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SINDICALUL LIBER 
DIN S.C. POLIDAVA S.A. DEVA

C O M U N I C A T ,

Tunând cont ca răspunsul dat de conduce- 
rea S.C. Pofidava S.A. Deva la revendicările for
mulate In scris de comitetul sindicatului a fost 
negativ iar situaţia în Tipografie a devenit cri
tică, Sindicatul Liber al Tipografilor din S.C. Po- 
lidava S A . Deva declară, începând cu data de 
Lini, 23 august 1993. orele 7, GREVA GENERA
LA în toate sectoarele de producţie, cu excepţia 
sectorului ziar, până la soluţionarea revendică
rilor.

. NICOLAE MIIlAEŞ,
,  * lider sindical,

IOAN MACINICA,
. viceiidcr sindical

de la considerentul că a - seama, bineînţeles, de zona deservită; 
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Convorbire cu dl ing. IULIAN COSTESCU, 
subprefect al judeţului Hunedoara

Vă rugăm, die sub
prefect, să  ue spuneţi Iu 
ce stadte se  află aplicarea 
Legă fondului funciar ta 
jHdept neutru.

— Privatizarea în agri
cultură — proces care se 
realizează în principal prin 
aplicarea .'Legii fondului 
funciar, nr. I«|1991 — con
stituie una din preocupă
rile importante ale activi
tăţii Prefecturii. Obiectivii! 
prioritar pe  care n i l-am 
propus sâ-î realizăm este 
stabilirea corectă a dreptu
lui de proprietate privată 
asupra terenurilor, in ve
derea punerii in posesie 
a proprietarilor de drept, 
atât prin reconstituirea cât 
şi prin constituirea aces
tuia.

Caracterul de urgenţă al 
măsurilor şi acţiunilor sta
bilite prin  Programul de 
guvernare adaptat de P ar
lament in  m artie 1993 in 
domeniul restructurării a* 
gri culturii, pentru asigu
rarea securităţii alimen
tare, are In vedere, în e- 
senţăj urgentarea eliberă
rii  Titlurilor de proprieta
te, prin care se creează 
condiţii legale ca, până ta 
încheierea acestor opera
ţiuni, cel puşi în posesia 
proprietăţilor să poată lu
cra păm ântul şi să poată 
inchăla - acte patrimoniale.

Deşi practic ne aflăm în 
cel de al treilea an de a-

pltcare a  Legii fondului 
funciar, rezultatele
nute de comisiile locale şi 
de Comisia Judeţeană pen
tru  stabilirea dreptului de 
proprietate asupra tere
nurilor nu  sunt satisfăcă
toare, deoarece din cele 
peste t8  48ş de ţitlu ri de 
proprietate, cu o suprafa
ţă  de  114182 ha teren a -  
gricol şi 10147 ha păduri, 
au fost înmânate numai 
3300 titluri, pentru o su
prafaţă de «315 ha. Tre
buie să subliniem insă că 
proprietarii de drept ai te
renurilor au intrat te po
sesia acestora fie pe ve
chile amplasamente, fie pe 
solele stabilite de comisii
le locale, ceea ce consti
tuie o garanţie că pămân
tul se lucreazăî Ia tă de ce 
ne propunem ca în  perioa
da imediat următoare să 
acordăm atenţie execută
r i i  lucrărilor tehnice pen
tru  atestarea dreptului de 
proprietate cu actele pre
văzute de lege.

— De fapt, care suni 
competenţele Comisiei Ju
deţene şi cum funcţionea
ză ca ?

— Comisia judeţeană 
pentru stabilirea dreptu
lui de proprietate privată

Convorbire consemnată de 
NICOLAE TARCOB

(Continuare tn  pag. a  2-a)

că tn Gura- 
Legii fon- 

merge bine. 
nu  fia *- 

pnrţine, ci a test exprimată 
de domnii din conducerea 
comunei. In sprijinul a- 
firmaţiei de mai sas au 
fost aduse drept argu
mente : •  te  satele Gura- 
sada şi Gothatea măsura
rea pământului «-a te- 
cheiat •  Cei doi topo- 
metrişti — dl. Mireea Lea-

de la  Q.C.Q.T. şl cpt. 
Iaan Mcmcioc de la MLAp.N. 
— depun m u te  strădanie 
şi fac lucrări de calitate 
Înaltă, e  în  Uleş se vor 
înm âna în  curând titlurile 
de proprietate. «  Dup Con
stanţa Orşa şi Li viu Fur- 
d u l d e  la  Owdui agricol 
sunt implicaţi te  reîmpro- 
prietărirea ţăranilor, d ar 
te  mod d ife r i i  in  v r e m  
ce dna  C .G . are o  contri
buţie tot mai important 
<M L .F. a  dispărut da 
multă vreme din Gurasada. 
e  t e  ce priveşte pădurea, 
laipărţirea ei s-a Încheiat 
te  satele ce n-au te s t 
cooperativizate putându-se 
acorda circa 100 de titluri 
de proprietate.

Cu toate cele spuse, so-

Trageţi focul şi la 
turta dreptăţii!

în  cadrul reformei care spre a impune o lege a 
a re  tec te  Justiţie, se pro- presei prin care ziariştii 
duc modificări şi te  in- să poată fi traşi în ţeapă, 
strumentele legislative spânzuraţi de limbă sau 
care stau la  îndemâna sa, prăjiţi la foc mic, puteau 
pentru înfăptuirea actu- liniştiţi. Obiect al u- 
lu i justiţiar. Modificările nor denunţuri penale au
au la bază prii 
tulul de • 
toate bune.

în tre  modificările ce 
se produc în legislaţia a- 
flatâ la baza activităţii

iile  sta- f°st'  ziariştii şi până a- 
’ână aici cum (chiar semnatarul 

rândurilor de  faţă a avut 
o atare „bucurie" fiind 
nevoit „să dea cu sub
semnatul" p$ la organele

de justiţie, una aparent de cercetare, chiţ că nevi 
. ‘ , novăţia era vizibilă de la

nevinovată, va avea o în
râurire deosebită asupra 
libertăţii de exprimare 
prin piesă, fie ea scrisă, 
vorbită sau  televizată. Să 
ne explicăm. Delictul de felicitată nu o dată 
presă era şi până acum 
incriminat în legislaţia 
penală, aşa că cei ce se

o poştă). •
Ploaia cu grindină asu

pra acestei categorii pro
fesionale atât de contro
versate — contestată şi 

in
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■  TEHERAN. — Parla
mentul Iranian şi-a dat 
luni votul de încredere 
noului guvern al preşedin
telui AII Akbar Ilashomi- 
RdSsanjani, mai puţin mi
nistrului economiei şi fi
nanţelor, Mohsen Nur- 
bakhch — transm ite AFP. 
In interval de 15 zile, şe
fu l statului trebuie să pre
zinte uni -alt candidat pen
tru  acest portofoliu.

