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Condiţii' di' ceaţă in cen- 
/ '  trul ţtWJ.şi 4n regiunile

extracarpatice. ?•*: Vântul
MIERCURI, 15 febru. slab. Temperatura mi. * 

arie «iC. Vremea va fi nimă între -4 şi 4 grade 
asemănătoare celei - de C, iar .maxima, la âmla. ' 
mărfi. In regiunile vesti- ză, între 6—- Ifi grade Gr
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REDISTRIBUIREA SUBVENŢIILOR ÎN  M INERIT
- i ă m b & t 11. «2. 1995, la 

srasuţ .Ligii ' Solidaritatea 
•Să -Beva. a avut loc şe.

Găegiţdui :Dîfeâctbr 
â î ,; CtŞftralei Naţicmale 
Sârifederatîve a Sindicate, 
lor Miniere' din România 
pentru a analiza acţiunile 
preconizate pentru zilele

dicatelor Miniere din Ko. 
fglpla reprezentată de dl. 
Mteon Cozma.
- In cadrul întâlnirii s-a 
analizat programul ce ur
inează să sc desfăşoare pe 
parcursul celor două zile, 
denumit „OPERAŢIUNEA 
BVeUREŞTI — BUGETE"

şi care vizează sensibili, 
zarea. Opiniei' publice asu
pra medului antisocial de, 
guvernare, influenţarea le
gislativului .pentru a mo
difica cifrele de buget, care

dt> ’Victfr, Bădârcă,’ , pre
şedinte egeeutiy.1- -

întâlnirea ă rPprezedtat şi 
o arftlizS âStounJltă a si
tuaţiei existente în prezept 
în minerit, care a fost rea- 
, --An'i.f .‘Irtânii.» Jă.vis&

ÎN DEZBATEREA SINDICATELOR

• suntnesatisf^cătoare în toa
te domeniile, precum şi me- 
dificarea b ie tu lu i pentru 
minerit cu 200 miliarde de 
lei (de la 770 miliarde de lei 
la 979 miliarde de iei),

La şedinţa de sâmbătă 
a cerut.. permisiunea să.
participe şi reprezentantul 
minerilor din Valea Jiului,

11 "■
lizaţa de către ş M l p '  
Riroului Executiv âl Cen
tralei, pentru ca 01101401' să 
se poată lua o hotărâre cu 
privire la programul lan
sat de către Confederaţia 
Sindicatelor Miniere din 
România S-a ajuns la .con
cluzia că acest program a 

•fost lansat sub auspiciile

"$4e m» Ri

ii Precizări referitoare la aplicarea 
feerii privind pensionarea anticipată

Întrucât mai multe per- 
rte«au solicitat amă_ 

tc în legătură cu mo
de aplicare a preyede- 

r Legii privind penslo. 
anticipâtă, facem 

jos următoarele pre-

, Legea nr. 2/1995 privind 
pensionarea anticipată are 
menirea de a soluţiona 
problemele sociale ale u. 
nei anumite categorii de 
jş^rsoane şi anynie ale a- 
pălei -categorii lipsite total 
jie Orieş #:ţaă de; venit ca 
pţfstaţie din bugetul asi
gurărilor socială de stat.

Prevederile legii ajnintite 
sunt apâicabâe' numii' per
soanelor care au o vechi
me minimă integrală reali
zată în sectorul de stat, 
adică 30 de ani bărbaţii şi 
25 de ani femeile, care au 

.primit ajutorul de şjm'aj

si alocaţia de sprijin pe 
duratele maxime prevăzute 
de îege şi eare- lff- Arta-ce
rerii, de pensionare antici
pată nu realizează veni
turi din activitatea sala-

Copvenţiei Creştine „Sfânta 
Varvara", ,fără ca în prea. 
labil să fie convocat, aşa 
cum prevede statutul, or
ganul colectiv de condu
cere — Senatul Convenţiei.

Modul cum a fost iniţiat 
acest program s_a conside
rat că ridjcă multe semne 
de întrebare întrucât nU a 
fost făcut cunoscut şi Bi
roului Executiv al Centra
lei Naţionale. Programul a 
fost difuzat' la organizaţi
ile sindicale din teritoriu 
fără ca organul colectiv de 
conducere al Centralei -să 
ia act de existenţa iui. 
Timpul relativ scurt de 
pregătire a acestei acţiuni 
precum şi alte considerente 
de ordin social (mineritul 
fiind ' considerat de Opinia 
publică mare consumator 
de subvenţie) a dus la 
luarea deciziei de nepârti- 
cipare a organizaţiilor siri-

C O UNEI, *P©ENAlt

(Continuare îp pag. a -£-■)

lamentări, consilieri
După cum-i-am mai, in

format pe cititori, sâmbătă, 
şi duminică, în oraşul Brad, 
comunele Luncoiu .de Jos 
şi Vâlişoara şi în munici
piul Deva, Asociaţia Pro 
Democraţia a organizat dia
loguri cetăţeneşti la care 
au invitat- parlamentari 
hunedoreni, consilieri lo
cali, primari, viceprimari, 
cetăţeni.

Problematica abordată cu 
prilejul acestor dialoguri a 
fost destul de vâslă, ea do
vedind Interesul cetăţenilor, 
al oficialităţilor loeale faţă 
de bunul mers al treburi
lor localităţilor amintite. A 
fost subliniată nevoia unei 
administraţii loeale mai e- 
ficiente; în care comunica
rea dintre cetăţean şi re
prezentanţii administraţiei 
publice să deţină un rol 
deosebit, -să crească senti
mentul responsabilităţii O- 
■ficialităţilor locale faţă de 
problemele oamenilor, ale: 
alegătorilor în general. Din
colo de unele atente biro
cratice, acest dialog dintre 
cetăţeni, consiliul 'local şi 
parlamentari trebuie apre
ciat ca atare. .■■■•■

Duminică dimineaţa, la 
Consiliul local Deva, tre
buiau să se întâlnească-în 
dialog parlamentari, mem. 
bri ai AsâciaţieT Pro-’-fire

mocraţia şi consilieri locali. 
Din păcate, . oficiile de 
gazdă şi răspunsurile -,1a 
eventualele întrebări au 
r ă m a s  . să . le faţă 
şi sa le dea — singur — 
di. Virgil Boca — vieepri* 
mărul municipiului.. Soco
tind că în t i  de duminică 
domnii consilieri se vor-fi 
îngrijind de cele- spirituale, 
ascultând cucernici slujba’, 

i a  biserică, dialogul s-a 
purtat cu cei de faţă şi nu 
a fost lipsit de interes.

S_â discutat despre defi
citul’ de pdtere reală de 
care suferă .consiliul local, 
generată de puţinătatea bu
getului dar şi - de ;d seama 
de obstrucţii ale reprezen
tanţilor- judeţeni ai sgutartt;. 
despre inechitatea transfe
rurilor de Ia bugetul., cen
tral către judeţe şi de- aj<8 
către localităţi; despre p 
anumită stare de descura
jară în care se complac ui. 
ncle .consilii locale corii, 
fruntate cu asemenea stări 
de JUcruri; despre'- dimi
nuarea arbitrară şi abu
zivă a patrimoniului 'pu* 

y blic al localităţii; 
intenţii privind * 
narea prin reorg: . ^  _ 
privatizare a unor servicii 
publice. . — . -

- ION c to c u â .  ‘
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(Continuare în pag. a 2-a)

una p
•  DUŞMAN. = prieten treci|t ’,- '

în tabăra adversă. rr. <’
'  ’:-t - LiHL: : r rm /, i . , -  }

, <»»

local îteva. 
PA VEL IiAZA

•i.... .u..±îi •;

n? a

.  .•  SI. Ap. Onisim; SL 
. Mc. Maior Şl .. Ci». 

