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La llia primarul face împroprietăriri din domeniul 
public şi invocă „presiuni de la x u

Treburile despre care Jată corespunzător. S-a mentaţie publică. A obţi-
scriem plutesc intr-o ne. făcut -acea parcare, pre- mut aprobările necesare
buloasă artificial sau voit eum şi zona aferentă.. S-a la „ acea vreme pentru
creată. In această atmosfe
ră leşietică, legalitatea şi 
pseudolegalitatea, interesul 
comun cu mult mai pămân
tescul interes personal' să 
învălmăşesc într-un mod 
în care -avem' îndoieli că 
cineva va da de capătul 
lucrurilor.

In anii 1984—1984, la 
Mia, în vecinătatea ma. 
gazinului „Superet", co
operaţia de consum a mai 
construit' şi un motel cu 
restaurant. Orice motel 
are nevoie de 6 parcare, 
întrucât spaţiul de peste

Cum s-a închiriat par-ţ 
earea propriu-zisă {peste 
2000 mp) cu noaptea u-

contribuţie însemnată a-

făcut prin efortul tuturor mica sa întreprindere şi a nor şoferi străini, de re-
unitâţilor din comună, o amenajat pe spaţiul adia- gulă turci în tranzit, piu.

cent parcării o platformă teşte în nebuloasă o vre
me. Ceva bani au intrat
şi în bugetul comunei
llia, prin dl. Emil Brân- 
da. Acesta a transformat 
ulterior mica sa întreprin
dere privată în S.G. 
„Transilvania" SRL, de- 

betonată, pe care a con- numire sub care-1 vom

atracţie, pe care nu a mai 
terminat_o. Toate aces
tea se află şi acum în 
parcarea de vizavi de

vând la aceasta şi perso
nalul Motelului „Mure- 
«ul“.

Ceea ce a urmat eveni
mentelor din 1989 a pro
dus bulversări şi la llia.

__  Decretul lege 54/1990 —
drum de motel, vicinal prinud act normativ care Motelul „Mureşul". 
DN 7, era teren degra- era racnit să încurajeze 
dat. iar în continuare iniţiativa individuală sau
până la digul la Mureş de grup, pe bază de ca.
era păşune comunală, pital privat — l-a încu-

rajat şi pe dl Emil Brân- 
da să solicite organelor 
locale (pe atunci CPUN 
local) încuviinţarea lega
lă pentru a instala în 
parcarea de vizavi de mo-

struit un chioşc şi Uite- regăsi în continuare. Că 
rior a început altă cori- parcarea de Ia llia de-

ION CIOCLEI, 
VALENTIN NEAGU

, autorităţile din acea vre
me ale oomunei. şi judeţu
lui au decis ca pe por
ţiunea degradaţfc-ţpteren,- 
proprietatea comun©!, sa 
«3 amenajeze o parcare şi

(Continuare în pag. e 2-a)
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o zonă aferentă ei, mobi- tej un chioşc de aîi-

J Principalii iedicatori ai economiei
judeţului Hunedoara 
în luna ianuarie 1996

IANUARIE 1996 FAŢA DE :
decembrie

- V+-+ '  1995
ianuarie

1995

Producţia industrială 114,1 88,2
Productivitatea muncii în ind. 115,0 91,5
Numărul salariaţilor din industrie 99,2 96,4
Export
Producţia principalelor produse 
industriale

51,5 77,6

— huilă netă 123,8 98,4
— otel 68,4 84.9
— laminate 130,4 65,6
— ciment 100,0 187,5
— bere 535,6 1092» V
— carne tăiată în abatoare 93,7 1872)
— lapte de consum 118,8 110,4
— pâine 96,2 73,1

Efectivele de animale la 31,1. 1996
Bovine 102,9 98,2
— la populaţie 103,1 98,4
Porcine 103,9 102,3
— ia populaţie 103,6 99,8
Ovine 106,4 98,7
— Ia populaţie 106,5 100,0
Păsări 94,5 91,7
— la populaţie 98,4 108,5

Veniturile salariale medii nominale
— brute 72,0 155,5
— nete 79,8 154,0

Preturile de consum al populaţiei
— Total 101,2 126,7
— mărfuri alimentare 101,1 123,2
— mărfuri nealimentare 101,5 127,0
—* servicii 100,8 140,0

DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE STATISTICA 
HUNEDOARA—DEVA

7 MARTIE 1996
•  1 dolar SUA — 2856 lei
•  1 marcă germană v :. — 1928 lei
•  100 yeni japonezi — 2715 Iei
♦ .  1 liră sterlină — 4361 lei
•  1 franc elveţian — 2372 lei
•  1 franc francez — 563 lei
•  100 lire italiene — 184 lei

ţ tu rw n  <U referinţă  
a României

al* Băncii Naţionale

COMERŢUL IN HUNEDOARA

i o raritate
Comerţul pune la dis- Macarie. Faptul că se

poziţia clientele! tot fe- vând bine denotă că sunt
Iul de articole — de mai şi apreciate",
bun. . ori de mai puţin De la obiecte de îm_ 
bun gust. Cumpărătorul brăcăminte — desuuri, ju-
este cel care alege. Gă cării, la ciorapi şi dul-
de multe ori regretă c-a ciuri, de la ţigări la
dat banii pe un articol 
despre care constată mal 
târziu că nu-i place, că 
nu_i de calitate — este 
de asemenea o realita
te. Multe persoane con
sideră bibelourile, spre 
exemplu, ca f i i n d  
de prost gust Două -* 
trei însă, de o fineţe 
aparte, pot fl expuse în- 
tr-o vitrină sau pe ser
vanta din sufragerie — 
erau de părere câteva 
cumpărătoare din Hune - 
doara.

Ea magazinul Societăţii 
comerciale Impex Corn 
Industrial S.R.L. am vă
zut asemenea obiecte de
corative mai deosebite, 
mate, de un colorit estom
pat. „Sunt aduse de la 
Curtea de Argeş — spu
nea vânzătoarea Ileana

genţi — de toate sunt 
prezentate la buticul — 
consignaţie ..Liria Tiera". 
Doar clienţii sunt.„ o ra
ritate. „Avem cumpără
torii noştri obişnuiţi" —

ESTERA ŞINA

(Continuare în pag. a 3-a)

LA VREMURI NOI, TOT...
Titlul articolului de persoana poetului — sena- 

faţă ne-a fost sugerat, tor Adrian PăunescU. 
în glumă, dar şi cu sin- Apoi, dl Ilie Lavu a dat 
ceritate, de dl Costel Alic. citire Platformei electo- 
prefectul judeţului Hu- râie a PSM, structurată 
nedoara, ajuns în acest în 18 puncte, care va fi
post prin pasul dibaci 
făcut de la PD (FSN) la 
PSM, la prima conferin
ţă de presă a organiza
ţiei judeţene a partidului, 
ţinută marţi după-amiazâ 
la Deva.

