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;ia de stat 
se poate vira
in

Din informaţiile pe care 
le-ara obţinut de la Direc
ţia Muncii, persoanele care 
beneficiază de cont curent 
personal la o instituţie fl- 
naneiar-bancară pot soli
cita depunerea, în acest 
cont a alocaţiei de ' stat 
pentru «opife ; ./ri i Y

Pentru aceasta este nece
sar să se facă o solicitare 
pe bază de cerere tip — 
in două exemplare — (di
fuzată de către Direcţia 
Muncii la instituţiile fi
nanciar-bancare) la care să 
se anexeze în xerocopie 
comunicarea contului cu
rent personal.

Cererile vor fi apoi 
depuse la Direcţia de 
Muncă şî Protecţie Socială 
— Oficiul de Asistenţă So
cială, Noua măsura vine în 
sprijinul persoanelor care' 
beneficiază de alocaţie de 
stat pentru copii, elimi- 
mându-se astfel ■ timpul 
pierdut şi orele irosite la 
«.birou. (CR.) ■■ r ■

. « Au trecut 201 zile din 
ac, au ‘mai rămas 164;

•  Cuv. Simeon şi loan: 
Si. Prooroc lezcchicl;

•  Sărbătoarea Naţională 
a Belgiei;

•  1808. S-a născut SI- 
MION BÂRNUŢIU (m. 
1064). unul dintre spiritele 

remarcabile ale paşoptismu
lui românesc;- > v , ‘

•  1821. S-a născut VA
SULE ALECSANDRI (m. 
1890),“ scriitor de seamă al 
generaţiei de' la 1848;

•  1893. S-a născut LUCA 
ION CARAGIALE (Luky) 
fiul mai mic al lui I.L. 
Caragiale (m. 1921), poet 
simbolist.

Perlă in instanţă.

„Ea n-avea nici un 
pic de cultură. In 20 
de anţ de servicii nu 
dezlegase nici măcar 
un rebus..."

G Â N D IN D  L A  V IIT O R

4 pagini •  70 lei j

Cu puţine excepţii, aso
ciaţiile agricple constituite 
in scop productiv de că
tre proprietarii de pă
mânt, prin liberă iniţia
tivă, şi-au asigurat o bună 
bază materială,., preluând 
o parte din ‘patrimoniu! 
fostelor cooperative- agri
cole, din- fonduri, de in
vestiţii sau utilizând cre
ditele ; acordate de stat în 
condiţii avantajoase. Evi
dent, dispunând de o do
tare proprie cu tractoare, 
maşini ' şi Utilaje agricole, 
există posibilitatea ca lu
crările*.agricole să f ie , e- 
.fectuate, în perioadele op.- , 
tiine, de calitate şi cu 
cheltuieli minime, având 
în vedere că serviciile prin 
Agromec sunt, uneori, mai 
costisitoare, acestea fiind 

'şi plătitoare de TVA. Con
curenţa cu Agromecurile, 
realizată datorită procu
rării de utilaje de către o 
serie de, particulari, se vede

şi acum, la vremea sece
rişului. Unii dintre ei cu 
posibilităţi materiale au 
cumpărat combine clin im
port de mare randament,, 
aceştia putând (neplătind 
TVA şi „găsind11 motorina 
în condiţii mai avanta
joase) să facă recoltatul ]|a 
costuri mai reduse. Spre 
exemplu, diferenţa de ta
rif este de 20—30 mii lei 
la hectarul de grâu secerat. 
Ea fel se întâmplă şi la 
alte categorii de lucrări a- 
gricole. "■ ■ ■ -1

p  posibilă soluţie pen
tru a diminua costurile o* 
reprezintă procurarea , de 
utilaje, pentru . dotarea 
proprie, beneficiind de fa
cilităţile oferite priri acor
darea de credite cu do
bândă subvenţionată, în 
baza Legi; nr. 83/1993, ’ a 
H.G. nr. 267 şi 349/1994.

între asociaţiile agricole 
ce şi-au exprimat aseme
nea opţiuni se- află şi cea

din Peştişu' Mare, âi cărei 
preşedinte este ... di loan 
Gherghel. Asociaţia respec
tivă are cultivate 68 de 
ha cu grâu şi 130 cu po
rumb, cereale care promit 
o recoltă bună datorită 
modului cum au fost în- 
grijile şi întreţinute cul
turile respective. Tot aici 
au mai fost în cultură 10 
ha cu orz, însă preţul a- 
cordatr chiar la o produc
ţie de 2500. kg boabe, la ■■ 
ha, de. abia acoperă/chel
tuielile efectuate.

Gândind mai mult la vi
itor, este bine .ca fiecare 
asociaţie să găsească mo
dalităţi de ă  valorifica pro
duse care să. asigure consti- 

. tuirea fondurilor proprii 
— de la 15 la sută — ne- 

' casare accesului Ia creditele 
cu dobândă subvenţionată 
pentru procurarea de trac
toare, maşini şi utilaje a. 
gricole.

NICOLAE TIRCOB

Ne aflăm, iată, deja în 
plină vacanţă parlamen
tară, După un final zgo
motos şi spectaculos, în 
care s-a dorit, din par
tea unor parlamentari, 
nici mai mult nici mai 
puţin decât căderea gu
vernului şi a preşedinte
lui, după electrizante în
crucişări de spade, vul
canul parlamentar şi-a 
întrerupt erupţia, oratorii 
şi-au pus la păstrare tex
tele nerostite încă, mi
crofoanele au amuţit şi 
peste tot s-a aşternut, 
brusc şi odihnitor, liniştea 
vacanţei.'

Da, este Vacanţă, se 
mai face ea ceva politică, 
estivală, dar lucrurile se 
cer acum a fi studiate cu 
sânge rece, căci timpul 
zboară şi vine toamna, 
se va deschide o nouă 
stagiune politică şi va fi 
nevoie ca totul să fie 
reluat de la capăt.

zidat de dumnealui şi — 
într-o atmosferă de vese
lie generală —■ serbează 
un jubileu supervizat de 
dl. preşedinte Iliescu, 
care a ţinut — zâmbitor 
— să participe la această 
festivitate fără rost.

Desigur, nu putem sta 
toată ziua încruntaţi şi 
moroeănoşi, nu putem 
să ne jelim perpetuu, dăr 
parcă sunt prea multe 
surâsuri în această plină 
vară! Nu mai este mult 
până când se .vor împlini 
cinci ani devia eveni
mentele din decembrie 
1989 şi, în perspectiva ţi
nui bilanţ care se va face, 
fie că vor sau nu vor 
unii şi alţii, se va pune 
întrebarea: încotro ne-am 
îndreptat în aceşti ani, ce 
rezultate concrete se pot 
enumera? Reforma econo- 

mică şi restructurarea sunt 
întârziate, privatizarea s-a 
făcut doar pe ici pe colo,

