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Privatizarea-o cauză a întregii ţâri
.Cu aceste cuvinte a în

ceput dL Cos tel Alic, pre 
fectul judeţului, conferinţa 
de presă organizată luni 
11 martie, pe tema pri
vatizării prin cupoane. Şi 
nu putem să nu-i dăm 
dreptate. De rezultatele 
acestei etape a privatizării 
depinde următoarea şi cea 
hotărâtoare — finanţarea 
externă prin organismele 
bancare şi monetare in
ternaţionale, „injecţia” de 
capital privat autohton 
dar mai ales străin, în 
economia românească. De 
dimensiunile opţiunii ro
mânilor la marea priva
tizare depind hotărâtor 
reacţiile, actele investiţi- 
onale ale acestora. lată 
de ce transferul de pro
prietate de la stat la 
cetăţeni, pe bază de cu
poane şi certificate a unei 
părţi din avuţia naţională.

este cauză a întregii Ro
mânii

Comunicând presei toata 
acestea, dL prefect l-a 
informat pe cei prezenţi 
câ, „la zi”, pe judeţ au

făcut-o şi până acum, a- 
ceastă acţiune de Impor
tanţă naţională. Am fă
cut-o şi o vom face din 
respect pentru cititorii noş
tri, deşi acţiunea, şi acum

CONFERINŢA DE PRESĂ

subscris 41,45 la sută din
tre posesorii de cupoane. 
Totodată, presej locale i-a 
fost transmisă rugămintea 
Guvernului şi In acelaşi 
timp a Secretariatului ju
deţean pentru privatizare 
şi a prefectului, ca presa 
să sprijine această acţi
une. Rugămintea Guver
nului se însoţeşte cu a 
uertismentul jenant câ 
pentru plata prestaţiei ce
rute presei, punga e cam 
goală.

In ceea ce ne priveşte, 
vom sprijini aşa cum am

la sfârşit, ridică semne de 
întrebare.

Unul dintre acestea vi
zează faptul câ, deşi era 
necesară mai de mult o 
informare a populaţiei »- 
supra opţiunilor pentru 
unele societăţi spre a e- 
vi ta depăşirea prin opţi. 
Uni a capitalului de pri
vatizat prin ' cupoane şl 
certificate, aceasta s-a fă
cut abia acum când mai 
sunt mai puţin, de 20 da 
zile până ia expirarea ter
menului legal pentru sub
scriere.

Oameni de afaceri 
germani interesaţi 
să investească în 

judeţul Hunedoara

Săptămâna trecută ju- 
deţul nostru a avut oas
peţi din Germania, repre
zentanţi al firmei „Keilner 
Technologie”. Delegaţia fir
mei K.T. a fost condusă 
de dl. Werner Braun, di
plomat inginer, procuristul 
firmei. Keliner Technolo
gie fiinţează ia  Germania 
de peste 50 de ani. Afa
cerile sale sunt în dome
niul telecomunicaţiilor, e- 
ncrgîet şi instalaţiilor pen
tru apă. tn numele presti
gioasei firme, procuristul 
ei s-a arătat interesat pen
tru a investi în judeţul 
Hunedoara pe termen me
diu şt lung, tn oricare «fin 
domeniile in  care este spe. 
etatizată firma.

SCHIMBĂRI ÎN CONDUCEREA 
ADMINISTRATIVĂ ŞI TEHNICĂ 
A CORVINULUI HUNEDOARA 

Evoluţia lamentabilă a  Corvinului Hunedoara ta  
meciul din etapa trecută cu F.C. Maramureş, pe 
teren propriu (scor 0—4 In favoarea băimârenilor), 
a fost analizată cu toată atenţia şi tn  conferinţa de 
presă organizată la Clubul F.C. CorvmuL Ieri Ia 
prânz s-a comunicat eliberarea din funcţia de pre
şedinte a  lui Dorin Nicşa şl a lui Marian Ioniţă de 
vicepreşedinte şi a antrenorului principal loan Fetea 
Fotbaliştii au fost sancţionaţi cu 10 la sută dta sa
lariu pa trei luni şl suprimarea primelor pentru 
Jocuri până la recuperarea mipusului (4) la adevăr.

Ca preşedinte al Clubului F.C. Corvinul a fost 
numit dl. VASILE TĂTAR, fost component al for
maţiei Corvinul şl Ştiinţa Cratova, cunoscut arbitrii 
internaţional şi observator federal, u a  om adevărat 
de fotbal, competent, exigent. Până ţa găsirea unui 
nou antrenor, secundul Virgil Stoica se ocupă de 
pregătirea echipei 9 .  Nicşa va ft organizator de com
petiţii, 1. Petcu de probleme tehnice. (S.C.)

La restaurantul S.C. Octan l’etrocom 
ţea şt bona servire se Îmbină armonios.

S.R.L. Deva, tinereţea, franwwe- 
Foto: PA VEI, LAZA

Vânzarea acţiunilor ^ 
pe bani

i

Toată lumea este de a- 
cord că procentul de sub
scriere la ora actuală este 
îngrijorător de mic, dar se 
ştie cu adevărat câte cu
poane mai sunt la popu
laţie şi câte au trecut In 
mâinile samsarilor priva
tizării, aşa-zişii mandatari 
care au cumpărat pe ni
mic cupoane nominative cu 
toptanul, aşa cum au cum
părat certificate de pro
prietate?

Acestea au fost două 
dintre întrebările pe care 
ziarul nostru le-a adresat 
la conferinţa de presă.

Răspunsurile dluj pre
fect ne-au convins, şi nu 
prea. Dar la acest aspect 
vom avea prilejul să mai 
revenim tn . zilele care au 
mai rămas până la 31 mar
tie, în sprijinul acţiunii —- 
cauză a întregii Românii.

ION CIOC LEI „

Convorbire cu dl. cc. PETRU RADOANE, 
directorul Filialei Hunedoara — Deva a F.P.S.

— In paralel cu sub- tant, nici chiar P.A.S.. ţ
seripţia cupoanelor şi motivându-se lipsa ba- ' 
a C.C.P. s-a inceput şi niior din partea salaria- 
se desfăşoară vânzarea tilor. deşi valoarea unei 
pe bani a acţiunilor po- acţiuni â fost stabilită sub 
trivit prevederilor Legii 30 000 de lei, în acest 
55/1995, respectiv a păr- caz urmând să fie n r .  
ţii de 40 şi/san 51 ia ganizată o altă licitaţie, 
«mtă ce revine F.P.S. Vă De asemenea, amintesc 
rog, domnule director, să că la vânzarea S.C. A- 
vă referiţi la aspectele vram lâncu S.A. Brad 
esenţiale relevate cu a. s-au prezentat 6 ofertanţi, 
cest prilej. Intre care şi P.A.S. De

- Consider câ desfă- la 25 756 de lei pe o 
şurarea în paralel a acţiune, la pornirea lict- 
subscripţiei şi a procesu- taţiei, adjudecarea s-a 
lui de vânzare pe bani a făcut la 40 000 de lei pe , 
acţiunilor se înscriu ca acţiune, Întreg pachetul 1 
măsuri importante pentru revenind S.R.L. Frezia 
înfăptuirea prevederilor Brad care, pe lângă a- 
legii de accelerare a ohitarea avansului de 25 
privatizării. în acest con- la sută, are ca termen 
text amintesc că, până de plată integrală 6 ani 
acum. in judeţul nostru şi suportă o dobândă de 
au fost organizate câteva 7 la sută. Pentru această 
serii de licitaţii. lună mai sunt progra-

— Pentru care socie mate la vânzare acţiuni
tăţi comerciale s-au or- pe bani pentru SC 
ganizat aceste licitaţii şi Silvana Hunedoara *1 
cu ce rezultate? S.C. Romfruct Orăstle.