La sfârşitul a  două zile 
de dezbateri, parlamentul 
şi-a dat votul de încredere 
unul num ăr de şase noi 
personalităţi intrate te  C- 
chipa guvernamentală, la  
conducerea ministerelor de 
interne, comerţului, apă
rării, învăţământului su
perior, locuinţelor şl urba
nismului şi sănătă ţii 1< 
miniştri au fost reconfor* 
maţi în funcţii.

Portofoliul afacerilor ex
terne a  fost încredinţat ia  
continuare lui Aii Âkttar 
Veiayati. -

■  DAMASC. — La Da
masc au început lucrări
le unei întâlniri la  nivel 
înalt sirian»-libaneză. Au 
făcut deplasarea in capi
tala Siriei preşedintele li
banez, Elias Hraoui, pre
mierul ltafik Al-Harirt, mi
nistrul de externe, Fares 
Boueiz, vicepremierut Mi- 
chel Ai-Murr.

După cum notează agen
ţia Reuter, citind surse 
politice din Beirut, discu
ţiile cu preşedintele Ratez 
Ai-Assad se vor concen
tra  asupra situaţiei de du
pă bombardamentele !s- 
raeliene, de luna trecută, 
din sudul Libanului. Ace
leaşi surse au  semnalat 
că preşedintele Ai-Assad a  
fost nesatisfăcut de 
carea guvernului de la 
rut, de a desfăşura trupe 
in zonele bazelor gherilei 
din sudul teritoriului li
banez, fără consultarea 
prealabilă a  Damascului,

Mecanici de locomotivă 
in greva foamei la Simeria

1
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TRAIAN BO.VDOR
-  ,.... ->
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Conflictul declanşat pe 
calea ferată ia nuanţe di
ferite de la zonă Ia zonă. 
O parte dintre depouri şi-au 
reluat activitatea, altele 
au declarat grevă totală. 
Urmare a  nesoluţionării 
doleanţelor emise. După 
cum ne-a informat dl Voi- 
cu Sala, liderul sindical al 
Depoului C.F.R. Simeria, 
ieri, 17 august, persona

lul aflat te  grevă s-a adu
nat în incintă, deSlanşân- 
du-se astfel o grevă teta? 
lă, 37 de mecanici de  lo
comotivă intrând în greva 
foamei de la orele 8.

Dacă până în prezent 
s-au tractat unele trenuri 
de copii ori de strictă ne
cesitate pentru obiectivele 
industriale din judeţ, in 
momentul de faţă toate lo-

©  TÂRGUL COOPERAŢIEI 
MEŞTEŞUGĂREŞTI, ce s-a des
chis la Lupeni, a ajuns în acest 
an la cea de-a 12-a ediţie. V izi
tatorii au putut admira şi cum
păra o seamă de produse de 
marochitiăric, de artizanat, con
fecţii, ceramice etc. (S.C.)

©  APEL. Dimensiunile neca
zurilor omeneşti nu se pot mă
sura niciodată. Dar când omul 
ajunge la slăbiciune, la suferinr 
fă, este omeneşte să-i sărim în

ajutor. Rând pe rând roata vie
ţii ne învârteşte pe to ţi  Intr-o 
zi caldă de ■ vară, mă uitam Ia 
oamenii internaţi la Căminul 
spital din Brănişca. Unii nu mai 
au pe nimeni. Alţii au, dar au 
fost părăsiţi de cei dragi, pe ca
re i-au adus pe lume, l-au ocro
tit, le-au pus pâinea în  mână. 
Oare-i omeneşte ? Apelul nostru 
este de su fle t: cât îi mai aveţi 
în viaţă, nu-i uitaţi. Chiar şi o 
vorbă bună, de mângâiere face 
m ult pentru omul necăjit. Roa
ta vieţii nu stă pe loc, să nu ui- 

• tăm... (GII.1.N.)

©  PIAŢA „LA RUŞV {Micro 
IS) este ţinta unor răufăcători 
Care distrug gardul din beton

ce o împrejmuieşte. Cu fiecare 
zi se constată găuri' şi câte o bu
cată de beton lipsă, dar nimeni 
nu vede, nimeni nu ia nici o 
măsură, deşi credem că există 
pază pe timp de noapte. (V.B.)

©  CĂLĂTORIE RECONFOR
TANTĂ. Stresul călătoriei nu se 
manifestă când te deplasezi cu 
uji mijloc de transport privat, 
din cele trei care asigură tra
seul Brad — Deva şi retur. Per
sonalul de bord, dnii Gigi Mi- 
heţ, Martus Polverea şi Viorel 
Ianc, se dovedeşte foarte politi
cos cu călătorii, maşinile au un 
grad ridicat de confort, asigu
rând pe traseu şi posibilitatea 
audierii unor melodii cu cei mai

îndrăgiţi interpreţi de muzică 
populară şi uşoară. La toate a- 
cestea, o importanţă majoră o 
are preţul de transport mai re
dus faţă de alte firme care de
servesc acest traseu. (Al. J.)

Q AMENZI. Cu câte 30 000 de 
lei au fost amendaţi Nicola Far- 
kaş şi Ana Chidon, ambii din 
Hunedoara. Fără autorizaţie, vin
deau ţigări indigene. ’ Şi marfa 
le-a fost confiscată.. (V.N.)

comotivcle au fost retra
se In depou. Hotărârea n 
fost luată, a  opinat inter
locutorul, urmare a re te
zului SNCFR-uluI de a dia
loga cu sindicatele, p re 
cum şi a unor informaţii 
false difuzate in mass-me- 
dia privind destituirea con
ducerii SNCFR.

Periculos rămâne faptul 
că patronatul face jocul 
incitării între ramurile 
profesionale, stările . con- 
flictuale riscându-se a se 
accentua, căile de rezol
vare a conflictului deve
nind minime, iar ceea ce 
s-a prezentat opiniei pu
blice este departe de a re - : 
flecta cauzele reale ale 
mişcării revendicative de 
faţă — a mai precizat dl 
Voicu Sala, liderul de sin
dicat.

CORNEL POENAR

UNA PE ZI
— Tăticule, ce în- 

seamnă C.F.I. ?
— Cineva foarte im

portant, dragul meu...



Ne pare râu, dl* primar...
La Prefectura judeţului 

răsfoim un dosar. Pe co- 
perţile lui scrie : „Cerceta
rea faptelor dlui primar 
ABEL POPA, comuna Ve- 
ţe r ‘. Ca să descifrăm cât 
mai bine, cât mai corect 
cele scrise pe multe pagini 
am cerut sprijinul dlui 
jurist PETRU IACOB, om 
cu o deosebită experienţă 
în aplicarea şi respectarea 
legilor noastre.

— Stimate dle Petru 
Iacob, coordonaţi munca 
de aplicare a legilor în 
cadrul Prefecturii judeţu
lui nostru. în  cazul dlui 
prim ar Abel Popa, ce ne 
puteţi spune ?

— După îndelungi cerce
tări făcute de către comi
sii de specialitate, conclu
ziile surtt concretizate în 
materialul de faţă, înain
ta t Guvernului. .

— Să spicuim din acest 
material ceea ce vi se pare 
mai grav pentru activita
tea dlui prim ar Abel Popa.