Ziarişti din presa scrisă 
şi audiovizuală i-am avut 
în faţă pe dnii: Carol 
Szabo — preşedinte,

făcută cunoscută electo
ratului prin mijloacele de 
informare în masă. In am
bele documente, care al
cătuiesc Alternativa socia
listă de guvernare a 
PSM, se regăsesc o serie 
de idei sănătoase şi in
teresante care vizează 
principalele laturi ale 
vieţii politice, economice şi

Gheorghe Popescu, Mihai sociale ale României, in 
Poenaru şi Ilie Lavu — conceptul economiei so- 
vicepreşedinţi, Aron Pârva ciale de piaţă iniţiat şi 
şi Ioan Sârbu — secretari promovat cu străşnicie de 
şi pe candidatul la func- PSM. .
ţia de primar al muni
cipiului Deva, dl Ioan 
Resiga. A fost prezent, 
cum spuneam, dl Costel 
Alic, prefectul judeţului 
Hunedoara.

întâlnirea a fost agrea
bilă, întrebările ziariş
tilor — multe şi intere
sante, iar răspunsurile 
amfitrionilor — siricere, 
tranşante.

După ce dl Carol Szabo 
i-a prezentat pe repre
zentanţii staff-ului Orga - 
nizaţiei judeţene Hune
doara a PSM şi a mul
ţumit ziariştilor pentru 
prezenţă,, dl Gheorghe Po
pescu a prezentat câteva 
fragmente — Idei din: ra
portul politic adoptat la 
Conferinţa Naţională a

S-au relevat, de aseme
nea, o serie de date re
feritoare la organizarea, 
efectivul şi structura or
ganizaţiei judeţene îune- 
dorene, la implicarea sa 
dinamică şi optimistă în 
alegerile locale, parla
mentare şi prezidenţiale 
din acest an. Am reţi
nut că PSM-iştii din ju
deţul nostru — membri
şi simpatizanţi — sunt In 
număr de peste 14 600, 
că există organizaţii în 
toate municipiile, oraşe
le şi comunele, că pon
derea - în partid o deţin 
muncitorii şi ţăranii, ur
maţi de intelectuali, apoi 
de întreprinzători şi pa - 
troni.

Au urmat întrebările
PSM, desfăşurată . nu ziariştilor şi răspunsurile 
de mult în Capitală, când amfitrionilor pe Câre le 
a fost propus şl candida- ' vom publica succint tn 
tul partidului la funcţia ziarul de mâine. • 
de preşedinte al ţării. în DUMITRU GHBONEA

■ . . ' CONFERINŢĂ DE PRESA

COR—CONVINSA CA VA CAŞTIGA
Marţi dupâ-ajniază - a 

avut loc la Deva o con
ferinţă de presă organi-

tin Democrate şi dr. Ho- 
raţiu Magheru, preşedin
tele Filialei judeţşyie a

zată de conducerea Fi - P.N.L.C.D. au spus, prin-
lialei judeţene a Conven
ţiei Demoerate din Ro_

tre altele : •  C.D.K. ar
vrea o campanie electo-

mânia. In debutul mani- rală decentă, deşi ştie că
festării, ziariştilor pre
zenţi li s-a înmânat tex
tul unui comunicat inti
tulat „Putere şi responsa
bilitate", în care este 
exprimată poziţia C.D.R. 
faţă de dezbaterea în Par
lamentul României a mo
ţiunii cu privire la criza 
energetică prin care a tre
cut recent ţara, adu- 
cându-se aspre critici 
partidului de guvernământ 
şi Guvernului Văcăroiu

aceasta va fi foarte dură, 
cu atacuri la persoanele 
care candidează. •  Elec
toratul începe să-şi pună 
problema dacă actualii 
conducători ai ţării meri
tă #ă maj stea în func
ţiile ce le ocupă în pre
zent. •  Situaţia în care a 
ajuns România cere ne
apărat o schimbare. •  
Dl Emil Constantinescu 
are şanse serioase să a- 
jungă în fruntea ţării. •  
Filiala judeţeană a C.D.R.

pentru situaţia grea din a stabilit candidaţii cu 
punct de vedere eco- care va merge în alege- 
rtomic şi social în care a file locale, dar nu .Ie face
ajuns România .

Răspunzând întrebărilor 
ziariştilor, dnil Constan
tin Blejan. preşedintele 
Filialei judeţene a Parti
dului Naţional Liberal

public numele întrucât 
Legea electorală rua fost 
încă votată. •  Mişcarea 
liberală este divizată şi nu 
există, deocamdată, con
diţii pentru unificarea ei, 
la nivel judeţean însă e-(Quintus) şi  ̂preşedintele xistă c bUnâ colaborare

în exerciţiu al Filialei ju 
deţene a Convenţiei De
mocrate, Horaţiu Borca, 
preşedintele Organizaţiei 
judeţene a Uniunii Creş-

O

Un psihopat crede că 2+2—5, şi puţin 
îl pasă.

Un nevrotic crede că 2+2=5, şi se fră
mântă pe chestia asia zi şi noapte.

cu filialele liberale. •  
între formaţiunile ce fac 
parte , din C.D.R. axistă 
Unele diferende care 
sunt. de altfel, fireşti şi 
se rezolvă prin discuţii 
sincere deschise, •  Fi
liala judeţeană a C.D.R. 
va propune candidaţi de 
primari, viceprimari Ş» 
consilieri în toate oraşele 
şi muncipiile şi într-un 
mare număr de comune. 
•  Convenţia Democrată 

merge în viitoarea cam
panie electorală cu con
vingerea că va câştiga.

TRAIAN HONDOR
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La liia primarul face împroprietăriri 
din domeniul public şi invocă 
„presiuni de la Prefectură"

(Urmare din pag. t)

venise la un moment dat 
ţi poate mai este şi a- 
cum un rai al „fetiţelor4* 
Închiriate de şoferii turci 
în tranzit, cu noaptea, 
asta este o chestiune pe 
care trebuiau să o stă
pânească alţii, ca feno
men negativ. Autorităţi
le comunale se mulţu
meau cu faptul că prin
tre degetele altora scăpa 
şi către bugetul comunei 
ceva.