— Prima licitaţie, con — Ce aMe preocupări
form procedurilor şi me mai an salariaţii Filialei 
todologiei stabilite de F.P.S.?
F.P.S., s-a organizat pen- — Pe lângă depunerea
tru S.C. Metalul S.A la F.P.S. Bucureşti----a
Peştiş, având ca preţ documentaţiilor pentru 
de pornire suma dp 61 de societăţi comerd- 
36 759 de lei pentru o ale. cu diferite profite; 
acţiune. Singurul ofer- de activitate, în vederea J 
tant a fost P .A 1  caz stabilirii preţului de \  
In care neplâtindu.se pornire a licitaţiei şi a t 
preţul solicitat de F.P.S facilităţilor ce se acordă J 
nu s-a putut face ad- cumpărătorilor, in caro ţ 
judecarea. într-o altă e- se cuprinde beţivul ca. C 
tapă s-au făcut licitaţii rijat, şi calculul de prb- 1  
pentru S.C. Comln S-A fitabilitate rapidă, sala- 1 
Petroşani, valoare^ cerută riaţii noştri fac parte din |  
pentru o acţiune fiind comisia de licitaţie «i 4 
de 76 777 de leL După din cea de rezolvare a  ? 
cele trei stricări, întregul contestaţiilor, pe baza l 
pachet de acţiuni .a fost numirilor individuale date ţ  
adjudecat «te către P AS., de F.PJ& . , t
la o valoare «te 69391 «te — Cum se desfăşoară, J 
lei pe acţiune. Ca faci- practic, licitaţiile? ş
lilăţi. acţiunile ş-au cum- —, Licitaţiile se orga-
p ă ra t" Su‘ un avans de ttizeăzâ după regfcîl pre- 
30 la sută. perioada de clse. Derularea lor sa 
rambursare fiind de 6 face la datele şi orele 
•ani, cu o dobândă de stabilite. Ofertanţii pri- 
9 la sută. O situaţie a-
parte s-a înregistrat in A consemnat
cazul S.C. Sarmis S.A NICOLAE TlRCOB \
Deva. firmă pentru care ■ n — ■■»»«• »     /

î nu a existat nid un ofer- fCrmfinuarp î» pag. a 2-®) *
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•  t dolar SUA — 2864 let
•  1 marcă germană — 1922 lei
•  IOD yeni japonezi — 2799 lei
•  1  liră sterlină — *353 tei
•  1 teanc elveţian *— 2385 tel
•  t franc francez — $64 lei
•  IM  lire italiene — 183 lei

Cursuri de refeftnţă ale Băncii Naţionale 
a României
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O  TRATAMENTE ÎN 
LIVEZI. Pentru a obţine 
producţii bune şl de ca

litate, se află ta  actualita
te* pa lângă alte lucrări, 
aplicarea tratamentelor 
de iabnă. în acest scop, 
pentru cel interesaţi, sunt 
puse la dispoziţie in mod 
gratuit, prin centrele te
ritoriale ale Inspectora
tului pentru protecţia 
plantelor, substanţele ne- 
tibsare combaterii boiilor 
şi dăunătorilor, rtspee- 

v produsul Ole® carbe- 
(N.T4 ,

Ăv j

O  „OPINII CULTU
RALE”. Numărul 1 pe 
acest aa al revistei „O- 

pinil culturale", editată 
de S.C. Corvin Magazin 
S.N.C. Deva, avându-1 ca 
redactor şef pe dl. Du
mitru Hurubâ. oferă cij 
titorlWr lucruri deosebit 
de interesante. Este, In 
primul rând, un număr 
al sărbătorilor literare — 
Mihai Eminescu, Nichita 
StănescU, Al. Macedonski, 
Ionel Amâriuţei. Un spa
ţiu însemnat este dedi
cat poeziei, prozei, tra
ducerilor. (M.B.)

0  GRĂDINIŢĂ. In sa
tul Valea Lupului, co
muna Băru Mare, a fost

amenajată la şcoala din 
sat o sală ce găzduieşte 
grădiniţa localităţii Lu
crarea a  fost efectuată 
cu bani asigura# de 
consiliul locaL (Tr.B.)

0  AU ALES. In co
muna Pui, cum am re* 
ţinut din discuţia purtată 
cu dL I«sif Almaşi, se
cretând Consiliului local, 
s-au depus până te pre
zent peste 2080 de car. 
nete cu certificate de 
proprietate şi cupoane 
nominative de privati
zare Acţiunea se cere 
intensificată întrucât mal 
sunt încă mul# cetăţeni 
— circa 2008 — ca rt tneă

nu şi-au exprimat opţi
unea, In cadrul marii 
privatizări (TrD.)

O  PARTIDUL PEN. 
SIONARILOR. Zilele tre
cute tn «minuna Criş- 
cior a avut loc şedinţa 
de constituire a organiza
ţiei focale a Partidului 
Pensionaritor. în «xxtdu- 
eerea organizaţiei locale 
au fost aleşi loan Ra- 
ţiu — preşedinte, tng. 
Viorri Senilă — vice
preşedinte şi Alexandru 
Roşianu — sejaetar. La 
viitoarea şedinţă se va 
dezbate strategia care va 
fi adoptată tn campania 
electorală. (A U )
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| Precum norii, anii se trec i i i
Privim cu nostalgie 

câteva fotografii. Gru
puri de elevi din di
verse generaţii, deşi for
maţia este aceeaşi. Or
chestra de copii „Mărţi
şorul” din Haţeg a îm
plinit 25 de ani de ac
tivitate neîntreruptă. în 
tre copii — profesorul 
dirijor, dn3 Marioara 
Vasiu. In 1971 era un 
proaspăt om al catedrei. 
O fiinţă delicată* dar 
dârză, cu dragoste pen
tru copii, capabilă să 
facă lucruri mari pentru 
învăţământul haţegan... 
După scurgerea unui 
sfert de veac, alături 
de noi se află profeso
rul cu experienţă, Ma
rioara Vasiu. Anii au 
trecut şi, totuşi, parcă, 
nu au trecut. Merge mai 
departe şi omul Mari
oara Vasiu şi orchestra 
sa.