Eusebiu <har»;

•  Onomastică: Radu;......
’ A S-MI M bcst: In 1564, 
^  ftelian GA-

. tJLBO GALILEX (m. 
1642); in 1840, critt- 

? '  B t e n i r « T P U
SlAieiffiSCU 
IW7R Al' 1851, SPIRO. 
HARK» (m. UXQ,

’ matematician, sad»- 
log şi »m jpolHic ;

. ş .  Soarele răsar*. !»: ora 
7,17 Şi apune la’17,4^
lună pUnă;'

i Au trecut 45 de zile 
din a» ; au ntai ră
mas 320.
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fie sub
«fc'mere

ftir merele la ISO#—m r-ytă ,. In xu«fâi' 
pământ din’ S—  
rild. 6  jSAickă, €

1, |u to r este şl a

care a coritribui» -• un
- ' 6 ,

*1 i f  nSETOKUb. fiu indignare, 
“7 ,H  AOrel BeşcHiu, posesorul pos- 

• -  tifluf telefon kt' cu -nr.' 618893, 
> ne-â scris eâ ’ln ziua de 2 fe-

ora i9, a d^- 
. mama. aflată’«sr r̂ -

—. . ■ A ' 0os% 
_ să nealizeZQ a • 

lucru, deoireci 'dUiâ .sta- 
ea legăturii a fost întrerupt 
cu toate insistenţele, a ră- 
tot întrerupt şl... bun de 

plată- Sunt admisibile oare a- 
semenea practici ? (N. T.).

© GERG DE STENODACTI
LOGRAFIE. Pe lângă nume
roasele cercuri care fiinţează la 
Rasa de cultură din Haţeg, peşte 
câteva:zile, In funcţie de numă
rul solicitanţilor, va începe un 
curs de stenodactilografie. Dori-, 
torii «unt aşteptaţi zilnic. (N.S.).

0  ARESTAT PREVENTIV. 
Nicolae Marius Gayrilă^ din Va
lea Bradului, nr. 192,. deşi are 
ridmaiRB ani şi nu a avut vreo
dată o ocupaţie; se găseşte a- ■ 
cum intr-xtn loc sigur ş i ' bine 
păzit. Ge a făcut t  In seara zi
lei de 25 decembrie 1994 a tlr- 
mărit-o pe ilâana Doţ, din Va
lea Brad, căreia, prin violen
ţă, i-a sustras din buzunar o 
sumă importantă de bani. Acum 
se căieşte pehtrU co a făcut, în 
arest, ■ aşteptând câ legea să-şi 
spună cuvântul. (Al. J.).
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CUVÂNTUL LIBER

Redistribuirea subvenţiilor în mine
(Urmare

dieale ce fac parte difi cen
trală la acţiunile preconi
zate a se desfăşura în zilele 
de 13—14 februarie a.c.

Punctul de Vedere al 
membrilor Biroului Exe
cutiv al Ligii Solidaritatea t 
’92, exprimat cu ocazia şe
dinţei Colegiului Director, 
a fost câ membrii Biroului 
Executiv al Centralei nu 
au d e p u s  toate e- 
forturile pentru a realiza 
acea unitate a tuturor mi
nerilor din România. Se 
crede că fără această uni
tate acţiunile viitoare ale 
minerilor vor fi sortite e_

Secului, Biroul Executiv al 
Liiii Solidaritatea M -  De
va cheamă organele de con
ducere al® Ligii minerilor 
din Valea Jiului la o în
tâlnire. pentru a discuta 
modaliţăţfle de a se realiza 
O Unitate reală fci mişcarea 
sindicală. S-a exprimat 
convingerea că mesajul 
lansat sâmbătă va fi. co
rect receptat de către mi
nerii din Volta Jiului şi 
se doreşte ca pe plan ju-, 
deţean să se realizeze o 
integrare deplină hi mişca
rea sindicală ai cărei mem
bri fondatori sunt şi ei — 
Convenţia numită „Sarmi. 
zegetusa". în final a fost

redactat «£ eomu«îc%t ■ <*t 
presă în care se exprimă 
dezaprobarea, faţă de folo
sirea abuzivă a denumirii 
Convenţiei Sfânta Varva_ 
ra" în acţiuni unilaterale 
ale C.S.M. şi Federaţiei 
Cuprului, cât şi a funcţii
lor pe care le au în con
venţie iniţiatorii acestei 
acţiuni. Dorim să atragem 
atenţia tuturor, s_a mal 
arătat în comuni cat, indi
ferent dacă sunt organisme 
sindicale sau guvernamen
tale, de pericolul pe cam_l 
reprezintă redistribuirea1
subvenţiilor si, alocaţiilor 

-bugetare în interibrul mi
neritului. .. *.

Precizări referitoare la aplicarea 
Legii privind pensionarea anticipată

(Urmare din pag. I)

riată sau alte venituri cu 
caracter permanent din ac
tivităţi profesionale. '  

Reducere» vârstei de 
pensionare se face cu ma
ximum 5 ani, deci la con
diţiile de mai sus se a- 
daugă condiţia ca persoana 
Care solicită pensionarea

anticipată să albă împli
nită vârsta dc cel puţin 50 
de ani femeile şi 85 de 
m i bărbaţii, , -

Dosarele se întocmesc, Ia 
cerere, de către centrul 
zoral de forţă de muncă 
y  şomaj în evidenţa că. 
rula a fost persoana în ca. 
uză si se depun la Oficiul 
de piT-sii.

Pensia anticipată va fi 
diminuată cu 0,3 Ia sută 
pe’.tru fiecare lună cu care 
s-a redus vârsta de pen_
. siepare. *

IOAN LUPŞA, 
director adjunct te Directei 
Muncii «j Protecţiei Sociale 

Hunedoara - -  Deva, 
Rtoiului-judeţean de 

. pensii
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PRETURILE PE P IA ŢA  LIBERA
Având sprijinul specialiştilor de la  Ser» 

viciul de industrie alimentară al Direcţiei 
judeţene pentru agricultură fi alimentaţie, 
In săptămâna trecută au /ost vizitate pi»*, 
ţele liberă din municipiile Deva, Hune
doara şl Petroşani, precum şi ce# din o~

raşul Brad, unde s-a luat pulsul preţurilor 
la o seri» de produse agroalimentâre, Ofe
rite consumatorilor de către producătorii 
agricoli particulari. Lăsăm să faceţi dum
neavoastră comentariile şi să trageţi eon* 
cluziile de rigoare, \

ANfSUOB 
ŞI CONTROLULUI FINANCIAR 

DE STAT HUNEDOARA — DEVA

NoirriTi In domeniul fiscal
t, Potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 9/27 ianua» 

Ne 1995, cifre de afaceri pentru «tete agenţii economi»! 
devia plătitori de TVA este de peste 50 milioane lei.

