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P-âinâ &ărbĂtpare - .  $ u . 
ca re \ începe anul biseri
cesc ieste cea închinată 
Naşterii Maicii Oomnului. 
Se ştie că Preacurata Fe- 
cioară Maria a stat mult» 
timp în casa lui Iosif cel 
drept şi sfânt în rugăcju-, 
ne şi dărnicie. Zi de zi 
se împodobea cu podoa
bele smereniei, răbdării, 
iubirii şi neprihănirii. Pe 
cei bolnavi îi vindeca, pe 
eei deznădăjduiţi îi în 
curaja şi le umplea su
fletul de nădejde.

Chipul său exprima de
săvârşirea interioară, bu
nătatea, smerenia, înţe
lepciunea. Portretul alcă
tuit de Sfântul Epifanie, 
superb, încărcat de mare 
gingăşii; si expresivitate 
spunea că : „Statura Fe
cioarei Maria era de ta 
lie mijlocie, culoarea pă-

NAŞTEREA MAICII BOMNUttH
rulul era gălbuie şi foar
te plăcută şl atârna pe 
sub acoperământul capu
lui ei. Culoarea ei era 
ca bobul de grâu când

dă în copt bine. Ochii îi 
erau limpezi la căutătu
ră şl nu sTa ţinut de ni
meni din oameni seama 
ce culoare aveau. Se

I C O A N A
Privftsc cup» se topeşte lacrima-n amurg,
Vitraliu împurpurat de-alesc gânduri,
Ţi-e chipul luminat ca focul când se-aprindc 
fn suflul împăcat al celor patru vânturi.
îngenunchez umil ş i. te contemplu 
Cu sufletul ca un altar încoronat de rugăciuni, 
M-aplec înfiorat şi mă cutremur 
In faţa unei frunţi ce ne-ar dori mai buni.
O, Maică Preacurată mai dă-nc o speranţă 
Spre mântuirea lumii în albastre,
Dă aripi rugii noastre pe cer să se înalţe.
Noi credem. Ajută credinţei noastre!

ROXANA S1COE-TIREA, 
elevă

i#fi:ează doar Inţr-o.m i- 
.jţSiifă,' că erau " ca 

măslina coaptă. , Sprân
cenele ei erau în oare
care mlădiere şi foarte 
minunate. Nasul lungăreţ, 
buzele trandafirii, care 
dăruiau o dragoste sfân
tă şi graţie îngerească".

Fecioara Maria nu a- 
vea o împodobire. iu-, 
mească, ca a tuturor, fe
cioarelor , sau femeilor. 
Veşmintele ei erau lungi,- 
capul îi era acoperit în
totdeauna cu un văl o- 
bişnuit,’ care atârna în 
jos, după cum. m ărturi
sea în scrisoarea sa Ioe- 
tenţiu, adresată Cezarului 
de la Roma.

Să cinstim cum se cu
vine această sărbătoare a 
Naşterii Maicii Domnului- 
sau Sântămăria • Mică 
cum. mai este. cunoscută L
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CI MM MĂNÂNCĂ ROMÂNUL Şl ALŢI EUROPENI
Alinierea raportărilor de 

date statistice ale ţării 
noastre la standardele eu
ropene permite acum să se 
facă o serie de compara
ţii- utilă cu situaţiile exis
tente în alte ţări în diver
se domenii economico-so
ciale. Fără a face nici o 
aluzie la aşa-zisul program 
de alimentaţie ştiinţifică, a- 
ducem în atenţie- evoluţia 
consumurilor de produse; 
ăgrbalimentare pc un locui
tor în anul trecut compa
rativ  cu cel înregistrat în 
anul 1992. Astfel, în pe
rioada amintită, la noi 
s-a consumat mai mult cu 
4.4 la sută carne şi pro
duse din carne, cu 8,1 la 
sută .-.lapte şi .produse lac
tate, 23,2 la sută cartofi. 
8,2 la sută produse din ce
reale, 11,9 la sută legume 
şi 3(3 la sută fructe.

tn  ceea ce priveşte, con
sumul de came, România 
— eu 48 kg pe un locui
tor — ocupă penultimul 
loc în Europa, în frunte 
situându-se francezii cu 
109 kg. Aşa le trebuie da
că vor să devină supra
ponderali şi să se laude 
că au o zootehnie do in 
vidiat. ' ■ ,.

Daca ne referim la unt, 
noi am avut parte; doar 
de 0,5 kg, exprimat în e-> 
ehivalent 100 la sută gră
sime. Belgienii şi germa
nii mănâncă peste 7,4 kg 
unt. Să facă ei, deci, co
lesterol nu noi. Asta spu
ne ceva şi despre produc
ţia de lapte, nu 7 

Să vedem cum stăm şi 
cu avicultura, cu comple
xele puse la pământ şi cu 
preţurile care ne cam spe
rie de ne piere orice pof
tă de ochiuri sau alte pre
parate din gălbenuş şi al
buş. Consumul mediu ce 
a revenit pe un locuitor 
a fost de 9,5 kg, ceea ce, 
transformat în echivalent, 
înseamnă mai puţin de un 
oo la  două zile (!). Dacă 
unii au mâncat poate două 
«n3 sau mai multe zilnic.

iar alţii doar unul pe săp
tămână, asta .este treaba 
lor. fiecare fiind eu bu
zunarul şi cu regimul lui. 
Dacă spaniolii, danezii, 
francezii, şi - germanii con
sumă m ult mai multe ouă, 
de ce -şă-i invidiem noi, 
că' fac abuzuri şi excese ? 
Lor Ii se va face rău când
va.

Trecem acum şi la- con
sumul de cereale, expri
mai in echivalent făină. 
Aici stau foarte bine tu r
cii, cu 186,8 kg. De aceea 
ne-au şi invadat cu brută
riile şi specialităţile lor 
care, de ce- să nu fim- o- 
biectivi, nu ne displac nici 
nouă. Ei sunt urmaţi de 
către macaronarii de ita
lieni. La acest produs nu 
stăm nici noi prea rău, re
venind 155,9 kg făină pe 
un locuitor.

Tot italienii şi turcii ne 
„bat” şi la legume, unde 
noi, ca vegetarieni ce sun
tem, am mâncat aproape 
yn kg în trei zile. Gât or 
mai fi cultivatori particu
lari, că eei de Ia stat au 
câni abandonat şi falimen- 
tat, vom mai consuma le
gume, când nu vom trece 
la urzici că ele sunt mai

sănătoase şi ne subţiază 
sângele, îmbunătăţind cir
culaţia. ■

Despre zahăr ce să mai 
spunem ? Cu col autoh
ton şi cu cel infestat şi 
importat am ajuns la 23,7 
kg pe locuitor, asta în
semnând mai puţin de 66 
grame pe zi. Ce ne tre 
buie mai mult dacă şi a- 
şa viaţa este prea dulce ? 
Să-i lăsăm in pace pe 
elveţieni, norvegieni, en- 
glezi şi pe alţii să con
sume dublu şi apoi să va
dă cum stau cu diabetul.

Nna peste alta, intere
sant de arătat este că noi 

» ne-am luat raţia şi calo
riile, în principal — peste 
54 la sută —, din cereale, 

’ legume, fasole şi cartofi. 
Nu renunţăm noi cu una 
cu două la tradiţie. Im 
portant este însă că, tot 
în medie, în 1993 ne-a fost 
ceva m ai bine şub rapor
tul alimentaţiei, consumul 
pe locuitor şi zi fiind de 

- 2959 calorii, cu 7,3 la su
tă m âl ridicat decât in a- 
nu l'an terior. In 1994 vom 
ieşi mai bine sau mai rău ? 
Asta rămâne de văzut.

