
Pentru liniștea 
publică

Purtatul cuțitului, șișului și altor asemenea obiecte 
tăios-vătămătoare, ca și a armelor cu aer comprimat 
sau cu gaze se va pedepsi - au stabilit senatorii - cu 
amenzi până la 2 milioane de lei ori cu închisoare până 
la șase luni. Sancțiuni asemănătoare vor fi aplicate și 
pentru tulburarea liniștii publice, mai ales de către 
localurile din imediata vecinătate a blocurilor de 
locuințe. Tot prin decizia Senatului, minorii nu mai au 
voie să intre neînsoțiți, între orele 23-7, în localuri unde 

k se servesc băuturi alcoolice.

Pensiile se vor plăti la 
domiciliu și în luna iulie

Deocamdată, pensionarii pot răsufla ușurați: poștașii le vor aduce 
acasă pensiile și în luna iulie. Ministerul Muncii și Poșta Română au 
încheiat un act adițional la Convenția prin care este reglementată 
distribuirea drepturilor sociale. Actul adițional prelungește valabilitatea 
Convenției până la 31 iulie 1999, cele două instituții căzând de acord 
asupra sumelor ce vor intra în vistieria Poștei drept comision pentru 
serviciile prestate către MMPS. Pe de altă parte, o criză în plata pensiilor 
este posibilă începând cu luna august, deoarece Bugetul Asigurărilor 
Sociale a fost secătuit de toți banii prevăzuți pentru întregul an drept 
comision poștal, prin Legea bugetului pe 1999. O rectificare a bugetului 
nu va surveni decât, eventual, după încheierea acordurilor de împrumut 
cu Banca Mondială și FMI, iar România nu pare să fie pe calendarul 
evenimentelor programate în luna iulie al celor două instituții

COTIDIAN INDEPENDENT APARE LA DEVA

Județul 
Hunedoara LIBER

Ne-am obișnuit în ultimul timp să (mai) vedem în 
oraș grămezi de gunoi aruncate pe marginea 
drumurilor ori în zone verzi, să fim deranjați de țigani 

“agresivi" în piață, cerșind cupoane și acțiuni, valutiști 
cu mașini (pen)ultimul răcnet. Ne-am obișnuit chiar să 
avem conducători proști, gropi în drumuri și pâine 
neagră pe masă. în fine, NE-AM OBIȘNUIT cu multe.

Se pare însă că trebuie să ne obișnuim să avem pe 
drumuri, trotuare ori zone verzi mașini abandonate. 
Subiectul a mai fost tratat și în alte numere ale ziarului 
nostru - cu efecte scontate la cei din fruntea orașului! 
Există însă zone în care “zac” abandonate de ani și ani

Ne-am obișnuit...?
dă zile, devenite locuri de joacă pentru copii, adăposturi 
pentru pisici și câini. Un astfel de caz este și cel întâlnit 
în jurul blocului 24 de pe Aleea Romanilor, Deva, unde 
nu mai puțin de 5 mașini (cu numerele de înmatriculare: 
HD 02 GSS, 3 BC 5595, 1 HD 4179, 1 HD 3721 și una fără 
numere) stau “parcate” fie pe marginea șoselei, fie pe 
trotuare, fie în zona verde, pentru a nu “deranja” pe 
nimeni.

Poate că taxa de 5000 de lei pe care fiecare cetățean 
adult al urbei reședință de județ trebuie să o plătească 
pentru înfrumusețarea orașului ar trebui să aibă ca 
destinație și o acțiune de igienizare a străzilor, fie ele 
chiar și mai puțin avute în vedere la lucrările de reparații 
(de altfel preferate de cei împovărați de astfel de 
“mașini”...). Investiția s-ar putea parțial recupera prin 
vânzarea respectivelor relicve ca fier vechi.

Cu speranța că cele semnalate vor avea și efectul 
scontat, promitem că vom reveni (și) cu alte aspecte. 
(A.K.O.)
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Pentru a clarifica ce se întâmplă cu 
proprietatea:

încă o comisie specială
Era de așteptat ca 

divergențele dintre PNȚCD și 
PD privind retrocedarea 
terenurilor agricole și 
pădurilor, iar mai apoi disputa 
pentru privatizarea fostelor 
IAS să constituie adevărate 
mere ale discordiei între cele 
două formațiuni politice din 
arcul guvernamental. Situația 
a devenit explozivă în special 
după aprobarea de către 
Camera Deputaților a 
variantei ministrului Mureșan 
(din partea PNȚCD) a 
proiectului de lege vizând 
privatizarea fostelor IAS 
(având complicitatea PDSR), 
în vreme ce în Senat a fost 
aprobată varianta preșe
dintelui Comisiei de 
agricultură, dl Făniță (din 
partea PD), care are în 
vedere o serie de puncte ce 
nu convin țărăniștilor. Ca 
urmare a neînțelegerilor ivite, 
a fost nevoie de intervenția 
președintelui Constan- 
tinescu, care i-a adus pe 
liderii Convenției la ordine, 
cerându-le să ajungă la un 
consens.

Cum capetele tari nu se 
prea înțeleg și nu cedează, 
s-a convenit să se constituie 
o comisie specială de 

^mediere pentru a se realiza

un punct de vedere comun. 
Dar să nu uităm că ori de 
câte ori o problemă nu-și 
găsește o soluție 
convenabilă, se mai face 
o comisie, care devine mai 
importantă decât
problema pe care o ia în 
discuție. Ca urmare este 
greu de crezut că în actuala 
sesiune parlamentară se 
va mai putea face ceva 
pentru a împăca și capra 
și varza.

Dincolo de privatizarea 
fostelor IAS, nici 
divergențele în aplicarea 
Legii 18/1991 și a Legii 
169/1997, care o 
completează și o modifică 
pe prima, nu au fost 
aplanate, PD-iștii nefiind 
de acord cu cele 50 de ha 
teren agricol și 30 de ha 
pădure propuse de către 
țărăniști a se restitui 
foștilor proprietari, având 
în vedere că, din situațiile 
existente, rezultă că, 
practic, nu dispunem de 
suprafețele solicitate, în 
cazul terenurilor agricole, 
iar în situația pădurilor

Nicolae TÎRCOB

(Continuare în pag. 8)

Iată un principiu pe 
care americanii îl pun 
acum în practică, după cum 

au anunțat, cu sfințenie, cu 
privire la situația din Kosovo, 
fără să-i pună însă în 
prealabil în gardă pe aliați că 
așa vor proceda, atunci când 
au declanșat războiul 
împotriva Iugoslaviei. Sub 
pretextul că ei, adică 
americanii, au suportat cele 
mai mari costuri financiare 
cu războiul, adică atunci

Situația din Kosovo

reprezentante a unei 
“demne ” democrații 
originale. Arogându-și cu 
seninătate statutul de polițist 
mondial, americanii își 

■bagă coada peste tot, 
considerându-se jandarmii 
acestei lumi năpăstuite, 
balanța puterii înclinând de 
partea lor, ei făcând atunci 
și legea.

Dacă înainte cu aproape 
trei luni de zile, când au 
dleclan^aț^j^ăzboiul^^îr^

KREMEA
Vremea va fi caldă. 

Cerul va fi variabil, iar în 
cursul după-amiezii vor 
cădea averse de ploaie 
însoțite de descărcări 
electrice, intensificări 
ale vântului și izolat de 
grindină. Temperaturile 
maxime vor fi cuprinse 
între 20 și 28 de grade, 
iar cele minime între 10 
și 20 de grade, mai 
scăzute în estul 
Transilvaniei.

5| WEST BANK
DEVA, Bd. Decebal, 

Bl. E parter 
Telefon 234480

Fax 234483 
ACORDĂ DOBÂNZI 

ATRACTIVE LA 
DEPOZITELE ÎN LEI

PERSOANELOR FIZICE!

“ Wane'
prin capitalizare - 98%/an 

x la 90 de zile - 
75% /an 

prin capitalizare - 99%/an

“Noi am distrus, 
voi refaceti”

când au testat arsenalul de 
bombardiere și rachete și au 
scăpat de ceea ce aveau supra- 
normativ, acum aruncă pisica 
moartă în grădina aliaților, 
adică a europenilor, care 
trebuie să refacă stricăciunile, 
să ajute cu fondurile lor la 
realizarea obiectivelor distruse 
și să facă astfel încât 
tensiunile din zona 
Balcanilor să fie, dacă nu 
înlăturate prin asigurarea 
unei dezvcltări economice 
semnificative, cel puțin ținute 
sub control, în concordanță 
cu scopurile declarate ale 
NA TO, care, dacă nu există o 
criză, o provoacă și apoi 
gestionează situația acolo 
unde vor mușchii acestei

regiunea Kosovo era o 
“catastrofă” umanitară pe 
care trebuia s-o oprească 
forțele NATO (!), acum când 
în văzul lumii peste 50.000 
de sârbi și-au părăsit casele 
nu mai este vorba despre o 
purificare etnică și nici 
despre o criză în zonă, 
americanii și aliații lor 
crezând că acesta este un 
fenomen normal, că de vină 
sunt cei ce pleacă, nu și 
forțele VCK care, în numele 
răzbunării, comit atrocități 
în compensare, zic ei, 
distrugând biserici și

Nicolae TfRCOB

(Continuare în pag. 8)

Restructurare la 
Electrica Deva

Așa după cum declara într-o recentă conferință de 
presă dl Cornel Cazan, directorul Societății de Distribuție 
Electrica Deva, în ultima perioadă au fost disponibilizați 
10% din numărul angajaților societății. Această măsură s- 
a datorat procesului de restructurare prin care trece 
Electrica Deva, o a doua etapă de restructurare urmând a 
fi făcută de către viitorii patroni după încheierea 
procesului de privatizare. (A.N.)

Bugetul de stat și cel local
intre necesitate și
După cum am mai 

amintit, nu cu multă vreme 
în urmă, în Comisia 
Administrativă a Prefecturii, 
directorul general al Direc
ției Generale a Finanțelor 
Publice și Controlului Finan
ciar de Stat Hunedoara, dl 
Gheorghe Blaj - a prezentat 
o informare care, între altele, 
a atras atenția și asupra 
realizării veniturilor 
bugetului de stat și bugetului 
local. S-a arătat că în 
conformitate cu programele 
transmise pentru anul trecut 
sarcina de colectare pentru 
DGFPCFS Hunedoara a fost 
de 679 miliarde de lei. S-a 

realizat suma de 664,6 
miliarde, respectiv 97,87 la 
sută. Cea mai mare sumă s- 
a colectat din TVA - 
307.490.179 mii lei. 
Urmează impozitul pe salarii 
- 288.632.802 mii lei, iar 
impozitul pe profit 
76.522.383 mii lei etc.

Analizând cauzele care 
au condus la nerealizarea în 
întregime a programului de 
încasări s-a precizat că 
ponderea economiei jude
țului este deținută de indus
tria minieră și cea 
siderurgică, precum și de 
unitățile care deservesc 
aceste ramuri.

sărăcie
Ca urmare a proble

melor cu care se confruntă 
aceste activități, economia 
județului s-a caracterizat 
pe de o parte printr-o 
scădere drastică, iar pe de 
alta pe lipsa acută de 
lichidități. Mai exact în 
1998, față de ’97, producția 
a scăzut cu 21,9 la sută la 
huilă netă, cu 40,5 la sută 
a minereurilor de fier, 21,5 
la laminate finite, 30 la sută 
la fontă, 25 la sută la oțel 
brut etc. Exportul a scăzut 
cu 14 la sută.

Valentin NEAGU
(Continuare în pag. 8)

în zilele de 22 și 23 iunie 1999
BANCA INTERNAȚIONALĂ A 

RELIGIILOR
prelungește emisiunea privind constituirea de 

depozite de către persoanele fizice, cu 
următoarele termene și dobânzi

> pe două luni, cu DOBÂNDĂ FIXĂ DE 78% pe an
> pe patru luni, cu DOBÂNDĂ FIXĂ de 80% pe an 
Valoarea minimă a unui depozit este de

1.000.000 lei
La depozitele de patru luni dobânda se va vira 

lunar în contul curent urmând a fi pusă la 
dispoziția depunătorului.
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în meciul de barai pentru promovarea în 
Divizia A

ROCAR BUCUREȘTI-UT. ARAD
9

2-011-0 J
în săptămâna premergătoare acestei partide s-a scris și 

vorbit mult despre importanța întâlnirii programate să aibă loc pe 
stadionul Unirea din Alba lulia și pregătirile ce le-au efectuat 
pentru a se prezenta cât mai bine la baraj. Ambele formații și-au 
câștigat dreptul de a participa la baraj pentru a promova în 
Divizia A prin clasarea pe locul al doilea, Rocar în seria I, iar 
UTA în seria a ll-a.