între timp. S.C. „Tran
silvania" SRL a căpătat 
un concurent serios tn 
parcare, în persoana Ju
ridică a S.C. Pogan & 
Comp. SNC, având iniţial 
patru asociaţi, iar în mo
mentul de faţă mai avân- 
du-| în mod cert tea aso
ciaţi pe dnii Traian Po
gan şi Ioan Costea. Este 
demn de reţinut numele 
celui de al doilea aso
ciat, întrucât este una si 
aceeaşi persoană cu vice
primarul comunei Mia. 
Că viceprimarul ştie să 
tragă foloase din atribu
tele funcţiei, se va ve
dea mai departe.

„In 1991 — ne spune
•11 Nicolae Popa, consi
lier comunal — SNC Po
gan & Comp a solicitat 
de la Consiliul local în
chirierea unui teren din 
spaţiul parcării, pentru 
construirea urnii atelier 
de depanări auto si ga
raj şi a obţinut-o. Sub 
ochii Primăriei, atelierul 
de depanări şi garaj a 
devenit un veritabil res
taurant, închiriat Ulterior 
la străini. Ce contează 
legea, când unul dintre 
asociaţi este viceprimarul 
comunei lila. Primarul 
Valentin Cioban, un fel 
de n-aude, n-a vede. ales 
în 1992, in fruntea co
munei. află de această 
transformare abia când în
cepem noi să răsfoim 
actele aflate sub nasul 
dumisale.

Din închirierea parcării 
respective la turci, la 
nemţi sap oricărui şofer 
care tranzitează comuna 
eu tirul ţi opreşte aici 
pentru o noapte, comuna 
putea să atragă în buge
tul «i sute de milioane 
de lei pe an. Ca să nu 
aibă bătaie de cap (oa
re?!) Primăria o conce
sionează, cui credeţi?, S.C. 
Pogan & Comp SNC, a-

dică firmei la care aso
ciat este viceprimarul, pe 
o chirie modică de 210 
lei/mp pe an, „majorată" 
în 1995 la 700 lei/mp/ 
an. La sfârşitul anului 
Î995, SNC Pogan — Costea 
a plătit 1470000 de iei 
chirie pe un an pentru o 
parcare de 2100 mp, din 
care orice localnic ştie 
că se scot sute de mărci 
într-o noapte. Când t-am 
întrebat pe dl primar Va
lentin Cioban unde este 
actul care atestă conce
sionarea parcării, ca fiind 
făcută prin licitaţie pu
blică, ne_a replicat foar
te convins: „Atunci când 
li s-a concesionat parca
rea, nu exista obligativi
tatea legală de a scoate 
la licitaţie proprietăţi a- 
iparţinând domeniului 
public". Contractul "'de 
concesionare a exploată
rii, parcării, către SNC 
Pogan et.... Costea, poar
tă nr. 742/14 mai 1993 ţl 
are o prevedere: „Con
form planului de situaţie 
anexat", care plan lipseş
te cu desăvârşire şi care 
«antract îi face pe dnil 
Pogan şi Costea stăpâni 
absoluţi pe 2100 mp de 
parcare, drept smuls con
siliului local împotriva le
gii, de care primarul Va
lentin Cioban se face că 
nu ştie.

Aplicarea în viaţă şi în 
temeiurile ei juridice şi 
constituţionale a Legii 18/ 
1991 a stârnit în jurul 
parcării de la Uia tot fe
lul de interese de pro
prietate. Cel care reuşea 
să obţină dreptul de pro
prietate aslsra terenului 
de sub platforma betonată 
ţi parcarea asfaltată, pu
tea să-l stoarcă, după 
voie, pe cei care in cei 
cinci ani de la Revoluţie 
au primit Învoire legală 
de a construi pe aceste 
spatiL

în 7 martie 1991, sub-
nr. 602—672/7. III. 1991, 
daa Cibi Iustina solicită 
reconstituirea dreptului de 
propretate asupra a 1,38 
ha teren, situat in parce
lele: Ţarina de Jos
0,29 ha, Dimp—Sârbi —
0,22 ha. După gară v
0,29 ha, După Dolmă — 
0,38 ha. In registrul a- 
grieol, răposatul Cibi Va- 
sile, moştenit de soţia sa 
Iustina, şi dânsa decedată 
între timp, figurează cu 
1,67 ha împărţit In 7 par
cele. Din nou apar. în

e tU tttf de
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discuţie 2 parcele la locul 
După Dolmă — de 0.38 
şi, respectiv 0,20 ha. Co
misia comunală sau mai 
bine zis preşedintele el, 
primarul Valentin Cioban, 
a găsit de cuviinţă să 
identifice cele două par
cele însumând 0,58 ha 
de ia locul După Dolmă, 
ea fiind exact terenul pe 
care. se află parcarea. Mai 
bine zis, jumătate din el, 
pentru că jumătatea pe 
care se află construcţia 
dlor Pogan şl Costea se 
zice că aparţine dome
niului public. In conse. 
cintă, a eliberat titlul de 
proprietate pe terenul de 
stih parcare dne! Viorea 
Grecu şi fratelui său, Cibi, 
urmaşi al Iul Vaslle si 
Iustina Cibi. Cu alte cu
vinte, primarul a făcut 
Împroprietăriri din teren 
aoarţinând domeniului 
public şl, pe deasupra, 
ocupat de construcţii, pe 
care tot organele locale 
le-au încuviinţat. Să fie 
vreo legătură cu faptul 
că dna Viorica Grecu este 
soţia fostului director al 
Filialei lila a Băncii A- 
gricoîe?

Când i-am cerut cu 
fermitate domnului Va
lentin Cioban să ne de
monstreze temeinicia le
gală a titlului de pro
prietate în cauză. în po
fida opoziţiei consilierilor 
comunali (consilier Nico 
dim Câmpean, şef» io-* 
misiei de specialitate « 
conslîîâluî comunal), pri
marul a replicat sec: „S-au 
exercitat presiuni de la 
Prefectură ca să eliberez 
acest titlu de proprieta
te, pe numele dnei Grecu 
şi al dlui Cibi". Când 
1-âm întrebat cine anume 
de la Prefectură a exer
citat presiuni, primarul a 
înălţat din umeri.

încurcate sunt iţele la 
Ilia...

