
SALA DE
LECTURĂ

Se reiau creditele 
pentru locuințe 

prin CEC
Casa de Economii și Consemnațiuni (CEC) va relua acordarea, 

din a doua jumătate a lunii august, de credite cu dobândă 
subvenționată pentru cumpărarea sau construcția de locuințe, a 
declarat agenției Mediafax Constantin Cioșcu, vicepreședinte CEC. 
"în urma unui acord încheiat de CEC cu Ministerul Lucrărilor Publice 
și Amenajării Teritoriului, acesta se obligă să asigure, din bugetul 
său, suma de 201 miliarde lei, necesară acoperirii diferenței de 
dobândă ce a fost subvenționată de stat pe perioada 1996-1997. De 
asemenea, vor fi asigurate și aproximativ 19 miliarde lei, destinate 
subvenționării dobânzii în 1998. Această sumă ne va permite să 
acordăm credite până la nivelul unui plafon de 400 miliarde lei”, a 
adăugat Cioșcu. în acest acord se prevede ca, din această sumă, 
280 miliarde lei să fie destinată construcției de locuințe și 120 miliarde 
lei să fie alocați pentru cumpărarea de locuințe. Dobânda care va fi 
practicată de către CEC pentru aceste credite este de 15%, diferența 
până la 45% fiind subvenționată de stat. Plafonul stabilit pentru 
cumpărarea unei locuințe este de 130 milioane lei, iar cel pentru 
construcție este de 200 milioane lei. (MEDIAFAX)

COTIDIAN INDEPENDENT

XX

Județul>

Hunedoara

Ministerul Muncii și 
Protecției Sociale va elabora 
o hotărâre de guvern refe
ritoare ia reducerea progra
mului de lucru atunci când se 
înregistrează temperaturi 
excesiv de ridicate, a

* 
șese 40 de grade Celsius. 
"Există, în acest sens, doar 
o Convenție, nr.20din ,964, 
a Organizației Internațio
nale a Muncii (O!M), con
venție care are caracter de 
recomandare pentru statele

Pe caniculă - pro
gram de lucru redus
declarat, luni, Simona 
Marinescu, purtător de 
cuvânt al MMPS. Ea a arătat 
că, la ora actuală, în 
România nu există vreo 
reglementare legală privind 
reducerea programului de 
lucru sau încetarea lucrului 

^ când temperaturile depă-

care o ratifică. România nu 
a ratificat această reco
mandare a OIM". Ea a 
adăugat că, totuși, 
programul de lucru poate fi 
redus, atunci când tempe
raturile sunt excesive, prin 
contractele colective de 
muncă. (MEDIAFAX)

71 APARE LA DEVA

CINE Șl CUM MAI 
“MULGE” BUGETELE 
LOCALE

în urmă cu 2 ani, dacă nu 
mă înșală memoria, în sarcina 
bugetelor locale ale municipiilor, 
orașelor și comunelor au fost 
trecute cheltuielile cu ajutorul 
social acordat persoanelor 
aflate în stare de dependență 
socială. A fost primul semnal că 
statul; respectiv "gestionarul” 
său - guvernul, are de gând să 
descarce în sarcina bugetelor, a 
autorităților locale cât mai multe 
din obligațiile sale. Cu alte 
cuvinte, autonomie bugetară 
locală ați cerut, autonomie vă 
dăm. Ca să spunem adevărul 
întreg, cei mai nevoiași sunt 
ajutați în această direcție cu 
transferuri de la bugetul 
județului. Anul acesta 18 unități 
administrativ-teritoriale din 70 
au fost sprijinite cu transferuri în 
acest scop.

lată însă că nu doar pe 
calea ajutorului social sunt 
“mulse" bugetele locale și așa 
aflate la limita subzistenței.

Legea 50/1991 privind 
autorizarea construcțiilor 
precizează că autorizarea se 
face în baza unor planuri: plan 
de amenajare a teritoriului, plan 
urbanistic general (PUG), plan 
urbanistic zonal (PUZ), plan 
urbanistic de detaliu (PUD).

Toată această docu
mentație tehnică preliminară 
costă bani. Și costă imens. 
Plata cade în sarcina 
bugetelor locale.

L-am întrebat nu de mult 
pe primarul orașului Călan, 
Petru Bora, dacă orașul are 
plan urbanistic general 
aprobat în consiliu.

"Nu avem - a fost 
răspunsul. Nu avem pentru că 
«u avem toate avizele 
necesare la el. De exemplu ne 
lipsește studiul de impact 
pentru mediu”. "Și de ce nu-l 
comandați?”. “De unde să mai 
scoatem 40-50 de milioane de 
lei și pentru plata studiului?"

Trebuie precizat că planul 
urbanistic general constituie 
legea locală de bază pentru 
construcții în orice municipiu, 
oraș sau comună. Tot ce se 
construiește în localități, se 
construiește în zonele 
rezervate scopului respectiv în 
PUG.

O autoritate locală însă nu 
poate să nu răspundă cererilor 
de autorizare a unor

_________Ion CIOCLEI
(Continuare în pag. 8)
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Cureaua de transmisie
Înainte cu ceva ani, 

sindicatele aveau niște 
misiuni clare. Ele transmiteau 
maselor de muncitori sarcinile 
trasate de partidul unic; în 
mâna lor se aflau biletele de 
odihnă și tratament - și nu era 
puțin Lucru; sindicatele avegu 
un cuvânt greu de spus când 
trebuia acordată o locuință sau 
o butelie de aragaz unei familii 
nevoiașe; ele îi impulsionau pe 
muncitori pentru îndeplinirea 
sarcinilor de plan și tot ele 
mobilizau lumea la 
demonstrațiile de 1 Mai și 23 
August, după care organizau 
petrecerile la iarbă verde. Și se 
înțelegeau de minune 
sindicatele cu partidul.

Astăzi, menirea sindicatelor 
este una la fel de generoasă, de 
apărare a drepturilor celor ce 
muncesc - ca și înainte, dar 
acum, de pe o altă poziție, pe 
alte coordonate. Drepturile și 
libertățile lor sunt altele, mai 
mari, mai importante. 
Sindicatele nu mai acționează 
cot la cot cu un anume partid, 
dimpotrivă au opinii de cele mai 
multe ori divergente cu ale unor 
formațiuni politice și cu ale 
guvernului.

După numirea sa în funcție, 
premierul Radu Vasile aprecia 
că o condiție esențială pentru 
înfăptuirea reformei o constituie 
existența păcii sociale. A și 
încercat atunci să facă un pact 
social cu sindicatele, însă a 
eșuat. Cum reforma presupune 
privatizare, închideri de fabrici, 
șomaj, sacrificii salariale, era 
clar că sindicatele nu vor 
accepta așa ceva, că vor intra 

în conflict cu guvernanții, cu 
primul ministru, cu partidele 
care susțin guvernul și reforma. 
Exemplele sunt multe în cei opt 
ani de după 1989; unele1 sunt 
recente și foarte aproape de noi. 
Nemulțumiți că nu li s-au indexat 
de mai multe luni salariile, 
câteva mii de sindicaliști de la 
calea ferată au organizat, cu 
puțin timp în urmă, o grevă de 
avertisment. SNCFR și ministrul 
transporturilor i-au trimis în 
instanță pe “turbulenți”, cum i- 
a caracterizat Traian Băsescu, 
ministrul argumentând sus și 
tare că SNCFR lucrează în 

pierdere și nu are de unde să 
ie mărească salariile 
angajaților societății. La 
rândul lor, sindicaliștii din CFR 
l-au chemat în judecată pe 
Traian Băsescu și mai mult i- 
au cerut demisia.

Alți nemulțumiți, de astă 
dată pentru alt motiv și 
anume pentru descon
siderarea opțiunii lor asupra 
reformei RENEL, sindicaliștii 
din Federația "Univers” au 
atacat la Tribunal hotărârea 
guvernului de a restructura 
regia, amenințând cu o criză 
energetică în țară. Mani
festărilor ferme ale sin
dicatelor li s-a răspuns cu 
jumătate de gură. Nici 
conducerile regiilor, nici ale 
ministerelor de resort, nici 
primul ministru nu s-au 
aplecat asupra unui dialog 
sincer și responsabil cu 
sindicatele. Acuzațiilor 
sindicale ■ în parte 
îndreptățite, în parte 
exagerate - li s-a opus 
argumentul că frânează 
reforma.

Dumitru GHEONEA
(Continuare în pag. 8)

• - Am auzit că ești un 
om fericit.
- Curios, eu n-am 

auzit—

Ședința 
Consiliului 
local Deva

La ședința de ieri a 
Consiliului local Deva au fost 
supuse dezbaterii mai multe 
proiecte de hotărâri, în prin
cipal referitoare la aprobarea 
suportării din bugetul locala 
unor cheltuieli suplimentare 
ocazionate de vizita 
delegației franceze a 
Comunității Urbane Arras - 
Franța și a delegației 
chineze, reprezentantă a 
municipiului Yancheng, 
precum și aprobarea 
cheltuielilor pentru depla
sarea delegației Primăriei 
Municipiului Deva în 
municipiul Yancheng.

De asemenea s-au 
discutat și aprobat unele 
proiecte de urbanism, 
precum și concesionări de

Ieri, ta Deva

Tabăra de frumusețe
f

Pantene
Lume, lume. Muzică, 

muzică. Din moment în 
moment, din megafoane se aud 
îndemnuri. Trecătorii sunt 
invitați să poposească, o clipă, 
pe platoul din fața Primăriei 
Municipiului Deva, unde a 
apărut, peste noapte, o tabără: 
“Tabăra de frumusețe Pantene".

Firma Mercury și repre
zentanta Procter & Gamble 
Pantene PRO-V au pregătit 
devenilor o zi a frumuseții,Mo zi 
a părului sănătos. Un popas de 
o zi dintr-un lung ” Turneu 
Pantene al frumuseții”, care a 
început cu campania de 
alegere a celor mai frumoase 
viitoare manechine din 
România, realizată de agenția 
Elite, și continuă cu aceste 
tabere, organizate în marile 
orașe ale țării.

La Deva popas'i' primit 
cu interes de locuitorii avizați 
sau neavizați. Tabăra frumuseții 
e atrăgătoare prin tot ceea ce 
oferă: de la instalațiile cu 
umbrare albe, imaculate, în 
care “saloanele" de coafură se 
află în plină activitate, la 
muzică, publicitate și, nu în 
ultimul rând, dimpotrivă, la 

...manechine. O echipă de 
stiliști de la Arta Modei din 
Deva dă o serioasă mână de 
ajutor persoanelor care 
(sosite aici cu un șampon și 
un produs de coafat din gama 
Pantene) sunt tunse, spălate, 
coafate, pe gratis.

- Am dorit să oferim 
locuitorilor Devei, femei și 
bărbați, o zi a părului frumos 
și sănătos, o zi a părului 
strălucitor, lată, reușim - ne 
spune Simona Bacea, o 
tânără reprezentantă a firmei 
- locurile în “salon” sunt 
ocupate continuu. Și după 
fiecare spălat și coafat, clienții 
sunt mai frumoși. Priviți-i cum 
le strălucește părul! 
Coafezele sunt foarte atente 
cu fiecare client, pentru că, 
din rândul lor, vor alege 
persoanele care, snre seară, 
vor participa la concursul “Cel 
mai frumos și mai sănătos 
păr". Câștigătorul va primi 
produse din gama Pantene, 
pentru un an de zile.

Un turneu, un popas, un 
coafat gratuit, muzică bună și 
soare, mult soare la Deva.

Lucia LICIU

Recomandări de la Direcția SanitarI

Veterinară privind consumul 
cerealelor păioase din 

zonele inundate
Având în vedere faptul că recolta de 

cereale păioase de pe anumite suprafețe 
de pe raza județului a fost inundată în 
urma ploilor abundente din perioada 
mai-iunie, Direcția Sanitar Veterinară a 
județului Hunedoara aduce la cunoștința 
cetățenilor următoarele:

■ Produsele cerealiere recoltate 
de pe aceste suprafețe prezintă grade 
diferențiate de infestații cu ciuperci 
toxice, cu efecte negative asupra 
valorificării hranei, producției și sănătății 
animalelor.

■ Examenul toxicologic efectuat 
pe probele de grâu examinate nu a pus 
în evidență substanțe toxice din grupa 
pesticidelor, organofosforice, orga- 
noclorurate, fungicide organo-mercurice.

■ Nu au fost puse în evidență 
toxice provenite din fertilizanți chimici 
sau substanțe reziduale provenite din 
industrie.

Ținând cont de cele prezentate,

Direcția Sanitar Veterinară a județului 
Hunedoara avertizează că:

■ Se interzice utilizarea 
grâului provenit de pe aceste 
suprafețe în hrana oamenilor.

■ Cerealele obținute de pe 
aceste suprafețe pot fi utilizate în 
hrana animalelor la îngrășat în 
cantități mici, în amestec cu alte furaje 
de bună calitate, în procente ce nu 
trebuie să depășească 15-20 la sută 
din rație.

■ în situațiile în care apar 
îmbolnăviri la animalele furajate cu 
aceste cereale, întrerupeți furajarea și 
prezentați furajul pentru examenul de 
laborator la LSVS din cadrul Direcției 
Sanitar Veterinare Hunedoara-Deva, 
strada 22 Decembrie, nr.226. 
Director adjunct, dr. Aurei

Perian, medic primar 
veterinar, șef laborator

în paginile 4-5 ale ziarului Proiectul Legii privind restituirea în natură sau prin
echivalent a unor imobile preluate de stat după 6 martie 1945

Nou director 
Io Direcția f

Sanitar 
Veterinara a 

județului 
Hunedoara

La începutul acestei 
săptămâni, conducerea 
Direcției Sanitar Vete
rinare a județului Hu
nedoara a fost în
credințată noului director, 
în persoana medicului 
veterinar Dimitrie loschici. 
îi dorim succes în noua 
activitate. (N.T.)
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“Consumcoop” Pui 
se află in ascensiune, 
dar simte și piedici 

in activitatea sa
“Co.nsumcoop" Pui se 

numără în mod constant 
printre unitățile de acest fel din 
județ ce au o contribuție 
importantă în aprovizionarea 
populației din mediul rural. 
Faptul acesta este relevat și 
de profitul ce îl înregistrează - 
indicatorul cel mai elocvent al 
oricărei activități într-o 
economie de piață care se 
edifică încet-încet - prea încet 
- și în România. Am discutat 
recent cu dl Traian Pau, 
președintele unității.

- în anul 1997 - ne-a spus 
interlocutorul - am obținut un 
profit net de 60 milioane lei, 
iar pe cele șase luni trecute 
din acest an 10 milioane lei.

-Vă rugăm să prezentați 
unitatea ce o conduceți, de 
mulți ani, die președinte.

- Asigurăm aprovizionarea 
populației din comunele Pui și 
Baru Mare. Dispunem de 29 
de unități din care 6 cu spe
cific de alimentație publică, 
restul sunt magazine 
alimentare, industriale ș.a. 
sau mixte.

- Cum se explică acti
vitatea, în general, pozitivă 
pe care o efectuează 
“Consumcoop” Pui?

- Ne străduim să aducem 
marfa de care au nevoie 
oamenii în mod frecvent, di
rect de la producători în ge
neral. Aplicăm un adaos 
comercial mic, în special la 
mărfurile alimentare, dar nu 
numai. Avem în rețeaua de 
desfacere oameni cu o bună 
pregătire profesională, ce pun 
pricepere și strădanie în 
activitatea ce o desfășoară în 
mod cotidian.

- Privatizații - foarte 
numeroși în cele două 
comune - vă creează 
concurență?

- Concurența lor ne 
îndeamnă să ne sporim 
eforturile în aprovizionarea 
unităților cu ceea ce solicită 
populația de la sate, să 
practicăm o servire promptă, 
civilizată. Aplicăm o metodă 
modernă de comerț ce constă 
în studierea atentă a cererii de 
consum și în lumina 
rezultatelor ce le obținem 
orientăm aprovizionarea.