— Nu s-a implicat, nu se 
implică aşa cum îi cere da
to ria ' în aplicarea şi res
pectarea prevederilor Le
gii fondului funciar. Mai 
grav, a făcut abuzuri. Este 
în cercetare şi pentru fa
vorizarea obţinerii unor 
cantităţi de beton pentru 
unii cetăţeni. în alte sco
puri decât cele trecute în 
acte. Cazurile sunt în cer
cetare la  Poliţie.

•£  Să revenim la ceea 
ce ii doare pe săteni cel 
mai m u l tp ă m â n t u l .  Ce 
a tăcut dl prim ar Abel 
Popa în ăceastă grea şi 
acută problemă ?

— Două şedinţe cu con
silierii în anul trecut, o 
şedinţă anul acesta. Este 
un haos în toată treaba. 
Dar nici din cele trei şe
dinţe nu s-a ales nici un 
rezultat.

— Pădurile, păşunile au 
fost împărţite sătenilor?

— Oile primarului sunt 
în turma ciobanului Vasile 
Andrei. Nu s-a putut sta
bili câte are, dar s-a sta
bilit că nu a plătit taxa 
de păşunat.

— Stimate dle Petru

facob, treburile încep să 
miroasă a abuzuri...

— Staţi că 'm âi avem. 
Anul acesta n-a convocat 
nici o şedinţă a consilie
rilor. Când dumnealor se 
adună, dezbat problemele1' 
comunei, nu îi bagă în 
seamă. Mai mult, când se 
pun în dezbatere cele mai 
acute probleme pentru co- 
•mună — pământ, pădure, 
păşuni, buget, dotări, dru
muri etc. — dumnealui şi 
contabilul şef nu au bine
voit să se prezinte la şe
dinţă, să se poată lua de
cizii în aceste privinţe. 
Este un caz unic : comuna 
Veţel nu a avut buget a- 
probat pentru anul 1992. 
j f  Dle Iacob, dar omul 
acesta a fost ajutat, spri
jinit...

— Bineînţeles. Cum zi
ceţi dumneavoastră, aju 
tat, sprijinit, dar şi’ aten
ţionat.

— Şi consecinţele ?
— Din 13 butelii de ara

gaz aprobate pentru Ve
ţel, a repartizat abuziv şi 
a  favorizat persoane din 
anturajul propriu, în detri
mentul celor care erau de 
drept să primească butelii; 
este mereu în stare de 
beţie avansată ; nu a pre
zentat nici un > raport în 
faţă consilierilor etc. etc.

... Dle primar, ne pare 
rău. Dar ştiţi cum zice 
românul : ce-şi face omul 
cu mintea lui... Nu vă dăm 
„indicaţii preţioase", dar 
două vorbe : când sătenii 
v-au ales. credeau într-un 
om. Ne pare rău, dle 
p rim a r ...

A cbnsemnăt 
GH. I. NEGREA

în regulile fotbalistice se 
stipulează că orice avertis
ment dat jucătorilor . de 
fotbal în  timpul desfăşu
rării jocului ar egala cu 
un cartonaş galben (sau 
invers), care atrage după 
sine bineînţeles' şi amen
da. Regulamentul de Or
ganizare a Activităţii "Fot
balistice, ediţia 1992, a su
ferit deja unele modifi
cări, 'aprobate de Consi- 
lîui Federaţiei Române de 
Fotbal în anul 1993. Pen
tru cei interesaţi redăm 
mai jos cele considerate a 
fi mai uzuale în  timpul 
desfăşurării jocurilor de 
fotbal.

Art. 133, al 1, lit. a, are 
acum următorul cuprins:

— cluburile care apre
ciază că echipa adversă 
a încălcat unele prevederi 
regulamentare, indiferent 
de natura lor, au dreptul 
să-şi susţină cauza numai 
pe baza unei contestaţii în
scrisă în raportul de arbi
traj, cu excepţiă jucători
lor sancţionaţi pentru cu
mul de cartonaşe galbene.

— la lit. a de ţa primul 
alineat a apărut ca nou
tate contestarea calificării 
cadrului medical — după 
cum se vede practica a 
demonstrat că profesia de 
„cadru medical* a fost fo
losită prin substituire si 
de alte persoane . necali
ficate (îmi amintesc că a- 
cum 2 ani, lâ un meci din / 
campionatul nostru — ca
drul medical, în loc să ia 
bidonul cu apă, l-a luat 
pe cel cu ţuică. La termi
narea meciului cineva ne-a

Cunoaşteţi noile 

prevederi privind 

acordarea

cartonaşelor galbene?

şoptit că sanitarul era de 
fapt... trac to rist!

Problema cartonaşelor 
galbene a fost • controver
sată de mai mult timp, mai 
ales atunci când se stă la 
2 cartonaşe, conf. art. 173 
sau la 4 cartonaşe şi dacă 
acestea se raportează de 
la an la an, aşa cum s-a 
scris în presa de speciali
tate. F.R.F. a venit cu 6r- 
mătoareâ precizare : Art. 
175 va avea următorul cu
p rin s: „Jucătorii echipe
lor din diviziile Naţională, 
A, B şi- Campionatul div. 
C, judeţene, municipale şi 
orăşeneşti, care au acu
mulat- un num ăr de 4 car
tonaşe galbene, sunt sus
pendaţi din oficiu o etapă 
— la jocul următor, apoi 
la 3 cartonaşe se stă d e- 
tapă, la  două se stă o eta
pă şi apoi, după fiecare 
cartonaş, se stă o etapă.

O altă prevedere nouă 
este aceea că, în cazul 
jucătorilor care au primit 
cartonaş galben sau roşu 
şi nu l-au achitat în 48 
ore, nu vor avea drept de 
joc, ia r dacă cluburile ţi 
vor folosi pe ,jucătorul res
pectiv, vor. pierde meciul 
cu 3—0. Evidenţa carto
naşelor galbene se va cu
mula .indiferent de co m -. 
petiţia oficială — Gampio- _ 
nat* Cupă (deci atenţie 
m ărită pentru delegaţii e- 
chipelor care semnează pe 
raportul de arbitraj de lua- 
re »la cunoştinţă).
' VASILE NEMEŞ,

colaborator

Situaţie explozivă ?
*—*—*_*— *—>*—*<-»*w*_*_*—*—*~*—*~*.»*-»*— *.«»*w*—*_W—'
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cercări, ci producţie pură. 
Din producţia ce o obţine 
şi o valorifică, unitatea ar 
trebui să le dea o cotă 
parte şi celor ce au pă
m ânt în suprafaţa ce o 
foloseşte. A r putea, dar 
nu vrea şl nu este de a- 
cord nici cu distribuirea 
de acţiuni. Ei sunt oa
meni care au în suprafaţa 
ce o foloseşte C.I.S. multe 
hectare de păm ânt

(Urmare din pag. 1)

cotim a fi exagerată pă
rerea exprimată la începu
tul acestor rânduri, căci 
în aplicarea Legii fondu
lui funciar se pune de-a 
curmezişul o anumită si
tuaţie şi iată care este 
aceasta: Pe raza comunei

funcţionează un Centru de 
încercare a seminţelor. U- 
nităţile de cercetare agri
colă, conform ■ Legii nr. 18 
— nu pot fi desfiinţate, 
dar proprietarii de pământ 
pot deveni acţionari. Ei 
bine, cum susţine primă
ria, C.I.S. din Gurasada 
nu face nici un fel de în-

turta dreptăţii
şi la

(Urmare din pag. I)

baza aceluiaşi demers pu
blicistic — n-a venit de 
la  o lege a  presei. Ea 
se va dezlănţui chiar din 
modificările aduse Codu
lui de procedură penală, 
respectiv Legea 45/1993, 
promulgată de preşedinte
le României prin Decre
tul 116/1993.