FLASH!
•  O floare pentru bu

nicuţe. Filiala judeţeană
de Cruce Roşie, împreu
nă cu subfilialele -zo
nale, oferă cu prilejul 
Zilei Femeii bunicuţelor 
din casele de . bătrâni din 
BrSnişca, Brad, Geoagiu 
şi Petrila—Lonea câte 
o floare, banane şi kiwi. 
Atenţiile vor fi însoţite 
şi de urări de sănăta
te si viaţă lungă. (V, 
».)•

•  Flori şi versuri pen
tru femei. Sub gene
ricul „Studioul artelor", 
sala „Concordia" a Casei 
de Cultură din munici
piul Hunedoara va găz
dui vineri, 8 martie a.c. 
(orele 9—11), vernisajul 
expoziţiei „Galeria cu 
flori", cuprinzând lucrări 
cu tematică florală ale 
artiştilor hunedoreni de
dicate, bineînţeles, fe
meilor. Tot tn acest ca
dru, poetele Mariana 
Pândaru, Paulina Popa, 
Luminiţa Cioabă, alături 
de cunoscutul poet Eu
gen Evu vor fi prezenţi 
cu cele mai noi volume 
de versuri ale ior, apă
rute sub egida Editurii 
„Helicon" din Timişoa
ra. (G. B.).

RAMAS bun  de 
LA AMBASADORUL 

GERMANIEI 
Dr. ANTON ROSBACH

După o misiune da trei ani 
şi jumătate în România, 
ambasadorul Germaniei la 
Bucureşti, Dr. Anton Ros
bach, va părăsi Bucure?- 
ţiul, la mijlocul lunii mar
tie 1996, împreună cu 
soţia sa, Hildegard,

La dorinţa Ministru
lui Federal de Externe. 
Dr. Klaus Kinkd, amba
sadorul Germaniei, Dr. 
Rosbach va prelua con
ducerea Ambasadei Ger
maniei la Fraga (Repu
blica Cehă).
* In zilele următoare, am
basadorul Germaniei va 
face vizite oficiale de 
bun rămas Preşedintelui 
României, Ion JUescu, pre
şedintelui Senatului, Oli
viu Gherman, primului 
ministru, Nicolae Vâcâ- 
roiu (vizite ©e au avut 
loc deja), preşedintelui 
Camerei Deputaţilor, A* 
drian Năstase, şi ministru
lui de externe, Teodor 
Viorel Meleşcanu. In a- 
fară de aceasta, ministrul 
de externe Teodor Meleş
canu va oferi o masă de 
rămas tem în onoarea am
basadorului. Ambasado
rul îşi va lua rămas bun 
şi de la politicienii de 
frunte ai . partidelor de 
opoziţie.

AKmeRtaţiă naturală 
ca informaţie

Ia Mă* «Astea" din 
Orăştie lectorii Rodica Ti. 
lianu şi Viorel Oacheşu 
au susţinut conferinţa de 
metafizică cu tema „Ali
mentaţia naturală ca in
formaţie", însoţită de o 
expoziţie din crudităţi. 
Cum primăvara e aproa
pe, Universitatea de Me
tafizică „Elta“ ne reamin
teşte soluţia „să înviem 
şl noi odată eu natu
ra".

Natura învie, pentru că 
ea nu şi-a denaturat mo
dul de a se hrăni şi ni 
se oferă nouă vie pentru 
a fi şi noi vii. Astfel 
am reuşi să revenim la 
starea normală a omu
lui, ne-am conforma „le. 
gii iubirii şi armoniei", 
noua lege pentru Era Văr
sătorului în care am in
trat . Dacă toţi oamenii 
ar respecta această lege

S_ar rezolva simplu toate 
problemele vieţii pe Pă
mânt.

Pornind de la adevă
rul că alimentaţia în
seamnă pentru om şi in
formaţie, trebuie să în
cercăm să fim mai sănă
toşi ca să fim mai buni. 
Mai ales că aceasta este 
calea către evoluţia spi
rituală, scopul vieţii pe 
Pământ Şi este atât de 
simplu să te vindeci mân
când alimente naturale şi 
mult mai simplu gă nu 
te mai îmbolnăveşti. Un 
sprijin la acest sens vă 
oferă cărţile despre ali
mentaţia naturală. Intitu
late „Bucătăria fără bu
cătărie", semnate de Ro
dica Tilianu şi de Ele
na N. Ibrişn şi apărute 
la Editura JSolteris" din 
Piatra Neamţ (B. CJ.

PENSII LUCRATORILOR pământului

Doamna inginer Maria pletat dosare pentru ob-
Miheţ de la Centrul a- 
gricol de pe lângă Con
siliul Jocal al comunei

ţinerea de pensie. De a- 
ceastă prevedere benefi - 
ciază doar acele persoane

Crişcior ne-a informat că cane au realizat tnini-
de la apariţia Legii nr.
80/1992 unui număr de
327 persoane li s-au «mi

mul de norme efectuate 
în cadrul fostului CAP. 
(Al. J.),

jWVWWWU*WWVWAV.*AVWftWWVUvUVWVftA/VWMAhAWWWVWWWWVVi

Fătul din Jiul de Vest
La 39 de ani, Elena 

Metea. din Uricani, are 
Opt copii, din care trei 
minori. Situaţia ei fami
lială este (sau a fost ?) 
destui de complicată. Nu 
vorbim de creşterea celor 
opt câpii care nu este 
deloc uşoară, ci de atmo
sferă care exista între ea 
şi soţ. Fiind sclavul al
coolului, bărbatul li re
proşa faptul că rămâ
nea gravidă. Ii mai spu
nea că din această cauză 
va deveni infidel.

Aceste condiţii, la care 
se adaugă o stare mate
rială foarte modestă, o 
găsesc pe Elena din nou 
gravidă. Nu intrăm in 
chestiuni car* nu ne pri
vesc, dar se pare că toa
te. acestea îi creează o 
anume repulsie faţă de

fătul care urma să se 
nască.

iAtă-ne şi în noaptea ÎA 
care s-a întâmplat trage
dia. Elena este acasă cu 
cei trei copii minor». Pe 
scaunul veceului femeia 
naşte un făt de sex 
masculin. Ii rupe cordonul 
ombilical cu brutalitate, 
ceea ce duce la moartea 
copilului. Mama îşi pune 
copilul într-o găleată şi 
îl aruncă în Jiul de 
Vest.

Elena Metea nu «pune 
la nimeni nimic, dar 
vecinele văd că nu mai 
este gravidă. La între
bările lor .răspunsul este 
invariabil: a născut un 
copil mort.

A trecut o vreme, iar 
un cetăţean găseşte fătul 
în Jiu. Este anunţată 
poliţia.

Să revenim puţin pen
tru a spune efi, după
naştere, starea sănătăţii 
femeii se înrăutăţeşte. La 
insistenţele vecinelor va 
fi transportată la spital.