* *
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In perioada 15—17 iulie a.c. s-a desfăşurat examenul de calificare J 
■ profesională a infirmierelor ce au frecventat cursul organizat de către |
' inspectoratul de Stat Teritorial pentru Handicapaţi al judeţului Hune- .
| doara, începând eu data de 10 februarie 1994.
' Au participat 17 cursante de la Căminul — spital Brănişca şi Câmi- j 
|  nul de bătrâni Brad, obţinând medii între 7 şi 10. . J
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Aşadar vacanţa parla
mentară se află sub sem
nul zâmbetelor ri’* de unde 
şi titlul parodiat al în
semnărilor da faţă. Su
râde la Cotrooeni dl. 
preşedinte — zâmbetul 
pentru liniştea noastră i 
A mai trecut printr-6 în 
cercare grea. De data 
aceasta nu a mai fost 
vorba de presiunile o- 
bişnuite, s-a încercat o 
lovitură de şoc, vizând 
suspendarea din funcţie, 
inţerpretându-se tenden
ţios o afirmaţie ciintr-un 
discurs la Şatu Mare. Cu
sută cu aţă albă, acuza
ţia „nu a ţinut*’... '

Surâde la palatul Vic
toria şi dl. Văcăroiu, pri
mul nostru ministru, cu 
zâmbet uşor. ştrengăresc. 
„Halal naţiune, înc-o mo
ţiune...!''. Şi aici s-a în
cercat o lovitură : dură,

■ guvernul fiind acuzat de 
incapacitate' în ansamblul 
său. Fiind vorba de un 
fault, majoritatea parla
mentară — oameni şi ei, 
vedeau noaptea meciu
rile de la Cupa moridjală 
—- l-a sancţionat cu car
tonaş. De fapt guvernul şi 
majoritatea parlamentară, 
după atâtea moţiuni, au 
dobândit o anumită imu
nitate în. faţa acestora.

Zâmbete se întâlnesc şi 
. în tabăra opoziţiei, deşi 

pe alocuri sunt şi figuri 
încruntate. Dl. Emil 
Constantineseu, cu un 
surâs uşor „academizat", 
pare a spune: „Asta nu 
a fost nimic, staţi să- ve
deţi ee va veni" iar sta
rul postdeccmbrist, fostul 
prim-ministru, dl. Petre 

Roman, îşi convoacă menw 
brii primului guvern pre-

prin - părţile neesenţiala, f 
certificatele de proprietate * 
zac prin sertare fără va
loare sau le vând bru
neţii la piaţă sub numele 
de „acţiuni", numai Dum
nezeu ştia1 cât pământ 
este nelucrat, investirile 
sunt aproape paralizate, 
preţuri mari, salarii ne
îndestulătoare, violenţă şi 
corupţie, şomaj şt intregi 
categorii sociale defavo
rizate.- tinerii, bătrânii, 
intelectualii etc, etc.

Toate acestea sunt pro
bleme grave şi sunt ferm 
convins că atât preşedin
tele, primul ministru şl 
coaliţia majoritară, cât şî 
opoziţia, parlamentarii în 
întregimea lor, oamenii 
de bună credinţă din 
această ţară le cunosc şî . 
se străduiesc să găsească ţ 
soluţii, dar fiecare pe f 
felia lui. _ Or, într-o atare 1 
situaţie grea — amplifi- \ 
cată şi de 6 serie de îm- 4 
prumuturi externe pe care t 
tot România trebuie să le J 
plătească -r- singura so- j 
luţie pare a fi dacă nu ( 
consensul naţional, mai ) 
greu de obţinut, cel pu
ţin un pact politic şi o , 
concentrare de forţe pen
tru ieşirea din impas, Nu 
contează ce culoare poli
tică ai, dar dacă ai. o i- 
dee bună pentru ţară să 
poată ^fi valorificată; Nil 
prin lupte fratricide şi şi
cane politice carnavaleşti 
poate fi şcoasă ţara din 
criză, ci prin efortul con
centrat al tuturor forţe
lor.

Altfel vom rămâne doar C 
eu zâmbetele... , (•

TI BE RUJ 1STRATE ţ
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o  PARTIDUL MUNC1TORI- 
- LOR Ş l ŢĂRANILOR. Dnii Va- 

sile Govâjdean şi Gheonjhc Sava 
— preşedinte, respectiv vicepre
şedinte, ai Partidului Muncitorilor 
şi Ţăranilof , din România, cu 
sediul în Arad, şir, M. Emincşcu, 
nr. 2, îi roagă pe toţi simpati
zanţii acestei formaţiuni politice 
să-i contacteze la adresa de mai 
sus ori la ' telefonul 057—21208Î, 
in vederea înfiinţării unei filiale 
în judeţul Hunedoara. (D-G.j

0  LOTUL UE FOTBAL AL
„3fe,. . \’J r'

CORVINU LUI HUNEDOARA 
azi pleacă spre Herculane, unde 
sub conducerea antrenorului prin
cipal Remus Vlad se pregăteşte 
pentru noul Campionat al Diviziei 
Naţionale până la 1 august când 
,se reîntoarce la Hunedoara. (SC.)

O BARTER. Acceptând un 
sistem de decontare mai „ono
rabil“ în condiţiile blocajului f i 
nanciar, de curând S.C. „Sider- 
mct“ Călău a prim it — la schimb 
de metal — o combină de recol
tat cereale păioase, cu care vina 
in  sprijinul ~ agricultorilor din 
zonă. (N.T.)

O  NEDUMERIRE. Dl Traian 
Crîstotu, vlceprimarul comunei

Băcia, exprima nedumerirea cc- 
lor peste 100 de crescători de 
vaci cu lapte din salul Petre ni, 

deoarece aici nu s-a deschis un 
punct de colectare şi nu se preia 
nimic d in  surplusul ce ar puica 
contribui la aprovizionarea popu
laţiei cu acest produs. (N.T,)

O  PRIVATIZARE SAU SPE
CULĂ? in  piaţa de alimente din 
oraşul Brad au apărut diferiţi 

întreprinzători care cumpără pâine 
de la secţia de panificaţie din 
localitate, apoi o revând. C'onsb 
derărn că asemenea practici tre
buie stopate la timp de cei in 
drept, căci este inadmisibil ca 
la o vânzare de 1 kg pâine, la 
care nu-ţi aduci nici o conirU:

buţie la fabricaţie,- să câştigi câte 
50 dc Ici nemunciţi (AU.)

©  LICITAŢIE. Săptămâna tre
cută, în Vulcan, la sediul con
siliului local, a avut loc conce
sionarea prin licitaţia publică a 
unul teren în suprafaţă de 17 
mp., situat în bulevardul Mihai 
Viteazul, pentru construirea unui. 
spaţiu cu profil de servicii, res
pectiv reparaţii radio-tv. Ofer
tele celor doi participanţi au 
oscilat între 650 lei minim şi 
WQ0 lei maximfmpfan. (D.A)
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In analiza Asociaţiei judeţene de fotbal
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CAMPIONATUL JUDEŢEAN

Campionatul judeţean de fotbal — 
seniori s-a desfăşurat şi in anul coiri- 
petiţional trecut in seria Valea Mu
reşului intre 10 echipe Iar in seria Va
lea Jiului intre 6 formaţii. Fără să se 
înregistreze un salt calitativ deosebit 
•pe Valea Mureşului cele mai bune re
zultate le-au înregistrat E.G.C.L. Că- 
ian şi Favior I Orăştie iar în Valea 
Jiului, Minerul Livezeni. Au promovat 
în Divizia C câştigătoarele seriilor 
E.G.CX. Călan şi Minerul Livezeni şi 
Favior Orăştie care a învins în meci 
de baraj pe Utilajul petroşani cu 0—1.