NICOLAE TÎRCOB

JOI.
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|  Au trecut 250 zile 
din an, au mai ră
mas 115.

| Naşterea Maicii Dom
nului (Dezlegare ia 
peşte).

|  128 de ani de la naş
terea poetului Geor- 
ge Coşbuc (m.̂ 1918). 

|  1778; S-a născut poe
tul şi povestitorul 
german Clemens 
Brentano (m. 1842). 

|  1850. Apare la Paris 
revista „România vii
toare", editată de re
voluţionarii români 
paşoptişti aflaţi în 
exil.

UNA PE ZI
#  Soţi == condamnaţi 

la somn comun, dar la 
visuri separate.
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Anomalie cu apă... 
pe apa

Aşa cum s-a întâmplat 
în toate oraşele judeţului 
după revoluţie, în nume
le dreptului la autonomie 
locală, în fiecare oraş con
siliile locale au creat re
gii dc gospodărie comuna
lă şi locativă. Aşa se fa 
ce că din fostul GIGCL — 
unitate de sine-stătătpare, 
cu subunităţi în toate ora
şele şi comunele mai. mari 
ca Geoagiu, Dobra, II ia,
Cerţej etc. — s-au creat o 
puzderie dc regii autono
me.

De această „autonomiza
re" n-a fost ferită nici ac
tivitatea de gospodărire co
munală şi locativă din o- 
raşele Văii Jiului. Dintr-o 
întreprindere s-au creat 
şase regii. în  condiţiile to
talei autonomii bugetare 
a localităţilor — şi se pa
re că. nu mai este chiar 
mult de străbătut până a- 
colo — structurarea ast
fel a acestei activităţi pa
rc benefică : cei ce răspund

montează împreună mai 
multe oraşe, cum sunt cele 
dc la Cheile Tâii care a- 
linienlează oraşele Petrila 
şi Petroşani şi cele de la 
Valea de Peşti care ali
mentează oraşele Petroşani, 
Vulcan, Lupeni şi Uricani. 
Nu ni se pare că se mai 
justifică însă in nici un 
fel în cazul surselor mai 
mici cum sunt calc de pc 
teritoriile oraşelor Lupeni, 
Vulcan. Aninoasa şi cea 
de la jicţ, pe teritoriul Pe- 
trilei.

Chestiunea este dc do
meniul unei aritmetici sim
ple : Am nevoie dc un de
bit de apă potabilă de 500 
iitri/secundă pentru oraşul 
de care răspund ; 200 litri/ 
secundă îi produc cu mij
loace proprii — în privin
ţa exploatării şi dezvoltă
rii cărora cu decid — iar 
300 litri/ secundă îi cum
păr. în felul acesta, evi
tând pentru o parte din 
consum un intermediar, am

O P  I  N I I
în faţa cetăţenilor dc bu
na gospodărire a localită
ţii au astfel şi puterea dc 
decizie pentru a coordona 
activitatea unităţii dc pro- 
fil. Să sperăm că în vii
torul apropiat vor avea .şi 
banii cu care să-şi susţi
nă puterea decizională.

Am întâlnit însă la Lu
peni o situaţie care, în 
datele ‘sub care se înfăţi
şează; apare o anomalie. 
Oraşul primeşte apă. pota
bilă din două surse, cea 
ele la Valea de Peşti şi 
sursa Bruia de pe terito
riul său. Ei bine, gospo
dărirea tuturor surselor de 
apă din toate localităţile 
Văii Jiului şi în consecin
ţă comercializarea apei 
potabile este monopolul li
nei singure regii, cea de 
Ia Petroşani. Deci, şi pen
tru  apa provenită din sur
se aflate po teritoriile lo
calităţilor lor — (Petrila, 
Aninoasa, Vulcan şi Lu
peni) — regiile orăşeneşti 
plătesc apa potabilă la 
RAGCI. Petroşani.

Apa potabilă, se ştie, se 
realizează eu costuri: e- 
nergetice, de substanţe chi
mice, cu apa brută, cu 
munca vie. Toate aceste 
costuri se transmit în preţ 
plus o oarecare cotă de 
p ro f it! Aici e ' aici. De ce 
altul trebuie să-mi vândă 
mie un produs pe care l-aş 
putea realiza eu, fiindu- 
mj la îndemână. Beneficiul 
realizat din vânzarea a- 
pei potabile ar sta rău în 
bugetele locale ale oraşe
lor în cauză ? Poate că a- 
cest monopol s-ar justifi
ca în cazul surselor de 
mare capacitate care ali-

posibitltatea să reduc p re - . 
ţu l la apă sau şă realizez 
venituri la bugetul propriu 
pe care să le folosesc în 
investiţii. Condiţia esenţia
lă este să-mi servesc 
prompt şi corect abonaţii 
eu apă.

Acest fel de monopol în
să este încă o formă par
şivă de manifestare a cen
tralismului. De altfel el 
are un precedent la nivel 

de judeţ. Este criteriul prin
cipal pentru care regia de 
la Deva a rămas sub pul
pana Consiliului judeţean, 
.şi nu a celui local — pro
prietatea asupra sursei de 
la Sîntămăria Oriea —- ca 
şi când în această calita
te RAGCB Deva nu a r fî 
putut vinde apă oraşelor 
de pe traseu în condiţiile 
unor preţuri negociate. A- 
coastă apartenenţă - însă 
maschează nu interese pu 
blice cî interese... ale unor 
persoane fizice din frun
tea ierarhiei judeţului.

Se pare eă „apomizarea* 
activităţii de gospodărie co
munală şi locativă vă că
păta o legitimitate nouă 
odată cu aplicarea preve
derilor Ordonanţei nr. 69/ 
1994 a Guvernului Româ
niei, p rin  care regii
le din localităţi cu popula
ţie sub 30 000 do locuitori 
se vor desfiinţa, o parte 
din activităţi — dintre ca
re şi alimentarea ou apă 
— vor trece în adm inistra
ţia directă a consiliilor lo
cale, iar altele vor fi pşv 
ganizate pe principiul so-' 
cietăţilor comerciale.

ION CIOCLEI

•  Simpozion ştiinţific. In zi
lele de 9—10 septembrie a.c., la 
Deva şi Brad se vor desfăşura 
lucrările simpozionului „Con
tribuţia creştinismului la păs
trarea şi dezvoltarea valorilor 
neamului". în  cadrul simpozio
nului, organizat de- 'Prefectură 
şi Consiliul Judeţean, Inspecto
ra tu l Judeţean pentru Cultură, 
Muzeul Civilizaţiei Dacice şi 
Romane şi Despărţământul Cen
tra l Judeţean al Astrei, v a  fi 
lansa tă ' carteâ dr. Victor Şuia- 
ga — „Consiliul Naţional Ro

mân din Deva (1918—1919)“, a- 
părută în  acest an. (M.B.)

•  Conferinţe de presă. Ieri 
Prefectura judeţului Hunedoara 
şi Consiliul Judeţean au orga
nizat câte o conferinţă de pre
să. Tem a? Aceeaşi: măsura lua
tă  de prefectul judeţului dă sus
pendare din funcţie a preşedinte
lui Consiliului Judeţean. N-am 
înţeles de ce instituţiile de vârf 
în conducerea judeţului au or
ganizat separat Conferinţe de 
presă pe aceeaşi temă, dar am 
fost prezenţi la ele. Şi vom re
veni cu amănunte. (I.O.)