. / Miercuri
^..S august

LM țvr I
9.00 TVR Cluj-Napoca 

10.05 TVR lași 11.00 TVR 
Timișoara 13.00 Natacha (s/ 
r) 14.10 Perla Neagră (s/r)
16.30 Tribuna partidelor 
parlamentare 17.00 Camera
ascunsă - farse cu vedete
17.30 Medicina pentru toți 
18.10 Simba - regele Leu 
(d.a) 18.35 Hollyoaks (s) 
19.00 Sunset Beach (s, ep. 
273) 19.55 Doar o vorbă săț- 
i mai spun! 20.00 Jurnal, 
meteo, sport 21.00 Teatru TV 
prezintă: Femeia mării 21.45 
Jurnalul de noapte 23.00 Un 
secol de cinema (do): „John 
Huston”

TVR 2
9.00 Teleenciclopedia (r) 

9.50 Un cântec pentru fiecare 
10.00 Avocatul poporului (r) 
11.00 Comorile lumii (r) 11.30 
Mapamond (r) 12.00 Sunset

- Să revenim la profit, 
die Pau. Se observă o 
scădere substanțială a 
acestuia față de anul trecut. 
Cum explicați această 
situație?

- Două sunt cauzele ce 
ne-au adus aici. Prima este 
aceea că am investit mulți 
bani în procurarea de utilaje 
frigorifice, aparate electronice 
ș.a. A doua este că a scăzut 
numărul unităților de 
desfacere.

- Cum și de ce?
- Am dat cinci spații 

comerciale aflate chiar în 
centrul comunei Pui - deci vad 
foarte bun - în chirie. Și nu le 
mai putem recupera.

- Cum așa?
- Deoarece chiriașii nu 

mai vor să plece din spațiile 
noastre.

- Sunt ale cooperației 
spațiile respective?

- Da. Când s-a construit 
blocul 22 cooperația a investit 
bani pentru a se realiza spații 
comerciale la parter. 
Nenorocul nostru este că nu 
s-a făcut întabularea 
acestora. Dar pe vremea 
aceea nici nu se făcea așa 
ceva. Avem însă documente 
că s-a'u investit bani. Vă rog 
să rețineți că vorbesc în 
numele cooperației în gene
ral, nu doar al ‘‘Consumcoop" 
Pui.

- Am reținut. Care este 
rezultatul judecății?

-încă nici unul, deși până 
acum au avut loc 13 înfățișări. 
Numai deplasarea juristului 
“Federalcoop" de la Deva la 
Petroșani și înapoi ne-a 
costat până acum două 
milioane de lei.

- înseamnă, poate, că 
aveți un jurist slăbuț.

- Nu ăsta-i necazul, ci că 
avocații părții adverse cum se 
zice caută și găsesc tot felul 
de chichițe.

- Sunteți optimist 
apropo de această situație?

- Sunt și nu prea. 
Tărăgănarea procesului nu 
mă prea îndeamnă la opti
mism. Dar nici pesimist nu pot 
fi. Am încredere că justiția va 
face dreptate.

Traian BONDOR

Beach (s/r) 12.45 Doar o 
vorbă... (r) 13.00 Sănătate, 
că-i mai bună decât toate! (r) 
14.00 Em. în limba maghiară 
15.10 Limbi străine. 
Germană 15.35 D.a 16.00 
Veronica - Chipul iubirii (s) 
16.50 Perla Neagră (s,ep. 
182) 17.40 Tribuna partidelor 
parlamentare 20.10 Natacha 
(s, ep. 10) 22.00 Un loc 
periculos (f.a. SUA 1994)

ANTENA 1
8.20 Poveștile prietenilor 

mei 9.20 Denver, ultimul 
dinozaur (d.a./r) 9.50 Știri 
10.00 Planeta vie (do) 10.25 
Animal Show (s) 11.00 
Influență nefastă (f/r) 12.40 
Fără limită 13.25 Denver, 
ultimul dinozaur (d.a) 14.00 
Știrile amiezii 14.10 Falsă 
identitate (s) 15.10 Dr. 
Bramwell, o femeie 
ambițioasă (s) 16.05 Văduva 
(s) 17.00 Golden Brâu și voie 
bună! Em. de divertisment,

Ca reacție la un articol 
semnat de mine și intitulat 
“ Suta de lei- încă la preț în 
comerțul cu piese 
electronice”, am primit la 
redacție o scrisoare 
semnată Sorin Mureșan, 
patron la S.C. Mureșan 
Electro-Service Hune
doara. Petiționarul scrisorii 
aduce o critică interlo
cutorului meu din acel 
articol, dl Nicolae Erchedi, 
pentru că și-a însușit 
“laurii” afacerii puse pe 
picioare, ne scrie dl. 
Mureșan, de firma dum
nealui. “...nu dl Erchedi a 
intuit cerința pieței și nu 
domnia sa și-a deschis un 

E de sezon
DEALER AUTORIZAT CONNEX GSM DEALER AUTORIZAT CONNEX GSM DEALER AUTORIZAT CONNEX GSM DEALER AUTORIZAT CO NN EX GSM DEALER AUTORIZAT CONNEX GSM

FTT .r .TT—v

DEALER AUTORIZAT CONNEX OSM DEALER AUTORIZAT CONNEX GSM DEALER AUTORIZAT CONNEX GSM DEALER AUTORIZAT CONNEX GSM DEALER AUTORIZAT CONNEX GSM —

CONECTARE GRATUITĂ pentru orice serviciu CONNEX 
GSM și telefonul Motorola d460 cu numai 149$!
în plus, cu noul pachet de servicii CONNEX PERSONAL, 
serviciul tău din afara serviciului, poți vorbi mai ieftin seara și 
la sfârșit de săptămâna.

/ANA ELECTRONIC
Calea Dorobanților, Nr.102 
Sector 1
Tel/Fax: 01/230.42.33, 01/230.42.61.

<JCONNEX
Sună bine. Pentru tine.

muzică și concursuri 18.00 
Esmeralda (s) 19.30 Dallas 
(s, ep. 59) 20.20 Proprietarul 
plantației (dramă SUA ’91) 
23.00 Știri/Sport 23.15 Nash 
Bridges (s, ep. 16)

PRO TV
9.55 Prima pagină 10.10 

Highlander (s/r) 10.45
Seaquest (s/r) 11.30 Fiica 
oceanului (s) 12.00 Pro
fesiunea mea, cultura (r, p. I) 
12.55 Știrile PRO TV 13.00 
Profesiunea mea, cultura (r, 
p. II) 13.30 Decizie dificilă 
(dramă SUA 1994) 15.15 
Mirada de mujer (s) 16.10 
Nano (s) 17.00 Știrile PRO TV
17.15 Tânăr și neliniștit (s) 
18.00 Fam. Bundy (s) 18.25 
Știrile PRO TV 18.30 
Chestiunea zilei 19.30 Știrile 
PRO TV 20.15 Bride of Vio
lence (thriller SUA 1991) 
22.05 Știrile PRO TV 22.15 
Seinfeld (s, ep. 132) 22.45 
Știrile PRO TV 

mic magazin, acesta fiind, 
conform contractului 
încheiat, participant doar 
cu spațiul, urmând ca 
marfa, organizarea și 
aprovizionarea să fie făcute

RÂSPC/MS 

ia o 

de către noi, el fiind 
totodată și vânzător”, ne 
scrie dl Mureșan.

Dacă e așa cum scrieți, 
die Mureșan, rușinea să fie 
a dlui Erchedi. Ziaristul a 
notat doar starea de fapt de

E Motorola!

conectare gratuita
E doar pânâ la 
30 august!

PRIMA TV
10.00 Celebri și bogați (s/ 

r) 12.00 Pretutindeni cu tine 
(s/r) 13.00 Știri 13.15 Starea 
de veghe (talkshow/r) 15.05 
Xuxa (show pentru copii)
15.30 Rocky și Bullwinckle 
(d.a) 16.00 Știri 16.15
Pretutindeni cu tine (s) 16.45 
Prietenul nostru Jake (s) 
18.00 Celebri și bogați (s) 
19.00 Știri 19.45 Meșterul 
casei (s) 20.15 Un alt început 
(s, ep. 10) 21.15 Decepție 
fatală (dramă SUA 1987) 
23.00 Știri 23.30 Starea de 
veghe (talkshow)

ACASA
8.00 Omul mării (s/r) 8.45 

Verdict: crimă! (s) 9.45 Nimic 
personal (s/r) 10.30 Dragoste 
și putere (s/r) 11.15 Marielena 
(s/r) 12.00 Din toată inima (s/ 
r) 13.30 Jocurile bunăvoinței
14.15 Sâni de gheață (f/r) 
16.00 Omul mării (s) 17.00 

la fața locului, în care d- 
voastră, ca întreprinzător, 
nu figurați, la data 
documentării, în nici un 
fel. în afaceri, ca și 

raportare istorică, nu 
contează cine dăinuiește, 
mai important este cine 
taie panglica și cine 
folosește. Or, d-voastră 
n-ați găsit resursele și 
mijloacele de a exploata 
ceea ce, luând de bune 
cele scrise, ați dăinuit. E 
o slăbiciune pe care 
timpul o tratează cu 
uitare, dând câștigul de 
cauză și gloria doar celor 
care reușesc să treacă 
linia de sosire. (A.S.)

Marielena (s) 17.45 Din toată''' 
inima (s) 18.30 Concursul 
de Acasă 18.45 Din toată 
inima (s) 19.30 D.a. 20.00 
Dragoste și putere (s) 20.45 
Nimic personal (s) 21.30 
Jocurile bunăvoinței (rez.)
22.30 How to Murder Your 
Wife (co. SUA 1964)

PRO TV - DEVA
06.10-06.30 “No 

comment”(r) 06.30-06.45 
Program comercial PRO 
TV Deva 6.45-07.00 Știri 
locale (r) 10.00-10.45 Pro
gram comercial PRO TV 
Deva 22.05-22.20 Știri lo
cale

ANTENA VDEVA
10.00-10.15 Știri (r) 

10.15-10.30 Plai de cânt și 
dor 10.35-11.00 Muzică, 
promo 16.35-17.30 Pro
gram muzical 17.30-17.55 
Interviul săptămânii 
17.55-18.00 TELEX 22.05-
22.15 Știri locale (r)

Miercuri, 5 august

3 BERBEC 
(21.III - 20.IV)

Vă puteți ocupa de 
relațiile amoroase sau de 
afaceri. S-ar putea să fiți 
solicitat pe post de arbitru 
într-un conflict.

O TAUR 
(21.IV ■ 21.V)

Zi oportună pentru a vă 
pune în practică planurile 
îndrăznețe. Pentru ca cei din 
jur să vă sprijine, fiți mai 
modest. Surpriza zilei - o 
sumă de bani se întoarce la 
dv.

Z> GEMENI 
(22.V ■ 22.VI)

Vă căutați un nou asociat, 
dar nu v-ați reglat conturile 
cu cel vechi. Inspirația vă 
favorizează, faceți deci 
alegerea dorită.

C RAC 
(23.VI - 23.VII)

Neînțelegeri cu șefii, ceea 
ce vă va mări tensiunea 
internă. O veste de la cineva 
plecat în străinătate vă va 
binedispune pentru restul 
zilei.

O LEU 
(24.VII - 23.VIII)

Dacă nu aveți inima 
ocupată, cu siguranță azi vă 
veți "ancora" de cineva. Veți 
primi bani. După-amiază, 
activități gospodărești.
O FECIOARĂ 
(24.VIII - 22.IX)

Dorință mare de câștig și 
din acest motiv ați putea 
omite lucruri importante. Un 
prieten are să vă reproșeze 
ceva.

“o BALANȚA 
(23.IX - 23.X) ’

Ideile dv sunt excelente, 
dar par să vă scape de sub 
control. Atenție înainte de a 
le aplica. Ați putea face 
investiții îndrăznețe, cu 
condiția să nu așteptați 
rezultate imediate.

5 SCORPION 
(24.X - 21.XI)

Nu sunteți în cea mai 
bună formă, dar nici prea 
multă treabă nu aveți. Un 
film amuzant vă va face 
foarte bine.

3 SĂGETĂTOR 
(22.XI - 20.XII)

întâlnirea cu o persoană 
mai în vârstă va constitui un 
moment de reflecție. Doriți și 
dv schimbarea ce vi se 
propune dar vă este și 
teamă. Un prieten vă dă un 
sfat înțelept.

O CAPRICORN 
(21.XII - 19.1)

Aveți nevoie de energie 
fizică și mentală spre a face 
față unei situații dificile. 
Meritele vă vor fi 
recunoscute de cei din jur. 
Popularitatea dv este în 
creștere.

O VĂRSĂTOR 
(20.1 - 18.11)

Nu aveți stare, deși doriți 
să faceți multe. O carte de 
citit vă va relaxa. Numai 
după aceea veți avea spor la 
treabă.

O PEȘTI 
(19.11 - 20. III)

Informațiile pe care le-ați 
primit sunt cu adevărat 
deosebite, dar nu-i 
momentul propice să le 
folosiți. Persoanele tinere din 
familie vă vor da bătaie de 
cap. Procedați cu tact și 
răbdare.
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Obiectivele în noul campionat, loturile de
jucători ale formațiilor

Jiul
Petroșani

Corvinul 
Hunedoara

Vega
Deva

Minerul
Certej

ASA Aurul 
Brad

Dacia
Orăștie

Jiul vizează 
menținerea în 

Divizia B
Deși Jiul Petroșani a început 

cu stângul Campionatul ’98-'99, 
pierzând în prima etapă meciul 
de acasă cu ARO C-lung (cu 3- 
1), noua sa conducere speră 
într-o revitalizare financiară - 
atât de necesară refacerii din 
mers a echipei pentru a atinge 
țelul propus pentru actualul 
campionat: menținerea în Divizia 
B, formarea și omogenizarea 
unei formații noi, capabile să 
ducă mai departe faima celei mai 
vechi echipe hunedorene, din 
Valea Jiului care s-a înființat în 
1929, cu 39 de prezențe pe pri
ma scenă fotbalistică a țării.

Zilele trecute mult aștepta
tele schimbări în conducererâ 
Asociației Sportive de la Jiul s- 
au produs, ing. Gheorghe Tibe- 
riu Cozma (fratele liderului 
Miron Cozma) a fost numit 
președinte executiv, dar sur
priza cea mare a fost aduce
rea la conducerea tehnică a 
fostului cunoscut fotbalist al 
Jiului, Gigi Mulțescu! Ceea ce 
înseamnă că Miron Cozma, 
Liga sindicatelor din Valea Jiu
lui asigură tot sprijinul finan
ciar și material fără care nu 
se poate porni la refacerera 
echipei. Gigi Mulțescu a de
clarat la numirea sa că este 
obișnuit, în activitatea sa de 
antrenor, să preia o echipă 
când se află la greu, fiind de
cis să refacă o echipă puter
nică, capabilă să revină într-un 
timp cât mai scurt, din nou, în 
prima divizie a țării.

După antrenamentul de luni, 
Constantin Maria și-a dat de
misia, de pregătirile echipei ocu- 
pându-se Marin Tudorache și 
Lulu Homan. Cu siguranță, în pe
rioada transferărilor, Jiul se va 
întări cu câțiva fotbaliști valo
roși. Să auzim de bine despre 
Jiul!