Imediat după încheierea campionatului, conducerile celor 
două cluburi s-au preocupat serios de organizarea canto
namentelor de pregătire în vederea marii confruntări. Fotbaliștii 
de la Rocar s-au deplasat la Predeal la 12 iunie și de acolo au 
venit cu o zi înainte de meci, la Alba lulia. Textiliștii arădeni s-au 
cantonat în aceeași perioadă în Stațiunea Moneasa, nu departe 
de orașul de pe Mureș. Sâmbătă, la ora adevărului, în tribuna 
stadionului din orașul marii Uniri se aflau câteva mii de înfocați 
suporteri din Arad, care au sosit aici cu trenul, cu peste 30 de 
autocare și nenumărate autoturisme, dar și bucureșteni cu o 
galerie de la Dinamo, îmbarcată în cinci autocare și alte vagoane 
de tren puse la dispoziția celor doritori să susțină pe Rocar. Nu 
au lipsit din tribună nici reprezentanții F.R.F. printre care Adalbert 
Kassai, Dan Petrescu, numeroși conducători de cluburi, antrenori 
și foști mari arbitri - i-au găsit pe cei din București, Cluj, Craiova, 
Brașov, Bistrița, Reșița, Timișoara. Imensa galerie arădeană și-a 
primit echipa sa favorită cu o explozie de bucurie și urale, 
stimulându-i pe jucători să abordeze partida cu aplomb. Numai că 
pe teren a fost cu totul altfel. Elevii antrenorului Tr. Tisza au 
început nefiresc, slab, dezorganizat. în aceste condiții, adversarii 
- cunoscuți pentru experiența lor - mulți au activat în Divizia A, s- 
au năpustit spre poarta lui Papp. Cuplul Vrăjitoarea - Pitu, bine 
sprijinit de Moga, Dinu, Șerban și de Tinel Petre, a pus la grea 
încercare apărarea arădenilor, arătând câte ceva din lecțiile 
antrenorului lor, Silviu Dumitrescu. în aceste condiții, în loc să 
pună ordine în organizarea jocului la mijlocul terenului, să pună 
“mingea jos” și prin pase, cât se poate în viteză, să inițieze 
acțiuni la poarta lui Tudor, s-a abuzat de respingeri ale balonului 
în față, fără adresă, ușor interceptată de apărarea adversă care 
își repunea din nou în atac coechipierii. Așa că după o imensă 
ratare a arădenilor în min. 8, când Panin nu reușește golul de la 
câțiva metri de linia porții, în min. 18, după ce Moga execută o 
lovitură liberă la peste 25 metri, mingea lovește transversala, 
revine în teren și Vrăjitoarea trimite balonul cu capul destul de 
încet, Papp n-a fost la post în prima fază,a revenit dar prea 
târziu să repună balonul din drumul său spre plasă: 1- 0 pentru 
bucureșteni ce s-au menținut în continuare mai mult în terenul 
arădenilor, dar fără să mai înscrie.

La numai 4 minute după reluarea partidei, arbitrul S. Corpo- 
dean, fluierat și huiduit în câteva rânduri copios de spectatorii 
arădeni, "rupe" echilibrul de pe teren acordând al doilea galben 
lui Panin, eliminându-l din joc. Ei bine, în această situație, UTA 
începe să-și facă jocul ei bine cunoscut de atac și își creează 
câteva ocazii rarisime de a marca, Drăgan, Almășan, Mariș au 
ridicat tribuna în picioare, toți văzând mingea în plasă! în plină 
dominare a arădenilor, bucureștenii au pigmentat și ei cu câteva 
acțiuni ofensive, deosebit de periculoase, din care apărarea 
arădenilor a ieșit basma curată până în prelungirile reprizei a ll-a, 
când Strelțov scăpat singur pe contraatac a șutat în colțul lung 
din stânga lui Papp, pecetluind scorul final 2-0 pentru Rocar. Și 
din toamnă Dinamo va avea din nou o echipă satelit în Divizia A.

ROCAR: Tudor, Mărgărit, Țermure, FI. Macavei, R. Stancu 
(70 Tâlvan), T. Petre, C. Dinu (65 Strelțov), Șerban, Moga (77 
N. Oprea), Vrăjitoarea, Pitu. U.T.A.: Papp, Diaconescu, G. 
Radu (49 Ciubuncan), Găman (76 Baciu), Panin, Todea, Zaha, 
Almășan, Drăgan (76 Turcan), Mariș.

i Declarații după încheierea partidei J 

Silviu Dumitrescu, antrenor principal Rocar București
Am studiat foarte atent jocul 

adversarilor noștri în câteva 
meciuri, am trimis și antrenorul 
secund la două jocuri, am dispus 
și de 3-4 casete, astfel că echipa 
din Arad nu putea să aibă nici o 
surpriză pentru noi. în ceea ce 
privește prezența noastră în 
primul eșalon, mai avem câte 
ceva de făcut, fiindcă actualul lot 
nu poate face față în Divizia A și

vor trebui făcute multe retușuri. 
Deci ne vom înțelege la nivelul 
conducerii să aducem câțiva 
jucători de certă valoare sau de 
perspectivă care să ne dea ga
ranție că vom face o figură fru
moasă în Divizia A. întrebat dacă 
rămâne la Rocar, cunoscutul an
trenor s-a rezumat să precizeze: 
“depinde". De ce? Numai dum
nealui știe.

Marin Lupșa, președintele clubului U.T.Arad
Acum toată lumea este su

părată, atât noi cât și jucătorii 
și suporterii. Ai noștri nu au 
evoluat la nivelul corespun
zător, dar să nu uităm că UTA 
a avut un parcurs extraordinar 
după un an în care noi ne-am 
salvat existența în eșalonul al 
doilea, după un tur așa și așa 
și un retur fulminant, am ajuns 
pe locul II care ne-a dat dreptul 
să participăm la baraj. Repriza 
I a fost mai slabă, Rocar a 
construit mai mult, și-a creat 
ocazii și a marcat și un gol. în 
repriza a II- a când am avut un 
om în minus, UTA a jucat destul 
de bine, ratând câteva bune 
ocazii de gol, la fel ca și ad
versarii noștri. Pe ansamblu 
bucureștenii au meritat să 
câștige, dar nu consider că 
echipa are o valoare de pro
porții. Au câțiva jucători cu ex- 
Deriență care au contat în obți

nerea victoriei. UTA a început 
foarte tensionată jocul, dar 
mulți consideră că în partea a 
doua am jucat mai bine ca ei.

XXX
în declarația sa antreno

rul Fr. Tisza a subliniat că a 
mizat să iasă la pauză cu un 
egal și apoi în repriza a doua 
UTA să-și pună în valoare 
forța de atac așa cum a făcut- 
o în campionat când a câștigat 
câteva meciuri. Din păcate 
tracul, tinerețea jucătorilor săi 
-10 fotbaliști din lot fiind tineri 
de 20-21 de ani - au făcut ca 
UTA să nu obțină promovarea. 
Antrenorul arădean crede că 
după mulți ani de activitate la 
echipele de juniori la seniori 
trebuie să-și ia un respiro și 
să se întoarcă la tinerii săi jucă
tori de 16-17 ani și să promo
veze la seniori mulți tineri ta- 
lentați.

Ț Barajul pentru promovare 

‘ în Divizia BI 
i
I
I
I
i

Juventus București ■ 
Petrolul Brăila 3-2

S-au întâlnit două echipe de 
I forțe aproximativ egale, cu un plus 
I pentru bucureșteni, în care antre- 
! norii celor două formații au căutat 
I să îmbine cât mai fericit experiența 
I cu tinerețea unor jucători. în acest 
! meci bucureștenii s-au și impus, 
I câștigând cu 3-2. Elevii antrenorului 
I Mihai Stoica a fost necesar să se 
! întrebuințeze serios pentru a câș- 
I- tiga partida și totodată promovarea 
I în Divizia B. Proaspăta promovată în 

eșalonul al doilea al fotbalului ro- 
I mânesc dispune de câțiva jucători 
| experimentați - Pena, Țâră, Zam- 

firescu, FI. Simion, Godeanu, alături 
I de câțiva tineri talentați - Zeciu, Gri- 
| gore, Dinu. Jocul s-a disputat la 
. Plopeni.

FlacăraRm. Vâlcea- 
Sticla Arie șut Turda 5-4 

1 La sfârșitul celor 90 de minute 
regulamentare de joc, pe stadionul 

I din Sibiu, rezultatul a fost nedecis 
I 1 -1. Au urmat prelungirile și nici una 

dintre echipe nu a putut înscrie. Au 
I urmat loviturile de la 11 m. Vâlcenii 
I au transformat 5, turdenii doar 4. 
. Deci, scor final 5-4 în favoarea 
I elevilor antrenorului vâlcean, Marian 

Bașno, care au promovat în Divizia 
B.
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FCM Bacău -
Ararat Erevan 0-1

Nici nu s-a încheiat bine anul 
competițional și băcăuanii au fost 
nevoiți să intre din nou pe teren, să- 
și apere șansele în fața unei echipe 
necunoscute Ararat din Erevan. 
Gazdele au mai avut un handicap: 
din motive de ei știute, Halagian se 
afla în tribună, iar pe banca tehnică 
prof. Gh. Poenaru. Gazdele au do
minat, dar haotic, fără orizont și 
eficiență pe tabela de marcaj. Oas
peții au înscris în min. 68 prin Anto-

| nian și au mai ratat de vreo trei ori. 
în min. 58, Baicu de la gazde a irosit 
și el golul, când s-a aflat singur în 
careu și a dat pe lângă poartă!

început slab în Cupa UEFA a 
echipei din Bacău, generat și de 
lipsa antrenorului principal Halagian.

Ceahlăul P.N. -
Ekrans Lituania 1-0
Și Ceahlăul Piatra Neamț a 

avut de înfruntat o misterioasă 
echipă lituaniană, nereușind așa 
cum se crezuse că va obține 
ușor o victorie la scor. Deși au 
dominat mai mult, gazdele n-au 
reușit să înscrie decât un gol, în 
minutul 57, prin Alistar.

Așadar, victorie la limită, care 
demonstrează de fapt că și aceas
tă partidă a fost privită cu super
ficialitate, gazdele subapreciind 
posibilitățile fotbaliștilor din Lituania. 

^Să vedem ce va fi în retur.

CFR MARMOSIM - 
PARÂNGUL LONEA 4-1

întâlnirea între CFR Marmosim (locul 4 în 
clasament, revelația campioantului ’98-'99 în 
Divizia D a județului nostru) și Parângul Lonea, 
liderul clasamentului, nu mai avea mare impor
tanță pentru stabilirea locurilor la acest sfârșit 
de sezon fotbalistic: Parângul își asigurase 
primul loc și deci promovarea în Divizia C și 
CFR Marmosim, 4 nu mai putea nici să urce, 
nici să coboare, indiferent de rezultatul acestei 
partide. Cu toate acestea, la stadion au venit 
mulți simerieni și chiar deveni. De ce? Să vadă 
echipa la lucru fiindcă la Simeria se practică 
un fotbal frumos, cu acțiuni ofensive bine 
realizate, spectaculoase și eficiente! Aici au 
trebuit să se recunoască învinse și primele trei 
clasate- Parângul, Victoria Călan și Dacia 
Orăștie. După partide viu dispu
tate, într-un spirit de fair-play.

Așa s-a întâmplat și duminică 
în meciul cu liderul clasamentului. Elevii lui Nicu 
Alexiuc - un adevărat meseriaș, ascultat și 
respectat de fotbaliști și public -, au demon
strat și în acest joc că și-au însușit bine sche
mele tehnico-tactice, că timpul de pregătire a 
fost întrebuințat cu folos. Din primul până în 
ultimul minut al partidei, gazdele s-au aflat la 
cârma jocului. Lipsiți de aportul câtorva titulari, 
oaspeții au fost dominați trecând - în prima 
repriză îndeosebi - sporadic în terenul gaz
delor, incursiunile lor fiind stopate, de regulă, 
înainte de a ajunge în careul simerienilor. în 
prima parte a jocului Pepenar (argintul viu al 
înaintării),. Feri, Biri, Urzică, Jolvinschi și alți 
coechipieri de-ai lor au trecut de câteva ori pe 
lângă deschiderea scorului.