— Ce a însemnat pen. 
tru dumneavoastră dnă 
profesoară sărbătorirea 
formaţiei „Mărţişorul”?

— Un remember feri
cit, gânduri despre înce
puturi, gânduri despre 
muzică. Când omul nu 
e sensibil la minunea po
milor înfloriţi sau la

măreţia muntelui răsărită 
în zare, trece pe lângă 
ele fără să le vadă. Când 
nu e sensibil la freamă
tul codrului, la susurul 
izvoarelor, trece pe lângă 
ele fără să le audă. Dar, 
cine păşeşte în lumea mi
nunată a muzicii desco
peră în ea acea artă 
fermecătoare care a fost 
mereu o consolare pentru 
sufletul însetat de fru
mos. „Menirea sfântă a 
muzicii, spunea George 
Enescu, este să şteargă 
urile, să potolească pa
timile şi să unească ini
mile într-o caldă înfră
ţire, aşa cum a înţeles 
antichitatea, creând mi
tul lui Orfeu”. Parafra- 
zându-1 pe marele K- 
nescu, ne-am reunit şi 
noi zilele trecute inimile
— numeroase generaţii
— sub semnul artei, par
ticipând la o adevărată 
simfonie a revederii.

— Vă rugăm să ofe
riţi câteva detalii despre 
zilele de început ale or
chestrei „Mărţişorul”.

— Acum 25 de ani, în 
tr-o primăvară timourie 
când mugurii se pregă
teau să plesnească într. 
un superb evantai al cu

lorilor, sufletele copiilor 
haţegani emanau dorinţa 
fierbinte de a pătrunde 
tainele sunetelor muzi
cale Părinţii, la rândul 
lor, au dorit ca fiii să 
înveţe un instrument 
muzical. Am îmbrăţişat 
ideea, trecând la pregă
tirea lor. La 1 martie
1971 înfiinţam orchestra 
de mandoline, chitare şi 
acordeoane. Părinţii au 
cumpărat instrumentele, 
începutul a fost greu. 

Am deschis însă un drum 
în viaţa spirituală a o_ 
raşului. Şi a rămas o 
tradiţie...

Marcată de sărbă
torirea unui pătrar de 
veac de existenţă a or
chestrei.

Carol Slovik şi Gheorghe 
Gulie. Spectacolul a cu
prins un fragment din 
prima parte a Rapsodiei 
I de George Enescu, 
piesă ce a făcut parte 
din spectâlolul de debut 
în 1971; fragmente din 
Simfonia a IX-a de 
Beethoven ş.a. Apoi, co
rul de copii al Şcolii 
Generale Nr. 1 Haţeg, di
rijat tot de mine, a in
terpretat piese din lite
ratura muzicală univer
sală

— A fost un moment 
deosebit la care au par
ticipat foşti şi actuali 
membri a: orchestrei. La 
concertul aniversar, în 
formaţie s-au aflat şi 
cinci fete de la Şcoala 
Normală Deva, , fostele 
noastre eleve: Sanda, Ra- 
luca, Liliana, Moni, Sl- 
mona şi un băiat, Radu. 
Au mai evoluat elevi de 
la Liceul din Haţeg şi 
două cadre didactice —

— Credeţi în cântec 
ca formă de educaţie?

— Cântecul trebuie fo
losit ca mijloc de edu
caţie a copiilor, de edu
caţie patriotică. Noi, or. 
chestra „Mărţişorul” şî 
corul şcolii, însoţim săr
bătorile naţionale d e . 
peste ani. Mai folosim 
cântecul religios, muzica 
cultă propriu-zisă.

— Gânduri de viitor...
— Să fim sănătoşi, ca 

să putem face ce trebuie 
să facem pentru copii, 
pentru formarea persona
lităţii lor, în spiritul 
frumosului artistic.

MINEL BODEA

Orchesij.-a „Mărţişo rul” în anul 1971, data 
i înfiinţării ei, cu prof Ma rioara Vasiu.

Orthestraţ „Mărţişo nd" acum. Elevii'sunt al{wi 
.dar. dirijorul e acelaşi.

ACŢIUNE UMANITARA
Duminică, 10 martie a.c., la Biserica Ortodoxă 

din localitatea Crişcior, sub directa coordonare a 
părintelui paroh Miron Oprişa, au fost acordate a_ 
jutoare umanitare. Beneficiare au fost Un număr de 
54 de familii care au avut de suferit de pe urma 
inundaţiilor catastrofale de la sfârşitul anului trecut 
şi. începutul acestui an. Ajutoarele, constând din ar
ticole de îmbrăcăminte pentru bărbaţi, femei şi copii, 
evaluate la peste patru milioane de lei, au fost pri
mite de la Uniunea Mondială a Românilor Liberi 
(U.M.R.L.), precum şl de la cetăţeni din Deva care 
au dat curs unui apel de suflet lansat de inimoşi 
membri ai uniunii având ca reprezentanţi pe dnii prof. 
Leon Tomuţa, ec. Nicolae Podelean şi ing. Albert 
Furca. Acţiunea umanitară s-a putut încadra în co
ordonatele reuşitei, beneficiind şi de aportul prof. 
Victor Isac din Hunedoara, care a mijlocit primirea 
ajutoarelor de la U.M.R.L. şi al directorului F.R.E. 
Deva — Hunedoara, dl. ing. Cornel Cazan. (A.S.)
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TENTATIVA de  omor

•  In ziua de 9 martie 
1996, la Barul privat 
„DALEX” din Petroşani, 
numitul Dalea Adrian, 
şomer, a fost victima in
fracţiunii de tentativă de 
omor, comisă de Şerban 
Aurel, din Petroşani, fost 
condamnat, care pe fon
dul' consumului de al
cool şi al unor discuţii 
contradictorii spoittane 
i-a aplicat Iui D-A. mai 
multe lovituri de cuţit 
în treimea inferioară a

părut după comiterea 
faptei, fiind identificat şi 
reţinut de echipa opera
tivă în după-amiaza zilei 
de 10 martie 1996.

AGRESIUNE

braţului stâng, suprimăm 
du-i ambele artere şi 
punăndu-i viaţa in pe
ricol. Infractorul, barman 
Ia S.C. „Hanul Ancuţei” 
S.R.L. Petroşani, a dis-

•  In seara zilei de 9 
martie a.c., Truţă Adrian, 
din Deva, in timp ce se 
o fia la Barul „Maximal”, 
a fost victima Unei agre
siuni, comisă de trei in 
divizi necunoscuţi, care 
prin lovituri i-au produs 
mai multe leziuni, după 
care au dispărut, fiind 
identificaţi şi reţinuţi 
in persoana numiţilor 
Mareu Beniamin, Petrean 
Robert-Florin, ambii re- 
cidivişti şi Aniţei Ovidiu- 
Dumitru, toţi din Deva, 
fără ocupaţie.