- Prin art. 52 din Legea 
sus-citată se aduc com
pletări art. 279, al. 2, lite
ra a, din Codul de proce
dură penală. Completări
le au următorul* cuprins: 
„Aceste prevederi se apli
că şi în  cazul infracţiu
nilor prevăzute de • a r t  
193. 205 şi 206 din Codul 
Penal, . săvârşite prin  
presă său prin orice m ij
loace de comunicare In 
masă“. Cam neutru şi 
nevinovat text, nu ? Dar 
numai pentru cel ce rin 
merge la articolele din 
Codul Penal, la care se 
face trim itere. Vă spu
nem noi, nu în limbaj 
juridic ce înseamnă* în 
fapt. această modificare. 
Până la producerea el, 
cel care se considera ca
lomniat în presă, se a- 
dresa cu denunţ procu
raturii (ale cărei atribu
ţii au trecut prin noua 
organizare judecătoreas
că, asupra parchetelor). 
Procurorul putea să ho
tărască dacă fapta de
nunţată întruneşte sau 
nu caracteristicile calom
niei prin presă. Dacă nu 
le întrunea, îi comunica 
acest lucru atâ t denun
ţătorului, cât şi celui de
nunţat. Modificarea in
trodusă în Codul de pro
cedură penală înlătură a- 
ceastă etapă în drumul 
către instanţă. Cel ce se 
consideră calomniat, se 
adresează direct instanţei. 
Poate s-o facă chiar şi 
în cazul unei nevinovate 
critici din presă, dacă în

vederile sale aceasta se 
traduce prin  calomnie. 
Instanţa, pe care n-avem 
nicif un motiv s-o bănuim 
de rele intenţii, este O- 
biigată să citeze în faţa

- să părţile. Asta înseam
nă  tracasare, timp pier
dut, cheltuieli cu trans
portul la sediul instanţei, 
cu asistenţa juridică (pen
tru  că dacă vrei să te 
aperi de acuzaţii trebuie 
să-ţi angajezi apărător de 
meserie), cheltuieli de 
judecată. Nu odată, cel 
ce cheamă în judecată 
este sigur că dreptatea 
nu e de partea lui, dar 
el asta doreşte : să atra
gă atenţia asupra sa că 
s-a aflat în centrul unui 
proces de presă. Pentru 
'z iarist. Insă, o asemenea 
mică odisee este urr supli
ciu moral, după care nu 
odată îţi vine să-ţi agăţi 
în cui uneltele meseriei 
şi să te  apuci de vândut 
covrigi cu susan sau 
îngheţată pe băţ. Da, dar 
poate că cei ce au ridicat 
bariera, asta au şi dorit
— descurajarea ziaristu
lui. Bravos jîaţinnc, bra- 
vos P arlam en t! Asta da, 
pumn în gura presei.

Pe de altă parte, cău
taţi în întreg eşafodajul 
legislativ o lege cgre-l 
apără pe ziarist în exer
citarea atribuţiilor sale.- - 
In afară de legea gene
rală care reglementează 
raporturile dintre cetă
ţeni, nu veţi găsi ceva 
în apărarea lui. E bine, 
e foarte bine, ş stat de 
drept, e exprimarea li
beră a opiniei 1

Domnilor legiuitori, nu 
ştim la tu rta  cui aţi tras 
focul prin aceste modifi
cări ale legislaţiei pena
le în reglementarea ra
porturilor dintre cetăţeni 
şi presă, dar nu credeţi 
că ar fi drept şi moral 
Să-l mai trageţi puţin şi 
pe turta dreptăţii?

PRIVATIZAREA ÎN AGRICULTURĂ(Urmare din pag. 1)

asupra terenurilor este in
vestită cu atribuţii prin a 
Căror exercitare se coor
donează activitatea comi
siilor locale, se verifică 
legalitatea propunerilor fă
cute şi se validează sau se 
invalidează măsurile sta
bilite de acestea, se solu
ţionează contestaţiile fă
cute de proprietarii de 
drept ai terenurilor, cu 
scopul final de a  .emite 
titlurile d e proprietate. Por
nind de la  faptul că propu
nerile celor 68 de comisii 
locale de stabilirea drep
tului de proprietate priva
tă  asupra terenurilor au 
fost validate în a doua 
parte a anului 1991, în ur
ma acţiunilor întreprin
se în anul 1992 de către 
comisia judeţeană pentru 
aplicarea Legii fondului 
funciar, s-a reuşit să se 
elibereze un num ăr de 
53 505 adeverinţe din to
talul de 54 597, deci în 
proporţie de 98 la sută, în 
acestea fiind cuprinşi un 
num ăr de 76 924 cetăţeni* 
din totalul celor îndrep
tăţiţi de 78 414. Pe baza a- 
deverinţelor eliberate s-a 
reuşit punerea în posesie 
provizorie în proporţie de 
85 la sută, ceea ce a per
mis proprietarilor de drept 
să asigure cultivarea tere
nurilor.

In efectuarea lucrărilor 
de specialitate, comisia ju 
deţeană a fost sprijinită 
de un colectiv de lucru

format din specialişti din 
serviciile prefecturii şi din 
unităţile cu răspundere în 
aplicarea Legii fondului 
funciar, precum şi de par
ticiparea activă a unui nu
m ăr însemnat de topo- 
grafi, de ingineri agronomi, 
de alţi specialişti din agri
cultură şi de locuitorii din 
toate localităţile judeţului.

— Ce greutăţi întâmpi
nă Comisia judeţeană în 
îndeplinirea atribuţiilor sai- 
lc ?
■ —- în  aplicarea Legii 

fondului funciar sunt, aşa 
cum se cunoaşte, unele 
întârzieri în ceea ce pri
veşte desfăşurarea acţiu
nilor programate datorită 
în mare parte implicării 
nesatisfăcătoare a prima
rilor şi a comisiilor locale 
în executarea corectă a 
lucrărilor, în soluţionarea 
unor cazuri mai dificile 
iar în alte situaţii, topo
grafii fie că au fost insu
ficienţi ca număr, fie că 
nu au executat volumul 
de lucrări stabilit prin 
norme legale.