Simerienii au început debordant cea de-a 
doua repriză. La primul lor atac, în min. 46, 
Lovas respinge în față un balon expediat cu 
forță de la 25 de metri și Pepenar, aflat pe fază, 
șutează cu sete în plasă: 1-0. După numai un 
minut, o acțiune de atac de toată frumusețea, 
în care mingea a circulat cu viteză și precizie 
pe la patru jucători, ajunge la Urzică (harnic și 
conștiincios în ambele faze ale jocului) și 
acesta îl execută, fără replică, pe Lovas: 2-0. 
Oaspeții răspund și ei prin câteva contra
atacuri, dar acțiunile lor erau destrămate de 
apărarea gazdelor în frunte cu Stan, Davidoni, 
Jolvinschi - mereu urcat și în atac -, Sicoe. 
Simerienii, care au jucat și pentru tribună, au 
fost preocupați și să mai marcheze. Astfel că 
în min. 74 o acțiune pornită de la centrul tere
nului, cursivă, rapidă, inițiată de Mureșan și 
continuată de Pepenar și F. Biri, Mureșan a ajuns 
în careul oaspeților și a înscris spectaculos 
pentru 3-0! Șase minute mai târziu, Feri Biri - ce a 
combinat deseori cu Pepenar, Urzică și ceilalți 
coechipieri - a fost excelent lansat în cursă și de 
la centrul terenului se angajează într-o cursă în 
plină viteză și, deși talonat de doi apărători, 
înscrie plasat 4-0. Când nici nu mai sperau, în min. 
90, gazdele reușesc golul de onoare prin Movilă, 
care înscrie dintr-o lovitură liberă de la 20 de 
metri, excelent plasată în vinclu din stânga lui 
Sava: 4-1, scorul final al meciului.

CFR Marmosim: Sava, Stan, Sicoe, 
Davidoni, Jolvinschi, Avasiloaie, Bal, 
Chiorean (3 Feri Biri), Urzică (85 Zoly Biri), 
Varga, (65 Mureșan), Pepenar.

PARÂNGUL: Lovas, Constantin, Muntoiu, 
Simeanu, Gherase (55 Lupa), Kalai, Kandut, 
DaJ, Năcreală (47 Câmpian), Movilă, Apetrei.

Bun arbitrajul brigăzii B. Popescu, C-tin 
Dănilă și Cornel Pop. $ CERBU

TRANZIȚIA A AFECTAT SERIOS 
FOTBALUL HUNEDOREAN

Sezonul competițional 1998-1999 al Diviziei D a stat sub 
semnul dificultăților financiare cu care s-au confruntat toate 
echipele participante. Mineritul și siderurgia, sponsori tradiționali 
ai fotbalului hunedorean, au fost serios afectate de restructurări și 
disponibilizări astfel că nu au mai putut susține ca pe vremuri 
echipele de fotbal. In consecință, majoritatea cluburilor abia au 
găsjt bani pentru deplasări și baremul arbitrilor, de salarii ori 
prime pentru jucători fiind doar foarte rar vorba. Culmea difi
cultăților generate de tranziție a fost consemnată chiar în debutul 
sezonului când Minerul Livezeni a fost exclusă din campionat din 
cauza a două neprezentări consecutive impuse în principal de 
lipsa banilor.

Totuși, după cum aprecia și prof. Mircea Sărbu-președintele 
AjF Hunedoara "în ciuda greutăților financiare campionatul s-a 
derulat fără evenimente deosebite, echipele făcând serioase 
eforturi pentru a menține nivelul competiției la un standard de joc 
destul de ridicat. ”

Lupta pentru promovare a fost foarte strânsă și spectaculoasă 
ea implicând trei echipe- Parângul Lonea, Victoria Călan și Dacia 
Orăștie- mai mult chiar decât în diviziile B sau C. In schimb, nu a 
existat o luptă asemănătoare și pentru evitarea retrogradării, în 
acest sezon nici una din echipe neftind condamnată la a lua drumul 
Campionatului județean. Pentru a se evita în viitor această situație 
din Campionatul județean au promovat în acest an patru echipe: 
trei de pe Valea Mureșului-Casino Ilia, Victoria Dobra șl Retezatul 
Hațeg și una din Valea Jiului- Universitatea Petroșani. Principalul 
minus al acestei ediții de campionat a fost neglijarea echipelor de 
juniori, multe cluburi neputând să asigure echipament, mingi ori 

^mijloace de transport pmiru ucc<tc rchi/M- (C M.f

OASPEȚII MERITAU MĂCAR UN 
EGAL

CONSTRUCTORUL
HUNEDOARA -

METALUL CRIȘCIOR
3-1 (1-0)

Ultima etapă a diviziei D a programat pe 
stadionul Constructorul din Hunedoara o 
întâlnire între două dintre echipele care nu 
au avut o evoluție prea fastă în această 
ediție de campionat. în consecință și nivelul 
calitativ al partidei a fost destul de modest. 
Jocul ambelor echipe a avut de suferit din 
cauza numeroaselor pase greșite, a exe
cuțiilor tehnice defectuoase și a lipsei unor 

partituri tactice bine puse la 
punct. Astfel că și majoritatea 
acțiunilor întreprinse spre cele 

două porii au fost lente, previzibile și lipsite 
de spectaculozitate.

Oaspeții au venit la Hunedoara deciși să 
se apere, dar evoluția anostă din prima re
priză a tinerilor jucători gazdă i-a invitat la atac, 
brădenii ratând trei uriașe ocazii.în minutul 6 
Cor dejoacă printr-o pătrundere individuală 
ieșirea la ofsaid a apărării gazdă dar șutul său 
e respins în bară de portarul hunedorean.în 
minutul 23 Bărăștean profită de o bâlbă a 
apărării hunedorene dar lobul său din mar
ginea careului trece peste poartă. în minutul 
33 Cor îl deposedează pe Popa, scapă singur 
spre poartă dar finalizarea jucătorului brădean 
este imprecisă. Contrar cursului jocului și 
demonstrând încă o dată că ocaziile ratate se 
răzbună, în minutul 45 după o lovitură liberă 
executată de Nanu gazdele au deschis 
scorul, Istina reluând cu capul îrr plasă mingea 
boxată neinspirat de Boglea și 1-0.

în repriza secundă aspectul jocului s-a 
schimbat radical. Noii intrați în echipa hune- 
doreană- veteranii Roșu și Ureche - au adus 
limpezime jocului gazdelor care în consecință 
au jucat mai bine punctând de două ori. înainte 
însă de înscrierea acestor goluri am asistat la o 
fază mai rar întâlnită pe terenurile de fotbal: în 
minutul 60 căpitanul oaspeților Deoancă iritat de 
indicațiile primite de pe propria bancă tehnică a 
părăsit terenul lăsându-și echipa în inferioritate 
numerică. Astfel că în minutul 64 Ureche a 
centrat de pe extrema stângă iar Istina a reluat 
cu capul în plasă și: 2-0. Apoi, în minutul 75 
Istina, cel mai bun jucător al gazdelor, a avut o 
frumoasă acțiune personală pe banda stângă, 
șutul său fiind deviat în propria poartă de Ursu 
și: 3-0. Golul de onoare al oaspeților a fost 
înscris de Bărăștean în minutul 82 care a 
fructificat o centrare de pe aripa stângă a lui 
A.Hurdea și: 3-1. Până la final oaspeții au mai 
ratat două bune ocazii de gol prin Cor (min.85) 
și Bărăștean (min.87).

Bun arbitrajul brigăzii devene formate 
din Sorin Ciotlăuș - la centru și Marian 
Lucaci și Eugen Ambruș -asistenți.

CONSTRUCTORUL: Sas- Vereș, Ma
nea, Bușe (55 Ureche), Spătaru - Florian, 
Popa, Nanu, Borza (64 Manolache), Grosu 
(46 Roșu), Istina (76 Vințan).

METALUL :Boglea (46 David)- Gavrilă, 
Cioară, Jorja (2 A. Hurdea- 60 D.Hurdea), 
Deoancă, lancu, Tulea, M. lancu, V. Iga, 
Bărăștean, Cor. Ciprian MARiNUT

DIVIZIA D
Rezultatele etapei a 26-a din 20 iunie: CIF Aliman Brad - 

Minerul Aninoasa 0-0; Constr. Hunedoara - Metalul Crișcior 3-1; 
CFR Marmosim Simeria - Parângul Lonea 4-1; FC Paroșeni Vulcan 
- Minerul Ghelari 3-0 (N); Minerul Teliuc - FC Dacia Orăștie 2-1.

CLASAMENTUL FINAL EDIȚIA 1993-1999
1. Parângul Lonea 22 18 1 3 65-27 55
2. Victoria Călan 22 16 2 4 61-21 50
3. Dacia Orăștie 22 16 1 5 56-14 48*
4. CFR Marmosim Sim. 22 13 3 6 53-24 42
5. Minerul Aninoasa 22 11 2 9 40-25 35
6. FC Paroșeni Vulcan 22 8 4 10 29-28 28
7. Metalul Crișcior 22 8 1 13 29-53 25
8. Minerul Bărbăteni 22 7 2 13 27-52 23
9. Constructorul HD. 22 7 1 14 26-57 22
10. Minerul Ghelari 22 7 1 14 41-57 22
11. Minerul Teliuc 22 6 3 13 29-45 21
12. CIF Aliman Brad 22 3 3 16 13-66 12

* Echipă penalizată cu un punct.

Steaua în vacanță
Imediat după succesul din Cupă au început scurta vacanță 

de vară care va dura doar până la 30 iunie. Cei mai mulți 
fotbaliști au preferat să-și petreacă concediul în țară, la munte și 
la mare, alții - Lăcătuș, Belodedici - pleacă peste hotare. Curios, 
unii se pregătesc chiar de plecare la alte echipe. Este vorba de 
Damian Militaru, Mihai Szekely și probabil portarul Tene.

întrucât în acest an nu se va mai disputa Supercupa dintre 
Rapid și Steaua, cele două loturi pot să-și organizeze pregătirile 
cum cred de cuviință. în cadrul preparativelor, steliștii vor 
participa la un turneu în Franța în perioada 8-19 iulie. La 10 iulie 
Steaua se va confrunta cu Olympique Marseille, la Auch.
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Pământul se lucrează mai 
mult din coasă

Comuna Baia de Criș 
cuprinde, în zonă ei de 
competență administrativă, 
nouă sate. De la secretarul 
primăriei, dna Dorina Micula, 
am aflat că transferul de 
proprietate a pământului este 
în mare parte finalizat. 
Acordarea titlurilor de 
proprietate s-a terminat în 
satele Baldovin, Cărăstău, 
Lunca, Văleni și în centrul de 
comună, Baia de Criș. La 
Căraci și Țebea procesul 
este în curs de desfășurare, 
în timp ce găsirea tardivă a 
unui specialist topograf face 
ca la Rișculița înmânarea 
titlurilor de proprietate să fie 
abia la început. Sunt înre
gistrate 850 de cereri de 
împroprietărire “in extenso", 
pentru suprafețe agricole și 
de pădure conform Legii 
169/1997. Suprafața agri
colă solicitată în plus însu
mează 286 de ha, iar cea de 
pădure 1398 de ha. Peste 
170 din cei care cer pădure 
nu și-au însoțit cererea cu 
acte doveditoare, numărul 

celor ce au prezentat docu
mentație incompletă fiind 
însă mult mai mare.

La fel ca în multe alte părți 
și la Baia de Criș sunt mulți 
proprietari, dar puțini 
producători și beneficiari ai 
tumultului roditor al ogorului. 
Părerile sunt împărțite în 

( La Baia de Criș~^ 

ceea ce privește suprafața de 
teren agricol rămasă 
nelucrată în acest an. Dacă 
secretarul primăriei presu
punea că cca. 70 la sută din 
teren a fost lucrat, directorul 
Agromecului din comună, dl 
Remus Tabacu, răstoarnă 
complet “scorul", atunci când 
opinează că doar 30 de 
procente din terenul agricol 
a fost lucrat. “Undeva mai 
aproape de adevăr ne si
tuăm, preciza dna ing. Argen
tina Borza, din cadrul cen
trului agricol Baia de Criș, 
dacă spunem că jumătate 
din suprafața agricolă a 

comunei a rămas necul
tivată în acest an. Au fost 
cauze legate de conjunc
tură, timp nefavorabil, 
inundații, dar și motive de 
fond ce țin de nepotrivirea 
care există și se adâncește 
între veniturile țăranilor și 
prețul lucrărilor agricole”. în 
aceste condiții, peste 
jumătate din terenul agricol 
este “cotropit” de culturi 
perene, plante de nutreț și 
fânațuri. Astfel, peste plug 
și combină, suverană pe 
lanurile Băii de Criș este 
coasa. Rațiunea pentru 
care oamenii preferă acest 
gen de agricultură ieftină 
sunt câștigurile mai bune 
pe care le pot obține din 
creșterea animalelor. 
Patrimoniul zootehnic al 
comunei s-a păstrat con
stant în ultimii ani 
numărând 1581 capete bo
vine, 782 porcine, 1365 
ovine, 195 cabaline și 194 
de caprine.