Corvinul să devină 
o echipă 

puternică, 
omogenă

Obiectivul conducerii FC Cor
vinul pentru acest an compe- 
tițional este "schimbarea la față" 
a echipei, formarea din "mers" a 
unui team omogen, capabil să 
atace în viitorul campionat mult 
așteptata revenire în primul eșa
lon fotbalistic al țării. Noul preșe
dinte executiv, Octavian Cojo- 
caru, numit mai nou "vijelie" pen
tru operativitatea ce îl caracte
rizează în rezolvarea multitudinii 
de probleme ce le are înscrise pe 
agenda sa de lucru. împreună cu 
antrenorul principal, Florică Vă- 
etuș, au acționat pentru întărirea 
lotului cu Mitrică (revenit din Gre
cia acasă, nu la alte echipe ce I- 
ar fi dorit) birfe primit, de la cu
noscutul golgeter hunedorean 
așteptându-se cât mai multe go
luri. Tot un succes poate fi 
considerat rămânerea lui M. Dinu 
la Corvinul, promovarea cu curaj 
a juniorului Maxim de la Aurul 
Brad și cel din propria pepinieră, 
Mâcnea, venirea lui Ohîi în linia de 
apărare hunedoreană. Se speră 
într-o tripletă despre care vom 
avea posibilitatea să scriem nu
mai de bine: Păcurar, Mitrică, 
Costăchescu (Șandor).

Paralel cu pregătirile lotului de 
jucători, conducerea clubului a 
desfășurat forțe însemnate (cu 
sprijinul unor oameni de bine) la 
curățirea întregii incinte a sta
dionului, refacerea terenurilor de 
antrenament. De mare importanță 
sunt demersurile pentru atragerea 
a noi sponsori subliniind ajutorul 
care ă început să-l dea Primăria, 
consilierii și primarul, dl Remus 
Mariș, alți sponsori din oraș ce 
iubesc sportul, fotbalul.

Corvinul în prima etapă a în
vins cu 5-2 pe Inter Sibiu, dovedind 
că hunedorenii sunt deciși să adu
că satisfacții suporterilor lor.

Vega Deva se 
gândește la un loc 

de la mijloc
Cu toate că nici în acest an 

conducerea Asociației sportive, 
a secției de fotbal, nu a fost 
scutită de lipsurile financiare,a 
făcut tot ce a putut și a asigurat 
o pregătire centralizată pentru 
întregul lor de jucători, la Sîn- 
giorz-Băi. Au urmat apoi pre
gătirile, meciurile amicale de veri
ficare ce s-au desfășurat aca
să și în deplasare. Timpul trecea 
și unele restanțe bănești pe ca
re fotbaliștii deveni le așteptau 
de la sfârșitul turului întârziau. 
Așa se face că la începutul 
săptămânii ce a trecut (luni și 
marți) fotbaliștii nu au efectuat 
cuvenitele antrenamente. Aces
tea au fost reluate la insistența 
conducerii secției de fotbal și a 
antrenorilor Ionel Stanca (prin
cipal) și Nicolae Alexiuc (se
cund) prin înțelegerea și accep
tarea întregului lot de jucători. Ei 
au lucrat miercuri și joi (când 
am fost și noi prezenți la sta
dion) cu râvnă și dăruire. De 
fapt, la Oradea, Vega s-a pre
zentat destul de bine, deși a 
pierdut.

Discutând cu I.Stanca am 
remarcat că, deși a rămas fă
ră Rădos, Fartușnic (aflați la 
Certej), Gros - plecat în alte 
părți, din lotul actual se poate 
prezenta cu o echipă com
petitivă și echipa se va putea 
clasa în final pe un loc liniștit 
de valurile retrogradării, la mij
locul clasamentului. Are mare 
încredere în tânărul Răican - 
venit de la Min. Sărmășag ce 
ar putea suplini lipsa iui Ră
dos. O etapă a trecut, vine jo
cul de sâmbătă cu rivalii de- 
venilor din ultima perioadă, 
Drobeta Tr.Severin, care în 
etapa trecută a surclasat cu 
4-0 pe Gaz Metan Mediaș. Un 
bun prilej de a vedea echipa 
deveană.

Minerul Certej 
între primele 
patru locuri

Fără nici o exagerare, 
conducerea A.S. Minerul Cer
tej, ing. Daniel Andronache, a 
secției de fotbal, sing. Dorin 
Nicșa și antrenorii loan Petcu 
(principal) și Virgil Stoica (se
cund) n-au făcut multe valuri 
însă au izbutit să formeze o 
echipă cu adevărat compe
titivă având în componența 
lotului o seamă de fotbaliști, 
cu o frumoasă carte de vizită, 
începând de la portari până la 
extrema stângă. Aruncând o 
privire asupra componenței 
lotului de jucători îți dai seama 
că marea majoritate a fotba
liștilor au evoluat în Divizia B. 
Ce ar lipsi la un asemenea lot? 
O conducere tehnică pe mă
sură. Ex-hunedorenii I.Petcu și 
V.Stoica, care se află la cârma 
acestei formații, sunt cu ade
vărat profesioniști. Ei au trecut 
(ca jucători la Corvinul) prin 
mâna unor mari meseriași din 
care nu a lipsit nici Mircea 
Lucescu, dar și alți cunoscuți 
antrenori. Conducerile aso
ciației și secției i-au ajutat să 
formeze un lot pe măsura pre
tențiilor care le ai atunci când 
echipa trebuie să ajungă pe 
podium. Și oamenii de fotbal de 
la Minerul Certej sunt conști- 
enți că nu le va fi ușor, dar se 
poate. Argumentele lor sunt 
însă valoarea echipei, știința 
antrenorilor de a înfăptui ce
rința clasării între primele pa
tru formații, ceea ce ne face 
să credem că de fapt se do
rește promovarea în eșalonul 
superior. Mizând pe garanția 
care i-o oferă echipa, Neluțu 
Petcu ne declara că "orice 
joc se abordează cu dorința 
de a ieși victorioși".

A.S.A. Aurul Brad 
mizează pe 
experiența 

competițională
Până anul acesta, când a 

promovat în Divizia C, despre 
ASA Aurul Brad se afirma de
seori că. Bradul merita să aibă 
o echipă în Divizia B, tre- 
cându-se mereu peste ”C“ și 
așa este! După Jiul și Corvi
nul, Bradul este singurul oraș 
din județul Hunedoara care a 
avut o echipă în Divizia A! Aici, 
antrenori pricepuți între care 
Alimari au rămas în istoria 
acestor locuri. De aici au ple
cat zeci și zeci de jucători la 
echipe cu blazon ( recent Al- 
mășan la UTA și Maxim la 
Corvinul).

Acum, ASA Aurul Brad se 
află în Divizia C și și-a propus 
să rămână în continuare. Mi
nerii, sindicatul de la Barza 
ajută cât pot echipa care avea 
nevoie și de sprijinul altor 
sponsori din Brad și împre
jurimi. E drept că ASA Aurul a 
reușit să-și înfăptuiască pro
gramul de pregătire pentru tu
rul campionatului '98-'99, să-și 
întărească lotul, să acopere 
lipsa celor care au plecat în 
alte părți. Poate nu chiar la ni
velul exigențelor profesorului 
Gheorghe Petrișor și ale se
cundului său, Gh. lordache. De 
aceea1 ar fi imperios necesar 
ca să vină lângă echipă și alți 
sponsori- - societăți comer
ciale, agenți economici, patroni 
de firrne ș.a. Fără sprijin fi
nanciar și material e greu să 
supraviețuiești chiar și în Di
vizia CI Cum îi cunoaștem noi 
pe brădeni, suntem convinși 
că vor face tot ce depinde de 
ei ca ASA Aurul Brad să re- 
aducăi un număr mai mare de 
spectatori la stadion și că va 
face o figură frumoasă în ac
tualul campionat al Diviziei C.

Dacia Orăștie, una 
dintre 

pretendentele la 
promovare

Dacia Orăștie se află mereu 
angajată în lupta pentru promo
varea în Divizia C în campionatul 
trecut. S-a clasat pe locul trei, la 
egalitate de puncte cu F.C.Paro- 
șeni-Vulcan (57 de puncte). Și în 
viitorul campionat, turul începe în 
Divizia D, la 16 august, Dacia 
Orăștie, alături de F.C.Paroșeni- 
Vulcan și îndeosebi Victoria '90 
Călan, se angajează și în Cam
pionatul '98-'99 să câștige titlul 
și să participe la barajul pentru 
promovare în Divizia C. Dar ca 
un făcut, toate cele 3 echipe nu 
stau pe roze cu finanțele. Cu un 
sprijin adecvat, fiecare ar avea 
sorți de izbândă.

La F.C.Dacia Orăștie atmo
sfera este propice unei activități 
rodnice. Discutând cu antrenorul 
principal, Carol Gal, despre viito
rul campionat, dumnealui pe-a 
subliniat faptul că la conduce
rea asociației și a secției oameni 
preocupați de creșterea valorică 
a fotbalului la Orăștie - dnii ing. 
Gabriel Popa, ec. lancu Filișan, 
ec. Lucian Heiuș, ing. Doru Braia 
și alți membri din conducerea 
clubului se străduiesc să creeze 
condițiile necesare pregătirii și 
evoluției echipei Dacia și în noul 
campionat de fotbal.

Lotul de jucători nu a suferit 
mari modificări, pregătirile desfă- 
șurându-se în bune condiții. 
F.C.Dacia a susținut și meciuri 
de verificare cu Corvinul Hune
doara, Minerul Uricani, Metalur
gistul Cugir, CFR Marmosim Sime- 
ria și alte formații. Conducerea 
echipei, jucătorii așteaptă să 
vină în sprijinul formației repre
zentative a municipiului Orăștie 
și alți sponsori, iubitori ai fot
balului, pentru ca echipa să re
vină cât mai curând în eșaloa
nele superioare.

Lotul de jucători:

Portari: Ghițan, Oprița, Hoto- 
boc (revenit de la Poli Timiș)

Fundași: Vesa, Sedecaru, 
Drăgan, Lăscău, Cacusta, Ma- 
rincău, Doroș, Irina.

Mijlocași: Spahiu, Szoradi, 
Florea (de la Minerul Uricani), Mo- 
canu (revenit de la Parângul Lo- 
nea), FI. Stoica (venit din Unga
ria), Tudorache (și antrenor 
secund)

înaintași: Neiconi, Dosan, 
Stoian

Constantin Maria, antre
nor principal.

Marin Tudorache, secund

Lotul de jucători:

Portari: Ceclan, Clep, 
Pascal

Fundași: Bordeari, Sterean, 
Haidiner, Chira, Ohîi, Mâcnea (ju
nior), Gheară, Andone, Babarți

Mijlocași: M. Dinu, Proco- 
rodie Chezan, Andrei. Decu- 
seară, Alin Rus. Boidor.

Atacanți: Mitrică, Păcurar, 
Costăchescu, Șandor, Scarlat,

Fiorea Văetuș, antrenor 
principal

Lotul de jucători:

Portari: Rahoveanu, Cibo- 
tariu, Lipitor.

Fundași: Stachi, Răducă- 
nescu, Danciu, Dobrescu, Tă- 
nasă, Voinea, Berindei, Ambruș

Mijlocași: Popa. Luca, Vuia, 
D. Gabriel. Sârbu, lanu, Chiliman.

înaintași: Naniu, Maxim, 
Gigi Ștefan, Răican (de la Mi
nerul Sărmășag), Szemely, Șîs- 
can. Bădoi nu avea încă dezle
garea de la "U" Cluj.

tonei Stanca, antrenor 
principal,

Nicoiae Alexiuc, secund.

Lotul de jucători:

Portari: Dobre, Căpră- 
rescu.

Fundași: Fartușnic, Stroia, 
Filip, Țibichi, Bozga, Stoica, Duță, 
Stănilă.

Mijlocași: Preda, Ciobanu, 
Șerban, Scurtu, Pepenar, Pol- 

verea
înaintași: Rădos, Tăgârță, 

Banc, Pisoiu, Ov. Hanganu
loan Petcu, antrenor 

principal,
Virgii Stoica, secund

Lo tul de jucători:

Portari; Sandu, Selymes

Fundași: Obârșan, Nan, 
Neagu, Șimon, Botici, Sece- 
leanu.

l/llilocasl: Văcaru, Șipoș, 
Achiiin, Aslău, Filipaș, Lupea.

înaintași: Toderiță, Petri
șor, Mihăilă, Furdui, Cioară, 
Teslariu.

Prof. Gh. Petrișor, 
antrenor principal,

Gh. lordache, secund.

Lotul de jucători:

Portari: Opric, Szocs, 
Dumitrescu

Fundași' Ștefan. Costea, 
Târvuloiu, Borza, llici, Cornea, 
Gâț.

Mijlocași: Firu, Toth,
Ivănescu, Moldoveanu, Simian, 
Rednic, Căpușan

înaintași: Eșanu, Szidorak, 
Marin, Chira.

Carol Gal, antrenor 
principal

Pagină realizată de
Sabin CERBU
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PROIECT
Lege privind restituirea în natură sau prin echivalent a unor

imobile preluate de stat după 6 martie 1945
Indiferent de cetățenia lor 

sau de îmbunătățirile 
aduse imobilelor

Foștilor proprietari ai imobilelor 

preluate de stat fârâ titlu li se 

recunoaște dreptul de 

proprietate

Art.1 - Restituirea în natură sau prin echivalent 
a unor imobile preluate de stat după 6 martie 1945 
se face în condițiile prezentei legi.

Art.2 (1) - Imobilele au fost preluate de stat cu 
titlu dacă au fost respectate și aplicate prevederile 
legale în vigoare la data preluării.

(2) Sunt considerate ca fiind preluate de stat 
fără titlu:

a) imobilele preluate fără respectarea 
prevederilor legale în vigoare la data preluării;

b) imobilele preluate fără temei legal, prin acte 
de dispoziție ale organelor locale ale puterii sau ale 
administrației de stat sau în lipsa oricăror astfel de 
acte;

c) imobilele preluate prin confiscarea averii, 
dacă s-a anulat, potrivit legii, hotărârea 
judecătorească de condamnare a proprietarului 
centru infracțiuni de natură politică prevăzute de

i legislația penală în perioada 6 martie 1945-22 
J decembrie 1989;
I d) imobilele donate statului, dacă s-a admis 
• acțiunea în nulitate a donației printr-o hotărâre 
. definitivă și irevocabilă.

(3) în condițiile prezentei legi, persoanele fizice 
sau juridice române sau străine ale căror imobile

î au fost preluate de stat fără titlu și-au păstrat 
: calitatea de proprietari avută la data preluării.

Art.3 - Prin prevederi legale în vigoare la data 
preluării imobilelor de către stat se înțeleg 
disoozițiile cuprinse în oricare dintre actele 
normative enumerate în Anexa nr.1, care face parte 
‘megrantă din prezenta lege.

Art,4 - Imobilele la care se referă actele 
normative din Anexa nr.1 sunt considerate ca fiind 
preluate de stat fără respectarea prevederilor 
'egale în vigoare dacă, după caz;

a) la data preluării, imobilul nu se afla în 
proprietatea exclusivă a persoanei fizice sau a 
persoanei juridice identificate în Lista-anexă a 
actului normativ și publicată împreună cu acesta, 
sau dacă persoana fizică ori juridică era exceptată 
de la aplicarea actului normativ respectiv;

bl Htuația juridică reală a imobilului nu era 
ondiționa nașterea dreptului de 

uprietate al statului, potrivit art.68, alin.2 din 
! Decretul nr.266/1948, pentru organizarea

Mi.-isrerului învățământului Public;

c) la data preluării, imobilele aflate în 
j patrimoniul fostelor farmacii particulare aparțineau 
f categoriilor de persoane enumerate în Decretul 
I nr.450/1953 pentru completarea Decretului nr.418/ 
li 1953;

I d) la data preluării, imobilele, altele decât 
i terenurile agricole care se restituie potrivit Legii 
: fondului funciar nr. 18/1991, republicată, nu aveau 
; destinația prevăzută de art.2 din Decretul nr.83/ 
; 1949 pentru completarea unor dispozițiuni din 
, Legea nr.187/1945.