Greutăţi au fost întâm
pinate şi din cauza pro
prietarilor de terenuri ca
re în unele cazuri nu au 
răspuns la convocările fă
cute de comisiile locale, iar 
alteori operaţiunile de pu
nere în posesie au degene
ra t în conflicte datorate 'în  
cea mai mare parte neîn
ţelegerii prevederilor Le

gii sau interpretării greşite 
a acesteia. -
i In alte cazuri, . cererile 
prezentate de proprietarii 
de terenuri nu au conţinut 
toate elementele necesare 
pentru identificarea şi sta
bilirea corectă a dreptului 
de proprietate, existând şi 
cazuri în care acest âct o- 
bligatoriu pentru recon
stituirea sau constituirea 
dreptului de proprietate 
privată asupra terenuri
lor, nu a fost depus la co
misiile, locale în termenul 
legal de 45 de zile de la 
publicarea legii, fiind ast
fe l' decăzuţi din drepturi 
şi de posibilitatea de a se 
aplica Legea nr. 18/1991.

într-o situaţie cu totul 
deosebită se află punerea 
în posesie cu terenurile 
pentru care, potrivit legii, 
trebuie să $e recupereze 
cheltuielile efectuate cu 
producţia anului 1991 şi 
îndeosebi creditele contrac
tate pentru realizarea unor 
lucrări de investiţii de că- 
ţre  fostele cooperative a- 
gricole de producţie sau 
de către asociaţiile inter- 
cooperatiste desfiinţate. 
Marea majoritate a pro
prietarilor de drept refuză 
să se angajeze la restitui
rea sumelor aferente su
prafeţei de teren afectată' 
de asemenea cheltuieli, 
ceea ce duce la întârzieri 
în perfectarea actelor de 
punere în posesie, __ ,

Sunt numeroase cazuri
le referitoare la partaje, 
în care proprietarii tere
nurilor, ca urmare a necu
noaşterii normelor de drept 
comun, se adresează comi
siilor locale sau comisiei 
judeţene, deşi astfel de 
probleme nu sunt de com
petenţa acestora, ci a no
tariatelor de stat sau, du
pă caz, a instanţelor-jude
cătoreşti.

Eliminarea cauzelor ca
re au generat întârzierea 
lucrărilor de aplicare a 
Legii nr. 18/1991 ne preo
cupă, accelerând cerceta
rea contestaţiilor, organi
zând săptămânal analize 
de detaliu cu unii primari, 
urmărind zilnic executa
rea lucrărilor cu caracter 
tehnic, eliberarea şi înmâ- 
narea titlurilor de pro
prietate.

— Ce ne puteţi spune 
despre lichidarea patrimo
niului fostelor C.A.P. ?

— Prin Dispoziţia nr. 
89/1991, prefectul judeţu
lui a constituit comisiile 
de lichidare a patrimoniu
lui. fostelor cooperative a- 
gricole de producţie, pre- 
cizându-se clar lucrările 
ce trebuie efectuate, ter
menul de executare a aces
tora ş i modul de organiza
re şi desfăşurare a opera
ţiunilor de lichidare.

Deşi termenul stabilit de 
lege — 31 decembrie 1991

; a fost prelungit cu |ncă

3 luni, situaţia , lichidării 
patrimoniului fostelor co
operative agricole de pro
ducţie continuă să răm â
nă nefinalizată de către 
marea majoritate a comi
siilor.

Complexul de cauze care 
au determinat această sta
re de fapt se poate expli
ca ' atât prin lipsa de răs
pundere a preşedinţilor nu
miţi în conducerea acestor 
comisii de lichidare, ingi
nerilor şefi ai fostelor coo
perative, cât şi prin tole
rarea acestei situaţii de 
către primari şi Direcţia 
generală pentru agricul
tură şi alimentaţie pare a 
coordonat această acţiune. 
De altfel şi unităţile de 
specialitate din judeţ au 
sarcini de urmărire şi ve
rificare a operaţiunilor de 
lichidare a patrimoniului şi 
de întocmire a bilanţurilor 
în  conformitate cu norme
le legale, au lăsat lucrurile 
să decurgă după voia co
misiilor, neexercitând an 
control exigent al activi
tăţii acestora.

Recent, prin Ordinul nr. 
113/30.07.1993 emis de pre
fectul judeţului Hunedoa
ra  s-au constituit 4 colec
tive de specialişti din a- 
paratul tehnic al prefectu
rii, Direcţiei generale pen
tru  agricultură şi alimen
taţie, Direcţiei generale a 
finanţelor publice, Băncii 
agricole .si al Băncii co

merciale, cu sarcini expre
se de urm ărire şi verifi
care a modului de finali
zare a operaţiunilor de li
chidare a  patrimoniului fos
telor cooperative agricole 
de producţie. Comisiile 
sunt autorizate să consta
te  faptele de încălcare a 
prevederilor legii şi de 
neglijenţă în executarea 
lucrărilor, în scopul fina
lizării operaţiunilor până 
cej[ mai târziu la data de* 
30 septembrie a.c., precum 
şi pentru tragerea la răs
pundere a celor vinovaţi. 
Prima evaluare a rezulta
telor obţinute în urma a- 
cestor, acţiuni se va efec
tua la finele lunii august 
1993, urmând ca pe baza 
realităţii constatate să se 
adopte şi alte măsuri su
plimentare.

— Ce perspective între
vedeţi pentru încheierea a- 
plicării Legii nr. 18/1991 ?

— Apreciem ca pozitiv 
faptul că în toate locali
tăţile judeţului s-a reali
zat actul de punere în po
sesie provizorie, ceea ce a 
stimulat încrederea pro- ' 
prietarilor de drept în ho
tărârile luate pentru a se 
lucra integral suprafeţele 
atribuite.

Din analizele efectuate 
şi din informaţiile certe 
pe care le avem, în majo
ritatea localităţilor vom 
reuşi să eliberăm şi să 
înmânăm titlurile de pro
prietate în proporţie de 
40—50 la sută, până ' la 
sfârşitul acestui an.
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IM A G INI DE LA FE ST IV A L U L  FOLCLORIC 
INTERNAŢIO NAL SARM IZEGEŢUSA

Săptămâna trecută, 
judeţul nostru â găz
duit ediţia a II-a a 
Festivalului internaţio
nal de folclor „Sarmi- 
zegetusa" — amplă 
manifestare a artei 
populare din judeţul 
Hunedoara —- adevă
rată podoabă a folclo
rului românesc şi a 
valorilor artei popu
lare din numeroase 
ţări ale lumii.

Vă prezentăm în 
imaginile de mai jos 
o parte din formaţiile 
prezente în festival. Primirea participanţilor la festival, la Primăria municipiului Deva.

Dansatori din Indonezia

Studenţi-artişti mexicani

bijuterie a folclorului chi-Dansul dragonului
nczesc.

Formaţia de dansuri populare a Casei de c.ultu- 
ră din Orăştie.

Interpretul din China ( 
ne-a încântat, interpre- > 
tând la solz de peşte ) 
minunata noastră „Cio- ( 
eârlie".

DUMINICÂ
Z 2 .0 t . t m

LA S*U OtftiiM» DE LA SÎNTULMLM

I 50.000LEI 
PREMIUL I 25.000 LEI

înscrierile pentru concurs se fac zilnic, în
tre orele 9—18, până vineri, 20.08.1993, la 

S C. COMTQUR LdWE SÂNTUHALM. 
Taxa de înscriere: 5 000 lei*
Informaţii suplimentare la telefon 621113.