Agenţi! economici plătitori de TVA, ta data apa. 
riţiei Ordonanţei Guvernului nr. 9/1995, cu cifra de 
afaceri declarată organului fiscal competent sau, după 
eas, realizată de până la 80 milioane ist anual fl car» 
doresc aă fie scoşi din evidenţă ca plătitori TVA, au 
următoarele obligaţii: ,

— să. depună cererea de scoatere din evidenţă 
până cel mai târziu la. data d«rSf. 93. 1995, scoaterea 
din evidenţi făcându-se obligatoriu cu data de I a 
lunii următoare; .

-s* să depună decontul TVA pentru operaţiunile 
realitate, Inclusiv pentru ultima lună în care acesta 
este plătitor de TVA;

— să achite TVA datorată bugetului de stat po
trivit decontului prezentat. De asemenea, prezintă uu 
inter» deosebit.*

1, Hotărârea Guvernului nr. 3/6- 01, 1994 0  Preţ 
Citările JAF, «r. l«Wtt«/l(>. «fi 1994, privind normele 
referitoare la întocmirea bilanţurilor contabile Pe »- 
nul 1994 ia agenţii economici (|S.p. 8/18. 01. 1995).

2. Norme comune M.F. ş! C.N.S. nr. 10805/2812/ 
30. fit 1994, privind completare* anexei te bilanţul 
contabil Be 1994, „Balanţa mijloacelor fixe" şLde sta. 
biiire a gradului de utilizare a mijloacelor fixe de 
ba »  deţinute de agenţii ecenpmicl, neeeşar determi
nării valorii amortizării incluse In cheltuielile de e*. 
montare. (M.O. nr. 1/5. W. 1995).

9. Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 106/94. OL 
1995 de aprobare n Normelor privind aplicarea la SMt

usst a s n  snasas
montarea re poate procura de ia organet* fiscal# te*
■ făWEf •. . ' '«*

EXTRAS -m Determinarea amortizării, ce s n a s u t  
a  re include în cheltuielile de exploatare pe 4995 se 
face. în funcţie de gradul de utilizare a mijloacelor 
fixe df b a»  afectiv realizat aferent anului 1994 de- 

i  terminat conform normelor. <W)

Piaţa DEVA

Produsul Centrală DaciaT
Hunedoara Petroşani

■ v: • murata

de
'eete 

■ smlRilănă
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îUL FINANŢELOR 
GENERALA A FINANŢELOR 

PUBLICE ŞI CONTROLULUI FINANCIAR 
DE STAT HUNEDOARA — DEVA

In ziua de 7. 03. 1995, cu începere de la ora 
10, la sediul Direcţiei generale a finanţelor pu
blice si controlului financiar de stal Hunedoara 
— Demit din str. 1 Decembrie, nr. 30, va avea 
loc LICITAŢIA DE COMISION pentru acorda
rea exclusivităţii In Vânzare» bunurilor deve
nite proprietate de stat potrivit H.G. nr. 662/ 
1991.

Cei Interesaţi vor trebui să prezinte docu
mentele de licitare, precum şi comisionul oferit 
în plic închis cu cel puţin 5 zile înainte de li
citaţie.

Licitaţia publică pentru aparatură electro- 
nică va avea loc In data de 21. 02. 1905,

Alte relaţii la sediul unităţii (Compartiment 
valorificare). (58)
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MIERCURI, 15 
* ■ FEBRUARIE

6,35 Seriale, desene a. 
«iniate; 10,05 Kojak <*): 
„Iapa Francesca**; 11,00 
Frumos şi bogat (s); 11,30 
Vremea dorinţei (s); 12,00 
Preţul e fierbinte fes); 
12,30 Duelul familiilor 
(es); 13,00 Magazinul a. 
mtezii; 13,30 Springfield 
Story (s): 14,15 Santa Bar
bara (s); 15,10 Pasiunea 
ei e crima (s); 16,00 Ilona 
Christen talfcshow* 17,00 
Hans Meiser taîkshow; 
18,00 Jeopardyt (cs); 18,30 
In treno its); 19,t 
moe şi bogat (*/rj) X%30 
Exploziv telegrafie: 19,45 
Ştirile serii; 20,10 Explo
ziv —* magazin; HMD 
Vremuri bune şi

MIERCURI, 15 
FEBRUARIE

7,30 ştiri; 9,45 Ghidul 
Parlamentului; 10,00 Show
ul lui M. Costau zo (r); 
12,45 Forum (mag.); 14,00 
TG5 -Cftiri; 14,25 Coti
diene; >•*0 Beautiful (s); 
15,05 Complot în familie 
(show); 16,20 Agenţia ma
trimonială (mag.); 17,00
Desene animate; 18,00 Su- 
persamuraiul (s);. 18,25
Da»,; 19,00 OK, preţul e 
corect (cş)î 20,00 Roata 
norocului (cs); 2l,00 TG5 

ştiri; 21,25 Circulă zvo
nul (show); 21,40 JUira; 
23,30 Braţ de fier (mag.); 
0,15 Show-td fiii St, Cos- 
tanzo; 2,30 Cotidiene (r); 
3^0 Braţ de fier Cr); 4,30 
Target (mag.)

V

^ MIERCURI, 15 
FEBRUARIE

6,30 firtinch — CT 4;
10.15 Vecinii (s): „Cazul
Sue“: 10,45 Brunch —•
TV 2; 13,00 Lovlng (s)i 
„Suspecta**; 13,80 Soarele 
Californiei (s); 14,30 Fal- 
con Crest (s): -Cenuşa'*; 
15,25 White Fang (s.a.); 
15,55 Tânărul Indiana Jo- 
nes (sa.): 16.55 MacGyver 
(s.a.); 18,00 Să riscăml
(cs); 19,00 Totul sau ni
mic (ce); 20,00 Ştiri, sport, 
meteo; 20,30 Roata noro. 
cuiul (cs); 21,15 Doctornl 
de munte (fi» 82.15 Bun* 
tor (s.p.): „Ultima cursă**;
23.15 Artele vorbeşte! (re
portaje): 0,00 Aram vio
lenţei (ta. SUA, *89); 1,40 
MatCyver (s.a.)

şfig* *-y ., 1 • ....y

N R C

ÎI, 15 
EBRUARIE

6,30 Ştiri NBC; 7,90 
Ştiri ITN; 7,30 Lun*eaa- 
facerilor, ştiri; 10,00 Co
merţ TV; 11,00 Roate ba
nilor; M M  Piaţa euro
peană; 19,00 Aci — in. 
formaţii la zi; 20,3» Golf. 
Turneul european. Volvo 
PGA; 21,86 Dateline — 
cu dane Pariu? şi Sten® 
Philips; 22,3» Magazinul 
ştirilor NBC; 23,30 Show. 
ul serii, cu Jay Lene: 
taîkshow cu celebrităţi: 
0,30 Real personal *- 
„Despre sex" cu firii 
Berimwita; 1,00 Buletin 
burate* M» Oferte pte. 
Irit 1,30 Ştirile nopţii 
NBC; 2,00 Timp egal; 
2-Sfl Showul acrii •

MIERCURI, 15 
FEBRUARIE

- r; V
«A9 Tenis JHagazi^ 

ATP; 16,36 Săi alpin. Ma,
e | 1140 Sbi tetistic.

Mondială ^ d e  la 
Âlteninarfet —* Zauchen.. 
see, Austria (se!.); 12,30
Tenis. Magazin ATP; 13.30 
Patinaj artistic. Câmp. 
ŞUA de la Providşnce — 
partea 1; 13,30 Snooker. 
Liga europeană ’95. J. 
Whito — J. Parrott <r) ; 
17,30 Călărie. Cupa Mon- 
dială |a «ărituri de te 
Canberra; 18,30 Natoţl*. 
Cupa Mondială de te 
IfiOm», Suedia (d){ 20,30 
•loietin de Ştiri 4; 21,60
Box, Prime Tima. Special; 
23,00 Măgazin interna* 
ţienal.

