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m CONSILIUL LOCAL -  ACEST 

PARLAMENT AL CETĂŢII«iii m

Din dorinţa do a contribui la clarificarea unor 
probleme derivate din autonomia' locală, diţi răs
punderile multiple care converg către consiliile loca
le, rubrica sub genericul de mai sus, care va găzdui 
o serie de analize, anchete, dezbateri, pornind delaacti-" 
vitatea concretă a acestor organisme ale puterii exe
cutive şi deliberative, la nivelul municipiilor, ora
şelor şi comunelor judeţului- '

DESCHIDEM ACEST SERIAL CU MUNICIPIUL 
HUNEDOARA, nu dintr-o preferinţă anume, ci da
torită unor stări de fapt mai deosebite, în ceea ce 
priveşte compoziţia acestui consiliu.

A Z I

în urmă cu câteva luni, 
răspunzând mai multor în
trebări ale ziarului, Ia ru
brica „Convorbiri Cuvântul 
liber", dl REMUS MARIŞ, 
primarul municipiului Hu
nedoara, ne răspundea ast
fel !a întrebarea „Cărui 
partid aparţineţi „Ear.- 
tidului mare al hunedore- 
nilor şi politica lor în 
cercăm s-o facem".

— Dle primar, să reve
nim puţin ia componenta 
politică a Consiliului local 
Hunedoara. Mai răspun
de ea, mai răspundeţi dv. 
ca primar, la fel ca în 
urma cu câteva luni ?

— La noi structura con
siliului este ceva mal a- 
parte. .Şapte din cei 23. de 
consilieri au câştigat în 
alegeri pe lista partidului 
dc guvernământ, pc atunci 
F.S.N. Acest partid a dc 
venit ulterior P.D. (F.S.N.) 
şi a trecut în opoziţie.

Alţi şase consilieri : apar
ţin Convenţiei Democra
tice, unul — P.N.L., unul 
— P.D.A.R. Deci, 15 din 
23 de consilieri aparţin 
acum opoziţiei, patru coa. 
liţiei parlamentare afla
te la putere şi patru 
sunt independenţi.

- Se şimte în actul con
ducerii această masivi mu
taţie produsă in ' spectrul 
politic? Ce rol joacă opo
ziţia în cazul acesta ?

— Din capul locului, pot 
să afirm căs opoziţia joa
că un roi 'constructiv, re
flectat maj cu seamă în 
îmbunătăţirea conţinutu
lui hotărârilor adoptate. 
Sigur, «ti toţi consilierii 
gândesc de fiecare dată la 
unison. Dar când este '
vorba de adoptarea hotă
rârilor. găsim calea co
mună de urmat, ca lucru
rile să nu fie ţinute în 
loc.

Cine are, dle primar, 
iniţiativa proiectelor de 
hotărâri?

— Cel mai adesea, pri
marul. Dar iniţiative au 
şi consilierii -

— In cazul acesta tre
buie să ne vorbiţi despre 
modul cum se lucrează la 
dv, cu comisiile de spe
cialitate. ‘
r—  Personal — ca de alt
fel şi consilierii care au 
iniţiative de hotărâri — nu 
iau nici or decizie fără 
consultarea specialistului 
în legalitatea unor ase
menea acte; riu prezint 
nici un proiect de hotărâre 
în consiliu fără ca el să fi 
fost discutat in comisia de 
specialitate implicată. Co
misiile au trei posibili
tăţi : să avizeze proiectul 
în forma prezentată, să-l 
amendeze cu propriile pro* 
puneri şi să-l avizeze deci 
parţial, să jiu-1 avizeze. în 
oricare dintre variante, 
proiectul se supune dez
baterii în consiliu şi a- 
cesta hotărăşte. "

Din practica pe care o 
am de peste doi ani şi 
jumătate. în fruntea insti-
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Au trecut 290 de zile * 
din an ; au mai ră-1
mas 75 ;

-f- Sfântul Apostol şi ţ 
Evanghelist Luca ;

(Continuare în pag. a 2-a)

> 18/28 octombrie 1599. » 
_■ Victoria lui Mihai 1

Viteazul asupra lui l 
Andrei Bathori, la | 
Şelimbăr; f

'• * '
' 1868. S-a născut SI-1 

MION MEHEDINŢI \ 
(m. 1962), geograf şi I 
pedagog român; 1

' 1907. S-a născut scrii-} 
torul MIIIAIL SE-i 
BASTIAN (m. 1945); 1

« ;.-î‘
► 18 oct 1912 — 30 mai I

1913. Primul răzba t 
balcanic; ţ

! *
1 1918. Alexandru Vai-» 

da Voevod citeşte in J 
parlamentul de Ia ♦  
Budapesta declaraţia f 
P.N.R. din Transil-* 
vania, prin care ro-ţ 
mânii transilvăneni îşi J 
afirmă dreptul ina-J 
lienabil Ia o ( viaţă J 

; naţională integrală, f

î î

FLASH!
•  „Balul recruţilor".

Duminică, 16 octombrie 
a.c., în satul Şesuri a 
avut loc balul recruţilor, 
moment însemnat în via
ţa tinerilor din această 
localitate şi a celor din 
jur. Le-a fost alături 
formaţia muzicală con
dusă de... Marian Lupo. 
(MB.).

•  Medalion literar. La
Grupul Şcolar de Chi
mie Industrială din Orăş- 
tie, a avut loc joi (13 
octombrie a.c.) un meda
lion literar „Vasile Voi-

culescu", orgăTBuJfc d e '  
prof. Ângela Curtean, d j - |  
rector adjunct al insţl- J 
tuţiei. Elevi din claisele» 
IX—XII au prezentat re-1 
ferate şi comunicări le- ! 
gate de activitatea dis- |  
tinsului cărturar, de la î 
a cărui naştere s-au îm- |  
plinit în ' ziua respec- J 
tivă 110 ani. (E. S,). |

# Tâlharul. La 43 de |
ani, Augustin Măieran, * 
din Călanul Mic, s-a a-1 
pucat de tâlhărit. Pe « 
Ioan Câmpeanu, din D e-1 
va, bunăoară, l-a depo- „ 
sedat de 120 000 de lei |.  
şi de ceasul de la mână. 
(V. N.). -

I

Va fi cald la iarnă
i în locuinţele din Orăştie ?

Întrebarea am adresat-o 
directorului tehnic al R.A. 
„Activitatea" Orăştie, dl 
Dumitru Sava, care ne-a 
spus : „în/ acest moment 
suntem pregătiţi să dăm 
agent termic pentru în
călzire la tDâte blocurile 
deservite de centralele 
noastre termice de car
tier, r e s p e c t i v  ce
lor 4 038 apartamente din 
oraş. Asociaţiile -de loca
tari n-au solicitat încă fur
nizarea căldurii. Apare 
însă un impediment: din 
cele zece asociaţii de lo
catari, patru :— respectiv 
A 6, A 7, A 9 şi A 10 — au 
debite foarte mari în ra
port cu - numărul locata
rilor. In prezent, suma 
datorată se ridică la cir
ca 30 milioane de lei, 
reprezentând restanţe Ia 
plată, începând cu febru
arie a.c, şi în continuare. 
Din analizele făcute Ia 
Consiliul local, împreună 
cu reprezentanţii asociaţii
lor. rezultă că există greu
tăţi -deosebite cu cei care 
sunt in incapacitate de

a plăti, precum şi cu răi 
platnicii. Se reclamă că 
sunţ unii datornici cu câte 
400 000 — 450 000 lei, pe 
’94, faţă de care asociaţii
le au deschis proces. Exis
tă  inoperativitate în emi
terea sentinţelor şi exe
cutarea lor. Noi, ca regie; 
din cauza debitelor mari, 
am întâmpinat greutăţi în 
derularea programului de 
iarnă".