0 cantină - restaurant

Dimineaţă, când am ajuns la cantina.restaurant S.C. 
„Casial” Chişcădaga — Deva, sala de mese era curată 
ca lacrima. Oamenii îşi luaseră micul dejun. Se duceau 
la locurile lor de muncă.

— Dimineaţa, la noi, de obicei, se iau gustări: o- 
chiuri, omlete, slănină, salam, brânză şi ce mai doresc 
consumatorii — ne spunea dna Emilia Şerban, şefa can- 
tineă.restaurant.

— La prânz, cam câţi abonaţi aveţi? Vă întreb de 
abonaţii zilnici, bineînţeles şi de flotanţi.

— Peste 200 de lucrători servesc zilnic mâncarea de 
prânz Ia cantina noastră. Zilnic le oferim între altele 
ciorbă de burtă, virşli de Brad, carne de vită 'şi porc la 
grătar sau la tigaie, tocăniţă, fripturi... Dar, la solici
tarea fiecărui om îl servim cu ceea ce îi place, cu ce 
are nevoie mâi bine spus.:.

— Oamenii din unitatea pe care o conduceţi dumnea
voastră, dnă Emilia Şerban, cu siguranţă depun eforturi 
pentru ca cei ce mănâncă aici să fie mulţumiţi.

— Da. Bucătăreasa şefă Dorina Doba, bucătăresele 
Ana Moga şi Elena Soporan, bucătarul Ţinu Davidoni fac 
tot ce se poate ca abonaţii noştri, cei care iau mâncarea 
la sufertaş, să aibă în fiecare zi o mâncare bună. Noi 
suntem în slujba dumnealor aici, la cantină.

G h . I .  N E G R E A

Din destăinuirile unei
bibliotecare

„O sfintele mele cărţi, 
mai bune şi mai rele, pe 
care soarta prielnică mi 
le a scos înainte, cât vă 
datorez că sunt om, că 
sunt om adevărat”..., spu
nea marele Nicolae Iorga 
spre a arăta nobleţea căr
ţii pentru oiri. Pledând 
pentru o astfel de idee, 
am purtat un dialog cu 
rina Olivia Breteanu, bi
bliotecară la Sîntămăria 
Orlea. Anul 1995 a însem
nat implicarea dânsei în- 
tr-o activitate benefică 
în munca cu cartea. Ast
fel, cei 576 cititori adulţi 
şi elevi au împrumutat 
în cursul anulai încheiat 
cărţi din toate domeniile, 
numărul volumelor citite 
fiind de 8669, o pondere 
însemnată având-o lite
ratura beletristică cu 7514 
volume citite în aceeaşi 
perioadă. 604 volume s-au 
adresat celor interesaţi de 
ştiinţele naturale şi apli
cate, de geografie etc.

Interesantă ni s-a părut 
grija dnei Breteanu pen
tru legături strânse eu so
cietăţi de profil care dis
tribuie carte — „Nemira” 
şi „Orizonturi” din Bucu
reşti — primind un în
semnat fond de carte In 
valoare de 380 000 de lei, 
bineînţeles cu ajutorul 
Consiliului 'local care de
ţine bugetul. După spu
sele dânsei, ajutoare mai 
«nici a primit biblioteca

şi din partea S.C. „Arcor- 
dia” S.A. din Subcetatc 
şi de la Biblioteca jude
ţeană.

Activitatea cu cartea se 
exprimă şi prin expoziţii 
purtând titluri semnifica
tive ca „Eminescu — lu
ceafărul poeziei româneşti”, 
„Omagiu poetului nepere
che”, simpozionul „Lucian 
Blaga — mentor al cul
turii româneşti” ş.a.. unele 
organizate şi la şcolile 
din Sîntămăria Orlea şi 
Sînpetru. Un moment mar
cant pentru viaţa na
ţiunii' — I Decembrie 1918 

v— a prilejuit organizarea, 
unei acţiuni închinate U- 
nirii.

Este nejustificată lipsa 
abonamentelor măcar la 
câteva ziare care să facă 
obiectul unor colecţii ne
cesare publicului cititor 
spre informare, oricât de 
auster ar fi bugetul local. 
Aceasta nu înseamnă că 
Consiliul local nu se im
plică în viaţa bibliotecii, 
dovadă cantitatea sufici
entă de lemne asigurată, 
precum şi alte cheltuieli 
gospodăreşti semnificati
ve suportate de- la buge
tul local.

Biblioteca are un total 
de .9386 de volume. In 
anul 1996, până-în prezent, 
s-au înregistrat 210 citi
tori noi, cu 2742 volume 
citite.

VALENTIN BRETOTEAN
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Vânzarea acţiunilor pe bani
■

(Urmare din pag. 1}

i

mese formularul tipizat, 
fiecare completând pre
ţul şi pachetul de acţi
uni ce doreşte să-l cum
pere. Câştigătorul licita
ţiei este declarat cel ce 
cumpără pachetul cel mal 
mare de acţiuni şi oferă 
preţul cel mai bun pe 
acţiune, după care se

Încheie contractul de 
vânzare-cumpărare. Re
amintesc că o condiţie e- 
senţială impusă cum
părătorului este aceea 
a menţinerii numărului 
locurilor de muncă e- 
Kistent.

—  Despre privatizarea 
societăţilor Agromcc, ce 
ne puteţi spune?

— In această săptămână 
se finalizează documen
taţiile, unele unităţi vân- 
zându-se în structura ac
tuală, iar altele, unde au 
existat oferte, se vând du
pă structurile rezultate din 
divizare, la cumpărare 
participând persoane fi
zice, juridice, asociaţii a» 
grlcole şi P.AiJ.

18,00 Divertisment; |  
19,00 Focus. Ştiri dina 
actualitatea internă; |
19,15 Invitaţii Orăş-| 
tteL Em realizată d e | 
Ioan Vasin; 20,15 F.a.;|
22.00 Videoclip.
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Starea dramatică pe care 
o înregistrează tot mai 
multe asociaţii de loca 
tari nu mai rămâne un 
secret De câţiva ani, de
zinteresul acestora faţă de 
ceea ce înseamnă un bun 
comun sau faţă de neplata 
cheltuielilor aferente pen
tru serviciile prestate de 
către regiile comunale de 
gospodărie locativă a ge-

exagerate nu sunt altele 
decât pierderile de apă 
reoe pe coloanele interi
oare şi în subsolul imobi
lelor. Neplata la zi a da
toriilor faţă de regia hu- 
nedoreană a făcut aso
ciaţia nr. 18 să înregistreze 
Ia data de 31 ianuarie a.c. 
o datorie de peste 110 
milioane de lei, din care 
numai la apă rece şi ca-

W^VWUWWWWWVWWflWWWSVW^VWW A iW W W

Nepăsare şi datorii 
fără precedent !
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nerat situaţii nemaiîn
tâlnite.