A. SĂLĂGEAN

Al treilEa 
magazin 

COMSER se 
deschide aii 
la Petroșani
Abordând o politică comercială 

“agresivă”, societatea comercială 
“COMSER” din Hunedoara și-a 
propus să-și dezvolte o rețea de maga
zine in principalele orașe ale județului. 
După Hunedoara și Deva urmează la 
rând municipiul Petroșani unde firma 
își deschide astăzi un nou magazin. 
Specializată pe comercializarea 
produselor din domeniile tehnicii de 
calcul, comunicațiilor și telefoniei mo
bile, societatea comercială “COMSER" 
din Hunedoara dorește să-și lărgească 
piața și ia nivelul consumatorilor 
"domestici" de tehnică de calcul. Și 
la Petroșani oferta este extrem de 
generoasă comercializându-se 
calculatoare, aparate multifuncționale 
de tip “Xerox”, telefoane mobile, 
precum și un număr variat de 
consumabile. (A.S.)
\_ _________________ /

în interesul 
satului

La sfârșitul lunii mai, în satul 
Prihodiște, comuna Vața de Jos, s-a 
dat în folosință un pod peste pârâul 
ce trece prin localitate. Am stat de 
vorbă în acest sens cu dl Dumitru 
Honcescu, delegatul satului, cel ce s-a 
situat în fruntea participării oamenilor 
la realizarea acestui obiectiv de 
interes public.

- A veam mare nevoie de acest pod 
- ne-a spus interlocutorul. Am ridicat 
problema în consiliul local și s-a 
aprobat construcția acestuia. Așa că 
am pornit la treabă.

- Ce contribuție a avut primăria?
- Ne-a asigurat materialele - 

ciment, lemn ș.a. Munca a fost 
efectuată de oamenii din sat. Toți 
bărbații apți de muncă ■ cu mici 
excepțiii - au luat parte la construcția 
podului. Am făcut un pod din lemn, dar 
zdravăn.

- Care dintre săteni a muncit mai 
vârtos ?

-Alun Loiiș, Pera Vîrtei, Rista Feier, 
Virgil C io fiica și alții. La unu! din 
capetele podului au ridicat și o troiță. 
Esențial este că am realizat un 
obiectiv care este în interesul satului, 
în folosul oamenilor.

Traian BONDOR

12 SALARII PENTRU
TOTI DISPONIBILITĂȚII 

» »
Alexandru Athanasiu a anunțat adoptarea, în ședința 

de săptămâna trecută a Executivului, a Legii privind 
reinserția socială, inițiativă care are la bază un proiect al 
PSDR. Prin actualul act normativ, toți salariații din 
România, cu excepția celor din administrația publică 
centrală și locală, vor putea beneficia, în cazul 
disponibilizărilor colective, de plăți compensatorii de 
până la 12 salarii.

La Sala Palatului din 
București a avut loc 
reuniunea Ligii Naționale a 
Primarilor și Consilierilor 
din PDSR. Participanții, în 
număr de aproape 5000, 
au dezbătut probleme 
legate de strategia PDSR 
pentru perioada rămasă 
până la alegeri, stoparea

PDSR și-a prezentat oferta electorală
crizei sociale, economice și 
politice. Ion Iliescu, 
președintele PDSR, le-a 
prezentat primarilor și 
consilierilor oferta 
electorală pe care acest 
partid se va baza în alegerile 
din anul 2000. Oferta 
politică are 15 puncte, între 
care se află programul de

sprijinire și dezvoltare a 
sectorului privat,
relansarea investițiilor și 
stimularea exporturilor. în 
ceea ce privește 
proprietatea, oferta PDSR 
prevede ca foștii 
proprietari să-și poată 
redobândi drepturile 
asupra imobilelor, potrivit

Legii 112/1995, sau 
despăgubire la prețul 
pieței, precum și 
protecția chiriașilor. în 
plan politic, PDSR 
consideră că singura 
soluție pentru
scoaterea țării din criză 
sunt alegerile antici
pate.

CONNEX te cheamă la START

UN START
PENTRU O CURSĂ LUNGĂ

Dacă vrei să fii învingător, regula numărul unu este să intri în cursă cu orice preț. 
CONNEX ți-a pregătit însă un tarif special. Pentru ca tu să iei startul fără eforturi.

Acum poți porni pe drumul comunicării cu numai 5$. Este cel mai ieftin abonament 
și e un start pentru o cursă lungă alături de CONNEX.

Tariful pentru apeluri în rețeaua CONNEX este de numai 0,10$/min. 
Și tot de la CONNEX ai o ofertă promoțională excepțională: 

conectare gratuită pentru totdeauna și abonament gratuit 
pe două luni*.

♦Oferta este valabilă pini la 30 iunie. Prima șl a treisprezecea lună.

CONH£<
Viitorul Sună Bine
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ANUNȚ PUBLICITARt

pentru vânzarea de acțiuni prin LICITAȚIE CU STRIGARE
FONDUL PROPRIETĂȚII DE STAT, Direcția Teritorială județeană Hunedoara, 

cu sediul în Deva, str. 22 Decembrie, nr. 37A, scoate la vânzare prin LICITAȚIE CU 
STRIGARE, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 88/1997,

aprobată prin Legea nr. 44/1998 și HG 55/98, modificată și completată cu HG nr. 361/ 98, 68,72% 
(6.235 acțiuni) din acțiunile Societății Comerciale “INFOMIN” - SA, cu sediul în Deva, str. 22 
Decembrie, nr. 37A, județ Hunedoara, cod fiscal R 2665272, număr de înmatriculare la Oficiul 
Registrului Comerțului J 20/2115/ 1992, având:

Obiectul principal de activitate: Cercetări și proiectări în domeniul automatizării și conducerii 
proceselor tehnologice în industria minieră, proiectare, consultanță în informatică și management, 
proiectare, execuție, reparații aparatură electronică și tehnică de calcul, prestări servicii către 
populație, reparații audio-video, electronice, electrocasnice. ,

Capitalul social (conform ultimei cereri de înscriere de mențiuni la O.R.C.): 226.875 mii lei. 
Cifra de afaceri (conform bilanțului contabil din anul 1998): 1.398.575 mii lei
Profit în 1998: 10.346 mii lei
Structura actionariatului la data de 14.04.1998 este:

Acționar Nr. acțiuni %
FPS 6.236 68,72
SIF 1.079 11,89
PPM 1.639 18,06
MANAGER 121 1,33
TOTAL 9.075 100,00

s.

Prețul de ofertă de vânzare este de 38.400 lei/acțiune, iar valoarea pachetului de acțiuni scos 
la vânzare este de 239.424.000 lei. FPS își rezervă dreptul de a păstra 1 (una) acțiune nominativă 
de control.

DOSARUL DE PREZENTARE a societății comerciale poate fi procurat zilnic de la Direcția 
Teritorială a Fondului Proprietății de Stat Hunedoara, între orele 8-16, până în ziua precedentă 
organizării licitației, inclusiv.

Prețul de vânzare al DOSARULUI DE PREZENTARE de 500.000 lei, taxa de participare în 
valoare de 250.000 lei și garanția de participare în valoare de 7.084.519 lei vor fi achitate la casieria 
vânzătorului - sediul Direcției Teritoriale FPS Hunedoara sau în contul nr. 5122001 deschis la 
Trezoreria Statului BNR - Deva, cod cont 50555351169.

Documentele pe baza cărora se eliberează DOSARULUI DE PREZENTARE sunt:
- copie după dovada de achitare a prețului DOSARULUI DE PREZENTARE; .
- buletin de identitate sau pașaport (în cazul persoanelor fizice române/străine);
- delegație din partea societății comerciale ofertante.
Pentru participarea la licitație este obligatorie procurarea DOSARULUI DE PREZENTARE.
Licitația va avea loc în data de 8.07.1999, ora 11, la sediul Direcției Teritoriale FPS Hunedoara, 
în caz de neadjudecare la prima ședință, se va organiza cea de-a doua ședință a licitației la data 

de 15.07.1999, la aceeași oră.
Taxa de participare la cea de-a doua ședință de licitație este obligatorie pentru toți participanții.
Pentru participarea la cea de a doua ședință de licitație se mai pot procura DOSARE DE 

PREZENTARE și de către alți ofertanți în condițiile prezentate mai sus.
Pentru persoanele fizice/juridice străine plata DOSARULUI DE PREZENTARE, a taxei de 

participare și a garanției de participare se face în contul nr. 251.121.710.001 de devize convertibile 
în USD deschis la EXIMBANK, la cursul valutar comunicat de Banca Națională a României la data 
achitării acestora.

Pentru participarea la licitație, ofertanții vor depune documentele prevăzute la art. 51 în HG 55/ 
1998, modificată și completată în plic sigilat cel mai târziu cu o oră înainte de începerea licitației la 
sediul de mai sus.

Persoanele fizice/juridice străine vor efectua plata Contractului de vânzare - cumpărare în devize 
convertibile, la cursul valutar, comunicat de Banca Națională a României, în ziua ținerii licitației.

Ofertanții pot ordona societății bancare la care au deschis contul principal să emită o scrisoare 
de garanție bancară valabilă120 de zile calendaristice de la data depunerii documentelor.

Alte relații privind societatea comercială se pot obține de la FPS - D.T. Hunedoara - dna Rozalia 
Secașiu, tel. 054/211089; 054/214503, zilnic între orele 10-13.

Informații suplimentare privind oferta FPS se pot obține consultând site-ul cu adresa www.sof.ro. z
ANUNȚ PUBLICITARt

pentru vânzarea de acțiuni prin LICITAȚIE CU STRIGARE

FONDUL PROPRIETĂȚII DE STAT, Direcția Teritorială județeană Hunedoara, cu
sediul în Deva, str. 22 Decembrie, nr. 37A, scoate la.vânzare prin LICITAȚIE CU STRIGARE, în 
conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998 și HG
55/98, modificată și completată cu HG nr. 361/ 98, 100% din acțiunile Societății Comerciale 

“SERVAGRA” - SA, cu sediul în Deva, str. Hărăului, nr. 41, județ Hunedoara, cod fiscal R 8658290, 
număr de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului J 20/769/ 1996, având:

Obiectul principal de activitate: producerea, achiziționarea și industrializarea produselor 
agrozootehnice; producerea și comercializarea legumelor și fructelor; producerea de semințe și material 
săditor.

Capitalul social (conform ultimei cereri de înscriere de mențiuni la O.R.C.): 217.000 mii lei.
Cifra de afaceri (conform bilanțului contabil din anul 1998): 515.400 mii lei 
Pierdere în anul 1998: 107.857 mii lei
Structura actionariatului la data de 9.11.1998 este:

Acționar Nr. acțiuni %
FPS 8.680 100
SIF
PPM
MANAGER
TOTAL 8.680 100,00

Prețul de ofertă de vânzare este de 25.000 lei/acțiune, iar valoarea pachetului de acțiuni scos la 
vânzare este de 217.000.000 lei.

DOSARUL DE PREZENTARE a societății comerciale poate fi procurat zilnic de la Direcția Teritorială 
a Fondului Proprietății de Stat Hunedoara, între orele 8-16, până în ziua precedentă organizării licitației, 
inclusiv.

Prețul de vânzare al DOSARULUI DE PREZENTARE de 500.000 lei, taxa de participare în valoare 
de 250.000 lei și garanția de participare în valoare de 6.510.000 lei vor fi achitate la casieria vânzătorului
- sediul Direcției Teritoriale FPS Hunedoara sau în contul nr. 5122001 deschis la Trezoreria Statului BNR
- Deva, cod cont 50555351169.

Documentele pe baza cărora se eliberează DOSARUL DE PREZENTARE sunt:
- copie după dovada de achitare a prețului DOSARULUI DE PREZENTARE;
- buletin de identitate sau pașaport (în cazul persoanelor fizice române/străine);
- delegație din partea societății comerciale ofertante.
Pentru participarea la licitație este obligatorie cumpărarea DOSARULUI DE PREZENTARE.
Licitația va avea loc în data de 6.07.1999, ora 13, la sediul Direcției Teritoriale FPS Hunedoara, 
în caz de neadjudecare la prima ședință, se va organizarea de-a doua ședință a licitației la data 

de 13.07.1999, la aceeași oră.
Taxa de participare la cea de-a doua ședință de licitație este obligatorie pentru toți participanții.
Pentru participarea la cea de a doua ședință de licitație se mai pot procura DOSARE DE 

PREZENTARE și de către alți ofertanți în condițiile prezentate mai sus.
Pentru persoanele fizice/juridice străine plata DOSARULUI DE PREZENTARE, a taxei de 

participare și a garanției de participare se face în contul nr. 251.121.710.001 de devize convertibile 
îh USD deschis la EXIMBANK, la cursul valutar comunicat de Banca Națională a României la dată 
achitării acestora.

Pentru participarea la licitație, ofertanții vor depune documentele prevăzute la art. 51 în HG 55/ 
1998, modificată și completată în plic sigilat cel mai târziu cu o oră înainte de începerea licitației la 
sediul de mai sus.