Cu toate greutăţile financiare şi ma
teriale ce există ia fiecare club, este 
imperios necesar ca secţiile de fotbal, 
ajutate de sponsori, societăţi comer
ciale sau agenţi economici, să acorde 
toată atenţia amenajării şi întreţinerii 
corespunzătoare a terenurilor de joc, 
a bazei materiale — vestiare, cabine 
pentru arbitri, a echipamentului spor
tiv. Conducerile secţiilor şi ale du
hurilor de fotbal să analizeze starea 
disciplinară, din rândurile jucătorilor, 
să prelucreze instrucţiunile şi regula
mentul de joc pentru a se instaura pe 
toate terenurile de sport o stare 
disciplinară corespunzătoare care să 
asigure creşterea valorii fotbalului prac
ticat şi în campionatul judeţean, unde 
există un număr destul de mare de 
tineri jucători ce pot ajunge într-o dl- 

, vizte superioară.

CALITATEA ARBITRAJELOR
Exprimând un adevăr, fotbalul ju

deţean hunedorean beneficiază de un' 
corp de arbitri valoros, care cuprinde! 
arbitri cu experienţă dar şi de certă] 
perspectivă. In campionatul trecut, a 
sporit numărul meciurilor disputate în 
litera prevederilor regulamentare da
torita competenţei arbitrilor, ţn ediţia 
trecută s-au acordat 447 cartonaşe gal
bene şi 45 roşii ce denotă exigenţa ar
bitrilor dar şi starea disciplinară pre
cară a unor jucători seniori. Remar
căm starea disciplinară bună la pri
mele 2 clasate Mureşul Deva şi Mine
rul Certej, iar la polul opus sunt 
A.S.A. Aurul Brad <— 40 de carton ' 
galbene şi 4 roşii, Victoria Călan ~  
34 galbene şî 4 roşii, Metalul Crişcior 
— 30 galbene şi 4 roşii, Constructorul 
Hunedoara — 50 galbene şi 3 roşii

Din păcate au fost şi căteva partide 
care au ‘degenerat din cauza arfe! 
(Constructorul Hunedoara — Minerul 
Ghelari; Minerul Aninoasa — Minerul 
Certej; Victoria Călan — Aurul Brad; 
Mureşul Deva — Minerul Certej); unde 
deşi au fost delegaţi arbitri experi
mentaţi, au arbitrat slab, confuz, creând 
atmosferă tensionată pe teren *1 în 
tribune. Motive în plus pentru Comisia 
judeţeană de arbitri — care ar trebui 
întărită cu arbitri ce s-au afirmat în 
ultima perioadă — să ia toate măsurile 
ce se impun pentru creşterea calităţii 
arbitrajelor în viitorul campionat.
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ETAPA JUDEŢEANĂ 
A CUPEI

Competiţie fotbalistică 
tradiţională, Capa Româ
niei la fotbal — preocupă 
în cel mai înalţ grad de 
organizare şi pe Asociaţia 
judeţeană de fotbal. fn 
faza judeţeană a acestei 
prestigioase competiţii *93— 
'94 au participat 32 de «- 
chipe şi în premieră ab- 
solută In finala judeţeană 
s-au întâlnit ia Simcria 
Favior I Orăştie şi E.G.CX. 
J/ălan, câştigători cu 5—3 
(în preliminării) fotbaliştii 
din Orăştie s-aa calificat 
în faza următoare a Cupei 
României, jucând în com
pania Unei divizionare B.

Apreciind cum se cuvine 
performanţa fotbaliştilor 
de la Favior Orăştie •— 
promovarea în Divizia C 
şi calificarea în etapa su
perioară a Cupei României, 
credem că e de datoria 
conducerii clubului de a 
lua măsurile ce se cuvin 
în organizarea meciurilor 
de acasă, eliminând lacu
nele sesizate până acum, 
precum şi pentru întărirea 
lotului şi buna pregătire 
a nou'ui sezon fotbalistic.

JUNIORII — VIITORII FOTBALIŞTI

Un adevăr de necontestat: 
cine se preocupă cum se 
cuvine de pregătirea şi 

‘ instruirea viitorilor fot
balişti. cine poate rupe 
din puţinul existent din 
„vistieria" clubului sau 
asociaţie! sportive şi 
poate cheltui pentru ca 
şi antrenorii de la juni
ori să-şi poată fape dato
ria, are satisfacţia for
mării propriei pepiniere 
de fotbalişti şi economisi
rea unor însemnate su
me de bani racolării, a- 
ducerii unor fotbalişti din 
alte părţi. Ne face plă
cere să consemnăm efor. 
turile ce se depun la Mi
nerul Ştiinţa Vulcan, Mu
reşul Deva, A.S.A. • Ar
mata Aurul Brad şi Vic
toria *90 Călan în pri
vinţa creşterii tinerei ge. 
neraţiL Aşa se face că 
la Mureşul Deva se pre
conizează titularizarea a 
nu mal puţin de 3 Ju
niori crescuţi în propria 
pepinieră ce dovedesc o

pregătire superioară şî 
ataşament faţă de culo
rile clubului.

Nu trebuie să se scape 
nici un moment din ve
dere eliminarea unor acte 
de indisciplină ce să ma
nifestă şi In rândurile tt. 
nor jucători mai ales de 
la Divizia C. In campio
natul trecut, -au fost a* 
cordâte de arbitri nu mai 
puţin de 148 cartonaşe 
galbene şi 33 roşiii Cam 
mult pentru aceşti tineri 
care vor să ajungă fot
balişti divizionari.

Asociaţia judeţeană do 
fotbal a mai organizat fi 
Campionatul judeţean ftl 
echipelor de juniori IB  
şi cădeţi a cărui analiză 
şi aplicarea noii formule 
pentru următoarea ediţie 
a campionatului se vor 
efectua la viitoarea şe
dinţă cu antrenorii şi 
instructorii din acest e- 
şalon fie va avea loc în 
luna august a.c.
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C e aşteptăm de la noul campionat?
In contextul deosebit de favorabil re- măsură mai mare ia toate echipele a 

vigorării fotbalului creat de marea popu- antrenorilor şi instructorilor ce se o- 
laritate ce s-a bucurat în America Cam- cupă de copii şi juniori e  asigurarea 

, pionatul Mondial de fotbal, de frumo- unor condiţii corespunzătoare de desfă- 
sul şi apreciatul succes obţinut de tri- şurare a partidelor de fotbal pe toate 
colorii noştri, se cere ca şi în Divizia Q terenurile, ambianţă corespunzătoare în 
— faza judeţeană, In Campionatul jude- rândurile spectatorilor din tribune •  
ţean de fotbal, conducerile asociaţiilor, implicarea în mai mare măsură a aso- 
cluburilor şi ale secţiilor de fotbal să ciaţiilor judeţene de fotbal în efectua- 
reconsidere; * pregătirea şi organizarea rea controlului asupra desfăşurării co- 
superioară a pregătirii fotbaliştilor, corn- recte, cinstite, a tuturor meciurilor din 
pletarea loturilor şi a numirii antreno- campionat şi Cupă, sporirea exigenţei 
rilor în conformitate cu actualele ce- observatorilor delegaţi la jocuri * în» 
rinţe ale fotbalului modem t  creşterea tărirea Comisiei judeţene de arbitraj, 
preocupării pentru respectarea ordinii creşterea răspunderii sale, testarea ar
şi disciplinei în incinta stadioanelor şi bitriior şi a delegării lor, sancţionarea 
pe terenurile de joc •  interes mai mare celor care se abat de la regulile corec- 
penţru promovarea spectacolului sportiv, tltudinii, ale încălcării regulamentului 
renunţarea la tentativei* de trucaj ala de joc, v
unor meeiuri •  manifestarea unui tete» ..;/rr_l"**-!
res crescut pentru creşterea viitorilor Pagină realizată de
fotbalişti, încurajarea şl stimularea te SABIN CEBBU, MIRCEA SARBţj
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S.G. MECOMET S R L. HUNEDOARA 

V 1 Telefon 72926?