Un asemenea caz l-am 
consemnat la Hunedoara, 
pe strada Trandafirilor, 
bloc 15 — asociaţia nr. 18, 
unde concubinajul dintre 
proprietatea privată şi cea 
de stat a născut o trage
die. Datorită deteriorării 
conductelor în subsolul 
blocului, costurile cu apa 
rece şi canalizarea au ajuns 
pe persoană până la 14 600 
de lei. Cetăţenii cu care 
am stat de vorbă — Păcu
rar Simion, ap. 33, Foga- 
raşi Sandor, ap. 32, Varga 
Marton, ap. 18 şi mulţi 
alţii şi-au exprimat ne
dumerirea faţă de sume
le mari înscrise în facturi 
de către RAIL Hunedoara 
privind plata apei reci, 
solicitând sprijin pe a- 
ceastă cale pentru rezol
varea situaţiei ivite.

După cum aveam să a- 
flăm. de la RAIL Hune
doara, consumul de apă 
rece este contorizat (este 
exclusă umflarea u facturi-; 
lor), iar cauzele costurilor

ilIIWIIIIII

nai 57 milioane de Iei. Da
toriile exagerate au con
dus la sistarea căldurii 
in locuinţe, singura sursă 
de căldură fiind gazul 
metan de la aragaz.

Umezeala din subsoluri 
şi pereţi, lipsa agentului 
termic de luni bune a 
determinat o situaţie greu 
de locuit, în multe apar
tamente au apărut igrasia 
şi mucegaiul, ce îşi pun 
serios amprenta pe viaţa 
şi sănătatea oamenilor. La 
data de referinţă — 31 ia
nuarie a.c. — asociaţia 
nr. 18 însuma aproximativ 
1417 persoane, iar datoria, 
în medie, pe locatar, se 
ridica la 65 181 de lei, 
singura cale de rezolvare 
a situaţiei din blocul 15 
şi respectiv din asociaţie 
fiind lichidarea debitului

• către RAIL Hunedoara şi 
o gospodărire mai serioasă 
a imobilelor de locuit al 
căror grad de uzură şi 
implicit de disconfort a 
atins un nivel de necon
ceput.

CORNEL POENAR
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Inform aţii din Brad
ÎNTÂLNIRE PARŢIAL 

REUŞITA

Zilele trecute la Criş- 
cior, la centrul agricol, a 
avut loc din iniţiativa Di
recţiei Judeţene a Agri
culturii o întâlnire între 
producătorii agricoli locali 
şi specialişti, cu scopul de 
a clarifica unele proble
me cu care se confruntă 
ţăranii în această perioa
dă. La întâlnire au parti
cipat dnii ing. Livia Bre- 
ban şi Emil Gavrilă de la 
Direcţia agricolă şi dna 
ing. Maria Miheţ, şeful 
centrului .agricol local, care 
au prezentat tehnologiile 
principalelor culturi. Au

fost clarificate diferite pro
bleme legate de asigurare3 
seminţelor, îngrăşăminte
lor, pesticideîor şi aplica
rea Legii nr. 83/1993.

Această întâlnire la ni
velul comunei Grişcior a 
fost doar parţial reuşită, 
întrucât cei din conduce
rea Consiliului local n-au 
participat, deşi au fost in
vitaţi. In aceste condiţii 
nu ne mai miră de ce Ia 
Crişcior tractoarele vin cu 
întârziere la arat, atât 
toamna cât şi primăvara, 
combinele nu sunt văzute 
pe câmp la recoltatul pă- 
ioaselor, iar aplicarea Le. 
gii nr. 18 se face eu 
greutate şi la voia întâm
plării în unele cazuri.

d u p ă  u n  a n  d e  l a
ÎNFIINŢARE

Preluând cu un an în 
urmă atribuţiile de inter
venţie la incendii., calami
tăţi naturale de ia F.C.P. 
Brad, Pichetul de pompi
eri militari, organizat' pe 
principii specifice, s-a do
vedit superior atât ca 
dotare, cât şi ca operati
vitate în intervenţii. Sub
unitatea militară din mu
nicipiul Brad este în mă
sură să plece la interven
ţie în maximum 2 minute 
de la primirea alarmei şl 
să-şi organizeze dispoziti
vul de luptă împotriva In

cendiului într-un timp 
record. In perioada scursă 
de la înfiinţare, subuni
tatea a fost solicitată să 
intervină la 17 incendii: în 
municipiul Brad de 9 ori, 
şi comuna Vaţa de Jos de 
3 ori, iar în Vălişoara, 
Baia de Criş. Buceş, Criş. 
cior, Ribiţa câte o dată.

Pichetul de pompieri a 
intervenit operativ în Brad 
şi la Crişcior pentru eva
cuarea apei din gospodă
riile populaţiei, la institu
ţii de stat şl private, după 
inundaţii.

ALEXANDRU JUIMBA 
corespondent

Prietenul nostru din Tîmpa
Dl. Ioan Socaciu din 

satul Tîmpa, comuna Bă- 
cia, a venit la redacţie 
să-i cunoască pe câţiva 
dintre cei ce scriu şi e- 
ditează „Cuvântul liber" 
la care — cum preciza 
în scrisoarea ce ne_a 
lăsat-o — „fiind un vechi 
abonat al ziarului, citesc 
cu mult interes tot ceea 
ce este nou şi scris cu 
multă râvnă şi conştiinţă 
profesională. Dvs., colec
tivul redacţional îl faceţi 
să aibă priză la cititori, 
devenind tot mai intere
sant".

Mulţumim, dle I. So
caciu, pentru frumoasele 
aprecieri la adresa zia
rului nostru şi a muncii 
ce o desfăşurăm, care 
ne-au mângâiat inimile 
şi sufletele şi ne ambi

ţionează să perseverăm 
în slujirea adevărului şi în 
a ne face In mod coti
dian datoria; aşa cum 
ne-am angajat, încă de la 
primul număr al „Cu
vântului liber".

Scrie dl. Ioan Socaciu 
în continuare: „In coti
dianul din 2 martie a.c., 
citeam cu interes la ru
brica „Satul azi" despre 
ce s-a realizat în comu
na Rapoltu Mare. Asta 
m-a ambiţionat şi doresc, 
cu nepreţuitul Dvs. aju
tor gazetăresc, să arăt 
că şi la noi, în comuna 
Băcia, avem un primai- 
tânăr, pe dL Florea Con
stantin, ce este un bun 
gospodar”.