- Dar asociaţiile de loca
tari nu sunt singurele da
tornice ale regiei de gos
podărire din Orăştie. K- 
xistă şi unii agenţi eco
nomici care întârzie mult 
prea mult plata serviciilor. 
Recuperarea de la aceşti 
datornici este simplificată 
prin sistarea _ serviciilor, 
ceea ce nu se poate aplica 
la blocurile de locuinţe, 
unde intervin problemele 
de igienă. între agenţii 
cu datorii neachitate, cum 
spunea dl director Sava» 
se numără Uzina mecani
că, S.E.T.P.P.L. Orăştie. 
S.C. „Favior". (E. S.)
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O — Tată, tu mi-ai promis că dacă 
voi avea note bune îmi vei da stiloul tău. 
Ei bine, ai marca şansă de a-1 păstra pen
tru tine...

Târgul din acest an al 
meşterilor populari, or
ganizat de Inspectoratul 
Judeţean pentru Cultură 
Si Centrul Judeţean. al 
Creaţiei Populare, a atras 
un mare număr de vizi
tatori şi cumpărători. Mo
tive de satisfacţie au fost 
şi pentru organizatorii 
târgului, dl Ioan Sicoe, 
consilier şef al Inspecto
ratului Judeţean pentru 
Cultură, mărlurisindu-şi 
deschis bucuria pentru 
faptul că s-a-reuşit orga
nizarea unei noi ediţii a 
manifestării, apreciind 
ştandurile, fiecare obiect 
în parte, pentru măies
tria înglobată în el, pen
tru faptul că obiceiuri 
străvechi sunt aduse în 
actualitate.

Standurile târgului au 
etalat obiecte de cera
mică, sculptură în lemn, 
obiecte legate în fier, 
ţesături, cusături şi o* 
biecte din piele, împleti
turi din papură eto. Toa. 
te  cu o utilitate bine 
determinată. A existat, 
de această dată, şî o mas

cotă a -târgului — o că
ruţă ţărănească lucrată la 
scară redusă, dar funcţio
nală, /realizată de doi 
meşteri din Căstău — Ion 
Oprişbiu şi Viorei ;Tur- 
dăşan.

Pieptare splendid cusu
te şi căciuli au adus doi 
meşteri — Nicolae Ba- 
cea (satul Dureac — Tia 
Bârgăului) şi Andfei Ba- 
cea (Prundul Bârgăului) ■— 
judeţul Bistriţa. Oarecum 
apropiate în creaţie au 
fost carpetele ţesute eu 
splendide motive popu
lare locale, oferite de Ioana 
Moldovan, din Albeşti 
(Mureş). împletituri din 
papură (pălării, coşule- 
ţe, păpuşi) au oferit Ro- 
zalia Graur şi Ghdorghe 
Graur (Câmpeniţa — Mu
reş). Din Tilişca — Si
biu a venit Paraschiva 
Dancu.

Şi-au etalat măiestria 
cursanţii Clubului .elevi
lor din Deva, conduşi de 
profesorul lor, dl Mir- 
cea Bac; Ceea ee sunt in 
stare să creeze, să sculp
teze aceşti tineri, în lemn

şi os, obiectele legate în 
cositor sau turnate în co
sitor (chei de balţ, cingă- 
tori pentru costumele 
populare femeieşti pădu- 
reneşti) sUnt He domeniul 
irealului, orice alt adjec
tiv pălind dacă ar fi fo- 
losit. Să amintim numele 
acestor tineri extrem de 
talentaţi şi dotaţi: Ionel 
Varhedl, apoi trei fete 
din Basarabia — Maria
na Pâslari, Raisa Grigo- 
riu. Alia Budeci. Li s-au 
alăturat Ana Maria Stan, 
Mihaela Sălăşan, Anca 
Toderean, Dan Pecşina- 
ru, Daniela Mihăilă, Mioa
ra Fratoştiteanu, I.oreda- 
na paraschiv, Elena Sâr* 
bu, Alina Popa, Dana 
Dragomir, Ovidiu Nişţor, 
Radu Ignat, Claudia Cos- 
tea.

Sectorul ceramică a 
fost masiv reprezentat. 
Să amintim mai întâi pe 
acel meşter iscusit, care 
este Gheorghe Iorga din 
Horezu (Vâlcea), po Mathe 
Deneş şl Istvan La jos, 
din Corund — Harghita. 
Acestora li s-au adăugat

apreciaţii meşteri din 
Obârşa (Hunedoara), cu 
ceramica lor utilitară atât 
do diversă. Să-i amintim: 

J Ioan- Marc, Antinogen 
Neaga, Sorin Marc şi 
Emilia Marc, Miron Be- 
tea, Petru Borza, Gheor

ghe Marc, Viorei BorZa, 
Mircea Borza şi Dorel 
Dan, Trandafir Vasiu. Şi 
un meşter din Dobroţ — 
Nervuţ VaŞiu. Un meş
ter- pensionar, rechemat 
la „Refractara" Baru 
Mare spre a învăţa şi pe

cei mai tineri meşteşugul 
ceramicii a fost Iosif 
Vas. Am amintit doar o 
parte di*1 meşterii cu 
care am stat de vorbă. 
Numărul participanţilor 
la târg a fost mult mai 
mare. MINEL BODEA

Meşteri din Obârşa şl Dobroţ (To- 
meşti) s-au reunit în număr mare la 
Târgul meşterilor populari din Deva, eta- 
lându-şi ceramica lor utilitară.

Ceramica de Horezu (Vâlcea), atât de 
căutată şi de admirată de vizitatorii Târ
gului meşterilor populari de la Deva.

Foto PAVEL LAZA
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P a r l a m e n t  a l  c e t ă ţ i i

(Urinare din pag. 1)

tuţiei primarului şi a con
siliului, în activitatea de- 
cizipnală simt adesea ne
voia unui organism cu 
care să împart această 
sarcină. Cred" că din*' acest 
punct de vedere Legea 69/ 
1991 a administraţiei pu
blice (ocale are scăpări. A 
prevăzut delegaţie per
manentă, lg consi|iile ju
deţene, ’d â r 'n â  şi la cele 
locale, de la municipii şi 
oraşe, unde se situează 
activitatea concretă a fie
cărei localităţi urbane.

Despre contribuţia con
cretă a consilierilor, atât 
în comisiile de specialita
te cât şi în plenul şedin- 

^%loc . consiliului, l-am so
licitat cu câteva întrebări 

dl PETRE ALBU. se
cretarul Consiliului local.