MUBRCUSŞ m

TVR 1
7,00 TVM — Tele. 

matinal; 8,30 La prima 
6ră; 9,15 Sânta Bar. 
bara (s/r); 10,20 De
sena animate; 10,50 

Videntexieon; 11^6 Mo
da pe meridiane (NBC); 
ta,gn Aur »l neroi 
(s/r); 13,10 1001 audi. 
ţii; 14,10 TVR Iaşi şl 
TVR Cluj-N.; lfiia A. 
nn| sportiv; 18^0 Nte. 
zică populară; 18̂ 10 
Desene animate; 4M6 
Timpul Europei (nsafi); 
19,30 Fata şi băieţii (s); 
20,00 Actualităţi are- 

-te® .sport; Al,45 Dr, 
Quinn; 21,45 Noi fim» 
fiere: 22.25 Enigma; 
22,55 Ct i aţe; 23,45 
Întâlnirea de la mte* 
m l nopţii; 
ian.

î V R
7,9» m  prima «rib 

9,15 Ora dfe mnyWff ; 
10A» TBtejbnsal Worid-

lk

U,3t Da .; 12,06 
(r>: 1SM De
fin»; % . __
teu drepturi (1);
D.a.; 16,3o Fiicele doc
torului (s); 17,0» 
eco; 17,40 Aur şl i
m t v m  Bm, i»
inaghlară; 20,00 

. Memoria; 2Q,30 Rit- 
muri muzicale;
TVM -  Mesager; 91,3» 
Tradiţii; 22,00 TV 5 
Europe; ! .
Barbara (s); 23,15 
boiul domnului ţ  
marchals (teatru

- 9,66 Desene anlmpte 
(r); 9,30 Film seriali 
FBI — ep, 1Q (r); 10,20 
Film serial : CH1PS — 
ep. 7 (r); 11,1» FBra 
artistic: Semnul de 
veci (r); 1338 Vide», 
text; 18,00 Desene »- 
nimate: Uatman; 1R20 
Film documentar; fio», 
chis pentru afaceri; 
t»,00 Raft — Shem 
(emisiune de Anim 
Fusariu şi Radu Nico. 
teu); 20,06 FU» serial: 
TriUeşte-fi visul ■ — epş 
10; 21,00 Telejurnal (e* 
misiunea din 14. QR 
1995); 21^Q geriaFj 
Vecinii — ep. 10; 22,36 
Chestiunea- zilei (emi
siune de Coriiel Nlsto- 
rescu); 23,30 Cartea de 
cifire; 23,35 Staruri 
pentru totdeauna.

; CANAL 21 • ;

9,00 Teletext: 10,06 
Observate» ş  Antena 
t i  H.OO Film •  „încă 
mă mal numesc Bru* 
ee“; 15,00 Teietext «  
Preţurile la finea «fi» 
M ărfuri Timişoara # 
Anunţuri; 17,00 Ob
servator « Astm a i f
18.00 Focus a Ştiri dl» 
actualitatea locală; 
18,15 ' Studie deochi*
19.00 Film o „Pe ne

aşteptate"; 20,15 WoriA 
Ari m: Pescuitul şi de», 
avantajele filă pentru 
nsediu.
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VBSA DEVA — 
MINERUL URICANI

Deşi tatâlnires dintre 
c*le două divizionare 
„B“ (aflate în serii d i, 
ferite) a avut un carac
ter amical, de pregătire, 
meciul a fost de mare 
angajament fizic, fiecare 
jucător ce a intrat pe 
teren vrând să dove-

că îşi merită la . 
cui in echipă. Ambele 
cupluri de antrenori —
I. Stanca şi N. Alexoi i 
la Vega Deva. Mihâî ? 
Marian şi Dorel Maria * 
la Minerul Uricani s-au ţ 
declarat mulţumiţi de 
calitatea partidei şl dă
ruirea jucătorilor în ţe_ 
ren.

Deşi devenii au în
vins cu 3—1 prin golu
rile înscrise de Elek (de : ' 
două ori) şi Muroşan, 
respectiv Topor, jocul 
a fost viu disputat, am
bele echipe creându-şi 
numeroase ocâziî de a 
marca, fotbaliştii, de la 
Vega dovedindu-se ,ţnai 
precişi te  poartă, Vega 
Deva se dovedeşte * fi 
fotr-o forţa# bună, bine 
pregătită fîşţic şţ pro. 
mite mult pentru retur. 
m  Doamne să ţină «şa 
şi te  campionat De cea
laltă parte. Minerul U_ 
ri«»ni a d e m o n ta t că 
este Ut» dintre formaţi
ile apreciate, ale seriei 
a IV-a, că are un lot 
valoros, echilibre!, ca
pabil Să asigure ascen
siunea echipei în clasa
ment. După cum am a_ 
flat de la tehnicienii 
formaţiei, conducerea 
clubului, cu tqpte gre-

- uteţile extetenteT ing. ra- 5 
eeb Stoica (preşedinte de 
onoare), ing. Fiorin Du
mitru, preşedintele Aso
ciaţiei Sportive, Viorel 
Vasiu, preşedintele sec
ţiei fotbal, Peţre Mihai, 
organizatorul de ceanpe- 

tiţii, sprijină buna desfă
şurare a pregătirii e- 
chipei atât de îndrăgită 
In Uricani.

SABIN CERBU 
t : ; v :'sv r ■

I
Conform dispoziţiilor F.R.F., Campionatul haţi«r 

pal t l  juniorilor» I va începe pe data de 4 martie a.c„ 
toate jocurile se vor disputa i  or* 15 pe întreg 
parcursul returului. Jocurile juniorilor l î  şl IIÎ vor I 
fi reluate la 5 martie, la  ora 13, juniori II şl la ora 1  
15 juniori HI — în 'cuplaj. • '  I

în anul competiţiofial 94/9fi, clasamentele finale I  
ale juniorilor I, II şl Iii se vor face după următo-1 
rul criteriu : numărul de puncte; in cazul; în care i  
două sau mai multe echipe se găsesc la egalitate de I  
puncte, locui ocupat in clasament se va stabili după ■  
următoarele criterii: numărul de jocuri câştigate ; !  
numărul de puncte acumulate de fiecare echipă în S 
urma jocurilor desfăşurate între ele ; diferenţa din-1

......     W——........ ......... ........ . |

CUPA ROMANII! 