In continuare prietenul 
ziarului nostru enumeră 
câteva reuşite din peri

oada legislaturii ce se va 
încheia în curând: •  una 
dintre cele mai mari rea
lizări este introducerea 
gazului metan în Băcia, 
Tîmpa şi Petreni; # re
novarea căminelor cul
turale din Petreni, Bă.. 
cia şi Tîmpa; •  repara
rea şcolilor de pe raza 
comunei; •  aducerea în 
permanenţă a buteliilor 
de aragaz la nivelul ne
cesarului; •  încheierea 
documentaţiei pentru o 
nouă conductă de apă în 
locul celei vechi şi rea
lizarea reţelei de scurgere; 
•  sunt pe cale să în
ceapă lucrările de ex
tindere a dispensarului 
uman care va avea ca
binet stomatologic şi 
punct farmaceutic, fiind 
alocate în acest scop 60

milioane de lei; •  încu
rajarea privatizării, pe 
raza comunei funcţionând 
o brutărie foarte apre
ciată, o presă de ulei şi 
numeroase unităţi comer
ciale. ^

Scrisoarea se încheie 
astfel: „Aceste şi altele 
pe care sătenii le apre
ciază sunt reuşitele cele 
mai importante ale dlui 
Florea Constantin, Iar 
noi. locuitorii comunei 
Băcia, suntem mândri de 
primarul nostru. Dvs., 
colectivului redacţional vă 
doresc succese în muncă, 
sănătate şi bunul Dum

nezeu să fie cu noi!"
Să fie, dle Socaciu, că 

mare nevoie are ţara şi 
noi, fiii ei, de El!

TRAIAN BONDOR

66

ABONAMENTUL 
LA ZIARUL 

„CUVÂNTUL LIBER
Abonamentul este calea cea mai siau- 

ră şi mai avantajoasă de procurare a zia
rului nostru, C o s t  u l abonamentului 
pe luna aprilie este de 2 500 lei, 
plus taxele poştale.

Abonamentele se pot face la oficiile 
poştale şi la factorii poştali. Pentru luna 
aprilie puteţi face abonamente în tot

l cursul lunii martie.

■- Imprimerie 
Franco-Romina

A o r  A  Tttf» «1-336.2910
336.35.74

GRAFICA  337.07.35
In cadrul dezvoltării reţelei noastre com erciale căutăm

R fc F R E Z L N T A N T l IN  T O A T Ă  Ţ A R A

pentru distribuţia d ej
A O K N D E  S I C A L E N D A P T  P E R S O N A U Z A B IL F .

C o l e c ţ i a  1 9 9 7
Cerinţe:
>-- firmă (de preferat) sau persoană fizică 
>- cunoaşterea pieţii locale (ar fi un aţantaj)
»- seriozitate şi dinamism  
Vă oferim
>■ posibilitatea unor câştiguri importante 
>- 'produse de calitate, cu materiale din im port 
>- asistentă tehnică şi com ercială, suport publici ta,

J

Fondul Proprietăţii de Stat
In baza Legii nr. 55/1995, a H.G. 887/1995 şi â 

Normelor metodologice nr. 1/1995, privind vânzarea 
contra numerar- a acţiunilor societăţilor comerciale 
cu capital majoritar de stat care se privatizează. 
Fondul Proprietăţii de Stat organizează etapa a doua 
de licitaţii fără preselecţie pentru vânzarea a 40 Ia 
sută din acţiunile societăţii comerciale Sarmis 

HS.A. Deva, jud. Hunedoara.
— Sediul: Deva, Piaţa Victoriei, nr. 3.
— Obiect de activitate: prestări servicii turistice.
— Capital social la 30. 09. 1995: 8 413 425 mii

leu - - -• '
— Nr, total de acţiuni: 336 537,
— Valoarea nominală â unei acţiuni: 25 000 Iei/

acţiune. T: - _
— Structură acţionariat:

FPS — 70 ia sută,
FPP — 30 la sută.

— Nr. acţiuni puse în vânzare: 134 615.
— Preţ de pornire a licitaţiei: 23 157 lei/acţiune.
— Facilităţi de plată: Avans 30 la sută, rate fi 

ani; dobânda 9 la sută/an.
Licitaţiile vor avea loc în data de 28. 03. 1996, 

începând cu ora 10, la sediul Filialei F.P.S. Deva, 
str. 1 Decembrie, 35.

Conform Normelor metodologice de aplicare 
a H.G. 887/1995, licitaţiile se reiau de maximum 2 
ori la interval de o oră, cu reducerea preţului de 
pornire' a licitaţiei cu 5 la sută la fiecare rundă.

Cei interesaţi in desfăşurarea licitaţiilor trebuie 
să achite taxa de participare în valoare de 25 000 Iei 
la casieria Filialei F.P.S. Deva, până la data şi ora 
ţinerii licitaţiei.

Informaţii suplimentare se pot obţine la teL : 
054/211089 şi 054/214503, sau direct de la sediul 
Filialei F.P.S. Deva. (329)

IMPORTANT
“Tribuna economică” -  decanul presei economice -  arc, şi în anul 1996, o activitate 

editorială intensă. Semnalăm celor interesaţi:
•  produsele noastre consacrate: revista săptămânală “Tribuna economică” (preţ 

abonament anual -  234.000 lei), revista lunară “Impozite şi taxe” (preţ abonament anual -  
66.000 lei), precum şi Boierimi fanar economic leguurtiv (preţ abonament anual -  60.000 Ici):

•  noile noastre publicaţii specializate: revista lunară “Tribona calităţii” (preţ abo
nament anual -  54.000 lei) şi revista lunară “Economie şi administraţie locală” (preţ 
abonament anual -  48.000 lei): ?

•  cele 6cărţi cuprinse în programul editorial al “Tribunei Economice” pe anul 1996:
“Cârtea societăţilor comerciale”! “Obligaţiile fiscale ale agenţilor economiei”; “Contracte 
comerciale”; “Contabilitatea societăţilor de grup”; “Certificarea calităţii produselor şi 
serviciilor”; “Privatizare -  restructurare” (18.000 lci/buc). > <r ' ' ,

Consultarea sistematică a tuturor publicaţiilor noastre asigură celor abonaţi: /  accesul 
la informaţii de specialitate; ✓  cunoaşterea legislaţiei economice; /  consultanţi economi- 
co-juridfaă oferită gratuit; /  accesai gratuit la băncile de date ale “Tribunei economice”; 
✓  publicarea gratuită a unor anunţuri de mică publicitate.

AbSRântSnlui asigură' primirea garantată a publicaţiilor noastre. Cei interesaţi pot 
solicita în continuare, ** numai )a redacţie/=-efectuarea de abonamente'integrale, începând cu 
.primul număr din acest an. prin plata contravalorii lor direct în contul societăţii noastre co
merciale: S A  ^Tribuna Economică* *6 $?A., nf. 40.72:2011.5002, Banca Comercială 
Română, filiala sect. '1, Bucuteşti.

Tnfiymşţii fa redacţie: teL 659J20.60 (dL Emil Zăm&escu); fax: 659.51.58.
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CONVOCARE

•  Societatea Co
mercială de Construc
ţii „Foricon” SA 
Deva convoacă adu
narea generală a ac
ţionarilor în data de 
14 martie 1996, ora 
10, la sediul societăţii 
din str. Dorobanţi, 
nr. 28, Deva. Ordi
nea de zi este afişată 
la sediul societăţii.

