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In prezidiul şedinţei Con
siliului Organizaţiei jude-' 
ţene Hunedoara':® PDSR 
de zilele trecut® — o pre
zenţă inedită. Participanţii' 
la lucrări aveau să afle' 
cine este bărbatul -tânăr, 
solid, brunet,, din pre
zentarea tăcută de dl. 
Mihail Rudeanu, preşedin
tele PDSR Hunedoara Şi 
apoi, mai Vine, m ai exact 
ii mai detaliat, din ex
punerea , de motive a.~ ne. 
.•unc-scutului, „Este vorba 
de b mare personalitate şi 
in  valoros membru., al 
part'dului nostru, dl.' Ilie 
T0rsa»», vicălider al mine
rilor' sindicalişti din Va
lea - împreim^
vrem să realizăm o in
dustrie ia âiveî
mondial" (Mihail RuAea:. , 
nu).

— Da, su n t. Hi® Tor. 
san, preşedinte executiv 
al Confederaţiei Sindica
telor Miniere din România, 
care cuprinde mai multe 
ligi şi federaţii , din ţasră 
— de m uritori,. studenţi, 
pensionări, fotbalişti ş.a..

însumând 296 652 de mem
bri. Suntem bine organi
zaţi, facem sindicalism 
profesionist, dar fără po-_ 
iitîpâ. nu se . mai-, poate. .

Intr-un discurs lung, 
cursiv, „umbra5 lui Miron 
Cozma“ într-o serie de‘ 
acţiuni ale minerilor din 
Valea Jiului le-a explicat 
celor prezenţi, cum s-a 
logodit cu ' partidul de;

, asigurări, câţiva ne-au 
minţit, numai cei de la 
PDSR ne-au luat apăra
rea, ne-au înţeles şi ca 
atare rie-am îndreptat spre 
ei, PDSR fiind un partid 
credibil, cu principii so- 
cial-democrate, care re
zolvă problemele oameni
lor").

'L-am întrebat pe dl. I- 
lie Torsan de ce a venit

guvernământ („în septem- 
brie 1995, -acţionând în 
Organizaţia PDSR ' a Ca- 

: jMtalei şi fiind cooptat în 
Hfrpul JfiHMUtiuCentral 
M 'ţ  rtidulai*),; de ce a 

1 făcut gâsţul („pentru că 
fără sprijin politic,' acti
vităţile noastre sindicale 
nu mal aveau consistenţă 
şi ’ eficienţă"), ce factori 
i-au determinat" alegerea 
(„am discutat cu 69 de 
parlamentari, cu mai mul
te partide, toţi ne-au dat

de la organizaţia Capita
lei la cea a Hunedoarei şi 
dam crede că o va sus
ţin*.

* Locuind în ultima 
vreme mai muK in Bucu
reşti, - mtom înscris In 
PDSR acolo» dar peptru că" 
eu sunt miner şi foiţa, 
noastră’ sindicală cea mai 
puternică eSte în Valea 
Jiului, ffl.am transferat la 
Organizaţia PDSR a Jude
ţului Hunedoara. Voi fi 
mai mult între mineri.

unde continuu să fac ac
tivitate sindicală, dar 
şi între membrii partidu
lui de guvernământ din 
judeţ, sprijinind munca 
politică; mai ales că fac 
parte şi din Biroul Exe
cutiv Central al PDSR.

— L-aţi devansat în 
politică pe Miron Cazma, 
ortacul dv. de 1® cârma 
Sindicatelor miniere din; 
Valea Jiului.

ţ - Nu ştiu ce gânduri 
are el. Oricum, are - mai 
mult de lucru lâ sindicat, 
trebuind să rezolve şi u- 
nele probei mc care până 
acum îmi revenfeau mie.

— Şi sindicaliştii din 
Confederaţia al gărei pre
şedinte executiv sunteţi 
vă vor însoţi la PDSR?

—̂ Dacă nu toţi cei a- 
proape 360 000 de mem
bri ai Confederaţiei Sin
dicatelor Miniere din Ro
mânia vor veni la PDSR, 
măcar 69 la sută 'sper să 
convingem să ceară alianţă 
eu acest partid pentru 
perioada actuală şi pen
tru perioada următoare. 
Mai ales că eu am, în- 
şăicinâri, de la Confede
raţie, nu doar în judeţul 
Hunedoara* ci şi la Tg. 
Jiu, la Baia Măre, ia 
Timişoara, în alte părţi' 
Oricum, mai prezent“ voi 
fi în organizaţia de par
tid din' care fac acum 

■ parte.

Cei mai grăbiţi în 
lansarea campaniei elec
torale pentru alegerile 
locale, care vor avea 
loc, după cum a anunţat 
dl. Adrian Năstase, la 
21 aprilie a.c., sunt li
derii PDSR şi cei ai U- 
niunii Social-Democrate, 
constituite de curând, 
prin fuzionarea PD cu 
PSDR. Ei au pornit în 
trombă cu caravana . e- 
lectorală, pe trasee di
ferite, dar cu scopuri co
mune: de a-şi atrage în 
cât mai mare măsură 
electoratul şi a-şi asigura 
numărul de voturi pen
tru victoria în alegeri. 
PDSR l-a numit în func
ţia de director al cam
paniei electorale a par
tidului pe dl. Viorel Hre- 
benciuc, seeretar general 
al guvernului Văcăroiu, 
care a şi formulat un 
„Ghid al candidatului la 
alegerile pentru primari

blico, unde ar putea 
apărea factori perturba
tori din opoziţie.

Dl. Adrian Năstase a 
recomandat, la Alba 
Iulia, ş# şe facă din 
timp sondaje pentru cu
noaşterea spiritului şi 
opţiunilor electoratului, 
.să fie promovate în 
funcţii mai multe ele
mente tinere şi femei, 
să se Înfiinţeze grupuri 
de presă care' să susţină 
consecvent şi civilizat 
campania electorală.

La rândul său Uniunea 
Social-Democrată, avân- 
du-i în frunte pe dnii 
Petre Roman şi Şergiu 
Cunescu, a luat drumul 
Clujului, unde a lansat, 
pentru prima dată în 
Transilvania, „Apelul că
tre ţară", afirmând că 
nou înfiinţata uniune 
reprezintă polul social- 
democraţiei în România şi 
cea mai puternică forţă

IN VIZOR

şi consilieri locali", ce a 
fost distribuit preşedin
ţilor organizaţiilor teri
toriale ale partidului, în 
vederea pregătirii cât mai 
temeinice a campaniei 
electorale, a alegerilor.