• Costal seminţelor. Cei ce
doresc să-şi procure acum semin
ţele de grâu şi orz, pentru a e-

v i ta : aglomerările, q pot face. 
prin Complexul AgfOsem din O- 
râştie. Preţul grâului, inclusiv 
TVA şi costul tratamentului, la 
înmulţirea I este de 330,4 lei pe 
kg, iar la elită 3.36,3 lei/kg. La 
sămânţă de orz preţul este de 
253,7 lei/kg. Grâul la schimb, 
în echivalent valoric, se primeş
te la bazele de recepţie. (N.T.)

. •  Chei. chei. Pentru cei ca
re n-au aflat încă şi sunt inte
resaţi să-şi facă dubluri la chei
le  locuinţei sau ale autoturis
mului, le dăm o adresă : în  De 
va, pe strada Cernei, nr. 10, 
funcţionează un atelier speciali
zat în  fabricarea cheilor. Se rea
lizează aici peste 50 de mode

le. Atelierul este deschis zilnic 
între orele 17—20. Relaţii se 
dau şi la telefon 611307. (E.S.) !■

•  Din nou mistreţii. Datori
tă secetei îndelungate, recolta 
acestui an este compromisă în 
parte. Şi cum un necaz nu vi
ne niciodată singur, au venit şi 
mistreţii care au atacat, holdele 
oamenilor. In localităţile Criş- 
cior şi Bucureşci, agricultorii pă
zesc cu greu pe timp de noap- r  
te sudoarea muncii lor. Nădăj- jî 
duim că acest .semnal va fi J! 
recepţionat iar vânătorii îşi vor <[ 
încărca armele gândindu-se eă ■[ 
mistreţii pot să ajungă să le î  
distrugă şi lor recolta de un an.

iVWWWW»



COMPANIA COCA-COLA 

LA DEVAI
Doriţi să faceţi parte din colectivul care 

îşi va desfăşura activitatea la Depozitul COCA- 
tOLA din Deva ?

Candidaţi pentru următoarele posturi 2

•  ŞEF DE DEPOZIT
— studii superioare;
— experienţă minim 3 a n i;
— carnet de conducere categoria B,
•  REPREZENTANT VÂNZĂRI
— preferabil studii superioare;
— experienţă în domeniul comercial (un 

avantaj);
— carnet de conducere categoria B.

•  VERIFICATOR STOCURI
— studii medii;
— experienţă în evidenţa stocurilor.
•  MOTOSTIVUITORIST
— autorizaţie eliberată de ISCIR;

•v: experienţă minim 3 ani.

•  PAZNIC
—* condiţie fizica foarte bună ;

cunoaşterea unor aporturi cum ar fi lup
te sau arte marţiale;

— referinţe de la ultimul loc de muncă.

•  MERCANTIZOR
— studii m edii;
— aspect plăcut;
— disponibilităţi pentru munca în echipă ;
— vârsta maximă 30 ani.
întrucât dorim să formăm un colectiv tâ

năr, vârsta maximă pentru oricare din posturi 
este 35 ani.

Dacă doriţi să munciţi într-o echipă tână
ră,/ pentru cel mai cunoscut produs din lume, 
trimiteţi cererile dumneavoastră pe adresa:

COMPANIA DE ÎMBUTELIAT COCA-COLA 
BIHOR S-A.

loc. SACADAT, nr. 449, cod 3711 
judeţul BIHOR

Informaţii la telefoane 059-126301, 059- 
126767, înt. 106 sau 107.
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S.C . 4  AS P R 00 IM P E X  SRL
OFERĂ SPRE VÂNZARE

FABRICI DE BEBE tip KALTENECK&t, 
eu capacitate Intre 650—1300 Fzi la preţuri şi 
condiţii avantajoase.

•  PREŢURILE DE VÂNZARE conţin şl 
următoarele servicii:

— asigurarea proiectării pentru instalarea 
fabricii de bere; V
I m» transportul întregii instalaţii la destina
ţie.

— montarea instalaţiilor şi predarea lor la 
cheie.

•  SE ASIGURA:
— un an garanţie pentru piesele în miş

care;
— daci ani garanţie pentru rezervoare;
— zece an! piese de schimb;
— reţeta de fabricaţie a berii.

Informaţii şi alte relaţii suplimentare la 
sediul firmei, str. B. Şt. Delavrancea, nr. 13, 
ap. 5 — Deva sau la telefon: 612145 si telefax: 
613668.

COMEMORAREA LUPTELOR DE LA PĂULIŞ
In zilele de 16, 17, 18 septembrie 1994, va avea 

io* la Şcoala de Ofiţeri de Rezervă din Râdna — 
Lipova, judeţul Arad, adunarea comemorativă de
dicată împlinirii a 50 dc ani de Ia luptele din sep
tembrie 1944 desfăşurate te zona idealităţii Păeiiş. 
La manifestările comemorative suot invitaţi să par
ticipe toţi supravieţuitorii „Detaşamentul»/ Păuliş”. 
Cazarea se asigură la localul Şcolii de Ofiţeri din 
Radna. iar costul, meselor se va achita de fiecare 
participant IA prezentare. Deplasarea se va face- pe 
cont propriu. Comemorarea începe in ziua de IC 
septembrie 1994, ora 10. Vă aşteptăm cu cele mai 
calde sentimente camaradereşti. (COMITE!Ui. DE 
ORGANIZARE).

JOI, 8. 09. 1994

10,00 Emisiunea din sca
ra precedentă (reluare); 
11,15 film artistic: «Fu
rie la asfinţit (reluare) ţ 
18A0 Deschiderea emisiu
nii de după-amiază; 10,05 
Desene animate în serial: 
Frumoasa şi bestia -» 
ultimul episod; 18,10 A- 
vanpremicra filmelor la 
Devasat; 18,34 Portrete 
muzicale : Sandra — ppr- 
tea a 11-a; 19,00 Docu
mentar în serial: „Comu
nismul carelor blindate* 
— partea a II-a; 19,25
Anunţuri, publicitate (vi- 
deotext); 21,00 Film ar
tistic; „Pactul Boicroft“.

6,00 IUU ; «.:«» Mara
ton matinal: 9,00 Bule
tin de ştiri ; 9,05 Mor- 
ning muşii ; 11,00 Publi
citate radio şi muzică ; 
11,30 Vecea Americii;
13.00 Ştiri : 13,05 Mica 
puhiicilale radio (relua
re): 14.00 BBC; 14,30 
Post meridian estival — 
informaţii, curiozităţi şi 
muzică ; 10,00 Sport şi 
muzică; 16,30 Post me
ridian estival (continua
re) ; 17.00 Buletin de 
ştiri; 17,05 Mica publi
citate radio (reluare);
18.00 BBC: 19.00 Rondpi 
de seară — Bard rock 
cafe*; 21,00 BBC;

concursul om
11 SEPTEMBRIE 1994

1. CAGLIARI — MILAN X, 2
Privind tabloul rezultatelor dintre cele două for- 

• maţii, oaspeţii au ieşit învingători (din 1990 până 
acum) de cinci ori, în rest, toate partidele s-au în
cheiat la egalitate.
2. CREMONESE — NAPOU 1, X

Gazdele vor munci Să-şi apropie victoria, dar 
partida se poate termina şi nedeeis.
3. FOGGIA — BRESCIA 1, *

Ambele formaţii au remizat în prima etapă. Si
gur, gazdele nu se mulţumesc cu un punct. Dar şl 
elevii lui M. Lucescu se luptă să adune puncte de 
afară, fiindcă are meciuri foarte grele în primele 
etape.
4. GENOA FIOEENTINA 1

Genovezii au ţinut piept milanezilor fiind în
vinşi la limită. Spectrul celor trei puncte îi obligă 
să realizeze victoria. '
8. INTER ROMA 8!