Concluziile actului me_ 
dico-legal întocmit spun
a$a : fătul a murit vio
lent, în urma unei hemo
ragii externe, produsă de
ruperea cordonului om
bilical.

Urmează firesc exper
tiza psihiatrică. A re
zultat că Elena Metea nu 
e prezentat tulburări
psihice.

La sfârşitul lui ianuarie 
1996. Elena Metea a fost
trimisă în judecată pen
tru infracţiunea de omor 
calificat.

V. NEAGU
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Toader Corola, şei de moară Ia S.C. „Cetate" S.A. Deva, urmărind buna 
desfăşurare a procesului tehnologic. ~
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Mărfuri din abundentă,
(Urmare

spunea vănzătoarea Ga- 
briela Agrigoroaie.

însâsi dna Sgondea. de 
la magâzinul 87 „Qlimpus 
Spart Com" S.R.L. recu
noştea câ preţurile sunt 
foarte mari, acesta fiind 
motivul principal al miş
cării lente . a mărfurilor 
spre beneficiari.

Dacă dna Elena Zaharle

(34 de ani vechime in a- 
reeasi muncă) avea o ati
tudine deschisă faţă de 
cei care intrau să cum
pere de ia S.C. „Prola 
Impex" SRL, tânăra dum
neaei colegă era nud 
zgârcită cu zâmbetul. 
Ceea ce confirmă spusele 
unor comercianţi cu ex
perienţă cum că şi co
merţul, oa oricare altă 
muncă, trebuie făcut cu

Desen de CONSTANTIN GAVRILA
» - » am», . ••bre*

l

C' î

CONCURSUL 
ESN 10 MARTIE 

- | « | «

1. BARI (18) — FIOBENTINA (2) m 3 ,
Deşi gazdele au mare nevoie de puncte, e foar.L

te greu să le obţină de la florentini. *
2. CREMONESE (17) — NAPOLl (11) 1

In timp ce Cremonese a pierdut doar 2 par- * 
tide pe teren propriu, napolitanii joacă slab in ţ

3. JUVENTUS (4) UAZIO |5> I l
In ultimele meciuri din deplasare, Lazio a fost •

de nerecunoscut. §i Juventus acasă nu iartă.
4. Mf LAN (1) — INTER (9) « f

Derby-ul milanez poate fi tranşat de gazde, j
care ţin $ă termine pe primul loc.
5. PIACENZA 04) — PARMA 0) I X

Este unul dintre jocurile din această etapă
chibbrate. Piacentinii sunt parcă mai motivaţi.
8. ROMA (7) — CAGLIARI (12) 1 ■  7

înclinăm spre o victorie a gazdelor. f
7. SAMPDORIA <#) — PADOVA (16) 1 7

„Samp“ n-are decât o înfrângere acasă, iar)
oaspeţii nu au realizat în deplasare nici un egal.
8. UDINESE (10) *- ATALANTA 03) 1 X

Meci strâns între 2 formaţii, cu forţe sen- f
sibil egale. f
9. VICENZA (9) — TORINO (15) t  X 4

l  Din această confruntare, Torino ar putea pleca |
I cu un punct. î
* 10. CHIEVO (18) — CESENA (2) 1 x 2  f
j  Deşi pe penultimul loc. Chievo poate opune)
* rezistenţă Cesenei. Dar oaspeţii surit greu de tre-l
1 cut, chiar şi în deplasare. L
|  11 LUCCHESE (11) — GENOA (7) 1 X f
I Genoa şi-a revenit şi doreşte să mai urce I
1 In clasament, elevii lui Bruno vor căuta să-şi apro-f
* pie victoria. - • f
l  12. REGGIANA (5) — PESCARA (6) I x ♦
l  Acasă, Reggiana n-a. cunoscut încă fnfrăn-L 
( gerea. Un egal insă ar părea posibil intre celeT
1 două „vecine" din clasament. f
\  13. REGGINA (17) — VERONA (1) X 2 ţ
ţ  Diferenţă clară de valoare .gazdele fiind mul-» 
|  ţumite şi cu un punct In faţa liderului. »
*_*_*_*_«—*_ * _ * —* _ * _ * _ » _ * _ * _ * _ * _ * —*_*_*_*—*—*
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în  cadrul dezvoltării reţelei noastre comerciale căutăm
R E P R E Z E N T A N T ! .ÎN  T O A T A  TARA

pentru distribuţia de
A G f.NTÎR S I C A L E N D A R E  P E R S O N A U Z A B JI.E

I

i (de preferat) sau persoană fizică 
aşterea pleţii locale (ar fi un avantaj)

Cerinţe:
►  firmă (
>• cunoaşterea ţ 
>• seriozitate şl dinamism 
Vă oferim
>- posibilitatea unor căşdguri Importante 
>- produse de calitate, cu materiale din Import 
>- asistenţă tehnică şi comerrlală, suport publicitaţ

tragere de inimă şi ne
greşit cu o pregătire tn 
domeniu.

„Diana", cum apreciau 
cumpărătorii, oferă măr. 
furi de calitate. Cu toa
te acestea, se vinde cam 
puţin. Dna Eugenia Mo- 
euţ speră că, odată cu 
primăvara, vor veni şi 
clienţi mal numeroşi

Cunoscut cândva ca 
«unul dintre cele mal 
prestigioase magazine, unde 
se găseau pentru cei 
mici toate cele necesare, 
acum „7 Pitici" „oftează" 
după vremurile de altă. 
dată. Mărfurile străine a- 
duse în ţară de diverse 
societăţi şi vândute ia 
kilogram mai ieftin de 
câteva ori concurează se
rios magazinul. „Calita
tiv mărfurile noastre sunt 
cele mai bune — apre
cia di Marcel Agrigoroaie. 
Dar această inactivitate se

mai" datorează puterii scă
zute de cumpărare a 
populaţiei, cât şl concu
renţei".

Apatiei generale i so 
adaugă, la „Hermes", tre
muratul. Cum instalaţia de 
încălzire este defectă, sa
lariaţii stau îmbrăcaţi in 
cojoace, aşa cum au fost 
întreaga iarnă. „Repara
ţia ar costa spunea dl 
Comei Ştefănescu, 3,5 mi
lioane de lei". Şi asta au 
cum că dacă se mai ft- 
mână— In plus, infiltra
ţiile de la mezanin ere. 
ează o imagine dezagre
abilă şi distrug pereţii

Aceeaşi imagine şi la 
„Aurora". Dle de aici îşi 
pun însă nădejdea ta  
noul manager care — 
cum considerau — „spe
răm că va pune pe picioa
re societatea". (Este vor
ba de S.C. „Cora" S.A.). 
Ar fi şi timpul ...