Unic distribuitor al produselor

SjG. RUBIN KING ORADEA 

Distribuie Ia beneficiar: 

f i  prafuri de îngheţată} 

fi cornete RK 1; RlC 2; 

f i emulgător pentru îngheţată. (114);

Ari, 21 Iulie a x ,  o-
rele 10, la Casa de Cul
tură a mânid^lUlul De- 
va are loc simpozion 
ştiinţific pe tema: «Fă» 
dările hunedorene 
argument o ecoprotee- 

toare", organizat de sec
ţia de ştiinţele naturii 
a Muzeului Civilizaţiei 
Dacice şi Romane te 
colaborare cu „Rom 
silva" 3SLA- şi Societatea 
„Progresul silvic". |ft  
cacjrul acestei mani
festări ştiinţifice se vor 
prezenta şl dezbate 
aspecte ale conservării 
şi protejării fccsirieme» 
lor naturale forestiere 
hunedorene. (SJB.)
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S.C. MAREŞ TUR ORĂŞTIE

cu
■ m

\
Organizează transport în Germania, 

plecare în fiecare duminică, ora 9, din Orăştie I 
d  ora 10 din Deva, pe traseul Arad Nurn- 
berg Heilbronn — Stuttgart — Pforzheim —■ 
Karslsruhe.

Mai umanizează excursii săptămânale (du
minica) In Polonia (Varşovia) eu  plecare la ora 
9 din Orăştie de ]a sediul firmei din strada U- 
nilil, nr. 5, la ora 7 din Hunedoara şi la ora 8, 
din Deva,

Cele mai avantajoase preţuri.

Informaţii Ia telefoanele: 941449 şi 947442,

C o n s iliu l lo c a l a l  m u n ic ip iu lu i H u n e d o a ra ,

PROIECTUL DE BUGET PE ANUL 1994

I, Venituri totale
din care:

L Venituri proprii
i .  Sume defalcate din impozit pe salarii 
|  Transferuri de la bugetul statului

II. Cheltuieli totale
• f in  care: • • ...> \

1. Cheltuieli social-euiturale
a) , sănătate — cheltuieli materiale
b) . cultură
c) . asistenţă socială

2. -Gospodărie comunală 
din care:
— investiţii:

3. Cheltuieli pentru administraţia publică locală 
din care:
—  prestaţii gardieni publici '*-•••, ' ■?

L  Transportul în comun

. 5. Alte acţiuni -m.

6. Fond de rezervă

Consiliul local Deva
HOTĂRÂREA Nr. 55'1994

privind organizarea activităţii de deratizare şi dezinsecţie 
în municipiul Deva

S'
■ V

— mii lei — (

s5 372 115
V 
t

1 177 155 i 
1320 090 t
2 875 000 j

5 372 115 V
\

1 175 936 \
1 080 000 [ 

96 544 ) 
49 392 V

3 875 124

1 775 000

s 
s 
\  
\

203 448 \

46 827 

163 162 

20 201 j 

4 234 {

Examinând referatul Ser
viciului de gospodărie co
munală şi administrarea 
domeniului public şi pri
vat, privind necesitatea 
realizării activităţii de de
ratizare şi dezinsecţie, 

Având în vedere rapor
tul comisiei de specialitate: 

In temeiul Hotărârii Gu
vernamentale nr. 794/30 de
cembrie 1993, privind stabi
lirea şi sancţionarea con
travenţiilor la normele sa
nitare, veterinare, ale art. 
21 lit. „1“ şi „r“ precum 
şi ale art. 29 din Legea 
administraţiei publice lo

cale nr. 69/199},

H o t ă r ă ş t e :
Art. 1. — Pentru asigu

rarea eficienţai acţiunilor 
de combaterea dăunătorilor 
te stabileşte ca operaţiile 
de dezinsecţie să ne reali, 
zate pe raza municipiului

în perioada 10 iulie — 31 
august a.c. iar operaţiile 
de deratizare în perioada 
1 septembrie — 30 octom
brie ax. .A .'

Art. 2. - -  Regiile auto
nome, societăţile comerciale 
sau alţi agenţi economici 
precum şi persoanele par
ticulare şi asociaţiile de 
locatari sunt obligate, po
trivit normelor sanitare, să 
realizeze dezinsecţia. şi de
ratizarea spaţiilor pe care 
le au în proprietate sau în 
folosinţă în perioadele pre
văzute Ia art. l.

Vor fi dezinfectate şi 
deratizate cu prioritate 
subsolurile termice nevizi- 
tabile sau parţial vizita- 
bile, canalele termice, spa
ţiile de creştere a anima
lelor domestice, spaţiile de 
producţie şi depozitare £ 
produselor alimentară şl 
nealimentare, locurile de

depozitare a resturilor me
najere.

Art. 3. — Dezinsecţia şi 
deratizarea se vor realiza 
prin agenţi economici auto
rizaţi pentru asemenea ac
tivităţi.

Art. 4. — Serviciul de 
gospodărie comunală şi 
administrarea domeniului

§ublic şi privat precum şi 
iroul comercial al consi

liului local vor urmări e- 
xecutarea prezentei hotă. 
rări. la  acest scop se vor 
organiza controale împre
ună cu organele sanitare 
de resort şi se vor stabili 
şi sancţiona contravenţional 
/aptele care încalcă nor
mele sanitare veterinare sau 
care nu asigură şănătatea 
populaţiei.

Art, 5. — Prezenta ho
tărâre vg fi dată publici
tăţii Jn termen de 5 zile 
d e  la adoptare, .... _
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mulţi oaspeţi)* Programarea este făcută pp ort 
mese, pe tot timpul sezonului, de jO—18—21 t 
pentru a evita înghesuiala, pierderea de timp.

de tratam ent balnear
•o La Geoagiu-Băi, în frumoasa staţiune balneocli
materică din judeţul nostru, între multele hoteluri, 
vile, restaurante, ştranduri, alte servicii puse la dis
poziţia celor ce vin aici la odihnă ş{ tratament, pen
tru perioade de timp tnai mari sau mai mici fiinţează 
şi aşa-numita, mai-nou, Bază de tratament balnear, 
fosta „Vatramont", fostă a UNCAP, aflată acum în 
coordonarea directă a Ministerului Muncii şi Protec
ţiei Soeialc. Ce înseamnă această coordonare? în
seamnă că oferă servicii pensionarilor din toate do
meniile de activitate, inclusiv din agricultură.