Gazdele &n început bine campionatul, Învingând 
(n deplasare. Romanii în schimb au pierdut acasă. 
De aici poate ieşi decizia lor pentru a nu fi în
frânţi.

6. JUVENTUS — BARI 1
Nu numai avantajul terenului, dar şi valoarea 

gazdelor ne face să mizăm pe victoria lor.
7. LAZIO — TORINO 1

Se pare câ Lazio cu un bun moral (victorie în 
deplasare) va face tot ce e posibil pentru a-şi îm
bunătăţi zestrea de puncte.
8. PADOVA — PARMA 2

Bine lansată din prima etapă, Farma se poate 
întoarce acasă cu încă 3 puncte. Noua promovată — 
Par!ova — va fi de acord 1
9. REGGIANA — SAMPDORIA t, 2

Un meci deschis oricărui rezultat. Dar credem 
că ambele formaţi! (puternice) vor juca cartea ata
cului.
10. ACIREALE — PESCARA 1, *

Cele două formaţii au obţinut câte Un punct fie
care In primul lor meci din actualul campionat. Si
gur însă că un uşor avantaj este de partea gazdelor.
11. ANCONA — LECCE 1

Pornită cu stângul in prima «tapă, Ancona tre
buie să readucă bucuria în rândurile suporterilor săi.
12. ATÂLANTA — ASCOU

Ambele formaţii ţintesc un loc în prima parte a 
clasamentului. Din această luptă ar putea ieşi un e- 
gal, dacă nU o înfrângere a oaspeţilor.
13. F. ANDR1A — CESENA 1, «

Gazdele sunt specialiste în meciuri egale, dar în 
scest joc pot profita de nesiguranţa oaspeţilor.

I

i
prin magazinul „CENTRAL" din Orăştie, J 

|  str. N, Bâlcescu, nr. 1, telefon 647496:

moroi Împrumuturi
i

ÎN LEI PRIN 
CASA DE AMANET, |

•  TELEVIZOARE COLOR NEI (diagona
lele 37, 51, 54, 72 cm), cu şi fără teletext, te
lecomandă, garanţie 3 an i;

•  TELEVIZOARE ALB-NEGRU, Sirius, 
Diamant, Sport garanţie un an);

•  FRIGIDERE ŞI CONGELATOARE „Arc
tic" (garanţie un an); ;

•  ARAGAZE cu 2, 3, 4 şi 5 ochiuri (pro
duse la Satu Mare);

•  MAŞINI DE SPĂLAT „ALBA-LUX" şi 
„AUTOMATIC" (garanţie un an);

•  CENTRALE DE ÎNCĂLZIRE PE GAZ;
•  COSMETICE;
•  ALTE PRODUSE electronice şi electro- 

casnice : filtre cafea, râşniţe de cafea, mixere e-
j lectrice, storcătoare de fructe, aspiratoare, boi- 
' lere pe gaz, plite pe gaz, butelii aragaz etc.

GARANTAT CELE MAI MICI PREŢURI! 
Produsele se vând şi cu

I

PLATA IN RATE I
i
■•V-..

I

l in judeţele Hunedoara şi Alba.

I OFICIUL REGISTRULUI COMERŢULUI
-de pe lângă

CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE 
A JUDEŢULUI HUNEDOARA

Aduce la cunoştinţă agenţilor economici-cţt 
capital' de stat şi privat că : 

pentru înregistrarea menţiunilor privind mo
dificarea capitalului social, ca urmare a reeva-: 
luării imobilizărilor corporale conform H.G. 

nr. 500/1994, sunt necesare următoarele 
documente: f ; ,

1. Hotărârea A.G,A.\~~ pentru societăţile • comer
ciale prevăzute Ia ari. 1 din H.G. nr. 500/1994, sau 
actul adiţional în formă autentică, in baza hotărârii 
adunării generale a asociaţilor pentru agenţii eco
nomici din sectorul privat, pentru care aplicarea 
Hotărârii Guvernului nr. 500/1994 este facultativă;

2. Dovada publicării în Monitorul Oficial a ho
tărârii sau a actului adiţional ;
. 3. Documentul justificativ: „Situaţia determină

rii capitalului social şi a patrimoniului net Ia .31,12;. 
1993, corectate cu diferenţele din reevaluare* anexa 6 
la Normele privind reevaluarea imobilizărilor cor
porale şi modificarea capitalului social pentru apli
carea H.G. nr. 500/1994, vizate de administraţia fi
nanciară; '

4. Raportul de reevaluare sau expertiză cantabilă;
(numai pentru societăţile comerciale cu capital pri
vat) ; .‘, v •• ' >

5. Raportul cenzorilor în cazul SA şi SCA.
Pentru investitorii străini ntt este necesar avi

zul ARD,

S.C. „SIGSTRAT" S.A. 
SIGHETU MARMAŢIEI IA

Ştr. Unirii, nr. 40, telefon 062514621,
int. 124, 212, fax. 062515464 -  |

NI
\
\

[' *
I
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i%
•  FURNIR DE STEJAR — clasa a m -a  j

(lungimi medii 1400 mm), la preţul de 654 lei/ I 
mp, firii TVA j

%
\
I*

•  hârtie igienică — 156+TVA
•  detergenţi — 975+TVA |
Deva, str. Horia 172, t e i  618879. (189) j

S.C. ARDELEAN SRL DEVA



PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

ADOPTA URMĂTOAREA LEGE:
; ART. 1. (1) Pentru accelerarea procesului de Priva

tizare şi asigurarea transferului gratuit şi efectiv către 
populaţie al cotei de 30 lă sută din capitalul social al 
societăţilor comerciale cu capital de stat, denumite în 
continuare societăţi comerciale, precum şi vânzării de 
acţiuni la un număr mare de astfel de societăţi comer
ciale, într-un timp scurt, Guvernul României, împreună 
cu Fondul Proprietăţii de Stat şi Fondurile Proprietă
ţii Private, va lua măsuri în vederea aplicării progra
mului de privatizare în masă potrivit prevederilor pre
zentei legi.

(2) Lista societăţilor comerciale supuse privatizării 
în masă se aprobă de Guvern, la propunerea comună a 
Agenţiei Naţionale pentru Privatizare, Fondului Pro
prietăţii de Stat şi Fondurilor Proprietăţii Private, şi 
va cuprinde societăţi comerciale selectate pe criterii de 
profitabilitate, mărimea capitalului social, profilul̂  ramu
rilor şi subramurilor economice, precum şi distribuirea 
în teritoriu

'CAPITOLUL I / /  , ;

Transferul gratuit către populaţie

ART. 2. (1) Transferul gratuit către populaţie a 30 
la sută din capitalul social al societăţilor comerciale ~ 
prevăzute Ia art. 2 din Legea nr. 58/1991 se efectuează 
pe baza carnetelor cu certificate de proprietate, distri
buite in temeiul aceleiaşi legi şi a cupoanelor nomina
tive de privatizare, emise în temeiul prezentei legi.

(2) Cupoanele nominative de privatizare, cu. valoare 
unică de schimb, se vor atribui, de către Agenţia Na
ţională pentru Privatizare, cetăţenilor români, cu domi
ciliul în România, care pană la data de 31. 12. 1990 au 
împlinit vârsta de 18 ani, fiind astfel îndreptăţiţi să 
primească' carnete cu certificate de proprietate potrivit 
prevederilor Legii nr. 58/1991 sau, în caz de deces, ur
maşilor acestora, precum şi celor care împlinesc vârsta 
de 18 ani până la data de 31. 12. 1994 şi au domiciliul 
în România.