Persoanele fizice/juridice străine vor efectua plata Contractului de vânzare - cumpărare în devize 
convertibile, la cursul valutar, comunicat de Banca Națională a României, în ziua ținerii licitației.

Ofertanții pot ordona societății bancare la care au deschis contul principal să emită o scrisoare 
de garanție bancară valabilă120 de zile calendaristice de la data depunerii documentelor.

Alte relații privind societatea comercială se pot obține de la FPS - D.T. Hunedoara - dna Rozalia 
Secașiu, tel. 054/211089; 054/214503, zilnic între orele 10-13.

Informații suplimentare privind oferta FPS se pot obține consultând site-ul cu adresa www.sof.ro.

ANUNȚ PUBLICITARt

pentru vânzarea de acțiuni prin LICITAȚIE CU STRIGARE

FONDUL PROPRIETĂȚII DE STAT, Direcția Teritorială județeană Hunedoara, 
cu sediul în Deva, str. 22 Decembrie, nr. 37A, scoate la vânzare prin LICITAȚIE CU STRIGARE, în 
conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998 
și HG 55/98, modificată și completată cu HG nr. 361/ 98, 86,9085% din acțiunile Societății Comerciale 
“TRANSLOC” - SA, cu sediul în Deva, str. Depozitelor, nr. 2, județ Hunedoara, cod fiscal R 
2112825, număr de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului J 20/178/ 1991, având:

Obiectul principal de activitate: transportul de mărfuri și persoane în trafic intern și international, 
autoservice.

Capitalul social (conform ultimei cereri de înscriere de mențiuni la O.R.C.): 1.866.675 mii lei. 
Cifra de afaceri (conform bilanțului contabil din anul 1998): 2.447.028 mii lei 
Pierdere în anul 1998: 13.607 mii lei
Structura acționariatului la data de 10.11.1998 este:

Acționar Nr. acțiuni %
FPS 64.892 86,9085
SIF - -
PPM 9.750 13,0580
MANAGER 25 0,0335
TOTAL 74.667 100,00

Prețul de ofertă de vânzare este de 25.000 lei/acțiune, iar valoarea pachetului de acțiuni scos 
la vânzare este de 1.622.300.000 lei.

DOSARUL DE PREZENTARE a-societății comerciale poate fi procurat zilnic de la Direcția 
Teritorială a Fondului Proprietății de Stat Hunedoara, între orele 8-16, până în ziua precedentă 
organizării licitației, inclusiv.

Prețul de vânzare al DOSARULUI DE PREZENTARE de 1.500.000 lei, taxa de participare în 
valgare de 2.500.000 lei și garanția de participare în valoare de 48.669.000 lei vor fi achitate la 
casieria vânzătorului - sediul Direcției Teritoriale FPS Hunedoara sau în contul nr. 5122001 deschis 
la Trezoreria Statului BNR - Deva, cod cont 50555351169. <

Documentele pe baza cărora se eliberează DOSARUL DE PREZENTARE sunt:
- copie după dovada de achitare a prețului DOSARULUI DE PREZENTARE;
- buletin de identitate sau pașaport (în cazul persoanelor fizice române/străine);
- delegație din partea societății comerciale ofertante.
Pentru participarea la licitație este obligatorie cumpărarea DOSARULUI DE PREZENTARE. 
■Licitația va avea loc în data de 7.07.1999, ora 11,1a sediul Direcției Teritoriale FPS Hunedoara, 
în caz de neadjudecare la prima ședință, se va organiza cea de-a doua ședință a licitației la 

data de 14.07.1999, la aceeași oră.
Taxa de participare la cea de-a doua ședință de licitație este obligatorie pentru toți participanții.
Pentru participarea la cea de a doua ședință de licitație se mai pot procura DOSARE DE 

PREZENTARE și de către alți ofertanți în condițiile prezentate mai sus.
Pentru persoanele fizice/juridice străine plata DOSARULUI DE PREZENTARE, a taxei de 

participare și a garanției de participare se face în contul nr. 251.121.710.001 de devize convertibile 
în USD deschis la EXIMBANK, la cursul valutar comunicat de Banca Națională a României la data 
achitării acestora.

Pentru participarea la licitație, ofertanții vor depune documentele prevăzute la art. 51 în HG 
55/1998, modificată și completată în plic sigilat cel mai târziu cu o oră înainte de începerea licitației 
la sediul de mai sus.

Persoanele fizice/juridice străine vor efectua plata Contractului de vânzare - cumpărare în 
devize convertibile, la cursul valutar, comunicat de Banca Națională a României, în ziua ținerii 
licitației.

Ofertanții pot ordona societății bancare la care au deschis contul principal să emită o scrisoare 
de garanție bancară valabilă 120 de zile calendaristice de la data depunerii documentelor.

Alte relații privind societatea comercială se pot obține de la FPS - D.T. Hunedoara - dna Rozalia 
Secașiu, tel. 054/211089; 054/214503, zilnic între orele 10-13.

Informații suplimentare privind oferta FPS se pot obține consultând site-ul cu adresa 
www.sof.ro.<_____________________________>

ANUNȚ PUBLICITAR
pentru vânzarea de acțiuni prin LICITAȚIE CU STRIGARE 

(clauză de preemțiune)
FONDUL PROPRIETĂȚII DE STAT, Direcția Teritorială județeană Hunedoara, cu sediul în 

Deva, str, 22 Decembrie, nr. 37A, scoate la vânzare prin LICITAȚIE CU STRIGARE, în conformitate
cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998 și HG 55/98, modificată și completată 
cu HG nr. 361/98, 16,866% din acțiunile Societății Comerciale “SILVANA" - SA, cu sediul în Hunedoara, str. Pța 
Libertății, nr. 16. județ Hunedoara, cod fiscal R 2126243, număr de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului J 20/ 
37/1991, având:

Obiectul principal de activitate: alimentație publică
Capitalul social (conform ultimei cereri de înscriere de mențiuni la O.R.C.): 362.790 mii lei.
Cifra de afaceri (conform bilanțului contabil din anul 1998): 801.859 mii lei
Profit net realizat în 1998: 114.149 mii lei
Structura acționariatului la data de 6.05.1998 este:

Acționar Nr. acțiuni 34
FPS 61.190 16,866
SC Metaco Internațional SA
București 120.569 33,233
PPM 180.956 49,88
MANAGER 75 0,021
TOTAL 362.790 100,00

Prețul de ofertă de vânzare este de 4.527 lei/acțiune, iar valoarea pachetului de acțiuni scos la vânzare este de 
277.007.130 lei.

Având în vedere prevederile art. 5, alin. 6 din HG 55/1998 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind 
privatizarea societăților comerciale și vânzarea de active, modificată și completată prin HG 361/ 1998, FPS acordă 
drept de preemțiune la vânzarea pachetului de 61.190 acțiuni, reprezentând 16,866% din total capital social, aferente 
valorii terenului acționarilor existenți proporțional cu procentul din capitalul social deținut de aceștia înainte de majorarea 
capitalului social cu valoarea terenului. în acest caz metoda de vânzare a pachetului de acțiuni scos la vânzare la SC 
SILVANA SA Hunedoara pentru această etapă conform Legii 44/1998 și HG 55/1998 este NEGOCIERE DIRECTĂ cu 
acționarii existenți care au depus oferte de cumpărare în termen de 30 zile calendaristice de la data prezentului ANUNȚ.

Termenul de depunere a ofertelor este data de 22.07.1999, ora 16, la sediul de mai sus.
în cazul în care nu se exercită dreptul de preemțiune sau nu se acceptă termenele și condițiile propuse de Fondul 

Proprietății de Stat, metoda de privatizare va fi LICITAȚIE CU STRIGARE.
DOSARUL DE PREZENTARE a societății comerciale poate fi procurat zilnic de la Direcția Teritorială a Fondului 

Proprietății de Stat Hunedoara, între orele 8-16, până în ziua precedentă organizării licitației, inclusiv.
Prețul de vânzare al DOSARULUI DE PREZENTARE de 500.000 lei, taxa de participare în valoare de 250.000 lei 

și garanția de participare în valoare de 8.310.000 lei vor fi achitate la casieria vânzătorului - sediul Direcției Teritoriale 
FPS Hunedoara sau în contul nr. 5122001 deschis la Trezoreria Statului BNR - Deva, cod cont 50555351169.

Documentele pe baza cărora se eliberează DOSARUL DE PREZENTARE sunt:
- copie după dovada de achitare a prețului DOSARULUI DE PREZENTARE;
- buletin de identitate sau pașaport (în cazul persoanelor fizice române/străine);
- delegație din partea societății comerciale ofertante.
Pentru participarea la licitație și negociere este obligatorie cumpărarea DOSARULUI DE PREZENTARE.
Licitația va avea loc în data de 29.07.1999, ora 12, la sediul Direcției Teritoriale FPS Hunedoara.
în caz de neadjudecare la prima ședință, se va organiza cea de-a doua ședință a licitației la data de 5.08.1999, la 

aceeași oră.
Taxa de participare la cea de-a doua ședință de licitație este obligatorie pentru toți participanții.
Pentru participarea la cea de a doua ședință de licitație se mai pot cumpăra DOSARE DE PREZENTARE și de 

către alți ofertanți în condițiile prezentate mai sus.
Pentru persoanele fizice/juridice străine plata DOSARULUI DE PREZENTARE, a taxei de participare și a garanției 

departicipare se face în contul nr. 51.121.710.001 de devize convertibile în USD deschis la EXIMBANK, la cursul 
valutar comunicat de Banca Națională a României la data achitării acestora.

Pentru participarea la licitație, ofertanții vor depune documentele prevăzute la art. 51 în HG 55/1998, modificată și 
completată în plic sigilat cel mai târziu cu o oră înainte de începerea licitației la sediul de mai sus.

Persoanele fizice/juridice străine vor efectua plata Contractului de vânzare - cumpărare în devize convertibile, la 
cursul valutar, comunicat de Banca Națională a României, în ziua ținerii licitației.

Ofertanții pot ordona societății bancare la care au deschis contul principal să emită o scrisoare de garanție bancară 
valabilă120 de zile calendaristice de la data depunerii documentelor.

Alte relații privind societatea comercială se pot obține de la FPS - D.T. Hunedoara - dna Elena Vlad, tel. 054/ 
211089; 054/214503, zilnic între orele 10-13.

Informații suplimentare privind oferta FPS se pot obține consultând site-ul cu adresa www.sof.ro.

http://www.sof.ro
http://www.sof.ro
http://www.sof.ro
http://www.sof.ro
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Cuvântul liber........... ...............

Bulzeștii de Sus - Splendoarea unei așezări puțin locuite
Șoseaua, nici bună, nici prea rea, șerpuiește printre 

dealurile calcaroase, despărțite de defileuri pitorești 
cu pâraie montane. înainte de a ajunge în “inima” 
satului, privind în zare, peisajul culminează cu 
frumoasele “bulzuri” (denumire dacică care se tra
duce “bulgăre de caș” datorită formei pe care o au), 
de la care și numele satelor Bulzeștii de Sus și Bulzeștii 
de Jos. Pe alocuri, oamenii lucrau grădinile de pe 
lângă case, căci acolo unde sunt îngrădite culturile 
scapă de atacul cerbilor și al mistreților. Acum, în miez 
de iunie, socul și lămâița sunt încă în floare, clima fiind 
mai răcoroasă decât în alte zone ale județului. Apa 
cristalină a izvoarelor, azuriul cerului, înălțimile 
înveșmântate de verdele pădurilor de molizi și brazi, 
ozonul din atmosferă, păstrăvul zglobiu din ape - sunt 
tot atâtea mărturii că aici nu-i poluare. Dar, în pofida 
acestei realități, a splendorii cadrului natural, satele 
comunei au ramas aproape pustii. Rând pe rând, 
localnicii au părăsit aceste așezări, azi cele șapte sate 
având doar 520 de suflete, media de vârstă fiind 65 de 
ani.