Este unitatea cea mai bună în ultima vreme, 
cea mai solicitată, cu prestaţii dc înaltă calitate şi 
eficienţă. Iar aceasta — pe de o parte — datorită 
nivelului de coordonare, fiind subvenţionată intr-o 
proporţie oarecare de către stat, având în vedere 
pungile relativ subţiri ale clienţilor, iar pe de altă 
parte — datorită condiţiilor şi serviciilor excelente 
prestate de personalul unităţii. Oricine se poate con
vinge cătcându-i pragul chiar şi numai pentru o zl 
sau două. ,

f .  I A  BAZA... BAZEI ~
După cum sublinia dl Petru Doncea, directorul 

unităţii, Baza de tratament balnear Geoagiu-Băi în
seamnă:-

•  Hotei eu 245 de locuri de cazare în cartiere cil 
2 şi trei paturi. La această oră gradul de ocupare 
este depăşit. Vin mulţi oameni, de regulă, pensiemari, 
mai în vârstă, cu copii, cu nepoţi, fiind primiţi cij 
toţii; U se mai dă un pat pliant, o saltea, nimeni nu_ 
este refuzat. Biletele se procură prin Direcţiile Jude* 
ţene de Muncă şi Erotecţie Socială, Ia preţuri dfe 5? 
la sută din pensia «tini care cumpără biletul. ,

•  Baza de tratament — singura care funcţionează 
la această oră în staţiune —, asigură servicii tuturor 
pacienţilor, nu numai celor de la această bază de 
tratament. Relaţii amănunţite, la obiect, de la dl. dr, 
Leontin Jurjeu* şeful dispensarului clinic balnear. .

•  Cantina cu 150 de locuri la mese. Acum, 18 
plin sezon, lucrează pe Are; schimburi, servind trei 
mese pe zi la peste 450 de persoane (mâncare m ulţi 
bună, consistentă, după cum aveau să ne spună mai

ore şi pe 
zilă.

CHEM ARE

O procedură eficientă: duşul subacval.

■7V ; ASISTENŢA MEDICALA
Cândva, la Geoagiu-Băi .asistenţa medicală era 

asigurată de Un corp de medici şi personal mediu 
destul de numeros, competent, operativ, plin de so
licitudine faţă de pacienţi.

Noua condiţie de organizare în turism, costurile 
sociale extrem de ridicate şi în acest domeniu au di
minuat şi aici volumul personalului, implicit al ser
viciilor de specialitate.

Relaţii amănunţite, la obiect, ne dă dl. dr, Leon
tin Jurjeu.

— Asistenţa medicală pe întreaga staţiune Geoagiu 
Băi o asigurăm noi, dispensarul policlinic balnear, 
respectiv cei doi medici şi 18 cadre medii şi asistenţi, 
dintre care şase sunt nevăzători, care prestează pro
ceduri de masaj, şi 30 de infirmieri — băieşi. In pri
mul rând li deservim pe cei care vin la odihnă şi 
tratament aici, la  fosta bază a UNCAP, dar şi pe cei 
veniţi la celelalte hoteluri şi vile din staţiune care 
sosesc cu bilete sau pe cont propriu. Tocmai de aceea, 
acum, in plin sezon, suntem foarte, foarte aglome
raţi.

— Care-j dotarea, dle doctor?
— In general, baza-i mică, puţin înghesuită iar 

dotarea este cam modestă, veche, obosită, deşi este 
completă pentru cei 200 de pacienţi pentru câţi este 
organizată. Avem două bazine, asigurăm băi la cadă, 
avem o secţie de hidroterapie — cu băi galvanice, 
duş subacval, aluziuni, masaj foarte bine organizat, 
cu cei şase maseori, o sală de kinetoterapie, deci de 
gimnastică medicală, efectuăm proceduri de aerosoli 
cu apă minerală de la izvorul B, precum şi electro- 
fizldteraple. Sigur că noi ne dăm silinţa să-î primim 
şi să-i servim pe toţi pacienţii şi aş spune, fără falsă 
modestie, că reuşim în bună măsură deşi este încă 
loc destul pentru mai bine. Şi mă refer, în primul 
rând, la dotarea cu câteva apărate'noi, dar şi la <j 
mai temeinică acoperire cu personal mediu şi cu me
dici

— Prescrieţj şi medicamente, aveţi şi un punct 
farmaceutic In cadrul bazei?

— Ceva amar, de trei Iun-, ni s-a interzis să
mâi dăm medicamente compensate la pacienţi. Doar

•  SERVICII
gaganiiii
eu pot să dau 50 Ia sută, dar numai pentru salariaţii 
mei, care locuiesc în Geoagiu-Băi, însă colegul, dr. 
Nicolae Hususan, nu are voie. Nu e normal.

Şi încă un lucru extrem de important: până în 
1392, am avut şi un serviciu de gardă. Acum nu-1 mai 
avem. Aşa că numai cu doi medicj în toată staţiunea 
este foarte greu. Privind farmacia, este una, de stat, 
în staţiune, destul de slab aprovizionată. Este una şi 
îh comună, particulară dar avem şi noi un punct 
farmaceutic în bază, mai modest, pentru situaţii mai 
deosebite. •

SOLICITUDINE
Oamenii care lucrează la această bază sunt re

lativ puţini, dar ei alcătuiesc un nucleu solid, uni
tar şi pun umărul la jţoate treburile necesare. L-am 
pus în oarecare dificultate pe di. Petru Boncea atunci 
când l-am rugat să facă unele evidenţieri. „Mi-e sin
cer greu şi n-aş vrea s i  nedreptăţesc pe careva. Sun
tem colegi şi nimeni np face mofturi, nu refuză sar
cini, nu se abate de ţa disciplină. Numaj împreună 
am reuşit lucrurile bupe care sunt mândria tuturor: 
Vreau să zic: centrala jtermicâ, gospodăria anexă, te
lefonia modernă, mâncarea bună de la cantină, soli
citudinea de la tratamente, ordinea şt curăţenia, mul
ţumirea pacienţilor. X >

Şi totuşi am jnsistşt să amintească măcar câteva 
nume. Ar fi: administratorul cantinei, Nicolae Sibi- 
şan, bucătarul şef Dorin Glea, ospătarele Irina Dân- 
can şi Maria Dan, Fecepţionera Elena Hopidea şi, de
sigur ,dnij. doctori Leohtin Jurjeu şi Nicolae Huîusan, 
asistentul principal Petre Racoviţă, asistenta Ina Gol- 
guţ. Dar colectivul întreg este ca un singur om. Ca 
cel mai bun. : V. .

GOSPODĂRIA ANEXA
In multe locuri s-au distrus valori, s-au degradat 

bunuri. Aici, prin grija directorului unităţii, gospo
dăria anexă nu doar că nu a dispărut, dar ea se află 
în continuă dezvoltare, modernizare. Aşa se reuşeşte 
Ca aproape 50 la sută din necesarul de carne de porc 
al cantinei să fie asigurat din resursele gospodăriei 
anexe. Acum se intenţionează şi cumpărarea câtorva 
vaci cu lapte, pentru necesităţile zilnice.