(3) Nu se vor' atribui cupoane nominative de priva
tizare cetăţenilor români care au folosit iiţ Cadrul pro
cesului de privatizare, până la data intrării în vigoare a - 
prezentei legi,., certificatele de proprietate emise m baza ■ • 
Legii nr. 58/1991.

j (4) Cupoanele nominative de privatizare nu sunt ne
gociabile şi nu pot fi înstrăinate prin acte între vii.

ART. 3. (J) Acţiunile societăţilor' comerciale supuse 
privatizării se vor transmite gratuit. în limitele Stabili
te de lege, astfel: , -

a) in schimbul certif icatelor de proprietate''-distri
buite conform Legii nr. 58/1991, la valoarea unică de 
schimb de 25 000 lei pentru un carnet cu certificate de 
proprietate, calculat cu preţ maxim al pieţei organizate 
până Ia 30. 06. 1994, fără limitarea numărului acestora ;

> b) în schimbul cupoanelor nominative de privatizare, 
.care reprezintă o actualizare a valorii Certificatelor de 
proprietate ca urmare a reevaluării capitalului social,

. cil valoare nominală unică de schimb de 875 000 lei. A- 
ceastă valoare s-a determinat pe baza raportului dintre 
echivalentul valoric al cotei de 30 ia sută din capitalul 
social reevaluat in funcţie de evoluţia preţurilor în pe
rioada aprilie 1992 — iunie 1994 şi a gradului de utili
zare a capacităţilor de .producţie, şi număru] cetăţenilor 
Îndreptăţiţi s& primească certificate de proprietate.

(2) Valorile unice de schimb ale carnetelor cu cer
tificate de proprietate şi cupoanelor nominative de pri
vatizare, prevăzute în prezenta lege, se vor folosi In toa
te cazurile de transfer gratuit al acţiunilor şi jfo toată 
durata procesului de privatizare. »

(31 La nivelul unei societăţi comerciale, în funcţie 
de cerere, schimbul de acţiuni se poate efectua până Ia 
limita a 60 lâ sută din capitalul social.

(4) Pentru schimbarea certificatelor de proprietate 
în acţiuni se va utiliza întregul carnet cu certificate de 
proprietate la aceeaşi societate comercială.

(5> Agenţia Naţională pentru Privatizare, împreună 
cu Fondul Proprietăţii de Stat şi Fondurile Proprietăţii 
Private vor emite norme metodologice pentru regulari-; 
zarea cotelor de capital social deţinute de Fondul Pro
prietăţii de Stat şi de fiecare Fond al Proprietăţii Pri
vate şi vor stabili mecanismul, etapele de desfăşurare 
şl responsabilităţile organelor de resort.

ART. 4,(1) Schimbul acţiunilor pe carnete cu cer
tificate de proprietate şi pe cupoane nominative de pri
vatizare se va efectua către persoane fizice, cu cetăţe
nie română şi domiciliul în România.

(2) O persoană fizică poate dobândi acţiuni la una 
sau mai multe societăţi comerciale când transferul gra
tuit de acţiuni se face în schimbnl carnetelor cu certi
ficate de proprietate şi numai la o singură societate co
mercială când transferul gratuit se face în schimbul 
cuponului noihihativ de privatizare Ia care' este îndrep
tăţită,- cu excepţia cazului în careue utilizează cupoane 
nominative de privatizare dobândite prin succesiune.

Persoanele fizice se pot mandata Intre ele pentru 
efectuarea schimbului de carnete cu certificate de pro
prietate şi cupoane nominative de privatizare, în vede
rea obţinerii de aeţiuni, potrivit normelor speciale sta
bilite de Guvern pentru această operaţiune. ,

(3) Persoanele juridice, abilitate potrivit art. 19 din 
prezenta lege, vor efectua operaţiuni de brokeraj în fa- 
voârca deţinătorilor de carnete cu certificate dc pro
prietate şi cupoane nominative de privatizare în schim
bul unui comision de cel mult 2 Ia sută din valoarea 
certificatelor şi cupoanelor depuse în vederea schimbu
lui pe acţiuni.

(4) în condiţiile în care cererea de acţiuni depă
şeşte oferta respectivei societăţi comerciale, alocarea ac
ţiunilor se efectuează pe baza raportului valoric dintre 
cererile exprimate şi oferta de acţiuni. în cazuri de ex
cepţie, Fondul Proprietăţii de Stat, cu acordul Agenţiei 
Naţionale pentru Privatizare, poate majora procentul 
de 60 la sută din capitalul social stabilit conform pre
vederilor art. 3, alin. 3, până Ia cel mult 80 la sută 
din acesta.

(5) Carnetele cu certificate de proprietate, precum 
şi cupoanele nominative de privatizare pe care cetăţenii 
nu le utilizează în schimbul de acţiuni la societăţile co
merciale se pot utiliza, pe toată durata programului de 
privatizare în masă, prin depunere la Fondurile Pro
prietăţii Private, la care aceştia devin acţionari. Fon
durile Proprietăţii Private se transformă în fonduri mu
tuale începând cu data de 30. 06. 1995 şi se vor orga
niza Şi vor funcţiona potrivit legii speciale în acest

' domeniu..
Cu începere de la aceeaşi dată, carnetele cu certi

ficate de proprietate şi cupoanele nominative de priva
tizare neutilizate nu mai pot fi folosite în procesul de 
privatizare şi nici pentru procurarea de titluri de par
ticipare la fondurile . mutuale, fiind nule de drept.

(6) Persoanele care optează pentru procurarea de 
acţiuni ale Fondurilor Proprietăţii Private, ce se vor 
organiza ca fonduri mutuale, şanţ îndreptăţite să pri
mească dividendele aferente perioadei cuprinse între 
momentul obţinerii calităţii de acţionar şi încheierea e- 
xerciţiului financiar al respectivului fond. Dividendele 
provin numai din profiturile realizate din activitatea 
economico-financiari a societăţilor comerciale la care 
Fondul Proprietăţii Private devine acţionar prin schim
bul carnetelor cu certificate de proprietate şi al cu
poanelor de privatizare conform alin. 5.

ART. 5. Salariaţii şi pensionarii cu ultimul Ioc de 
muncă la o societate comercială care nu este inclusă 
în lista de societăţi comerciale prevăzută la art. 1, alin. 
2, pot schimba carnete eu certificate de proprietate, în 
număr nelimitat, precum şi cupoane nominative de pri
vatizare pe acţiuni -ale acestei societăţi, în condiţiile 
stabilite dc art. 3, alin. 3. . *

ART. 6. d) Pentru privatizarea societăţilor comer- 
tpile bancare, Guvernul va prezenta Parlamentului un 
proiect de lege care va cuprinde procedura de vânzare 
a acţiunilor exclusiv cOntra numerar, aport de capital 
privat suplimentar prin subscriere de acţiuni, care să 
asigure p structură de lichidităţi sporite a capitalului 
social bancar.

(2) Societăţile comerciale cu activitate agricolă, ca
re deţin in administrare terenuri -din domeniul public 
său privat al statului, nu fac obiectul prezentei legi şi 
se vor privatiza, după caz, după clarificarea regimului 
juridic al acestor terenuri.

v CAPITOLUL II 

Vânzarea de acţiuni

ART. 7. Acţiunile societăţilor comerciale prevăzute 
la art. 1 al prezentei legi, aferente cotei din capitalul 
social rămas după transferul gratuit către populaţie con
form art. 3, alin. 3, se vor vinde prin licitaţie, contra 
numerar, cu plata imediată sau fn rate.