JUSfOUW O MOXOGOm
O monografie a așezării 

conține descrieri ale locurilor, 
dar și date referitoare la numărul 
populației, în prezent depășită 
de realitate. “Climă răcoroasă, 
cu veri scurte și răcoroase, 
ierni prelungite cu precipitații 
abundente... Localnicii se 
ocupă cu creșterea animalelor. 
Culturile de bază sunt cartofii, 

Mândria unui harnic 1
i
Igospodar

; La capătul salului, acolo unde se 'adună văile". Iar case suni 
« doar pe dealuri, există o frumoasă și modernă cabană și o 
| păstrăvărie. Sunt gospodărite și întreținute de familia Hăbuc. Cum 
| n-am mai discutat vreodată cu un “păsțrăvar și paznic de vânătoare", 
| l-am întrebat pe dl llie Hăbuc care este viața aici, departe de oraș și, 
. totuși atât de aproape de civilizație. “Este și grea și ușoară - ne-a 
; spus cu sinceritate. Când este cald, munca-i mai lejeră, pe viscol și 
I îngheț însă este grea. Avem 12 bazine cu păstrăvi, există puiet 
| suficient pentru repopularea apelor din județ. Pentru fiecare vârstă, 
| mâncarea ește diferită. Am obținut în acest an un puiet excepțional .” 
I Dl Hăbuc este un bun gospodar, ceea ce se observă după 
I aspectul cabanei și împrejurimilor, al grădinii de legume. Recent s-a 
; implicat și în amenajarea izvorului de peste drum. “Am văzut cum 
I este la alții, la străini și m-am întrebat atunci că de ce n-ar putea fi și 
| la noi la fel de frumoase și bine întreținute locurile în care muncim și 
| trăim.” Sentimentul de mândrie ce s-a născut atunci în sufletul 
| dumnealui a rămas viu, la fel ca și dorința de a da personalitate 
^acestor popasuri, a le face utile. j

ovăzul, orzul și mai rar grâul... 
Pe muntele Bulz (înalt de 1000 
de metri) crește liliacul 
sălbatic... Altitudinea dealurilor 
este de 700 - 900 metri, 
adevărate cetăți de piatră, 
străjuite de molizi... Valea 
Buizeștiuiui adună celelalte văi 
- cea a Stănileștilor, a 
Giurgeștilor, aRâbarului...

(

întrebare: Cum este 
Bulzeștiul de Sus astăzi?

Răspuns: Deși are nouă 
sate la mare distanță unul de 
altul - Ticera aflându-se la 25 
de km de reședința comunei 
și acolo se ajunge numai pe 
jos - comuna este locuită de 
circa 520 de cetățeni, 
înscriindu-se printre așezările 
rurale mici ale județului.

î: în anii socialismului au 
plecat foarte muiți oameni 
din satele Buizeștiuiui. De 
ce?

R. Din cauza sărăciei. S-au 
dus în special în Banat, au 
coborât la Baia de Criș, Brad 
și mai departe în căutarea

* 
I Mai mult pe drum decât Ia carteI

1 în sat funcționează doar o școală cu clasele I - IV,
1 învățătoarea având șapte copii pe care-i instruiește simultan.
1 începând din clasa a V-a, copiii fac naveta la Baia de Criș și 
• la Brad. Ca să ajungă la autobuzul care pleacă zilnic la ora 
1 5,00 spre Brad, cei care locuiesc sus, pe dealuri, se scoală 
1 la ora 3,00 dimineața, iar seara ajung acasă pe la orele 18-

19-20, căci la înapoiere nu se respectă întotdeauna orarul1 
de mers. “Este foarte greu pentru elevi, este strigător la1 
cer - afirma o săteancă. Cam zece copii sunt în această1 
situație. Unii au abandonat școala. Situația materială nu1 
le-a permis s-o continue. Numai școală nu se mai poate1 
spune că se face."

tirâfl<e§€ cu sârâda die &ât.
unui trai mai bun. Căci la
Bulzeștiul de Sus se trăiește cu 
sărăcia de grumaz. Pământul 
arabil este puțin, iar o mare parte 
a roadelor lui sunt prăpădite de 
mistreți.

î: Din ce trăiesc oamenii?
R: Unii au avut serviciu - pe 

la pădure, la drumuri ș.a., - dar 
au ajuns în șomaj. Așa că, la ora 
actuală, singura sursă de trai 
este creșterea animalelor.

Discuție cu dl Victor Paul, primarul 
comunei Bulzeștii de Sus

Oamenii merg, joia în special, cu 
lapte și brânzeturi la piața din 
Brad, vând viței și animale adulte 
pentru tăiere. Din păcate, 
profitând de sărăcia oamenilor, 
cei ce cumpără animale, plătesc 
foarte puțin - în jur de 7.000 lei/ 
kg. Sunt în comună oameni - și 
nu puțini - care n-au efectiv nici 
cu ce să-și cumpere pâine.

î: Din câte știm există și 
sate unde se trăiește extrem 
de greu. Care sunt acestea?

R:Ticera, Tomnatic, lonilești 
ș.a. unde n-a fost tras încă 
curentul electric. Anul trecut s-a 
electrificat satul Grohot. Avem 
întocmită documentația pentru 
electrificarea satelor Tomnatic și 
lonilești, dar n-avem nici un leu 
pentru această lucrare.

î: Cei ce au plecat, nu dau 
semn să se întoarcă?

R: Nu, că și-au întocmit 
gospodării acolo unde s-au 

așezat. Au venit cațiva și și-au 
revendicat pământul și casele 
părăsite, dar nu vor să se 
restabilească în Bulzeștii de Sus.

î: Cu casele părăsite ce se 
întâmplă?

R: Se uruie. Au venit în 
vremea din urmă vreo 5-6 
oameni din afara comunei, au 
cumpărat case și le-au 
transformat în cabane de 
vacanță. La noi casele se vând 
cu 15-20 milioane de lei.

f: Sunt muiți oameni ce s- 
au înscris ia ajutor social și 

sunt îndreptățiți să-l 
primească?

R: Douăzeci și șase. Dar nu 
am achitat ajutoare din luna 
ianuarie a.c. deoarece n-avem 
bani.

î: Ce buget are pentru 
acest an comuna?

R: Am primit de la bugetul 
de stat 240 de milioane, iar 52 
de milioane este prevăzut să le 
realizăm din venituri proprii. în 
trei luni de acum încolo 
epuizăm bugetul și nu vom 
avea nici de salarii pentru 
lucrătorii primăriei.

î: Și atunci ce veți face? 
închideți primăria ?

/?;Nu, n-o închidem. Sperăm 
să ni se mai dea bani cu prilejul 
rectificării bugetului anunțată 
pentru vara aceasta. Vrem, de 
asemenea, să construim un 
pod la Giurgești pentru care ni 
s-au oferit doar 50 de milioane 
de lei. Sperăm să ni se dea 
bani la nivelul necesarului.

î: Speranța nu doare și 
nici nu costă, nu-i așa ?

R:Așa este. Dar sperăm ca 
speranța noastră să se 
împlinească.

POPAS LA 
“AMURGUL SERII”

Dacă pe magazinul 
cooperației era pus lacătul, cel 
privatizat din Bulzeștii de Jos 
avea clienți. Dl patron Petru 
Furdea vinde produse tip ABC, 
la prețuri mai mici decât ale 
altora și aduce și pâine de două 
ori pe săptămână de la un 
producător particular din Brad. 
Sătenii din Bulzești, Tomnatec și 
Grohot de aici se 
aprovizionează cu cele 
necesare.

A construit în apropierea 
casei și o cabană, care mai 
trebuie doar mobilată și unde va 
oferi spațiu pentru 1-2 familii ce 
vor face un popas în drum spre 
muntele Găina. La “Amurgul 
serii”, cum se numește 
societatea, sunt solicitate acum 
băuturile răcoritoare și berea, 
dar cei ce vor poposi mai multe 
ore aici vor putea servi și 
mâncăruri, mai ales lactate.

O STATISTICĂ
în ultimii trei ani la primărie 

nu s-a oficiat nici o căsătorie. 
Ceea ce nu înseamnă că 
fetele comunei nu se mărită. 
Dar fac cununia în localitatea 
unde domiciliază mirele. în 
perioada trecută din acest an 
s-au eliberat șapte certificate 
de deces. în comună există 
30 veterani de război, 20 de 
handicapați și 102 pensionari. 

ÎNTREPRINZĂTORUL

SC MONTANA SRL Deva, 
administrator dl loan Furdea, a 
deschis recent în Bulzeștii de 
Jos două unități de producție. 
Mai precis este vorba de un 
gater și un atelier de 
confecționat uși, ferestre ș.a. 
Gaterul funcționează cu un 
motor pe benzină și aici se 
lucrează în două schimburi, 
întreprinzătorul intenționează 
să-și extindă și diversifice 
activitatea.

INVOLUȚIE
Dl Gheorghe Draia, locuitor 

al satului Bulzeștii de Jos, s-a 
născut și a crescut în 

Tomnatec. Ne-a spus că pe 
când era copil, satul său natal 
avea câteva sute de gospodării 
fiind comună. Avea școală cu doi 
învățători, prăvălii ș.a. în prezent 
Tomnatecul mai are circa 20 de 
gospodării, oamenii sunt mult 
înaintați în vârstă și trăiesc în 
mare sărăcie.

PIUARUL
Dl Ionel Victor a rămas 

singurul piuar din comună. Pe 
vremuri - cu muiți ani în urmă - 
în localitate erau peste douăzeci 
de asemenea unități. în ultima 
vreme însă femeile nu se prea 
ocupă de torsul lânii și de țesutul 
pănurii. De aceea dl I.V. se ocupă 
mai ales de spălarea covoarelor, 
hainelor de lână ș.a.

FACE CE UREA CU
CASA...

Un om plecat de muiți ani 
din comună s-a prezentat la 
primărie și a cerut să i se redea 
casa pe care a părăsit-o. 
“Duceți-vă și luați-o” i s-a spus. 
Omul a procedat ca atare, așa 

că i-a scos în drum efectiv pe 
Mircea Cociorbea și pe mama 
sa care își petrec nopțile într- 
o șură. Evident, omul nu se 
mută și nu se va muta în casa 
părăsită, dar - cum a zis - este 
a lui și face ce vrea cu ea.

în localitate sunt foarte 
multe gospodării unde trăiește 
un singur om. Muiți dintre cei 
rămași singuri - Vasile Toma, 
Mânu Toma, Lucreția Ionel ș.a. 
n-au copii, nepoți, rude 
apropiate și nici surse de 
venit. De-o vreme încoace nici 
handicapații nu mai primesc 
nimic de la stat. Li s-a spus 
să meargă la primărie să 
ceară să-i ajute. Iar primăria 
n-are de unde.

O RUGA
Cu doi ani în urmă, din 

inițiativa primăriei, pe marginea 
șoselei ce coboară în Bulzeștii 
de Jos a fost înălțată o troiță- 
“rugă" cum i se zice prin partea 
locului. Pe troița din marmură 

albă scrie: “Această sfântă 
cruce este ridicată în memoria 
eroilor și a sătenilor din 
Bulzeștii de Jos".

CEL MAI BĂTRÂN
0M

Cel mai în vârstă om din 
comună este dl Traian Rusu 
din satul Rusești, care poartă 
pe umeri 96 de ani de viață. în 
ciuda vârstei înaintate T.R 
muncește încă, se ocupă de 
animale ș.a. îi urăm ani muiți 
de acum înainte!

nume

Dl Savu Tălmaciu, secretarul 
consiliului local, ne spunea că 
cele mai multe sate ale comunei 
și-au luat numele de la cel al 
primelor familii ce s-au așezat 
în ele. Așa, de pildă, Păuleștii 
vine de la Paul, Giurgeștii de la 
Giurgiu, Ruseștii de la Rusu, 
Stănculeștii. de la Stan, 
Tomnatec de la Toma ș.a. în 
satul Grohot foarte multe familii 
poartă numele de Roman.

“Este o ocazie 
unică și-mi doresc

să pot pleca”
Am întâlnit-o în fața 

primăriei parcurgând de zor, 
cu atenție, niște cursuri. Era 
bibliotecară și în același timp 
directoarea căminului cultural, 
dra Maria Aslău. “Mă 
pregătesc pentru instruirea ce 
se organizează la Bușteni cu 
bibliotecarii din bibliotecile 
publice, în perioada 12-23 iulie 
a.c. și sper că voi pleca - ne- 
a spus. Se va da și un exa
men în urma căruia voi obține 
o diplomă. Am fost anul trecut 
la prima convocare, iar acum 
urmează cea de a doua. Este 
o ocazie unică și-mi doresc 
să pot pleca, dar totul depinde 
de bani."

Biblioteca are 4062 de vo
lume - beletristică, volume 
pentru copii, alte genuri de 
cărți. “Consider - afirma - că 
este o bibliotecă bine dotată, 
după numărul populației și 
posibilitățile materiale ale 
primăriei. Dacă s-ar primi 
anual bani pentru cărți n-ar fi 
rău. Ultima oară am primit în 
1997, anul trecut nu s-au dat... 

Era foarte bine când 
aprovizionarea cu carte se 
făcea prin Biblioteca 
județeană pentru că era o 
siguranță." Are aproximativ 55 
de cititori, cei mai muiți fiind 
elevi. Tânăra bibliotecară 
lucrează aici din ianuarie ’93 
și-și amintește cu bucurie dar 
și cu nostalgie de vremurile 
când încă mai funcționa tabăra 
școlară. “Veneau grupuri de 
câte 20-30 de copii să 
împrumute cărți, pe care le 
recuperam înainte de a 
pleca." Acqm însă tabăra stă 
închisă de vreo doi ani.