Art.5 (1) - Au dreptul la restituire, în temeiul 
prezentei legi:

a) persoanele fizice care, la data preluării cu 
titlu a imobilelor, au fost proprietari sau asociați ori 
acționari ai persoanei juridice proprietare a 
imobilelor;

b) persoanele fizice care și-au păstrat calitatea 
de proprietari ai imobilelor preluate fără titlu sau 
Cci.e, ia data preluării astfel efectuate, erau asociați 
ori acționari ai persoanei juridice proprietare a 
:mobiielor;

c) parohiile și comunitățile religioase, pentru 
imobilele preluate de stat în temeiul Decretului 
nr. 176/1948, pentru trecerea în proprietatea statului 
a bunurilor bisericilor, congregațiilor, comunităților 
sau particularilor ce au servit pentru funcționarea 

: ți întreținerea instituțiilor de învățământ general, 
tehnic sau profesional;

d) Academia Română, pentru imobilele 
preluate de stat în temeiul art.68, alin.2 din 
Decretul nr.198/1948, pentru statutul de organizare 
și funcționare a Academiei Republicii Populare 
Române;

e) alte persoane juridice care au fost proprietari 
ia data preluării cu titlu a imobilelor ori care și-au 
păstrat calitatea de proprietari ai imobilelor preluate 

de stat fără titlu, dacă ulterior preluării și-au 
continuat neîntrerupt personalitatea juridică;

(2) Persoanele prevăzute la alin. 1 nu au dreptul 
la restituire, în temeiul prezentei legi, dacă au primit 
despăgubiri, potrivit acordurilor internaționale 
încheiate de România privind reglementarea 
problemelor financiare în suspensie, enumerate în 
Anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta 
lege.

Art.6 (1) - De prevederile prezentei legi 
beneficiază și moștenitorii persoanelor fizice.

(2) Succesibilii care nu au acceptat moștenirea 
sunt repuși de drept în termenul de acceptare a 
succesiunii în ceea ce privește dreptul la restituirea 
imobilului. Cererea de restituire valorează 
acceptarea succesiunii.

Art.7 (1) - Dacă restituirea este cerută de mai 
multe persoane îndreptățite, dreptul de proprietate 
asupra imobilului ori titlul de valoare se dobândește 
în cote-părți ideale, după cum urmează:

a) dacă restituirea se face către foștii proprietari 
sau, după caz, către proprietari, se vor păstra 
cotele-părți ideale de la data preluării imobilului;

b) dacă restituirea se face către persoanele 
care aveau calitatea de asociați sau acționari ai 
persoanei juridice proprietare a bunului, cotele-părți 
vor fi determinate în raport cu numărul părților 
sociale sau al acțiunilor deținute, la data preluării 
imobilului, de către persoanele care solicită efectiv 
restituirea;

c) dacă restituirea se face către moștenitori, se 
aplică în mod corespunzător, lit. a) sau lit. b). între 
moștenitorii aceluiași fost proprietar, sau, după caz, 
proprietar, cotele se stabilesc potrivit dreptului 
comun.

(2) în cazul în care unul dintre asociați sau 
acționari solicită restituirea în temeiul acestei 
calități, întinderea restituirii către persoana juridică 
se va diminua proporțional cu partea asociatului 
sau acționarului respectiv.

Art.8 (1) Prin imobile, în sensul prezentei legi, 
se înțeleg terenurile cu sau fără construcții cu 
oricare dintre destinațiile avute în vedere de actele 
normative enumerate în anexa nr.1. Restituirea se 
întinde, după caz, și asupra utilajelor și instalațiilor 
preluate de stat o dată cu imobilul și care nu au fost 
înlocuite sau casate.

(2) Imobilele se restituie în starea în care se 
găsesc la data restituirii.

Terenurile preluate de stat fârâ 

titlu vor fi restituite în naturâ 

numai cetâtenilor români 
t

Art.9 (1) Terenurile cu sau fără construcții 
preluate de stat fără titlu pot fi restituite în natură, 
în condițiile prezentei legi, indiferent de cetățenia 
persoanei fizice sau de naționalitatea persoanei 
juridice îndreptățită la restituire potrivit art.5.

(2) Terenurile cu sau fără construcții preluate 
de stat cu titlu nu pot fi restituite în natură 
cetățenilor străini sau apatrizilor. Cetățenia română 
trebuie să existe cel mai târziu la data hotărârii 
comisiei județene prin care se dispune restituirea 
în natură.

Art.10 (1) Imobilele preluate de stat se restituie 
în natură, afară dacă persoana îndreptățită optează 
pentru restituirea prin echivalent sau dacă 
restituirea în natură nu este posibilă.

(2) Restituirea în natură a imobilului preluat de 
stat nu este posibilă, dacă:

a) imobilul nu mai există la data intrării în 
vigoare a prezentei legi;

b) imobilul a fost transformat, astfel încât a 
devenit un imobil nou în raport cu cel preluat de 
stat;

c) imobilul a fost preluat de stat cu titlu și este 
necesar asigurării ordinii publice, apărării ori 
siguranței naționale;

d) în cazul prevăzut de art. 19 alin.4.
Art.11 Restituirea în natură se dispune chiar 

dacă imobilul și-a modificat, până la data cererii de 
restituire, destinația pe care a avut-o la preluarea 
de către stat.

Art.12 (1) O dată cu restituirea în natură a 
construcției se restituie și terenul aferent astfel cum 
a fost determinat la data preluării de către stat, cu 
excepția suprafețelor ocupate și aferente altor 
construcții și dotări edilitare realizate cu aprobări 
legale, după această dată.

(2) Terenurile libere se restituie persoanelor 
îndreptățite, chiar dacă la data preluării acestora de 
către stat erau ocupate de construcții care au fost 
ulterior demolate.

(3) în cazul imobilelor preluate de stat fără titlu, 

persoana îndreptățită la restituire are dreptul la 
despăgubiri pentru diferența de teren exceptată de 
la restituirea în natură, respectiv pentru construcția 
demolată.

Art.13 (1) Imobilele expropriate pentru 
satisfacerea unui interes obștesc pot fi restituite în 
natură, în condițiile prezentei legi, dacă nu s-a 
efectuat lucrarea de interes obștesc în vederea 
căreia s-a dispus exproprierea.

(2) Restituirea în natură se face numai asupra 
terenului, dacă construcția a fost demolată, 
urmând ca pentru construcție restituirea să se facă 
prin echivalent.

Art.14 (1) în cazul imobilelor preluate de stat 
cu titlu, dacă persoana îndreptățită la restituire a 
primit despăgubiri, în alte cazuri decât cele 
prevăzute de art.5, restituirea în natură este 
condiționată de plata unei sume reprezentând 
valoarea actualizată a despăgubirii primite.

(2) Această sumă poate fi achitată în termen 
de trei ani, sub forma unor rate lunare.

(3) Neplata a trei rate sau neplata integrală a 
sumei la împlinirea termenului de 3 ani desființează 
retroactiv dreptul de proprietate asupra bunului 
restituit.

(4) în cazul imobilelor preluate de stat fără titlu, 
restituirea în natură a imobilului nu este 
condiționată de plata despăgubirii prevăzute la 
alin. 1

Art.15 (1) Dacă la data restituirii, imobilul face 
obiectul unui contract de închiriere încheiat, potrivit 
legii, de stat sau de unitatea administrativ- 
teritorială, persoana îndreptățită la restituire în 
natură preia drepturile și obligațiile locatorului, fiind 
obligată să respecte contractul de închiriere până 
la expirarea termenului, dar nu mai mult de 5 ani de 
la data restituirii.

(2) Chiriașul are un drept de preempțiune la 
cumpărarea imobilului restituit. Acest drept trebuie 
exercitat în termen de 30 de zile de la data la care 
proprietarul îi notifică intenția de vânzare, sub 
sancțiunea decăderii.

(3) Dispozițiile alin.1 și 2 sunt aplicabile și în 
cazul contractelor de locație a gestiunii și de 
concesiune. Contractele de asociere în 
participațiune, încheiate potrivit Codului comercial, 
se transformă în contracte de închiriere, până la 
expirarea termenului, dar nu mai mult de 5 ani de 
la data restituirii.

Art.16 Dacă imobilul restituit în natură are 
destinație de locuință și este ocupat de o persoană 
fizică în baza unui contract de închiriere, sunt 
aplicabile dispozițiile speciale privind protecția 
chiriașilor.

Art.17 (1) Chiriașii au dreptul la despăgubiri 
pentru sporul de valoare adus, prin îmbunătățiri, 
imobilelor cu destinație de locuințe.

(2) în cazul în care imobilul care se restituie a 
fost preluat de stat cu titlu, obligația de 
despăgubire prevăzută la alin.1 revine persoanei 
îndreptățite la restituire.

(3) în cazul în care imobilul care se restituie a 
fost preluat de stat fără titlu, obligația de 
despăgubire prevăzută la alin.1 revine statului, fiind 
aplicabile dispozițiile Capitolului III privind 
restituirea prin echivalent. Valoarea despăgubirilor 
se stabilește pe bază de expertiză dispusă de 
comisia județeană.

(4) Prin îmbunătățiri, în sensul prezentei legi, 
se înțeleg cheltuielile necesare și utile. Cuantumul 
despăgubirilor se stabilește la valoarea actualizată 
a cheltuielilor, ținând seama de gradul de uzură a 
amenajărilor, care se suportă de chiriași.

Art.18 (1) în cazul restituirii în natură a 
imobilelor în care funcționează instituții publice, 
acestea pot continua să dețină imobilul, o perioadă 
de cel mult 5 ani, cu plata către persoana 
îndreptățită la restituire, a unei chirii, stabilită 
potrivit legii.

(2) Statul are un drept de preempțiune la 
cumpărarea acestor imobile, în condițiile art.15, 
alin.2.

Art.19 (1) Imobilele preluate de stat cu sau fără 
titlu, evidențiate, la data intrării în vigoare a 
prezentei legi, în patrimoniul unei societăți 
comerciale la care statul sau o autoritate a 
administrației publice locale este acționar sau 
asociat majoritar, aflată în curs de privatizare, pot 
fi restituite în natură. în cazul persoanelor 
îndreptățite la restituire potrivit art.7 (1), lit.b, dacă 
cererile de restituire în natură nu acoperă valoarea 
imobilului, restituirea se face prin echivalent.

(2) în termen de 30 de zile de la data intrării în 
vigoare a prezentei legi, Fondul Proprietății de Stat 
va publica în Monitorul Oficial al României lista 
societăților comerciale în curs de privatizare. în 
termen de cel mult 90 de zile de la data publicării 
listei, persoanele îndreptățite la restituire în natură 
vor notifica Fondului Proprietății de Stat intenția de 

a redobândi imobilul în natură. în aceste cazuri, 
vânzarea acțiunilor sau părților sociale ale 
societăților comerciale care dețin asemenea 
imobile se va face în limitele capitalului social, fără 
a include valoarea imobilului cu privire la care s-a 
făcut notificarea, sub acțiunea nulității contractului 
de vânzare.

(3) Imobilele preluate de stat fără titlu, 
evidențiate în patrimoniul unei societăți comerciale 
privatizate la data intrării în vigoare a prezentei legi, 
pot fi restituite în natură în condițiile art.20.

(4) Imobilele preluate de stat cu titlu, 
evidențiate în patrimoniul unei societăți comerciale 
privatizate la data intrării în vigoare a prezentei legi, 
nu pot fi restituite în natură.

Art.20 (1) în cazul prevăzut la art.19, alin.3, 
statul, prin Fondul Proprietății de Stat, va 
despăgubi societatea comercială prin completarea 
capitalului social cu valoarea actualizată a 
acțiunilor sau părților sociale corespunzătoare 
valorii la care imobilul este evidențiat în patrimoniul 
societății respective.

(2) Dacă privatizarea s-a făcut prin vânzarea 
de active către o persoană,fizică, cuantumul 
despăgubirii se stabilește în raport cu valoarea 
actualizată a prețului plătit.

(3) Societatea comercială sau, după caz, 
persoana fizică, poate ataca, în condițiile art.37, 
hotărârea comisiei județene prin care s-a stabilit 
despăgubirea.

Art.21 - Hotărârile judecătorești de restituire în 
natură a imobilelor preluate de stat fără titlu, 
rămase definitive și irevocabile anterior intrării în 
vigoare a prezentei legi, nu sunt supuse recursului 
în anulare.

Despâgubirile pentru dâdiri, 

terenuri și utilaje vor consta 

în acțiuni la societâtile
1 /

comerciale privatizate

Art. 22. Restituirea prin echivalent se face prin 
acordarea unor despăgubiri, în condițiile prezentei 
legi, dacă persoana îndreptățită la restituire 
optează pentru despăgubiri ori restituirea în natură 
nu este posibilă potrivit art. 10 alin. 2.

Art. 23. (1). Dreptul la despăgubiri pentru un 
anumit imobil este integral recunoscut persoanei 
îndreptățite chiar dacă, prin aplicarea prezentei 
legi, ea beneficiază de restituirea în natură sau prin 
echivalent în privința altor imobile.

(2) Despăgubirile se acordă pentru construcțiile 
și terenurile pe care acestea se află și, după caz, 
pentru utilajele și instalațiile preluate de stat odată 
cu acestea.

Art. 24. {1). în cazul imobilelor preluate de stat 
cu titlu, cuantumul despăgubirii se stabilește în 
raport cu valoarea de circulație a imobilului de la 
data restituirii din care se scade, după caz, 
valoarea actualizată a despăgubirii primite, în afara 
cazurilor prevăzute de art. 5 alin. 2.

(2) în cazul imobilelor preluate de stat fără titlu, 
cuantumul despăgubirii se calculează în raport cu 
valoarea de circulație a imobilului de la data 
restituirii.

Art. 25. în termen de 90 de zile de la data 
publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al 
României, Ministerul Privatizării și Ministerul 
Justiției vor elabora normele metodologice de 
evaluare a imobilelor supuse restituirii prin 
echivalent, care se avizează de Ministerul 
Finanțelor și se aprobă prin hotărâre a guvernului.

Art. 26. (1). Hotărârea definitivă a comisiei 
județene sau hotărârea judecătorească irevocabilă 
prin care s-a stabilit despăgubirea poate fi 
valorificată în termen de 5 ani de la comunicare, 
după cum urmează:

a) pentru cumpărarea de acțiuni sau plăți 
sociale la societățile comerciale supuse privatizării;

b) pentru cumpărarea de active la societățile 
comerciale supuse privatizării;

(2) Persoana îndreptățită la restituire are un 
drept de preempțiune la cumpărarea, după caz, de 
acțiuni, părți sociale sau active la societatea care 
deține imobilul preluat de stat, dacă optează pentru 
restituirea prin echivalent.

(3) Valoarea despăgubirilor se actualizează, în 
raport cu rata inflației, la data valorificării hotărârii 
potrivit alin. (1).

(4) La expirarea termenului de 5 ani, dacă 
hotărârea nu a putut fi valorificată potrivit alin. (1), 
despăgubirile vor fi plătite de către stat la valoarea

(Continuare în pag. 5)
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actualizată de la data împlinirii termenului de 5 ani, 
în condițiile care se stabilesc prin hotărâre a 
guvernului.

Art. 27. Plata despăgubirilor cuvenite potrivit 
prezentei legi se face de către Ministerul 
Finanțelor. La dispoziția acestuia se constituie un 
fond extrabugetar care se va alimenta din:

a) o cotă de... din veniturile obținute și 
încasate de către Fondul Proprietății de Stat din 
vânzarea acțiunilor emise de societățile 
comerciale și din dividende.

b) sumele obținute din lansarea unor 
împrumuturi de stat cu această destinație, în 
condițiile prevăzute de Legea nr. 91/1993 privind 
datoria publică.

Pentru aplicarea legii se vor 

forma comisii în fiecare județ
Art. 28. Comisia județeană este competentă 

să soluționeze cererile de restituire, pe baza 
actelor și a referatelor transmise de comisiile 
locale, cu excepția cazului prevăzut de art. 2 alin. 
2 lit. d) când cererea de restituire se soluționează 
de către instanța judecătorească competentă 
potrivit legii.