(6885)

ANIVERSARI

•  Domnului Pavel Vio-
rel, din Crîşan, cu oca
zia împlinirii vârstei de 
60 de ani şi a pensionării, 
familia Rusu şi familia 
GorcCa îi urează „La
mulţi ani!” (3554)

VANZARI - -  
CUMPĂRĂRI

•  Vând Dacia 1310
combi, fabricaţie febru
arie 1996, te l 230083,
211395. (6959)

•  Vând casă, str. A.„
Vîaicu, nr. 93. Deva, tel. 
6163(56 (7122)

« Vând teren aericol si: 
lemne foc. Cristur, tel. 
627651, orele 17—22. (8695)

•  Vând Ottcit Club, 
stare perfectă. 27000 
km, teL 612751.

(6962)

S.C. BANKCOOP 

S.A. ORĂŞTIE

V I N D E  

LA LICITAŢIE 

P U B L I C A

•  imobil — Orăştie, 
str. P. Maior, nr. 69 B, 
str. N. Titulcscu, bl. 83, 
ap. 2, str. Pricazului, 
ar. 30, str. Mureşului, 
U. 17. ap. 54

a autoturism OLTCIT 
— 1982. autocamion 
IFA.L 60 — 1988 cu 
remorcă, autodacia 
TLX, autotractor RO
MAN şi FargOa «  
2976, autocamion BA. 
EA — 199’

•  GEOAGlU-BĂI — 
•mobil str. îŞcoiii, nr. 
99.

•  Teren intravilan — 
aona Pare Orăştie (vi
sări).

Licitaţia publică va 
avea loc în 15 martie 
1996. la sediul Judecă
torie! Orăştie — exe
cutor judecătoresc. Re
laţii -ta B/VNtfCOOP 
S. A  ORĂŞTIE. tel. 
647565 şi 617563.

(226)

a.
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o Vând dozator Sie
mens nou. 3 capete, 1000 
DM, tei. 620401. (396093)

o Vând garsonieră, Da
cia, blocul 80, apartamen
tul 51, etajul 3. (396092)

o Vând autoturisme ro
mâneşti, import Ungaria 
şi Renault 18 break, 054/ 
647455. (3986)

•  Vând Mazda E 220, 
bus, 9 locuri. Diesel, an 
fabricaţie 1986, înmatricu
lată, vopsea originală. Her- 
der, chituri" şi 13 cauciu
curi, noi Preţ 8000 mărci. 
Tel. 711354, după ora 19.

(6563)

•  Vând Citroen GS,
înmatriculat, stare per
fectă. Tel. 229801. (6563)

spatele poştei, tel. 218251.
(7243)

OFERTE 
DE SERVICII

•  Servicii de conta
bilitate pe calculator, 
seriozitate şi compe
tenţă. program profe
sional .Latin Soft”, 
tel. 222823. (6957)

«—♦ — ♦ —»—■

•  Societate comer
cială oferă pentru în
chiriat camion 5 t, 
stare excelentă, 15 000 
km la bord, caroserie 
închisă. preţ con
venabil, 600 lei/ 
km. Tel. 213964 sau 
230034, orele 9—16.

(7205)

se împlinesc 6 luni de la 
fulgerătoarea şi nedreapta 
despărţire de cel care a 
fost fratele, cumnatul şi 
unchiul nostru

SILVIU TRUŢA 
Dumnezeu să-l odihnească 
în pace şi linişte. (7127)

•  Se împlinesc şase 
săptămâni de când cel 
mai iubit soţ, tată, socru 
şi bunic

PRISECARU EUGEN 
(JAN)

a plecat dintre noi, lă- 
sându.ne în veci nemân
gâiaţi. Slujba de pome
nire va avea loc în 16 
martie, ora 10, la Bise
rica Bisearia din Simeria. 
Dumnezeu să-l odihnească 
în pace. (7130)

DECESE

•  Vând apartament 2
camere Haţeg, tel. 777154, 
după ora 16. (7015)

•  Vând BMW 316 —
1980. tel. 641273. (6978)

•  Vând apartament două
camere, tel. 620963. d'ină 
ora 16. (6995)

•  Vând Dacia 1300 CI,
tel. 629397. (6973)

•  Vând Dacia papuc 
furgon şi teren intravilan, 
1,78 ha. tel. 661626. (6977)

•  Vând fricider mare 
Minsk. 475 000 leî, calcu
lator 286 Sanyo Hard 120, 
monitor monocrom Olivetti 
500 DM„ tel. 627475.

(6984)

•  Vând apartament două
camere, tel. 620074, dună 
ora 15. (6985)

•  Vând apartament.
Liliacului, bl. 23, ap. 18, 
sc. B. (6994)

•  Vând Dacia 1300 CN,
fabricaţie 1980, 6 200 000 
lei. Tel. 229801. (6983)

•  Vând chioşc metalic 
3 x  5 m pentru privati
zare sau garaj, tel. 660959.

(8666)

•  Vând casă cu gră
dină şi dependinţe în sa
tul Teiu. Informaţii 626022.

. (6998)

•  Vând casă cu gră
dină şi dependinţe ţn sa
tul Teiu. Infirmaţii 626022.

(6998)
•  Vând cartofi en gros, 

preţ negociabil. Informaţii 
tel. 614490 Deva. (6999)

•  Vând cuptor de pâine 
electric rotativ, tel. 064/

, 199992. ' (7235)

m Vând pokere modeme 
Fîtper şi jocuri distracti

ve pe postament, tel. 841918.
(8670)

•  Vând apartament două 
camere, confort I Îm
bunătăţit, tel. 221283.

(7242)

•  Vând apartament pen
tru spaţiu comercial în 
Hunedoara, situat la par
ter, tel. 218066. (6980)

•  Vând linie plăcintă
rie (maşină Întins blat, 
malaxor cu două capete, 
cuptor 3 etaje copt plus 
dospit, congelator cu ser
tare, tractor Steyer cu co
sitoare, tel. 642078. (8637)

•  Vând urgent Mercedes 
200 Cobra, tel 623205,

(6982)

•  Vând 
ultracentral

» SC Cepromin SA Deva
organizează In ziua de 
22. 03. 1996, ora 10, con
curs pentru ocuparea unui 
post de dactilografă şl a 
unui post de şofer profe
sionist categoriile B şi C, 
cu vechime minimă de 3 
ani. Informaţii Ia telefon 
220820, interior 187. (6993)

•  Caut femeie Îngrijire 
fetiţă de 6 ani, preferabil 
zonă centrală, tel. 219348.

