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ORGANIZARE, ROL Şl ATRIB
— Cetăţenii — ne referim ta  eof alai mulţi dintre 

, locuit o eâ judeţului —rdorosc să ştia ce reprezintă func
ţia de prefect şi cârd este rolul său Intr-un stat «w 
drept'

*— Prefectul judeţului «sta o instituţie nouă te 
organizarea statului din perioada 'postbelică. Ea a C- 
xistat in administraţia dintre cele două războaie, ceea 
ce a inspirat de fapt organizarea ei postrevoluţionară 
şl, mai ales, cea actuală. Prefectul, aşa cum prevede 
Constituţia şi Legea administraţiei publice locale, este 
o  Instituţie modernă, ţinând de organizarea democra
tică actuală a structurilor statului. în  condiţiile în 
dare autonomia locală devine .un fapt autentic, ga
rantat de Constituţie şi de legislaţia actuală, institu
ţia prefectului apare ca o necesitate prin care se rea
lizează o simbioză între interesele generale ale sta
tului, asigurate de Guvern, şl interesele colectivităţi
lor locale, administrate de autorităţile publice locale.

Constituţia şi legea amintită H definesc, pe pre
fect ca fiind reprezentantul Guvernului pe plan local 
şi şeful serviciilor publice ale ministerelor şi ceăor- 
lalte autorităţi ale administraţiei centrale descentra
lizate te judeţe.

In fapt, prefectul asigură, în judeţ, realizarea in
tereselor naţionale, respectarea legilor şi a ordinii pu
blice, veghează ca activitatea consiliilor locale fi a 
celui Judeţean, precum şi a primarilor să se desfă
şoare conform legii, având, din acest punct de vedere, 
şi un drept exclusiv de control asupra actelor admi
nistrative ale acestor autorităţi, putând ataca, în faţa 
instanţei de contencios administrativ, orice act pe cmc 
Q consideră ilegal, actul respectiv fiind astfel suspen
dat de drept

In cadrul prerogativelor constituţionale şi al câ-

Interviu cu dl. ing. GEORGEI, RAfCAN, 
prefectul Judeţului Hunedoara

lor conferite de lege, prefectul este autoritatea care 
poate interveni în orice situaţie In care sunt încălcate 
ordinea de drept, drepturile şi libertăţile cetăţeneşti, 
precum şi pentru prevenirea infracţiunilor, abuzuri
lor şi a oricăror încălcări ale legii. în  acest cadru se 
înscriu, de fapt, şi atribuţiile prefectului de a dizolva 
consiliul local sau de a demite primarul sau pe con
silieri, în cazul în care actele acestora sau activitatea 
lor contravine intereselor generale ale statului, sau 
încalcă ordinea de drept, ort compromit cu rea-cre- 
dinţă interesele comunei teu ale oraşului.

Care sunt raporturile dintre prefect şi consi
liul judeţean ?

— Intre prefect, pe de o parte, şi consiliul jude
ţean, pe de altă părte, aşa cum prevede legea, nu 
există raporturi de subordonare.

Consiliul judeţean, ca de altfel şi celelalte două 
autorităţi ale administraţiei judeţene — delegaţia per
manentă şi preşedintele consiliului — exercită drep
turile şi îndeplinesc atribuţiile ce revin judeţului în 
calitate de persoană juridică, administrează patrimo
niul şi interesele publice ale judeţului, realizând toto
dată anumite servicii publice de interes judeţean. 
Consiliul judeţean are sub autoritatea sa şi unele re
gii autonome (de gospodărie comunală şi transport lo. 
cal), precum şi unele societăţi comerciale cu capital 
de stat şt activităţi eu scop lucrativ. în ce priveşte 
serviciile publice de interes Judeţean, acestea au ca 
obiect probleme de urbanism şi amenajarea terito

riului, starea civilă, autoritatea tutelară şi ocrotirea 
minorilor, şerritâi care, regăsindu-se şi la nivelul o- 
raşşîor şi ««nunelor, sunt coordonate de către auto
rităţile publice judeţene. ri

De altfel, este cazul să menţionăm că autoritatea 
consiliului judeţean se întinde asupra consiliilor lo
cale numai sub aspectul' coordonării acestor servicii, 
ceea ce nu presupune existenţa unor raporturi de 
subordonare.

Prefectul, aşa cum am mai subliniat, are, cu pri
vire la autorităţile publice judeţene, un drept de con
trol asupra legalităţii actelor şi. în acelaşi timp, drep
tul de a veghea ca activitatea lor să se desfăşoare • 
potrivit legii şi în conformitate eu interesele naţio
nale şi ale judeţului.

Explicaţi, Vă rugăm, raporturile existente între 
prefect şi activităţile publice locale. £n acest context, 
cum poate fi definită autonomia locală şi cttm trebuie 
ea înţeleasă? . . ,

• -r* Aşa cum le consacră legea, consiliul local şi 
primarul sunt autorităţi autonome ale administraţiei 
publice locale, consiliul fiind autoritatea deliberativă, 
iar primarul — autoritatea executivă. Autonomia a» 
cestor autorităţi locale se întinde, aşa cum am mai 
arătat, şi faţă de instituţia prefectului.

Dar, ce înseamnă autonomie locală şi cum trebuie 
ea înţeleasă 1 Autonomia locală este o formă dintre 
cele mal democratice de organizare a administraţiei 
locale, care ţine seama de dreptul fiecărei coiectivi-

Interviu consemnat de 
NICOI.AE TARCOB 

(Continuare în pag. a 2-a)
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VIAŢA LA BLOC,
Ne-am nimerit în co

muna Uia intr-o zi rece şi 
ploioasă — joi, 22 iulie 
a.c. Şi mai mult, Intr-o zî 
în «are locatarii celor 170 
de apartamente din loca
litate fierbeau de mânie 
pentru că de cinci zile nu 
aveau strop de apă în lo
cuinţe. Câţiva cetăţeni ve. 
niseră ta primărie pentru 
a discuta problema cu a- 
utorităţde locale şi cu re
prezentantei K.A.G.CJL 
Deva, car» coordonează a- 
ceasfâ activitate în eorthi. 
nele Ilia şi Dobra.

Aceştia le-au spus oa
menilor ceea ce ne-a spus 
şi nouă di primar Valen
tin Ciobanu şi anume că 
apa nu ajunge, deoarece 
seceta prelungită a făcut 
să nu se mai acumuleze 
apă suficientă în puţul 
central, şi pentru că pe 
cea puţină câtă este o con
sumă cu nonşalanţă cetă
ţenii care au case, la  uda
tul grădinilor, ignorând 
minimele trebuinţe ale 
locatarilor de la blocuri.

Dar cu aceste spuse oa
menii nici nu pot bea apă, 
nici nu-şi pot pregăti hra
na, nici nu pot face baie, 
nici nu-şi pot spăla ru

fele, ca să nu mai vorbim 
şi de apa necesară la WC- 
uri. Iar situaţia de joi, 22 
iulie 1993, nu a fost An
gulară în viaţa oamenilor 
care locuiesc în llia, la 
bloc. Ea dăinuie de ani de 
zile, pentru eă cei care au 
proiectat şi au construit 
aici blocuri de locuinţe nu 
s-au gândit şi la lucrul cel 
mai elementar de igienă şi 
de curăţenie, de civilizaţie 
— apa.

Oamtşiii ■ ne-au7 tevitad te
el acasă, fn blocul S I  
abia am putut face faţă 
tirului verbal a | locatari
lor. „Să nu ai pic de apă 
în casă de cinci zile este 
scandalos". „Aducem cu 
găleţile, cât putem, de la 
oamenii cu case, care udă 
grădinile din belşug, iar 
noi ducem dorul apei". 
„Dar nici vecinii nu ne 
mai dau. O femeie mi-a 
cerut 100 de iei să-mi dea 
o găleată de apă". „Noroc 
că-i Mureşul ' aproape şi 
mai dăwr fuga' să facem 
câte a bate", spuneau cu 
zâmbet amar doi tineri.

„Şi plătim 300 de lei/ 
lună de persoană pentru 
apa recea. „Azi am fost la 
primărie cu o plângere a

47 de locatari pentru lipsa 
apei, spunâa dl Miron 
Baba, dar n-avem speranţă 
că vor rezolva ceva". „O 
să ne spună că uite, plouă 
şi o să aveţi apă“, reflecta 
amar dl. Ioan Burza. „A- 
cum ne-au speriat şi mai 
mult cu afişul ăla de îa 
primărie că apa nu e bună 
de Mut, se tânguia o fe
meie. Dar noi o bem aşa. 
Nu s-o fi stricat ea ieri- 
alaltăieri".