De la început — 
SîiHliîiîază dl secretar — 
aş vrea să arăt că partici
parea consilierilor este 
foarte bună, sub aspectul 
prezenţei la şedinţele în 
plen, şi gestul de bună ca 
participare la dezbaterea 
; proiectelor de hotărâri. Aşî 
concretiza cu două exem
ple : S-a adoptat o hotă- 
râre ca jumătate din costul 
abonamentului pe mijloa
cele de, transport în comun

ale Regiei Locale pentru 
elevi, şomeri şi pensionari 
să fie suportat de la bu
getul local. Iniţiativa de 
hotărâre a aparţinut con
silierului Ioan Urdă şi nu 
a trecut chiar atât de uşor 
prin consiliu, unii consi
lieri văzând în aceasta o 
încercare de â subvenţio
na de la buget regia lo
cală de transport în co
mun. O alta, privind pu
blicarea in  presă a hotă
rârilor adoptate în consi
liu, s-a luat la iniţiativa . 
consilierului Adalhert Leon- i 
hardt. •

. Cât despre contribuţia' 
comisiilor pe probleme, aş 
concretiza cu cea a corni-,' 
siei economico-sociâle, bu- 
get-finanţe, care a a.men-i, 
dat cu propuneri, jumă-5 
tate din proiectul de ho-' 
târâre privind taxele lo-; 
cale. , ‘

Ca o trăsătură în dez
baterile din consiliu, aş re
leva faptul .că la început 
fiecare consilier discută 
de pe poziţia partidului pe : 
a cărui listă a câştigat în 
alegeri, Doar la început, 
pentru eă, relativ repe
de, culorile politice se es
tompează, lăsând Joc dez
baterilor de pe poziţia in-,. 
teresuluj general;,

«*, Dle secretar, cum s-ar 
exprima statistic acţivita-

I

Cu prilejul primei sale 
vizite în municipiul de 
reşedinţă a judeţului nos- 

yţcu,. dl Dâmi. Petriciu, 
preşedintele P.L. 93, a 
ţinut să «tea de vorbă 
cu ziariştii. Astfel eă in 
casa unde trăgeau, când 
veneau îhs judeţ, Nicolae 
şi Elena Ceauşescu, în 
chiar sala unoe aceştia 
stăteau de vorbă eu tova
răşi fruntaşi a; judeţu
lui. a avut loc întâlni
rea conducătorului parti
dului •sftttbeliZat tfe uri cai 
alb în plină alergare, cu 
ziarişti din presa locală 
şi corespondenţi ai unor 
cotidiana centrale, radio 
şi TV. Una din întrebă
rile ee i-au fost adresa
te suna cam a şa :

— Ce părere aveţi 
despre monarhie?

Distinsul oaspete , a 
răspuns scurt:

— Eu $unt republican.
Avem răspunsul dlui

Dinu Patriciu înregistrat 
pe bandă de casetofon.

N-a trecut multă vre
me de ia conferinţa de 
presă respectivă şi am a* 
flat că şeful formaţiunii 
politice pe care cineva o

califica drept foarte ga- J 
lăgioasă s-a manifestat ca» 
unul dintre cei mai înfo-l 
câţi militanţi pentru a-1 J 
aduce pe fostul rege ai ( 
României, la un sim- * 
pozion ce avea loc în 1 
Capitală Dl D. P. a fost
primul la Otopeni să-l I 
întâmpine pe 1 ostul mo- J
narh, el a făcut cea mai |

iştare gălăgie pentru a 
sie permite acestuia să j 
calce pe pământul ţării |  
care nu-1 mai vrea. Asta, S 
în ciuda faptului că d l j  
Mihai şi dna Ana. sunt » 
cetăţeni elveţieni, aveau! 
paşapoarte englezeşti şi î 
au sosit în Bucureşti cu |
un avion francez.

Dinu Patriciu ? Cel ce a 1 
afirmat tranşant eă este j 
republican sau cel ce s-a |  
manifestat ca cei mai * 
înfocat monarhist? Or, |  
poate, atunci când şi-a » 
afirmat republicanismul l-o I 
fi luat gura pe înainte... J
Sau gste vorba de Lari- J

t  Cineva asemăna* 
politica cu O femeie ce |  
face trotuarul. Să fie şi I 
dl Dinu Patriciu precum î 
politica? Când o să vină |  
din nou în judeţ o să-l» 
întrebăm, I

TBAIAN BONDOR
I

masam
MARTI,

18 OCTOMBRIE

9,40 Emisiunea din. sea
ra precedentă; 14,15 Vldeo- 
text publicitar; 18,00 Des
chiderea emisiunii; 18,05 
Maeştrii culturii ameri
cane : Albert Einstein — 
„Cum văd cu lumea" — 
partea I; 18,24 Avanpre
miera filmelor la DEVA- 
SAT; 18,27 Dosarul de
lictelor — documentar 
TV — WORLD NET; 18,55

Recomandări din pro
gramul serii; 19,00 TELE 
7 abc •  A.S. — Show ;
20.00 Reporter TELE 7: 
„Un sat care nu vrea să 
moară"; 20.30 Istoria bu- 
siness-ului american ;
21.00 întâlnirea de la ora
21 •  Din sumar: De
sene animate; Sport: 
„Regulile jocului" (Ep. 4: 
Fotbal); Documentar In 
serial ; La cabaretul lui 
Reno; 22,35 TELE 7
abc •  Ţara noastră: Vul
canii noroioşi; 22,40 Film 
serial: „Vegas"; 23,30 
Staruri în concert; 24J10 
Videotext publicitar.

tea legislativă pe aproape 
trei ani de exerciţiu al 
puterii de către Consiliul 
local Hunedoara ?

— In Cei aproape trei 
ani au fost adoptate 141 
de hotărâri. Cu una sin
gură a«i ajuns cu Prefec
tura la Contenciosul Ad
ministrativ şi în aceea 
excepţia de legalitate s-a 
dovedit doar în formă, 
căci fondul — organiza
rea de servicii publice cu 
mijloace bugetare pe lân
gă Casa Căsătoriilor — era 
ceva util oraşului.

— Cum vedeţi dv., dle
secrefâr, autonomia loca
lă, prin prisma Legii ad
ministraţiei publice loca
le?, - . :
■ — Legea asta are „ne
voie de îmbunătăţiri. ' Să 
parcurgem împreună con
ţinutul a r t . . 21 Atribu
ţiile consiliilor locale. Cu

prinde 25 de atribuţii; Doar 
în cinci dintre ele consi
liul local poate hotărî 
autonom. In ceea ce pri
veşte restul de atribuţii 
în care hotărăşte, trebuie 
s-o facă în contextul a 
tot felul de condiţionări 
sau pur şi simplu „urmă
reşte, controlează, acţio
nează, contribuie, organi
zează" —; toiul te  con
text, în condiţionare de 
alţii. Mai discutăm despre 
autonomie Ideală ?

înlocuiţi Vechiul cu Noul î

Aveţi un copiator mai v e c h i n u  va mai satisface dar totpşi 
vă mai serveşte chiar dacă'aprdape tot timpul este defect şi'vă 
costă mai mult ( nervi, bani). L-aţi pune deoparte, dar parcă 
totuşi mai valorează ceva...

Oamenii de la MfNOL TA au găsit soluţia ideală: cumpără 
copiatorul vechi de ia Ovs. (indiferent de tipul acestuia) şi suma 
oferită pe el se scade din preţul unui copiator MINOLTA nou.

‘  Puteţi câştiga astfel, pe lângă satisfacţia oferită de Calitatea : 

unui copiator MINOLTA, până la 2.500.000 lei.
Surprize plăcute avem şi pentru cei ce cumpără un fax-sau 

o imprimanta laser MINOLTA.
Pentru a beneficia de cele mai mari avantaje sunaţi chiar 

acum las •

MEMORII s A v iC E  S.R.L. HUNEDOARA 
dealer autorizat MINOLTA 

MINOLTA Tel /Fax: 054.716.501 ;Q54.7t 3.045

I —

S-C, RECEP INTERNAŢIONAL S.R.L.
D E V A

c - * * - . m  *-B
DIN STOC

#  Fax-uri Bell Line 1500
•  Fax-uri Bell Line 1 900, 

cu robot
•  PC-uri P S /l — monitor 

monocrom
#  PC-uri P S /l — monitor 

color
Preţurile includ TVA. „
Se pot lansa comenzi pentru luna noiem

brie.
Relaţii suplimentare la telefoanele 018205; 

612726. (D.P.)