CE SE MAI „CAUTA“ LA GEOAGIL BAI
lntr-o staţiune frumoasă şi liniştită ca Geoagiu 

Băi, de mult cunoscută şi recunoscută pentru condi
ţiile ei naturale, dar şi pentru tratamentul balnear 
calificat, competent şi eficient, se tratează:

— afecţiunile aparatului locomotor, reumatisme 
degenerative în principal, reumatisme inflamatorii — 
în afara puseelor evolutive, reumatisme poliarticulare;

— bol| ale sistemului nervos periferic şi ale sis
temului vascular periferic; ' - -

— afecţiuni ale aparatului respirator, — trata
ment bine văzut şi indicat, testat şi atestat de Insti
tutul de balneofizioterapie; pentru că ia Geoagiu-Băi 
aerojonizarea este fantastică, mult superioară cetei 
de la Herculane, iar apele minerale sunt, dc aseme
nea, deosebit de eficiente în afecţiunile ce se tratează 
aici, în cura internă, pentru gastrite hiperacide, co~ 
lopatiif'dischinezii biliare şi chiar pentru afecţiuni ale 
aparatului urinar. v  -

Mai nou se încearcă şi tratarea nevrozelor, in 
care se obţin rezultate excelente. Din păcate, nu se

mai pot utiliza bazinele vechi, de la baza nr .1, cu 
apă termală neîncălzitâ, având temperatura, la izvor, 
de 29—30 grade C, bazine abandonate, ca şi întreaga 
bază de tratament de acolo. Că aşa-i cu locaţia de 
gestiune, cu economia de piaţă...

CENTRALA DE ÎNCĂLZIRE PROPRIE
Ani de zile, personalul şi clienţii Bazei de trata

ment balnear Geoagiu-Băi au stat în frig, au fost lip
siţi de apă caldă, s-au certat pe această temă cu cel 
de la S.G.C.L. Geoagiu, care le  încasau bani grei 
pentru serviri; modeste, chiar pentru prestaţii ne
efectuate. Actuala conducere a bazei şi-a propus să 
lămurească definitiv problema, a insistat în dreapta 
şi-n stânga, a mai fost purtată pe drumuri dar a ţi 
fost înţeleasă şi ajutată — de Primăria Geoagiu, Di
recţia Judeţeană a Muncii şi Protecţiei Sociale, S.G.C.L. • 
Orăştie (pentru obţinerea cotei de gaz$ — şi astăzi are ; 
centrală proprie pe gaze, cu patru cazane, reducând 
cheltuielile anuale în acest sector cu circa 80 la sută.

Şî nu doar atât; însă nu se mai duce lipsă de 
căldură, există în .permanenţă apă caldă la bucătărie, 
pentru tratament, la camerele din hotel, ceea ce con
tează foarte mult pentru aspectul de igienă şi pentru 
sănătatea pacienţilor. v .

-  RENTABILITATEA
Dna Ioana Hoch, contabila şefă a bazei, este un 

adevărat argint viu, aflată totdeauna peste tot. Se 
luptă cu cifrele, cântăreşte cu grijă efortul fiecăruia, 
nu admite risipa, dezordinea. Ştie că pentru a ajunge, 
unde este acum, colectivul a făcut mari eforturi şi 
trebuie păstrat cu sfinţenie tot ceea ce s-a reuşit bun,

— Avem beneficii frumuşele, |n fiecare lună. Ţoc-V 
mai de aceea vrem să, ne dezvoltăm în continuare 
activitatea, să ne perfecţionăm serviciile, relevă dna 
Ioana Hoch, Iaţă, ne-am montat şi noi telefoane m o-; 
derne, însă din cauza proastei funcţionări a centrale) 
din comuna Geoagiu nu ne bucurăm destul de aceste 
aparate frumoase şi performante. Ne gândim să mon
tăm câte un telefon pe holuri, la fiecare etaj; vrem . 
să înlocuim treptat, chiar începând din toamna aces
tui an, coloana veche şi uzată de încălzire centrală 
din hotel; avem de gând să cumpărăm şi ceva apa
rate medicale. Dar visele noastre sunt mai multe. Cu 
oamenii harnici, serioşi pe care-iavem, le vom rezolva 
însă pe toate. Nu-i mai puţin adevărat că şi noi avem 
grijă de ei, au salarii destul de bune, comparativ cu 
alţii de aici din staţiune, aşa că...

TURIŞTI DESPRE GAZDE
Dragomir Mihalaehc, Bacău: „Nu e prima dată 

când vin aici. Nu vreau să laud pe cineva, dar e foarte 
bine. Masa e foarte bună, cazarea de asemenea. A- 
preciez în mod deosebit şi comportarea personalului1'.

Gheorghe Nicoară, Sibiu: „Am mai fost în sta
ţiune de trei ori; când eram mai tânăr. Revin de fie
care dată cu plăcere, pentru că oamenii sunt minunaţi, 
iar condiţiile de cazare şi de masă sunt deosebite11.

Constantin Popescu, Olt: „Vin pentru prima dată 
la Geoagfu. Deşi există o difereriţă între mâncărurile 
noastre — oltenească şi cea din Ardeal —, vreau să vă 
spun că e bine. Aer curat, personal medical atent şi 
responsabil11. ■ f..

Augustin Berber, Iâja: „De 20 de ani vin in sta
ţiune la tratament. Nu se poate spune că ceva nu 
este bun: cazarea, mâncarea cu carne şi de trei ori 
pe zi, ori nici acasă hu poţi să mănânci aşa de bine11.

Lucia Gliga, Reghin. „Mă simt bine in staţiune. 
Cazarea este bună, oamenii sunt cumsecade Ne în
ţeleg dacă avem vreo problemă. Nu ne putem plânge 
de nimic14.

Pagină realizată de:
DUMITRU GI1EONEA,

CORNEL POENAR 
Foto: PAVEL LAZ t
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Prima serie a intrat la masa de prânz.
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PUBLICITATE

- •  Vând autobasculantă, 
SKD 6133, 5,3 t, perfectă 
-Stare, tel. 613409. (8337)
/ •  Vând Volkswagen 
Ţ’assal, fabricaţie 1930, 
stare bună. Haţeg, str. N, 
Jritulescu, bl. C 1 bis, sc.

etaj 3, ap. 33, (11350)
t  •  Vând apartament trei 
Camere ,etaj 2. cărămidă, 
Sau schimb cu două ca
mere, plus diferenţă, tei.
617670. (8351)

f •  Cumpăr apartament 3-4 
camere în Deva. eventual 
plus garaj sau schimb cu si- 
’rnilar Geoagiu Sat, deosebit 
Tel. 617005. 029514. (8552)

I •  Vând garsonieră, tei. 
.617737. (8053)

•  Vând casă Deva ,slr. 
Căhigăreni .nr. 82. (8554)

' 0 Vând garsonieră, tel. 
629752. intre orele 16—18.

. (8546)
f 0 Vând apartament două 
camere parter. Hunedoara, 
jtr. Hat iz. preţ convenabil) 
relaţii la tel. 718795. (8541)

I # 'Vând apartament două 
camere Deva, Gojdu, tel : 
8287-68. , (8542)

*• Vând casă', grădină, 
anexe, preţ convenabil, 
Tâmpa, 121.' (8538)

V • ‘ Vând apartament trei 
: camere, cărămidă, semt- - 

Recomandai,-parchetat, fa- , 
il' innţat, ţel 022181. (8333)
I .* Vând garsonieră Geoa
giu-Băi. tel. 048238. (8533)

I • -  Vând apartament etaj 
f ,  două camere. Al. Arma 

-. :ţei, ' bl. 2. sc. 2, ap. 25; 
Deva şi maşină îngheţata 
germania, nouă, 3800 DM, 
negociabil, vizibile zilnic. ; 

t (8528)
‘ •  Vând casă cu grădină; ,
(W0 mp, Deva, str. 22 Qe- 
t-envbrio. n-r.•• 23f,” între o- 
rele &-20. (852;)

t • •  Vând -convenabil lim
bi!;'!. apartament două câ

rmei-o.: confort I. 1)1. K 8, 
etaj- 2, iiojclu. tel 024561.