A m ; mers şi la blocul 
A 1. Aid necazurile sunt 
şi mai mari. Pe lângă lipsa 
apei, blocul nu are nici 
canalizare. Iresponsabilitate 
de concepţie mai mare nici 
că se putea. Apele rezidu
ale, dejecţiile se colectează 
In subsolurile — haznale, 
de unde sunt vidanjate. 
Că n-au trecut de mult vl- 
danjele pe acolo am «m- 
statat cu uşurinţă. Mirosuri 
usturătoare te sufocă de 
cum intri te bloc, iar de
jecţiile deversaseră abun
dent pe scările magazinului 
de textile Sunăm la ap. 
lâ, scara I. Ies simultan în

DUMITRU GIIEONEA 

(Continuare în pag. a 2-a)

Concesionare de terenuri
De la Direcţia tehnică 

a Consiliului Judeţean Hu
nedoara aflăm că, recent, 
au avut loc două licitaţii 
pentru concesionarea unor 
terenuri în vederea con
struirii a 15 garaje în 
Orăştie şi 7 garaje în Si- 
meria.

Terenurile licitate au

fost adjudecate la preţuri 
ofertate cuprinse intre 84— 
100 lei/m'p/an la Orăştie 
şi 220—300 lei/mp/an la 
Siineria.

Licitaţii similare ur
mează să se desfăşoare în 
orăşele Vulcan, Orăştie 
şi în comuna Geoagiu. 
(V.R.L

Abonamentele la ziarul „Cuvântai liber* 
pentru luna august se fac la oficiile poştale, fac- 1 
torlî poştali şl dîfuzoriî de presă, până la data I 
de 29 Itille a,c. Inclusiv.

Costul unui abonament este de 356 Iei, Ia ; 
care se adăugă taxele poştale.

O

; jj. — Vezi ? ii spune ei ncvesiei — dacă ai fi 
fost alta, acum nu ne-am fi despărţit...

■  SUB SEMNUL CREDINŢEL 
După ce a participat la o slujbă 
religioasă desfăşurată la mănăs
tirea Prislop, prefectul judeţu- 
lui, domnul ing. Georgel Răican, 
a purtai cu stareţa acestui sfânt 
lăcaş discuţii pe tema acţiunilor 
ce trebuie întreprinse aici pen
tru finalizarea unor investiţii 
care au nevoie de sprijinul auto
rităţilor. (I.V.)

■  FARMACIE PRIVATĂ. Re
cent, la parterul blocului D 2 din

Brad, dna farmacist Cornelia 
lenei a deschis o farmacie pri
vată, in cadrul societăţii comer
ciale „Cornelia — farm" S.R.L. 
în  această unitate se asigură, o 
gamă variată de medicamente 
din ţară şi din import, fiind 
solicitată de bolnavii din a- 
ceastă zonă a oraşului, iar pre
ţurile sunt aceleaşi ca şi la u- 
nităţile cu capital de stat. (AU.)

■  m  SPRIJINUL GOSPODI
NELOR. La Hunedoara, în spa
tele Catedralei Catolice, societa
tea comercială „Automatic Ser
vice — Comtex" S.R.L. a deschis 
un atelier de reparat utilaje şi 
aparatură de uz casnic — maşini 
de spălat, maşini de cusut, stor

cătoare centrifugale de fructe 
etc. In acelaşi timp, societatea 
oferă şl piesele de schimb nece
sare acestora. (LV.)

■  „ÎN ŞES". De curând, o e- 
chipă alcătuită din patru pasio
naţi speologi amatori — leronim 
Grecu, Vlorel Moraru, Călin Mo- 
raru şt Mihait Vladîmir Grecu 
— a efectuat cercetări In locul 
numit „în şes", din. hotarul şu
tului Alun, comuna Boşorod, 
din apropierea aşezării dacice 
„Piatra Roşie". Echipa a desco
perit că aici există terase mari 
ale unor aşezări probabil dacice. 
Terasa primului sanctuar cir
cular are raza de 20 metri, iar 
terasa celui de-al doilea sanc

tuar dreptunghiular are 44 me
tri lungime si 20 metri lăţime. 
(IO.)

■  RECTIFICARE. 'Referitor la 
nota „Dreptul la replică“ apă
rută în nr. 323, din 2S iulie a.c., 
al ziarului nostru, dl. Ştefan 
Bucur, liderul sindicatului de la 
F.R.E. Mintia, ne-a făcut preci
zarea că faxul în cauză a fost 
transmis de la sindicatul ener- 
getidenilor de la F.R.E. Deva, 
unde lider esie dl Adolf Mure- 
şan. (N.T.)

m w m
o BEIJING, Subsecreta

rul do stat american însăr
cinat cu problemele secu
rităţii internaţionale, Lynn 
Davis, s-a întâlnit, la Bei
jing, * cu ministrul chinez 
al afacerilor externe, Gian 
Gichen, pentru a discuta 
propunerea preşedintelui 
Bill Clinton privind sus
pendarea experienţelor nu
cleare — a anunţat agen
ţia oficială chineză Xinhua, 
citată de France Presse. 
Întrevederea urmează ce
lei de la Singapore dintre 
VVarren Christopher şi Gian 
Gichen. China — amin
teşte France Presse — este 
singura putere nucleară 
declarată oficial care nu 
a acceptat Ineă propunerea 
preşedintelui Clinton, pro
punere aprobată deja de 
Franţa, Marea Britanic şi 
Rusia.

•  BEIRUT. Marţi, . au 
continuat — a treia zi con. 
secutiv — atacurile avia
ţiei şi artileriei kracttene 
asupra unor prezumtive 
poziţii ale rezistenţei Isla
mice libaneze Hezbollah. 
Operaţiunea „Răfuiala'* a 
intrat, marţi, intr-o nouă 
fază te care satele şi ora
şele libaneze sunt de-Oeum 
ţinte directe ale bom
bardamentelor israellene. 
Aviaţia israelianfi atacă 
obiectivele Hezbollah ’ şi 
ale altor organizaţii tero
riste localizate te interiorul 
oraşelor şi satelor situate 
de-a lungul marginii' nor
dice a zonei de securitate 
ocupate de Israel în; su
dul Libanului — a decla
rat un purtător de cuvânt 
militar israelian.

o VARŞOVIA. „Guver
nul polonez . exclude posi
bilitatea oferirii de Şpaţiu 
misiunii ruseşti pentru a- 
sigurarca retragerii tru
pelor din Germania ' prin 
teritoriul Poloniei, în afara 
teritoriului pe care ii o» 
cupă ambasada Federaţiei 
Ruse din Varşovia" y- in
formează agenţia Itar Tass, 
citând Up purtător Oficial 
de cuVânt al guvernului 
polonez.

W A W /.V .W Z W W i’A*
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prag Gheorghe Popovici 
tatăl si Adrian Popovici — 
fiul. Uşile între bucătărie 
şi baie. sunt permanent 
deschise. „Coloana de la 
bucătării nu funcţionează 
şi cărăm apa de la baie, 
spune fiul, în spatele că
ruia sar zglobii doi copi
laşi. Ce ştiu ei... Noroc că 
stăm la parter şi la noi 
mai vine ceva apă. La eta. 
jele superioare s  jale". 
„Dar cu mirosurile astea 
de ia subsol ?!“ „E vai de 
noi, dle, adaugă tatăl. 
Din 1988 le suportăm. U- 
neori le mai trag cu ma
şina aia, dar cam rar de  f 
tot".

Pe soţii Constantinescu, 
oameni în vârstă, de la 
etajul III, îi deranjăm, la 
ora 15,30, din somn. Ne 
scuzăm. „Arătăm cam o- 
bosiţi, spune dna, pentru 
că toată noaptea am pân. 
dit să vină apa, dar n-a 
vcnit“. „Pentru hrană -a* 

dyc eu, cu găleata, de Ia 
cişmfea de la primărie, a- 
datfgă 'dl losif Constanti
nescu. Pentru WC mai am 
vj-eo două găleţi, oprite de 
njult, în vană. Ne poveste
şte cu lux de amănunte 
despre lipsa apei şi de-

VIAŢA LA BLOC,
spre necazurile pe care 

le aduce ea oamenilor, despre 
subsolurile — haznale care 
le viciază aerul şi consti
tuie focar de epidemii, 
pentru că oamenii 
R.A.G.C.L. Deva nu le 
curăţă cu lunile, despre 
infiltrarea dejecţiilor în 
pânza freatică şi dezechi
librarea fundaţiei blocului, 
despre demersurile făcute 
la presa judeţeană şi cen
trală, la Consiliul Judeţean 
şi lâ Prefectura Hunedoa
ra, la R.A.G.C.L. Deva şi 
la Procuratura Generală • 
a României, despre unele 
răspunsuri promiţătoare şi 
atât.