— 890 000 lei

— 1080 000 lei

— 865 000 lei

— 1 050 000 lei

Vin d e  la

S i n

URMĂTOARELE:

•  RESTAURANT cu anexe şi dependin
ţe necesare, şopron acoperit şl terasă de vară, 
situate In comuna Iii a, str. Traian, nr. 7.
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•  AUTOTURISM Mercedes, 
licitaţia are loţ în data de 25- X. 1994, ora 

11, la Judecătoria Deva, biroul executori ju
decătoreşti.

#  AUTOCAMION SRD 6135, culoare ro
şie, cu număr de circulaţie 5-HD-849.

licitaţia are Ioc in data de 20. X. 1994, 
ora 10, la Judecătoria Deva, biroul executori 

■ judecătoreşti.

S.C. HABER INTERNAŢIONAL  
S.A. HAŢEG

cu adresa în localitatea HAŢEG, * 
str. Progresului, nr. 59 

ADUCE LA CUNOŞTINŢA CA

v  m

bere tuturor firmelor ce doresc cum
părarea produsului şi primeşte comenzi 
de contracte pe anul 1995.

Preţul la sticlă este de* 350 lei/sticla 
cu TVA. Relaţii la telefoanele 770130, 
7.70131, int. 247, biroul Desfacere şi 
770540 — Secretariat. M

i

M OHAIR I
32 nuanţe, role 500 g, bobine 200 g.
•  livrări 5—50
•  coletărie — peste 50 kg 
Transport gratuit! 
m efo n : 041/613165,
T&efax: 041/614741 S.C. „GOLF“ 

CONSTANŢA.

Arad, Str Episcopiei 58/A, Tel: 057-21.785]^ 
Vinde e«~gros şi cu  amănuntul

i.A racet (butoi şi flacoane.Îl sau 51)
4 Prehandez'(butoi şi cutii dcO.J'kgf, palux, vtsarom  
. cc
•  D etergent Silux şi S o n eg io  

4  V op sele  auto Bucureşti 

4 V o p s e le le  bază'deâlchidicV  de Bucureşti 

4 D iluabpO chituri?ănt i fo n 7 tei p in ol 
4 PensuleTperii 'de~diferite' dl m enţiuni 

4 WbitespLrt;<|a<r in C o lo f'u le i>de in

O gpmăjqrgo^e.produseţchîmiceiaauzig^oclâresc]
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! Liderul nu se D i v i z i a  N a ţ i o n a l ă

I

•  Din nou, victorie la scor a Corvinu- 
lui •  Liderul a învins şi la Petroşani •  
Mare surpriză la I.C.I.M. Braşov, unde 
Phoenix a învins ! •  Şi Tractorul a pier
dut un puncT pe teren propriu...

M v w w w w w v u n

Rapid — Gloria' 
— F.C. Naţional |  

4—2;}
1—0; I

Luptă foarte strânsă între F.C. Naţio- Rezultatele etapei: 
năl şi Rapid pentru primul loc în cla- Bistriţa 4—3 ; U.T.A. 
sament. Sâmbătă, la Arad, e drept în 0—3; înter Sibiu — Ceahlăul P.N. 4- 
faţa unei echipe debusolate — U.T.A. —,

„ din care n-a mai rămas decât renumele, Sportul Stud. Electroputere
, |  F.C. Naţional a făcut din nou un meci Farul C-ţa — F.C. Argeş 2—1; Petrolul — I 

'  bun, dovedind că nu întâmplător se a- steaua 1—1; Oţelul Galaţi — F.C. Ma- '  
|  flă în fruntea clasamentului. Şi, dac i ramureş 3_ 0; Dinamo — „U“ Cluj-N. j 
I  . gazdele n-au reuşit să iasă „la rampă1*, * . rraiova _  FC  Braşov'
'  , n  . 1 . 11 —. . . n „ î  , t*i I n . i î  o f . l . t i ,  J a  u < ţ „ n Q  2  U  ,  U I U V .  *— V„ I O V t t  1* " *  U r d Ş O V

1— 1.
CLASAMENTUL

î ... se datorează şi valorii etalate de echipa 
I oaspete sigură în apărare, laborioasă 
'  în atac, reuşind nu numai să înscrie 3
I goluri,, dar şi să culeagă aplauzele tri-
'  bunei arâdene. Rapidul, deşi a jucat

, j  acasă partida cu Gloria Bistriţa, la un
5 moment dat era condus cu scorul de 3—1 
|  de Gloria Bistriţa. Până la urmă, hu

.1 numai că a egalat (trei goluri înscrise
> d e , Vlădoiu), dar „ a şi câştigat — a
I marcat Ţâră —, şi Rapiduleţul se află în 
[ „plasa" liderului. Deşi nu a obţinut de- 
I cât un egal la Ploieşti, Steaua vine to- 
'  tuşi dini urină şi nici Dinamo, Petrolul,
I  Inter Sibiu, Gloria Bistriţa nu se lasă,
* se zbat să ţină contactul cu prima parte 
I a clasamentului.

în  subsol, U.T.A. are una dintre si- 
I tuaţiile cele. mai grele şi într-o poziţie
* similară se găseşte şi echipa ex-hunedo-

I reanuluî Andone, „U“ Cluj-N. în schimb, 
la F.C. Braşov, Sportul şi Oţelul Galaţi 

{ se simte un reviriment, încep să agoni-
« sească puncte dătătoare de speranţe în
I tentativa lor de a se îndepărta de lo-
î curile periculoase ale retrogradării. Din

I păcate, pentru olteni, continuă degrin
golada în mijlocul formaţiei Universi- 

j tatea Craiova, de la care suporterii au 
I aşteptat cu lotul o altă comportare t 
|  Nici sâmbătă n-a putut trece pe teren
I  propriu de F.C. Braşov. A condus CB
* un scor firav de 1—6 până aproape de F.C. Maramureş — Farul C-ţa; F.C Na-J
I sfŝ  meciului’ când Băliot, de la ţţonal — Hectroputere; Ceahlăul P.N. — J
» oaspeţi, pe un contraatac, a egalat! ITm . . . .  TT„ . _  , , , I
1 Puţinii spectatori au fost foarte nemulţu- Arad ; „U Cluj Petrolul; Steaua J
* miţi de jocul plat, şters, al „studenţi- — Oţelul Galaţi; Univ. Craiova — .  
|  lor". Zile grele şi pentru Piţurcă 1 Sportul Stud.; F.O. Braşov — Dinamo. J

1. F.C. Naţional
2. Rapid
3. Steaua 

4-5. Dinamo
Petrolul ;

6. Inter Sibiu
7. Gloria Bistriţa
8. F.C. C-ţa 
*. F.C. Argeş

t a  Ceahlăul P.N. 
ÎL  F.C. Maramureş

12. Univ. Craiova
13. Electroputere

6 0 2 
6  0  2 

4 3 1 
4 1 3  
4 1 3
t i s
4 1 3  
4 1 3  
4 1 3  
.31 3 
2 3 3

2 3 3
3 0 5

23—12 
14— 7
14— 5 
19—15
15— 11
15— 12
16— 15 
12—13
12— 14
13— 14 
7— 8 
7—10 
9—13

I%

I

18 iw î
15 | 
13' 
131 
13 j 
13 l 
13 |  
»3 !

a l

14. Oţelul Galaţi 8 2 2 4 13—16 8*V *
15. Sportul Stud. s 2 2 4 4— 8 9jj

16. F.C. Braşov 8 2 2 4 6-13 8 '

17. ,.U" Clttj-N. 8 2 1  5 7—11 71

18. V.T.A. 1 2  5 6 -25  5 |

ETAPA VIITOARE : Gloria Bistriţa |
— Inter Sibiu; F.C. Argeş — R apid; ;

A 1

REZULTATELE ETAPEI : Rocar Buc.
— Dacia Piteşti 3—0; Bucovina Suceava
— Callatis Mg. 3—0; Poiana C, — Flacăra 
Moreni 3—0 ; C.F.R. Galaţi — F.C. Rm. 
Vâlcea 3—0 ; Steaua Mz. — Cetatea Tg. 
N. 5—2 ; Gloria Buzău — Portul C-ţa 2—1; 
Selena Bacău — Metalul Plopeni 4—0 : 
Poli. Iaşi — Faur Buo. 2—1 ; Acord Fo 
şani — Unirea Brăila 0—5.