Art. 29 (1) Cererea de restituire se depune la 
comisia locală în a cărei rază teritorială se află 
imobilul, de către persoana îndreptățită, personal 
sau prin mandatar cu procură autentică, în termen 
de cel mult 12 luni de la data intrării în vigoare a 
prezentei legi. în situațiile menționate la art. 5 alin. 
1 lit. c) și d) cererea de restituire se formulează de 
către persoana împuternicită de parohia sau de 
comunitatea religioasă în cauză, respectiv de 
organul abilitat de Academia Română, potrivit 
propriului statut, iar în cazul altor persoane juridice 
de către persoana cu puteri de reprezentare sau 
prin mandatar cu procură specială.

(2) în cazul prevăzut de art.2 alin. 2 lit. c), 
pentru hotărârile judecătorești pronunțate anterior 
intrării în vigoare a prezentei legi, termenul de 12 
luni curge de la data intrării în vigoare a prezentei 
legi. Pentru hotărârile judecătorești pronunțate 
după intrarea în vigoare a prezentei legi, termenul 
de 12 luni curge de la data hotărârii irevocabile 
prin care s-a admis recursul în anulare.

(3) Pentru chiriașii îndreptățiți la despăgubire 
potrivit art. 17 alin. 3, precum și în cazul prevăzut 
de art. 20, termenul de 12 luni curge de la data 
rămânerii definitive a hotărârii comisiei județene 
prin care s-a admis restituirea în natură.

(4) Dacă s-a depășit termenul prevăzut la 
alin. 1 instanța judecătorească, la cerere, poate să 
dispună repunerea în termen a persoanei 
îndreptățite, însă numai pentru motive temeinice și 
doar în condițiile în care, la data cererii de 
repunere în termen, se constată că restituirea în 
natură mai este posibilă potrivit prezentei legi.

Art. 30. (1) Cererea trebuie să cuprindă datele 
de identificare ale solicitantului, persoană fizică ori 
juridică, și să arate calitatea care îl îndreptățește 
la restituire. Solicitantul poate menționa în cerere 
ori într-un memoriu anexat la aceasta temeiurile de 
fapt și de drept în baza cărora solicită restituirea.

(2) La cerere, se vor anexa, în copie, titlul de 
proprietate, respectiv certificatul de moștenitor 
sau, în situația prevăzută la art. 6 alin (2), actele 
de stare civilă de natură să probeze calitatea de 
succesibil. Copiile vor fi certificate ca fiind 
conforme cu originalul de către funcționarul 
competent să primească cererea.

(3) în lipsa actelor menționate la alin. (2) 
persoana îndreptățită poate face proba dreptului 
său de proprietate sau, după caz, a calității sale de 
asociat sau acționar, prin acte și documente 
precum:

a) extrasul corespunzător din listele - anexă 
ale actelor normative menționate în Anexa nr.1 la 
prezenta lege, procesul - verbal de predare a 
imobilului, precum și orice act întocmit la data 
preluării imobilului, dacă în acesta se menționează 
dreptul de proprietate sau, după caz, calitatea de 
asociat;

b) certificatul de moștenitor în ceea ce 
privește mențiunea privind includerea imobilului în 
masa succesorală, dacă se face referire expresă 
și detaliată la titlul de proprietate al defunctului;

c) documentele de înregistrare la organele 
financiare competente sau alte registre financiar - 
contabile vizate de acestea, dacă rezultă din 
conținutul lor titlul de proprietate al contribuabilului;

d) alte înscrisuri certificate, sub diferite forme, 
de funcționari publici, dacă reiese din acestea că 
li s-a înfățișat sau predat o copie simplă sau 
legalizată a titlului de proprietate.

(4) Proba dreptului de proprietate sau, după 
caz, a calității de asociat sau acționar, efectuată în 
condițiile alin. (3) face opozabil dreptul, respectiv 
calitatea de asociat sau acționar, față de stat, față 
de autoritățile competente să procedeze la 
restituire și față de orice altă persoană fizică sau 
juridică. Inopozabilitatea poate fi invocată numai 
de către persoana care face proba dreptului, 
respectiv a calității, în condițiile menționate la alin. 
(2), în măsura în care a formulat cererea de 
restituire în condițiile prezentei legi.

Art. 31. Secretarul primăriei este obligat să 

asigure, în termen de 10 zile de la intrarea în 
vigoare a prezentei legi, informarea persoanelor 
îndreptățite la restituire, prin afișarea la sediul 
primăriei a legii de față, însoțită de un extras 
format din actele normative enumerate Anexa nr. 
1 la prezenta lege, furnizate de organele 
administrației publice centrale.

Art. 32 (1) în termen de 30 de zile de la data 
publicării legii în Monitorul Oficial al României, 
consiliile comunale, orășenești sau municipale, 
precum și ale sectoarelor Municipiului București, 
după caz, propun constituirea comisiilor locale de 
aplicare a prezentei legi.

(2) Comisiile locale de aplicare a legii se 
aprobă prin ordinul prefectului în maximum 15 zile 
de la data propunerilor făcute de consiliile locale.

(3) Comisiile locale au următoarele atribuții:
a) primesc și înregistrează cererile de 

restituire însoțite de actele ce trebuie alăturate de 
solicitant;

b) stabilesc situația juridică a imobilului, de la 
data preluării de stat și până la momentul cererii 
de restituire, având, în acest scop, obligația de a 
solicita de la orice autoritate publică informațiile și 
documentele necesare;

c) întocmesc un referat prin care propun, 
motivat, comisiei județene admiterea sau 
respingerea cererii de restituire;

d) transmit comisiei județene, în maximum 60 
de zile de la depunere, cererea de restituire 
împreună cu actele însoțitoare, inclusiv cele 
obținute prin exercitarea atribuțiilor prevăzute la lit. 
b), precum și referatul întocmit potrivit lit. c).

Art. 33. (1) Comisila județeană pentru 
aplicarea legii se constituie prin ordin al prefectului 
și are următoarea componență:

a) președintele consiliului județean, ca 
președinte;

b) directorul general al direcției județene a 
finanțelor publice și controlul financiar de stat, ca 
membru;

c) directorul direcției județene de urbanism, 
lucrări publice și amenajarea teritoriului, ca 
membru;

d) un reprezentant al Fondului Proprietății de 
Stat, ca membru;

e) un reprezentant al consiliului județean sau 
al Consiliului General al Municipiului București, ca 
membru;

f) un jurist din aparatul prefecturii;
Lucrările de secretariat se asigură de 

secretarul consiliului județean.
(2) în funcție de necesități, prefectul poate 

coopta în comisie și alte persoane, cu statut de 
consultanți pe probleme de specialitate, fără drept 
de vot.

(3) Comisia municipiului București este 
asimilată comisiilor județene și este condusă de 
primarul general.

Art. 34. Cuantumul și sursele pentru plata 
onorariilor consultanților și experților se vor stabili 
prin normele metodologice de aplicare a prezentei 
legi, elaborate potrivit art. 46.

Art. 35. (1) în termen de 90 de zile de la 
primirea actelor și a referatului întocmit de comisia 
locală, potrivit art. 32 alin. 3, comisia județeană 
pronunță, cu majoritatea de voturi a membrilor săi, 
o hotărâre de admitere sau de respingere a cererii 
de restituire.

(2) Respingerea cererii de restituire în natură 
obligă comisia județeană la pronunțarea, cmar în 
lipsa unei cereri distincte în acest sens, și asupra 
posibilității de restituire prin echivalent, stabilindu- 
se, în caz afirmativ, cuantumul despăgubirii 
cuvenite, în condițiile art. 24 și art. 25.

(3) Hotărârea se comunică solicitantului, 
precum și celorlalte persoane interesate prin 
scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

(4) Atunci când se apreciază că nu s-au 
îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile comisiei 
locale privitoare la stabilirea situației juridice a 
imobilului, comisia județeană poate restitui întregul 
dosar comisiei locale, pentru ca aceasta să 
întocmească un nou referat, într-un termen de 60 
de zile.

Art. 36. (1) Hotărârea comisiei județene de 
admitere a cererii de restituire trebuie să arate, 
sub sancțiunea nulității, dacă restituirea se referă 
la un imobil preluat de stat cu sau fără titlu.

(2) Terții care au fost vătămați în drepturile lor 
prin hotărârea comisiei județene și care nu aveau 
interesul de a se adresa comisiei locale, având 
deja un titlu de proprietate asupra imobilului, nu 
pot folosi decât calea unei acțiuni de drept comun 
în revendicare, iar nu procedura prevăzută în acest 
capitol.

Art. 37 (1) Hotărârea comisiei județene, 
inclusiv modificarea sau, după caz, anularea 
propriei hotărâri de către comisia județeană, poate 
fi atacată de persoanele interesate, în termen de 
60 de zile de la comunicare, la tribunalul în a cărui 
rază teritorială se găsește imobilul. Hotărârea 
tribunalului este definitivă și poate fi atacată cu 
recurs la Curtea de Apel. Comisia județeană are 
calitate procesuală pasivă și, când este cazul, 
activă, fiind reprezentată legal prin președintele 
acesteia sau, pe baza unui mandat convențional, 
de către unul dintre membri, nefiind obligatorie 
asistarea prin avocat.

(2). Actele menționate la art. 30 alin. 2-3 pot 
fi depuse inclusiv în recurs, dacă reprezintă 
înscrisuri noi, potrivit Codului de procedură civilă.

Sunt asimilate înscrisurilor noi actele puse cu 
întârziere la dispoziția licitantului de către 
autoritățile care le dețineau și cărora acesta din 
urmă li s-a adresat anterior înregistrării cererii de 
restituire.

(3) . Hotărârea judecătorească definitivă și 
irevocabilă se comunică solicitantului, primarului 
comunei, orașului, municipiului sau sectorului 
municipiului București, după caz, precum și 
comisiei județene care a emis hotărârea atacată 
în justiție, spre a se proceda, după împrejurări, la 
executarea acesteia.

(4) . Executarea hotărârii comisiei județene 
sau, după caz, a hotărârii judecătorești definitive 
și irevocabile prin care s-a dispus restituirea în 
natură se face în termen de 30 de zile de la data 
cererii de executare adresată comisiei județene. 
Responsabilitatea executării revine președintelui 
comisiei județene. Refuzul acestuia de a proceda 
la executare se sancționează cu o amendă 
cominatorie de 50.000 lei pe zi de întârziere.

(5) . în situația în care s-a admis restituirea 
prin echivalent, hotărârea comisiei județene ori, 
după împrejurări, hotărârea judecătorească 
irevocabilă trebuie să menționeze obligația Băncii 
Naționale a României de a elibera persoanei 
îndreptățite titlul de valoare în limita sumei 
stabilite cu titlu de despăgubire.

Art. 38. (1) Neîndeplinirea de către secretarul 
primăriei a obligației prevăzute la art. 31 
constituie contravenție și se sancționează cu 
amendă de la 200.000 la 2.000.000 de lei. 
Contravenția se constată de către primar din 
oficiu sau la cererea persoanei interesate.

(2) . Refuzul conducătorilor autorităților 
publice locale sau al altor persoane juridice de a 
pune la dispoziția comisiilor locale informațiile și 
documentele menționate la art. 32 alin. 3 lit b) 
constituie contravenție și se sancționează cu 
amendă de la 500.000 la 5.000.000 lei. 
Contravenția se constată de către președintele 
comisiei județene, din oficiu sau la cererea 
persoanei interesate.

(3) . Cererea se depune și se înregistrează la 
primărie sau, după caz, la comisia județeană.

(4) . Dispozițiile alin. 1 și 2 se completează cu 
prevederile Legii nr. 32/1968, privind stabilirea și 
sancționarea contravențiilor, cu modificările 
ulterioare.

Art. 39. Cuantumul daunelor cominatorii 
prevăzute de art. 36 alin 4 și al amenzilor 
prevăzute de art. 37 se actualizează, în funcție de 
evoluția ratei inflației, prin hotărâre a guvernului, 
la propunerea Ministerului Justiției.

Art. 40. Procedurile speciale și cele pentru 
obținerea informațiilor și documentelor necesare 
soluționării cererilor de restituire formulate în 
temeiul prezentei legi, precum și îndeplinirea 
formelor de publicitate imobiliară sunt scutite de 
orice taxe.

în maximum 6 luni
Chiriașii din imobilele cu titlu 

își pot cumpără locuința
Art. 41. (1). Chiriașii care locuiesc în această 

Anexa Nr. 1
LISTA ACTELOR NORMA TIVE PRLN CARTAU 
TOSTPRTLUATE DE CĂTRE STAT IMOBILELE 

CAPE SUNT SUPUSE RESTITUIRII
Prin prevederi legale aflate în vigoare la data preluării imobilului de către stat se înțeleg dispozițiile 

cuprinse într-unul din următoarele acte normative:
a) Legea nr. 119/1948 pentru naționalizarea întreprinderilor industriale, bancare, de asigurări, miniere 

și de transporturi, publicată în M.Of. nr. 133 bis din 11 iunie 1948;
b) Decretul nr. 176/1948 pentru trecerea în proprietatea statului a bunurilor bisericilor, congregațiilor, 

comunităților sau particularilor, ce au servit pentru funcționarea și întreținerea instituțiilor de învățământ 
general, tehnic sau profesional, publicat în M. Of. nr. 177 din 3 august 1948;

c) Decretul nr. 198/1948 pentru Statutul de organizare și funcționare a Academiei Republicii Populare 
Române, publicat în M. Of. nr. 186 din 13 august 1948;

d) Decretul nr. 232/1948 pentru naționalizarea unor întreprinderi de căi ferate particulare, publicat în 
M. Of. nr. 209 din 9 septembrie 1948;

e) Decretul nr. 266/1948 pentru organizarea Ministerului învățământului Public, publicat în M. Of. nr. 
224 din 27 septembrie 1948;

f) Decretul nr. 302/1948 pentru naționalizarea instituțiilor sanitare particulare, publicat în M. Of. nr. 256 
din 3 noiembrie1948;

g) Decretul nr. 303/1948 pentru naționalizarea industriei cinematografice și reglementarea comerțului 
cu produse cinematografice, publicat în M. Of. nr. 256 din 3 noiembrie 1948;

h) Decretul nr. 83/1949 pentru completarea unor dispozițiuni din Legea nr. 187 din 1945, publicat în 
B. Of. nr. 1 din 2 martie 1949;

i) Decretul nr. 134/1949 pentru naționalizarea unităților sanitare ca: farmaciile urbane reședințe și 
nereședințe de județ și centre importante muncitorești, laboratoare chimico-farmaceutice, drogherii 
medicinale, depozite de noi medicamente și laboratoare de analize medicale, publicat în B.Of. nr. 15 bis 
din 2 aprilie 1949, completat prin Decretul nr. 176/1949, publicat în B. Of. nr. 24 din 29 aprilie 1949;

j) Decretul nr. 92/1950 pentru naționalizarea unor imobile-hoteluri, vile și case de odihnă în stațiuni 
balneoclimaterice;

k) Decretul nr. 418/1953 pentru naționalizarea farmaciilor particulare, publicat în B. Of. nr. 16 din 16 
mai 1953, completat prin Decretul nr. 450/1953, publicat în B. Of. nr. 43 din 28 octombrie 1953;

L) Art. III din Decretul nr. 218/1960 pentru modificarea Decretului nr. 167/1958 privitor la prescripția extinctivă;
m) Orice decrete sau alte acte normative emise de fostul Consiliu de stat ori de alte organe de stat, 

publicate sau nepublicate, prin care a fost adoptată măsura exproprierii pentru satisfacerea unui interes 
obștesc;

n) Alte acte normative sau individuale, indiferent de organul emitent, publicate sau nepublicate în 
Buletinul Oficial, în aplicarea cărora au fost preluate de stat anumite imobile.