Oamenii sunt deznădăj
duiţi. De ani de zile trăiesc 
acesţ calvar. Au cumpărat 
apartamentele, vor să le 
întreţină curate, dar... 
„Fără apă e greu de tot, 
subliniază dna Viorica 
Idriceanu, din acelaşi „Al", 
scara- a H-a, etajul 2, a- 
partamentul nf. 12. Ştim 
şi noi ce a fost şi cum 
a fost, dar măcar acum 
să se rezolve aceste pro
bleme cu apa şi cu cana

lizarea blocului. Ştim că a 
fost secetă şi că cetăţenii 
fără respect pentru se
menii lor îşi udă din plin 
grădinile, iar noi nu a- 
vem strop de apă. Dar 
toate acestea' nu-s conso
lări pentru noi, cei de la 
blocuri. Ţânţarii şi gân
dacii care ne asaltează nu 
ştiu aceste lucruri. Nici nh 
mai am cuvinte". *

Aceste stări de lucruri 
sunt bine cunoscute în co
mună, la toate nivelurile. 
Ca şi la judeţ. în legătură 
cu ele am vrut să consem
năm şi părerea dini ing. 
Nicolae Ardelean Mun
tean, director tehnic la 
R.A.G.C.L. Deva, persoana 
cea mai autorizată, deoa
rece lucrează de mulţi ani 
în posturi de conducere la 
această unitate.

— Cunosc bine aceste, 
probleme. Ce pot spune ? 
Consiliul Judeţean Hune. 
doara a alocat bani şi pen
tru canalizarea din comuna 
llia- şi pentru alimentarea 
cu apă din sursa ide la 
Roşcani. Lucrările la a- 
ceastă adueţiune — capta

rea de la Roşcani, rezer
vorul de 2000 ine din So
bra, castelul din llia, ra
cordurile — le execută 
„Condor" S A. Deva. Din 
ultimele discuţii cu condu
cerea acestei socieţăţi am 
reţinut că cel târziu în 15 
august a.c. locuitorii din 
blocurile Iliei vor avea Ia 
robinete apă bună şi su
ficientă.
, — Dar canalizarea ?

— Este în funcţie de 
construirea staţiei de epu
rare a apei, al cărei lpc 
de amplasare este deocam
dată ocupat de culturi de 
porumb. Vom stabili cât 
de curând toate condiţiile 
de realizare a acestei sta
ţii, undeva pe malul Mu
reşului, încât să soluţionăm 
şi această problemă.

— Poate chiar în acest 
an ?

■*- N-aş putea spune pre
cis. Sunt mai multe lu
cruri de pus la punct.

Cam asta este viaţa la 
bloc, în llia. Poate nu 
este la fel zi de zi, insă 
când nu-i apă şi când vi
danjorii trag la măsea şi 
nu lâ muncă... Măcar de-ar 
mai ploua, să aibă şi a- 
ceşti oameni apă. Iar auto
rităţile judeţului sâ-şi în
drepte mai mult privirea 
şi spre llia... ••

ş-aiwi. .—r.i»—♦

Privatizarea — cu bucuriile şi suferinţele ei
' — Stimate domnule in

giner g h e o r g h e  b o l c u ,
sunteţi directorul recuno
scutei şi apreciatei firme 
SIC. „Romcamion" S.A. 
Deva. Vă solicităm să ne 
spuneţi ce înseamnă pri
vatizarea la firiha dumnea
voastră, firmă specializată 
în transporturi de marfă 
îp judeţ, în ţară, peste ho
tare. ■ >-

— Forma veche de pro
prietate — încă actuală 

nu creează posibilitatea 
cointeresării salariaţilor, nu 
dă sentimentul că şoferul 
feste proprietarul mijlocu 
lui d® transport. Cel din
tâi şi cel mai interesat pion

în mecanismul de transport 
este conducătorul auto, a- 
juiat, bineînţeles, de lu
crătorii de la atelierul me
canic, de la întreţinere 
etc. Privatizarea? In - ' 
seamnă că omul este pe 
deplin responsabil pe ma
şina care i-a fost încre
dinţată. Trecem la econo
mia de piaţă, care se nu
meşte la noi — venituri — 
cheltuieli. Roata se în
vârte pe bani. Cine n-o 
învârte bine...

— înţeleg, domnule di
rector, că vă gândiţi şi la 
o nouă structură a firmei 
privatizate „Romcamion" 
Deva?

— întâi şi întâi, mă gân
desc la un autocontrol 
Conducătorii noştri auto — 
cei care fac , judeţul, ţara, 
internaţionalul — cum Vor
bim noi la transporturi 
auto — surit oameni aleşi, 
îşi cunosc bine meseria Şi 
o fac cu pasiune. Nu am 
am avut ncazuri cu ei, 
aduc lună de lună venituri 
însemnate .

— Ce ar fi acest auto
control la un şofer? De 
cursă scurtă, de cursă lun
gă ?

— Ca fiecare om, când 
plecăm de acasă luăm un 
ban cu noi. La firma pe 
care o conduc oamenii, lu

crătorii ei îşi câştigă banii 
corect, cinstit. Da. Bani 
munciţi, bani cuveniţi. Aş 
zice, mulţi şi frumoşi. 
După meritele fiecăruia, 
după orele lui de muncă, 
după strădaniile lui.

— 'Ziceam de privatizare.
•— S.C. „Romcamion" 

S.C. Deva asigură lucrăto
rilor participarea cu părţi 
sociale, cu certificate de 
proprietate, vindem şi ac
ţiuni începând de la 5000 
de lei. Pe toţi doritorii îi 
putem asigura că nu vor 
fi în pierdere. Numai in 
câştig...

Gh. I. NEGREA

Ga-n codru!
Un fenomen de o am

ploare deosebită în «ultima 
vreme în judeţul npstru, şi 
nu numai, este acela al 
creşterii numărului de in
fracţiuni de natură econo
mică. Am mai spus-o | i  o 
repetăm, chiar dacă unii 
s-au supărat şi sie supără 
Pe noi, se fură ca-n codru. 
Mai ales din uriităţile de 
Stat. -

Desigur, cauzele sunt 
multiple. Nu le comen
tăm acum. Vrem să spu
nem doar că atunci când 
am atras atenţia asupra 
acestui adevărat flagel al 
zilei de azi, „în sus" au 
şărit tot acei care sunt 
plătiţi să gestioneze şi să 
apere bunul public. Or, ni 
se pare cel puţin curioasă 
această reacţie ! Ce să ne 
mai mire atunci ?

înainte de a trece la 
treburi mai concrete, să 
spunem că din cele 3062 
infracţiuni comise în pri
ma jumătate a anului tn 
judeţul Hunedoara, 1084 
sunt de natură economică. 
Iar prejudiciile se ridică 
la zeci de milioane de leii

Iată, pentru astăzi, doar 
câteva cazuri.

La Vulcan îşi duceau 
traiul de pe o zi pe alta 
trei prieteni. Din ce tră
iau, numai ei ştiu, pentru 
că nu aveau nici. o ocu
paţie. Ba nu, greşim. Ei 
furau. De pe unde apu
cau. Ultima ispravă a lui 
Ion Căldărar, Fantui Căl- 
dărar şi Tiberiu Covacs 
este cea de la Termocentra
la Paroşenl Spuneam ul
tima, pentru că au fost 
arestaţi ca autori ai fur
tului a cinci statoare e- 
lectrice aduse pentru re- 
bobinare. Valoarea acesto
ra este de 210 000 de lei.