CLASAMENTUL
1. Bucovina Sv. 9 7 1 1 15— 6 22
2. Selena Bacău 9 6 2 1 19— 7 20
3. Poli. Iaşi 9 5 3 1 15— 8 18
4. Unirea Brăila 9 5 1 3 24— 7 16
5. C.F.R. Galaţi 9 5 1 3  14—11 16
6. Met. Plopeni 9 5 0 4 13—14 15
7. Dacia Piteşti 9 4 2 3 20—13 14
8. Cetatea Tg. N. 9 4 2 3 16—16 14
9. Steaua Miza 9 4 1 4  15—10 13

10. Poiana Câtnpina 9 4 1 4  15—14 13
ÎL A.S. Rocar 9 4 0 5 10—18 12
12. C.S. Faur 9 3 2 4 13—12 11
13. F.C. Vâlcea 9 3 1 5 6—12 10
14. Acord Focşani 9 3 1 5  13—19 10
15. Flacăra Moreni 9 2 3 4 II—-14 9
16. Portul C-ţa 9 3 0 6 13—17 9
17. Gloria Buzău 9 3 0 6 17—15 9
18. Callatis Mg. 9 0 1 8 6—33 1

ETAPA VIITOARE: Callatis — 
Poiana C .; Cetatea — Rocar *. Dacia Pi
teşti — Bucovina; F.C. Rm. Vâlcea — 
Steaua M z.; Faur Buc. — C.F.R G alaţi; 
FL Moreni — Selena Bc. ; Portul C-ţa — 
Acord Focşani; Met. Plopeni : — Gloria 
Buzău; Unirea Brăila — Poli. Iaşi.

r t w w v w w m w

A 2

REZULTATELE ETAPEI : Jiul 
troşanî — Poli. Timişoara 0—1 ; Uni 
A. I. — Unirea Dej 1—0 ; 1 Gaz Metan 
F.C. Bihor 1—0; C.F.R.’ Cluj-N. — Me»fj
trom Bv. 1—0; Gloria Reşiţa—  Jiul Cr~'

Feb1 
lire», 
n —î

iova 2—0 ; 
Reşiţa 2—1 
Zalău 6—0 ; 
B. M. 8—1 ; 
Mureş 1—1.

C.F.R. Timişoara — C.S.l 
F.C. Corvinul — Armat 

I.C.I.M. Braşov - — Phoeniî
Tractorul Bv. AiS.A.

CLASAMENTUL 
19. 7 1  1 
9

1. Poli. Timiş.
2. Tractorul Bv.
3. F.C. Bihor
4. Gloria . Reşiţa
5. Gaz Metan
6. Metrom Bv.
7. Jiul Petroşani
8. F.C. Corvinul ■
9. C.F.R. Timiş.

10. I.C.I.M. Braşov
11. Unirea A. I.
12. A.S.A. Tg. M.
13. Jiul Craiova
14. C.F.R Cluj-N.
15. C.S.M. Reşiţa
16. Unirea Dej
17. Phoenix B.M.
18. Armătura Zalău 

ETAPA VIITOARE: Umreă
Gaz Metan; Jiul C v .— Jiul 
Poli. Timişoara Unirea A. I . ; ’Metrbi* 
Bv. — Gloria Reşiţa; Phoenix — C.TJt. 
C luj; F.C. Bihor — F.C. Corvinulf! 
C.S.M. Reşiţa — Tractorul; Armătura — ’ 
C.F.R. Timişoara ; A.S.A. Tg. Mureş1 — 
I.C.I.M- Braşov,:;,

9 3 4 2 12— 9
9 4 1 4 9— 6 13
9 3 3 3 6 -  7 12
9 3 3 3 11— 5 12
9 3 2 4 13—12 Î l
;> 2 3 4 7—14 ,  9
!) 2 3 4 5—14 9
9 2 1 6 9—16 7
9 1 3  5 >■3—18 i 6
9 0 3 C i 3

Bej 'V • *•

F.C. CORVINUL—  

ARM ĂTURA 

ZALĂU 6 . 0  ( 4 - 0 )

Div f a z a  j u d e ţ e a n ă
lagea, Pop, Gordan. 
arbitrajul brigăzii I.

Bun
Cris-

tea, R. Kekessdi, C. Kus- 
zai (Petroşani).

FAVIOR ORĂŞT1E — MINERUL 
GHELARI 3—3

Nu regretăm că am ales 
vizionarea acestei partide. 
Eram curioşi să vedem 
după 11 etape in Divizia O 
pe noua promovată Favior 
Orăştie, în compania Mi
nerului Ghelari, o echipă 
robustă, bine aşezată In 
teren, cu o veche expe
rienţă divizionară, în timp 
ce gazdele, cu o infuzie de 
câţiva tineri, încearcă din 
mers alinierea unei for
maţii competitive. Meciul 
s-a ridicat peste nivelul 
aşteptărilor, fiind viu dis
putat, mai ales în partea 
a doua a jocului, când gaz
dele şi-au revenit după 
duşul rece aplicat de Mi
nerul Ghelari.

Favior a început bine 
partida şi chiar în min. 3, 
după o mare ratare, de*" 
chide scorul prin Josan. 
încet, oaspeţii reuşesc să 
stopeze iureşul la poarta 
lor, leagă bine jocul şl 
ies frumos în atac şi reu
şesc egalarea în min. 23, 
prin Selagea. Gazdele a- 
cuză şocul, nu ripostează, 
se complac Intr-un joe lent 
şi cei care se dovedeso a 
fi mai periculoşi în atao 
sunt tot oaspeţii şi în min. 
33 şl 38 „taxează" prin 
Selagea şi DSscâlescu, gre
şelile apărării gazde şi al« 
P°rtarulai Ssocs şl repriza 
I se termină cu 1—3, In 
favoarea oaspeţilor,

Reluarea jocului în re
priza a doua este de par
tea gazdelor. Bine muş
truluiţi la pauză de antre
norul principal Cocu, fot
baliştii de la Orăştie izbu
tesc să supună la uţi 
presing neîntrerupt pe ex
perimentaţii jucători oas
peţi. Şi parcă trase la 
indigo, se repetă fazele de 
la poarta gazetelor, din pri
ma repriză. De două ori, 
în minutele 51 şi 62, J6- 
san şt Tîrvoloiu de la gez- 
de, profitând de două gre
şeli ale apărării mineri
lor şi ale portarului, reu
şesc egalarea: 3—3. Până 
la urmă, oaspeţii izbutesc 
să stopeze atacurile gaz
delor şi în ultimele minute, 
când s-a jucat „care pe 
care", ambele formaţii îşi 
creează ocazii de a în
scrie şi partida — frumoa
să, spectaculoasă, se în
cheie nedecis: 3—3.