In primul tren PDSR- 
ist, care a pornit în 25 
ianuarie a.c. spre oraşe 
din Transilvania, au ur
cat dnii Adrian Năstase, 
Viorel Hrebeneiuc, Mi
ron Mit rea şi Liviu Ma
ior, insoţiţi de consilieri 
şf'experţf. După un prim 
popas la Alba Iulia* gar
nitura s-a îndreptat spre 
Tg. Mureş şi Bistriţa, a 
continuat In cursul a- 

. cestei săptămâni spre 
Oradea şi Timişoara, va 
popqşi, azi, la Petroşani 
şi se va reîntoarce în
Capitală, prin Tg. Jiu, 
Craiova şi Slatina. Pro
gramele sunt clare: dis
cuţii cu delegaţiile per
manente ale. organizaţii
lor judeţene, cărora ii 
se vor da instrucţiuni 
precise referitoare Ia
campania electorală din
teritoriu, întâlniri in
şedinţe închise cu .ac
tivişti, membri şi simpa
tizanţi ai partidului, e- 
vitându-se întâlnirile pu-

politică a momentului in 
ţară. Liderii USD s-au 
mai aflaţ la Craiova, 
Piatra Neamţ, - Suceava, 
Alba Iulia, In alte oraşe, 
unde şi-au lansat Uni
unea şi-Apelul, încercând 
să convingă electoratul 
de şansa ce i se oferă 
votând pentru- schimbare. 
De altfel, dl. 'Petre Ro
man a  spus râspieat la 
Sureeva că ţara arse ne
voie de un preşedinte 
cane. să reprezinte « iă» . 
ral (domnia sa) şi nu 
trecutul («B. Ion Uiescu).

Şi aite caravane elec
torale vor porni curând 
pe dramurile ţării, fie
care cu programul şău, 
eu influenţele sale, cu 
promisiunile sale întru 
viitorul fericit al naţi
unii. Iar naţiunea, căreia 
nu-i e deloc uşor, va 
trebui să asculte şi să 
socoată ce e rău şi ce e 
bine. Că de oratori de 
vorbe goale, de meseriaşi 
in miAeiună şi de în
treprinzători în căpătu
ială, de sforari şi >de 
ciolănari, ţară n-a dus 
şi nu duce lipsă. Ai 
grijă de tine, naţiune!

DUMITRU GHEONEA
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Deva, din nou cu zăpadă... ' Foto: PA VEL LAZA

* * ■ Tăticule, azil
ţ  învăţătoarea m-a lăudat! J

— Cum aşa, Gigele?}

— A zis colegilor: [
i -Sunteţi nişte măgari, i

4 dar Gigei vă întrece ]
|p e  toţi!"...

■»%« ijâr'o.

© Subscripţia de cu
poane la Romcereal. 
După cum a hotărât Gu
vernul României în şe
dinţa de marţi, 30 Ia
nuarie a.c,, se pot face 
subscripţii de cupoane şi 
carnete cu certificate de 
proprietate în vederea 
privatizării şi la cele 44 
de societăţi comerciale

provenite din restructu
rarea Regiei Autonome 
Romcereal. O asemenea 
unitate funcţionează şi 
în judeţul nostru. (N.T.)

0  Credit Bank are un 
nou dJTOctor. De curând, 
în  funcţia de director 
al Credit Bank Hunedoa
ra — Deva *  fost numită 
dna Juristă Elena Chin- 
driş. Fostul director al 
Credit Bank Hunedoara 
•-. Deva, di. Emil Mun.

teanu, care a fost elibe. 
nat din funcţie, s-a trans
ferat la o firmă privată. 
(G.P.)

0  îngrăşăminte. Ve- -
nind în sprijinul pro
ducătorilor. agricoli, Fi- r 
Hala . din Orăştie a  
UNISEM a procurat din 
fonduri proprii, având . 
acum un stoc de pwte 
30 de tone, îngrăşăminte 
chimice complexe, ha 
solicitarea beneficiari

lor, le şi transportă la 
locul comandat de către 
aceştia. (N.T.)

0  Valută falsă. Re.
oent la Agenţia din 
Simeria a Băncii Comer
ciale Române, au fost 
depistate 40 000 de co
roane suedeze false. Irt 
valoare de aproximativ 
17 milioane da lei, res
pectivii bani au fost pla
saţi de un cetăţean târb. 
(V.N.)

0  | î  plăcea muzica ?
întrebarea nu o punem 
degeaba şi se referă la 
Gheorghe Ionuţ, de 19 
ani, din Vulcan. El a 
pătruns prin efracţie 
în locuinţa Georgetei 
Mirza din localitate, de 
unde a furat O combi
nă muzicală în valoare 
de 400 000 de lei. (V.N.)

© Atenţie Ia carosabil!
Pe drumul comunal 686, 
In satul Să cel, Ioan Daj

nu a adaptaţ viteza do 
circulaţie la condiţiile 
de drum (carosabil aco
perit cu polei). Din a- 
ceastă cauză s-a răstur
nat in afara drumului. 
Rezultat: avarierea maşi
nii şi rănirea unei pa
sagere. (V.N.)

FLASH!
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Economia Judeţului Hunedoara
decembrie 1995

D« legume mai este, totuşi, nevoie

In procente

Decembrie 1995 faţă de:

nov.
1995

dec.
1994

media - 
lunară 
1994

1995/ e 
1994

Producţia industrială 72,1 74,4 69,6
Productivitatea muncii în industrie 724 :.v ; 77,2 72,7 102.5
Numărul salariaţilor din industrie 100,0 96,4 95,7 96,6
Export 1384 665 1335 122,8
Vânzări de mărfuri cu amănuntul 
Servicii prestate populaţiei de Unităţi 
cu capital public, cooperatist, şi ob.