Rămânem tot în Valea 
Jiului. De data aceasta 
la Petrila. La Exploata
rea Minieră. Aici alt grup 
de infractori, între 14 şi 18 
ani, au reuşit şă fure 67

de metri de cablu din 
pru. Noroc că poliţia 
recuperat înainte de a 
ars şi predat ca deşeu, 
care iubeau atât. de n  
cuprul se numesc Stei 
Bena, Gruia Novac, j 
rel Novac şi Ionel Ber

Norocul celor de la 3 
ploatarea Minieră Peti 
nu s-a repetat însă şi 
Teliuc. Tot patru eroi 
fost şi aici şi tot cablu 
furat. Numai că de d 
aceâsta, de la Şantierul 
aparţine de S.C. I.C.S. i 
Hunedoara. Este vorba 
cablu pentru sudură, c 
a fost ars şi predat ca 
şeu la o unitate de re 
per are a materialelor 
folosibile. Prejudiciul 
care s-a încărcat şantie 
este de ■ 75 000 de lei.

Şi acum câteva cuvi 
despre cei patru. Alin 
sion este din localitate^
16 ani şi frecventează şc 
la. Rusalin Căldăraru
17 ani şi-i venit din C |I 
judeţul Alba. Păscur I  
kaş nu avea nimic de 
cut pe la Călan, aşa că 
sbslt la Teliiic „la luci 
Leopold Arpad lucra 
laminator la „Siderurgi 
Hunedoara, S-a pus î 
şi pe furat.

Vom încheia aceste r 
duri cp un caz petre 
recent la Petroşani, j 
concret la magazia de i 
teriale a U.F.E.T. In 
noapte, aici a poposit 
Emeric Fazekaş, de 21 
ani ,din localitate. G 
durile lui nu erau p 
curate din moment 
prin spargere, a intrai 
a plecat apoi cu piese 
to şi materiale în vale 
de 107 000 de lei. Pol 
a recuperat doar jumă 
din acestea.*

Desigur, cazuri de ; 
menea factură avem m  
la îndemână. Impori 
este ca din acestea să 
veţe exact cine trebuie.

VALENTIN NEAG

PREFECTURA -  ORGANIZARE, ROL Şl
(Urmare din pag. 1)

tăţi de a se autoadministra. Aşa cum,- într-un stat de 
drept, fiecare individ are dreptul să-şi gestioneze pro- 
-priile bunuri şi interese, tot astfel şi, în cazul comu
nei, oraşului sau municipiului, colectivitatea respec
tivă are deplina capacitate de a-şi administra patri 
moniul şi interesele publice locale. Trebuie ştiut că, 
în calitate de persoane juridice, comuna, oraşul, mu
nicipiul posedă‘ un patrimoniu care este public sau 
privat şi dispune de resurse financiare provenite din 
impozitele şi taxele pe care le stabilesc autorităţile 
sale, precum şi din alte operaţiuni fiscale sau mâte- 

' riale. ■ • - '■
Ei bine, administrarea patrimoniului, a , drepturi

lor şi Obligaţiilor ce revin unităţii administrative ca 
persoană juridică se realizează prin cefe două auto
rităţi ale sale: consiliul.şi primarul, alese prin votul 
colectivităţii, ca reprezentante ale sale. .<

Cele două principii care stau la baza administra
ţiei publice teritoriale, respectiv autonomia locală şi 
eligibilitatea autorităţilor sale, conferă consiliului lo
cal şi primarului statutul de autorităţi autonome.

Autonomia acestor autorităţi’trebuie înţeleasă, însă, > fecţionări, ceea ce promit că mă va preocupa mult

Trebuie să subliniez că cele patru demiteri de 
primari nu au avut câtuşi de puţin un caracter po
litic, în toate cazurile fiind vorba de abuzuri, încăl
cări grave ale legii, prejudicierea intereselor colec
tivităţilor locale şi ale unor cetăţeni.

— Ştiu că cetăţenii judeţului vi se adresează în nu
măr mare. Cum explicaţi acest fapt ?

— Cetăţenii judeţului mi se adresează cu tot mai 
multă încredere pentru rezolvarea problemelor pe care 
le au. Cei peste 1241 de locuitori ai judeţului, primiţi 
în audienţă în cele aproape 6 luni de funcţionare, 
sunt grăitoare, dacă le comparăm cu cele 676 de 
audienţe din aceeaşi perioadă a anului trecut

Această încredere este dată de solicitudinea cu, 
care am ascultat pe flecare cetăţean şi modul efi
cient în: care le-aii rezolvat problemele, indiferent de 
persoanele ce erau implicate.

Sunt cpnyins că nu am reuşit în toate cazurile să 
găsesc soluţiile cele mal bune de rezolvare,* sau poate 
colaboratorii' mei nu a»  ‘fost suficient de prompţi sau 
de eficienţi în soluţionarea problemelor unor cetăţeni, 
dar, şi aici, ca peste tot, e loc de mai bine, de per-

în cadrul juridic pe care îl stabilesc Constituţia şi 
legile statului. Aşa cum se defineşte atât de plastic 
în , Constituţie, „nimeni nu este mai presus de lege" 
şi cum prevede însăşi Legea administraţiei publice, 
autonomia locală şi a autorităţilor sale nu se pot e- 
xercita, decât cu respectarea legii şi fără a aduce a- 
tingere caracterului de stat naţional unitar al Româ
niei. ■ ■

Tocmai de' aceea legiuitorul a creat această insti
tuţie a prefectului, pentru a asigura supremaţia legii, 
realizarea intereselor naţionale, [corelarea intereselor 
locale cu cele naţionale, apărarea ordinii de drept şi 
a ordinii publice, precum şi a drepturilor cetăţenilor, 
în raporturile lor cu autorităţile şi serviciile admi
nistraţiei publice locale - ■

— Câţi dintre primarii aleşi la scrutinul din anul 
trecut au fost demişi ? Are acest act un caracter po
lii ic ?

— De aici dreptul prefectului, prevăzut de art. 34 
şi 41 din Legea administraţiei publice locale, de a 
propune Guvernului dizolvarea consiliului local sau 
de a demite primarul, aşa cum a fost cazul primarilor 
de la municipiul Petroşani şi comunele Bunda, Bră- 
nişea şi mai recent, Veţel.

mai mult in viitor. Profit de această ocazie pentru a 
aduce unele clarificări legate de competenţa de so
luţionare a unor probleme ale cetăţenilor.

Aşa cum am mai arătat, primarul, ca autoritate 
publică locală, este chemat să soluţioneze toate pro
blemele cetăţenilor, eu excepţia celor care decurg din 
contractul colectiv de muncă şi cele de pensii şi asi
gurări sociale, sau care sunt date în competenţa auto
rităţilor judeţene sau centrale, el având obligaţia le
gală de a asigura respectarea drepturilor şi libertăţilor 
fundamentale ale cetăţenilor, a prevederilor Consti
tuţiei şi a celorlalte legi ale ţării. • ...G

Printre altele, precizăm că primarul este autorita-. 
tea care, împreună cu agenţii economici şi instituţiile 
statului, rezolvă problema locuinţelor ce se atribuie 
unor familii din fondul locativ de stat, emite autori
zaţii pentru executarea de lucrări, de funcţionare a 
unităţilor private, organizează licitaţiile pentru con
cesionarea sau închirierea unor terenuri, spaţii cu 
altă destinaţie decât cea de locuinţă, locaţie de ges
tiune a unor activităţi etc,

Consiliul judeţean este autoritatea căreia cetăţenii 
i se pot adresa în probleme legate de urbanism şi a- 
menajarea teritoriului (amplasarea şi realizarea con

strucţiilor de orice fel, respectarea normelor legale în 
acest domeniu), autorizarea agenţilor economici pri
vaţi, probleme de stare civilă, autoritate tutelară şi 
ocrotirea minorilor, realizarea unor lucrări de utili
tate publică de interes judeţean, în probleme legate 
de funcţionarea regiilor autonome şi a societăţilor co
merciale de sub autoritatea sa (gospodăria comunală 
şi locativă din municipiul Deva, transportul urban, 
comerţul cu capital de stat etc.).

Prefectura rezolvă problemele cetăţenilor legate de 
funcţionarea serviciilor publice descentralizate în judeţ, 
aparţinând administraţiei centrale (finanţe publice, 
învăţământ .sănătate, ordine publică, agricultură şi 
alimentaţie, protecţia consumatorilor etc.) şi cu deo
sebire contestaţiile, reclamaţiile şi scrisorile care pri
vesc aplicarea Legii fondului funciar (nr. 18/1991), 
cât şi cele legate de funcţionarea autorităţilor admi
nistraţiei publice locale şi judeţene.

