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Concesionarea — o metodă ee slujeşte
dezvoltării localităţilor

Realitatea -— crudă, dar 
adevărată, *cum se ricg--— 
este ca primăriile, majol 
ritatea lor, n-au bani sau 
dispun de fonduri foarte 
puţine. Acesta ar fi prin
cipalul motiv că i» nume
roase localităţi urbane şi 
rurale din judeţul nostrt* 
se înfăptuieşte puţin sau 
aproape nimic Intr-un do. 
meniu toarte important 
cum este apela al dezvol
tării ediiitar-gospodăreşti 
Iată Insă o experienţă ce 
dovedeşte că, chiar şl în 
condiţii de austeritate bu. 
getarâ. se poate întreprinde 
câte ceva în interesul 
localităţii şi al cetăţenilor 
acestora, practicată de Con. 
silkil local şi Primăria ora
şului Simeria pe care o 
detaliem In continuare, in 
speranţa şi .credinţa că 
poaţp fi 'şi altora de folos.

Piaţa şi parcul central 
al oraşului ajunseseră, .la 
un moment dat, fatr.o 
stare deplorabilă. Actual» 
conducere a primăriei s-a 
gândit cum să soiuţioneae 
problema şi s-a oprit asu
pra necesităţii concesiorvă. 
rii acestora în vedere» în
treţinerii ji chiar moder
nizării lor. In această i- 
dee s.a întocmit un pro
iect de hotărâre care a 
fost pus in discuţia con
silierilor. Propunerea pri
măriei a foet aprobată de 
consilieri, astfel că s-a or
ganizat o licitaţie ca cri 
ee ar fi dorit şi ar fi 
putut să realizam treaba 
la care s-a gândit primă
ria. Licitaţia a fost câş
tigată de firma *Ftori- 
com". Ş-a procedaţ apoi 
la întocmirea actelor de 
concesionare. Puterea lo

cală şi firma mai sus a. 
mintită au discutat şi s-au 
pus de acord în ceea ce 
priceşte modul de adori- - 
nistrare a celor două o- 
bfective. Aşa s-a elaborat 
oh program concret de 
acţiune, eu obiectiv» şi 
termene precise, Jrt care 
„Fioriegm* s-a angajat 
să acţioneze pentru pune. 
rea la punct a parcului 
şi modernizarea pieţei o* 
caşului. De menţionat că 
stadiul realizării 'progra
mului a fost analizat pe. 
riodic de cele două părţi, 
urmărindu-se realizarea 
fa termen a punctelor în
scrise în acesta. S-a consta
tat, tn scurtă vreme «a 
metoda este efic ien t Ast
fel, deşi n-a trecut prea 
mnttâ vreme de fa con
cesionare, rezultatele se 
pot constata cu ochiul li

ber. Parări din centrul 
oraşului a devenit unul 

dintre cele mai cureţe şi 
puse la pateri din judeţ. 
Piaţa a fost modernizată 
prin amenajarea unei hale 
şi a unui abator foarte 
bine dotat Dar programul 
de care vorbeam se află 
facă fa desfăşurare şi, 
fără îndoială, va duce 
şi la alte rezultate bene
fice pentru Simeria şi ce
tăţenii ei. DL Ovidlu Po
pa, vicepri mărul localită
ţii, opina:

— Consider concesiona
rea unor servicii o metodă 
potrivită acestei perioade 
de austeritate financiară 
Moi o aplicăm şi o vom 
aplica In continuare pe. 
scară din ce fa ce mai 
largă •

TRAIAN SONDOR

VW aVWWWVWWVWVVVW W W I WIftMWŞW W

COMUNICAT
Obligaţiile asumate de Guvern şi SNCFR referitoare 

fa funcţionarea Călim: Ferate Române nu suni respec- 
tste. Cheltuielile cu munca vie s-au diminuat drastic, 
în primul rând datorită faptului că SNCFR a fost o- 
bligată să cheltuiască o mare parte a veniturilor proprii 
pentru repararea, întreţinerea şi dezvoltarea infrastruc
turii.

In această situaţie, salariul real la nivelul minim s_a 
depreciat cu peste 60 la sută faţă de 1991.

Având, în vedere toate acestea, sindicatele feroviare 
au declanşat conflictul de muncă cu SNCFR la sfârşitul 
anului 1995 pentru: "

— sistarea disponibilizărilor de personal;
— stoparea degradării patrimoniului SNCFR;
— readucerea salariului real la nivelul din anul 1991. 
Pentru primele două revendicări s-au conturat so

luţii de soluţionare. Pentru cea referitoare la salarii, 
nesatisfăcută de SNCFR, s_a declanşat greva de aver
tisment In urma începerii tratativelor cu consiliul de 
administraţie, greva a încetat, dar revendicarea a rămas 
tot fără rezolvare pe motiv că nu este aprobat bugetul 
pe anul 1996.

Faţă de. cele prezentate, urmează să {continuăm con. 
flictul de muncă, conform Legii 15/1991.'

, Sindicatele feroviare din RCN Deva, 
VOICU SALA — lider, 
TUDORICA BRETEANU

O LANŞARE DE 
CARTE. Vineri, 1 mar
tie a.c., ora 14, lă Casa 
Cărţii din Deva are Ioc 
lansarea volumului de 
versuri „Fulgi de vers" 
semnat de Roxana Sicoe. 
Tirea. O faţă superbă, 
elevă îri clasa a VHI-a 
la Şcoala Generală Nr. 1 
Deva, Roxana vine la 
întâlnirea cu publicul 
cititor cu un. volum de 
versuri încărcat de ma
turitate. E prima sa iz
bândă însemnată în bă
tălia cu metafora şi cu
vântul iscând „frumuseţi 
şi preţuri noi“ la o vârstă 
încă fragedă la care pă
puşile n-au fost încă date 
uitării. Cartea a apărut 
la Editura „Bibliofor" 
din Deva, culegerea cam. 
puterizată şi tiparul fi
ind executate la S.C. 
„Poiidava“ S.A. (M.B.)

O CONCERT DE MU
ZICA CREŞTINA. Marţi, 
27 februarie 1996, sala 
mare a Casei de Cultură 
din Deva a găzduit un 
apreciat concert de mu
zică creştină, ce a avut 
ca oaspete pe celebra 
cântăreaţă engleză Anne 
Linstrum. Au mai par
ticipat orchestra şl coral 
de copii ale Bisericii 
Creştine Penticostale nr. 
1 şi grupul coral al Bi
sericii Creştine Baptiste 
„Sf. Treime" din Deva. 
(G.B.)

O DE MĂRŢIŞOR. 
Ansamblul de cântece

şi dansuri „Silvana" al 
Casei de cultură Deva 
împreună cu Invitatul 
său, cunoscutul solist 
de muzică populară A- 
urel Tămaş, prezintă fa 
zilele de 29 februarie, 1 
şi 2 martie a.c., la 
Restaurantul „Lkto“, 
spectacole extraordinare. 
Iubitorii de frumos .pot 
petrece seri minunate In 
compania muzicii şl dan
sului popular românesc. 
(M.Bj)

0  AVANTAJE. Ma
gazinul mixt din centrul 
comunei Topliţa — a_ 
iparţinând ‘ S-.C.' „Metal" 
S.A. din Hunedoara 6- 
feră cumpărătorilor o 
seamă de avantaje prin
tre care vânzarea în rate 
cu dobândă mică, apll 
carea unui adaos comer
cial de până la 20 , la 
sută. Celor ce solicită 
materiale de construcţii
— ciment de p i l d ă I e  
duce materialul acasă. 
(Tr. B.)

