată. (559)

del 1993, preţ 30 000 lei 
perechea. Telefon 712813, 
după ora 16. (8232)
. .;• Vând boxe 150 W, 200 
mărci perechea, amplifica
tor de putere (staţie 4 x 180 
W), preţ 200 mărci, ambe
le model 1993. Telefon 
712813, după ora 16.

(8232)
•  Vând apartament 2 

camere central în Hune
doara. Informaţii Sibiu, te
lefon 024/J1221,

(8233)
•  Vând Opel Rekord Ca- 

ravan, înmatriculat, piese 
rezervă, instalaţie sifon, 
maşină scris electrică. Hu
nedoara, telefon 714224.

(8238)
•  Vând urgent Fo r d  

Granada combi, Subaru, 
1000 cmc. Cumpăr armă 
automată 5,6. Goţiu, 818698 
sau- Tipografia Deva.

(559805)
.• Firma Mario Servis 

vinde- frigidere şi congela
toare, Hunedoara, str. 
Avram Iancu, bl. 2, ap. 33.

(559807)
SCHIMBURI 

DE LOCUINŢE
•  Schimb garsonieră 

ultracentral cii telefon, 
confort sporit Deva, cu 
Bucureşti. Informaţii Si
meria, 660874.

(559160)
•  Schimb apartament 2 

camere şi Dacia 1 300 cu' 
apartament 3 camere. De
va, 626981 (exclus Micro 
şl'Dăcla).

(559121)
•  Schimb apartament 3 

camere, confort I şl ARO 
10 cu casă în Simeria. In
formaţii telefon 661611, 
după ora 16.

(559146)
PIERDERI

•  Pierdut chitanţa nr.
3/2680, eliberată de S.C. 
Minuni SNC Galaţi. G de
clar nulă. (559172)

•  Pierdut chitanţă nr. 
3/982, din 9 iulie 1993, a- 
liberată de S.C. Mimmi 
SNC Galaţi, pe numele Căl- 
dâraş Elena. O declar nulă.

(559142)
: OFERTE

k DE SERVICII
•  Facilitez 

întrajutorare 
Cluj-Naj 
(Intre 1(

înscrieri joc 
... „Caritas** 
a, telefon 616519 

20).
(559070)

DIVERSE
•  Mulţumesc din inimă

medicilor Roşu Flaviu, 
Teodorescu Vaier ţi Ma- 
chison Mihai, precum şi 
moaşelor, asistentelor me
dicale, întregului personal 
al secţiei obstnetică — gi
necologie a Spitalului din 
Brad, pentru grija şl deo
sebita atenţie cu care m-au 
tratat şi îngrijit. Dorina 
Gascan. (559134)

•  Persoanele care au ga
raje în curtea de pe stra
da Eminescu, 77, Deva, 
sunt rugate sâ le evacueze 
urgent. Proprietarul.

(559171)

COMEMORĂRI

•  Cu adâncă durere în 
suflet, soţia, fiica, ginerele 
şi nepoatele anunţă împli
nirea a şase luni de la 
moartea celui care a fost

TRAIAN BALAN v 
Comemorarea — sâmbă

tă, 17 iulie, ora 13, la ci
mitirul din strada Emi
nescu. (559806)

•  Se împlinesc 6 săp
tămâni de la decesul celui 
care a fost un bun soţ, 
tată, socru şi bunic

AUREL BALAN 
Comemorarea — sâmbă

tă, 17 iulie, ora 10, la bi
serica - „Sf Nicolae" din 
Deva. Dumnezeu să-l odih
nească în pace î Familia.

•  Readucem în me
moria tuturor retor 
care au cunoscut-o şi 
au iubit-o chipul ce
lei care a fost scumpa 
noastră fiică

MARIANA SICOE
de la a cărei nedreap
tă plecare spre eterni
tate în plină tinereţe 
se împlinesc 4 ani. 
Ţot ce-i maj putem o- 
feri este un gând fru
mos şi o lacrimă, ru
gând pe bunul Dum
nezeu sâ-i dăruiască 
odihnă veşnică. Pă
rinţii. (559121)

•  Cu durere în suflet 
amintim că azi, 16 iu
lie a.c., se împlinesc 
2 ani de când moartea 
nemiloasă l-a răpit 
dintre noi pe minu
natul soţ şi tată 

SIMION 
CĂLUGĂR, 

din Simeria. Cât ai 
trăit te-am iubit, cât 
vom trăi te vom plân
ge şi vom priveghea 
mereu mormântul tău. 
Fiul Alin ţi soţia Lola.

(559114)

DECESE

•  Copiii, nepoţii şi stră- 
nepoatele anunţă cu adân
că durere încetarea din 
viaţă a bunei noastre ma
me, bunici şi sttgbunuă 

GITULAŢ ROZALIA, 
de 92 anL înmormântarea 
azi ,16 iulie a.c., în Deva, 
Cimitirul Reformat, ora 
15. (559165)

I

i i

V

S.C. „MATEX“ S.A.
D E V A

cu sediul în Deva, str. Dorobanţilor, nr. 34 
închiriază un spaţiu de 100 mp, din incinta 

societăţii* ca punct de desfacere a produselor 
agroaiimentare.