ART. 8. Vânzarea acţiunilor contra numerar, c« 
plata imediată sau în rate, se efectuează prin licitaţii 
organizate pentru fiecare societate comercială de către 
Fondul Proprietăţii de Stat şi Agenţia Naţională pen
tru Privatizare.

ART. 9. (1) Din sumele cuvenite Fondului Proprie
tăţii de Stat pentru acţiunile vândute se lasă, cu titlu 
gratuit şi speze contractuale, la dispoziţia societăţii co
merciale privatizate, o cotă de până la 40 la sută în 
funcţie de specificul ramurii, destinată exclusiv roca- 
pitalizării, achitării datoriilor către furnizori, bănci co
merciale şi bugetul public dc stat.

(2) Cota prevăzută ia alin. 1 se stabileşte pentru 
fiecare societate comercială de către Fondai Proprietă
ţii de Stat pe baza normelor elaborate de Agenţia Na
ţională pentru Privatizare şi Fondul Proprietăţii de Stat, 
cu avizul Ministerului Finanţelor.

ART. 10. Pentru activele societăţilor comerciale a- 
flate în locaţie de gestiune ori închiriate, locatorii vor 
beneficia dc acţiuni, din cota prevăzută Ia art. 7, în 
limita valorii investiţiilor în activele respective, după 
includerea acestor investiţii în capital social.

CAPITOLUL III / ■:

Sancţiuni

ART. 11. (1) Constituie contravenţie la prezenta le
ge, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât 
să fie considerate infracţiuni, şi se sancţionează cu a- 
mendă de la 1000000 Ia 2 000000 lei, următoarele fapte :

a) reţinetca de la privatizare a unei cote din ac
ţiunile unei societăţi comerciale 'destinate schimbului 
contra carnete cu certificate de proprietate şî cupoane

nominative de privatizare, dacă şi pentru-această cotă 
există subscripţie valabil exprimată ;

b) ncrcspcctarea termenelor şi duratelor prevăzute 
pentru desfăşurarea programului de privatizare în ma
să, stabilite prin norme metodologice aprobate dc Gu
vern :

c) orice acţiune de împiedicare a depunerii carne
telor cu certificate de proprietate şi/sau a cupoanelor 
nominative de privatizare de către persoane fizice şi 
juridice, stabilite de prezenta lege, la o societate co- ■ 
mcrcială privatizabilă.

(2) Sancţiunile prevăzute la alin. 1 se pot aplica şi 
persoanelor juridice.

(3) Constatarea contravenţiilor prevăzute de prezen
ta lege şi aplicarea sancţiunilor se fac de personalul îm
puternicit de către Agenţia Naţională pentru Privati
zare, Ministerul Finanţelor şi Curtea de Conturi.

(4) Contravenţiilor prevăzute în prezenta lege le 
sunt aplicabile dispoziţiile Legii nr. 32/1968, cu excep
ţia art. 25 şi 26.

ART. 12. înscrierea cu intenţie în listele cetăţenilor’ 
îndreptăţiţi a li se atribui cupoane nominative de pri
vatizare a unor persoane neindreptăţite să primească 
asemenea cupoane constituie infracţiunea de fals intelec
tual şi se pedepseşte potrivit legii penale.

ART. 13. Atribuirea mai multor cupoane nominati
ve de privatizare unei singure' persoane constituie in
fracţiunea de abuz în serviciu contra intereselor publi
ce şi intereselor personale şi se pedepseşte potrivit le
gii penale.

ART. 14. Depăşirea cotelor de capital social desti
nate, în condiţiile prezentei legi, privatizării cu titllţ 
gratuit, constituie infracţiunea de abuz în serviciu con
tra intereselor publice şi se pedepseşte potrivit legii pe
nale. ' . > 'T.v.

CAPITOLUL IV*
Dispoziţii finale

ART. 15. (1) La societăţile comerciale la care pro
cesul de privatizare a fost iniţiat şi concretizat până la 
data intrării în vigoare a prezentei legi printr-un aci 
juridic de transmitere a unor acţiuni, acest proces vă 
continuu să se desfăşoare potrivit procedurilor stabili
te de legea în vigoare. la data începerii acestuia.

(2) Pentru societăţile comerciale nenominalizate Rs
cadrul programului dc privatizare în masă potrivit arh 
1, alin. 2 se pot iniţia şi alte proceduri de privatizare 
stabilite prin lege. .- J •;

(3) Schimbul şi vânzarea de acţiuni la societăţile 
comerciale care deţin terenuri a căror situaţie juridică 
este în curs de clarificare se vor efectua în limita ca
pitalului social diminuat cu valoarea terenurilor pentru 
care nu există documente doveditoare ale ■ proprietăţii*

ART. IU. La societăţile comerciale Care se private» 
zează potrivit prezentei legi, beneficiarilor de acţiuni 
li se eliberează în mod gratuit certificate de acţionat̂  
Certificatele de acţionar sunt nominative. Acţionarii iţi 
pot transfera acţiunile în condiţiile prevăzute de Le
gea nr. 31/1990.

ART. 17. (1) In termpn de cei mult 60 dc zile d* 
la data privatizării a cel puţin Si la sută din capitalul 
social al oricăreia dintre societăţile comerciale prevă
zute la art. 1, alin. 2, Fondul Proprietăţii de Stat ,v4 
convoca Adunarea Generală a Acţionarilor pentru al** 
gerea noului «erisâliu de administraţie. ,

(2) La societăţile comerciale cu capital parţial 4$ 
stat. Fondul Proprietăţii de Stat va avea în consiliul 
de administraţie un număr de membri proporţional CA 
partea de capitel deţinută, dar cel puţin un membru,

ART. 18. In aplicarea prevederilor prezentei leg}» 
Guvernul şi, după caz, împreună cu Fondul Proprietă
ţii de Stat şl Fondurile Proprietăţii Private, vor stabili 
măsurile organizatorice, structurile funcţionale care ,*4 
impun şi vor aproba, prin hotărâri, mecanismul, etape-- 
le de desfăşurare fi responsabilităţile organelor de re
sort implicate în procesul privatizării.

ART. 19, Operaţiunile de brokeraj eu certificate 44 
proprietate şi cupoane nominative de privatizare. In fa
voarea persoanelor îndreptăţite, vor fi efectuate def 
Fondurile Proprietăţii Private, societăţile bancare, so
cietăţile de asigurare, Casa de Economii şi Consemna» 
ţiuni, Poşta Română, pe baza normelor elaborate de că
tre Agenţia Valorilor Mobiliare, aprobate de Guvern-

ART. 20. Pentru sumele încasate de către Fondu
rile Proprietăţii Private, în perioada cuprinsă între con
stituirea lor şi momentul organizării acestora ca fonduri 
mutuale, drept dividende aferente cotei de 30 la sută 
din capitalul social al societăţilor comercial* din por
tofoliul lor, prc*cum şi pentru efectele economice ale a*, 
eestora materializate in active te data transformării in 
fonduri mutuale conform art. 4, alin. 5 şi neutilizaUf 
pentru cheltuieli de funcţionare, Fondul Proprietăţii dU 
stat devine acţionar la Fondurile Proprietăţii Privatei 
iar dividendele aferente-acţiunilor respective vor fi vărj 
sate de către Fondul Proprietăţii de Stat la bugetul dti 
stat ca venituri eu afectaţie specială pentru dotări cp 
caracter social. , ' i

AH?T. 21. Prevederile Legii nr. 15/1990, Legii nr. 58| 
1991 şi Ordonanţei Guvernului nr. 10/1992, aprobată priiţ 
Legea nr. 111/1992, incidente domeniului reglementat de 
legea de faţă. se modifică şi se vor aplica corespunză
tor prezentei legi.