0  FOTBAL — DIVI 
ZI A NAŢIONALA. Re
zultatele primei etape 
din retur: Farul — U- 
niv. Craiova 2—1; F.G. 
Argeş — Dinamo 1—0; 
Gloria Bistriţa — Rapid 
1—2; Poli Iaşi — Poli 
Timişoara 0—0; Inter — 
A.S. Bacău 0—2; Sportul
— F.C. Naţional 0—0 
Steaua — Petrolul 2—1; 
„U“ Cluj-N. — Ceahlă
ul 2—0: F.G. Braşov — 
Oţelul Galaţi 1—9. (S.G.J
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N.R. Un comunicat am 
primit prin fax şi de la 
Regionala CFR Timişoara, 
sub semnătura dlui direc
tor general, fag. Mihai 
Olaru.

In comunicat este mo
tivată imposibilitatea sa
tisfacerii revendicărilor sa- 
lariale ale sindicatelor 
menţinându-se oferta de 
majorare cu 20 la sută a 
salariilor şl de Încheiere.

In aceste condiţii, a con
tractului colectiv de mun
că pe 1996—1997.

Comunicatul informea
ză că ■ aplicarea acestei 
majorări, cu toate influ
entele pe care le atrage, 
va face ca venitul salarial 
minim brut pe lucrător la 
calea ferată să se ridice 
la 203 009 de lei, iar ve
nitul salarial mediu brut 

V fa 482 000 de lei;
• • • • • • • • • » !

O

•  La munca voluntară toţi. îşi dădeau 
cărămida din mână in mână, doar gestiona
rul o dădea pe Sub mână...
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Pentru alegerile pre
zidenţiale din Rusia ce 
vor avea loc in iunie a_ 
nul acesta şi-a depus, 
nu de mult, candida
tura şi actualul preşe
dinte, Boris Elţîn. Ce 
şanse are el pentru un 
nou mandat?

După cum se cunoaşte, 
imaginea lui Saţîn : In 
lume dar mai ales in 
Federaţia Rusă s-a ero
dat mult in ultima vre
me. încetinirea si chiar 
stagnarea reformelor in 
unele domenii, mai ales 
fa economie, războiul 
din Cecenia care nu se 
mâi termină, scăderea 
vertiginoasă a nivelului 
de trai, escaladarea co
rupţiei şi a Crimei orga
nizate etc. au făcut din 
Boris Elţin un preşedinta 
fără popularitatea de care

poziţie, dar de care pre
şedintele are nevoie nu 
numai pentru a-şi amâ. 
liora imaginea, ci şi 
pentru faptul Că cei doi 
miniştri fac . parte din 
tabăra opusă, ceea ee ar 
putea să-i aducă ceva 
voturi şi din opoziţie.

Dar "cel mai consecvenţi 
şi mai puternici susţină
tori ii are Elţin In afara 
Federaţiei Ruse. In ciu
da crizei cecene şi a in
succeselor fa aplicarea 
Veforjiiei, Boris Elţin 
continuă să fie singurul 
preşedinte credibil, pen
tru S.U.A., ca şi pentru 
ţările Europei Occiden. 
tale. Sunt cunoscute de
claraţiile preşedintelui a- 
merican Bill Clinton, ori de 
c&te ori se Iveşte ocazia, în 
favoarea actualului pre
şedinte rus. Recent, a

C O M E N T A R ! I

se bucura fa începutul 
mandatului actual, fără 
aureola ce şi-o făurise 
de om al reformei, de- 
mocraţiei şi păcii.

Sigur, erodarea imagi
nii Ursului Alb nu în
seamnă că el nu mai are 
sprijinitori. Există par
tidul de guvernământ 
care, deşi a pierdut ale 
gerile parlamentare, con
tinuă să se menţină fa 
putere. Există puternicul 
aparat administrativ, e_ 
fastă armata, există mi
nisterul d» interne cu 
importantele sale terţe 
de poliţie ş| intervenţie. 
In regimul lui Elţîn, toate 
aceste structuri ale sta
tului federativ rus au 
proliferat, s-au întărit 
şi au prosperat.

Există apoi unele for
ţe, care, deşi nu pe fată. 
îl susţin pe actualul pre
şedinte. Ca dovadă schim
bările la care a recurs 
Boris Elţin In guvernul 
de la Moscova: numirea 
lui Primakov la externe 
Şi a lui Kadannikov la 
economie, oameni care 
n-au fost de acord cu 
destrănţarea URSS (prin. 
cipala operă postrevo
luţionară a lui Elţin), 
care şi acum au aceeaşi

făcut o vizită în Rusia | 
— numită de presă e -« 
lectorală — cancelarul | 
Helmut Khol, cel mai '  
apropiat prieten apusean I 
al ţarului Bpris. Fondul * 
Monetar Internaţional a » 
acordat, de asemenea, un I 
puternic suport financiar î 
preşedintelui rus, un fm. I 
.prumut în valoare de '  
*0,2 miliarde dolari, cel.| 
mai mare oferit vreo. » 
dată de acest organism! 
financiar mondial. lo r. 
fa perspectiva apropiată f 
te anunţă o vizită la * 
Moscova a preşedintelui j  
Clinton. Această vizită* 
(probabil fa aprilie* va j 
aduce ş* ea un sprijin I 
serios lui Boris Elţin * 
pentru câştigarea celui I 
de-al doilea mandat pre- * 
zidenţial. - / a

Aşadar, alegerile pre- * 
zidenţiale din Rusia se | 
desfăşoară pe două fron. I 
ţuri: intern şi extern. î 
Ce se va Întâmpla cu | 
adevărat rămâne să ye-» 
dem. Cert este că Bo- I 
ris Elţîn ya reface greu ! 
terenul pierdut, chiar I 
dacă fa această acţiune * 
se implică puternic şi |  
occidentul. "

Gh. PAVEL I■. ■ ....
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BINGO PLANETA GAMBRINUS 
HUNEDOARA

SUPER BINGO în data de 29 februarie, 
1996, orele 24. ^ a

Premiu Knie — TV color.
Premiu' BINGO — autoturism Dacia 1310. 
Prejul unul bilet este de 25 000 lei.
Vă aşteptăm! (6396696) ţ

: _  _  ■_____L

29 FEBRUARIE 
dolar SUA — 2858 lei
marcă germană 1966 Iei
yeni japonezi — 2729 Iei
ttră sterlină — 4397 lei
franc elveţian — 2415 lei
frâne francez — 573 Ici
lire italiene — 184 lei
Qursur» de referinţă 

a României
ale Băncii Naţionale
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Nemulţumiri privind 
aplicarea Leg» 18/1991