LÂ fWBAL
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*î în continuare, ,meeiu_ F

I rile din şaisp?ezecimile > 
Cupei României te foţ- I 

J bal au loc In ziua de. J 
I 26 februarie. Iată si Pro- |
J gramul celorlalte fa- '  
r  z e ; 15 martie — I
; o p t i m i l e  de ff- «
I nală, 12 'aprilie — sfer- I 
, ţprile de finală, 10 mai ■
I — turul din semifinale, j 
* 24 mai —> returul şemi- ■

" i
|  finalelor şi_2i mai

de juniori j
tre numărul de goluri marcate şi numărul 
primite la jocurile disputate intre ele; dacă egalita» 1 
tea persistă, departajarea se va face prin tragerea la i  
sorţi; ■ ' : I

'Q  Mtâ măsură este aceea eâ eehipele Divaziiloar j  
Naţionala A şt B, şl* căror juniori II şi III nu se t  
prezintă te jocurile de campimtet, de 2 ori consecutiv |  
sau de 3 ori alternativ, vor ii sancţionate, cU pier. ş 
dere de pumete eehipele de SENIORI, conform art. 
176, lit. p, din ROAF. *

în vederea întăririi disciplinei în Campionatul 
de CopU şi Juniori, s-a hotâret ca atunci când se . 
acumulează 5 avertismente (cartonaşe galbene) pri-1 
mite de Q echipă tetr-im jqc, amenda va «jO* 180050 ( 
de Iei. Un jucător eliminat va fi amendat CU 6000 ] 
de lei şi va fi suspendat minimum o etapă, |<

în ediţia 9S/96 a Campionatelor de juniori, |

HNALAJ S.C.)

„PATRULATERUL" |

DE LA TIMIŞOARA j

|  La sfârşitul acestei 
, J săptămâni Poli Timi- |  

j şoara este gazda u n u i«

ticipă echipa gazdă,
Bekeşc

(Ungarla şi... steaua ce „

patrulater te care par- |  
I ticipă echipa gazdă, P«M,» 
1 F.C. Argeş, Bckeşcsaba |  
j (Ungaria P-, Steaua ţe  . 
» înlocuieşte pe Inter Si- I 
J feiu, care % fost progra- % 
I mată iniţial), Oricum, va |  
[ f i  un turneu puternic, * 
I important pentru pre- ţ 
: gâfirea acestor formaţii, 1 
I (C.s.)

I

cluburile participante în Campionat Div. flriţt^iţsală, i  
A Ş i B, supt Obligate să participe cu echipe de juni, f  
ori i  şi i i , care m  organizează de F.R.F, şj în cam
pionatul Juniorilor III şi Cădeţi ce se orgapizeazâ 
âe asociaţiile judeţene de fotbal- Ia tă de ce clu- I 
burile, asociaţiile sau secţiile de fotbal care nu au ■  
loturile de juniori complete trebuie să te măsuri 
completare şi pregătirea acestora pentru noul 
pionat.

au
de

j  STeLIÎJTI CURTAŢI

j m  ECHIPE STRĂINE

I 'După eum afirmă pre- j 
J sa, Anvers l-ar vrea In | 
|  fornjaţia sa pe Marius j 
; Lăcătuş, iar Hajduk Split | 
|  îl doreşte In echipa sa J 
; pe Pandur». Rămâne de I 
| văzut dacă se vor desfă-

VASILB NEMEŞ, 
colaborator

I i văzut daca se vor desfa- . ?
* şura tratativele cuvenite I 

■  I şi toţi vor fi de acord j
I  ! (Jucători — conducerile I
I  j  Cluburilor respective). [
i ; (s.co î
■  :■ J ., :

J W W W W W W W W a M W V W  V W M W W W W M W W M W a W W M M W W y

Importanţe reglementări ale F.R. de Fotbal
De curând lâ F.R. Fotbal a avuţ loc instruirea 

anuală cu asociaţiile judeţene de fotbal, In cadrul 
căreia s-au precizat a serie de problem  a -căror re
zolvare să conducă in viitor la perfecţionarea între
gii activităţi fotbalistice, a se intra in .dăplipt ţeSa- 
litate privind constituirea, organizarea şi funcţiona
rea cluburilor şi asociaţiilor 'şi secţiilor de fotbal ca 
persoane juridice de drept privat. Au fost prezen
tate şi prelucrate condiţiile de fond fi de formă 
pentru înfiinţarea unei asociaţii cu scop nepatrimo- 
niab persoană juridică de drept privat în condiţiile 
Legii nr, ftJ/1924. şi ale Decretului nr. 31/1354. S-a 
explicat faptul eă actul de înfiinţare şi autorizare 
sunt cete două elemente absolut tndişpen»1#e pen, 
tni dobândirea personalităţii juridice a asociaţiilor 
CU scop nepatrimonial. S-a prelucrat Legea nr, 21/ 
1924, pentru persoănele juridice şl regulamentul ej 
de aplicare care conţine prevederi privitoare l a ; 
personalitatea juridică, folosinţa drepturilor civile, 
exerciţi»! drepturilor ©Ivite,: sediul, supraveghere 0  
control, destinaţia temerilor, lichidarea şi radiere© 
înscrierii, despre asociaţii.

F.R. de Fotbal a atenţionat că odată cu începerea 
-.■gşoflUittl coBWjştiţionai 1095*1896, toate asociaţiile şl 
gKţiite ic  fotblî existent© treb«Be «rgptteeze îp 
conformitate cu Statutul F.R.F. S_a cerut, deci, ca 
asociaţiile sportive, secţiile şi cluburile care nu sunt 
astfel constituit© să-şi dobândească d© URseotă pe©- 
sonaHtatea Juridică ccaaform prevederilor statutare Şi 
să se reafilieze la F.R. Fotbal.

Preşedintele - Ligii cluburilor profesionista dl. 
Mirce© Angclescu, a fieu t referiri pe marginea Star 
tutului de jucător ndnâmator şl amator |«  piv. B

şi G şl în campionatele judeţene, precizând că Ir» 
urmă cu 3 ani de zile s-a organizat primul regim pro
fesionist te fotbal în România. FJÎ. de Fotbal a ho
tărât că la primele două divizii, fespectiv Div. Na
ţională şi Div. A, jucătorii să aibă statut de profe
sionişti, ter în Diviziile B şi C, statut de jucători 
nonamatori pe Jângă jucătorb amatori care joacă de 
plăcere.

In Diviziile B şi C orice avantaje materiale (de 
e^pmplu primele de joc) primit© de un jucător în, 
afară salariului şi a altor cheltuieli privind pregă
tirea şi participarea te competiţie, îl situează în 
grupa jucătorilor nonamatori. ' * *

Pentru Divizia G şi campionatele judeţene, A- 
s o ^ ţ ia  judeţeană de fotbal stabileşte dacă un Ju
cător est© nonamator şau amator, A.J. de Fotbal 
având obligativitatea de a raporta ia F.R.F. situa
ţia cu jucătorii nonamatori existenţi în judeţ.

Privind lămurirea chestiunii contractului de joc 
s-a precizat eă orie© jueător nonamator est© obligat 
să aibă contract cu clubul său, deoarece jucătorul 
numai pe bază de contract poate să fie plătit.
- In concluzii jucătorii de fotbal nonamatori au 
fost împărţiţi în două categorii, cei care sunt pro-r 
fesiwişţi la Divizia Naţionala şi Divizia A şi cei cu 
statut de nonamator la Div. B şi C.

Cu acest prilej cH. Dan Petrescu, preşedintele 
Comisiei Centrale de Arbitri, a prezentat „Instruc-. 
tiURiîe FIFA privind noile modifieări de regulament 
de joe“ care au -fost de altfel pretucret© ©U arbitri 
din judeţul Huneddarâ la consfătuirea arbitrilor ju
deţeni din 11. II. a.e.

MIROBA SIRBU
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, ACŢIUNEA tnsrco — ÎTA ROMÂNIA S R L.