(8530)
(  . 0 . Vând în Urni, Centru; 
îcasâ amenajată pentru co- 
,meri, are si curte mitre 
; 660102, 600031, dst|)â ora 16.1
t ,:p /(8525 b .
f • 0-Vând tractor UF—650, 
’-tel. -015614 Deva; după ora

18. TM :w:V;;;ţ8524) ,
s ■t;;,"-:; . - . : -ţ  *.-v -. 
, n v .  v .v .v v iv .'.w .v r .v .v .'

0 Vând apartament două 
camere, dependinţe, parchet, 
faianţă, gresie, preţ nego
ciabil ,zona stadion Alba. 
Tel. 823016. (8522)

•  Vând autocamion Dac
6135, do 5,5 tone, Haţeg, 
str. Râu] Mare, nr. 1, tel. 
770088. (8508)

•  Vând apartament două
camere, etaj 2, lângă 
ştrand, ţel. 618844, (8480)

•  Vând Peugeot 504 D.
11. avariat sau actele, tel. 
620842. (8576)

0 Vând Audi 80, Nissan 
Mi era, Dacia 1310 şi 7642 
mp pământ; Bretea Strei 
(la şosea). Informaţii tel. 
613479 sau 619450. (8580)

M i  Z i  # nrTaT B B

21. 07. 1994

' 18,00 Desene ani-
*  mâlc: Vb u l in  (e p . 8 ) ;

18,25 P o r t r e t e  tnu/i-
f.V .s  .v .v  .v .v . .- .v .- .v .v .

•  Vând pompe noi, 
duble, distribuţie car
buranţi import, Alba 
Iulia, tel. 058/813778.

(8361)
*•_*_.*_*.« #■— *«.*«.*

•  Vând pui. câine Cio
bănesc german, tatăl 
„Prinţ". Tel.- 629283. (8558)

•  Vând apartament două
camere, bdul Bălcescu, tel. 
628443. (8560)

•  Vând casă, curte şi
grădină, sat Poieni, corni 
Beriu. Informaţii Orăştîc, 
Libertăţii, 59. (8566)

•  Vând bere en-groş, tel.
724045, comenzi între orele 
19—21. (6957)

•  Vând spaţiu comer
cial .aluminiu, .în staţi* 
autobuz, centrul vechi. Tel. 
720024. (6957)

% Vând tobe Traeton 
supradimensionate, sax- 
guson, Bororod, 55, tel. 294.

■ ' ’ (6954)
•  Vând Dada 1310 break, 

fabricaţie- 1988, tel. 712231.
- (6941)

•  Vând maşină rusească 
I.naz, an fabricaţie 1992, 
gen mini ARQ, Hunedoara,

’ str. Morii 7, tel. 720542. 
b> : - - - (6952)

•  Vând 200 mp teren 
intravilan, zonă V centrală, 
posibilităţi comerciale. ln- 
lormatii la tel; 713197. I

■ ■i/ldT-i bM/ (6553)
•  Vând apartament 2

camere, decomandate, mo
bilat, tel. 717331. (6946)

•  V â n d  c o n v e n a b il n - 
.p a -r ta in e n t 2 r-nn îe re , m o b t-
iat, zona Rueegi, tel. 
712070.. 5 /  (0943)

Vând apartament / i i :

.■«- Z.W ZZiV.ViV.VZVZiV.S

calc Gloria Kstefnn; *'
49.00 Marile zile ale 
secolului: (ep. 2); 19,25 
Anunţuri publicitare;
21.00 Film: Vânătorul 
de oameni, eu: H illiam 
Peterscn, Denis Fa- JS 
rina. Regia: Mieliael '  
Mann.

.v .v z e .v .v .v .v .v r tw .v .-

catngre, şi mobilă, Hune
doara, Eliberării 5, bloc 2, 
scara A, ap .19. (6942)

•  Vând fân, otavă şi
paie de oi-zoaică. Teliuc, 
tel. 738283. (6941)

~  •  Vând garsonieră Băl
cescu, tel. 626532, după ora 
19. ’ (8398)

m Caut apartament sau 
garsonieră pentru închiriat; 
Tel. -716630, după ora 20.

' (6950)

•  Pierdut legitimaţie ser
viciu, pe numele Caranda 
Iulieâ, eliberată de Me- 
ropa S.A. Hunedoara. O 
declar nulă. (96945)

0 S-a furat cal-roşu cu 
alb din păşunea satului 
Arăneş. Relaţii la poliţia 
comunei Cerbăl. (Nan Do
riri); Recompensă mare.

„ i (6947)
v v w w u s w m w v w t f

0 Doriţi să câştigaţi 
200 milioane lei, prin 
corespondenţă. Scrieţi 
pe adresa Jalbă Coste!, 
Oltului, nr. 2, 29, Hu
nedoara, 27,50. (6940)

W ZA V A V W .V W A V A V .
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VINDEM DACIA IDIO, FABRICAŢIE 1986; 
PREŢ NEGOCIABIL.

Relaţii telefon 612160; orele 7—15,110, S.C. 
„CORATUANS" S.A. DEVA, str. Horea 12— 14.

I

S.C.C.E. TIMIŞOARA S.A.
ŞANTIER IM LR DEVA

A N U N Ţ A :

începând eu dată imediată, vindem din 
stoc ciment PA 115, la saci, fără adaos comer
cial. ■ •

Relaţii suplimentare la telefon 625890 sau 
la sediul unităţii din Deva, str. Horea, nr. 
12-14, zilnic intre orele 7— 15. (107)

I
v

I I

•  Mişu Luppa anunţă
excursie Turcia, duminică 
24 iulie, cost 50000 lei, 
Tel. 612166. (124)

*  pierdut certificat cali
ficare zidar, 121142/72, pe 
numele Tirinesc loan. Se 
declară nul. (8521)

•  Căutăm de închi
riat garsonieră (aparta
ment) nemobilatâ. Tel. 
623542. (8547)

•  Ofer de închiriat
pe termen lung o vilă 
superbă, nouă, în Alba 
Iulia, central, ideală 
pentru multiple acti
vităţi comerciale. Tel. 
058/813778. (8561)

•  Schimb apartament 
două camere cu garsonieră, 
plus diferenţă. Tel. '623463.

(3348)
0  Asigur cazare Eforie 

Sud.' Tel, 611999, după ora 
17. 'I - I (8556)

•  ÎMPRUMUTURI IN
IEI primiţi imediat -  la 
CASA DE AMANET SI- 
MERIA, zilnic 8—12, 15—17, 
tel, 661721. (8496)

0  Şofer categoria B, C, 
D, E din 1974, experienţa 
transport internaţional,- caut 
de lucru. Tel. 629457. (8549)
. •  .Văduv, fără obligaţii, 
64 ani, doresc căsătorie. 
Său Ies ti 107. (1530777)

DECESE
•  Colegii de la Abatorul 

Şoimuş sunt alături de fa- 
milia 'Maier la despărţirea 
de cel care a fost un mi
nunat fiu, soţ şi tată

MAIER EUGEN 
(37 ani)

Sincere condoleanţe.
(1530778)

: •  Cu profundă du
rere, soţia Mariana şi 
fiul Gabriel - anunţă 
încetarea fulgerătoare* 
din viaţă a celui care 
a fost profesorul

EUGEN BURZV, 
la nici 4b de ani îm
pliniţi. Corpul neînsu
fleţit se află depus la 
Casa Mortuară, din str. 
Emineşcu Deva. în
mormântarea are loc 
astăzi, joi, 21 iulie 
1994, ora 14, la Cimi
tirul Bejan.