„N-am însămânţat un 
de grâul

Ajunşi Ia disperare, do. 
M  «se se Izbesc #e uşi 
Închise A de Insenslbitt- 
4#te ia dureri, unii ne
dreptăţiţi ai soartej v»- 
«todu-şi zădărnicite efor
turile de a Ii se tece drep
tate vin cu plângerile ier 
i» redacţie, eerându-ne să 
ie tăcem publice «ecaiu- 
riie su «a$* se confruntă, 
cu speranţa câ problemele 
cs le au fe vor li soluţio
nate In spiritul Şt litera 
leg». Aşa » procedat şi 
di. Andronlc L&strenriu, 
din satul Sirbi, nr, i l î  
comuna Uia. lată ce se 
spuse inia* altele tn răs
punsul pe care ni l-a 
prezentat, acesta fiind dat 
de către; O.C.O.T. Hune. 
doara — Devâ: „în urina 
verificărilor efectuate vă 
putem răspunde te te*e- 
nul ce figurează în re
gistrul agricol din Iii# şi 
U aveţi în şahii Sîrbt 
Urmează să îl primiţi in- 

5 tograi. Cât de rqpede *6 
va iaee punerea b  pe. 
Mele depind* de comisia 
de aplicare « Legii t$l 
tm  A 4» eettţmH cam 
a« teren u*d* «veţi ti 

Răspunsul respectiv 
poartă dea» de t«. I». *W6. 
Cum ntd pftnl acum teu 
cretele tut s au clarificat, 
dâ. AX. 't-a prezentat la 
redacţie spunându-ne «fi

- 'm ar* • înelmttoţat - un bob 
-de grfiu, deoarece a-a f**t 
pite încfi Ia posada pă
mântului ce.! revine de 
.-drept pe >baza documente- ' 
l«r re le «re. 3a mai mult, 
dup» ce a <ta* Ingrâşâ-

- «ttel* organice pe © par- - 
cei», aceasta a fost dată

**5t»ate fiwweâtitrile §e
face dl. loauţ Popa — 
«e-a precizat petentyi. Deşi 
am actele tn regulă, după 
cum rezultă d  dto răs
punsul dat de O.C.O-Ţ.. 
acestea ne sunt luate In 
seamfi ia punoreg lo po
arei*. Păr» rezultat »-au 
dovedit a f! şi solicitările 
adresate dlui. primar Cin. 
banu, care spune efi: 
„dacă lonuţ îţi dă pă
mântul, eu nu am punic 
împotrivă"

într-o «temenea situa, 
ţie este cât se poate da 
limpede faptul efl aplica, 
re# Legii J4ft99j Au de* 
pinde de "bonul plac ai 
«nu* om, comisia
locală, fiind datore» s* 
respecte prevederile site 
pulate în JsfC,

Tot despre o asemene* 
certei» elementar» 'este 
vorba . şi f# curei adu*.

- dia nou, | r atenţia ' de
- -«Stea. ’d'l. ion SonoN, din 
satul Zdrapţl, cenrmna 
Crişdee. După Intervenţia 
făcut» la Partement, pm- 
tteM  -jadeţsdul -, mpnş, 
doara, dl. Cestel Alte, 
îi răspunde pete» tuta! 1» 
începutul acestei luni, ia . 
tre altele că: „Din disc*- 
ţiile purtate cu cetăţenii
tete *« teren în apropier», 
reiese că aceştia, în mod 
nejustificat, refuză să U» 
de# in schimb teren, cp 
toate că s-a stabilit exact 
d l  «up»  i fiecare -; - din 
suprafaţa de »Î5 ba. Sa  
stabilit, finpeeuai aW'ffiĂf 
«iste locală O eoteung)
CrişÂmţ pă«ă I» dala 
d* 1. 92. IMS eelăton» 
eart ocupă terenul respec
tiv să te hotărască dao» 
dau s**t »o tereh td 
•cWnjb. la  sH»a|i# In cam 
nu sunt de «cord «I vfi
de# teren In achimbs « ►  
mişte tocaţi vă m  pune 
la  aoteste terenului pe 
vechiul agy ia«#metU. u». 
măod ga dv„ in «Udaţi» 
Ia cam 8 folosesc I» con. 
tiauar» In mod «buste, ■.'*»' 
«« «dresaţi instanţei i»  
-deeătereşt̂ ,,.•.

Lucrurile sunt fi aici 
eât se po*te de limpezi, 
cei aproape' şme as» d# 
nedreptate fiind o aştep* 
tare suficientă pentru c» 
•cum «» m  intre tn lega. 
litatc. comisia tonală d* 
aplicare a Legii î 8/1991 
fiind eea chemată te fac» 
©«line în toate situaţiile 
care privesc stabilire# 
dreptului de proprietate 
şi punere# efectivă in 
poseşle a jwcprteterttar d» 
pământ

NtCOLAK TtBDOP

Tipogtefii şl poştndi 
sung pifitefiii tei 
buni «i tendştiite din 
presa acrite, Tipografii
transpun în text tipărit 
gândurile de toate „cu
lorile** «le ziariştilor, iar 
poştaşii duc în casele 
oamenilor, sub formă de 
ziare, aceste gânduri ti
părite.

Mulţi prieteni lucrători 
în domeniul poştal au 
ziariştii de te „Cuvân. 
fiii liber" In oraşele ri 
iwWte judeţului Printre 
cri te ri»
tuează şi cei din cadrul 
Oftetatai «mfid Vaţa de 
Jte, toclrer oaspeţi am 
iNb M  d t  a d l

„Oficiul nostru — spune 
şeful acetedte 
rin Tisu — asigur» -'pres
taţii poştale pentru co.

•stetea.-

ii Mştri, 
locrătsrii i n  posti

«tunete Va ţa de ţm  şl 
Tomeştl. fftt-e tmI p k  
ţin decât 21 de sate tn 
tete dorii comune, fir 
erieteg te» In tetei I  
factori te r i i ,  Pe ri»g» 
prestaţiile poştale şi du

sei, ei au mai fost im- 
pfiaafi fii fa» distribuirea 
cupoanelor nominative de 
Britetizar»**,

Pentru difucaree «fia
relor te abonaţi, poştaţii

«#re deservesc Oficiul 
Vata da Ax ~  «1 »m
numai ei — trebuie să 
fitoS" -dorii' curse, deoa
rece tema teorii soseşte 
fii comună fii jurul erai
9,30, In vreme ce presa

amtec» ri uneori chiar 
a deuft zi Nu sunt putini 
abonaţii la domiciliul 
cărora trebuie duse zia
rele: pe luna In curs — 
1S7 la ziarul „Cuvântul

liberf*. plus alte gurii- ' 
caţij periodice di» cate- < 
gorto «eior local*, pa- j 
eă~l «dăugftm pe cei"- 
3% de abonaţi la presa \ 
centrală — cotidiană şi | 
periodică —, nu e greu j 
de ghicit cam cât cŞn- j 
tereşte geanta de poş- \ 
l#ş. pe care aducătorul t 
de veşti fii satele 'celor j 
două comune o cară zii. ' 
idei zeci de kiiometri. \ 
Şi când te gândeşti că ţ 
dpi dintre cri trei sa. \ 
«orifi de şeful oficiului 1 
ca fiind demni de tot \ 
respectul eetăţenttor sun* | 

. teniei, Ifi rin» - să ridici 
pălăria si s» spui; ^ ă -  \ 
r»i-mâna doamnă poş. j 

: taţi**. Cri trei se numesc: , 
Floare Neag, Estera pe- 
trldl, tea» Onrban. I

ION CIOCLEI |
•mtf-

JP® moment, probleme nu avemf l

■fla-

S C . METALUL S.A.
PEŞTIŞU MARE — HUNEDOARA 

NOTIFICARE
Prhdnd intenţia de m ajorare a preţurilor 

şl tarifelor.
Agentul economic care 

notifică:
— Forma de proprietate : 

de stat
— Sediul: Peşttşu Mare, 

nr. 363
- -  Forma juridicii « t . 

cam.
— Nr. din B«g. Oua.