106,1 100,3 149,3
. x»

*8 ,2

Jştosc •94 •5,8 97,7 100,7
■Producţia principalelor produse ind. - C.
> — huilă netă 75,6

162,3
87,0 > ' 825 i m

— oţel 102,3 103,7 97,0
— laminate 574 48,0 47,1 95,6
“  ciment 60,0 100,0 M,2 98,5

J: — bere 46,1 100,0 23,9 105,0 
101,4J — carne tăiată în abatoare 76,7 ISO,2 110,1

* — lapte de consum 85,3 86,3 114.7 129,4
{ — pâine
; Efectivele de animale la 31. Xll. 1995

93,0 71,2 53,3 67,2

• Bovine . 93,7 •74 92,1 97,1
\ — la populaţie 93,7 97,2 92,7 97,2
f Porcine 66,4 163,0 81,6 10318
> — la populaţi* 6 0 4 100,1 ,73,4 100,1
î Ovine 95,9 98,4 84,1 88,4
[ —- la populaţie 964 160,4 85,8 100,4
1 Păsări 98,7 >8,7 88,7 *8,7
* — la populaţie
‘Veniturile salariate medii nominale

68,4 188,4 94,8 106,4

— brute- 1394 117,9 252,0 1574
[ — mato 1264 1*5,3 , 232,0 154,0
Preţurile de consum «le populaţiei 103,7 lt7,8 1524 V 1324

t ■«* mărfuri alimentare 1044 i 2ş,6 151,4 1314
(re-■■ mărfuri nealimcntare 102.9 1*6,5 147,7 129,6

: ,«w'şem*d4 . 103,0 140,4 1704 v 142,7

DIBECflA JUDEŢEANĂ DE 2 
STATISTICA HUNEDOARA — DEVA î
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Dincolo de - preocupările 
electorale sau de altă na
tură, gândul celor ce se 
OCtlPă ie  producerea legu
melor .rămâne, totuşi, la 
problemele specifice aces
tui tocţor de producţie a- , 
gricolă. Cum în lanţul 
producerii legumelor tin ■ 
loc aparte îl au, pe lângă 
asigurarea suprafeţelor de 
cultura şi a fertilizării te
renurilor, procurarea se
minţelor, îngrăşămintelor, 
pestleidelor. uneltelor şî 
a to t ceea ce condiţio
nează soarta recoltei de 
legume a acestui şn — 
nc-am Interesat de modul 
cum sunt soluţionate ce
rinţele amintita ia firma 
d« Profil cftre este Impli
cată nemijlocit în proble
mele horticulturii, respec
tiv la Filiala din Orăştie ’ 
a UNISEM.
. Discuţia purtată cu dî. 

ing Constantin Petec, ma
nagerul firmei, a relevat 
câteva aspecte de interes 
deosebiţ pentru legumicul
tori, cât şi o serie de fa
cilităţi care vin în spri
jinul producătorilor agri
coli

In primul rând este de no
tat faptul că firma- are a- 
sigusâţa M stoc «mint* 
de JNgianb M  «e . e an o fl ' 
în V:
milioane de lei; acestea 
acoperind circa 95 la sută 
din nevoile Judeţului. A* 
provizionarea s-a făcut 
ţinând seama de opţiunile 
cultivatorilor, precum < şi 
in raport de cerinţele pie
ţei. important de reţinut 
este că, respectându-şi fir

ma, pe lângă seminţe, se
desfac la sediul societăţii 
comerciale o seria de ac. 
«sorii pentru, grădinărit, 
cum sunt uneltele simple. 
— sapi, hârleţ». greble, a . 
parate de Stropit şi alte 
articole, precum Şi Ingrâş; 
Mminte dhimicr complexe. 
Că o noutate deosebită a . 
pare şi posibilitatea ca, 
la solicitarea beneficiari, 
lor. să se poată realiza 
aprovizionarea cu produ. 
seie respective la locui 
indicat d« client, transpor
tul făcându-se cu mijloacele 
proprii ale UNISEM. A- 
tnintim tn acelaşi timp 
că,- pe bază de comandă 
fermă, se poate satisface 
«ric# eerinţâ venită din 
partea clienţilor legată, de 
producţia legumicolă, în 
special privind seminţele: 
un necaz ar fl acela că 
o parte dintre beneficiari 
nu-şi onorează obligaţiile 
financiare, unii având da
torii de ordinul zecilor 
de milioane de lei faţă de 
UNISEM, ceea ce provoacă 
unele greutăţi în aprovi
zionare.

Pentru a  se apropia cât 
mai mult de cultivatorii 
de legume, prin sistemul 

'«*»- -cenvnfeit 
eu v .
ţ* t* a »  Adrtafin»* -şi A- 
limentaţie că o parte din 
seminţe să fie distribuite 
prin centrele agricole de 
la unele oraş* şi comune. 
De asemenea, având în 
vede** că Legea 75/1983 
prevede că toţj producă
torii. depozitarii şi vânză
torii de seminţe trebuie

f%v Ziar $dtm v
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Intr-o recentă scrisoare 
expediata redacţiei, dna 
Amfora Totnesctt, din Si- 
fittria, str. victoria,
26, ne-â semnalat faptul 
că deşi i s-a aprobat ra
cordarea’ apartamentului 
la reţeaua de gaze Încă 
din l f  09. 1995 <“•» pen
tru care a şi plătit o 
parte din suma aferentă 
racordârli —, in reali
tate acest lucru nu s-a 
realizat, din motive di
ferite, pe care dumneaei 
nu 1* cunoaşte.

Pornind pe firul 
fantoliţi semnalat am 
solicitat câteva lămuriri

precizat:

,tw cazai de faţă, e- 
xlstâ toate aprobările
pentru racordarea apar. 
tamentuhti la reţeaua de 
gaze natusale. Astăzi şi 
mâine (23—24 ianuarie — 
n.n.) vom finaliza lu
crările de racordare- a
gazului,- "încât, doamna 
a unora Tomescu să poată 
beneficia de dreptul dum- 
naaei* . .

Nu se-atn Îndoit (te 
DOMUslunUe dtui TRus 
strb. d* la secţia Sime- 
ria. dar oentn» a ne con
vinge o l totuşi semna
tara scrisorii a fost spri
jiniţi, conform promRl.
unii făcute, am trecui 

, sâmbătă, 27 ianuarie, p e . 
lâ locul cu pricina, unde 
am constatat eu

l - i
că promisiunea' a fost \ 
onorată. ţ

âă mai notăm că dna . 
Victoria Tomescu este o * 
femeie In vârstă, cu pro- ţ 
bleme deosebite, care • 
se deplasează de cele ' 
rtişi mult* ori folosin.' l 
du.se d* Un baston. Or, jţ. 
promisiunea onorată — , 

racordarea apartamentului ’ 
la reţeaua de gaze na- V 
turale — a  luminat viaţa ■ 
si sufletul ei.
’ $1 poate nu in ultimul v 

rând veciflii ar putea fi ’ 
mal puţin răutăcioşi, gfw- 
dindu-ne la inversele « 
puse de câţiva dintr* 
aoeştla, pentru s  na st 
racorda apartamentul 11 
la reţeaua de gaze na-' 
turale.

~~  CORNEL POENAR
t- Jf atow - m~*m » 4 r‘m« f #ş

sâ fie autorizaţi pentru 
âsemenea activităţi, au 
acces lia -vânzarea semin
ţelor şi agenţii economici 
specializaţi care îndepli
nesc condiţia amintită.