3 ZILE DE VIS LA VIENA 
(pentru 2 persoanei

Vă puteţi îndeplini unul din visele dumneavoastră. 
Firma ITA România 'S.E.L., repretentantul şi Hsiri- 
buitorui pentru zona Ţransilvante al hafearinel LIN- 
CO, oferă firmelor care cumpără produsele UNCO 
posibilitatea petrecerii unor zile de neuitat la Viena.

CE TREBUIE SA FACEŢI;
Ln cumpărarea de la distribuitorii tm trt » tw di 

din orapefe Sat» Mare» Cluj Napoe», Oradea. Târg# 
Murea şi Deva*a halvarinei L1NCO, pentru flecare m  
basuri de halvarmâ cumpărate, primiţi un MM de 
tombolă. Fiecam bilet vă oferă, posibilitatea partici
pării la tragere© ta sorţi, deci posibilitatea câştigării 
premiului. Acesta va fi trimis prin poşttb recomandat, 
pe adresa Urmei noastre: ITA ROMÂNIA S.R.L.. *1». 
Rând undelor, nr. ÎS, RD—3900, Şahi Mare.

Mai puteţi câştiga i
Locul II (2 premii); telefon de birou. Fanotonie.
Locul IIJ premii): ceas de perete ITA.
Menţiuni (10): umbrele.
Acţiunea începe la 1 februarie 1995, şl te înche

ie la 30 aprilie t995.
Informaţii suplimentare la tel, 061/716619 si 061/ 

716©3 — firma ITA Rotnânia SJt,K.

F R E S C 0

priit reprezentan ţa Wuneduara 
* 4 •  ftotafoare «molfi (tupcrconrerrtrn ie)

•  maştn» îngheţată : vilrine frigorifice
•  refrigeratoare ber*
•  toSflnt P95îe fan(ta-e
•  clocote tiere
Buneekmrn. str. N Uilcescu. or. I Pott- 

clinic» ca ptelă. el. 3. lei. 054/71283?.

S.C. QliASAR ELECTRQ S.R.L.
Deva Bd.DecebalBI.R Tel/Fax 611281 614983

VA OFERĂ CU PUTĂ IN RATE
f Televizoare color M eg a v is io n  ,

Goldstar» Samsutig, Philips
Instalaţii complete de satelit 
Videoplayere si videorecordere -  
Toată gama de produse electrocasmice

Rowenta,Philips
Aragaze S a m u s (Satu Mare) «  
Frigidere si congelatoare Arctic ‘M. 
Maşini de spălat automate de Cugir ş i  

D a e w o o

i

ac. W EST COMPANY S.A.

prin depozitele sale din Alba Iulta, str. 
rin, nr. 31;

•  ulei de floarea soarelui dublu rafinat, 
import Turcia, adaos comercial zero, preţ ex
cepţional;

— 1 1 — 2 200 Iei fără T-V.A,
— 2 I—  4 200 lei fără T.V.A.

"' Tot. 058/ 830864, 830946; Fax: 058/813863.
(57)

..a*,.,,,",, ------ ----------------—1------——
S.C. „COBRA CQMALIMENT“ SJi.L . DEVA

m  GR0 S | i
P rin  depozitul situat în bdul Dere bal, des- ; 

chis zilnic între orele 9— 17, tel. 622425, la, cele 
mal avantajoase preţuri.

•  cafea boabe; vrac şi ambalată;
•  alune vrac;
•  cafea ness, diferit»' sortimente;
•  ţigări; j
•  dulciuri; i
•  paste făinoase:
• c o n s e rv e ;

; •  detergenţi;
•  cosmetice.

\
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•  Copleşiţi de du
rere, Mărioara, soţie, 
fiica Rodica şi fiul 
florin anunţă înfceta* 
rea din viaţă a visu
lui, .lor,

februarie, ora 14, la 
Cimitirul eroilor din 
Timişoara.

Cu adâncă du
rere, colegii de mun
că, prietenii şi cunos- 
' ţii din Timişoara,

RADU BALAN,
soţ, tată, om de neîn- 
locuit. înmormântarea 
va avea loc joi, 16

cuţii
toţi cei. cu care a lu
crat la Lupeni şi în 
judeţul Hunedoara, 
ziariştii din Timişoa
ra 'şi'Devia, cei care. 
l-au cunoscut şi i-âu 
împărtăşit ideile, care 
au un gând bun pen
tru memoria lui, îşi 
apleacă capul cu
profundă ‘ consternare 
aflând de decesul ce- 

. lui care a fost 
RADU BALÂN, 

un om între oameni, 
cu o aleasă nobleţe 
sufletească. Nu te .

/  vom uita niciodată, 
eh drag.

d  Amintiri, «egrete 
şi lacrimi la împli
nirea a Ş luni de la
decesul dragului şi în
ţelegătorului nostru 
fiU,

ZSOK TIBERIU
Nu te vom Uita nici

odată. Părinţii Clara şi 
Lucaci Zsok.

(6604)

Â;' Vlaicu, 
Io00 lei.

(6607) 
(in-

•  Azi, când Ioan Mihăiţă 
din Simeria împlineşte 4 
anişori, Nelu îi doreşte „La 
mulţi arii 1“ . i

,  • (6609)

yjr ş  Cu lacrimi în ochi şi 
inimile îndurerate, suntem 
alături de familia îndoliată 
la dureroasa despărţire de 
cel care a fost

RADU BALAN,

•  Cu adâncă durere, 
fiicele Aha' Şi Mâria, - 
ginerii" Gctaviâh şi 
Ambs, nepoţii Marius 
At Cristian, Ion, Alin, 

A’delina, Arigela şi Alin 
anunţă încetarea din 
viaţă a scumpei lor 
mame, bunici 

NEAG MARJA. 
înmormântarea — , 

miercuri , 15 februarie,
In localitatea Căinelu 
de Sus, com. 'Băiţa. 
Dumnezeu să o odih
nească !• (6654)

? \
•  Cu adâncă durere, 

familia Toma anunţă în
cetarea din viaţă a preo-

|tidui

I
- - ib 'Â k  TOM A,

94 ani.
? Inmoarnâ|i!ţ^eâ are loc 
l jo i ,o ra ' ‘ . îA - rii serică
; cimitiruliri -tari • str." Emi-
nesjii. (6641)

\ *  Cu adânca durere în
' suflet, soţia Aurelia, co- 
»piii'Viorei-’şi Dumitru,-îm- 
jpreună cu familiile, - anun
ţă încetarea din viaţă a 

i celui oare a. fast un bun 
totS.şi bunic, 

l  • BENf A D. NICOLAE 
i .Corpul neînsufleţit este 
depus la locuinţa din Han- ' 

. pqţoe. înmormântarea va 
avea loc în data de. 15.11. 

(1995, ora 13, în satul Bari- 
, potoc. . - * ,
, ^Dumnezeu să-l odihnească 

• (606639)in pace !

> m Suntem alături de finii 
- naştri Benţa Viorel şi Ma- 
j riana, la greaua .pierdere 

' 3 tatălui lor, •
BEMŢA D. NICOLAE 

, Dumnezeu să-l odih
nească ! Familia T.upca I.i_
Viu si Liliana.

(606640)

'«Şt. Sincere mulţu
miri şi toată gratitu
dinea mea rudeniilor, 
vecinilor, prietenilor, 
conducerii Direcţiei ju
deţene de drumuri şi 
poduri^ Deva, credin
cioşilor de la toate 
cultele,, care m-au a- 
jutat şi au însoţit pe 
ultimul drum pe iubi
tul meu soţ 

VASILE PENCIUC 
• (6614)

ony de aleasă omenie şi 
nobleţe sufletească. Dum
nezeu să-l odihnească în 

-pace ! Familia L. Girco.'