J. 20/32/1991
— Cod fiscal K 2125442/92

Beneficiarii: 
ftedriăţile comerciale şi 
populaţia din jud. Hu. ‘

— în lei —

Dcnumirrn. pretinsului
te* sarvictul»!

I
v m S 8

i i  n g
— Producţia plasă

sArmâ zincată kg
"» Transport de măr

furi şi persoane cu:
—* Mltpbuz iei/km
— autotractor lei/km

*ro s lei/km

2039 2586 466 3052

75» 1003 m  U«4 
805 1336 140 1576 
36| 64» 115 756

Motivaţia majorării: majorare# Preturilor la ma
terii prime, combustibil şi energie.

Aplicarea majorării' preţurilor'' s* v«‘ fMe incej!
pând c« data de 1. 04, 2996

I# vară, fii 
«watfă «mp. f  
fMrtter. Am icm fit 
tm  « revadă» şutei# da- 
fri repm A  Arte» fru
mos, cW*r d te t este c 
«tedfio viril». Luerărije 
m u  Mont m  iu te i  «u™ ““ _wW“!«Ss*- - te te

tor ^L*te
fiiop «HU, încte «I Jte ffij* 
ptofiee fw dfiieffti  aettia. 
talul «n ferite în condi
ţii teme

Dna prof. Ifieente* fo
te». dtreetowe# Şmfii 
'flenerale nr. X RaMg, «e 
declară mulţumită d» fe
lul cum arătă locahd şi 
ma| de» dc faptul că s-a
îndepărtat condensai la 
parter şi infiltraţiile din 
teri fii Otaţ iprin mteev-" 
rea acoperişuipi). îmi #- 
minteşte op emoţie <d « 
dispus începerea reparaţi
ilor fără te fi lori, «pro
baţi «mm# necesar». A 
forţa* Pteta lucrările, d#r 
# meritai Acer», deşi 
şcoala te» alt aspect, se 
sporii î»  realizarea apei 
noi clădiri pentru această 
Instituţie de învăţământ.

Cum această

«*te tegate d i : -1®#.
«ui chite imediat, mm fio- 
trrimt ş| daapr* friUa- 
melc tetuM*. „Pe m ai Mit, 
proMame «u avem** «, » 
teri răspunsul te»ri te
te". f l  -tete P*o»ru <#- 
şcoai# « teri opreteito. 
tet» -o* . io âano-.foMMi. 
Chter ‘tef* *u mte teri 
fl to f iib i)  în  «ooarift

'foamei» ohm
fi ■■ 'riSHl'A ■■ -'''wfflwPPlfWIWPC'

tern». AltoriMMiSvfcwwfcX - A^|â-tţ» T--M- ■■ ' -.
frip ţ 'tere' «a un timp 
-ii' .urm» jnjinwltăţlsa - o- 
teritvria elasator şl t e 
t e  «suim tedre dkteo-
tlcp.

O «IM« te  taerurî «m
nemiîlţumeşto însă colee- 
tivuj dfatomif -■ te  «emiri
şcoli, colectiv format din 
fteefi ,APtefi$fijil şi su
flaţi şl»*, este atragerea co
piilor de cătro liceu, cu 
«ar® sun» „vecii**, pen
tru etosel» ou predare 
intensivi « limbii (ren- 
eea». ( t e i*  ŞoalM «w- * 
nu *M"t ufOctele. nu sunt 
nemulţumiţi dnreiiil d i 
#iei nici atunci când cla
sele de gtamaaiu d* la

liceu

d ir e c ţ ia  g e n e r a l a  w m m o s
AGRICULTURA ŞI ALIMENTAŢI®

A n u n ţi câ m  data â» I I  m artie 1596 vai,
im m  ioe.

«oiiotituio te ur, 
-teşitei. Dar «&nd 

copiii sunt temşi dup» 
Începerea anului sector, 
f id  verificări pmtobio 
3a tteba : froncoal."; «tete. 
Muuritumhri. E mai mult 
* poridontA 4» principiu 
«ev>i «o ver te  m te m  
fiu» 4a această şcoală nw 
sunt prtetei fără acceptul 
eendutete 'Uooulri «1 »-»r 
dor» «a- şaat* ivune# «# 
ereeadew la fri,

'In rri^  totul io ' derfă- 
Ş«f« swrntol. Bra perioada 
Serelor pentru toţi elevii
te  gtereteu'-şL:a--pwreW4- 
rflnr ,pontru fasole judo- 
ţone ale «iimpîndcîor şeo- 
tnre pentru e«“l mai bani 
dintre ei. La matematică 
ddar şeoala tor «vproetntâ 
Oraşul, iar la limba ro- 
mtaă, te anul trecut, tu» 
«Jav-a ajuns idtoă la faza 
repuMle»ă, existând xpe. ' 
imite pentru rreultate deo. 
sebite şi fit aoest an. Şl 
1# goagrefie şi istorie 
WPal» tw 4  reprezentată 
fii fa#eie judaţsne aie o- 
limptodelor şcolare. Tot 

î*  categoria rezultatelor 
meritorii pentru şcoală 
.ta -numără' şi procentul 
olevitor admişi la licee’
de prestigiu din judeţ, 
între care un prim io»;
In preferinţele fetelor mai 
ales, îl «cupă fleoaig Nor
mală *Aafi|n Prăgoi*: De- 
va.

13,19 Aciuări; I 
16,25 Posl meridian; ! 
JL3* Un 94» «« ha* | 
(#; t m  O rtaţâ ss, | 
nâtoate fd«); ll,3Q De
sen* atdteate; i9fio > 
Linto istât; WM Jack ; 
fi grfeauuJ fii; ?i,90 I
Tricternai — ediţia ; 
ten #8- te  1996 ; 21M I 
Film artistic; , „Club • 
Med‘‘; 234» Storuri 
pentru totdeauna: 23.15 . 
Incliiderea prograisu- I 
lui, !

I

CONCURSUL

peniru ocupare# postului de 
O Inspector şef la I.I.P.P.C.F, Deva. 
Relaţii 1« m , 21§55« — 316147. 079) j

.fete plăcut să «fii câ 
astăzi 9 şcoală nu ar» 
probleme (maxi, fireşte), 
niei rateer datorate a, 
«tetei temi oare s-a dove
dit a fi şi lungă şi aspră,

*—*—*—’*— 9—9—*- VIORICA ROMAN

MATUBAWL

Dacă peste iarnă nu 
prea 1 .»* văzut la 
lucru pe «ei ee «mt 
plătiţi să asigure cură. 
tenia in muaUripiw! De
va, acum, «And zăpada 
*»a dus şi când nori' 
de praf «e ridică chiar 
şi numai la atingerea 
asfaltului, măturătorii 
ne ■ demonstrează ' cu
porseverreţi, dimiuca.
t i  de dimineaţă, la ara 
când - oamenii - merg 
spre serviciu «■» fn 
fata Protectorii «ou ia 

■ I.P.H. m- «fi f i  har
nici «unt te fii uite rea 
ajungem noi ia .-tocurile 
de munca mai uscaţi, 
jiar nu şi mai curaţi! 
(N.T.)