■ Trebuie să subliniez că nu sunt de competenţa 
prefectului şi a celorlalte autorităţi ale administraţiei 
publice probleme care privesc activitatea justiţiei, 
incluzând aici- şi activitatea procuraţilor din cadrul 
parchetelor şi a notariatelor de stat.

— Spuneţi-ne, cum este organizată prefectura?
— In exercitarea funcţiei sale, prefectul este a- 

jutat de un subprefect. De asemenea, prefectura are 
un director general şi-un aparat tehnic de specialitate', 
în  aparatul prefecturii lucrează un număr mic de 
salariaţi, doar 35, organizaţi în 3 servicii. Prin ser
viciul juridic şi contencios se asigură supravegherea 
activităţii autorităţilor administraţiei publice locale 
şi judeţene sub aspectul respectării legii şi a intere
selor colectivităţilor locale, precum şi controlul lega
lităţii actelor administrative ale acestora.

Printr-un alt serviciu se asigură coordonarea ser
viciilor publice ale ministerelor şi celorlalte autori
tăţi ale administraţiei centrale descentralizate în ju
deţ, realizarea intereselor naţionale, inclusiv a Pro
gramului de guvernare, respectarea ordinii publice şi 
a drepturilor cetăţeneşti. Un loc aparte în activitatea 
acestui serviciu îl ocupă lucrările de aplicare a Legii 
fondului funciar.

Un alt serviciu este cel administrativ, care asi
gură condiţiile pentru buna funcţionare a prefecturii.

Deci, cu oameni puţini încercăm să realizăm, aşa 
cum probabil aţi dedus din cele de mai sus, o mare 
diversitate de probleme, în interesul naţiunii şi al 
judeţului nostru.



Plal de vis, Masivul 
Retezat, cu piscuri înalte, 
stânci golaşe, creste ca 
în poveşti, cu păduri verzi 
şi aer înmiresmat, a găz
duit în luna iulie un 
grup mai deosebit de 
copii: handicapaţi, din 
familii de handicapaţi sau 
orfani, care nu au avut 
până în prezent prilejul 
să vadă aceste încântă
toare ţinuturi.

In tabără la Brădăţel, 
el au dat prima dată 
mâna cu munţii falnici, 
au gustat prima dată din 
plăcerile naturii şi au 
absorbit aer curat care 
le-a dat vigoare Izvoa
rele limpezi şi lacurile 
ca oglinda i-au primit 
cu acelaşi drag, ofâfin- 
du-le strălucire şi ' ră
coare. Pitorescul ţinut a 
fost admirat de aceste 
fiinţe cu cel mai mare 
interes la fiecare ieşire 
in natură. Parcul Naţio
nal Retezat» Barajul de 
pe Râul Mare şi altele 
au trezit o nouă bucurie 
In sufletele lors Progra
mul a fost bine chibzuit, 
îmbinată fiind armonios 
cura de aer cu mişcarea, 
cântecul şi jocul. Mo
mentele vesele, jocurile 
cu haz-i-au făcut să uite, 
pentru o clipă, de ne
cazuri. Au simţit timp 
de 8 zile dragostea şi 
grija cu care au fost în
conjuraţi, în acest mod 
integrându-se foarte u-
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şor în colectivitate. [Au 
făurit prietenii cu copii 
de la casele de copii din 
tabăra vecină. Neuitate 
rămân aceste zile. Iar ei 
rămân pentru totdeauna 
prietenii Retezatului. .

Tabăra a foţst organi
zată de Fundaţia Romijno- 
Mâghiară „Humanitatea" 
Deva — Şzolnok, care a 
invitat aici pe preşedinta 
Consiliului Naţional al 
Asociaţiei1 Handicapaţilor 
Neuromotpri din Româ
nia, dna ing. Monica An- 
toci, cu f i#  său Dan- 
Alexandru, handicapat 
sever. A fost prezent şi 
Czik Laszlo din Szolnok 
(Ungaria), trimis de par
tea maghiară a fundaţiei 
noastre, care s-a * * întors 
acasă cu impresii dintre 

‘ cele mâi frumoase. ? . i 
Conducerea fundaţiei 

adresează sincere mulţu
miri sponsorilor care au 
finanţat tabăra, aif asi
gurat" transport# şi spri
jin în completarea hra
n e i Aceştia sunt î S.C. 
Vinalcool S.A. Deva, S.C. 
Sevcom, S.C. Coratrans 
S.A., S.C. Avicola S.A., 
S.C. Trie Impex Deva, 
S.C. Crăciun, S.C. Cetate 
S.A. Deva şi S.C. Dido- 
prod Geoagiu. Acestor 
sodet&ţi le dorim numai 
succes în activitate. (Ell- 
sabcta Berey, Fundaţia 

Roiftâno — Maghiară „Hu_ 
manitateŢ').

LICITAŢIE PUBUCA I
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI LUPENIj 

Organizează licitaţie publică in vederea I 
concesionării unui teren situat în zona noului i 

I centru civic — Bărbăteni, pe bdul Păcii, pen- J 
tru realizarea a 11 chioşcuri comerciale de ţip i 
A. cu 12 mp teren pentru fiecare, potrivit do- î  
cumentaţiei de urbanism aprobată. J |

Taxa minimă de concesionare este de 150 ţ 
lei/mp/lună. 1 , I

4 Concesionarea terenului se face ,pe o du- j 
rată de 3 ani. . ;  J

Ofertele se depun până la data de 18 august j 
1993, ora 10, la sediul Consiliului Local al ora- J 
şului Lupeni, camera nr. 8. I

Documentaţiile licitaţiei se pot ridica con- , 
tracost de la camera nr. 8 a consiliului local, |  
începând cu data de 2 august 1993. , j

Garanţia de participare la licitaţie este d e |
5000 de lei! J

Taxa . de participare’ la licitaţie este de I 
1500 de lei. j  j

Informaţii suplimentare şi consultarea J
planşelor.se poate face zilnic la sediul Consi-1 
liului Local al oraşului Lupeni, începând cil J 
data de 2 august 1993. I |

c licitaţia va avea loc în ziua de 19 august* 
1993, ora 10, la sediul Consiliului Local al ora-1 
şului Lupeni, camera nr. 1. (598);

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 
CERTEJU DE SUS

Organizează 
LICITAŢIE PUBLICA 
pentru concesionarea unor terenuri în su

prafaţă de 140 mp, in vederea realizării în 
prima etapă a 7 garaje înşiruite conform‘ pre
vederilor dc urbanism aprobate potrivit Legii 
nr. 50/1991. Concesionarea terenului situat în 
localitatea Certeju de Sus, zona blocurilor B 
şi C, se face pe o durată de 25 de ani. Taxa mi
nimă anuală -este de 150 lei/mp. Documentaţia 
licitaţiei se poate procura contra cost de la Con
siliul Local al comunei Certeju de Sus. Garan
ţia de participare Ia licitaţie este de 3000 lei/ 
garaj. Totodată se va licita închirierea de spa
ţii comerciale şi, terenuri. Taxa de. participare 
la licitaţie este de 3000 de lei.

Ofertele se depun până la data de 16 august 
1993, ora 15, la Consiliul Local al comunei 
Certeju de Sus.

Licitaţia va avea loc in ziua de 17 august 
1993, ora 10. (601)

Slujbă de
Duminică, 18 iulie 1993, 

la Catedrala ortodoxă din 
Ghelari s-a slujit parasta
sul de pomenire, la îm
plinirea a trei 'ani de la 
trecerea în veşnicie a proto- 
presbiterului iconom stavro
for Nerva Florea,:- ctitorul 
monumentalei catedrale din 
localitate. Sfânta liturghie 
a fost oficiată de părintele, 
Bomemisa, parohul Bise
ricii din Ghelari, iar răs
punsurile au fost date de 

,5 Corala Catedralei, condusă 
de Inimos# sâu dirijor, dl 
losif Mersici.

La Sfânta Liturghie a 
. asistat şi P.S. Dr. 'Timotei 

Seviciu, Episcopul Aradu. 
lui şi Hunedoarei, j care, 
împreună cu părintele Bor- 
nemisa, au oficiat la ter
minarea Şf. Liturghii 
slujba de pomenire şi pa
rastasul celui care a fost 
protopresbiterul iconom 
stavrofor Nerva Florea, 
precum şi ale altor credin
cioşi trecuţi în eternitate.