(920467))

0 R.A.G.C.L. BRÂU 
• NOTIFICARE

privind intenţia de majorare a preţurilor,
' tarifelor • »

Nr. Denumirea produs, 
crt. (serviciului)

. n • - ' ..
U/M

Preţ
tarif

adaos
actual

Preţ
tarif

adaoş
notificat

1. Apă distribuită 
*— din care:

mc 64 93

populaţie ■99 38 60
ag. economici 99 78 111

2- Canalizare 9f' 11,50 20
d.c. populaţie 99 6 12
ag. economici 99 14,50 24,50

3. Gunoi menajer ■ 99 . . 1440 2189
• d.c. populaţie 99 720 1313

ag. economici 
4. Distribuţia energ-

99 . r 2  320 3 260,

termică Gcal 2 942 5 704

Grup folcloric din Rusia.
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Fotografii realizate de ) |
PA VEI. LAZA 1

Motivaţia majorărilor:
•  Majorări de preţuri Ia :
—  materii prime,
— materiale, .
— combustibil,
— anvelope,;
— indexări salarii,
— aplicarea TVA Ia materii, materiale si 

P.S., ;
— aplicarea TVA Ia energie electrică şi ter

mică.
•  Creşterea ratei inflaţiei.

LICITAŢII PUBLICE
Judecătoria Deva anunţă, spre cunoştinţă 

generală, că în ziua de 19 august 1993, ora 9, 
se vor vinde la licitaţie publică următoarele bu- 
nuri: ,

•  casă şi anexe gospodăreşti, situate în co
muna Rapoltu Mare, nr. 182, în valoare- de 
1 000 000 le i ;

•  un apartament compus din patru came
re, situat în Orăştie, str. Mureşului, bloc 10, 
ap. 11, un autobuz „Renault — Saviem", un 
camion „IFA W 50 L“-

•  casă, curte şi grădină, situate* în Băiţa 
str. Principală, nr. 164, în valoare de 850 000 
lei.:

Licitaţiile vor avea loc la sediul Judecăto' 
riei Deva, biroul executorilor judecătoreşti.

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI VULCAN)
ORGANIZEAZĂ LICITAŢIE PUBLICA

în  ziua de 17 septembrie 1993, ora 8, la sediul | 
consiliului local, în vederea concesionării terenului 
în suprafaţă de 60 mp, situat pe B-dul Mihai Vitea- J 
zul, "lângă blocul 18, pentru construirea unui spaţiu 
comercial cu profil ,,PRESTĂRI SERVICII": ■

— preţul de pornire a licitaţiei este de 500 lei/"
inp/an ; .' t

— taxa de participare la licitaţie este de 5 000 lei ;.]
— garanţia de participare la licitaţie este d e ; 

30 000 le i;
* — concesionarea terenului se face Pe durata de 

50 ani.
Documentaţia de licitare se poate procura, con- ] 

tra cost,' de la sediul Consiliului local al oraşului Vul- ] 
can, biroul urbanism şi amenajarea teritoriului.

Ofertele se depun până la data de 14 septembrie ! 
1993, ora 15, la Consiliul local al oraşului Vulcan. I

Informaţii suplimentare se pot obţine de la biroul j 
de urbanism şi amenajarea terito ialui al Consiliului i 
local al oraşului Vulcan, telefon 570950, de luni până I 
vinerf, orele 8—14.



i •  La a  55-£ aniversare,- 
Urăm minerului pensionar 

i#oa» Bura, din Deva, sănfi- 
ita te  şi „La mulţi anii". 
FU mHia.

| *  Tbate bucuriile db» 
i lum e, împreună cu dra- 
jgostea noastră, pentroTk*- 
Cin Oană. cu prilejul anl- 

tirprsării zilei de naştere. 
'„L a  mulţi an i" . Mama şi 
lata . (9206200)

0  Vând avantajos du
lap , cuier mare, comodă 
stil, două fotolii mari. De* 
V», #33635. (920601)

•  Vând Dacia break, sta
t e  perfectă, preţ convena- 
[frilţ MO® DM (sau iei), fri-

îidere, congelator. Telefon 
123137. - (920613)

0  Vând piese ARO. Da
ta ,  622823, după ora 17.

(920621)
•  Vând motor (în stare 

$le funcţionare) şi carose
r i e  completă, ambele de 
(Skoda (5 100. Informaţii 
'pi».-.*, telefon . 095/611803, 
&vpâ .«rele 18.

•  V0nd medicamente pcn- 
jţru ulcer, fiere, astm, ini- 
#nă, colesterol, reumatism, 
% er|M , zoster, psoriazis, 
«euredermite, diuretice, a- 
tialaeticc, Dosodrîl, altele. 
fTel. 695/713080. (559749)

•  Vând pianină Doina, 
« tĂ s  rekorder, cu casete,

' orgă electronică
jsu staţie amplificare 200 
«vaţL Dacia 1310, telescoa-

Renault 21, mobi
lie r complet de bar, ultra-
...  Informaţii tel.

012234, după ora 18.
(920209)

. 0  Vând televizor Dia
m an t 227, tel. 728382.

(920211)
•  Vând Dacia 1100, sta

t e  bună, tel. 729208.
(920214)

0  Vând apartam ent 2 
Camere, mobilat, telefon 
§11080. după ora 17.

(920215)
• •  Vând combină frigo- 
tincâ, preţ negociabil, tel. 
>35110, după ora 18,

(920216)
j» Vând Volvo 244 ben- 

Cină, pentru piese, even
tu a l şi subansamble, cu de- 
ţaanhwea de către . client. 
t M  696/711442, (920221)

0  Cum păr urgent Ford 
Orioti. benzină, înmatri
culat, orice stare tehnică. 
Kstoedoara, teb 711442.

(920221)
0  Cumpăr urgent chiu- 

lasă pentru Citroen C 15 D, 
furgeneta. Tel. 713496.

(920219)
•  Vând casă familială, 

i  ram ere plus -dependinţe, 
m ,  canal, încălzire cen- 
trafe. gaz rţjetan, grădi- 

Opel Senator — auto
m atic, stare bună. Haţeg, 
p iogresului 25, tel. 770991.