Lăudabilă este şi iniţia
tiva luată in privinţa a- 
provizionării cu pesticide, 
acţiune care se va mate
rializa peste- puţină vre
me, eonVenindu.se - cu 
Oltchim Hm. Vîlcea să 
fie adusă întreaga gamă 
de substanţ* chimice care 
se fabrică aici, pentru 
combaterea bolilor şi a 
dăunătorilor, inclusiv pen
tru pomicultură preţul' 
practicat (pe bază de co
mision) fiind cel al pro- 

. dtacâtoruîul. f lată. dodi. 
câteva veşti bune pentru 
producătorii de legume din 
judeţul nostru.

Referitor ia privatizare, 
dl. manager ne-a precizat 
că firma UNISEM se gă
seşte pe listă la nr. 3880, 
salariaţii filialei din O- 
râştie, rudele lor şi alţi 
deţinători de cupoane şi 
carnete cu certificate de 
proprietate. Intre care şi 
producători de legume, au 
subscris In favoarea a . 
cestei societăţi comerciale, 
care are, totuşi, un vii. 
tor sigur. întrucât este 
oricând nevoie de produc
ţia de legume.

NICOLAE ŢfKCOB
- gf||.#||f|| jifriiiiifii-ţ năfftilrtffinilti■

in paragina .
De mai bine de trei 

ani, cantina şt anexele din 
aurabarza aparţinând 
I.C.SM. Brad au uşile ză
vorât* cu lacăte, degra
darea acestora se accen
tuează de .la 0 zi la alta.

. Noul stăpân, S.C. „Avram 
Iancu“, Je-a uitat proba, 
bll, altfel nu se explică 
indiferenţa cu care ie ad
ministrează, in timp ce 

la
* i i t  sţ&ţlu adecvat

....46 comerţ. Le
adubeS noi Ut cunoştinţă 
s fw *  J a  e m  m  
m m ţ  i l im u r i  ia ferestre 
sunt «psfte, tCtwtUala in- 
ttrw arl a  faceput «K eadâ
din mm  ''N»iifii4i'.s4şei
eaus»to de defaeţhmile şi 

«e 
Mtdtă 

.ae^MMpi i- 
mobiluiui *»to-spartă, iar 
apa curg* prin tavan. 
lfltr»un cuvânt, se consta
tă lipsa stăpânului. Chiar 
aşa domnilor? (AIJ.)

oioi

O
•fi«•
su

Xi«•

O

m

i
7,00 Ora 7, Bună dimi

neaţa !; 8,30 Capcana
timpului (ş/r); 9.15 Sport 
la minut; 9,30 Paradise 
Bcach (r); 10,00 Toamna 
îndrăgostiţi’or (f/r)i 11.40 
Baschet NBA; 13,00 Oa
meni tn toată «rea (r); 
13^0 Robocop (r)î 14,30 
Poveşti adevărate ( r ) ;
15.00 Fotbal. Made tn 
England; 15,30 Beverly 
Mills (s/r); 16,30 Paradise 
Beach (s); 17,00 M.A.S.H. 
(s/r): 17,30 Capcana tim
pului (s); 18,15 Baschet 
NBA Actlen; IMS Sport 
la tiiiaat: ştiri sportive;
19.00 Oameni în toată 
firea (s); 19,30 Ştirile Pro 
Tv; 20,00 Benjamin, re
crut fără voie (eo); 22,00 
M.A:S.H. (s).'

mm
6,30 Germania azi di- 

mineaţi; 10,*0 Cauncm
(s.p.); 11,00 Fără cu.
vinte (cs); 11,30 Băiat,
damă, rege (cs); 12,00
Kerncr (talkshow); 13,00 
Vara (talkshow): 14,00 
Trapper John, M.D, <s);
15.00 Star Trefc (s. SF);
16.00 MacGyver (s); 17,00 
Totul sau nimic tos);
18.00 XXO (cs); 19,00 A- 
şa-i viaţa (s); 19,30 UI. 
rich Meyer (sport); 20,00 
Roata norocului . (cs);
21.00 Comisarul Rex (s);
22.00 Schreinemackers li- 
ve — întrebări Incomo
de; 1,00 Harald Schmidt 
talkshow; 2,00 Star Trek 
(s/r); 2,50 MacGyver (s/ 
r).

i l
7,00 Ştiri NBC, cu T. 

Brokaw-, iflo ŞtM şl rep. 
ITN; 8,00 Azi —- infor
maţii Ia zi; 10,00 Super 
Shop ; 11,00 Roata ba-
nilor: Europa i 15,30 Ul
timele zvonuri bursiere;
17.00 Roata bunilor t SUA;
18.30 Buletin bursier;
19.00 Ştiri Si reportaje 
ITN; 19,30 Ushuaia (do);
20.30 Selina Scott Show;
21.30 Mag, ştirilor NBC;
22.30 Ştiri şi reportaje 
ITN; 23,00 Baschet NCAA: 
St. John — Noţre Dame; 
0,00 Show-ul serii, cu 
J. I.eno; i,00 Late Night, 
CU C,0’Brien (Cs); 2,00 

.Later (cs); 2,30 Ştirile
nopţii cu T. Brokaw;
3.00 Show-ul serii, cu 
J. Lenb (r).

7,30 TeledMsinraţa; 
9,05 Jurnal canadian ; 
9^5 Ah, ce titluri (mag. 
lît.J: 10.30 Reflecţii (f);
11.35 Fiicele" lui Caleb 
(s/r); U.30 Bouilton de 
cui ture (mag. cuIL/r);
13.36 Jurnal F3; 14J>5
Luminile Parisului (r)‘t 
14,30 Jos măştile (r); 15,45 
Viva (r); 18/40 Femei i. 
nimoaso (r); 17,15 Bibi şi 
prietenii săi (r); 17,45 
Fa, Si. La a cânta (Cs);

18.15 Studio Gabriol (div.); 
18,45 Campionul (cs);
19.15 Perspective asupra 
Americil; 20,00 Luminile 
Parisului; 20,30 Jurnal 
elveţian; 21,00 Bruta 
(f); 22,45 30 mii. de prie. 
teni 0năg.J. * '  ^