Gazdele — etalează o 
frumoasă creştere —, ca şl 
galeria mult schimbată în 
bine, Iar oaspeţii — apre
ciaţi şl de gazde, compe
titivi, o echipă ce „leagă" 
bine joctiL

Favior: Şzocs, Borza, 
Ptntecan, Sterîe, Tîmo- 
vean, Befta, Demeni, Var
ga, Josan, Stîro, Borza. 
Minerul; Enache, Lăcătuş 
(Hrişcă), Virlan, Pasat, 
Stachi, Dungaci, Dăscăles. 
cu (Pruteanu), yereş, Se-

REZULTATE: Favior Orăştie — Mân. Ghelari
3— 3 ; Min. Livezeni — Haber Haţeg 4—2; Min. 
Certej — Met. Crişdor 4—0 ; E.Q.C.L. Călan — Min. 
Aninoasa 1—2 ; Min. Bărhăteni — .Mureşul Deva
4— 8; C.F.R. Simeria — Jiul Petrila 1—1; Dacia 
Orăştie — Constructorul Ud. 6—2 ; Min. Şt. Vulcan 
— Victorja Călan 2—9 ; Aurul Brad — Minerul 
Teliuc 12—6.

CLASAMENTUL
1. Minerul Certej U > 1 0  0 43-4» 33
2. Minerul Aninoasa u 9 0  2 21— 7 27
3  A.S. Aurul Brad 11 8 0 3 31—11 24
4. Min. ŞL Vulcan 11 7 9 4 29—17 21
5. Min. Bărbăteni u 6 2 3 24—16 20
6. Mureşul Deva I i 6 1  4 22—17 »9.
7. Constructorul Hd. 11 6 0 5 31—18 18
8. Dada Orăştie 11 6 9 5 22—18 18
9. Minerul Ghelari 11 5 1 5 27—21 16

19. Victoria Călan U  ’ 9 1 5 19—12 16
11. Minerul Livezeni 11 4 1 6 18—21 13
12. Jiul Petrila 1 1 3 3 5 26—17 12
13 Metalul Crişcior 1 1 4 0 7 20—33 12
14 E.G.C.L. Călan t i 4 0 7 19—40 12
15. Favior Orăştie 11 3 1 7 15—29 10
16 Haber Haţeg i i 3 1 7 19—36 10
17. Minerul Teliuc n 1 2  8 5—41 5
18. C.F.R. Simeria 1 1 1 1 9 9-r32 4

REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT 

din 16 octombrie 1994
Brescia — .Genoa 1—2 2
Cagliari — Cremonese 1—0 1
Foggia — Juventus 2—0 1
Inter — Bari 1—2 2
Lazio — Napoli 5—1 ■'■"îi.”
Padova — Milan 2—0 i
Reggiana — Florentina 1—1 X
Sampdoria — Pa mia 3—1 i
Torino — Roma 2—2 X
Ancona — Atalanta 4—2 1
Chievo — Ascoîi 1—1 v.K*/s.
Lucchese — Lecce 1—0 i
Palermo — Udinese 0—0 X

Victorie fără probleme a 
hunedorenilor în întâlni
rea cu „lanterna seriei". 
Prestând un joc eminamen
te ofensiv, eu 0 linie de 
trei fundaşi şi două „vâr
furi" de meserie, Corvinul 
a reuşit un scor fluviu, in 
faţa unei echipe fără ex-' 
perienţă, care a prezentat 
in teren 7- jucători sub 20 
de ani. Corvîniştii au ju
cat foarte bine în prima 
repriză, când conduşi de 
veşnic „tânărul" Gabor 
(care a împlinit 33 de ani), 
au reuşit faze de mare 
spectacol, concretizate pe 
tabela de marea} prin 4 
goluri. Era în min: 5, când 
Bordean reia cu capul din 
plonjon, portarul respinge 
în faţă la Ciorea, care de 
la 8 m înscrie fără difi
cultate : 1—0. Ratează in 
continuare Hegy şi Halos
tă, pentru ca în min. 22, 
să consemnăm singura fa
ză periculoasă a oaspeţilor. 
Oros şutează , de ia_ 16 m 
şi Popa deviază în* bară. 
După 2 minute avea să fie
2— 9. Ciorea face o cursă 
pe partea stângă şiv cen
trarea lui este reluată cu 
capul In gol de Gabor. 
In min. 29, Bardac pă
trunde în careu, este „a. 
croşat" de Munteanu, pe- 
naltiul fiind transformat 
cu siguranţă de Şuvagău:
3— 0. Asaltul hunedorean 
continuă şi în min. 36, 
scorul se modifică din nou. 
Micuţul Ciorea realizează 
un nou „raid" pe partea 
stângă, centrarea este pre
lungită de Sterean, cu 
capul la Hegy, care . în
scrie sub transversală:
4— 0, scor cu care avea să 
se încheie prima jumăta
te a meciului.

După pauză, gazdele a- 
par în teren fără Gabor, 
care a acuzat o uşoară

« ă l

contracţie musculară. Cit 
toate acestea, ei îşi conti
nuă asaltul la poarta lui’ 
Dan şi în min. 51 tabel ţ 
de marcaj se modittcSf 
Păcurar (care l-a înlocuit 
în min. 25 pe Bordea«f j 

• accidentat) pătrunde 
partea stângă, cehtrâr 
pe jos fiind reluată ‘ di» 
apropiere în gol de Hegy*/ 
Scorul final al partidei 
este stabilit în min.
Zanc il lansează perfect 
pe Şuvagău, care şutează 
fără speranţă de la 14 mţ 
pe lângă un portar „tu* 
mărtnurit": 6—0, scor car* 
reflectă diferenţa de va*

. loare dintre cele două 
combatante. Scorul piu 
tea să ia proporţii în mii 
67, când Ciorea a şut; 
foarte puternic de la 18 
dar portarul Dan scoat< 
în „extremis" cu piciorul 
Din min, 70 hunedorenL 
vor evolua în 9 jucători d< 
câmp, Halostă — acciden
tat părăsind câmpm de 
joc. Pe acest fundai, con» 
viniştii reduc „motoarele1* 
şi până la sfârşitul parti
dei nu se mai întâmplă ni* 
mic deosebit. îngrijoră! 
este faptul că in ai 
meci au suferit acei den 
mai mult sau ma 
grave trei din piesele 
bază. Bordean, Gabor 
Halostă. Adăugate la â#»; 
cidentarea mai veche a la | 
Costăchescu şi şu=pendi 
rea lui Mitrică (elimi: 
în meciul de cupă de 
Ţicleni), perspectiva 
ciulUi de sâmbătă, de 
Oradea, cu F.C. Bihor, ni 
se arată a fi „roză“ ',)■ 

F. C. Corv*nuI: Pop* 
(min. 46 — petrei), HaidJ*1' 
ner, Sterean, Bardac, 
dean (min. 25 — Păcurar^ 
Halostă, Zanc, Gabor im i^  
46 — Dăscălescu), Ciorea," 
Şuvagău, Hegy.

Pagină realizată de SABIN CERBU
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VÂNZĂRI-
CUMPĂRĂRI

j Vând autocare Mer
cedes ,303. MAU, Neoplan 
45—50 locuri, ultramo
derne, îmbunătăţiri. TeL 
050/723219. (91397)

•  Cumpăr cuier pom
metal, tablouri Biderma- 
ier, plata deosebită. Ee- 
laţil 01 — 6853173, 01 — 
6352397. (224)

•  Vând casă, cu gră
dină, anexe, apă, gaz, ca
nalizare, Deva, Mărăşeştl 
39. (91753]

•  Vând Alba Lux 4 şi 
storcător rufe, noi, preţ 
convenabil, teL 619232.