- «■* Vând -eBehvbrerdc; s ta- -
re perfectă, preţ conve
nabil, 1400 DM (sau lei), 
frigider, congelator. T«l. 
623137. (920613)

0  Vând caroserie Opel 
Record, neînmatriculat, tel. 
623833. (920601)

•  Vând motor Audi
(Volskwagen) 1350 cmc, 
100000 lei, televizor Ideal, 
color — 75000 lei. Sime
ria, Bălcescu 10. (920596)

•  Vând cameră de luat
vederi, Panasonic, preţ 
950 000 lei, tel. 615275, li
rele 19—23. (920592)

9  Vând camionetă Mer
cedes Diesel 3,5 t, înma
triculată, caroserie Merce
des 220 şi piese componen
te, şâsiu ARO 240, Baia de 
Criş, str. Revoluţiei, nr. I, 
tel. 165. (920589)

•  Vând casă în con
strucţie, comuna Zam, preţ 
foarte avantajos. Relaţii 
la tel. 619081, zilnic 16— 
18. (920588)

•  Vând videocameră
„Panasonic" 303 C, nouă, 
televizor color, preţ con
venabil. Informaţii telefon 
626237. , (920587)

•  Vând televizor „Te-
lecolor". In stare bună, 
preţ 110 000 lei. Telefon 
620569. (920586)
. 0  Vând radiocasetofon 

Sanny Japan şl televizor 
alb-negru. tel. 616197.

. . (920584)
•  Vând sau schimb a-

partament trei camere, 
central (piaţă), cu două 
camere, central. - Deva, tel. 
612459. (920585)

•  Vând apartament Mi
cro 15 (două camere),' preţ 
informativ 4000 DM, ne
gociabil. Tel. 822928, după 
ora 15. (920575)

•  Vând maşină de tri
cotat, nouă, cu cartelă, 
marca Superba (Franţa). 
Preţ 700 000 lei. Tel. 660817, 
după ora 16. (920580)

•  Vând convenabil un
cort două persoane, doi 
saci de dormit noi, pentru 
câte o persoană, două ara- 
gaze voiaj şi alte articole 
de voiaj şi electrocasnfce. 
Tel. 626364. (920574)

•  Vând Dacia 1100, sta
re excelentă, preţ nego
ciabil. Deva, tel. 822000.

(920571)
•  Vând garsonieră mo

bilată, contactaţi între o- 
rele 15—18, Aleea Privi.

' ghetorilor, bloc 21, sc. II, 
ap. 38, Brad (peste Luncă).

(920603)
•  Vând două autoturis

me Opel Record, 2,0, cu 
şi fără talon, preferabil îm
preună. Lugoj — Cotul 
Mic, bloc 16, sc. B, ap, 3, 
tel. 0963-11793. (920563)

•  Vând apartament do* 
uă camere, Deva, Scări
şoara, bloc 34, sc. III, et. 
3, ap. 16, lângă piaţa nouă.

, (920604)
•  Vând urgent cuptor 

microunde capacitate 30

SOC. COM. HIDROCONSTRUCTIA S.A. 
BUCUREŞTI,

SUCURSALA RÂUL MARE-RETEZAT

ca sediul în  Brazi, comuna Râu de Mori,
VINDE PRIN LICITAŢIE PUBLICA, 

la da ta  de 25 august 1993, un num ăr de 25 re 
morci auto RM 13, de 8 tone.

P re ţu l de începere al licitaţiei este de 
159 500 lei.

înscrierile pentru  licitaţie se fac la biroul 
mecanizare al sucursalei, până la data de 25.03. 
1993

Licitaţia va avea loc la Parcul auto din ora
şul Haţeg, str. Oborului, la orele 10.

Relaţii suplim entare la telefon 770771, int. 
140, sau Ia sediul Sucursalei din Brazi, biroul 
mecanizare - (653)

fs. "Feir 824390, -orele î«-»  ■ 
23. (920605)

•  Vând apartam ent 2 
i camere, zona pieţei. Infor
maţii la fe l/ #20061, mfer- 
curi şi vineri Intre orei» 
18—20. (920000)

'- •  Piefdut legitimaţie ban-" 
iticapăt, pe irutftela Leaha 
Gh. Avratn, eliberată de 
Asociaţia pentru handica
paţi Deva, filiala Brad. jO 
declar nulă.

0  . Cumpăr garaj sau 
schimb garsonieră, contra 
garaj, plus diferenţă. In* 
formaţii Orăştie, P r i c iu 
lui, 28, ap. 22. (9203B

•  Vând Dacia 1310 TX 
— preţ negociabil, an  f a 
bricaţie 19®, decembrie. 
Deva, str. Liliacului, bl. 22,

aP«  V â n d  Fiat UNO DS 
Diesel, 9 «si, fabricat 1985, 
sistem antifurt, stare foar
te feună* preţ 4300 DM, B8» 
gociabii. Deva, tel. 620293.

•  Vând Citroen BX 19- 
TRD Diesel, închidere au
tomată, geamuri electri
ce, fabricat 1986. Deva/ 
tel. 621752, preţ 4400 D M

•  Vând aragaa cu bute
lie, dormeze, masă, scau
ne, tbaletă. T e l 811487.

•  Vând motor VW Golf,
convenabil, benzină, posi
bilitate adaptare Var®». 
Deva, te l  #5139. (920618)

•  Cumpăr cutie viteze
pentru autoturism TV. 
Telefon 625063. (920618)'

•  Vând cuptor cu mi
crounde, boiler 25 J, Aus
tria, punte Dacia, 2 arip i 
faţă Oltcit, baterie ISO A. 
Tel. 626® 1, orele 16—IA

(920629)

•  Organizăm excursii 
in Turcia, 25000 lei. Po
lonia 19,900, plus 20 mărci, 
Ungaria săptămânal. In
formaţii tel. 720803. (920212)

•  Efectuăm transpor
turi, camion S tone, tel. 
627932, Intre Orele 8—14, 
16—20.' (920569)

'•  S.C. AGREMENT-TU- 
RîSM SRL Deva, „Bar Cu
pola", angajează: ospă
ta r i  calificaţi. Vechime mi
nimă 5 ani, contabil cu ex
perienţă In comerţ şi trans
porturi. Efectuăm, trans
porturi marfă cu camioane 
de 3,5 t  şilO t ,  sub preţul 
pieţei. Tel. 627666, 619330.

• (920570)
•  Specialist autorizat, 

execut fotografii pe por
ţelan pentru monumente 
din marmură albă şi mo
zaic. Se aplică reduceri de 
preţ până la  20 la sută 
pentru eroii şi veteranii 
de război. Simeria, str. 1 
Mai, 24, fel, 661108.

(920525)
•  Şofer profesionist, vi

ză Germania, ofer servicii. 
TeL 622340. (920625)

0  Caut apartament 2—3 
camere pentru închiriat tn 
Deva. Relaţii la  telefon 
880854, orele 18—20.

(920582)

•  SERCO SRL De
va vinde case mar
cat omologate, cu TVA: 
Rohtech ECR 208, El- 
ka 82 M şi aparate de 
sudură import, Ger
mania. Tei. 613490.

(920581)

•  închiriez teren staţie 
autobuz Crişciar, acelaşi 
scop. Informaţii tel, 657055.

(920561)

•  Vând urgent ARO 244
Ţy n m i  K n m i/ i în n f tr î

W VCU1U UlgVlH
D, nou, 5 cauciucuri, 5 
jenţi, 5 camere, noi, sau 
schimb eu Dacia 1300, nouă 
nil ic c«*!trwvtiî Telefon 

(930565) 
lină de In

gl '# • '  *1V>

7;

•  Schimb apartament 2
camere Micro 15, cu auto- 
turisln Dacia 1310, plus 
diferenţă. Tel. 622928, du
pă ora 15. (920575)

•  Schimb garsonieră con
fort sporit Arad, cu simi
lar sau apartament 2 came
re, Deva. Tel. 617418.