P.S. Dr. Timotei Seviciu 
şi părintele Bomemisa s-au 

deplasat la mormântul vred-
• —  • — —  • —

nicului de pomenire pă
rintele N. Florea, unde 
s-au făcut rugăciuni de 
pomenire şi s-au aprins 
lumânări. P.S. s-a urcat la 
amvon de unde a rostit un 
cuvânt de învăţătură creş
tinească, pe care nume
roasa asistenţă l-a ascultat 
cu mare atenţie.
, „Vă mulţumim din adân
cul sufletului nostru — a 
spus fn final părintele 
Bornemisa — pentru ma
rea cinste ce ne-aţi fă
cut-o de a fi prezent azi 
în mijloc# nostru, conşa- 
crându-yă această zi re
întâlnirii aici, în inima ţi
nutului pădurenilor ,cu ere. 
dincioşii din localitate şi 
din împrejurimi. Toţi cre
dincioşii din această zonă 
au primit cu sentimente 
de neţărmurită „dragoste 
faţă de biserica noastră şi 
faţă de. P.S. Voastră vestea 
sosirii dv. la Ghelari, ţi
nând să vă întâlnească şi să 
vă asculte Îndemnurile fă
cute cu acest prilej".

OCTAVIÂN ILCA, 
Ghelari

_ •

Podul este In siguranţă
De câtva timp, la tre

cerea pe podul de fier de 
peste râul Mureş — întfe ■ 
staţiile de c#e ferată Min
tia şi Brănişca —, toate 
trenurile îşi reduc sensibil 
viteza. Faptul a fost Ies. 
ne sesizat de către călă
torii, care se întreabă ce 
s-a întâmplat.

Pentru lămuriri, am pur
tat o scurtă diseuţie cu 
dl inş. Ioan Herţa, şeful 
Secţiei L5 — întreţinere 
Deva, care ne-a spus:
. —■ Călătorii care circu
lă cu trenul de la Simeria 
la llia, Arad, Lugoj sâu Ti
mişoara, să fie liniştiţi. Pod# 
este în siguranţă şi sub 
permanentă supraveghere. 
întrucât el este foarte 
vechi, cele două linii de 
cale ferată care-1 traver
sează fiind date în exploa
tare în două etape — „du
bla" în anul 1960 — a a- 
vut şi are nevoie de repa

raţii şi consolidări. O a- 
semenea amplă operaţie — 
de consolidare a infrastruc
turii podului — o efec
tuează acum o formaţie din 
cadrul Antreprizei de 
Drumuri şi Poduri Timi
şoara — Filiala Deva, sub 
coordonarea inginerului I, 
Mitrofan. Lucrările au un 
ridicat grad de dificulta
te, fiind executate în pro
gram noririâi de Circulaţie 
a trenurilor şi cu garanta, 
rea siguranţei depline a 
acestora. îndată ce lucră
rile vor fi terminate — 
şi asta se va întâpipla cât 
de curând —, restricţia de 
viteză a tuturor trenurilor 
pe podul de fier de peste 
râul Mureş — între staţiile 
de cale ferată Mintia şi 
Brănişca — va fi ridicată.

IOAN JURA,
\  Deva ;

PAZA BUNĂ TRECE PRIMEJDIA REA 

S.C. COM—ELECTRO—SERVICE S.R.L.

2700 — © e v â . :
Str. Pescarilor, nr. 30, ap. 40.

Tel. 95/622535/617005/611679 Fax. 095.611679
Urmare a creşterii la cote alarmante a fe

nomenului infracţional
S.C. „COM—ELECTRO—SERVICE" S.R.L.

Membră a Consorţiului U.T.I. (ARGUS) şi 
fondatoare a primei societăţi de pompieri civili 
„CETATE" din Deva, coordonată de către 
Compania de Pompieri.

VĂ OFERĂ :
•  Instalare sisteme de pază şi alarmare Ia 

efracţie şi incendii moderne, în tehnologie de 
ultimă oră, avizate de M.I. pentru apartamente, 
vile, spaţii comerciale, sedii, depozite, mtizee, 
biserici, bănci etc.

•  La sistemele instalate de noi asigurăm 
gratuit luarea în evidenţă la Poliţia municipiu
lui Deva şi la Compania de Pompieri.

•  Sistemele instalate de firma noastră sunt 
compatibile cu dispeceratele de alarmare şi 
intervenţie cu care vom dota sediile organelor 
în drept din Deva şi judeţ.

•  Asigurăm conectarea sistemelor insta
late de firma noastră la dispecerate ,in vederea 
intervenţiei operative a organelor în drept.

CU NOI SUNTEŢI ÎN SIGURANŢĂ, DE
OARECE PAZA BUNĂ TRECE PRIMEJDIA 
REA.

Pentru relaţii suplimentare: tel. 622535, ţ 
tel./fax : 611679,’ \

Deva, str. Pescarilor, bl. 30, ap. 40. (596) ţ

S.C. ROBES S.A. BAIA MARE !

* Str. V. Lucaciu 162, tăi. 099/417229, fax s
f 099/413853, telex 33219R  ̂ |
9 '■; . , ■ ■ ■ ' ' *
! Proiectează, execută şi livrează următoa-|
j rele utilaje : j
I •  Mori complete pentru grâu şi porumb I 
j cu capacităţi între 5—40 t/24 h .
J •  Linii tehnologice pentru obţinerea u le - l’ 
I iurilor vegetale din seminţe oleaginoase Q == 1
• 2500 kg/zi I
| •  Gatere verticale uşoare 0  500 — 0  800
J mm; Q max =  2,25 mVli 
|  •  Ferăstrău circular pendular 0  400 mm
v  •  Maşini de raşchctat Q =  10 mVh
| •  Utilaje pentru fabrici de cărămidă de
j mică şi medie capacitate
I •  Presă ţărănească pentru cărămizi, 10 000 
I cărămizi FN/zl = *
| •  Electrocilindri Ec 25—80; L; =  125—2000
| mm
i •  Roboţi industriali portabili pentru su- \
| dură şi manipulare
». •  Utilaje pentru epurarea apelor uzate, j
1 tratarea apelor
j •  Transportoare (cu bandă, lanţ, racleţi,!
I elicoidale) 
j •  SDV-uri
! •  Pompe cu membrană pentru industrial]
, de ceramică fină Q =  7, 1—9 mŞ/h; P =  20—14|
I bari.

Malaxor—  presă pentru paste făinoase*! 
4—20 kg/Îl (554)! 4~: 

I
j PENITENCIARUL BĂRCEA-MARE (DEVA)

ANGAJEAZĂ URGENT :

! •  MEDIC STOMATOLOG (bărbat sau fe-j
| meic)
J •  ASISTENT MEDICAL (bărbat) * 
i  Relaţii Ia sediul unităţii. (CEC);

I
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ROMSILV A R.A. FILIALA SILVICA DEVA

Str. Andrei Şaguna, nr. 1.

Telefon 616020, 616021, 613883.

Scoate Ia licitaţie publică, în ziua de î ]  
august 1993, ora 10, următoarele :

•  Autoturism M. 461.
•  Tractor U. 650.
•  Remorcă basculantă 2 RBB5—1, toate | 

Ia sediul Ocolului silvic Hunedoara, str. Caste
lului, nr. 22, Hunedoara, telefon 713955. â

•  Remorcă pavilion apicol, lâ sediul Oco-j 
lulul silvic Geoagiu, str. Romanilor, 214, fele») 
fon; 648151.

•  Remorcă pavilion apicol, la sediul Occ 
lului silvic Haţeg, str. Progresului, nr. 54, te - | 
Icfon 770472.

•  Autoturism M. 461 la Centrul de fructe] 
de pădure Vaţa de Jos, telefon 104.

•  Remorcă transport persoane RTP 40, la
sediul Ocolului silvic Lupeni, str. Tudor Vladi- 
mirescu, nr. 41, telefon 560574. ' *

Garanţia de participare la licitaţie se de-] 
pune la casieria ocolului silvic respectiv.

Licitaţia se reia săptămânal, în aceleaşi lo-j 
curi şi la aceeaşi oră, până la vânzarea tuţiiroi 
utilajelor de mai sus. (600)

FILIALA SILVICĂ DEVA

Aduce la cunoştinţa angajaţilor economicii 
autorizaţi că scoate la licitaţie publică masă4; 
lemnoasă pentru, exploatare în raza ocoalelor] 
silvice Brad şi Pui.

Licitaţia va avea loc la sediul Filialei din ] 
Deva, str. Andrei Şaguna, nr. 1, luni, 2. 08. 
1993, ora 11.