* * « # » s i » » * » * s

•  f in  pr'risn eu le
gea nu ere Nicurer Crc- 
ţan. Mai fusese oredam- 
n#t. 8e vadă insă te  nă. 
rasul din fir* .

Intr-ana djn tetele 
arestul sfârşit de fobrua 
rie, se plimb» 1* vola
nul unui mtetoriom, O 
patrulă de pate şi or
dine .  oameni curioşi, 
ce dU  faci mm t-a oprit 
şi 1-# intre bat do MT- 
mitnt do mrnivmr* 
N-avea. Dar nici autotu
rismul nw era al lui. II 
furase « ■ puţin «tete 
înainte din curtea 9.C, 
„Incom** S.R.L. din Pe. 
troşani. Probabil va mai 
fac» »| pUmbări, dar 
pedestre şi Sotr-un «Mto 
ţiu limitat

•  Alţi .ghinionişti**! se

numesc toan Sorin gu- 
elu »i Deamtesdin Prii* 
Lure, Nreu urmiriţi mte 
do mult. bănuiţi a ti «p»„ 
ret io te  furierii prin 
spreger*. ru nu »raju- 
dMh» de 13 miltoano d» 
toi. Tte in F«te»«»ai #»
fost identificaţi şi reţi
nuţi. Ce-o mai urma du- 
<pă tenteitete* do ia 
Politic •  trrefia jor.

•  NsJ bine să f»r> 
porumbei. Mal ales re» 
iajoril Strici la cazie», 
S-ar petre te tete pH. 
tejul ■» re convingă do 
treaba asta Florin Co*.

riantio Capră şi Nteolae 
faniil Muntean. Au dat 
tema în hutubăria iul 
Marin fureutean «Un 
Pteroşani, Pefiţin la-a 
făcut damonstreţii fim»* 
eibll do tăgăduit ei tm
B ftdaţ huiubărto fn 14 

riuario. Core din pa» 
fubi, vrre 2f ia sute, 
9S  mal Uftut recupera, 
fteteei voiajorilor rin* 
ffio pe unde se plimbă, 
dacă nu vor fi fost fă- 
•uţf teaUHMfi tu tot «*<• 
cui, «of ere» Leu oree- 
părut re teri Păstrare 
Vii ş-au păcălit. Voiajo

rii ăştia se mm intoro 
la eUtoânu! tor do undo 
„i-au plecat** cei doi.

v Furtul « 80 m de 
cablu eteeirio in valoare 
do 1 633 firi) do lei, s#„ 
vârsit In noaptea de 17/ 
lg iunie 1995 ds la S,C, 
„Dotoreita* SA, Klarib 
# avut autori »eeu«ios= 
cutj, până în 22 februa- 
rio, Acum autorul este 
cunoscut oi ar* dornici»
fiul provizoriu în arestul 
m M  A tort arestat 
fii Hunedoara şi ss nu
meşte . Petre IMfuutean. 
are 48 de ani şt 0 d* loc 
dia Ntu MUtoţ. S  tete 
eercetat pentru aceri 
furt.

Rubrică realizată 
mi sprijinul

I.P.J. I|3n*DOA»A
W W riridWAfltotebAPAMAtoWIAWlmilllAfiMIWyidieAtolAtoW ’̂ ^AVVVV^ V WVVWVWWWiWWWVWWV^V^
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DORIŢI UN PLASAMENT SIGUR PENTRU 

ECONOMIILE DUMNEAVOASTRĂ ?

de Investiţii
de Creditanstalt- Invest 

România (CIRO)
Fondai Român de In. 

vestiţii cu un activ net 
car* te dtreesA I» peste 
175 miliard* lei «J ee Oft 

d* aproximativ

in'premiu «utfttfui tond

tn*t -de e  eubnidieri. ro»::v. - •_ ■■ .- l-
-dPHê . - j..••’••• 'teureraP'i*

ditanstalt Invest Româ
nia. pe scurt CIRO. so
cietate afiliat* Creditaţi» 
stalt Investmenţ Bank 

La n«tm*i « sumară 
trecere în revistă .artea 
de vizită a băncii Credit
anstalt se dovedeşte im
presionantă : Creditanstalt 
Investment Bank (CAIB) 
este cea mai mare bancă 
guvernamentală austria
că, mhud p«»c 598 *00 
de clienţi, persoane fi
zice şj juridice Prin re
prezentanţele sale şi cu 
cei peste 10 000 de an
gajaţi, CAIB este prezen
tă în ţările Europei Cen
trale şj de Est, precum şi 
pe marile pieţe financia
re ale Europei. Orien
tului, Americii de Nord 
şi Sud. Capitalul ei este 
da -pesta JU miliarde do
lari, iar patrimoniul el 
depăşeşte 46 miliarde do
lari. CAIB are sediu! cen
tral la Viena. reprezen
tante tradiţionale (j» Lon
dra, New York, Sjngapore 
şi de curând la Bratisla
va. Budapesta. Ljublja- 
na. Fraga. Sofia, Varşovia 
şi Bucureşti. In România, 
banca Creditanstalt s-a 
implicat deja ţn imple
mentarea programului de 
privatizare prin investiţii 
străine în calitate de 
consultant ai Fondului 
Proprietăţii de Stat

£Sn ofer* Creditanstalt 
Invest România investi
torului român ? O §*-

" ranţte ■ * siguraotet depu
nerilor fi © ’ admtaUtran 
profesională ie adevăra 
tm «n* «t covâmoiui

‘■rea ■
piaţa intern* do o^Hsal
a speclaUstilor români cu
experienţă internaţională 
In domeniul administră
rii de fonduri mutuale a 
unor experţi recunoscuţi
Internaţional ,

Primul produs lansak 
sub managerialul CIRO, 
în decembrie 1995, aduce
0 inovaţie pe piaţa româ
nească. şi anume posibi
litatea depunerii şi retra
gerii oricărei sume de 
p es t n #909 Iei, venind 
astfel In întâmpinarea 
investitorilor cu venituri 
modeste, cărora te Cşcf.
1 itează o depunere sjste- 
maMcă

Ca pregăteşte £IRO In 
viitor ? Urmează o diver
sificare % Produselor Fon
dului Român de Investiţii 
prin lunanrea umor pro
grame noi ia cadrul Fon
dului. cere, fiecare prin 
specificul său, vor mări 
atractivitatea acestuia. De 
asemenea. CIRO va tafiia- 
ţa şi va sdmhiistra un 
BOU fond de investiţii care 
se va constitui pe bază de 
acţiuni ale societăţilor oo- 
mereiale. cuprinse ta pro
gramul dă privatizare In 
masă, din România. CAIB 
urmează să investească 
în acest fond circa 3Q0 
milioane dolari pentru 
a acorda societăţilor a- 
sistenţă financiară cp 
scopul măririi rentabili
tăţii acestora,. .

k j b c i r o :CRCDITANSTAtT INVEST ROMAN IA

M O V
Jnceplnd din data de 3J.0J.96, p u t e ţ i  ^

investi banii dumneavoastră ta g
Fondul Român de înveliţii apeiifd !a s*rvîciiJ« 
B i m e  F o n t  din Hunedoara, sfr. 2 2 *  
C*ecembrf£?nr.7 şi Petroşani, BAd Decembrie nr.86. ®

Fondul Roman de Investiţii a înregistrat in _  
1995 o creştere a valorii titlului de ™ 
participare echivalenta vinei dobânzi ^  
bancare de 88,3®o

witi-i#- io »r- • m

115 500 LEI U

l OMH t NOMA* | |  l
I M I S U I I I  |

■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■  m m wr

E  s im p lu ^ / P la s e a z â -ţ i c u p o n u l ş i 

c e r t f ic a te le  d *  p r o p r ie ta te  

la  F .P .P . I  -  B A N A T  -  C R IŞ A N A ”.