Enumerarea prin prezenta anexă are caracter exemplificativ.

calitate, la data intrării în vigoare a prezentei legi, în 
imobilele cu destinație de locuințe preluate de stat 
cu titlu își pot exercita dreptul de cumpărare, potrivit 
art. 9 alin. 1-4 din Legea nr. 112/1995 pentru 
reglementarea situației juridice a unor imobile cu 
destinația de locuințe, trecute în proprietatea 
statului, în termen de cel mult 6 luni de la data 
intrării în vigoare a prezentei legi, sub sancțiunea 
decăderii.

(2). Contractele de vânzare-cumpărare 
încheiate anterior intrării în vigoare a prezentei legi 
sunt și rămân valabile, cu excepția cazului în care 
locuința a fost preluată de stat fără titlu și chiriașul 
a cunoscut că adevăratul proprietar revendică 
imobilul.

Art. 42. (1). Foștii proprietari sau, după caz, 
moștenitorii acestora, care nu au formulat cerere de 
restituire în natură ori de acordare a despăgubirilor, 
potrivit Legii nr. 112/1995, pentru reglementarea 
situației juridice a unor imobile cu destinația de 
locuințe, trecute în proprietatea statului, precum și 
cei ale căror cereri au fost respinse ori nu au fost 
soluționate până la data intrării în vigoare a 
prezentei legi au dreptul de a formula o asemenea 
cerere în condițiile art. 30 din prezenta lege.

(2). Imobilele cu destinația de locuință preluate 
de stat cu titlU/pot fi restituite în natură, dacă nu au 
fost cumpărate de chiriași în termenul prevăzut în 
art. 41 alin. 2. Imobilele cu destinația de locuință 
preluate de stat fără titlu se restituie în natură, chiar 
dacă sunt ocupate de chiriași.

Art. 43. Persoanele care au primit despăgubiri 
în condițiile Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea 
situației juridice a unor imobile cu destinația de 
locuințe, trecute în proprietatea statului, pot solicita 
restituirea în natură, cu obligația de a restitui suma 
reprezentând despăgubirea primită, actualizată.

Art. 44 (1). Chiriașii care, în temeiul art. 9, alin 
1-4 din Legea nr. 112/1995, pentru reglementarea 
situației juridice a unor imobile cu destinația de 
locuințe, trecute în proprietatea statului și art. 41 
alin. 1 din prezenta lege, au cumpărat 
apartamentele în care locuiau, au dreptul să le 
vândă înainte de împlinirea a zece ani de la data 
cumpărării, cu respectarea dreptului de preempțiune 
prevăzut la alin. 2, sub sancțiunea anulării vânzării.

(2) . Fostul proprietar sau moștenitorii acestuia 
au un drept de preempțiune la cumpărarea locuinței, 
la un preț care nu poate fi mai mare decât valoarea 
actualizată a prețului plătit de chiriași.

(3) . în termen de 60 de zile de la intrarea în 
vigoare a prezentei legi, fostul proprietar este obligat 
să notifice chiriașului dobânditor locul unde poate fi 
găsit și intenția de a cumpăra locuința.

(4) . Fostul proprietar care a primit despăgubiri 
pentru locuință este obligat să restituie statului, dacă 
este cazul, diferența dintre cuantumul despăgubirilor 
primite și prețul de cumpărare plătit fostului chiriaș, 
actualizate.

Art. 45. în termen de 90 de zile de la publicarea 
prezentei legi în Monitorul Oficial al României, 
Guvernul va stabili, prin hotărâre, normele 
metodologice privind aplicarea prezentei legi, care 
intră în vigoare odată cu legea.

Art. 46. Prezenta lege intră în vigoare după 90 
de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al 
României.
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VÂNZĂRI 
CUMPĂRĂRI

• Vând teren DN 7 Deva, 3100 
mp. Tel. 094515487 (8471)

• Cumpăr garsonieră în Simeria, 
ofer 20-22 milioane. Tel. 227710 
(9466)

• Vând apartament 2 camere, 
Deva, Bălcescu, bl.2/27, Deva. Tel. 
221359 (9467)

• Vând apartament 3 camere, 
terasă, beci, parter, Deva, T.Maio- 
rescu, 75 000 000. Tel. 241918 
(8568)

• Vând apartamente camere, 
Gojdu, bloc A10, ap. 69, et.2. 
Informații între orele 19-21. (9511)

• Vând autoturism Dacia 1310. 
Tel. 261566 (9458)

• Vând tractor 651, dublă trac
țiune, preț negociabil. Tel. 666506 
(9470)

• Vând Dacia 1310 Break, 1996, 
17000 km la bord. Preț negociabil, 
Zam, telefon 631197 (9402)

• Vând Dacia 1310, papuc, TV, 
Mercedes, motor tractor, pavilion 
apicol. Tel. 218245 (9460)

• Vând Opel Rekord, cu piese de 
schimb. Tel. 620156 Deva (9457)

• Vând Ifron, stare perfectă și 
schimb Raba 10 tone, carosată, cu 
Raba 16 tone. Tel. 058 743472, 
Petrești-Sebeș. (9465)

• Vând Dacia Nova, an fabricație 
1997. Tel. 227473,092 411476 (9460)

• Vând combină Claas Mercur, 
masa 2,75 m, stare perfectă. Tel. 
665158 (9306)

• Vând Dacia papuc, fabricație 
1997,18.000 km, 31 milioane, nego
ciabil, tel. 242738, dimineața, până la 
ora 8,30, seara, după ora 21. (8572)

• Vând camion Saviem, bas- 
culabil, stare bună, preț avantajos, 
tel. 094611393 (8573)

• Cumpăr certificate de acționar 
la SC Alimentara SA Deva. Tel. 094 
899313,232215(9389)

•Vând motocultor, mașină cusut 
electrică, congelator 3 sertare. Tel. 
212463 (9455)

• Sanatoriul de pneumofti- 
ziologie Brad vinde purcei de 10 
săptămâni, înțărcați, din producție 
proprie. Preț 1500/kg. (8520)

• Tratez disftincții sexuale (impo
tență, ejaculare rapidă), consultația gra
tuită. 01-6388406,092-342628. (OP)

• Spray contra ejaculării rapide, 
medicamente potență, afrodisiace, 
prezervative speciale. 01-6376273, 
092-342629 (OP).

• Mulțumim cadrelor medicale 
dih Spitalul Deva, dr. Hațegan, dr. 
Dragomir, sr. Mezo, dr. Cușniriuc, 
care au fostîn clipele cele mai grele 
alături de iubita noastră

MARIANA JURCA
Familia (9475)

ÎNCHIRIERI PIERDERI

• Doresc să închiriez o rulotă 
pentru comerț. Baia de Criș, tel. 688 
sau 303 (8656)

OFERTE DE 
SERVICII

• Sunteți în căutarea unui loc de 
muncă? Sunteți tineri (20-28 ani), 
dinamici și ambițioși? Aveți o 
experiență anterioară în domeniul 
vânzărilor? Atunci S.C. Gef Facili
ties SRL așteaptă telefonul dv. la nr. 
230930. De asemenea angajăm un 
operator calculator, o casieră și un 
magaziner. Sunați acum! (9534)

• S.V.M. Romintrade ajută per
soanele disponibilizate cu Ord.9 
pentru recuperarea rapidă a sumei. 
Relații la tel. 234048, între orele 9- 
16. (OP.)

• Dacă locuiți în Deva, Hunedoara, 
Simeria, Orăștie, Călan, Cugirși aveți 
aptitudini comerciale sau experiență 
în relațiile cu clienții, vă așteptăm să 
fiți reprezentantul nostru comercial 
în zonă. Informații Radio Deva, 
tel.054/230104,054/234888.

• NOU ÎN ROMÂNIA!!! Vă moti
vează un profit de plus 300 dolari 
pe lună, în societatea românească, 
fără investiție financiară? Toată 
lumea poate profita dar numai 
persoanele ambițioase pot reuși în 
posturile: vânzări directe, orga
nizare, conducere. Fără limită de 
vârstă. Experiența nu este nece
sară. Dra Ofelia, tel. 054/627527. 
(9449)

• Pierdut ordin serviciu (port 
armă) pe numele Vesa Sorin, eliberat 
de Corpul Gardienilor Publici. Se 
declară nul. (9462)

• Pierdut carnet șomaj pe 
numele Toma Gheorghe. îl declar 
nul. (8744)

• Pierdut legitimație de handicapat 
pe numele Cioleac Procopiu. O 
declar nulă.

• Pierdut diplomă bacalaureat, 
seria F, nr. 25307, înregistrată la nr. 
7/1974, eliberată de Grupul Școlar 
Grigore Moisil Deva, pe numele 
Cartoș loan. O declar nulă. (7219)

• Cu adâncă durere soția Florica 
anunță încetarea din viață a 
iubitului său soț

GHEORGHE CIOCAN (75 ani)
înmormântarea azi, 5 august, 

ora 13, de la Casa Mortuară Deva 
la Cimitirul Bejan. Dumnezeu să-l 
odihnească! (9658)

• Cu nemărginită durere în 
suflet copiii Ileana, Ionel, Lica, Ghiță 
și Cornelia împreună cu familiile lor 
anunță dispariția celui care a fost 
un bun tată, socru și bunic

GHEORGHE CIOCAN
Dormi în pace suflet bun! (9658)

S.C. "Fracom" SRL 
București

Anunță închiderea activității sucursalei sale din 
Deva, cu sediul în str. Kogălniceanu, nr.4 (clădirea 
sindicatelor).

Invită clienții care au de achitat rate restante și 
curente să-și achite obligațiile până la 15 august, 
dată după care se va trece la executarea silită.

De asemenea din stocurile existente în depozit 
oferă spre vânzare en gros și en detail mijloace și 
materiale de stins incendii, confecții și lenjerie, 
bunuri de uz gospodăresc și aparatură electrică și 
electrocasnică.

Informații la tel/fax: 054/211027.

DECESE

• Nimic nu poate stinge, nu poate 
alina durerea din sufletele noastre, 
acum când a plecat pe un drum fără 
întoarcere cea care a fost o minu
nată soție, mamă, soacră și bunică,

• Un gând de rămas bun celui 
care a fost un minunat soț, tată și 
bunic

DOBRA CAROL
Din partea familiei, odihnească- 

se în pace!

Primim 
comenzi 
\jpentru1

studențești.
Prețuri

S.C. COMPPIL SA Deva
Str. Griviței, nr.37

Organizează in ziua de ll august I998. ora I0. 
licitație pentru vanzarea de mijloace fixe auto. In caz 
de neadjudecate licitația se va repeta in fiecare mărfi, 
la aceeași oră.

Relații la tel: 213117. 214305Primăria comunei Vetel
J

Primește oferte pentru procurarea unui 
xerox și calculator cu imprimantă până 

in data de 25 august 1998.

RAPORT DE TRANZACȚIONARE DIN DATA 
DE 4.08.1998 PENTRU FIRMELE DIN 

JUDEȚUL HUNEDOARAf

• SC JUPITEX - Depozitul Șoi- 
muș-Bălata, Ferma nr.8 vinde en 
gros și cu amănuntul HAINE SE
COND HAND import Germania, 
sortate pe categorii de calitate. 
Prețuri foarte mici, calitate excep- 
țională. Tel. 092/706729. (9458)

• Vând vitrină mezeluri, româ
nească, preț 3.000.000 lei, inclusiv 
TVA. Tel. 223236 (9464)

• Vând video player, cu înregis
trare, nou, telecomandă, 1.500.000 
lei.. Tel. 622194 (9463)

• Vând orice telecomandă pentru 
televizor (90.000 lei), video, satelit, 
092/368868.(OP)

• Cumpăr linie brutărie - patiserie, 
utilaje cofetărie. Tel. 716641,648199, 
după ora 14. (8743)

• Vând chioșc aluminiu, 24 mp, 
zona Ceangăi, stația de autobuz, 
Hunedoara. Tel. 054/714164 (8747)

Ambulanta*

Județeană Deva1
Scoate la concurs în 

data de 10.08.1998, ora 
8, următoarele posturi:

> 2 posturi șoferi auto
sanitară - filiala Hunedoara, 
filiala Hațeg;

> 1 post revizor auto - 
Ambulanța Deva.

Informații supli
mentare la sediul Am
bulanței Județene, 
Deva, str. Depozitelor, 
nr.3, tel: 221550.
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în vârstă de 49 ani. Mulțumim pe 
această cale celor care au fost 
alături de noi și au condus-o pe 
ultimul drum. (9475)
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oncurențăt

tel. 211275

RAIL Hunedoara
Cu sediul în Hunedoara, b-dul Republicii, nr.5
Organizează la sediul regiei, în data de 10 

august 1998, ora 10, concurs pentru ocupa
rea postului de maistru instalații canal 
menajer și pluvial.

Condiții:
- absolvenți ai învățământului superior 

curs de zi, specializarea instalații pentru 
construcții;

- vârsta maximă 30 de ani;
Relații suplimentare la Biroul personal, 

tel: 711056.
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BURSA DE VALORI BUCUREȘTI
SIMBOL SOCIETATE PREȚMIN. PREȚ MAX. VARIAȚIE %
CPL CARMETAPLAST 7200 lel/acț. 7200 lei/acț 0
CON CONDOR DEVA 2550lei/acț 2550lei/acț. -27

PIAȚA EXTRABURSIERĂ RASDAQ 
SIMBOL SOCIETATE PREȚMIN. PREȚ MAX. VARIAȚIE % 
ALIE ALIMENTARA HD. 1800lei/act. 1800lei/acț. -18,19 
ARDL ARDEALUL HD. 6000lei/acț. 6000lei/acț. +5,26
CSIA CASIAL DEVA 2500lei/acț. 2500lei/act. 0
COEN COMALIMENTARA 470 lel/acț 650 lel/acț -0,56
DECE DECEBAL DEVA 100 lel/acț 100 lel/acț. 0
HABE HABER HAȚEG
MARN MARMOSIM 2000 lel/acț. 2000 lel/acț. 0

MERCUR - CORVINEX ■
METALUL

PANC PANICOR HD.
SIDG SIDERURGICA
ULPI ULPIA DEVA

390lei/acț. 400lei/acț. -1,51
2500 lel/acț. 2500 lel/acț. 0
970lei/acț 970lei/acț. -1,86

SVM Active Internațional
Agent de valori mobiliare

Marcela LOVIȘTE

Consiliul Județean și Sucursala Banc Post Hunedoara- 
Deva anunță licitație deschisă fără preselecție pentru 
achiziționarea materialelor de finisaj exterior - granit 
natural AFRICAN RED și AFRICAN BLACK, pentru investiția 
PALAT ADMINISTRATIV și SEDIU BANC POST Deva.

Licitația va avea loc în data de 10.08.1998, ora 10, la 
sediul Consiliului Județean Deva, str. 1 Decembrie, nr.35 
(sediul investitorului principal), ofertele se vor depune 
prin prioripost pe adresa de mai sus sau personal până 
la data de 10.08.1998, ora 9, în plic închis, în confor
mitate cu prevederile caietului de sarcini și ale 
legislației române.

Caietele de sarcini se pot procura de la Consiliul 
Județean Deva, str. 1 Decembrie, nr.35 sau de la 
Sucursala Banc Post Hunedoara-Deva, b-dul Decebal, 
bl.P - mezanin.

VREMEA
Prognoza meteo ne avertizează că se menține 

canicula, temperaturile fiind foarte ridicate atât ziua cât 
și noaptea. Cerul va fi mai mult senin iar vântul slab. 
Minimele vor fi cuprinse noaptea între 20 și 28 de grade C 
iar maximele vor oscila între 33 și 40 de grade. Aceste 
valori sunt peste temperaturile normale ale perioadei. De 
aceea deficitul de umiditate din sol este foarte ridicat, mai 
ales în sud-estul țării și în vestul Banatului.