Pot participa la licitaţie agenţii economici §| 
care nu au datorii faţă de Filiala silvică Deva.f”

Relaţii suplimentare se pot obţine de lai| 
Filiala siivică Deva, telefon 616020, Ocolul Sil* 
vie Brad, telefon 650882, şi Ocolul Silvic Pui,] 
telefon 115. (595



I ;■ '■ > - $ \ yf\ < * . *

•  Vând apartament 3 
camere Deva. Informaţii 
tel. 629681, după ora 16.

(559678)
•  Vând avantajos dife

rite piese de mobilă, folo
site. Deva, tel. 622802.

(559576)
•  Vând televizor color

Loewe cu telecomandă. Tel. 
629674. (559575)

•  Cumpăr mărci. In
formaţii Deva, te l 617154, 
după ora 18. (559374)

•  Vând motocicletă CZ,
t76 cmc, stare buoă. preţ 
110000 lei, Orăştie, str. 
Avram lancu, bl. 4, se. O, 
affc St. (539572)-

•  Vând Dacia 1100 stare 
tună , preţ convenabil. Tel. 
618264, după ora 19.

(559571)
•  Vând (schimb) apar

tament 4 camere Deva, cu 
s  camere plus diferenţă 
(zona piaţă). Tel. 617344.

, (559569)
p  Vând televizor color 

Philips, telecomandă, diag. 
51, multisistem, sigilat. De
va, tel. 617218. (559567)

0  Vând apartament 2 
camere cărămidă, gaz, 
confort I, tel. 613328, Deva.

(559566)
« Vând Mercedes 300 

Dţiesel, 1985, 180 000 km, 
stare excepţională. Infor. 
maţii Sebeş Alba, str. Plo
pilor, nr. 8 a, tel. 0967/ 
31574, casa Suciu N.

(5595.65)
•  Vând Renault 5, Deva, 

tel. 622793, după ora 19.
(559563)

•  Vând casă cu gră
dină in Deva, str. Matei 
Corvin, nr. 13 (Viile Noi).

* ,  - (5S9564)
•  Vând fân, Bârcea

Mică, nr. 27. Tel. 626056, 
după ora 16. (559560)
i •  Vând Skoda 120 L 

avariată, Ghelari (llca A- 
leodor). Tel. 735377.'

(559559)
•  Vând urgent ARO

244 D nou şi 5 cauciucuri 
genţi şi eamere noi Tel. 
613690 Deva. (559525)

«  Vând apartament 2 
camere mobilate. Deva, str. 
Minerului, nr. 53, sc. 2, 
ap. 48. (559465)

•  Vând casă Deva, teL
617423. (559499)

•  Vând frigider 2601, De
va. tel. 621376, după ora 
i0. (559479)

•  Vând grădină, str, 16
Februarie, intrare de pe 
DN 7 Deva, te l 618481, o- 
rele 18—22. (559502)

•  Vând microbuz Mer-
eodes 206 D, Deva, teL 
614218. ^  (559383)

•  Vând motocicletă Sim-

son sport, adaptat cil cu
tie viteză BMW. Zilnic 
16—22, tel. 661013.. (559514) 

•  Vând grajd (35x42 m) 
stare .bună sau demolabll 
Beriu, nr, 63 A. (569488) 

•_ Vând pui Dobgrman 
negri, maro, 7 săptămâni. 
Deva, te l 629992. (569534)

« S C  Com Gen Glo- 
bus Simeria vinde, en 
gros şi eu amănuntul 
produsele firmelor SC. 
K and ia fi S.C. Ulei 
Timişoara la prefiri 
foarte avantajoase. Re
laţii la tel. 0958/60111.

(559539)

«  Vând motor nou Die
sel IFA, set, piese, cosi
toare, ţuică- Tel. 642918.

(559530)
«  Vând garsonieră Si

meria, confort I, zonă cen
trală. Informaţii tel. 613636, 
m e le  8—131 (959520)
, tş Vâpd masă sufragerie 
ovală cil 6 scaune. - TeL 
626011, ‘ (359523)

•  Vând butelie de ara
gaz normală, preţ conve
nabil. Simeria, 661582.

«  Vând ' pameră video 
şi instâliţie Satelit. Deva, 
tel. 6262®. >c; (559478)
w w w w w w w w w r

•  S.C. Costrina 
S.R.L. Deva, cu punct 
lucru în Dobra, asi
gură celor interesaţi 
utilaje agricole cii un 
adaos mic, asigurând 
transportul la domi
ciliu; lemn de foc, 
plăcj azbociment, ma
teriale construcţii. Tel. 
633218 seara. (559540)

. Vând VW Jetta Die
sel ,an fabricaţie 1986, 
87 000 km, stare foarte 
bună. Informaţii lila,- tel. 
403, după ora 21. (559542)

•  Vând joc Nintendo,
preţ convenabil. Deva, te l 
627174. §59545)

•  Vând apartament 2 
camere Brad. Tel. 651315.

(559540)
•  Vând maşină de în

gheţată cu 3 capete, pro
ducţie Tehnofrig în ga
ranţie. funcţionare irepro
şabilă, preţ avantajos. In
formaţii zilnic între orele 
16—20', tel. 0935/43292.

(559549)
•  Vând foarte urgent 

apartament 2 camere De
va, bdul Dacia. TeL 625633.

(559550)
«  Vând Opel Reoord 20 

E sâu schimb cu VW Golf 
benzină, înmatriculat. De
va, teL 626013; (559351)

•  Vând urgent garsonieră 
Geoagiu Băi, etaj 4, preţ

1 000 000 le i Informaţii Gaoa- 
giu Sat, str. Bobâlna nr.

I
Angajează
•  instalator specialist în instalaţii termi

ce interioare, pc durată determinată.
(605) I

I I•INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI 
|  HUNEDOARA I
; ' A N U N Ţ A »
|  Având în vedere faptul că în anul şcolar | 
» viitor se va modifica structura examenului de j 
J bacalaureat. Ministerul învăţământului a ho-1 
J tărât să ofere tuturor- absolvenţilor de liceu j 
I posibilitatea prezentării Ia acest examen. J 
I Noua sesiune (de lichidare) va avea loc ia- a 
J tre 18—30 august 1993. î
j Pentru informaţii, candidaţii se pot adresa I 
* la liceul Ia care au absolvit sau la liceele dinî  
I  localitatea de domiciliu. (608) |

5. v 059558)
« Vând ARO 10 la preţ 

convenabil. Deva, tel. 
629820. (559579)

•  Vând congelator. De
va, te l 612453. (559556)

•  Vând apartament 3
camere proprietate, con
fort I, zona Buoegl Tel. 
717646. _ (8297)

•  Vând urgent aparta
ment 2 câmere, bloc V I, 
ap. 3. TeL 718865. (8306)

•  Vând casă cu grădină
şi anexe fa Ghelail Tel. 
73S257, 712377. (8309)

•  Vând apartament 2 
camere, etaj I, zona Bu- 
cegf Informaţii te l 711134.

(8294)
« Vând casă pe Chi- 

zld, preţ convenabil. Hune
doara, Sarmizegetusa 41.

, (8296)
« Vând garsonieră con

fort I sporit, preţ negocia, 
btt. m  716738. (8296)

•  V ină  apartament 4
camere decomandate, Mi
cro 2, teL 724447. (8302)

•  Vând lanţ, inel, 2 ve
righete aur. Tel. 712693.

(8301)
«  Vând macrame, gar

nituri sau la bucată, preţ 
convenabil, tel. 624111.

, \  (559817)
•  Vând apartament z 

camere, cartier Dacia. Re- 
laţH la te l  6233Ş7.

(559816)
•  Vând apartament 2

camere Deva, teL 6116®),' 
după ora 16. (5594®)

•  Schimb apartament cu 
2 camere din Arad cu a- 
partament 2 camere y său 
garsonieră plus diferenţă 
în DeVa. Tel. 612050.

(559570)
•  Schimb, apartament 2 

camere gaz. Deva, Dacia 
cu similar Suceava. Deva, 
tel. 622052, după ora 19.

(559568)
•  Schimb apartament 2 

eamere mobilat cu aparta
ment 3 camere, exclus Mi
cro 15 şi.Dacia. Deva, teL 
611720, după ora 15.