ACCIDENT MORTAL 
PE D.N, 76

Stratul subţire de zăpa
dă aşternut pe partea 
carosabilă şi neatenţia în, 
conducere au dus din 
nou la curmarea vieţii 
ţinui om.

In după-amiaza zilei 
de Mărţişor, fulgii de ză
padă cădeau ca în plină 
iarnă. Tn patrularea pe 
care o făceau agenţii de 
circulaţie s-au oprit şi Ia 
Secţia de drumuri na
ţionale. „Să fim pregă
tiţi pentru a acţiona Ia 
nevoie", aceasta a fost 
discuţia sumară purtată eu 
personalul de serviciu de 
aici. o

Peste noapte a conti
nuat să ningi, dar fără 
nici un semnal de alar
mă pentru cei care tre
buiau să ia măsuri de 
asigurarea fluentă a tra
ficului. La ora 4,30, din 
Deva spre Brad s-a pus 
în mişcare autoduba HD- 
02—EPE. Intr-o curbă, ia 
ieşire din localitatea For- 
nădia, şoferul acesteia, 
COROIU CONSTANTIN, a 
neglijat regula de acum 
elementară de „reducere a 
vitezei până la limita e- 
vitării oricărui pericol". 
Intrând în derapaj, ma
şina a părăsit partea ca-

•  » • * • * • * • * • *  •  « •

rosabiiă, răsturnându.se pe 
stânga direcţiei de mers 
In pârâul Vălişoara. Sub 
autovehicul a fost sur
prins pasagerul şi totoda
tă proprietarul maşinii, 
HORGA PETRU, de 42 
ani, care şi-a găsit aici
sfârşitul.

Nici încercările de sal. 
var» si nici strigătele de 
disperare ide şoferului 
tiu au mai putut fi de 
folos. Şoferul a ieşit CU 
greu din maşina răstur
nată.

Primii care au sosit la 
fata locului au fost lu
crătorii de la drumuri. 
Plecaseră în sfârşit la
treabă. Era însă târziu. 
Alături de şofer poate şi 
aceşti lucrători (cei care 
acţionează efectiv la im- 
prăştierea materialului 
antiderapant), împreună ca 
mulţi alţii care aveau a- 
tribuţiunl pe - această li
nie tei vor face tm pro
ces de conştiinţă. Chiar 
dacă viaţa unui om nu
mai poate fi readusă. Le
gea este lege. Ea va fi 
npfticată împotriva ce
lor vinovaţi.
Maior MIRCEA NEGRU, 

Poliţia municipiului 
: Deva

* • * • * • * • * •

„TOURING—DOUBLE T“
Prin agenţia de transport internaţional

"persoane ■ ■
„CONSLM“ DEVA 

P-ţa Victoriei, 2/1 (I.P.F

VA OFERĂ j

•  Curse regulate cu autocare moderne 
tru : Germania, Franţa, Olanda, Belgia, 
Anglia, Danemarca, Suedia, Spania, ItaBa.

•  Asigurări medicale pentru străinătate.

•  închirieri de autocare pentru excursii In 
grup, interne şi internaţionale.
Informaţii şi rezervări, zilnic orele 9—17. 

Telefon 230690. (6397714)

S.C. MINEXFOR SA.
D E V A

cu sediul In Deva, str. Titu Maiorescu, nr. 2 
Anunţă intenţia de majorare a preţurilor 

şi tarifelor la următoarele activităţi:
-— transport auto marfă şi călători; j
— service şi vulcanizare auto;
— lucrări de reparaţii şi confecţii 

lice şi tâmplărie;
— alimentaţie publică şi cazare;
—- produse de laborator;
— produse din roci ornamentale;
— materiale de construcţii;
—> studii şi lucrări de cercetare geolo

gică. (7715)

S.C. MINEXFOR
D E V A

SA .

invită să participe cei interesaţi la de
monstraţia de vulcanizare la rece, făcută de 

, specialiştii unităţii şi firmei „TIP-TOP**
1 Germania, fn dată de 14. HL 1996, la Ate- 
lierul de vulcanizare TIP-TOP al S.C. 

/MINEXFOR SA. DEVA, din str. Zambilei 
I (vizavi de Banca „Dacia Felix”) din Deva.
V (7715)
i

>Â* -Oradea
str. Hufămtui nFM, lei. 059/122384, hx
Partenerul dumneavoastră de încredere, _ _ _ _
prin preţ şl calitate vă asigură o afacere ren tatinS M  
următoarele sortimente cte bere pasteurizată -
— blondă - CLASIC ; 

brună » FELiX-be

Pentru inforţnaţii şi contracte vă aşteptâfttâ& S SB S  
sau ta teletom il 059/ l 22384;122423«.

i

V IIW W W A W W M W W W W W W W A M W M W W W W M M M W A M W IM M W W W IW W W W ^W W W W IW

BANCA COMERCIALA ROMANA
MAJOREAZĂ DOBÂNDA LA DEPOZITELE LA TERMEN ALE CLIENŢILOR SAl

începând cu data de 1 martie a.c., Banca Comercială Română majorează dobânda la de
pozitele la termen ale clienţilor săi, după cum urmează:
— pentru perioada de Persoane juridice Persoane fizice

1 lună 46% pe an 55% pe an
3 luni 48% pe an 53% pe an
6 luni 46% pe an 50% pe an
9 luni 46% pe an 48% pe an
12 luni şi peste 46% pe an 48% pe an

La depozitele pe bază de certificate de depozit:
— cu scadenţa Ia 3 luni 52% pe an
-̂ - cii scadenţa la 6 luni 50% pe an
Banca Comercială Română precizează că prin capitalizarea dobânzilor la scadenţa de* 

pozitelor, titularii de cont beneficiază de dobânzi superioare celor menţionate mâi sus. 
Astfel, la un depozit cu scadenţa de o lună (la care dobânda anuală este de 55%), do
bânda calculată reprezintă, după o perioadă de 12 luni, 71,21% din valoarea sumei iniţiale.

In aceste condiţii, depozitul respectiv, dacă este pentru suma de 1 milion lei, 
cumularea dobânzilor ajunge la suma de 1712182 lei.
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•  Vând apartament 2
camere, bdul Decebal, 24/ 
8, după ora 16: (6244)

•  Vând teren ultracen
tral în De%-a. Informaţii 
ţeL 613954. (6931)

*•— * — * — *—*r— t ~
•  Cumpăr Raba 10

tone ţi Dacia papuc. 
Telefon 715326, 8—
18.