FONDUL PROPRIETĂŢII PRIVATE I - BANAT-CRl^ANAs
DEVA Tei.. 054-616003

80m r* A K $ J.8 * t«
Sedristi 4» Istinsrihn 

VdwiftteMNsr*
cauţi colaboratori 

(persoane joridira) pentru 

piaţa de trieri mobiliare.
Cerinţe: • sediu central

* *  •; 4■. e$eigfan
tsf.saniwMreatt'nsiia 

; >53919. ISMM 
TtUowM IIMM1S*.

COOPERATIVA 
MOŢUL BRAD

Intenţionează si i
majoreje ,-reţuvile pil. 
tarifele începând e» l 
data de 1 martie I 
1996. 082)

,« • W W Â VVWViAiVVVVVyVWVWVWWWVVSViWWVV»

Cel m ai m m  d istribu ito r «a gros «Ba farS rin

I

îm b r ă c ă m in t e  BALOTATA 
IMPORT VEST 

V A O F E R A
•  îmbrăcăminte sortată

— oferta bogată în sortimente de sezon 
îmbrăcăminte nesortată, colectare originală j 
in pungi (ntr» 5—15 kg I
caritatea minimă de vânzare 160 leg | 

OFERTA NOASTRĂ SPECIALA I ! 
Ciorapi pantaloni stroeh cu efect medicinal I 
— toate mărimile, teste culorile.
CELE MAI AVANTAJOASE PREŢURI / * |  
Adresa birourilor: CUiJ-N.. ntr. Itilfu Ma- * 

niu. or. 6. TeJefen/F ax 064 — 194030 (luni — I 
vineri * 6-J6). Orar depozit • catari Vlaha, In- { 
tre Iun! şl sâmbătă. 6—18. I

DIRECŢIA GENERALA A FINANŢELOR 
PUBLICE Şl CONTROLULUI FINANCIAR 

DE STAT HUNEDOARA — DEVA 
fn data 4« 18, «3. >996. Direcţia Generală a Fi

nanţelor Publice ţi Centratului financiar de Stat 
Hunedoara — Deva organizează 

LICITAŢIA COMISIONULUI 
pentru preluarea de bunuri devenite proprietate de 
«tot conform H.G. 662/91.

Documentaţia necesară pentru licitaţie S* va de
pune la secretariatul Direcţiei de impozite ş| taxe 
*U 5 alte înaintea Heitaţiei.

UJQ.FP.C.F^. anunţă licitaţie publică pentru 
bunuri de folosinţa îndelungată (aparatură electro
nică, eleetroeasniee, autoturism eţţ.) In data de 
14. «3. 1996 şi 11. 04. 1996, Ia sediul direcţiei din str. 
1 Decembrie, nr. 30, ora 10.

Alte relaţii la telefon 319544 — Compartiment 
valorificare. ţ

PENITENCIARUL DEVA (ffim * Mare)

Încadrează prin CONCURS 
•  ŞEF BIROU FINANCIAR, in atmatw- j 

rele condiţii: ,
— Studii superioare (economice).
**»' Vârsta ]N|fei' Ia 40 ani.
— Aspect fizic şl profil moral bun.
Relaţii la «ediul penitenciar ului, rilnfe ri»

hmi până vineri. (RS

BANCA »DACIA FELIX“ S-A. CLUJ-NAPGC* 
SUCURSALA DEVA

Anunţă modificare» nw arclor do 
datorită trecerii în ALCATEL, prin scfeml 
rea primei cifre 6 cu cifra 2.

Noile num ere sunt:
229796 
226367 
223S27 
227817 
226376.

I
I AftWWWWWWWWVWWWWWWWYWWVWWW’?*.
I
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I
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ămnm
A.G.E.R. StSViCEiOWHitşfi

Q7c«#A qnntn At ̂ ritmuri milo P Sirii lli comfiM dr ijnmolii 
/ / ih in i l i  it i*  r r i oul! mori p.otm fnodorr f i  trm im  
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j  PEVŞ fătti SwtMuiffl Cemyfcn eurovroa» be»»*-9

^  parbrixeie noastre sunt m freu îtt î

WWVAW^W MW W W W VW VW W W W W W tfW W  ̂ WW dWW WVVVIââââlW ââftftWâW W rtW W â

CONCURSUL PIN 
MARTIE 1996

1. ATALANTA (13) — CREMONBSE (18) J 
Şiabe pretenţii din partea oaspeţilor- care n-au

adunat decât un punct în deplasare.
2. CAGLIAHI (12) — BABI <1T) I
Nici Bari nu poate spera nimic în faţa unei 

formaţii ce a început să-şi revină.
3. FIOBENTINA (2) — SAMPDORIA (9) 1, x 
Doar La 5 puncte de Milan, cu Baţisţtiţa !n

formă de zile mari, Fiorenţina nu poate scăpa vic
toria.

4. LAZIO (4) — IJJTS5R («) 1, x
$i aici. am merge cu 1 solist dar se poate în

tâmpla ca şj inter sf plece cu un egal.
5. NAPOLI (U) — PIACENZA (14) 1
Ga sfi-şi păstreze locui liniştit, de la mijlocul 

clasamentului, gazckla trebuie să Învingă.
«, TOBINO « 6) — UDINBSB (10) î 4
Terinezij nU mai trebuie să facă paşi greşiţi a- 

0#să.

7. F. ANDRIA (14) — VENEZIA (10) 12 
Destul de aproape una de alta în clasament,

cele 2 combatante pot Încheia partida cu orice re
zultat. . : ■' ' ' ■ '

8. BRESCIA (18) — AVELLINO (11) 1, X
Ce va face Brescia fără Mircea Lucesclî? Deşi 

echipa nu poate renaşte peste noapte, poate să-şi 
apropie victoria.