(7126)

•  Monumente' funerare
din marmură albă şi gra
nit negru cu fotografii 
aplicate în porţelan exe
cutăm la comandă orice 
model. Se asigură trans
port şi montaj gratuit 
Adresa As. Familială Mar- 
mogran Simeria, str. 1 
Mai, nr. 24, tel. 661108, 
maistru pietrar Traian 
Burci. (8682)

DIVERSE

•  SC Com Erna Faur
Exim SRL Deva anunţă 
practicarea adaosului co
mercial între 0—200 vlal 
şută. (6996)

•  SC Combrut SA Cris
tur anunţă majorarea pre
ţurilor la produsele sale.

(8971)

•  Cu autorizaţia 5719/ 
14. X. 1991 a luat fiinţă 
Asociaţia familială Vic
toria cu sediul In locali
tatea Sălaşu de Jos, ca 
obiect de activitate ali
mentaţie publică. (6986)

•  SC Agora Impex SRL
Deva anunţă Intenţia de 
majorare a preţului la 
pâine. (6988)

•  SC Danis Cerni Ea 
Prod SRL Deva anunţă 
intenţia de majorare a 
preţurilor Ia pâine şl spe
cialităţi de panificaţie. în
cepând cu 14 aprilie 1996.

(0997)

•  SC Şerb SNC Deva 
anunţă intenţia de majo
rare a adaosului comercial 
până la 300 la sută. (6979)

COMEMORĂRI

•  Se împlineşti doi 
ani de când ne-a pă
răsit cea care a  fost 

ing. ADRIANA 
FORŢIU

Prietenele Viorica 
Săndoiu, Ani Nico- 
lescu, Oara Buzas.

(8683)

•  Luchi şl Nelu Groza 
împreună cy copiii aduc 
în memoria celor ce l-au

•  - Cu adâncă durere fa
milia îndoliată anunţă 
încetarea din viaţă la 
vârsta de 86 ani a celui 
care a fost profesor 

ALEXANDRU SORESCU 
înmormântarea azi, 14 
martie, ora 13, de la 
Casa Mortuară Deva. Dum
nezeu să-l odihnească în 
pace. Fiul Fani. (7129)

•  Cu adâncă durere 
fiicele Adriana şi Mi- 
haela, ginerii Dorin 
şi Sorin, nepotul Bog
dan anunţă stingerea 
din viaţă a celei care 
a fost o bună mamă 
şi bunică

ANA MUNTEAN 
Fie-i amintirea veş
nică! (8671)

•  Colegii de la 
OCOT Deva transmit 
sincere condoleanţe 
familiei Cojocari u şi 
sunt alături de ea în 
aceste momente grele.

(8680)

•  Cu adâncă durere 
în suflet părinţii Geor- 
ge şi Oetayia, sora 
Marinele, cumnatul 
Ion, nepoţii Adi şi 
OvîdlU anunţa înceta
rea fulgerătoare din 
viaţă a celui care a 
fost fiu, frate, cum
nat şi unchi 

IOAN COJOCARIU 
Te vom plânge me
reu. (8638)

•  Salariaţii SC „Con
dor" SA — Filiala 
PAPI Deva anunţă 
cu durere decesul 
colegului
IOAN COJOCARIU
de la Secţia Industrie, 
la numai 50 de ani. 
Asigurăm familia de 
sprijinul nostru şi 
transmitem sincere 
condoleanţe. (6981)

•  Colectivul Gru
pului Şcolar Industri
al Energetic Deva 
este alături de colega, 
prof. Smaranda Gri. 
goraş, la marea du
rere pricinuită de 
pierderea mamei.

(8696)

•  Soţia Marin, fiica 
Mariana, fiii Aurel şi Bu-
bu, ginerele Tiberiu, ne
poatele Alexandra şl Oa- 
na ca adâncă durere a- 
nunţă Încetarea din viaţă 
la vârsta de 71 arii a ce
lui care a fost

DRAGOŞ AUREL 
înmormântarea va avea 
Ioc ari 14. 03. 1996, ora 
14, de la Casa Mortuară 
Deva. Dumnezeu să-l o- 
dihnească în pace. (8693)

teren 554 -mp 
Orăştie. în cunoscut că la 14 martie

ACCELERAREA PROCESULUI DE 
PRIVATIZARE

ATI ALES? V ATI DECIS?

s u b s o r ie r e  p on tru  a vă ex p r im a
opt* ia nea *f* depunere a titlurilor de  
privat!****, contra acţiuni!

Numai până în 31 martie 1996 puteţi 
opta pentru uita din socie tă ţile  comer- 
eidie din ţară, f i  de c e  m i?,., pentru una 
din c e le  115 socie tă ţi din Judeţ.

PSn* la 3 0  aprilie 1996  aveţi f i  
posibilitatea de a opta pentru unul din 
Fondurile proprietăţii privat».

După a cea sta  dată atât CfiP cât si 
certificatele  devin nule!

VALORIFICAŢI ŞANSA!
l i J d i ' l i t i V l I»j  sDJ a  v I M l \H  I  L»I t r l î  îiJ

ALEGEŢI ACUM!

PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL 
(Câmpeanu)

COMITETUL EXECUTIV JUDEŢEAN 
HUNEDOARA

ANUNŢA

pe membrii şi simpatizanţii partidului că 
în ziua de 16 martie 1996 se va afla la Deva 

domnul RADU CÂMPEANU 
preşedintele partidului.
Cu acest prilej
— se va vizita Căminul spital Brănişca 

(ora 10);
— se va organiza o întâlnire cu electora

tul Ia sala de şedinţe a Consiliului local Deva 
(ora 12));
urmată de o conferinţă de presă.

PREŞEDINTELE
COMITETULUI EXECUTIV JUDEŢEAN 

MARCELUS MUEEŞAN

S.C. „BAZA APROV. DESF. PREST SERV* 
S. A. DEVA

Str. E. Gojdu, nr. 79, telefon 227115 

A N U N Ţ A

5 Scoaterea la concurs a următoarelor posturi: j

•  Contabil şef

•  Consilier juridic
Condiţii: studii superioare de specialitate j 

şi vechime minimum 3 ani.
Concursul va avea Ioc lo data de 25. IIL; 

1996, la sediul S.C. BADPS S.A. DEVA,
(6398054)

BANKCOOP SJL ORÂŞTIE 
Piaţa Aurel Vîaicu, nr. 2, teL 647565.

Organizează

pentru vânzarea unor imobile situate în:
•  Orăştie — str. Crişan, nr. 62 A, str. Pri- 

cazulni, bl. 52, ap. 10, str, Căstăului, nr. 2.
•  Rom os — nr. 241 şi nr. 186.

1 •  Spini nr. 15.
•  Geoagiu-Sat — str. Morii; nr. 9. 
Licitaţia va avea loc în ziua de 21 martie

1996, la Judecătoria Orăştie — Biroul executo
rului judecătoresc.

1 Relaţii suplimentare Ia Bankcoop S-A. O- 
i  răştie. tel= 647565 <*» 647563» (222)

Joi, 14 MARTIE 1996