Cămin cultural este doar în 
satul centru de comună. “Se 
mai fac aici serbări școlare, 
mai rar se fac nunți și alte 
petreceri și horă atunci când 
are loc târgul de pe muntele 
Găina."

Pagină realizată de:
Estera SÎNA, 

Traian BONDOR 
Foto Traian MÂNU
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ÎN ATENȚIA
PERSOANELOR 

DISPONIBIL IZ A TE CARL 
ȘI-AU ÎNFIINȚAT 

A CTI VITĂ ȚI PR1 VA TE!

SERVICII 
GRATUITE!
CAMA STAR COMPANY

SRL, ÎN CADRUL 
“PROGRAMULUI DE 
REDISTRIBUIRE A 

FORȚEI DE MUNCĂ”, 
OFERĂ ASISTENȚĂ ȘI 

CONSULTANȚĂ 
TEHNICĂ GRATUITĂ 

PENTRU 
DEZVOLTAREA 
ACTIVITĂȚII. ' 

VĂ AȘTEPTĂM LA 
SEDIUL NOSTRU DIN 
DEVA, STR. MIHAI EMI- 
NESCU, NR. 2 (CLĂDIREA 
FUNDAȚIEI PENTRU 
TINERET), SAU PUTEȚI 
OBȚINE INFORMAȚII LA 
TELEFON 230717, ZILNIC 
ÎNTRE ORELE 10,00 -16,00.

Prin oficii poștale din 
județul Hunedoara
Anunțuri de 

mică 
publicitate la 

ziarul 
“Cuvântul 

liber”
La oficiile poștale 

din județul nostru, cu 
excepția celor din raza 
O.T. Petroșani, se pri
mesc, în zilele lucră
toare, anunțuri de 
mică publicitate pen
tru ziarul "Cuvântul 
liber". Adresându-se 
oficiilor poștale, unde 
se obțin toate relațiile 
necesare în acest sens, 
agenții economici și 
persoanele fizice din 
orice localitate au po
sibilitatea să econo
misească timp și bani, 
totodată existând 
șansa reușitei în afa
ceri apelând la servi
ciile ce le sunt oferite 
cât mai aproape de 
firmă sau de domiciliu.

Solicitările se vor 
prezenta la ghișeele 
oficiilor poștale res
pective.

9.00 TVR Cluj-Napoca 
10.05 TVR lași 11.00 TVR 
Timișoara 12.05 Căsuța din 
prerie (s/r) 14.10 Santa Bar
bara (s/r) 16.00 Emisiune în 
limba maghiară 17.30 Fa
milia Simpson (s. da) 18.10 
Sunset Beach (s, ep. 473) 
19.00 Jumătatea ta (cs) 
20.00 Jurnal. Meteo. 
Sport 21.00 Ziua în care 
vin peștii (co. Ger./Anglia/ 
Grecia 1967) 23.00 Jur
nalul de noapte. Sport

TVR 2
9.00 Ultimul tren (r) 

10.00 Ecranul (r) 10.30 Pre
otul și cârciumărița (s/r)

SC COMAT SA DEVA
cu sediul în Deva, str. Depozitelor, nr. 5 

organizează LICITAȚIE PUBLICĂ 
în vederea vânzării următoarelor mijloace 

fixe:
O Autocamion Saviem 7,5 to

O Autoutilitare TVD 14 F- 1,2 to ■ 2 buc. 
Licitația va avea loc la sediul societății în data 
de 5 iulie 1999, ora 10. Licitația va fi deschisă 

(cu strigare).
Garanția de participare la licitație este de 

100.000 lei pentru fiecare mijloc fix licitat și se 
va depune la casieria unității până la data și ora 

începerii licitației.
In cazul neadjudecării tuturor mijloacelor fixe, 
se organizează o nouă licitație în data de 12 

iulie a.c. la aceeași oră.
Informații suplimentare la tel. 092 - 307325 

sau la sediul firmei.

CM44T / OFERTĂ 
/ SPECIAIĂ!

BANI SAU... GEAM TRAS?
ACUM I E PUTEȚI AVEA PE AMÂNDOUĂ 

CUMPĂRÂND GEAM TRAS DE 4 mm DE LA
COMAT DEVA.

informații suplimentare veți obține la tel. 054- 
217210; 233137, int. 148, sau la sediul firmei din 

Deva, str. Depozitelor nr. 5.
Comat DEVA oferă 

PRODUSE PENTRU TOȚI, SERVICII 
PENTRU III CARE.

Expert Center.
Experții recomandă 

această ofertă
Conectează-te la CONNEX prin Expert Center Quasar! 
Numai până la 30 iunie, experții noștri îți vor prescrie 
conectare gratuită și două luni de abonament gratuit* și 
tot in această perioadă, poți cumpăra telefonul Motorola 
D520 CU 69USD**. Nu e nevoie să te programezi! Vino 
direct la Expert Center, conectează-te și vei primi pe loc 
un tricou MYX și un fier de călcat Philips***!

'Prima șl a trahprezacea luni țl numai pentru serviciile vocale. "Firi TVA. în limita «tocului disponibil,numai cu conectare 
la CONNEX. ““Exceptând telefonul Motorola 0520.

DEVA. Bd. □•cabal. Bl. R. Parter
Tal. 054-222.999

11.15 Surprize, surprize
13.15 Rebelul (s) 15.10 
Limbi străine. Franceză 
16.00 Grecia (s, ep. 80) 
16.45 Santa Barbara (s, ep. 
887) 19.10 Dosarele istoriei
20.10 Căsuța din prerie (s) 
22.00 Teatru liric. Maestrul 
Eduard Tumageanian

ANTENA I
6.45 Dimineața devreme 

10.20 Cafea cu parfum de 
femeie (s) 12.30 Sparks (s) 
13.00 Știrile amiezii 13.15 Es
meralda (s, ep. 59) 14.00 Foi
șorul de foc (talkshow) 15.00 
Ape liniștite (s, ep. 63) 16.10 
Luz Maria (s, ep. 34) 17.00 
Știri 17.25 Leonela (s, ep. 41, 
42) 19.00 Observator 20.00 
Filmul săptămânii: Alamo 
Bay (dramă SUA1985) 22.00 
Fără obligații (s, ep. 8) 22.45 
Marius Tucă Show

PRO TV
7.00 Bună dimineața, 

PRO TV e al tău! 10.00 
Tânăr și neliniștit (s/r)
13.10 Parcul Gorki (f/r)
14.30 Oglinda timpului (s) 
15.05 Familia Bundy (s)
16.15 Tânăr și neliniștit (s) 
17.00 Știrile PRO TV
17.30 Aripile pasiunii (s, 
ep. 17) 18.15 Inimă de 
țigancă (s, ep. 17) 19.30 
Știrile PRO TV 20.30 
Renegatul (s, ep. 9) 21.30 
Walker, polițist texan (s, 
ep. 4) 22.15 Știrile PRO 
TV 22.30 Prietenii tăi (s, 
ep. 45) 23.00 Dosarele X 
(s)

PRIMA TV
9.00 Capsula de oxigen 

13.00 Nimeni nu e perfect

Un lucru nemțesc
f

e un lucru
nemțesc.

/

STIHL întîmpină acum 
dorința dumneavoastră 
de a avea o unealtă de grădinărit 
ușor de mînuit, rezistentă, folositoare 
atît la cosit, cît și la retezat lăstărișul.

Motocoasa STIHL este exact unealta 
de care aveți nevoie în gospodărie.

Noi, respectînd tradiția lucrului bine făcut, 
vă asigurăm: cu motocoasele STIHL 
veți face treabă multă și, mai ales, 
veți face treabă bună. Ani de zile.
Ofertă specială:
Cumpărați o motocoasâ STIHL in perioada 
1 mai - 31 iulie și veți primi QjȚOcfi) 
un set de accesorii.

Distribuitor autorizat
S.C. TOUR IMPEXCOMSERV S.R.L.

054/230613; 092/398437
DEVA - B-dul Decebal, Bl.l- HUNEDOARA - B-dul Corvin, bl.9 - 

BRAD - str. Avram lancu, bl.43, parter

Tradiției noastră pentru tine. STIHL

Soluții d 
prin L

(s) 14.00 Jerry Springer 
Show 15.00 Pretutindeni 
cu tine (s) 16.00 Celebri și 
bogați (s) 17.00 Maria 
Mercedes (s) 18.00 Știri 
19.00 Camera ascunsă 
(div.) 19.30 Viper (ș, ep. 
58) 20.20 Pantofi de lux 
(co. SUA/Franța 1990)
22.10 Real TV

ACASĂ
7.00-12.45 Filme și se

riale (reluări) 13.30 Maria 
(s) 14.15 Ultimul detectiv
(r) 16.00 Guadalupe (s) 
17.00 Celeste se întoarce
(s) 18.00 Dragoste și pu
tere (s) 18.45 Căsuța po
veștilor 19.30 Viața noas
tră (s) 20.15 înger sălbatic 
(s) 21.15 Minciuna (s, ep. 
82) 22.00 Milady (s) 23.00 
Rață cu portocali (co. 
Italia 1976)

HB®
10.00 Alergătoarea (dra

mă SUA ’96) 11.30 Zona de 
impact (thriller SUA 1993)
13.15 American Perfekt 
(dramă SUA 1997) 15.00 
Foamea (s) 15.30 Cimitirul 
viu (horror SUA 1998) 17.00 
Tatăl miresei 2 (co. SUA 
1995) 18.45 Jaful (thriller 
SUA 1996) 20.30 Trezirea 
lui Horton (f. familie SUA 
1997) 22.00 Frankenstein 
(horror SUA 1994)

PRO TV - DEVA
07.00 - 10.00 “Bună dimi

neața, PRO TV e al tău!” 
(coproducție cu stațiile locale) 
10.00-10.45 Program comer
cial PRO TV Deva 17.00-
17.30 Știrile PRO TV (copro
ducție) 22.15-22.30 Știrile lo
cale

Redacția nu-și asumă modifi
cările ulterioare intervenite tn 
programele posturilor TV
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□ BERBEC
Nu trebuie să fiți cu nasul 

pe sus, mai ales că aveți 
probleme la locul de muncă. 
Mai bine gândiți-vă cine ar 
putea să vă ajute. Fiți mai 
modești și toate se vor 
rezolva favorabil.

O TAUR
Aveți nevoie de bani pentru 

a nu pierde ocazia unor 
achiziții avantajoase. Să nu 
puneți la inimă dacă atenția 
dv., cadoul oferit, nu a 
provocat reacțiile așteptate.

3 GEMENI
Cei născuți la începutul 

lunii iunie vor avea noroc la 
bani. însă nu sunt în cea mai 
bună formă în privința 
dragostei și a sexului, iar 
comportamentul lor capricios 
irită anturajul.

3 RAC
Nativii zodiei să nu forțeze 

lucrurile ce nu le ies din prima 
încercare. Gândiți-vă, doam
nelor ați putea să-i arătați 
partenerului tot atâta iubire și 
duioșie ca la începutul 
începutului? •

3 LEU
Vă așteaptă o zi calmă, 

plăcută și în zilele ce 
urmează veți fi surprinzător 
de blând și de tolerant. 
Sunteți în formă, atât fizic cât 
și psihic, performanțele dv. 
fiind în creștere.

3 FECIOARĂ
Aveți coșmaruri și, în 

general, un somn agitat. 
Sunteți exagerat de sensibil și 
aveți o imaginație ultrapro- 
ductivă. Starea dv. afectivă 
este contradictorie;

3 BALANȚĂ
Sănătate excelentă! Aveți 

mare grijă de dv. și bine 

faceți. Din cauza sincerității 
ați intrat în bucluc și trebuie 
să vă apărați. Curaj, drep
tatea va învinge!

3 SCORPION
Aveți probleme cu comu

nicarea, mai ales referitor la 
bani, și de aceea vă reco
mandăm să nu deschideți 
subiecte tabu, pentru că 
liniștea contează mai mult.

3 SĂGETĂTOR
Vă așteaptă o zi cu mult 

mai favorabilă decât cele 
precedente. Dați dovadă de 

însuflețire, de avânt și de o 
căldură umană mult mai 
intensă, atât față de familie, 
cât și de colegi.

3 CAPRICORN
Știți ce se spune? Că 

scrierea unei cărți și tipărirea 
acesteia sunt ușoare, cel mai 
greu e de vândut. Partenerul 
dv. ar fi potrivit pentru 
ocuparea postului de revizor, 
nu de supraveghetor.

3 VĂRSĂTOR
Urmăriți-vă cu atenție 

visele, deoarece s-ar putea 
ca astfel să primiți un răspuns 
la problemele nerezolvate. 
Dacă astfel nu apar rezultate, 
cereți sfatul colegilor 
apropiați.

3 PEȘTI
Ziua de azi va fi foarte 

liniștită, poate chiar plictisitoa
re. La locul de muncă domină 
pacea, la fel și acasă. Vă veți 
apropia de cei dragi.