•  Colectivul Grupu
lui Şcolar Industrial 
Energetic Deva anunţă 
cu profundă durere 
dispariţia fulgerătoare 
din viaţă a colegului 
prof. EUGEN BURZA 
Sincere condoleanţe fa
miliei îndurerate. '

. - ' ■ (8578)

•  Primăria muni
cipiului Deva, Comisia 
învăţământ, Cultură 
şi Probleme Sociale a 

.primit eu consternare 
ştirea încetării prema
ture din viaţă a celui 
car© a fost un strălu
cit profesor şi emi
nent om de cultură, 
personalitate marcantă 
a oraşului Deva

EUGEN BURZA
Rudelor şi familiei, 

nenumăraţilor săi 
prieteni pioase -con
doleanţe. „ Asi ■■ ,

0 Un ultim omagiu 
celui mai bun prieten, 
profesorul .

EUGEN BURZA, 
din partea familiilor Do
inea şi Pop, (8584)

•  Vestea trecerii în 
nefiinţă, a celui care a 
fost profesorul

EUGEN BURZA.
om de aleasă cultură 
şi de o sclipitoare in
teligenţă, a venit şea 
un trăsnet, .umplândti
ne sufletele de durere. 
Foştii colegi de servi
ciu şi prietenii dintot- 
deauna. ’ " ' (8384)

0 Un ultim omagiu 
celui care a fost un 
bun prieten şi coleg 
prof. EUGEN BURZA 
trecut prematur în ne
fiinţă. Dumnezeu să te 

odihnească pentru toată 
munca, titanică depusă 
pe acest pământ. Fa
miliile Sehervan, ' Po
gan şi Sabău. (85931

•  Cu adâncă durei e, 
anunţăm dispariţia ce
lui care a fost un bun 
soţ, tată şi bunic, ,

maistrul ŞTEFAN 
FOGEL

înhumarea joi, 21 
iulie' 1994,. biserica 
mică (Sora), ora 17.

- (6966)

I

AGENŢIA DE TURISM 
„SARMIS" S.A. DEVA 

str. 1 Decembrie, nr. 12, Deva 
Organizează în colaborare eu firma ,RO-

\
I j

I s
I \

•  transport cu autocar Mercedes, act con
diţionat, video, televizor, servicii; una noa|)te 
cazare plus mic dejun ;

•  p reţ: 91 850 lei sau 72 800 Iei şi 17 DM;
•  plecări : duminica şi joia ; ora 11, liotei 

„Sarmis“.
Durata totală — 4 zile, înscrieri la sediul 

agenţiei, telefon 61 31 73.

| SOCIETATEA COMERCIALA „CRIŞBUS“ S.A.j
BRAD

I Anunţă intenţia de modificare a tarifelor j 
j pentru serviciile prestate publicului călător şi* 
î celorlalţi beneficiari, începând cu data de 201 
| august 1994. Modificarea este motivată de ma-J 
! jorarca preţurilor la diferite produse şi servicii, ! 
| combustibil, anvelope, piese, materiale şi alte j 
'elem ente componente ale costurilor. (117)J

I ------------------------------------------------------------------1
S.C. REMERO S.A. — FILIALA DEVA 
Cu sediul în Mintia, str. Şantierului, nr. 5 .1 
Execută lucrări de tiiiichigcrie şi vopsite»-j 

rie auto.
I Informaţii suplimentare 
î 618750, interior 112.

la telefon nr. | 

-----------------------  |

S.C. DEVACOMB S.A. MINTIA (fost FNC) 
Cu sediul în Mintia, str. Gării, nr. 26. 
Organizează o nouă

I
pentru închirierea unui spaţiu de depozitare j 
(magazie). ,

Licitaţia va avea loc în data de 28. 07. 1994, • 
ora 10,00. *

înscrierile sc fac zilnic la sediul societăţii, I 
, până la data de 26. 07. 1994.

Informaţii suplimentare la sediul societăţii | 
sau telefoanele; 616625,- 625880.

( H 8 ) |
------- *—  --------- :------- --------------- — ------ —  I

iREGIONALA C.F.K. TIMIŞOARA 
Scoate la licitaţie pentru închiriere con- 

ducta de apă din staţia Simeria Triaj, pentru j 
alimentarea comunei Băcia şl sat Tîmpa.

Licitaţia va avea loc în termen de 30 zile | 
dc la apariţia anunţului în ziar.

Relaţii suplimentare la sediul Regionalei | 
C.F.R. Timişoara, bdul 13 Decembrie, nr. 2, tel. j 
191696, int. 2446 — Divizia EPA sau 3085, servi- J 
eiul tehnic. (CEC)î

RATMIL — UZINA MECANICA RM. VALCEA |
î VINDE j
I •  butelii aragaz -  en-gros: 30 000 lei; e n - «
: detaille: 34 746 lei ex. TVA;
I •  generatoare dc aoetilenă portabile — 1 
* 92 800 lei ex. TVA; »
| •  butoi de bere din inox alimentar 100 lit. !
j — 198 100 lei cx. TVA; [
. ■ •  butoi de bere inox alimentar 30 It. — *
| 75 800 lei ex. TVA. |

Platforma Ind. nr. 1. Tel. 050/712827; j 
| 712820. Fax 716294. I
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S.C. METALOTEX S.A. — SECŢIA 
ORAŞTIE

Str, 9 Mai, nr. 23 B.
Vă oferă Ia preţuri avantajoase următoa

rele servicii: ■
•  închideri de balcoane lemn şi metal;
•  grilaje, porţi metalice şi panouri de gard 

din lemn şi metal;
•  confecţii metalice uşoare;
•  execuţie de tapiţerie şi capitonări uşi;
•  o gamă larga de reparaţii şi revizii prin 

operaţii de prelucrări mecanice, sudură şi tâm- 
plărie. Se garantează prestări dc calitate bună.

s o c ie t a t e  c o m e r c ia l a  In  d e v a

Caută partener de asociere punând la dis
poziţie spaţii comerciale 150 mp, central Deva, | 
pentru desfacere cu amănuntul. Tel. 620714.

I

REVIZIA DE VAGOANE SIMERIA CĂLĂTORI j 
Cu sediul în Simeria, str. Victoriei, nr. 9. *
Pune la dispoziţie agenţilor economici sau 

societăţilor comerciale activitatea de salubrizare

Relaţii suplimentare Ia telefonul 66080, int. j
(CEC) j

Ziar-editat . I S C . j n  \N1 UL LIBER*’ SrA. DEVA J/20/618'1991 Cont 307050601 B.C. Deva. Cod fiscal 
Telefoane (-1127T;, 012 1 57, 0112(59, 625004, fax 618061 Consiliul do administraţie : Dumitru Gheonca -  
Tibcriu i-trate, jNîcoIae Tîrcob — administrator?. întreaga răspundere pentru conţinutul art:

Tiparul executat la S.C. „POLIDAV'A” &A- DEVA.

21T6827 Deva, str. 1 Decembrie,-35 jnd. Ilunedof 
pre şedinţe, Minei Bodca, Virgil Cri şan,

‘ licate o poartă autorii acestora.