7,00 Ştiri; 9,45 Show
ul lui M. Costanzo (r);
12.30 Forum (show); 14,00 
Ştiri; 14.25 Cotidiene 
(show); 14,40 Beautiful 
(s); 15,15 Robinsonii (s); 
15,45 Casa Castagna 
(show); 17.00 Desene a- 
nimaie; 1900 OK, preţul 
e corect (cs); SOoO Roata 
norocului (cs); 21,00 Ştiri; 
21.25 Circulă zvonul 
(show); 21.40 Film; 23.45 
Ştirii 045 Show-ul lui 
Maurizio Costanzo; 2,30 
Cofidiene (show/r): 2.45 
Circulă zvonul (show/r);
3.30 Cin Cin {*»; 4.30
Frontierele spiritului 
(em. religioasă); 5,30 Nu 
doar moda (r); 6,00 Tar-

940 Călărie. Jfemping 
on Snow de la Kosser 
(r): 10,30 Fotbal. Cupa 
Africii pe Naţiuni, Du- 
ran: Prima semifinală
(rez); 11,30 Eurofun: 
Eunboardi 12^0 Nataţie. 
C«pn Mondială de la 
Malmo, Suedia (d); 13,00 
Magazinul sporturilor cu 
motor jr); 1 ,̂30 Snow- 
boardlng. Cupa Mondială; 
15.00 Fotbal. Cupa A- 
fricll pe Naţiuni, Johan- 
nesburg: A doua semi
finală (r); 17,00 Tenis. 
Turneul ATp de la Za
greb, Croaţia — ziua 4 
(d); 21,00 Bob. Cupa Mon
dială de la »L Morttz, 
Elveţia; 22,00 Wrestling. 
Ring Wărriors. ’
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A , M , PRESS 

TRANSMITE
PNŢCD În c e pe  

CAMPANIA ELECTORALA 
PE POSTUL NATIONAL 

DE TELEVIZIUNE

începând cu data de 8 
februarie a-c., PNŢCD iţi  
va începe campania elec
torala pe postai naţional 
de Televiziune. Ia u rau  
negocierilor ca reprezen
tanţii TVR, PNŢCD a ob
ţinut omisiuni pentru fle
care marţi între orele 
18,30 si 18,50 ţi  jaf Intre 
orele 17,50 si 18,10. Tim
pul de antenă al PNŢCD 
cuprinde ţi  criU 50 de 
secunde acordate deputa
ţilor PER fi cele cinci 
secunde ale PNL-CD. U. 
na din cele două emisi
uni Va aparţine unei $ .  
lin ie  locale, iar temele se 
vor schimba de la 6 or
ganizaţie la alta. Unul din 
aspectele care trebuie res
pectate de organizaţiile 
centrale şi locale ale 
PNŢCD este heprejudlcîe. 
rea personalităţilor care 
prin ele însele pot aduce 
partidului - suport politic, 
afirmi surse Am cadrul 
acestui formaţiuni.

REDUCERI DE TAXE 
VAMALE PENTRU 

IMPORTUL $1 EXPORTUL 
PE RELAŢIA UNIUNEA
e u r o p e a n a , c e h ia  ş i

SLOVACIA

în vederea oferirii « . 
nor facilităţi în activitatea 
de import-export. înţepând 
cu aceasta lună comisionul 
vamal a fost redus de la 
o,5 la 0,25 la sută, pen
tru cei care practică ast
fel df activităţi pe relaţia 
Uniunea Europeană, Ce. 
Ma $1 Slovacia

IN ACWT AN.
IUMATATB DIN

POSTURlţj! VACANTE
In  in s t it u ţ iil e

BUGETARE VOR FI
' :;,r ^

J b  anal 1998, 50 Ia 
sută din posturile vacante 
tn instituţiile bugetare vor 
fi blocate", a declarat de
putatul JPn l , dorin Pan- 

. tiş. „Ministerul de Finanţe 
trebuia să încerce intro
ducerea impozitului pe 
venituri cumulat, un sis
tem informaţional adecvat

Si să realizeze o infuzie 
de cadre la nivel terito
rial. Legea bugetului nu 
face altceva decât sâ în
tărească structurile biro
cratice. să mese pe umerii 
viitorului guvern o povară 
-Pe .. care greu O' 'poate. 
duce. -Oi continuare, ' se 
duce aceeaşi politică de 
cârpeală", a mal opinat
dL Panti*.

CAMERA FEDERATIVA A 
MEDICILOR NU ESTE DE 
ACORD CU ÎNCEPEREA

EXPERIMENTULUI 
MINCU IN CAPITALA

Camera Federativă a 
Medicilor nit cete de acord 
cu începerea în Bucureşti 
a „Experţi tuluP, , in 
aceleaşi condiţii financiare 
precare ce au condus la 
caricaturizarea încercării în 
cele opt judeţe in care a- 
cesta a avut loc timp de mâi 
bine . de Un an, se arată 
intr-un comunicat remis 
spre difuzare agenţiei 
A.M. PRESS. „IU mod spe
cial, considerăm absolut

lunară a  U  părR d u f  i i . 
din venitul lunar al me
dicilor, prin divizarea CU 
12 a  toridului listei de 
eapiteţie. Din moment oe 
obligaţiile lunara ale mc. 
dicilOr au in, vedere îrt. 
treâga listă de capitaţ 
tot întreg trebuie 
şi venitul lunar rezultat 
din totalul Hăt fi de ca. 
pitaţie", se mal arată In 
Comunicat.

DE LA 1 APRILIE,
AVOCAŢII NU VOR 

PLEDA IN INSTANŢA
DECÂT IN ROBA

Începând CU data de -t 
aprilie a.c., uvocâţii vor 
trebui să pledeze fu faţa 
instanţelor din tribunale, 
curţi dc apel şi la Curtea 
Supremă de Justiţie, îm
brăcaţi In robă. Astfel se 
va reveni la modelul in
terbelic aplicat în justiţia 
română, inspirat din justi
ţia franceză. IntrttCât Şi 
ministrul justiţiei a recu
noscut că Instanţele se 
confruntă ctt «  acută lipsă 
de spaţiu, numeroşi avo
caţi se întreabă unde vdr
putea să îmbrace „ţinute
solemnă**.'

: I  t i H T A I I t C  n  i

1

R.4, „ACTIVITATEA" ORAŞTIE 

Cu sediul in Orăştie, str. Victoriei, nr. 19. 

Vinde la ,

itt data de 23. 02, 1996, Ora 10, mijloace fixe;

0  Recipiente oţel 50 000 1 

.. #  încărcător frontal -A 1800

•  Malaxor asfalt

•  Motoare 75 kW

•  Aparate te ;

Licitaţia se va relua te flecare vineri. ?

r
E0AR̂__«kJRU «âCHi&î i

SADCOM S A.
Asigură o sursă de 

venit pentru micii în
treprinzători:

MOARA CU VAL- 
ŢURI
pentru grâu şl porumb, 
import China, Recupe
rarea investiţiei în 6 
luni.