CONSILIUL JUDEŢEAN

ţ .■ In temeiul art. 61, alin. 2 şi 3 din Legea 
administraţiei, publice locale nr. 69/1991, se 
convoacă Consiliul judeţean Hunedoara, în şe
dinţa extraordinară, la sediul acestuia, pentru 
data de 12 septembrie 1994, ora 13,00, eu ur
mătoarea ordine de zi:
' 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea
bugetului judeţului Hunedoara pe anul 1994 ;

2. Proiect de hotărâre privind stabilirea şi 
modificarea unor impozite şi taxe locale din 
competenţa Consiliului judeţean ;

3. Probleme organizatorice.

•  Vând plafon Dacia 
1100 nou, ansamblc spate 
Dacia 1300 noi-, tei, 618916.

: (90504)
•  Vând Mobra Hoinar şi 

semicursieră. Tel. 620535.
- . (90506)

•  Vând casă Herepcia,
nr. 45, - com. Veţel, Piesa 
Avram, (90509)
- •  Vând cazan fabricat 
ţuică 140—100 1, pe pro
duse, carne, cereale -sau 
bani. Dobra, Gabor Ianoş, 
M. Eminescu 17. confec
ţionez pe comandă altele.

(90510.
•  Vând garsonieră con

fort I, decomandată. Brad. 
relaţii Barul „Anca". A. 
Iancu 64. "" (9575)

•  Vând apartament 3
camere confort f, decoman
date, 7,onă centrală. tel. 
650170. (9574)

•  Vând piese Opel Re- 
kord 1,9. Tel. 614886, 611067,

’ (90513)
•  .Vând Dacia 1310, sta

re bună. Tel. 626204, 626251, 
623623. (90516)

•  Vând urgent garsonie
ră Hunedoara. G.l, bdui 
Dacia. Informaţii telefon 
673143, (90513)

•  Vând apartament 3
camere decomandate, că
rămidă, Deva. Al. Roma
nilor, bl. 2A2/19, orele 12 
—21, (90450)

•  Vând garsonieră O- 
răştie, str. Pricazului, bl. 
34, ap. 77. tel. 642465. o- 
rele 6,30—8,30, 13 -15.

k (90448)
•  Vând grădină 5000 

mp, cu casă şi anexe. Re
laţii după ora 17, la Sân- 
tămăria de Piatră, nr. 51.

(90449)
•  Vând (închiriez) . a- 

partameht 2 camere, .poj- 
du. Informaţii tel. 614437.

(90445)
•  Vând remorcă nouă. 

tel. 613487. între 18—22.
(90444)

•  Vând apartament 2
camere Deva, Micro 15, 
bl. 65, tel. 611747. (90441)

•  Vând casă Orăştie, in 
formaţii. tel. 642602.

- -C (90439)
•  Vând urgent aparta

ment două camere, maşi
nă scris, combină muzica- 
cală. Tel. 628698, 623870, 
după ora 16,30. (90438!

•  Vând garsonieră Do
robanţi, confort I. îmbu
nătăţiri. tel. 629586 sau 
626532. (90437)

•  Vând (schimb) garso
nieră cu apartam ent 2 ca
mere, tel. 625574, între 
17—19. (90436)

•  Vând carabină vână
toare, calibrul 7,62 x 63, 
tel, .627712, după ora 20

(90435)
•  Vând IFA 16 tone,

tel; 612585. (90434)

ANIVERSARI
•  Azi, Maria Toma din

Hunedoara îşi aniversează 
ziua de naştere. Soţul Ta- 
yi> îi; urează „La mulţi 
ani !*' (90142;

FELICITARE 
•  Colectivul secţiei psihia

trie  I.B. din Spitalul Zam 
urează eu ocazia pensionă
rii. doctorului ! Itogarasi 
loan, viaţă lungă, fericire 
şi sănătate.
t Vă mulţumim din suflet 
pentru competenţa cu ca
re  ne-aţi condus şi aţi fost 
alături de noi, de-a lun
gul anilor de activitate în 
Spital. (90517.)

u r  VÂNZARI —
’ CUMPĂRĂRI
•  Vând casă gaze, curte 

mare, strada Gh. Doja, nr. 
28, Telefon 629135, Deva.

‘ (9665)
0  Vând spaţiu comercial 

piaţa agroalinientară Că. 
lan, tel. 730300.- (90385)

' •  Vând televizor color, 
cameră video, remorcă 
auto, binoclu,' pat, dublu, 
bicicletă, cărucior copil. 
fe l. 616483. . , . (90392)

•  Vând apartament 3
camere decomandate, De
va, te l,-624344, după ora 
15'. • (90420)

•  Vând VW Pasaţi Die
sel, an fabricaţie 1990. Te
lefon 060/613133, Zalău.

. . (90141)
M  Vând casă în Hune

doara, str. , Caro] Davila 
3^,-Supă ora 15. (9123)

•  Vând combină frigori
fică,, plapumă nouă. pă
tu ri. lână. Hunedoara, tel. 
71Î565. (9122)

•  Vând apartam ent 2
camere, zona Cantina Re
staurant. Informaţii tele
fon 712939. (9121)

Vând convenabil te
levizoare color, alb- 
negru, videorecordere. 
Hunedoara, tel. 717094.

(9119)

•  Vând masă biliard şi 
niaşini pop-corn. Relaţii 
telefon 721030. (9113)

■'•  Vând apartament 3 
cămere, bdul Traian (lân 
gă autogara), 5 000 000 lei. 
fe l. 716557. (9116)

' •  Vând Dacia 1300 con
venabil. Tel. 715017. (9117) 

r 9  Vând convenabil Da
cia 4300, fabricaţie 1977, 
unic proprietar, multe pie
se schimb, carte identita
te! Tel. "18614;, seara.
:.-?V ri/'b.ri (9118)

DEVA, Bd. Decebal

Doriri să vă economisiri banii?
V r i i S S ţ ; s $ s . W , ; ; , ' ' . . :

Doriri să vă economisiţi timpul?
Doriri o amintire în mai puţin de o oră?

cele moi prestigioase 
firme internoţionale 

din domeniul foto, vă

aceste dorinţe!

*  Developări filme color toate tipurile,
* Fotografii color -  dimensiuni diferite

Pentruprofesionisti.
REDUCERI DE PREJURI

str. 1 Decembrie 1918, nr. 30

•  Vând casă Deva, car
tier Viile Noi, str. D. Can

ionul- 10. (904,32)
•  Societate comercială 

vinde spaţiu comercial, tel. 
623834, între 8—16,30.

(90403)
•  Vând casă, grădină şi

-erâ, sat Boz, tei. 614404. 
7—11. 17—21. (90401)

•  Vând sau schimb ca
să, grădină şi anexe, cu 
apartam ent două camere, 
Simeria sau Deva. Infor
maţii Î-Iărău, nr. 58,

(90521.)
•  Vând foarte avanta

jos" camion 3,5 tone, in
formaţii zilnic la telefon 
611036. după ora 16.

(90532)
•  Vând casă în Deva, 

str! Mătrăşeşti, nr. 30, zil
nic între orele 16—20.

- ' (90531)
•  Cumpăr talon Audi 

80 sau VW Passat, închi
riez cort şi veselă pentru 
nunţi Haţeg, 777283.