(920619)

Telefon 
(920577)

•  i*ierdut căţeluşă şore- 
car, răspunde la  numele 
de Herta. Ofer recompen
să. T e l 718167. (920213)

0  P ierdut carnet şomer, 
pe numele Stanciu Danie
la. îl declar nul. (920583)

• SC . columna t i p o -
COM SRL Haţeg anunţă 
intenţia de majorare a a- 

„daosului la produse ali
m entare şi industriale până 
la  sută la sută. (920472)

•  Pierdut motan bir- 
manez aflat in tra ta 
ment medical. Deva, 
str. Carpaţi, bloc E  
ap. 2, teL 620319, re
compensă. (920599)

0 A trecut un an de 
când moartea nemi
loasă a luat din mij
locul nostru pe scum
pa şi iubita noastră 
mămică şi bunică 

ANGLITA SUCIU 
Dumnezeu sâ-î odih

nească sufletul ei buni 
Fiica Rodica, ginerele 
Demian şl nepoata A- 
lina. (920598)

I

I

I

loca-
1228/
des-

I
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I
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SOCIETATEA QOMERCIALĂ 
3 0 M F R U C T " S-A. ORAŞTIE

* A N U N Ţ A :
1. Organizarea - licitaţiei pentru predarea în 

ţie de gestiune, în conformitate cu H.G. nr.
1990 şi H.G. nr. 140/1991 a unităţilor de 
facere a legumelor şi fructelor nr. 1, 3, 4, 7, 8 şi 12 
din Orăştie.

2. Organizarea licitaţiei pentru închirierea spaţii
lor comerciale disponibile : Magazin desfacere Geoa- 
giu-Băi, Chioşc legtime-fructe Geoagiu-sat, Chioşc le- 
gume-fructe Gară Orăştie, Magâzin desfacere apă mi
nerală Orăştie.

Licitaţia are Ioc în data de 1 septembrie 1993, ora 
10, Ia sediul societăţii.

Documentaţiile pentru licitaţie pot fi consultate la 
sediul societăţii. înscrierile pentru licitaţie se fac 
până la data de 29 august 1993, la sediul societăţii, 
str. A. Vlaicu, nr. 4, unde vor fi achitate şi taxele de 
participare şi garanţia de 10 la sută prevăzută în do
cumentaţia de licitaţie.

Informaţii suplimentare Ia telefoanele 095641225 şi 
095641089.

I

I

I

I

I

I
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FOARTE IMPORTANT
Direcţia generală a finanţelor publice si 

controlului financiar ANUNŢA PE TOŢI Â- 
GENŢII ECONOMICI PLĂTITORI DE T.V.A. 
să se prezinte, începând cu data de 10.08.1993, 
!a unităţile fiscale pe raza cărora sunt aron
daţi, iar cei din mediul rural la sediul Direc
ţiei generale, în vederea ridicării decontărilor 
pentru T.V.A. şi cererilor de rambursare a 
T.V.A-

S.C. „METALOTEX“ S.A, DEVA

sediul In Deva, b-dul 22 Decembrie, bl. 4, | 
judeţul Hunedoara, organizează j

LICITAŢIE PUBLICĂ DESCHISA 
CU STRIGARE,

conform Legii 58/1991; H.G. 634/1991 şi H.G- 
758/1991, pentru vânzarea următoarelor ac
tive;

1. BALASTIERA — în comuna Veţel, cu 
activitate de extracţie de agregate de râu, pro
ducţie de materiale de construcţii, prefabricate 
şl confecţii metalice. Preţul de pornire — 
30 000000 Iei;

2. STAŢIE DE SPĂLARE AUTO CÂLAN 
— cu activitate de întreţinere auto. Preţul de 
pornire «** 3 000 000 Iei.

licitaţia va avea loc în data de 22^9.1993, 
ora IO, la sediul societăţii- fn caz de neadju- 
decare Ia prima etapă, se organizează etapa a 
II-a a licitaţiei, In data de 7.10.1993* ura ) i şi
etapa a IH-a, în data de 12,10.1993, ora 10. 

Dosarele de prezentare a activelor-------... _ — -------- şi crite
riilor specifice pentru preselecţîa parţldpanţi-
lor pot fi consultate la sediul societăţii, biroul 
tehnic sau ia telefoanele 095/611854; 095/

I

628069 ; 095/616725 şi 695/627890.
Pentru selecţionarea ofertanţilor, aceştia 

vor depune la sediul societăţii documentele pre
văzute de H.G. 758/1991, cu 10 zile înainte de 
data licitaţiei.

Participanţii admişi |a  licitaţie vor depune 
eu 3 zile înainte de data licitaţiei la casieria so
cietăţii :

— taxa de pafiiciţMie de 60000 le i ;
— garanţia de 16 ta sută din valoarea de 

pornire.
In preţul de pornire nu este inclusă valoa

rea terenurilor, urmând ca acestea să fie vân
dute cumpărătorului activelor cf- H.G. 331/*92.

S.C. ELVILA IMPORT-EXPORT SRL 

Deva, M. Emincscu 24

IHstribuitor autorizat de bere tip „Hophen 
Konig“, livrează en gros orice cantităţi, la pre- 

cel nud competitiv- (Ambalaj Ia schimb 
cu st. 1/2). (920461)

SOCIETATEA COMERCIALA
„ROMFRUCT“ S.A. ORĂŞTIE

cu sediul in  Orăştie, str. Aurel Vlaieu, nr. 4

Anunţă scoaterea la vânzare, in temeiul Legii nr. 
58/1091 şi H.G. nr. 634/1991, a activului:

DEPOZIT DE SEMUNDIiSTRIALIZARE Simeria,
str. A. Vlahuţă, nr. 6, pentru depozitarea şi indus- j 

trîalizarea legumelor şi fructelor.
Preţul de pornire a licitaţiei este de 8 800 000 lei. 
Taxa de participare este de 25 000 lei.
Garanţia de 10 la su tă : 880 000 lei.
Datele economico-financiare şi dosarul de prezen

tare pot fi consultate la sediul unităţii. Alte relaţii 
privind activul de mai sus şi condiţiile de partici
pare la licitaţie se pot obţine de la d-na Munteanu 
Elisabeta, la telefoanele: 095641225 şi 095641089.

Vânzarea se face prin licitaţie publică deschisă 
şi va avea Ioc în ziua de 20 septembrie 1993, ora 10, 
la sediul unităţii, str. Aurel Vlaicu nr.' 4 Orăştie. In  
caz de neadjudecare Se repetă licitaţia în data de 6 
octombrie 1993 şi 14 octombrie 1993, ora 10, la se
diul societăţii.

Terenul ocupat de activ nu face obiectul licitaţiei.
Taxa de participare şi garanţia de '10 la sută se 

achită la casieria unităţii sau în contul nr. 40844301, 
deschis la BASA-SA Orăştie, (652)

l
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