SrfiULCI’EfiU’fc 4 AUGUST
IdolarSUA 8720 lei
1 marcă germană 4892 lei
100 yeni japonezi 6015 lei
1 liră sterlină 14220 lei
1 franc elvețian 5812 lei
1 franc francez 1459 lei
100 lire italiene 496 lei

Cursurile incluse în această listă au la bază cotații ale so
cietăților bancare autorizate să efectueze operațiuni pe piața va
lutară. Prezenta listă nu implică obligativitatea utilizării cursurilor în 
tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări.
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aceasta

Vei vedea cu ochii tăi: până

afara serviciului, și poți vorbi mai ieftin seara și la sfârșit de

la 30 august ai conectare 

gratuită la serviciul de telefonie

Deva
QUASAR
Bd. Decebal, bl. R, parter 
Tel: 054 - 222 999

—---------------------------
Viol la șase j

------------------------------------------------------------------- ---- -------------,.

Uniunea vorbitorilor de 
limbă engleză la 80 de ani

Uniunea vorbitorilor de limbă engleză (ESU) și filiala din 
România a acestei organizații au aniversat, recent, la sediul Uniunii 
Compozitorilor, 80 de ani de la înființarea ESU.

Valerie Mitchell, director general al ESU, și Adriana lonescu, 
laureata din acest an a Concursului de Oratorie Publică de la 
Londra, au participat la aniversare în calitate de invitate speciale.

Mitchell este absolventă a Universității McGill din Montreal- 
Canada, ou specializare în arta franceză și engleză, din 1994 fiind 
director executiv al ESU. "Vrem ca prin intermediul limbii engleze să 
promovăm înțelegerea și prietenia. Nu predăm limba engleză. 
Această atribuție revine unei alte organizații - British Council. Noi 
încurajăm și susținem folosirea limbii engleze", a declarat pentru 
MEDIAFAX Valerie Mitchell.

English Speaking Union (ESU), organizație independentă, non- 
politică, neguvernamentală, a fost înființată în 1918 de scriitorul și 
ziaristul britanic Evelyn Wrench. Scopul ei, și anume de a promova 
înțelegerea internațională prin intermediul limbii engleze, se 
realizează prin activități culturale și educative, precum și prin 
schimburi culturale ce adună laolaltă oameni din cele mai diverse 
profesiuni; factorul comun este folosirea limbii engleze. Sediul 
central al ESU este la Dartmouth House, în Londra.

în România, ESU a deschis prima filială la Craiova în anul 1992. 
Constituirea oficială a ESU-România a avut loc în 1997 și a fost 
marcată printr-o manifestare ce a avut loc la Parlamentul României, 
în prezența președintelui executiv al ESU, baronesa Brigstocke, și 
a directorului general, Valerie Mitchell.

La conferința organizată, ESU-România a lansat, sub formă de 
casetă audio și CD, albumul "The ESU Song" care include și 
Povestea lui Peter Pan.

"Aveți un popor cu resurse nelimitate. Și mă simt foarte 
apropiată de români, mă simt ca între prieteni. Aveți o țară superbă 
și mă bucur că ne împărtășiți și nouă toate frumusețile ei", a spus 
reprezentanta ESU.

Valerie Mitchell a vizitat filiala ESU din Craiova, dar și Sibiul, și a 
promis că va reveni în 1999 pentru a cunoaște mănăstirile din 
Moldova. {MEDIAFAX}
\_________________________________ /
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ER AUTORIZAT CONNEX GSM DEALER AUTORIZAT CONNEX GSM DEALER AUTO

mobilă CONNEX GSM și telefon

Motorola D460 la numai 149 $. In plus, poți să te abonezi la

Hunedoara 
QUASAR 
Bd. Dacia nr. 47
Tel: 054-723 139

săptămână.
Numai prin acest dealer autorizat CONNEX GSM:

noul pachet de servicii CONNEX PERSONAL, serviciul tău din

CONNEX
Sună bine. Pentru tine.

Sighișoara
QUASAR - P&I
Str. Octavian Goga nr. 3M
Tel: 067 - 775 614

Crezi ca toate nQ 
prețurile crCSC f 
Vino să vezi

oferta!

OCAirft AUTORIZAT G&M DEALER AUTQR*JAT CONNEl OSM DEALER AUTORIZAT COMHțX GSM

• Sănătatea este cel mai 
prețios dar al naturii, dar pentru a 
o păstra trebuie să o întreținem 
printr-o hrană corespunzătoare și 
cât mai multe exerciții fizice. Nu 
trebuie să uităm că mișcarea este 
viață și viața este mișcare.

• Să consumăm cât mai 
multe crucifere: varză, conopidă, 
lucerna, traista-ciobanului și cât 
mai multe alimente bogate în fibre: 
fructe, cereale, tărâțe, numai pâi
ne neagră sau coaptă la soare, 
pâine graham și fulgi de cereale.

• Cât mai puține grăsimi 
animale și mâncăruri tratate termic 
pentru a ne menține o frumoasă 
siluetă. Evitați obezitatea și se
dentarismul. Renunțați total în ali
mentație la produsele sărate, 
afumături și conserve.

• Reduceți consumul ex
cesiv de alcool, cafea, tutun. Evi
tați stresul social, familial, sexual. 
Programul de lucru trebuie să fie 
optim, viata familială ordonată, 
alimentația rațională, preparată din 
produse naturale, după rețetele 
din bucătăria fără foc.

• Plimbarea, mersul pe jos 
și alergarea sunt armele cu care 
ne apărăm de stres, obezitate, 
supragreutate. în orice anotimp, 
dimineața sau seara, când at
mosfera este mai curată, mersul 
pe jos nu poate fi decât reconfor
tant, indiferent de vârstă. Cei tineri 
și sănătoși vor constata singuri 
starea de bine instaurată după 
parcurgerea, în pas alergător, a 
unei distanțe oarecare. Alergarea 
se poate combina cu exerciții fi
zice ușoare, cu mișcări ample.

• Exercițiile fizice sunt 
recomandate anemicilor, obe
zilor, celor care suferă de gută, 
astenie sau constipație, alături 
de un regim de hrană vie bine 
echilibrat. Efortul fizic intensifică 
oxigenarea sângelui, stimulează 
apetitul și contribuie la crește
rea energiei organismului.

• Odată cu creșterea re
zistenței fizice a organismului, 
se poate trece la mersul vioi sau 
alergarea în pantă, la parcurge
rea în ritm alert a unei distanțe 
mai mari sau la plimbări mai înde
lungate în locuri liniștite, în afara 
șoselelor cu trafic intens.

• Pentru cei vârstnici, o 
hrană vie adecvată și o plimbare 
în mijlocul naturii, combinată cu 
exerciții ușoare de respirație, nu 
poate avea decât efecte benefice 
asupra organismului. La orice 
vârstă, mama natură ne primește 
cu brațele deschise, ne calmează, 
ne reconfortează, ajutându-ne să 
devenim mai buni.

• Alimentele combinate co
respunzător pot deveni medica
mente și pot preveni cele mai gra
ve maladii. Cel mai bun regim ali
mentar este cel care constă în 4 
mese raționale. Acestea sunt: 
micul dejun, care trebuie să 
conțină 25-30% din alimentația 
zilnică; gustarea, care reprezintă

E bine să 
stiti că...
9 9

15% din hrana zilnică; dejunul, 
care conține 40-45% din totalul 
de produse consumate de om 
într-o zi; cina, care se reduce la 
doar 15-20% din alimentația unei 
zile.

• Prin consumul de alimen
te tratate termic, sângele este 
puternic otrăvit. Cei care vor să 
scadă în greutate ar trebui să 
consume o alimentație formată 
integral din crudități; se elimină 
astfel obișnuita senzație de foa
me. Când alimentația ta este curat 
naturală, adică nefiartă, te simți 
bine și poți efectua munci fizice 
grele și foarte grele.

• Când enzimele din crudități 
lipsesc, corpul știe cum să se ajute: 
ia o parte din fermenții digestivi pro
duși de pancreas, însă aceștia nu 
pot decât în mică măsură să ajute 
metabolismul. Cei care ați intrat în 
vârsta a treia consumați cât mai 
multă hrană vie și în cantități rezo
nabile. Nu faceți din dv adevărate 
depozite de reziduuri toxice pe 
care, în mod firesc, organismul nu le 
mai poate elimina.

• între cancer și hrana vie 
există o strânsă legătură, care ar 
trebui să ne dea de gândit. S-a ob
servat că absența crudităților, deci 
a enzimelor, influențează în mod

negativ diviziunea celulelor, care 
începe să scape de sub control; în 
felul acesta apar acele celule "gre
șite", care se înmulțesc haotic și 
generează ulcere, cancere, tot felul 
de tumori. Formarea cancerului mai 
este favorizată și de acțiunea unor 
chimicale și otrăvuri pe care le in
gurgităm odată cu hrana (de exem
plu, îngrășămintele chimice, insecti
cidele, pesticidele, conservanții to
xici, medicamentele chimice, clorul și 
fluorul din apa de băut și sarea de 
bucătărie.)

• Dacă enzimele se distrug 
prin fierbere, conservare sau alte 
metode, se poate declanșa un pro
ces de anormalitate în înmulțirea 
celulelor canceroase. în concluzie, 
enzimele obținute pe cale-i 
nu produsele chimice de sinteză 
reprezintă singura garanție a 
sănătății dv.

• Se crede că apariția co
piilor anormali (mongolism) are drept 
cauză tot lipsa hranei vii; în lipsa 
acesteia se formează celule ger
minative imature sau anormale. De 
aceea e bine să se știe că femeile 
sterile, dar constitutiv sănătoase, 
pot da naștere la copii, dacă con
sumă o perioadă îndelungată numai 
hrană vie.

• Toate bolile se vindecă prin 
consumul de hrană vie. Diabetul se 
vindecă dacă se ține un regim corect; 
trebuie să se consume plantele care 
conțin mult potasiu: fasole verde, 
țelină, morcov, pătrunjel, praz, ceapă, 
usturoi, urzici, dovlecel, dovleac, 
castravete, miez alb de pepene 
verde, spanac, roșii, sparanghel, 
anghinare, cartofi, andive, varză dulce 
sau murată, hrean, soia, vinete, napi, 
rutabaga, țâța-caprei, grâu, secară, 
orz, ovăz, orez, bob, linte, mazăre, ouă 
de prepeliță, ciuperci de cultură. Ca 
fructe, în diabet, de pildă, sunt permise, 
numai crude, mere, gutui, căpșuni, 
caise, banane, portocale, lămâ' grep- 
fruit, nuci, alune, coacăze, măsline, 
zmeură, cireșe, cătină albă de râu, 
struguri în cantitate mică. Ca plante 
medicinale se folosesc frunze de 
dud, de afin, păstăi de fasole, frunze 
de mur, de nuc, limba-vecinii, cinci- 
degete, cicoare, anghinare, salvie, 
coada -șoricelului, obligeană, soc, 
troscot, drojdie de bere, bogată în 
potasiu.

I dimineața I 
I I
| Pe halda de zgură a SC "Si- |
■ dermet" Călan s-a petrecut cu ■
■ puțină vreme în urmă un lucru J
I mai puțin obișnuit. O tânără de I 
| 17 ani a fost violată la ora 6 | 
| dimineața. Autorul este un in- | 
. divid fără ocupație, de 32 de ani . 
1 din localitate. Daniel Gheorghiu îl ■ 
I cheamă. A folosit violența și a I 

| întreținut relații sexuale cu M.C., | 
i tot din Călan. Voinicul a dispărut i 
! așa că poliția a luat măsuri pen- . 
I tru urmărirea și prinderea lui. 1 
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INFRACTORII 
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| Spargere la două j 
noaptea

Mai bine de 1.000.000 de lei . 
I a furat Mikloș Csaba dintr-un • 
I autoturism parcat pe o stradă I 

| din Vulcan. Era ora două din | 
■ noapte când recidivistul din ace- ■ 
! lași oraș a forțat portiera mașinii ! 
I A fost prezentat Parchetului cu I 
| propunerea de arestare.

I
I 
k

Rubrică realizată cu 
sprijinul UP Hunedoara
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Caz unic trăit in viată
Vă relatez un caz unic trăit 

de subsemnatul și întreaga fami
lie în ziua de duminică 
02.08.1998. De dimineață am ob
servat o preocupare deosebită 
a organelor de poliție pentru ca 
spațiul din fața locuinței să fie 
liber și am înțeles că va fi o "ser
bare". în jurul orei 16-16,30 au 
sosit în zonă mai multe auto
vehicule cu inscripția Tu- 
borgbeer, Sankt Petersburg, 
PRO TV. A fost descărcată 
aparatură electronică pe trotuar 
sub geamul locuinței subsem
natului și pentru organizatori 
"serbarea" iar pentru mine și 
familie un coșmar care a durat 
până la ora 24, spectacolul pro- 
priu-zis și până la ora 2,20 pro
gramul restaurantului Castielo 
pentru sărbătorirea evenimen
tului de către organizatori.

Ample<?"r<'° in-rUnta 
apropiere a geamurilor locuinței 
a unor boxe și reglarea aces
tora la o intensitate puțin obiș
nuită a determinat receptarea în 
întreaga locuință a unor zgomote 
insuportabile. Coșmar! Toate 
obiectele de sticlă din casă au 
început să se miște așa cum nu 
s-a petrecut nici la cutremur. 
Tata socru, bolnav, de 90 de ani, 
a fost disperat, a ieșit din came
ră sa să plece din casă.

în aceste condiții am tele
fonat la Poliția municipiului și am 
primit răspunsul că "serbarea" a 
fost autorizată de primărie și 
prefectură. Disperat, am dat tele
fon la primărie. Am fost informat 
că dl primar este plecat din loca
litate dar am primit telefonul 
dsale de acasă (2319551). Nu a 
răspuns nimeni. Am telefonat 
dispeceratului de la Poliția Jude
țeană, de unde am primit o pro
misiune încurajatoare.

A sosit la mine dl cpt. Cociș, 
care sper că s-a convins de 
coșmarul din casă, dar care nu 
poate face nimic, serbarea (?) 
fiind autorizată oficial și Poliția a 
primit sarcina de "a asigura ordi
nea". Am afirmat și afirm că or
dinea pentru serbare a însemnat 
de fapt fărădelege pentru mine 
și familie.

Dacă serbarea a început cu 
un concurs de băut vodcă este 
de imaginat ce a urmat. Am 
asistat la scene de stropirea cu 
vodcă a tinerelor fete, bere ca

recompensă pentru cine țipă mai 
tare sau dansează. Crainicii au 
îndemnat la strigăte. Publicul a fost 
format din copii, dintre care mulți 
nu cred că depășeau vârsta 
adolescenței. Dar gusturile celor 
care au autorizat serbarea diferă.

Pentru mine și familie nu pot 
aprecia autorizația acestui dez
măț decât ca o încălcare ordinară 
a drepturilor de a putea sta în 
locuință. Mă întreb dacă autori
tatea publică a fost învestită cu 
drepturi care să-și bată efectiv 
joc de reguli elementare de con
viețuire.

Nu cred că pentru dv este im
portant, dar așa cum am precizat 
dlui cpt. Cociș, voi întreprinde mă
suri pentru a informa pe dnii:

. Prim-ministru, care a promis 
că biroul, recent constituit la Gu
vern, de relații cu publicul, trebuie 
S" din -gre organe|e
locale înțeleg cetățenii;

T
Pe dl ministru al justiției care 

afirmă că legea trebuie să dom
nească;

Pe dl ministru Dejeu, întrucât 
sub ochii și siguranța poliției s-a 
asigurat în fapt domnia fără
delegii și grosolăniei.

Am cerut ofițerului de ser
viciu al SRI să trimită în zonă un 
lucrător să se convingă de ade
văr și să informeze corect pe 
cine trebuie.