Licitaţia se, organizează în data de 4 au
gust 1993, la sediul societăţii.

înscrierea şi depunerea taxei de partici
pare se fac până la 03. VIII. 1993.

Preţul de pornire a licitaţiei este de 126 000 
lei pe lună.

Informaţii suplimentare la telefoanele: 
613925, 621542, lat. 30. (564)
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S.C. APRO TERA S.A. SIMERIA [
bt \Vă oferă din stoc următoarele utilaje agri- * 

cole şi piese de schimb: v jj
•  cultivatoare purtate pe 7 rânduri — 3}

buc. iu 732 773 ICt/buc. J
•  cultivatoare purtate pe 5 rânduri =  9 Î

buc. cu 377 718 lei/buc. *
•  secţii cultivator =  5 buc. cu 63180 lei/ I

buc. 'A-' .-0-- î
•  rariţe =  29 buc. cu 13163 lcl/buc. |
•  maşini de stropit MS 500 6 buc. cu j

521628 lei/buc. J
•  acumulatoare auto de 45 Ah —. 184281

lei/buc. J
•  acumulatoare auto de 66 Ah =  231401

lei/buc. *
De asemenea se pot face înscrieri pentru I 

cuţite de motocositoare mecanică „CÂRPA- j 
TINA“. . (557)1

I

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI 
V UL C A N

ORGANIZEAZĂ
« LICITAŢIE PUBLICĂ
pentru concesionare a două terenuri în vederea ! 
realizării unor garaje înşiruite, în conformitate I 
cu prevederile de urbanism aprobate potrivit } 
Legii nr. 50/1991, după cum urmează :

1. 10 garaje auto pe un teren în supra- » 
faţă de 240 mp, situat în localitatea | 
Jiu — Paroşeni, str. Lăcrămioarelor. }

2. 16 garaje auto pe un teren în supra- ’ 
faţă de 384 mp, situat în oraşul Vul-| 
can, str. Jiului.

Concesionarea terenurilor se face pe dura-j 
ta de 25 ani. '

Pentru ambele amplasamente, taxa anuală | 
minimă de pornire a licitaţiei este dc 200 lei/ * 
mp/garaj. |

Documentaţiile licitaţiilor se pot procura ' 
contra cost de la Consiliul local al oraşului I 
Vulcan ~  biroul urbanism şi amenajarea te- j 
ritoriulul. ‘ I

. Taxa de participare este 3 060 lei. j
Garanţia de participare la licitaţie este { 

4806 lei. j
Ofertele se depun până la data de 9 august: 

1993, ora 15, la Consiliul local al oraşului VuL ' 
can —• biroul urbanism şi amenajarea terito-1 
rialul. - '

Licitaţia va avea loc în ziua de 16 august1 J 
1993, ora 10. (563) J

CONSILIUL LOCAL 
RÂU DE MORI l

Anunţă concurs în data de 29 iulie 1993, ( 
pentru ocuparea postului de director Ia Cărnii j 
nul cultural, în condiţii de autofinanţare. I

Organizează licitaţie în data de 30 iulie j 
1993, pentru 2 spaţii comerciale. J

Informaţii la sediul Primăriei Rău de j
(559258) 1Mori.

S.C. „AGROSIM** SIMERIA
FERMA NR. 3 SIMERIA VECHE

■■■ •. " m %

! !

I

)| | 01,1923, V£194iS, Ul(t OU, | j HJ— -22.

Livrează: ;
•  cartofi •  varză •  ceapă • morcovi 

pătrunjel, preţunle fiind cu 20 la sută j 
mai scăzute decât cele practicate la | 
piaţă. î

Relaţii, în zilele lucrătoare, între orele 8— I 
16, la telefon 66 80 94 sau direct ta sediul 2 
fermei. (562) J

----------------------------------- r : ----------------1
Coreografă, selecţionez 2 TINERE,

18—25 ani, în vederea pregătirii şl selecţionă-' 
rit pentru formarea unei trupe de dans modern. | 

Cursul si pregătirea sunt gratuite. Infor-} 
maţii Ia telefon 6143 94, între orele 10—1 3 ;l 
18—22. ■ |

Ziar editat de SC. „CUVANTtT LIBER» S A. J'20'618/1991. Con* 30ÎO50601 B.O. Deva. Deva, 2700. 8Ir. 1 Decembrie, 35. jad. Hunedoara. 
Telefoane : 611275, 612157, 611269, 625904. fax 618061. întreaga răspundere pentru conţinutul articolelor publicate o poartă autorii acestor»

executat la S.C, „POLIDAVA" S.A, DEVA