§59544)
«  Pierdut carnet arti

ficier nr. X1II/2022, elibe
rat de ISTPM Hunedoara 
— Deva şi legitimaţie de 
serviciu, eliberată de E.M. 
Zlaşti, ambele pe numele 
Amihăilesei Ioan. Le de
clar nule. (559557)

•  Pierdut carnet şomaj
pe numele Fif Claudia, eb 
liberat de Forţele de 
muncă .Hunedoara. îl de
clar nul. (8300)
W W IW W M W W W M W

•  Ofer pentru în
chiriat spaţiu comer
cial amenajat sau de
pozitare en gros. De
va, tel. 622137.

(559513)

U IU W W U W M U M M M f
« Caut garaj - pentru 

închiriat fa Deva, zona pie
ţei centrale. Deva, tel. 
617623. (559547)

•  închiriez apartament 2
camere pentru sediu —■
firmă. TeL 615293.

(5595Ş4)
•  Intermedia obţinerea 

paşapoartelor de serviciu, 
după ora 18. Tel. 614715.

(559552)
•  Restaurantul Izvorul 

Rece, Orăştie, Aurel Vlaieu, 
angajează vânzători, ospă
tari, bucătari, muncitori

(559512)
. «  Facilitez înscrieri „Ca- 
ritas" Cluj-Napoca. TeL
616519, între 10—20.

(559513)
mmmmmmmmmm mmm

•  Administratorul ge
neral ^ so c ie tă ţii i- 
talo-române S.C. Ge
mi! Servimpex S.RL. 
Deva caută doamne 
prezentabile, cunoscă

toare a limbii italiene, 
pentru traduceri Tel. 
095/614027. (559524)

•  &C. Intertrans
Miiarez S.R.L. va e- 
fectua începând cu 2 
august cursă rapidă 
Hunedoara — Deva şi 

retur. Plecarea din gara 
Hunedoara şi Piaţa 
Operei Deva. (559460)

• mm m mm mm <mm999m
• •  Gu autorizaţia nr. 8283, 
din 20 faSă Î993, eliberată 
de Consiliul Judeţean Hu
nedoara, a luat fiinţă Aso
ciaţia Familială „Sorina — 
Sorin", cu sediul în CIo- 
potiva, reprezentată prin 
Jurconi Veturia, cu obiec
tul activităţii alimentaţie 
publică. (559553)

« Cei 20 de ani care 
au trecut de la groaz
nicul accident, ce a; 
curmat viaţă celor1 
care au fost mamă, 
«oţie, frate, şi copiii! 
nu au. putut şterge a -  
mintirea lor. Marga
reta, Tiboriu, Vasea, 
Manuela şi Puia Vor 
rămâne veşnic vii în 
inimile noastre. Dum

nezeu să-i odihnească. 
Igelsky Eugen. (559536)

•  Cu adâncă durere a- 
mintim că au trecut 6 
săptămâni de la moartea 
fulgerătoare a dragului 
nostru
SAl AGEAN MIHAJ IOAN
Nu te vom uita niciodată. 
Mări oara, Mihaeln, Melu şi 
Adrian. (8303)

•  Sunt alături de 
prietenul meu "Ştefan 
în clipele grele pri
cinuite de dispariţia 
prematură a soţiei sale 

ELEONORA 
MOLDOVAN

Sincere
Geza.

condoleanţe
(559562)

i

S.C. DEVAROM — PRODCONSTRUCT | 
Deva, Piaţa Victoriei, nr. 4, tel. 619275. - 
Vinde din baza de producţie Orăştie, str. 

Luncii; nr. 3 (fost FNC) en gros şi en detaille:
•  bolţari grei şl uşori fabricaţi in proces 

industrial, cu vibropresa STAS 6029—88.
•  ciment şi var la saci.
•  plăci azbociment import.
•  tablă zincată Import 0,55—0,8 mm.

(559287)

S C. „I.C.S.H “ S A. HUNEDOARA

*

Vinde fonduri fixe disponibile.
Licitaţiile vor avea Ioc în datele del 30 

iulie, 6 şi 13 august a.c., Ia ora 12, în Baza de 
Utilaje. ■ ' . . .

Informaţii la telefon 713050 — 229.
(CEC)

COMISIA JUDEŢEANĂ A COOPEIUviTV EUMl
DE CREDIT m|NEDO?klMb — DEVA' ;

•4 Membrii asociaţiei ia cooperativele de cre
dit — bănci populare din judeţul nostru, sunt 
invitaţi ca până la data de 31. XII. 1993 să-şi 
completeze părţile sociale subscrise. 1 ;

In conformitate cu prevederile noului $ta- 
tut-cadru, aprobat de Congresul Cooperaţiei de 
Consum şi Credit, Valoarea Unei părţi sociale 
este de 500 de lei.

Reintregindu-vă părţile sociale, nu pierdeţi 
calitatea de membru asociat al cooperativei de 
credit, care vă poate acorda împrumuturi şi 
presta servicii financiar-bancare în condiţii a-

Relaţii suplimentare se pot obţine la se
diul cooperativei de credit in raza căreia domi
ciliază membrii asociaţi. ’ (602)

I IÎ.A.G.C.L. DEVA
a n u n ţ a . .

I Datorită lucrărilor de reparaţii anuale exe- 
J cutate de Filiala Electrocentrale Mintia la re- 
I ţuaua de termoficare, in perioada 1—31.. 08. 
,1993, nu se va furniza apă Caldă menajeră ;
J Cu această ocazie, anunţăm toţi consutna- 
j torii că Filiala Electrocentrale Mintia nu.va re- 
|  lua furnizarea agentului termic până la achi- 
! tarea tuturor datoriilor şi a deschiderii do a- 
* creditive. Ţinând seama de aceasta, asociaţiilor 
; de locatori şi agenţilor economici care au dfe- 
|  bite neachitate şi nu au virat în contul 
' R.A.G.C.L. Deva garanţiile h  valoarea stabi- 
| lită, nu Ii şe va furniza apă căldă menajeră in- 
j cepând cu 1. 09. 1993.- * (593)I
l
[
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REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE 
COMUNALĂ ŞI LQCATIVĂ 

D E V A
cu sediul in Deva, str. Libertăţii, nr. 6

ORGANIZEAZĂ
Licitaţie publică in vederea atribuirii tN 

LOCAŢIE DE GESTIUNE a Unor elemente din 
activitatea ei, după cum urmează: !

•  Activitatea reparaţii capitale şi investi
ţii proprii

•  Activitatea întreţinere Clădiri- j 
&  Activitatea întreţinere ascenstuire
•  Activitatea de gospodărie comunală

1
I

I
I

Licitaţia Va avea loc in data de 16 august 
1993, ora 15, în sala de şedinţe a regiei.

Licitaţia se desfăşoară In temeiul B.G. 
1228/90 şi H. G. 140/91, modificat si comple
tat cu H.G. 279/92.

! Documentaţia se procură începând cu data 
de 2 august 1998, contra sumei de 49 000 de 
lei. Taxa de garanţie reprezentând 10 Ia sută 
din preţui de strigare, corespunzător fiecărui 
element de activitate In parte, Se achită con 
form documentaţiei. (593)

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 
G E O A G I U  
ORGANIZEAZĂ h 

LICITAŢIE PUBLICĂ 
Pentru concesionarea unul teren de 5 000 

| mp, situat pe traseul DN 1 Orăştie — Sebeş, în 
‘ vederea realizării unei modernizări şi extln- 
I deri a popasului turistic „Izvorul Rece", cu un
|  motel pe trei nivele, spaţii comerciale şl ide
J depozitare, birouri ş i grupuri sanitare, potri- 
j vit Planului urbanistic de detaliu aprobat.
' Concesionarea terenului se face pe o durată 
|  “de 99 de ani.
' Preţul minim de pornire a licitaţiei este 
|  de 200 lei/mp pe an. --
I Documentaţia dc participare la licitaţie se 
I poate procura contrapost de la Consiliul Loeal 
j al comunei Geoagiu, biroul de urbanism.
I Garanţia de participare la licitaţie este de
j 400000 de lei, iar taxa de participare este 
} dc 15 000 de lei.' ?
1 Ofertele se depun până Ia data de 17. Vffl. 
« 1993, ora 15, la sediul Consiliului Local al 
|  comunei Geoagiu.
J licitaţia Va avea loc în ziua de 18. VIII. 
|  1993, la ora 10, la sediul Consiliului Local al
J comunei Geoagiu. ţ
|  i m / .  n u r  •  mmm r  mmm -r mmm w mmm m mmm m mmm m mmm t  mmm' •
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