(91789)
•  Vând Dacia 1310 nouă 

is.-.u schimb cu apartament,
641653. (91790)

U « Vând. pământ arabil, 
r-kîefon 618140.

(91785)
, •  Vân<] teren intravilan, 
irformaţii Sântuhalm, 74, 
Silnic, Intre orele 15—20.

(91784)
•  Vând teren intravilan

,CO beci şl apă în curte, 
«telefon 621278, (91779)

•  Vând apartament 4 
camere, confort I, parter, 
Eminescu, posibilităţi pri
vatizare, tel, 627336.

(91775)
•  Vând Opel Ascona, a- 

variat, tel. 616130.
(91482)

•  PROFITAŢI ACţ/JM/ 
Prodimpex Aura SRL 
Deva, cartier Gojdu, 
str. Mărăşti, vinde en 
gros zahăr tos cristal, 
826 plus TVA, ulei 
rafinat import Germa
nia — 2530 litrul, tel. 
613045._ _  ^ J91791)_ j

•  Vând Dacia break, 
1986, tel. 625717,

(91812) .
«. Vând casă urgent In 

Deva, str. I. Vulcan, nr. 
1, telefon 625717.

(91812)

•  Vând Dacia 1310, an
fabricaţie 1987 — 1984.
Informaţii Spini, nr. 54.

(91803)
•  Vând uşi Raba, noi,

cOmplete, tel. 622840, după 
ora 18. (91804)

•  Vând VW Golf, benzi
nă şi Golf Diesel, motor 
Mercedes, plus cutie, sta
re excepţională, telefon 
660016. (91806)

•  Vând garsonieră ultra
central Deva, tel. 616405.

* (91819)
•  Vând autoturism Peu

geot 306. Informaţii De
va, tel. 619150, între ore
le 12—13. (91834)

•  Consiliul local Veţel 
organizează în data de 8. 
XI. 1994 licitaţie în ve
derea vânzării şi închirie
rii mijloacelor fixe din 
patrimoniul fostului C.A.P. 
Leşnic. Informaţii la se
diul Consiliului local.

(91788)
•  Vând Dacia 1300, fără

talon, 1982, Ungaria. Tel. 
633408. (91836)

•  Vând cal 3 ani, alură
deosebită. Hunedoara, Boş, 
nr. 131. '. (1559)

•  Vând măcelărie cu do
tările necesare în Hune
doara. Tel. 715575.

(1558)
•  Vând convenabil casă 

cu grădină în Hăşdat. In
formaţii telefon 720159.

'  (1555)
•  Cumpăr Renault 11 

(sau certificat de înmatri
culare). Tel. 713825.

r  (1556)
•  Vând casă, maşină Da

cia 13<?0, preţ convena
bil. Hunedoara, str. Sarmi* 
zegetusa, nr. 41.

(1554)
•  Vând ieftin autoturism

teren, nou, motoare, plus 
cutie, Ford Taunus 1,6, 
Citroen Axei (Oltcit). Tel. 
712786. v (1551)

•  Vindem şi închiriem
copiatoare UBI x 330, Ia 
preţuri convenabile. Rela
ţii la telefon 717035. 5

(1546)
•  Vând VW Passat, ne

înmatriculat, pentru piese, 
preţ convenabil. Telefon 
729109. (1548)

! S.C. SEVILA PLAZA PROD S.R.L.
- HUNEDOARA.

Anunţă onor clientela că şi-a reînce
put activitatea de producţie şi desfacere a 
băuturilor alcoolice la fabrica din Hune
doara, str. Panait Cerna, nr. 4, practicând 
în continuare cele mai avantajoase pre
ţuri:

•  Vodka Sevila 1/2 — 33 gr — 720

Rom Sevila 1/2 
Vodlca Sevila -

435 lei

lei
Rom Sevila — 1/4 —: 32 gr

32 gr — 745 lei 
— 33 gr —

450

în preţ nu este inclus TVA şi amba 
lajul. Pentru cantităţi mari se aplică re
duceri substanţiale.

Producătorul asigură calitatea supe
rioară a sortimentelor de mai sus.

Informaţii suplimentare la telefon 
054/713385.

Zar editat de S.C, „CUVÂNTUL LIBER" S.A. DEVA 
J/20/61871991 Cont307050601 B.C. Deva Codflsca!2116827 
Deva,Str. 1 Decembrie. 35 Jud. Hunedoara,Telefoar»;611275) 
612157;611269;625904!ax618061. Conslllutde administraţie:’ 
Dumitru Ghoonea - preşedinte. Minei Bodea, Vlrgll Crişan, 
Tlberiu Istrate-, Nlcolae TTrcob - administratori. întreaga 
răspundere pentru conţi nutul artlcriol or pu bllcata o poartă autorii 
acestora. Tiparul executat la S.C. „POLIDAVA’S.A. DEVA.

•  Vând disc agricol pur
tat. Informaţii Brad, str. 
Morii, 5, 650406.

•  Vând casă, grădină în 
Brad, str. Dealul Racovei, 
394. Informaţii Brad, str. 
Dispensarului, 11.

(9706)
T

PIERDERI "

•  Pierdut legitimaţie ser
viciu, pe numele Gyemant 
Gruia, eliberată de Termo 
rep Hunedoara, Se decla
ră nulă. (1558)

• ÎNCHIRIERI

•  Caut pentru închiriat
spaţiu comercial pentru 
depozit en gros, în Deva. 
Telefon 715419, orele 20— 
22. (1545)

•  Ofer de închiriat teren
zona Ştrand,. Centrofarm, 
Devii S.A. (spre DN 7), tel. 
615077. *

(91783)
. . .

CONVOCARE

•  Societatea Handi
capaţilor Psihici din 
oraşul Brad convoacă ~ 
şedinţă cu persoanele 
în cauză pentru 26 oc, 
tombrie 1994, ora 17, 
în sala de- şedinţe a 
primăriei. Se vor dis
cuta probleme ur
gente. ” ■

' OFERTE 
DE SERVICII

•  Efectuez transport 1,3 
tone, telefon 616483.
: V’ v ■';■■■ (91802)

•  Mişu Luppa anunţă 
excursie în Turcia, dumi
nică, 23 octombrie, 55 000 
lei ; Polonia — 30 octom
brie, 45 000 lei. Telefoane 
612166 si 714352.

(90891)

DIVERSE

•  împrumuturi în lei
la Casa de Amanet Si- 
meria, zilnic 8—12, 15 —
17. Telefon 661721.