(6935)

p  Vând jocuri A- 
tlanfic Puscher cu 
fise de 100 lei, tel. 

.715326, 8—18. (6935)

•  Vând urgent PC 
286, performant, pie
se de rezervă, preţ 
convenabil. Deva. tel. 
629231.

•  Vând casă, sat Târ_ 
aăviţa, nr/ 21.' Informaţii 
Deva, cartier Dacia, bl, 
11, sa 4, ap. 64.

(6948)
•  Cumpăr apartament 

tt camere, Deva, prefera
bil central. Tel. 667231.

•  Vând SRL înmatri
culat septembrie 1-994, cu 
'activitate. Tel. 661706, 
după ora 17.

(6949)
•  Negociabil vând casă 

trei nivele, nefinisată. De- 
va, A. Vlaicu, 93, tele
fon 616366.
f . (7101)

•  Vând casă cu gră
dina 0,60 ha. Săvârşin, nr. 
473. (6950)

•  Vând casă patru ca
mere, bucătărie, două băi, 
gaz, preţ 135 milioane lei, 
telefon 620535. '

(6946)
•  .Cumpăr garsonieră, 

esfclus Dacia, Micro, in- 
fomaţli 213619 (plata in 
valută).

. • (6945)
p  Vând apartament 3 

camere. Deva, Micro 15,

bl. 68, sc. 2, etaj 2, ap. 
' 30. (7215)

•  Vând apartament 2 
camere, etaj 1, tel. 712495, 
Hunedoara.

* (6250)
. ■* Vând urgent Renault 

Trafic Diesel, 39 000 km, 
marfă, fabricaţie 1994, 
preţ informativ 15000 DM. 
Informaţii tel. 711194.

(6539)
•--Vând casă'cu spaţiu 

comercial, atelier tâmpiă- 
rie, Orăştie, Căstăului, 2. 
telefon 642893.

' 9 • (3981)
•  Vând societate co

mercială, SRL şi maşină
, sifon. Informaţii telefon 

230557, între 15—17. ' *
. -(3982)

•  U.M. 01099, cu sediul 
în Brad, strada A. Iancu, 
organizează la data de 27 
martie 1996. licitaţie pri
vind aprovizionarea cu 
pâine albă, carne, prepa
rate carne, ouă, brânză te
lemea. Relaţii la tele
fon 054/651440, interior 38.

(3551)
•  Pierdut legitimaţie de 

serviciu, pe numele Du- 
mitrache Valentin, elibe
rată de FJ3. Deva — 
Mintia. Se declară nulă.

(7201)
•  Pierdut DVI re*. 636/ 

5. IV. -1992, eliberată de 
Vama Simeria. Se decla
ră nulă.

(6544)
•  Caut apartament 3-4 

camere pentru închiriat. 
Telefon ,629913.

/ (7103)
•  .Caut persoane In 

vârstă pentru Întreţinere. 
Burjuc, teL. 190 A.

(6944)
• Firma româno — 

germană importatoare de 
articole , papetărie. cu se
diul în Sibiu, angajează 
reprezentanţi (agenţi) co
merciali In oraşul Deva. 
Relaţii le telefon 069/ 
227788.

(MP.)
•  Schimb apartament 4 

camere central cu 2 ca
mere plus diferenţă. In-

ABONAMENTUL 
LA ZIARUL I

A bonam entu l este calea cea m a i siau- 
ira şi m a i avantajoasă de p rocu ra re  a zia- 

arului nostru. C o s t u l  abonam entulu i 
■p e  luna  a p rilie  este de 2 500 lei, 
f  plus taxe le  poştale, > J 
I  Abonam entele se pot face la  o fic iile  
■  poştale ş i la fa c to r ii poştă li. Pentru  luna  
e a p rilie  p u te ţi face abonamente în  to t 
I  cursu l lu n i i  m artie .

y2/JV2W W 2/A W ,V .W AW iW .V/Af>,.‘AW AV2/

§ S.C INDPRODCOM S.R.L. '
> D E V A

încadrează urgent:
•  Agenţi comerciali (bărbaţi).
Condiţii: permis de conducere categ. B; j 
Studii: minim liceu, vârsta maximă 40;

ani, domiciliul stabil în Deva.
•  Agenţi comerciali preluare comenzi; 

(femei şi bărbaţi).
Condiţii: studii medii (de preferinţă liceu! 

economic), pentru municipiile Deva, Hune-! 
doara. Petroşani.

•  Lucrător comercial operare calculator! 
(condiţii liceu plus specializare pe calculator). 5j

. Salarizarea nelimitată în funcţie de rea- A 
li/art. :Vv;../v" ]

. Cererile se depun la societate, Deva; str.; 
Vulcan, nr. 20. (397717) ;

formaţii teL 214254, sau 
212070.

(7226)

•  Caut repatriat 
pentru înscriere ma
şină. Tel. 213162.

(6918)

•  Societatea comercială 
„Prestatorul" S.A. Haţeg, 
cu sediul în Haţeg, strada 
Decebal, nr. 15, înregistra
tă la 'Registrul Comerţu
lui sub nr. J/20/577/95, 
cod fiscal 7817550, anunţă 
intenţia de majorare a ta
rifelor de transport şi 
prestări servicii, din mo
mentul creşterii preţurilor 
la carburanţi, piese, ma
teriale, energie electrică 
Beneficiari — persoane 
fizice, agenţi economici cu 
capital de stat şi privat.

(7007)
•  S.G. Grundel Imp. 

Exp. SRL Călan anunţă 
intenţia de majorare a 
preţurilor cu data de 1. 
04. 1996.

(7206)
•  S.C. Enida Fior Prod 

Com SRL Călan anunţă 
intenţia de majorare a 
preţurilor, începând cu 7 
aprilie 1996.

(7209)
•  S.C. Nexus Exim SRL 

Deva, cu depozit en gros 
în str. I. Vulcan, nr. 23, 
anunţă majorarea adaosu
lui comercial maxim la 50 
la sută.

.  V (7211)

COMEMORĂRI

•  A trecut un an da 
când a plecat dintre noi

cel care a fost un mi
nunat soţ, frate şi unchi 

CHIŞ PETRU 
(CIUŞCA)

din Bârcea Mică. Vei 
rămâne veşnic în inimi
le noastre. Familia.