Dacă din redactorii ziarului dv 
a fost cineva în zonă sau aveți 
încredere în cele relatate vă rog 
să publicați acest caz, dovedind 
caracterul de ziar independent.

Cu mulțumiri
Nicolae Bold ura, Deva, 

str. 1 Decembrie, nr.31.
P.S. - La verificarea exte

rioară a locuinței, am constatat 
crăpături în zid. Cu greu am stă- 
p^mt tinerii pnn,r" ■ •
urca pe pervazurile geamurilor.

Animatoare dansând pe un jeep al 
caravanei.

Foto: Traian MÂNU
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CINE Șl CUM
MAI

Biroul executiv al Partidului 
Alianța pentru Unitatea Ro
mânilor, Filiala județului hune
doara aduce la cunoștința mem
brilor fondatori și simpatizanților 
săi următoarele:

Urmare a luptei susținute a 
unor forțe ostile mișcării națio
naliste autentice și progresiste, 
Curtea de Apel a respins 
înregistrarea PAUR, spre sur
prinderea multor oameni ai legii, 
de bună credință, precum și a 
Ministerului Public care apără 
ordinea de drept și care a reco
mandat respingerea ca nefon
date a intervențiilor PUNR și a 
constatat îndeplinirea condițiilor 
de înregistrare a Partidului Alian
ța pentru Unitatea Românilor.

Faptul că PUNR mai exact 
conducerea sa a considerat ca 
prioritate absolută a activității sale 
lupta împotriva înregistrării PAUR 
și împotriva consecventului și 
admirabilului primar al munici
piului Cluj-Napoca - prof. 
univ.Gheorghe Funar, preșe
dintele PAUR, pe spinarea căruia 
s-au cocoțat unii care acum îi 
împlântă cuțite pe la spate, 
reconfirmă faptul că peuneriștii 
desprinși și constituiți în PAUR au 
avut dreptate. Dacă actualul 
PUNR a găsit de cuviință (singurii 
din opoziția parlamentară) să-și 
dea acordul în păguboasa 
afacere Bell Helicopters sau 
afirmațiile făcute de către unii 
lideri ai săi că ar vota cu cea mai 
mare plăcere ridicarea imunității 
parlamentare a tribunului 
Corneliu Vadim Tudor, nu trebuie 
să mire faptul că în multe județe 
din țară filiale ale PUNR au trecut 
în totalitate de partea PAUR. Pe 
această temă sunt încă foarte 
multe lucruri de spus, dar nu o 
facem pe motivul că nu 
considerăm importantă și nici 
demnă lupta împotriva foștilor 
noștri colegi de partid, peuneriști.

în data de 25 iulie a.c. a avut 
loc la Cluj-Napoca ședința lărgită 
a Biroului Permanent al PAUR 
care a analizat situația creată și a 
decis în consecință. Au fost 
analizate toate variantele 
propuse și ofertele făcute de 
către PRM, Partidul Dreapta 
Națională, Partidul Național 
Țărănesc și ale altor partide din 
arcul guvernamental sau din 
opoziție. Decizia finală a BP al 
PAUR a fost cea normală și 
bărbătească: continuarea luptei 
pentru înregistrarea partidului și

r“~" ------------- ----------------------- -----
Luna august va fi normală din 

punct de vedere termic, cu excepția 
sudului și vestului țării, unde va fi 
ceva mai caldă decât în mod obiș
nuit, informează Institutul Național 
de Meteorologie și Hidrologie.

în perioada 4-12 august, 
vremea se va răci la începutul 
intervalului, apoi se va încălzi ușor 
și treptat. Cerul va fi mai mult noros 
la începutul lunii, când va ploua în 
aversă, mai cu seamă în zonele de 
deal și de munte. în aceeași 
perioadă, în centrul și nord-estul 
țării, ploile vor fi abundente și va 
cădea grindină. Minimele se vor 
situa între 11 și 21 de grade, iar 
maximele între 20 și 30 de grade, 
mai ridicate în sudul țării.

între 13-16 august, vremea va 
fi instabilă, cu cerul temporar noros. 
Vor cădea ploi care vor avea și 
caracter de aversă și se vor 
semnala frecvente descărcări 
electrice, mai cu seamă în zonele 
de deal și de munte. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între 13 și 23 
de grade, iar cele maxime între 22
— 

refacerea listelor cu membrii 
fondatori, cu toate că instanța 
de fond a Tribunalului București 
a recunoscut respectarea 
art.17 din Legea 27/1996 
pentru un număr de 23.437 de 
membri fondatori din 20 de 
județe (minimum necesar fiind 
de 10.000 de semnături, din 15 
județe). Această decizie nu era 
cea așteptată de către “prietenii 
noștri”, adepții legii forței și nu a 
forței legii.

încălcarea gravă a drep
turilor omului - dreptul plura
lismului politic, a Constituției 
României, a Legii partidelor 
politice, precum și prigoana 
împotriva membrilor fondatori 
vor fi aduse la cunoștința Pre
ședintelui României, Preșe
dintelui SUA, Congresului 
american, Consiliului Europei și 
ambasadelor din România. 
Știm că bătălia pentru Cluj și 
pentru Ardeal este crâncenă și 
tocmai de aceea nu avem 
dreptul să cedăm.

încercările de descurajare 
a membrilor fondatori și a 
posibililor membri fondatori prin 
semnarea noilor liste, la care 
se lucrează acum, sunt 
încercări de descurajare și de 
intimidare în vederea blocării 
întocmirii listelor necesare 
înregistrării partidului. Refa
cerea listelor de semnături și 
primirea de noi susținători se 
fac până pe data de 15 august 
a.c. Ne bucurăm să avem 
alături orice cetățean român, de 
bună factură, indiferent de 
etnie.

Nu suntem și nu vom fi un 
partid de killeri, extremiști și 
iresponsabili, ci, din contră, 
autentici și buni cetățeni 
români, cu dragoste de țară și 
de nație. PAUR este un partid 
de facto și nu de jure.

Putem fi contactați la 
următoarele telefoane, pentru 
lămuriri:

Deva - 620955, 213593, 
213212, 094527715.

Hunedoara - 713426, 
671681,722226, 714120.

Călan-730107, 731136.
Simeria - 260756, 261330.

Birou! Executiv ai
Partidului Alianța pentru 

Unitatea Românilor, Filiala 
Județului Hunedoara. 

Deva, 4 august 1998

și 32 de grade, mai ridicate în 
regiunile sudice.

Vremea va deveni din nou 
frumoasă în perioada 17-28 august. 
Averse de ploaie și descărcări 
electrice se vor semnala doar în a 
doua parte a intervalului, în zonele 
de deal și de munte. Temperatura 

VREMEA IN
aerului va avea unele fluctuații: la 
început o scădere, apoi o creștere 
ușoară. Minimele vor fi cuprinse 
între 8 și 18 grade, mai coborâte în 
depresiunile din estul Transilvaniei și 
în nordul Moldovei, iar maximele se 
vor încadra între 20 și 30 de grade, 
mai ridicate în a doua parte a 
intervalului.

între 29 și 31 august, vremea va 
fi relativ caldă, dar va deveni 
instabilă în majoritatea regiunilor

•-

Cureaua LA SUBSOLUL

trans
(Urmare din pag. 1)

Refuzurile reciproce la 
înțelegere, violențele de 
limbaj ale sindicatelor, 
desconsiderarea lor ca forță 
esențială a societății civile 
șubrezesc și mai mult relația 
dintre guvern și sindicate, 
nu anunță nimic bun nici în 
planul reformei, nici în cel al 
vieții sociale. Or, la această 
dată, poate mai mult ca 
oricând, este nevoie de calm 
și înțelegere, de dialog 
sincer și eficient, de 
conjugarea forțelor pentru 
bunul mers al reformei. Pe 
cureaua de transmisie se 
ascut acum grave 
nemulțumiri sociale. A nu 
ține cont de ele înseamnă a 
determina întârzieri 
consistente și păguboase 
pentru România, atât în 
planul reformei interne, cât 
și în cel al aderării la 
structurile euroatlantice. Și 
nu este de dorit pentru 
viitorul nostru ca națiune și 
ca țară europeană.

țării. Cerul va fi variabil cu înnorări 
mai accentuate în vestul, centrul 
și nordul teritoriului, unde ploile 
vor fi abundente și mai frecvente. 
Vântul va lua în unele zone și 
aspect de vijelie. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între 8 și 17 
grade, iar cele maxime se vor 
situa între 22 și 32 de grade, mai 
ridicate în sudul țării.

în prima jumătate a lunii 
septembrie, vremea va fi mai 
caldă decât în mod obișnuit. 
Aspectul va fi de vară târzie, cu zile 
însorite, în care cele mai ridicate 
maxime vor putea atinge 32 de 
grade în sudul țării. în partea a 
doua a lunii, vremea va intra într- 
un proces de răcire treptată, 
ajungând, spre sfârșitul lunii, la 
temperaturi care se vor situa sub 
valorile medii multianuale. Tem
peratura medie lunară va depăși 
limitele normale în regiunile din 
centrul și sudul țării. Precipitațiile, 
în general normale, vor fi 
excedentare în nord-vestul, centrul 
și sud-estul țării. (MEDIAFAX)

(F

MAGAZINULUI ULPIA
INCA CINCI RAIOANE
Luni, 3 august a.c., subsolul Magazinului Ulpia Deva, pe lângă 

alimentara existentă, s-a îmbogățit cu încă cinci raioane cu 
diverse profile comerciale. Acest lucru a fost posibil datorită 
inițiativei unor întreprinzători particulari.

Așadar, plăcuta și răcoroasa sală va oferi potențialilor 
cumpărători nu doar produse alimentare ci și o multitudine de 
mărfuri de larg consum.

O gamă variată de produse cosmetice, articole de lenjerie și 
mercerie desface S.C. Dansergocom SRL. Alături, S.C. Roxim 
SRL are profil de consignație, iar S.C. Adocan SRL expune spre 
vânzare aparatură electronică. Un alt raion, bine aprovizionat cu 
articole sport, aparține S.C. Criscom SRL, iar articole de 
marochinărie, mercerie, galanterie, dar și metraje și încălțăminte 
de lux, sunt etalate de către S.C. Amiola SRL.

De remarcat este faptul că rafturile, amenajate cu grijă și bun 
gust, au marfă din abundență, de calitate și la prețuri accesibile. 
Am mai notat, de asemenea, deosebita amabilitate a 
lucrătoarelor însoțită, la data deschiderii, de emoțiile oricărui 
început. Tuturor le dorim mult succes în activitate și cât mai multi 
clienți! (C. CÎNDA)

1 5 august 1850 - s-a 
născut prozatorul francez Guv de 
Maupassant, reprezentant de 
marcă al realismului critic, format 
sub directa îndrumare a lui Gustave 
Flaubert. Opera sa cuprinde nu mai 
puțin de 250 de titluri incluse în 16 
volume, cele mai cunoscute fiind 
“Bel-Ami”, “O viață”, “Inima noastră”, 
“Casa Tellier", “Frumusețea inutilă". 
A mai scris și piese de teatru, 
însemnări de călătorie și articole de 
critică literară (m. 1893).

2 5 august 1858 - A fost 
realizată prima legătură telegrafică 
prin cablu între Europa și America.

S 5 august 1922 - s-a 
născut, la Siliștea-Gumești, 
scriitorul român Marin Preda. A 
debutat cu schițe și nuvele reunite 
ulterior în volumul "întâlnirea din 
pământuri” și s-a afirmat în special 
prin romanele “Moromeții", “Cel mai 
iubit dintre pământeni” și nuvela

CONSILIILE LOCALE IN PREVENIREA

Având în vedere prevederile 
Ordonanței Guvernului nr. 60 /’97, 
privind apărarea împotriva 
incendiilor, aprobată cu Legea 
212/1997, consiliile locale au 
obligația să asigure organizarea 
activității de apărare împotriva 
incendiilor în unitatea admi- 
nistrativ-teritorială pe care o 
reprezintă.

Pentru îndeplinirea acestor 
obligații, primarul orașului Simeria 
a inițiat un proiect de hotărâre 

S

“Desfășurarea". Alte titluri din 
creația sa: “Risipitorii", "Viața ca o 
pradă” (m. 1980).

2 6 august 1881 - s-a
născut Alexander Fleming. 
bacteriolog scoțian, desco
peritorul penicilinei, laureat al 
Premiului Nobel pentru medicină 
în 1945 (m. 1955).

2 6 august 1945 - SUA
au lansat prima bombă atomică 
asupra orașului japonez 
Hiroshima.

2 9 august 1601 - Mihai
Viteazul, “domn al Țării Româ
nești, al Transilvaniei și a toată 
țara Moldovei" (în urma primei 
uniri din anul 1600), a fost asa
sinat pe Câmpia Turzii, de către 
oamenii generalului Gh. Basta, în 
urma bătăliei de la Guruslău, în 
care a fost învinsă armata 
nobililor maghiari din Transilvania 
condusă de Sigismund Bathory.

- z

INCENDIILOR
privind înființarea serviciului public 
de pompieri civili. Ținând cont de 
importanța acestui serviciu pentru 
orașul Simeria, consilierii au 
susținut și votat acest proiect.

Așadar, în curând populația 
orașului Simeria va beneficia de 
acțiunile desfășurate de serviciul 
de pompieri civili privind intervenția 
pentru stingerea incendiilor, 
salvarea, acordarea primului ajutor, 
protecția persoanelor și bunurilor 
periclitate de incendii, informarea 

construcții, adresate de 
cetățeni. în consecință se emit 
autorizații de construire și nu o 
dată se emit în necunoștință 
de cauză. O construcție odată 
autorizată și realizată nu mai 
poate fi mutată sau demolată. 
Dar să revenim la studiile 
noastre.

Neîncrezător pe deplin în 
spusele primarului de la 
Călan, l-am abordat pe 
arhitectul șef al județului, dl 
Ion Constantinescu: "Este 
posibil ca un studiu de impact 
asupra mediului să coste până 
la 50 de milioane de lei?”

“Spuneți până la 100 de 
milioane și nu greșiți”.

Se zice că unde-i lege nu- 
i tocmeală. Dar dacă legea-i 
strâmbă, făcută parcă înadins 
să-l lovească pe cel sărac și 
neputincios? Dar dacă este 
greșit interpretată?

Legea 137/1991 privind 
protecția mediului prevede la 
art.12 al.2: “Studiile de impact 
se realizează prin unitățile 
specializate, persoane fizice 
sau juridice atestate, 
cheltuielile fiind suportate de 
titularul proiectului sau al 
activității". Până aici e clar. 
PUG-ul este un proiect. El are 
nevoie de acord de mediu. 
Dar acest acord are la bază 
un studiu care costă până la 
100 de milioane de lei și pe 
care trebuie să-i suporte 
bugetul local.

lată însă ce spune legea 
amintită la articolul 13: 
“Autoritățile pentru protecția 
mediului încasează sumele 
provenite din taxele pentru 
emiterea acordurilor șl 
autorizațiilor de mediu".

Acordul sau (și) autorizația 
de mediu fără de care nu se 
obține autorizația de con
struire îl plătește solicitantul, 
adică cel care are nevoie de 
autorizație. Și vă asigur că nu- 
i ieftin.

Prin urmare cel bogat care 
reprezintă un monopol de stat 
încasează venituri. Cheltuielile 
pentru studii care stau la baza 
acestei surse de venit le 
suportă bugetul comunei, 
orașului, municipiului. E bine, 
nu? Așa mai reușește statul 
prin organismele sale de 
monopol să “mulgă" bugetele 
locale. Autonomie bugetară 
locală? Halal!

și instruirea, verificarea modului 
de aplicare a normelor, 
încărcarea și întreținerea 
stingătoarelor etc.

Precizăm și celorlalte consilii 
locale că legea trebuie 
respectată, nu doar discutată!

Căpitan loan NAS TA, 
ofițer cu informarea 

publică, 
Grupul de Pompieri “lancu 

de Hunedoara"
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