PROSPERITATE SI
GURA.

Tet/faX: 01/3237319; 
Tel.: 01/6151810, lut, 
211. '

NOUL MAGAZIN 
DEVÂSAT

str. Avram lancu, bl. H 1, parter, 
va ojem

INSTALAŢII r ec e pţie  s a t e u t  
$1 COMPONENTE, CAT ŞI G A M A  

COMPLETA h  PRODUSELOR NEI :

9 Televizoare color, diagonala 37-63 cm 
9 Combine muzicale 
9 Casetofoane cu şi fără C&
9 Combine frigorifice 
9 Maşini de spălat 
9 Aspiratoare

CASETE VÎDEO ŞI AUDIO.

Aceste produse %e puteţi găsi fi te ma- 
gatînele din :
—  BRAD, str. RepubUcli, bl. 19, parter 

HAŢEG, str. Timişoara, nr. 16.
NEI VĂ COLOREAZĂ VIAŢA ?

-

m m  w .  m t m

A.G.E.fl. SERVICE Bucureşti
O  > !' t j t i l t m t i t  ’ >"!<* 0  r t t t t ip le l  t i r  t j t i r t i i t l i .

f t i  I :  t i u i t  lU -  r r t  m u t  m u u  p , t t , l i i , r

pi,;/,,,,, Im, tlht < j . , i  0  «, tir rulHttl.
tf,».r.p., tir <fh,l > £)

( ( » l l  \ y . l  ! i
DEVfi str. CâîugâterU nr H fel/fajr 054 21916? 

A le e a  S in t fc h a lm  C ta t fo v e m »  & t ix â  8  9

parbrixek noastre m m i mereu m fa1

I I! ASISTENŢĂ SOCIALA PRIN TELEFON *
I !; Direcţia Muncii şi Protecţiei Sociale — » 
| prin Oficiul Asistenţă Socială — asigură, în- |
* cepând cu data de 5. 02, 1996, serviciul tete- j
| fonic permanent, de luni până vineri, intra I 
j orele 8—20, la numărul 61 10 3l. î
J La acest număr de telefon, orice persoană ;
* din judeţ care are probleme sociale de orice | 

fel poate să ne contacteze. Pe lângă un sfat, îI. * _. . .. .
I asistentul social de la capătul firului poate a- |
* juta, Informând pe cei interesaţi asupra mo- *
| dului în care se poate beneficia de proiecţia I 
! Socială asigurată de legislaţia în vigoare. j

Oficiul de Asistenţă Socială vă stă la dte- [ 
î poziţie cu orice relaţii de care aveţi nevoie j 
| dumneavoastră sau familia dumneavoastră,! 
|  pentru a vă face singurătatea mai uşoară, peh- | 
j tru a şti că cineva doreşte să vă ascultg şi să i 
l fie aproape de sufletul dumneavoastră. J 
S Dacă no dovedim utili şl serv iciile noastre 1
* vă atrag, vom permanentiza intenţiile noastre* * 
i  asigurându-vă acces la telefonul nostru 24 ore j
* din 24. j

V.

1%
*

R.A.G.C.L. DEVA 

Organizează

i

|

J de oferte pentru deratizare-dezinsccţie pentpu ! 
i anul 1996. Invităm asociaţiile de locatari d j  
£ subscrie Ia această acţiune. ' 2 1
1 Ofertele vor fi depuse in scris la Birodt |
* Producţie, Str. E. Cojdu 83, până în data dg 2 j 
1 15 februarie 1996, prezentându-se şi autoriza- 1 
j ţiile de funcţionare, unde se pot lua informaţii ■
I suplimentare.
j Licitaţia va avea loc pe data de 20 febre#- I 
{ rie 1996, la sediul regiei din str. Libertăţii, nr, 6, »

- -m -

*

■ «a »■ ia— . ii irlm
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CONCURSUL DIN
I UI I !

tina.

FEBRUARIE 1996
1. CAQUARI (13J “  FIORENTINA (2) 1, X 
Acasă, de regulă, CâgHari n„a Irt'tat pâ Fioten- ■

fegistra orice reSuftăt. 6eşi cu inter rtu e de 'gihhriit, 
gazdele ţin să rămână în seria A.
: 8. TORINO (16) — PADOVA (15) 1
- „Vecine" b| ţptriRftelfllA,* (Raf^atejUdUi doRI.
formaţii vor lupta pentru supravieţuire. Torîno nu-şi 
poate permite să piargA,
! 9. VICENZA (8) — JUVENTUS (4) 1, x
î Meci tare, dcnln de o tripla. Pe teren propriu
Vicenza Se ţine bine. Şi în faţa lui Juventus?

g 2 . CREMONESE (18) — UDîNESE (îl) x
> Gazdele, cu un moral scăzut, eu doar % victorii

pe teren propriu, nu pot visa prea mult.
3. LAZIO (5) — BARI (17) 1 
Aproape sigur Lazio îşi va apropia victoria ce

le-ar întări poziţia bună în clasament. ,,
4. MU.AN (1) — ROMA (6) 1 > •
în patru campionate Roma n-a reuşit în faţa mi

lanezilor decât 2 etape, în rest victorii ale gazdelor.
5. NAPOLI (9) _  ATALANTA (12) 1 
Şl în aceasta partidă ar fl 1 solist. Pentru o sur

priză se poate merge şi cu un x.
6. PARMA (3) — SAMPDORIA (10) 1, X 
E greu de crezut că Pârma nu va învinge pe

„Samp". Un egal însă ar fi onorant pentru oaspeţi.
7. PIACENZA (14) — INTER (7) 1, X
Este una dintre partidele în care se poate în.

M V W W W W W W W W m M A W  « ,'^ A W A W W V W W W A ‘AVA W W W W » V |V |‘^ i'.VAVA"riWiiV,W«S

10. BRESCIA (12) — LUCCHESE (17) 1 
E ^ se g  mare ambiţia fcE LBeeşcu şi a elevilor

Jăi să jjd IbTtogă^ pe Lueeh#s«.

11. BOLOGNA (3) — SALERNflTANA <13) 1, » 
Pânăţ-acum gazdele n-au tatx»eut irifrân^tea

ţlcasă.

- . 12. COSENJZA (6) - i  VERONA (4) 1, X Ş
Din 10 partide pe terep propriu, gazdele aU câş- ^  

tigat 5, au remizat 4 şi âu fost învinse într-un sin- -* 
g u r meci. -I

13. PISTOESE (20) — GENO A (6) 1 x 2 
Gazdei* încă se mai pot salva şi vor face tot 

6e e posibil pentru victorie. Numai că la oră ac
tuală. genovezli sunt mai buni.