(396084)
•  Azi, 7 martie, se îm

plineşte un an de lacrimi, 
dor şi durere nepieritoa
re, de când destinul tra
gic a luat-o de lângă noi 
pe cea care a fost 

EMILIA DEAG 
(MILICA)

Plângeţi-o împreună cu 
noi, toţi cei care aţi cu
noscut-o şi iubit_o. Odih- 
nească-se în pace i Ma
ma, surorile, soţul si fiica.

(7224)
DECESE

•  Familia Baicu 
mulţumeşte S.G. Con
dor S.A., rudelor, 
prietenilor şl tuturor 
celor care au adus 
un ultim omagiu ce
lui care a fost

ec. ZENO BAICU 
la trecerea sa în e- 
ternitate. Dumnezeu 
să-l odihnească în 
pace !

(7213)

•  Colectivul de me
canici de la Mina 
Deva este alături de 
colegul lor Poenar 
Tiberiu la greaua în
cercare pricinuită de 
decesul mamei sale. 
Transmitem sincere 
condoleanţe familiei 
îndurerate.

V (7219)

DIN PARTEA DIRECŢIEI GENERALE 
A FINANŢELOR PUBLICE ŞI CONTROLULUI 

FINANCIAR DE STAT DEVA 
Formularele de bilanţ pentru anul 1995 se distri- 1  

ţ'buie agenţilor economici începând cu 7 -martie 1996, l  
fP rin  S.C. „Intelcredo" S.A. Deva; str. 1 Decem brie,! 
1 16 (Hotel Bulevard, cam. 2)7. tel. 219000). î
I
*—*— *—*—*—*—*_*_*. ■*—*—*—*- I

S .C  IM C O M E X  S .R .L
■S

▼  Î N D E
CENTRAL" din Orirte, 
nrtl.twlidbai 647406:

•  TELEVIZOARE COLOR; N B . ORION.PHIUFS, 
SANYO,GOLDSTARJQAEWOO (90ptograme,te- 
Ircnmandâ^n â f i i i  teletext)

•  TELEVIZOARE ALB-NEGRU - Bucura*
•  FRIGIDERE SI CONGELATOARE - Gâesd
•  ARAGAZE • SatoMaie
•  MAŞINI DE SPĂLAT - Cugir
•  BICICLETE FORTOSArl8 VITEZE - IuHa
•  COVOAREAiOCHEIE-CimâdiBĂg» luHa
•  GRESIE SI EAIANTĂrfnodd ItaHa
•  VOPSEA,CHrr SI DILUANT AUTO
•  INCUBATOARE PENTRU FUI DE GĂINĂ
•  AUIE PRODUSE electronice ■  electrocuaice: 

fibre qfeM farile cafeajxkixexc decfticcAm R * 1 
re frncte^npnatoaiejbcâkre pe gaz,plite pe gaz* 
butelii aragaz.
Se aoatdft GARANŢIE latre 1-3 nai 
GARANTAT CELE MAI A lia  PRETURI I
Pentru fcoti locuitorii judeţelor Hunedoara M 
Alba produsele ae vând A cu: '

PLATA IN 12 m
IN CELE MAI AVANTAJOASE 
CONDrm DIN TAPA : 

Avans-mnnai 25-30 %
Cj- Dobândă-mnnai 4,5 % Ia suma 

rămasă de piai$ hmar

ACCELERAREA 
■ ■ ■ ■ ■I P R I V Ii p i p i i p i

ATI ALES? V-ATI DECIS?

, ' V I aş tn p tftt»  U  « p n tre ls  /d e  
»tib«or»er« p e n tru  « vă e x p rim a  
opţiunea d* depunere a titlurilor 
privatizare, contra acţiunii

Numai până în 31 martie 1996 puteţi 
opta  pentru una din aocîctăţile comer
ciale din ţară , fi d ecern i? ... pentru «na 
diri cele 11 a  eocietăţi din Judeţ. ' 

Până la 30 aprilie 1996 aveţi şi 
{posibilitatea de a opta pentru unul din 
Fondurile proprietăţii private.

După această  dată a tâ t CNP cât şi 
certificatele devin nule!

VALORIFICAŢI ŞANSA! 
PENTRU A DEVENI ACŢIO NARI, 

ALEGEŢI ACUM!

S.C. CQNCESSION COM $#.1. ORADEA

CASA CĂRNII GLOBUS
C ău tăm  D IS T R IB U IT O R  T E R IT O R IA L

050/41.40.78, 41.22 88, 
41.54.69, fax: 41.41.24
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S.C. METALOTEX S.A. _  DEVA
Str. 22 Decembrie, bloc 4 parfer-anunţă :
LICITAŢIE PUBLICA
pentru vânzarea mijloacelor fixe disponibile 

conform listei afişate lâ sediul societăţii, în fie
care zi de vineri ora 10, până Ia epuizarea listei;

•  INTENŢIA DE MAJORARE a tarifelor 
de transport, prestări de serviciu şi morărit;

•  ANGAJEAZĂ: — lăcătuşi mecanici (băr
baţi) ; — vânzătoare (femei); — tâmplari (băr
baţi) ; — muncitori necalificaţi (bărbaţi).

Informaţii la telefon : 611854 ; 616725. (190)

S.C. ROMCAMION S.A. DEVA
Str. Depozitelor, nr. 17.
Provine din divizarea fostei întreprinderi 

de Transporturi Auto Hunedoara — Deva, a- 
vând ca obiect de activitate transportul de 
mărfuri în trafic intern şi internaţional, acti
vitatea de reparaţii, inspecţii tehnice auto şi 
cea comercială.

Capitalul social al societăţii este de 4,6 
miliarde lei, având un număr de 110 autovehi
cule şi 130 de salariaţi.

Societatea este cuprinsă în procedura de 
privatizare de masă, Fondului Proprietăţii Pri
vate revenindu-i 60 la sută din capitalul so
cial, iar 40 la sută Fondului Proprietăţii de Stat.

Având în vedere conectarea ROMÂNIEI 
la sistemul economic, politic şi cultural al E- 
uropei, unităţile de transport vor avea o im
portanţă deosebită pentru realizarea schimbu
rilor de mărfuri între ţările continentului. In 
anul 1995 societatea noastră a realizat profit.

Societatea comercială face apel la cei ce 
vor să devină acţionari la unitatea noastră, prin 
depunerea cuponului şi' certificatelor de pro
prietate, venind astfel în sprijinul realizării ac
tului de privatizare.

Societatea comercială suportă toate spesele 
băneşti privind depunerea cupoanelor dv., prin 
intermediul nostru, Ia bancă.

Relaţii se pot obţine la tel. 613030, interior 
20 — dna Miha Mariana, comp. personal 
şi la tel. 613013 — secretariat. (207)
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