■w
(607*55)

V •  Soţia Constanţa, 
eu inima îndoliată de 
dispariţia prematură a 
bunului' şl iubitului 
ei soţ,
ec. MEKA OCTAVIAN.
' mulţumeşte tuturor 
pentru sprijinul a- 
cqrdat, cât şi celor 
care l-au condus pe 

> ultimul drum. Duthne- 
zeU să-l 'odihnească în 
pace! , . , , (6623)

•  CopiiiVlasie, Con
stantin şi Camelia, cu 

’ sufletul îndurerat, a- 
nunţă trecerea, în ne
fiinţă a celei care a 
fost o mamă deose
bită,
1 AURICA OMITĂ

'înmormântarea ' va 
avea loc azi, 15. II. 
1995, la cimitirul Popa 
Şapcă, din Hunedoa
ra. Dumnezeu să-i 
odihnească sufletul 
pios. ; V  (6596)

FLOAREA LUGOJAN
Parastasul de pomenire 

în-19 februarie, la Biserica 
din Topliţa Mureşului. Nu 
te vom uita niciodată. Fa- 
milia.

•  Pios omagiu şi veş
nică amintire la scurgerea 
celor 6 luni, pentru cel 
ce a fost 7 '

ZSOK TIBERIU, 
îndrăgitul şi nepreţuitul 
nostru frate şi cumnaţ. 
Baby şi Mircea lucit.

-:7 • .(6604)

•  La 15 februarie se îm
plineşte ' un an de' când o 
boală necruţătoare a . luat 
de lângă noi pe .-■■■ V,

VASILE VACAR1UC, 
un tată şi un soţ minu

nat, lâsâhdu-rie un gol 
imens în suflet, lacrimi şi 
dor. Dumnezeu să-l .of 
dihnească 1 - . (6356) }

•  Şe împlineşte uri' '  an 
de la dureroasa despărţire 
de draga noastră ’e ' '

•  Vând motoretă Hoi
nar, str. M. Eminescu, bl, 
G 80, ap. 17, tel. 628645!

' (6622)
•  Vând cazan fabricat

ţuică, 250 1, capacitatea de. 
fierbere. Informaţii — Ra
du Petru.Buştea — Hărţă- 
gani, sau Gugq Gostică — 
Băiţa. (6285)

-li'» Vând apartament trei 
camere, confort I (schimb 
cu 2), Bălcescu, tel. 628431.

. rere.77; - ■ (6281)
•  Vând cărămidă (240 x

115 x 63 mm), vând Fiat 
125 (cu talon). Beriu, nr. 
63 A. (6626)
- •  Vând calculator 386 
Hyţmdai, injectoare în
călzire centrală. Telefon 
613242. (6621)

•  Vând PL-IBM-XT cu 
hârd disc şi monitor color, 
550 0*0 lei, fniprimantă 
IBM-A4 — 250 000 lei.'Tel. 
«'3139, între orele 16—20.

■■ ... ...... (6627) '
•  Vând îngrăşăminte

chimice, complexe. Infor
maţii, tel. 6194*1, d«pă 
ora 16. (6284)
, 0  Vând urgent tractoa

re 0650, U 651, sat Co
şeşti, eortyuna Lăpugiu.

(6286) f
0  Vând apartament 2 

câmp re, cărămidă, etaj I, 
Gojdll, preţ acceptabil. Tel.

' 629026. ' . • (6287)
•  Vând tractor dezmem

brat (28 CP) şi abricht cu 
masă. Almasiu Sec, nr. 51.

' . (6292) .
0 Vând urgent aparta

ment două camere, Sime
nii, tel. 661532. - ■ - ' :

— - (6298) .
. 0  ' Vând Lănci a Delta 

Diesel, fabricaţie 1988, în
matriculată, telescoape şi 
arcuri, noi,,,pentru,. Lancia 
Prisma. Tel. 655254. y 

.. (6297)
•  Vând casă eh grădină,

gaz, str. Biscaria, nr. 124, 
Simeria. . > (6294)

•  Societatea Garant 
CqnşţUtir^, tel. 616449, 
facilitează .vânzarea — 
'cumpărarea aparta
mentelor, caselor, te- 

i renurilor. Cumpărăto- 
■’rn sunt serviţi gra
tuit. , (5885)

tot
* •  S.G. Toden Inter
naţional Imex SRL
vinde gresie, faianţă, 
import Italia (peste 20
modele), la pipţiiri cu
prinse între ilB 000 — 
20*00 lei/mp şi- adeziv, 
pentru lipit' ia ' 16 000 
lei/sac t— 25 kg. - .In
formaţii la:teb 628008,: 
depozit, ,str. Zambilei, 
îrî curte la „Pajişti” . 
(lângă fabrica de lap
te, Deva). -' - -

v-,; - - (6293)

; •  Vând casă în construc
ţie, curte, grădină, sţr. 
DumbrăViţei; rir. 2, telefon 

. 619158,' preţ informativ 
28 000 00* lei. "> v>

(6299)
•  Vând lucerna in loca

litatea Bobâlna, nr. 119.
(6300)

0 Cumpăi în Deva gârt 
soil.ieră sau apartament 2 
camere, parter, central, 
vad coinerciaL,Tel. 633242,

; orele 9—13.
i. - O tlv- ¥ :v . - (6601) 'n

m Vând garsonieră, De
va, Al. Plopilor, nr. 2, ap. 
51, bl. G l, et. 4, nego^ 
ciabil sau Al. Crisului, bl. 
49, ap. 29. (6603)

•  Vând un car cu toate 
anexele, sat Chergheş, nr. 
1- ■

* ‘ Vând SRL scutită im
pozit, înfiinţată decem- 
Krie • 1994. Caut aparta
ment sau garsonieră pen
tru închiriat. Tel. 629717. 

t ş . (6619)
•  Vând televizor Dia

mant, cherestea cireş (us
cată), convenabil. Telefon 
667298. (G618)

•  Vând garaj demonta- 
toii, panouri Tego. .Telefon 
620647, după ora 20.

■ (6257)
•  Vând societate' co

mercială. Informaţii tel. 
626680. ■ '  ’ '* (6647) ’

•  Cedez post telefonic.
• Deva," 619126, după ora 20.

0 Vând apartament 4 
camere, zona Dorobanţi, bl; 
34/15. Telefon 617571. ‘ -

(6*19)
•  Vindem,utilaj tipogra

fic, tip a r: înalt „VICTO
RIA", 50x7Q, Preţ in-

s' fărmaţiv , 2 500 - dqlanr -la 
cursul zilei din data efec-, 

. tuării plăţii. S.C. Grafo-- 
prinţ S.R.L:, il90‘0 — Timi
şoara, 'bdăl M. Eminescu, 
i0, tel. 056 — 191995, tel./ 
fax 056 — 19 04:45.