* I
[J O» mii işare distribuitor en gros din ţară de j

I Îmbrăcăminte balotattA , 
î imFort vest 1

1 \  A O F E R A !
J l
I •  îmbrăcăminte sortată / ţ
! — ofertă bogată în sortimente de sezon [

îmbrăcăminte nfesortată, colectare originatâ j
în pungi între 5—15 kg J
cantitatea minimă de vânzare 100 kg ■

OFERTA NOASTRĂ SPECIAIA ! j

Ciorapi pantaloni strech cu efect medicinal I 
t e  toate mărimile, toate culorile. S

I 'h;. -

CELE MAI AVANTAJOASE PREŢURI

*

I .
h '■ ■

I..N : ■;

! . .I Adresa birourilor : Cluj-N., str. Iuliu Ma- *
J niu. nr. 6. Telefon/Fax 664 194030 (luni —** |
ţ vineri : 8-16). Orâr depozit : satul Vlaha, în- * 
î tre luni şi sâmbătă, 8—T6. - |
•V mmm- e'mmm M mmm t mmm m'mmm t mmm * mmm t mmm a- mmm, * mmm * mmm m mmmem
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LA ÎN C H ID E R E A  EDIŢIEI
CADAVRUL DIN LOCUINŢĂ

•  După cum nc informează Poliţia Judeţului 
•Hunedoara, în comuna Geoagiu, la locuinţa mamei 
sate, a fost găsit cadavrul numitei PETICUŢA DA
NIELA, în vârstă de 21 ani, vânzătoare la S.C. 
„Bistro" Geoagiu. In urma cercetărilor efectuate de 
către o echipă operativă, s-a stabilit că. autor: al 
infracţiunii de omor este STAN NICOLAESCU, de 
42 ani, cu domiciliul în Hunedoara, concubin al ma
mei victimei, care aflăndu-se în acea după masă 
singur cu victimă, a iovit-o de mai multe ori cu 
un corp contondent în cap, după care a luat suma

ÎNCHIRIERI

de 100 000 de lei şi a dispărut. A fost prins la mai 
puţin de 10 ore de ia comiterea faptei.

In prezent este cercetat în stare de arest.

HOŢUL A FOST PRINS
•  Subofiţerii Postului de poliţie din comuna 

Toteşti au prins în flagrant peUOKUI DANIEL 
DORIN din Sarmizegetusa, fără ocupaţie, la puţin 
timp după ce a furat din locuinţa lui, Mordan Puiu 
din localitate bunuri în valoare de peste 500 000 
de lei.

Obiectele au fost restituite păgubaşului, iar cel 
în cauză este cercetat în stare dc arest.

ANIVERSARI .

•  La aniversarea a 60 
de ani urez soţului meu 
Otto Tekereş şi nepoatei 
mele Paula la aniversarea 
a şase anişori un călduros 
„La mulţi anit“ Zenovia.

(6252)

VANZARI — 

CUMPĂRĂRI
•  Vând microbuz Mer

cedes 309,19 tocuri, înma
triculat, tel. 613499. <6261)

•  Vând Audi 80 înma
triculat, tel. 621263. (6266)

•  Vâpd Hlăniţă nutrii 
standard, pentru o haină,

- 35 000 bucata, eventual cu
plata în rate; Deva, tel. 
218734. (6258)
• •  Vând Dacia 1310, te l

625413, Dacia 1300, tel. 
212290, Dacia 1300. tei. 
62719». . (Ş257L

•  Vând autocar Iranna*
ţional (Mercedes) înmatri
culat stare bună, preţ 
10 500 DM, tei. 065/129314, 
Vg Mureş. (3462)

•  Vând VW Polo neln- 
J.t, stare exfcep.

_ 'tei. 616206. (3496)
• Vând urgent Micron 

btfz Mercedes 206 D, an
-f97®, stare, perfectă. 2750
. HM, ofer donaţie sau . ta» 
fon j Deva, str. Munteniei, 
nr. 19. (6259)
• #» Cumpăr: urgent SRL, 

Becembrie 1994 Informa
ţii 655188, Brad. ‘ (3521)
: 0 ;', Vând diferite- piese 

schimb pentru Lada 1200
' S şi motor 'complet. Tur- 
daş, nr. 106. (3934)

- Vând Dacia.1300. pen. .
tru piese de schimb. Geoa
giu Sat, tel. 183. (3936)

•  Cumpăr garsonieră, 
exclus Micro 15. Tel; 
618862, după ora 16.

(6285)

OFICIUL DE 
CADASTRU ŞI 

ORGANIZAREA 
TERITORIULUI

HUNEDOARA — 
DEVA

Str. 1 Decembrie, nr. 
19.

Organizează in data 
de 12 februarie 1996, 
ora 10. V :

CONCURS
pentru ocuparea ur

mătoarelor posturi:
•  1 secretar dactilo

graf;
•  1 conducător auto.
Condiţii: studii me

dii.
Informaţii suplimen

tare se pot obţine Ia 
tel. 619218 sau sediul 
OCOT.  ̂ (23767)

•  Ofer de închiriat ga
raj încălzit (parter bloc). 
Progresului, tel. 612766.

(6253)

DIVERSE

•  SC Agromec SA O- 
răştie anunţă pe toţi co. 
laboratorii că intenţionează 
să mărească tarifele la 
lucrări agricole şi . de 
transport, începând cu 
data de ' 15 martie 1996.

(3935)

o. SC Agromec SA Si- 
meria. anunţă beneficiarii- 
de lucrări agricole meca
nizate c i intenţionează cu 
data de 5 martie 1996 să 
majoreze tarif®!® de plată 
cu infţuenţele de preţuri 
la intrări survenite după 
aprilie 1995. ((396164)

•  SC • Transmirţ. SA 
Brad str. A. "Iancu, nr. 
85, anunţă’ intenţia f de 
majorare a tarifelor de 
transport datorită creşterii 
preţurilor la piese de 
schimb. Vinde la ' licitaţie 
publică mijloace fixe diş- 
ponibilixate. Execută trans- 
port produse petroliere, cu 
autocisternă 19 t. Infor
maţii Ih sediul societăţii.

,, ‘ - (6264)

" •  SC Muntean 2 AM, 
Deva; str. 22 Decembrie 
202, Ceangăi, anunţă '  re
ducere 50 )a şută - la pre
ţul hainelor de import, 
vineri, 2 februarie 1996.