9. CESENA (15) — PALERMO (13) 1, X
Cel mai indicat ar fi un egal, dar mergem şl 

pe mâna gazdelor. ■'■■■..-
10. LUCCHESE (8) — REGGIANA (9) X, 2
O întâlnire echilibrată, însă oaspeţii au dominat 

în întâlnirile directe.
11. PESCARA (5)— BOLOGNA (4) 1, 2
Un meci ce va fi jucat de ambele părţi cu gân

dul la victorie. -
12. FOGGIA «9) — SALERNITANA (6) X
Pe locul care se află, gazdele au nevoie de puncte 

ca de pxigen.
v 13. PISTOIESE (2) — PERUGIA (3) X

Credem că ya fi o deplasare benefică pentru 
Perugia, dornică $ă.şi mai adauge trei puncte în 
clasament. ■ 1
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VÂNZĂRI —
H" ̂ ;:'€iUMPARAR^:’̂ :̂̂ ,■'■

|  .-# Vând casă, grădină,
[ sat Banpotoc, nr. 212. Preţ 
I informativ 10 000 000

(396074)

■ •  Baza de receptiv O- 
, răştie cumpătă de la popu. 
i taţie porumb boabe STAS,
preţ 278/kg. Tel. 641896.

(3864)

•  Vând casă 2 camere, 
bucătărie, baie, încălzire 
centrală, gaz, grădină ma

ico, anexe,- Orăştie, Vic
tor Babcş 12, tel 64X609.

■■ (3966)

•  Vând masă biliard, 
-nr. 6, Orăştie, tel. 641574.
Preţ convenabil. * (3968)

, •  Vând BMW 728 FulI
; Opţional şi aduc pe co
mandă microbuz, tel. 
651579. (35440)

0  Vftnd casă cu reştau 
i neant, zona Piaţa Obor, 
^negociabil, tel. 717069. 
î; (6526)

i ] •  Vând casă trei nivela 
nefinisată, Deva, A. Vlai- 

1C», 93, teî. 616366.
. - #r - 4 • •  ,
■ '• •  Vând -urgent Dacia 
•W tt. Haţeg, teL 770323,

Supă oră 18. (6858)

% Vând casă sat Mi- 
nr. 91, relaţii la 

*688355 (6941)

\ 3  0  Vând Dacia 1310, an 
j'&ferieaţie 1987, neînmatri- 

, Vjcotată, Deva, str. Horea, 
mir. 93. (6839)

s •  Vând urgent ARO 10, 
1990, 6 590 000 lei, nego
ciabil, tel. 213487. (6840)

- •  firmă particulară
vinde cafea Ness, Amigo 
şi Brasero ambalată la 
fdie de 2 g. Comtţozi î* 
fbel. 064/120169. (6836)

•  Cumpăr apartament 
3—r4 camere, Deva, exclus 
Micro 15. tel. 770431.

(6835)

•V • Vând apartament 4

camese, sţr. Liliacului, De- 
va, toi. 622218. (6834)

* * Vând tobe Tacton, 
Boşorod 55, tel. 294. (6830)

•  Vând en gros, şi eu 
amănuntul pufuleţi, Baia 
Mare. Caut distribuitori, 
tel. 612245, 062/415093.

' (6825)
|  •  Cumpăr apartament 
două camere. Informaţii 
213915, dimineaţă, 625773. 
după amiază. (6236)

UClTAŢÎI

•  Cooperativa „Tgiena“
Hunedoara, cu sediul în 
str. Nicolae Bâlcescu, nr. 
1, anunţă licitaţie publică 
tn data de 18 martie, (96, * 
la următoarele mijloace 
fixe: electropalan 5 tone, 
maşină de găurit Radial, 
GR 616, electrocompresor 
ECS 1,5, maşină de găurit 
GUM,, 6j reiaţii suplimen
tare la sediul cooperativei 
sau fa tel. 717655. (6524)

•  S.C. „Cepromin" S.A. 
cu - sediul în municipiul 
Deva, str. 22 Decembrie, 
nr. 37 A, Deva, vinde prin 
licitaţie: Palografe — buc.

f 5; transformator 1600 KVA 
20/0,4 KV — buc, 2; ma. 
şipâ de găurit GG 025 — 
buc. 1; masă de concen
trare trietajată — buc. 1; 
hidrospălător -* buc. t; 
filtru cu discuri 10 mp 
— buc. H presă 30 tf. — 
buc. i. licitaţia are ioo 
bat ziua de luni a fiecărei 
săptămâni, Începând cu 
4. III, 1996. Informaţii la 
sediul unităţii şl telefon 
620820, inter. 187. (8826)

PIERDERI

•  Pierdut certificat de
înmatriculare al societăţii 
comerciale Claear Prodex 
SRL, eliberat dfe Oficiul 
Registrului Comerţului, 
judeţul Hunedoara, cu nr. 
20/1920/1993, din 19. 11.
1993. îl dedar nul. (65$)

•  Pierdut V legitimaţie
serviciu pe numele Ma. 
tiaş Luminiţa- Se declară 
nulă. (7176)

•  Pierdut ciobănesc ger
man căţea, în 12 februarie. 
Găsitorului ofer recom
pensă, tel. 211128. orele 
9—16. (6820)

•  Pierdut legitimaţii 
transport şi handicapat 
pe numele Stăncescu Vio- 
rel. Se declară nule.

V -  MANCOREX 
BANCA ROMANĂ DE COMERŢ EXTERIOR 

SUCURSALA DEVA
Str. 22 Decembrie, bl. 7 (vizavi cu Liceul 

Auto).

ANUNŢĂ

Începând cu data de 28. 02. 1996, dobân
zile practicate la depozitele în lei atrase de la 
clientela băncii (persoane fizice şi juridice) 
sunt:

1

k

1 lună — 55 la sută pe an

- 2 luni 55 la sută pe an

1 3 luni — 50 la sută pe an

6 luni — 50 la sută pe an

9 luni — 50 la sută pe an

12 Iutii — 50 ţa sută pe an ‘ j
Suma minimă pentru constituirea unui ţ 

depozit: 100 000 Iei, \

Dobânda la conturile curente în lei ale j 
clientelei băncii este de 20 Ia sută pe an. j

ÎNCHIRIERI

•  închiriez mese de 
■biliard complete, tel. 
211041, 219232, 8—15.

(6232)

OFERTE 
DE SERVICII

•  S.C. „Cepromin“ S.A. 
Deva organizează concurs 
la sediul unităţii, str. 22 

■ Decembrie, nr. 37 A, pen
tru ocuparea postului de 
contabil cu experienţă în 
dom chiu, în ziua de 7. 03. 
1996, ora 9. Actele privind

• pregătirea profesională şi 
experienţa în domeniu se 
depun anticipat, j ; (6826)

•  Contabil autorizat do
resc să ţin evidenţă con
tabilă la societăţi. Tel. 
615972, după ora 17.