■ (91136)
•  S.C. „Bovis“ 'S.A. Pui,

cu sediul în comuna Pul, 
str. Ponor, judeţul Hune
doara, anunţă organizarea 
concursului pentru postul 
de manager, în conformi
tate cu Legea nr. 66/1993 
şi Normele Metodologice 
de aplicare a acestuia. Can
didaţii vor depune oferte
le, conform a r i  16 din 
Normele Metodologice, la 
sediul societăţii, în termen 
de 30 de zile de la- publi
carea în ziar. Informaţii 
suplimentare . Ia telefon 
140, Pui. (91837)

' COMEMORĂRI

•  Cu sufletul mâhnit . 
retrăiesc clipa .dureroasă 
a morţii . fulgerătoare a . 
soţului meu, preot

lAzAroni
GIIEORGIIE,

decedat ' în 17 octombrie 
1987. Parastasul la mor

mânt, în cimitirul Simeria. 
Dormi în pace suflet bun! 
Elena. (90869)

•  Se împlinesc 5 am 
de când s-a stins din via’ 
ţă cea care a fost

MARGARETA CUCU
Dumnezeu s-o odihneas

că în pace ! Soţul.
(1550)'-;

D E C E S E

« Tipografii de la S.C. 
Polidava S.A. Deva sunt 
alături de colegul lor Hada 
Nicolae în greauâ încercare 
pricinuită' prin pierderea 
tatălui său. Sincere con
doleanţe. ' '

•  Cu durere, soţia 
Marin, fiul Ion, nora 
Doina şi nepoatele: 
Ioana şi Cris'tiha anun
ţă moartea • dragului 
lor
ROMULUS OLAllIU 
Dumnezeu să-l o- 

dihnească în pace !
(91809)

« Familia Lujţtilescu
este alături de familia
celei care ii fost'

FLORICA FQPA,
. din Poreurea. Odihneas
că-se în pari; !. 7 -

(91798)

•  Soţia Liliana/fiica Lia
na-Adriana, socrii Ana şi 
Andrei, rudele şi prietenii, 
eu aceeaşi durere în sufle
te, mulţumesc tuturor celor 
care l-au condus pe ulti
mul său drum pe cel care 
a dispărut fulgerător din
tre noi, bunul şoţ, tată, gi
nere şi prieten, - învăţăto
rul >, ;-',i

BUJOREL MARCU, 
din Ilia. “ Odihheasoă-se în 
pace ! (91794)

•  Din partea -colectivu
lui de cadro . didactice . de 
la Liceul „Silviu Dragomir" 
Ilia,' îndurerat de dispa
riţia prematură a colegu 
lui f, ;:■■■

BUJOREL MARCU, 
transmitem sincere con- - 
doleanţe familiei îndure
rate. Dumnezeu să-l odih
nească ! (91793)

•  Elevii clasei a VlII-a 
A de la Lieeul „Silviu Dra. 
gomir“ din Ilia şi dirigin
ta  lor sunt alături de Lia
na, la greaua încercare 
pricinuită de decesul ta
tălui ei — învăţător

BUJOREL MARCU 
V- :v : (91797)

•  Condoleanţe familiei
Pară Gheorghe la dece
sul mamei sale. Fâm. Si- 
mion. - - (91818)

•  Cu adâncă durere vă 
aducem la cunoştinţă dispa
riţia fulgerătoare a bune! 
mame şi bunici, cea care a 
fost

SZATMARI
ELISABETA

Fiul, nora, fiica, gine
rele şi nepoţii. înmor

mântarea va avea loc mier
curi, ora 14, în Oraşul 
Vechi Călan.

(91822)
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B A N C  P O S T  S.A. !
SUCURSALA JUDEŢEANĂ \ 

HUNEDOARA — DEVA 
Anunţă, agenţii economici şi persoa-î 

nele fizice de pe raza comunelor BALŞA'I 
şi GEOAGIU deschiderea j
•  AGENŢIEI BANC POST S.A. GEOA- ! 

G1U-BĂI, J
cu sediul-în Hotelul .,Diana<;, începând j 

cu data de 19. X. 1994.
Se pot deschide conturi de către agenţi | 

economici şi persoane fizice pentru efec-» 
tuarea de operaţiuni bancare. ’. .. <■

Agenţii economici şi populaţia pot să i 
efectueze depuneri în depozite pe 3-6 1 uni j 
şi 1 an. cu dobânzi avantajoase.

Efectuează plăţi de alocaţii pentru! 
copiii dc-vârstă şcolară. |

CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE I 
A JUDEŢULUI HUNEDOARA j

DEPARTAMENTUL TÂRGURI EXPOZIŢII j 
Organizează în perioada 20-24 octombrie I 

1994 primă ediţie a j
Târgului de produse şi obiecte decorative * 

din marmură şi alte pietre naturale, inclusiv I 
semipreţioase : MARMODEV ’94. J

Această manifestare expoziţionâlă, care se * 
desfăşoară la magazinul Sarmismob, tlin Deva, I 
str. Libertăţii, bl. 5, parter, poate fi vizitată j 
zilnic între orele 10—17.

::Li

CONSILIUL LOCAL AI ORAŞULUI 
L U P E N I

t o-Organizează licitaţie de concesionare a patru 
renuri în oraşul I.upeni, după cum urmează :

•  1. Teren în - suprafaţă de 200 mp, situat pe 
strada Parângului, în imediata apropiere a laturii de 
nord a blocului 46, în vederea realizării unui Com
plex comercial alimentar.

•  2. Teren în suprafaţă de 160 mp, situat în 
Bărbăteni, bdul l’ăcii, în spaţiul rezultat intre pâ
râul Mierleasa şi blocul 42, în vederea amenajării 
unei Terasă—Patiserie.

•  3. Teren în suprafaţă de 45 mp, situat pe 
bdul Păcii, adiâccrtt platformei acoperite din piaţa 
Bărbăteni, în vederea construirii unui spaţiu, co
mercial.

•  4. Teren în suprafaţă de 540 mp, in zona piaţa 
agroatimentară — bdul Păcii, Bărbăteni —, în vede
rea realizării a şase chioşcuri comerciale tip „B“. 
grupate câte două, cu câte 10 mp pentru fiecare.

Concesionarea terenului de la poziţiile 1, 2 şi 3 
se face pe o durată dc 50 ani, - cu o taxă minimă 
anuală de 2 500 lei/mp.

Concesionarea terenului de la poziţia 4 se face pe 
o durată dc 3 ani, cu o laxă minimă lunară de 
250 Ici/mp. ..■■,:*

Informaţii suplimentare şi consultarea planşelor 
se poate face zilnic între orele 11—15, la biroul urba
nism al Consiliului local al oraşului Lupeni.

Documentele licitaţiei se pot ridica contra cost 
de la Consiliul local al oraşului Lupeni, camera nr. 
8, începând cu data de 19 octombrie 1994.

Ofertele se depun până la data de 3 noiembrie 
1994, ora 14, la sediul Consiliului local al oraşului 
Lupeni, camera nr. 8.

Garanţia de participare la licitaţie este de 250 000 
lei pentru ofertele de la poziţiile 1, 2 şi 3, şi 20 000 
lei pentru ofertele de la poziţia 4.

Taxa dc participare la licitaţie este .de 75 000 lei/ 
ofertă. - y--.

Licitaţia va ayea loc în ziua de 4 noiembrie 
1991, ora 10, la sediul Consiliului local al oraşului 
Lupeni. .'s-.

|
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S.C. HORTICOLA S.A. DEVA

Ferma viticolă Şoimuş vinde zilnic, 
siv duminica, între orele 8—18:

•  struguri pentru vin ■— 380 lei/kg
•  must — 600 lei/litru!
•  tulburel — 660 lei/litrul 
în  preţ se include ş! TVA.

STAŢIUNEA DE CERCETARE ŞI PRO 
DUCŢÎE A CARTOFULUI DIN MIERCUREA 
CIUC*

Oferă spre vânzare cartofi de consum la 
preţul de 249 lei/kg, inclusiv TVA, şi cartofi 
de sămânţă cu preţul între 279—309 lei, în 
funcţie de soi şi categorie biologică.

Relaţii la adresa unităţii: Miercurea-Ciuc 
,  str. Progresului, nr. 22; Tel./fav 066/114296;. J j 114629; Telex: 67298. (90885) j

I ! 
I I