. .* .  • (M. R.)
. 0  Vând casă v cu g ră - ' 
dină: Orăştig, Unirii, 42 
A. Preţ negociabil. :

r . (544i)
•  Vând apartament 2

' camere, central. Hunedoa
ra, preţ-avantajos, telefon 
730305. ■ ! ] . '

' (6353)
•  Vând videoplayer Aiwa, 

nou, 430 000, combină mu
zicală 220 000, eu teleco
mandă, telefon antenă — 
9* 000. Relaţii telefon 
721446. (6352)

0 Vând motocicletă IJ, 
Planeta 5, 'relaţii Hune
doara, strada Trandafiri- 

. lor, nr. 6, ap, 31.
(6600)

; 0  Vând Dacia 13i0, 1982, 
neînmatriculată, Ungaria, 
şi Dacia 1380, 1981, ne- 
mmatriculată, stare foarte 
bu0ă. Telefon 728016.

(6589)

0  Vând Opel Ascbna i 
matriculat), pentru piese 
de schimb, cumpăr talon. 
Dacia 1310. Tel.616130,/ 

(6605)
0  Vând -casă, Geoagiu- 

Sat, Calea-Romanilor; nr. 
106, -  (6608)

0  Vând mobilă dormitor 
şi antenă parabolică cu 
convertor. Tel. 629968.

(6712)
0  Vând apartament 2 

camere, decomandate, două 
• balcoane, etaj I, gaz, tele

fon 641305, Deva.
(6267)

’ 0 Vând fân, preţ con
venabil, sat Chergheş, fa
milia Şerban.

(6631)
0  Cumpăr* apartament 2 

bamere, său garsonieră 
mare. Telefon 618251.

(6615)
•  S.G. Vi va vinde instala

ţii sateliţ complete cu an
tenă de aluminiu, la preţul 
de 490 000 iei. Deva, tel- 
626265; 611764.

. (5933)
* Vând rulotă Feliciâ,

stare excelenţă, preţ bun. 
Telefon 641268, după ora 
18. (5852)

» . 0  S.C. Corina Mădălina 
Prod SRL vinete en gros 
haine sortate import Ita
lia, baloti originali 40—60 
-kg. Relaţii tel. 627842 sau 
712734. (6146)

•  Vând cârabină vână
toare, calibru 7(62 X 63. 

Telefon 627712, după 'ora 20.
(6279)

s *  Vând Wartburg 353 
(Ungaria), 19*6,inihatii- 
culaţ, stere foarte' Lună. 
Telefon; 728016.

(6599)
0  Vând mobilier bar,

greţuri ac.cesibile. Hune. 
oară, telefon 724282.

' ,.r (6597)
..0 Vând Dacia 1300, preţ 

22*0 inărci, negociabil. 
Telefon 717060. . .

7  , : (6593)
*-Vând Dacia break, an 

1991, Dacia 1310, an 1985; 
Dacia 1300, an 1979. Infor- 
riiaţii Victor Babeş, 4 A, De
va. , (607054)

•  ,DE LA. FIZIC 
LA' METAFIZICA- 
CONFERINŢA „ DE 
GHISA In 15—17 f 
bruarîe la Gasa de St 
tură Deva — sala m 
că, orele 17—20. ES 

-POZIŢIE hrană crud 
(62î

0  Iau lecţii de Fi 
(ctirs intensiv).- Gîţ fi 
Telefon 624338.

. '  (6070J
:-7

•  Pierdut autorizaţie nr.
5, eliberată de Consiliul 
local Beriu, pe humele 
Demian Nicolae. Se de
clară nulă. (5442)

0  Picfrdut legitimaţie sere 
viciu, pe numele Husu Sil
via. O declar nulă.

(6592)
0 Pierdut legitimaţie ser- 

' viciu, pe numele Badon 
Nicolae.- O declar nulă.

(6354)
•  Pierdut legitimaţie de

serviciu, pe humele Gher- 
ghescu Miliai, eliberată
de REîţEL M intia.; O de* 
clar nulă.

(6280)
0  Pierdut chîtanţîw fis. 

cal, seria 525401 — 525450, 
al S.C. Impera Impex SRL 
Deva. Se deelafă nul. - 

(6611)
•  Pierdut carnet de să

nătate, pe numele - - Oaidâ 
Ioan, Şe declară nul.

0  Pierdut ştampilă a- 
parţinând ; S.C. Angelina 
Prod Comexim . SRL Brâ- 
nipca. Se declară nulă.

7 - ' (6283)

•  Mişu Luppa efectu 
transport persoane —- 
februarie Turcia, 23 
bruarie P<?ionia sau . 
vacia (45 000). Telefi 
612166; 714352 sau
BTT Deva.

r (66!
/ •  S.C. EMIL / C< 

SRL Hunedoara angaj 
fete peritru bar Orhic 
Telefon 721132.
'7 . 7 . ; (e:

• •  Qfer închiriere gar
sonieră, confort sporit, etaj 
I, cu telefon, - Deva, .pem 
tru sediu firmă. Telefon 
738164. ” <6595)

•  Închiriez casă cu gră
dină, localitatea Hondol. 
Relaţii — Deva, telefon 
624729. (6617)
- •  Inginer ALCATEL, caut 
pentru închiriere cameră, 
garsonieră sau apartament 
complet mobilate. Telefon 
626099. (6295)

•  S.C. Agromec S. A, 
Ilia anunţă beneficiarii de 
lucrări agricole mecaniza
te intenţia dexpajorare a 
tarifelor de plată, înce
pând cu data de 15 martie

, 1995, ca urmare a creş
terii cheltuielilor din struc
tura preţului de cost.

• (6289)

0  Ofer servicii < 
montat, raşchetât, pî 
taxat, parchetat, t< 
623476. :

c (6261

0  Parohia Ortodo: 
Şoimuş organizează 
dala; de 24 februar 
1995 ■ licitaţie peni 
-executarea lucrării 
de‘ acbperire cu tab 
de aluminiu â Bise; 
cii Ortodoxe Şoimi 
Depunerea ofertelor 

YÎace hv plicuri :Sigil 
te, la sediul ConsiH 
lui local Şoimte, pâi 

. la data de 22 febr 
. arie 1995. Menţiona 
că avem- aşigurat m 
terialul necesar. Pre 

- Pădure an Ioan.
(6148)

•  Efectuăm  lucr 
de reparaţii, teneuii 
zidării, modificări- 
terioare, amenajări, 
ianţări, gresie, parcli 
vopsitqrie,: zugrăve 
instalaţii; interioa 
izolări acoperişuri, 
comandă rame ar.ti; 
nale, preţuri negoci 
bile. Informaţii, ti 
627872 ; 626644.

•  Societate :com« 
cială angajează ager 
comerciali- pentru j 
deţul Hunedoara. I 
formaţii tel. 058/8236 
după ora 16. '

(6*70!

s

d

, S.C. CĂTĂLIN ŞI LEO S.R.L. 
ALBA IULIA

VINDE : . :J.
•  banane;— 17M  lei
•  portocale •— 850 lei *
$ .  mandarine — 1000 le i'
•  lămâi -r- 1000 Iei
•  grapelniit —: 1000 lei. » - d d- 
Telefoane ; 058/830914, 830911, depozit

813185. t e i

re- S.G. AGROMEC S A, U«VA
Anunţă producătorii agteeoB din zonă, 

tenţia de majorare,a tarifelor de lucrări.în ca 
.paula apicolă de primăvară. (601

REGIA AUTONOMA DE GOSPODĂRIE 
COMUNALA SI LOCATIV A 

C- A L A N
A n u n ţ ă

pentru mijloace fixe Călan-Răi şi j 
mijloace fixe din dotare, pe data de 1 ma 
1995» ora 10.

In cazul neperfectării vânzării» licitaţia 
va ţine în fieeare marţi, până la lichidare.