(396078)

, DIVERSE

, •  S.C. Rosenheim — 
Med S.R.L. Simeria a- 
nunţă majorarea tarifelor 
la serviciile prestate în-

- cepând cu 1 martie 1996.
(6235)

•  S.C Cristina Comim- 
pex S.R.L. Deva anunţă 
majorarea adaosului co
mercial de la 0—300 la 
sută începând cu data de

1 15 martie 19%. (6832)

•  S.C. Calore Italypan 
« Deva anunţă intenţia de

modificare — scumpire a 
preţurilor produselor de 
panificaţie — patiserie iu

- funcţie de ritmul infla
ţiei în decurs de o lună,

- fără a face modificări va- 
; lorice în raportul fed-
- dedar, (6831)

£ •  S.C. N4V Prodcom
Impex’ S.R.L. Deva anunţă 
intenţia de majorare a 
adaosului comercial până 
la 208 la sută, începând 

• cu data de 1 aprilie 1996.
(6857)

•  S.C. D4V Consprimex
S.R.L. Deva anunţă in
tenţia de majorare a pre
ţului lâ pâine albă de I 
kg, începând cu data de 
29 martie 1996, în funcţie 
de scumpirea materiei 
prime. (857)

COMEMORĂRI

•  Joi, 29 februarie 1996,. 
se împlinesc 4 ani de la 
dispariţia celui care a 
fost un bun soţ, tată, bu
nic şi socru

TEODOR BUClU 
Amintirea lui este veşnică 
în sufletele noastre. (6863)

/  DECESE

•  Cu adâncă şi r.emăr-- 
ginită durere anunţăm tre
cerea în nefiinţă, la vârsta 
de 61 ani, a dragului nos
tru

ANCIIES SABIN
Familia îndoliata vă in
vită să-i aduceţi un ultim 
omagiu şi să-l conduceţi 
pe ultimul său drum, joi, 
29. II. 1996, în oraşul 
Brad, strada Vulturilor, 
nr. 3. Soţia Viorica, fii
ca Marinela, ginerele. Va- ■ 
sile şi nepoţii Natalia, 
Mihaela, Adi şi Paul te 
vor plânge mereu şi nu 
te vor uita niciodată 
Dumnezeu să te odihnească.

(3545)

•  Soţia Maria şi fiica 
Simona anunţă eU neţăr
murită durere încetarea 
fulgerătoare din viaţă a 
dragului lor

BRAIA IONEL 
!a numai 65 ani

fost director lâ Clubul 
„Siderurgistul" Hune
doara.

Înmormântarea — vl- 
neri, 1 martie, ora 13, 
de la domiciliul din Hu
nedoara.

Nu te vom uita nicio
dată. (396079)

•  Salariaţii Spita
lului Judeţean Deva 
deplâng decesul celui 
care a fost

AUGUSTIN
BICHEA,

om de aleasă ţinută 
morală.

Sincere condoleanţe 
familiei îndoliate.

(6877)

•  Cu inimile pline 
de durere, Mioara şi 
.Ana-Maria anunţă 
încetarea din viaţă, 
după o grea sufe
rinţă, a bunului ’- * şi 
dragului lor soţ , şi 
tată
BICHEA AUGUSTIN
în vârstă de numai 
62 ani.

înmormântarea, vii; 
neri, 1 martie ora 14, 
de la domiciliu.

Fie-i ţărâna uşoară i 
şi somnul liniştiţi

(6853)

>  Familia Dăncescu i 
Comei ş4 Maria sun
tem alături de Ml- < 
oara şi Ana-Maria ia 
greaua pierdere sufe
rită prin ii: dispariţia 
lui
AUGUSTIN BICHEA

Sincere condoleanţe 
familiei şi Dttmnezeu 
să_l odihnească. .

A (6853)

•  După o prietenie 
de 40 de ani, an» pier. 
dut pe dragul nostru • 
prieten

GUŞTI BICHEA
Dumnezeu să-l ' o- 

dihnească în pace.
Sinceră compasi

une pentru Mioara şi 
Ana-Maria.

Doina şi Voicu Co
jocar u. (6853)

•  Salariaţii Prefec
turii judeţului Hune
doara sunt alături. de 
domnul Vintilă Octa- 
vian la greaua .pier
dere pricinuită de de
cesul tatălui său.

(6362)

•  Familia Grecu 
mulţumeşte tuturor 
celor care au fost 
alături de noi la grea
ua pierdere a celui 
care a fost"

GHEORGHE
■ muntean

Dumnezeu să-l odih
nească. (6869)

•  Colectivul secţiei
de boli pulmonare 
Deva este alături de 
colega lor Mioara 
Bichea la greaua în
cercare suferită prin 
decesul soţului. Dum
nezeu să-l odihnească 
în pace- (6867)

V  * _ ■ • ' •/

•  Locatarii blocului 
21 . Deva, seara 0, 
sunt alături de fa. 
milia îndoliată şi de
plâng dispariţia 'ful
gerătoare din viaţă a 
celui care a fost

ZENO BAI CU 
Dumnezeu să-l odih
nească în pace. (6875)

; 1 _ __ 7

BIh I

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

V i-- « ş ttp tâ m  l< i < te w tf» le  x t»
- B B prlşâ*

«tepiHHHt « ! ♦  |

mm

dâf» Itedoţ. I  I

* |
|  DIRECŢIA SANITAR VETERINARA *

A JUDEŢULUI HUNEDOARA- j
î Cu sediul în Deva, str, 22 Decembrie, nr. |
j 226. »

| Scoate la |

J pe data de 19 martie 1996 următoarele pos- J 
I tttri vacante:

\ I

I

•  Medici veterinari
•  Asistenţi veterinari
•  Contabil şef
•  Consilier juridic ^
•  Inginer constructor
•  Revizor contabil
Relaţii suplimentare la sediub anităţb

(6697) |

IGRUPUL ŞCfRLAR CU PROGRAM 
SPORTIV DEVA

I

J REGIONALA C.F. TIMIŞOARA
I Cu sediul în Timişoara, bdul 16 Dcccm- 
j bric 1989, nr. 2.
|  Scoate la

1 Organizează concurs pentru ocuparea pos- J 
* tului de electrician. 1
I Informaţii la tel. 6170.15» (175) .
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«JCITATHE PUBLICA
In vederea închirierii, spaţii comerciale, maga
zii, terenuri.

Licitaţiile vor avea Ioc Ia sediul Regiona
lei C.F. Timişoara în datele de: 29. 03. 1996; 
12. 04. 1996; 30. 04. 1996; 14. 05. 1996; 31. 05. 
1996; 14. 06. 1996; 28. 06. 1996 şi sunt orga
nizate pentru următoarele staţii:

Gătata, Berzovia, Cenei, Sîntana, Făget 
Jebel, Pişchla, Surduc Banat, Lugoj, Orţişoara, 
Subcetate, Voislova, Căroiniş, Giarmata, Ră
chita, Iliâ, Livezeni, Sacosul Mic, Grădinari 
Caras, Bocşa Română, Bretea Strei, Deta, Jim- 
boHa, Lunca Păuliş, Valea Timişului, Arme- 
niş, Băiesti, Bîrzava, Caransebeş, Cenad, Lu- 
peni — Bărbăteni, Orşova, Reşiţa Nord, Reşiţa? 
Sud, Sebiş, Vulcan, Arad, Aradul Nou, Sime
ria, Deva, Băile Herculane, Hunedoara, Săvîr- 
şin, .Oraviţa, Petroşani, Arad Vest, Brad, Mă- 
năştur, Mintia, Dobra, Haţeg, Timişoara Nord, 
Timişoara Est, Zăvoiu, Sofronea, Cicir, Glo- 
govăţ, Marga, Topleţ, Teregova, Anina, Periam, 
Topolovăţu Mare, Pîncota, Pecica, Radna, Chi- 
şlneu Criş, Curtici, Gurahonţ, Ineu, Nădab, 
Vinga, Simand, Păuliş.

Informaţii la telefon PTT — 191700 sau 
telefoane 191701, 191702 — interior 2446. (6860)
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