(10120)
•  Vând garsonieră con

fort I. zona Mioriţa, tel.
621007 sau 620993. (9053/)

PIERDERI

•  Pierdut câine Pekinez.
joi, la Strei, roşcat, cu 
cravată albă la gât. Rog 
găsitorul (înălţime 1,80 
m, brunet, cu mustaţă, în 
vârstă dc 35 ani, pescar, 
posesorul Daciei 1300, cu
loare alba), să sune la tel. 
612789. Ofer recompensă 
mare. (90406)

OFERTE DE 
SERVICII

•  Mişti Luppn anunţă
excursie Polonia, duminică, 
11 septembrie, 40000 lei 
şi Turcia, duminică, 18 
septembrie, 50 000 lei. Tel. 
612166. (90132)
. •  Şofer profesionist îmi 
ofer serviciile unei firme 
particulare, sau societăţi 
comerciale. Tel. 620074.

(90508)
•  Caut femeie dus şi

adus copil la şcoală. Tel. 
618107, după-amiaza 16— 
19. (90515)

•  Societate mixtă, distri
buitor PAKMAYA MIT..KA 
Toblerone, Hollywood an 
gajează agenţi comerciali 
pentru -judeţul Hunedoara, 
vârsta maximă 40 ani. Po
sesor perims conducere 
(preferabil autoturism). 
Condiţii de salarizare foar
te avantajoase. Trimiteţi 
eurrieulum vitae însoţit de 
fotografie, pe adresa : DE
VA, Aleea Independenţei, 
nr. 5, bl. AB 20, sc. 1, ap 
6, pentru dl MATIES CRI- 
NKIV (90402/90011)

JNCHIRIERI
•  Dacă dispuneţi de spa

ţiu comercial dc închiriat 
în Deva, adresati-vă la tel. 
623744. • (90428)

DIVERSE
•  S.C. Ardă Proci Corn 

S.R.L.i Simeria. cu sediul 
în Simeria, str. Streiuîui, 
Jir 2, angajează ospătari
şi bucătari la lei. 661366.

(90433)r.v .v .v  .-.v .-.v .w . »w a
•  S.C. „Sigma Plus1' 

Cdmlmpex S.R.L. De
va organizează înce
pând cu data de 19.
09, 1994 cursuri de 
formare operatori şi 
analişti programatori 
asistenţi, Âbsolvehţilor 
li se asigură diplome, 
înscrierile se fac până 
în data de 12. 09. 1994. 
Informaţii la tel. 
612661 614888, str.
A. Iancu, bl. III. par
ter. (90512)

-V.VW-AWASW.W.V.

COMEMORĂRI
•  Dragă T1CULB. azi 

ar fi fost ziua ta, clar 
moartea nemiloasă; te-a 
răpit dintre cei vii şi îţi 
spunem Dumnezey să te 
odihnească în pace. Kati- 
ca. Dia. Gabi, Gristi, Adi.

; .(90141)
•  Gu adâncă durere a- 

mintim că astăzi, 8 sep
tembrie, se împlinesc şase 
săptămâni ,de la dispariţia 
fulgerătoare a celui care 
a fost un bun fiu, frate, 
tată, cumnat,

GUEORGI1E STÎNA 
(SANDU)

. Comemorarea va avea loc 
in 17 septembrie 1994. 
Nu te vom uita niciodată. 
Fam ilia.. ■ (93536)

•  S-au scurs şase săptă
mâni de durere, lacrimi şi 
dor de când moartea ne
miloasă l-a smuls dintre 
noi. intr-un tragic accident, 
la numai 31 de ani, pe d ra 
gul şi bunul nostru prie
ten

GIIEORGIIE STÎNA
(SANDU STICLARU)

Lacrimi fierbinţi de iu
bire şi dor vom vărsa me-: 
reu pentru tine. Nu te vom 
uita niciodată. Dumnezeu 
să" te odihnească în liniş
te şi pace. Geta si familia 
Petrescu. (93536)

•  Au trecut 10 ani de 
la stingerea d in . viaţă a 
celei care a fost dr.

ALEXANDRINA
(DRINUTA)

LUNGO,
născuta HERLEA, din 

Orăştie. Un gând pios şi 
neştearsâ amintire, Familia.

(90442)

Organizează licitaţie publică deschisă prin 
strigare conform Legii 58/1991 si H.G. nr. 634 
şi H.G. nr. 758/1991, H.G. 545/1992 pentru 
vânzarea activelor:

1) Bufetul „Cerna“ Cristur — alimentaţie 
publică, preţul; începerii licitaţiei 59 106 mii lei.,

2) Patiseria Cristur — alimentaţie publică,
preţul vânzării licitaţiei 1092 mii lei plus va
loarea investiţiei realizată de locatar, 8000: mii 
lei. ■■ ■ ■

3) Bufetul Băcia — alimentaţie publică, 
preţul începerii licitaţiei 52 309 mii lei.

4) Birt Băcia — alimentaţie publică, pre
ţul începerii licitaţiei 8200 mii lei.

5) Bufet Tîmpa •— alimentaţie publică, pre
ţul începerii licitaţiei 31227 mii Iei.

Licitaţia va avea loc la data dc 10 octombrie 
1991, la sediul societăţii. Dosarele de prezentare a 
activelor şi criteriile specifice pentru preselecţia par
ticipanţilor la licitaţie pot fi consultate la sediul so
cietăţii, între orele 8—14.

Alte relaţii privind activele ce urmează a fi 
vândute sc pot obţine la telefon 051-611485.

Pentru selecţionarea ofertanţilor, aceştia vor de
pune la sediul societăţii documentele prevăzute dc 
Il.G. 750/1991, până la data de 30 septembrie 1994.

Ofertanţii vor depune până la data de 1 octom
brie 1994, la casieria societăţii sau în contul R.C.1J. 
Deva 303060301, următoarele:

— taxa de participare — 110 000 lei
— garanţia dc 10 la sută din preţul de pornire- 

a licitaţiei.
Lista cu ofertanţi acceptaţi pentru licitaţie va fi 

afişată la sediul societăţii la data dc 7 'octombrie 
1994, în preţul de pornire a licitaţiei nu C'stC inclusă 
valoarea terenurilor, urmând ca acesta să fie vândut 
cumpărătorului conform Il.G. nr. -331/1992. -

- In caz dc ncadjudccare la prima -licitaţie, etapa 
â doua va avea loc la 24 noiembrie 1994,- iar etapa 
a 3-a va avea loc la 30 noiembrie 1994.

SOCIETATE PROFIL CONSTRUCŢII
â N G A J E A Z A :

•  INGINER CONSTRUCTOR, absolvent 
4 9 9 4  _  2 "

•  ARHITECT, absolvent 1994 — 1 ;
•  ECONOMIST FINANŢE CONTABILI

TATE — 1;
•  DULGHER, ultima categorie de califi

care — 2; x
•  MOZAICAR, ultima categorie de caii-

fi csrc - j •
•  SUDOR ELECTRIC-AUTOGEN, autori

zat cu panson — 1;
•  ZUGRAV, ultima categorie de califica-

jg ' ■' j'.J.
•  NECALIFICAŢI — 4.

> .Informaţii la telefon 613370, între orele 
9—11. - - ■

CONSILIUL LOCAL ClRJIŢI
Licitează în ziua de 22 septembrie 1994, o- 

ra 9, spaţiile comerciale din satele; Popeşti, 
ti.

Iii cazul neadjudecării, licitaţia sc repetă 
joia următoare.

Relaţii suplimentare : telefon 625919.
(090129)

S.C. „COMLEMN" S.A. DEVA
Declară nul certificatul nr. 491, emis de 

Direcţia Generală a Finanţelor Publice, cu pri
vire la înregistrarea societăţii cu capital de stat.'

(090131)
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