• ~ (6286)

OFERTE

DE SERVICII,  ;

•  SC Cotumix SRL, Fi
liala Deva, adresa: str. 
Libertăţii, bL A, se. E 
parter, tel. 612838, specia.

lizată pe comerţ en gros 
cu produse cosmetice şi 
detergenţi angajează: a. 
genţi comerciali tineri, 
dinamici, absolvenţi de 
studii medii sau superi
oare, dornici ,şă lucreze, 
cu firmă de renume. .Con
cursul va avea loc în 
data de 3 februarie 1996, 
ora 10, la . sediul firmei. 
Concurenţii vor prezenta 
copia de pe diploma de 
bacalaureat. (6271).

DECESE.
•  Colegii de la SC 

BADPS Deva sunt ală
turi de familia Riga. la 
greaua încercare , datorată 
dispariţiei celui care a fost 

DUMITRU lUGA 
Tratasmiţem sincera con
doleanţe familiei îndure

rate. Dumnezeu să-l o- 
dihnească. (6268)

a Copiii şi nepoţii 
aduc sincere mulţu- 

i miri „ rudelor, .vecini-, î 
lor, prietenilor şi co
legilor care au fost 
alături de familie şi 
lăsându-şi deoparte 
propriile griji şi-au 
făcut timp s-o con
ducă pe ultimul drum 
pe cea care a fost 

SOFIA DOBRA 
din Căinel. Băiţa 
Tuturor alese gân

duri de recunoştinţă, 
iar pentru buna noas
tră mamă, soacră şi , 

• bunteă • să-l- rugăm ' 
pe Bunul Dumnezeu ! 
să-i odihnească 'în  
pade sufletul ei nobil 
şi buh. (6262)

A T I A L E S ?  V  A T I D E C IS ?

Vă aatap tftm  l«t o » n tr» U  da 
s u b » o r î» r«  P ă B ţr i ţ  ' v *  • * p r im a  
op ţlttnaa  d a  d ap unafa  a  titlu rilo r de  
p riva tizară , cm itfa  ac ţiu n i!

Numa ipâ n d în 31 mart ie 19&6 puteţi 
opta pentru unm din aoaietăţile comnr ! 
ciâle din ţarii* fi d e o e  pentru una '
din data t l S  aoeîetăfi din l«deţ.

P i n i  la  3 0  aprilie  1993 a v e ţ i »  
p o s ib ilita tea  de a o p ta  p en tru  u n u l d te  

p te p fiiA i^ l p riv a t» .
D upă e o e a s t i  d a tă  a ta t  CNP c i t  fi

VALORIFICAT! SANSA!
m»«r

\ S.C. BANC POST S.A. .
I  SUCURSALA JUD. HUNEDOARA — DEVA

BANCA „DACIA FELIX“ S.A. 
PUNCTUL DE SCHIMB DEVA

1 Lista cursurilor valutare pentru data de 31. 01.

; UUTS : ; - ' Curs
Vgluta : , cumpărare . .V ânzare

Dolar SUA 3200 3350
Marca germană (DM) . 2200 2300
Lira sterlină 3800 4000 ^
Franc elveţian. 2100 2250 „
Lire italiene v 170 ’ 18r> ^
Franc francez 550 600 s
Franci belgieni 70 . 8« .

Dolar canadian' 1800 1900
Şiling austriac ; 250 300
--- - ; ...  *' - “V'- '■■■ :

: f  Ferma zootehnică Hărău (4 grajduri, 
silozuri, fanare, teren aferent împrejmuit).

— Preţ de pornire: 1 660 606 000 lei.
•  Spaţiu comercial Oituz — Deva în ştt 

prafaţă de 400 nap.
. —* Preţ de pornire: 500 600 006 lei.
0  Cabana turistică Costeşti. comuna Orăş- 

tioara de Sus, anexe şi teren aferent, 9 600 mp.
-!»- Preţ de pornire: 700 000 000 lei.
In preţ sunt cuprinse toate taxele, inclu

siv TVA.
licitaţia are loc luni, 5 februarie 1990, Ia 

sediul Judecătoriei Deva — Biroul executor 
judecătoresc.

: Relaţii .suplimentare lâ S.U. Băne'Fosi'S.A. 
DeVa,. tei. 219591 sau 211904, Comp. Juridic 

: sau Serv. Credite.
) —— — i • I n.i» -ţi». .1, <,
( CONSILIUL LOCAL CĂLAN

Scoate la concesionare prin liciţdţie pu- .
i. - . /

,• •• ;• Programai casei de schimb valutar este in zilele 
de luni p&nă vineri între orele 8,30—14,00. Cursul 

: se modifică zilnic. Reiaţii la telefon 620796 sau 
16gj6367 sau' la sediul Băncii „Dacia Feiix*' din bdul 
N. Bălccscu, bl. 34, parter. .... •

J ■
f

E simplu-y/ Plasează-ţi cuponul şi 
certficatele de proprietate 

la F.P.P. I - "BANAT * CRIŞANA .

A1
!

FONDUL PROPRIETĂŢII PRIVATE I - BANAT-CRl̂ AIW
.v- DEVA Tel.. 054-61600»

blică

„SERVICIUL DE TEBMOFJCARE* 
al oraşului" Călan.

_ Licitaţia va avea loc în data de 5 februa
rie 1996, ora 9, la scditil Primăriei oraşului 
Călan.

Caietul de sarcini şi informaţiile supli
mentare se pot obţine de la Primăria of asului 
Călan, Serv. Investiţii, tel.: 730201.

COMUNICAT
Consiliul local Călan apelează ia buna înţelegere 

a locuitorilor oraşului faţă de situaţia creată prin 
nefuriwnurea agentului termic de către S.C. SIDER- 
MET S A  ca urmare a unor avarii apărute b  hate- 

v rjiic de cocsificare, generate de scăderea presiunii 
pe reţeaua de gaze naturale.

Această situaţie a condus, la imposibilitatea fur
nizării energiei termice.

Se fac toate eforturile pentru normalizarea si
tuaţiei create. Pentru această perioadă nu se vor 
percepe taxe de încălzire.

Primar,
NEGESC MIHAI

S.C. INFOMIN S.A. DEVA

Anunţă că în data de 7 februarie 1996 
CONVOACĂ ADUNAREA GENERALA

pentru constituirea asociaţiei salariaţilor 
în conformitate cu Legea 77/1994:

Din asociaţie pot face parte membrii con
ducerii, salariaţii, şomerii şi pensionarii cu ul
timul loc dc muncă la societate. (023770)
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