HCBeSCClp
<_________________________ y
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VÂNZĂRI 
CUMPĂRĂRI

• Vând apartament 2 ca
mere, decomandate, două 
balcoane, etaj II, zona Kogălni- 
ceanu. Tel. 212177. (3862)

• Vând casă, curte, grădină, 
livadă, pădure, comuna Băița, 
sat Săliște, 132. (3930)

• Vând garsonieră, confort 
1, Orăștie, Pricazului, bloc 57/ 
22, parter. Tel. 054/247826, 
054/647135, 056/140153 
(3746)

• Vând apartament 2 ca
mere, Deva, Gojdu, parter, tel. 
213198. (2355)

• Vând/schimb casă în Ba- 
tiz, grădină 0,80 ari, cu apar
tament 2 camere, Deva, zonă 
bună + diferență. Informații 
092/487124 (3864)

• Vând apartament, zona 
gării, cu două camere. Infor
mații tel. 712223 (3028)

• Vând casă cu anexe și 
grădină în Zdrapți, Brad, strada 
Transilvaniei, bl. 43, ap. 30 
(1980)

• Vând apartament 2 ca
mere, decomandate, Brad, 
Cuza Vodă, tel. 650386 (1981)

• Cumpăr ARO 243, avariat. 
Informații tel. 718648 (3828)

• Vând mașini înghețată 
ieftin. Tel. 059 341639, 094/ 
171577. (2625)

• Vând și montez parbrize, 
Deva, Dragoș Vodă, nr. 12 A. 
Tel. 233246 (2917)

• Vând orice telecomandă 
pentru televizor (150 000 lei), 
video, satelit, 092/368868 
(OP)

• Cumpărăm piei bovine 
14-22 kg/bucată, orice 
cantitate, termen lung. 
Recepția în București, tel. 
01/3143309, 092/661864, 
Magda. (OP)______________

• Vând cuptor panificație 
rotativ ROTOREVENT, mala
xor 500 litri, 2 cuve inox, 
mașină feliat pâine. Tel. 
234168 (3927)

• Cumpăr talon, eventual și 
caroserie pentru VW LT 35, tel. 
718304 sau 716591 (3025)

• Vând motocositoare de 
București și motocicletă Jawa, 
250 cmc, tel. 092/783850 sau 
Bozeș, nr. 112. (3745)

• Vând tractor U 650, stare 
foarte bună, Fintoag, 144. Tel. 
092/487123. (3935)

• Vând sau închiriez spa
țiu comercial, Hunedoara, 
bd. Dacia, 27. Informații 054/ 
713112 (3029)

• Vând sau închiriez spa
ții comerciale, 25 mp și 50 
mp, eventual schimb cu alte 
spații, în alte zone. Accept 
casă, apartament sau auto
turism. Tel. 092/356273 
(3031)

• Ofer spre închiriere spațiu 
200 mp, tel. 223468 (3860)

• Caut pentru închiriat casă 
sau spațiu comercial pentru 
depozit en-gros. Tel. 058/ 
820101, după ora 15. (3939)

• Ofer spre închiriere gar
sonieră mobilată, pe termen 
lung. Tel. 214913, după ora 
20.

• Ce spuneți de profituri de 
plus 300 dolari/lună fără in
vestiție financiară? Companie 
internațională pregătește 30 de 
persoane în județul Hune
doara, în domeniul de vânzări 
directe. Pentru programări 
sunați la 621446, 094/280444 
(4488)

• Căutăm programatori ex
cepționali, vorbitori de limba 
engleză sau germană. Plata se 
face în valută. Informații tel. 
094/162888. (3936)

• Expert contabil țin evi
dență contabilă pe calcu
lator. Tel. 092/748580, 
620122. (3863)___________

• Agenție selecționează și 
înscrie personal calificat în 
construcții civile. Angajări în 
străinătate. Tel. 094/316346, 
094/360321 (3030).

PIERDERI

DIVERSE

• A.F. “Anca-tenis peste 
apă" Brad anunță completarea 
activității secundare cu acti
vități de proiectare, urbanism, 
inginerie și alte servicii tehnice 
(lucrări de cadastru, geodezie) 
cu respectarea prevederilor
legale. (3928)

• S.C. Prestatorul SA Ha
țeg, str. Decebal, nr. 15 Ha
țeg organizează licitație pen
tru vânzarea de mijloace 
fixe, aprobate la casare, în 
data de 24.06.1999, ora 10, 
01.07.1999, 08.07.1999, 
12.07.1999, la sediul socie
tății. Lista cu mijloacele fixe 
poate fi consultată la sediul 
societății. (7539)

.iwnmc? nr«7iF
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• Societate româno-ita- 
liană vinde utilaje frigorifice 
noi și semiuzate, la prețuri 
avantajoase și în rate. Infor
mații Sebeș, tel. 058/ 
733796,094/558716(3723)

• Termosanitara vă oferă
centrale termice, calorifere, 
țeavă Henko și fitinguri cro- 
mate. Informații Hunedoara, 
str. Dorobanților nr. 12, tel. 
092/701072 (3015)________

• Materiale pentru amenajări 
interioare, tavan suspendat, 
cărămizi stică, ghips carton, 
tâmplărie PVC, vată minerală, 
toate din import, la Termoprofil 
Orăștie. Tel. 092/740048 
(3741)

OFERTE DE 
SERVICII

• Caut, în Deva, femeie 
serioasă pentru îngrijirea 
pe termen lung a unui co
pil de 1 an și 8 luni, la do
miciliu, de preferință cu
noscătoare a limbii ma
ghiare. Pentru informații 
sunați la tel. 623474, între 
orele 16,00 și 21,00.

• DUAL - Centru de Com
petența CIEL! organizează 
cursuri de instruire în utilizarea 
calculatorului și a programelor 
CIEL! de contabilitate și ges
tiune comercială. înscrieri la 
tel. 230449, 211446 (3922)

în atenția acționarilor 
SIF BANAT - CRIȘANA

Societatea de Investiții Financiare Banat - Crișana 
aduce la cunoștința acționarilor săi că începe distri
buirea dividendelor pe anul 1998 către acționarii săi 
înregistrați în Registrul.Acționarilor la data de referință 
26.02.1999. Dividendul net cuvenit acționarilor este în 
sumă del()8 Iei/acțiune și plata se va derula prin inter
mediul Băncii Agricole pe o perioadă de două luni. 
Distribuția va începe de la data de 23.06.1999 la unitatea 
băncii cea mai apropiată de domiciliul înscris pe certifi
catul de acționar. Se va prezenta pe lângă certificatul de 
acționar și buletinul de identitate.

în cazul decesului proprietarului, se va prezenta de 
către moștenitor, pe lângă certificatul de acționar, actul 
de identitate valabil și actul succesoral ce atestă proprie
tatea asupra acțiunilor (original și copie).

TRAGEREA
LOTO SPECIAL TRAGEREA

“6/49" NOROC
din 20.06.1999 din 20.06.1999

18-6-32-30-24-40 5 - 2 - 0 - 6 - 3 - 6 - 4
___________________ )

• Pierdut factură seria HD 
ACA 1912201 și aviz însoțire 
a mărfii seria HD AAA 1407451 
al SC Ligi Limar Comex SRL 
Hunedoara. Le declar nule. 
(3937)

• Pierdut legitimație de vete
ran de război HD 437136 și 
buletin de identitate seria BN 
087204, pe numele Mitea 
Nicolae. Le declar nule.

• Pierdut legitimație văduvă 
de veteran de război, seria HD, 
nr. 11000, pe numele Dănilă 
Ileana. O declar nulă.

• Pierdut statut, certificat de 
înmatriculare și certificat de 
înregistrare fiscală, J 40/ 
23186/1994 ale SC Serv Con
sult 95 SRL, București. Se 
declară nule. (4450)

• Cu adâncă durere fiul, 
fiica, ginerele, nora, nepoții 
și nepoatele anunță înce
tarea din viață, la vârsta de 
75 ani, a celei care a fost

PIPOȘ VENOVIA
înmormântarea va avea 

loc azi, 22 iunie 1999, oral5, 
la cimitirul din Certej. 
Dumnezeu să o odihnească 
în pace! (3242)____________

• Consilierii de la Consiliul 
local Baia de Criș aduc un 
ultim omagiu și sunt alături de 
dl primar Fărcaș Romeo 
Horea la încetarea din viață 
a tatălui său

FĂRCAS ERNEST
' •

Odihnească-se în pace! 
(1748662)

Consiliul de administrație al 
SC Farmaceutică REMEDIA SA

Deva
Cu sediul în Deva, str. Dorobanților, nr.43, 

județul Hunedoara
Convoacă ADUNAREA GENERALĂ EXTRAOR

DINARĂ A ACȚIONARILOR pentru data de 1 iulie 
1999, ora 10, la sediul societății, pentru toți acționarii 
înregistrați la Registrul Român al Acționarilor la sfârșitul 
zilei de 31 mai 1999, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea înregistrării în contabilitatea societății a 
diferențelor rezultate din reevaluarea clădirilor conform 
HG 983/ 1998, modificată și completată prin HG 95/1999.

2. Diverse.
în caz de neîndeplinire a cvorumului necesar, a doua 

1 adunare generală se va ține în data de 2 iulie 1999 în 
i același loc și la aceeași oră.

Pentru relații suplimentare acționarii se pot adresa 
| direct la sediul societății sau la telefon 054/223260, 
I interior 114.k__ . ....... ■ ■ - -■-*

PRIMĂRIA ORAȘULUI PETRI LA
Concesionează prin LICITAȚIE PUBLICĂ DES

CHISĂ 5 spații comerciale, situate în Petrila, la 
parterul bl.33, de pe strada Minei, pe o perioadă de 49 
de ani.

Pentru cei interesați documentația poate fi stndiată 
la sediul primăriei, str. Republicii, nr.196, la Serviciul 

| urbanism și amenajarea teritoriului. în sprijinul 
I susținerii calităților și capacităților sale, ofertantul se 
i poate folosi de scrisori de recomandare de la societățile 

pentru care a efectuat lucrări și garanție bancară.
Ofertele se vor depune la Registratura primăriei 

până la data de 5 iulie 1999.
Perioada de valabilitate a unei oferte se va stabili de 

la data deschiderii ei până in momentul semnării 
contractului de concesiune. Licitația va avea loc în data 
de 8 iulie 1999, ora 10, când vor fi deschise și ofertele.

........ - ■ ■ ------------------------

Primăria orașului Petrila
Organizează LICITAȚIE PUBLICĂ în 

vederea concesionării terenurilor pentru 
executarea de construcții în intravilanul 

localității:
AMPLASAMENTUL I - Teren în suprafață de 930 

mp, cuprins între cartierul 22 Decembrie și ansamblul de 
locuințe Sadoveanu, pentru realizarea a 35 garaje.

AMPLASAMENTUL II - Teren în suprafață de 192 
mp, situat în zona Centralei Termice 8, pentru construirea 
a 8 garaje.

AMPLASAMENTUL III - Teren în suprafață de 60 
mp, situat în vecinătatea bl.27 din cartierul 8 Martie, 
pentru realizarea de spații comerciale.

AMPLASAMENTUL IV - Teren în suprafață de 96 
mp, aflat în cartierul Brătianu, pentru construirea a 4 
garaje.

AMPLASAMENTUL V - Teren în suprafață de 70 
mp, situat în zona de capăt de linie autobuz din Lonea, 
pentru realizarea unui staționar.

AMPLASAMENTUL VI - Teren în suprafață de 57 
mp, situat în Piața Agroalimentară 8 Martie, pentru 
construirea a 2 spații comerciale.

AMPLASAMENTUL VII- Teren în suprafață de 96 
mp, situat pe str. Muncii, pentru construirea a 5 garaje.

AMPLASAMENTUL VIII - Teren în suprafață de 48 
mp, situat în cartierul 6 August, pentru realizarea a 2 garaje.

AMPLASAMENTUL IX - Teren în suprafață de 63 
mp, în spatele bl.26, din cartierul 8 Martie, pentru 
construirea a 3 garaje.

AMPLASAMENTUL X - Teren în suprafață de 21 
mp, situat în spatele bl.41 din cart. 8 Martie, pentru 
construirea unui garaj.

AMPLASAMENTUL XI - Teren în suprafață de 48 
mp, situat pe str. Dacilor, pentru construirea a 2 garaje.

AMPLASAMENTUL XII - Teren în suprafață de 73 
mp, situat pe str. Al. Sahia, pentru executarea a 4 garaje.

AMPLASAMENTUL XIII - Teren în suprafață de 24 
mp, situat pe str. Republicii, în spatele bl. 113, pentru 
construirea unui garaj.

Durata concesiunii va fi de 25 ani pentru garaje, iar 
pentru celelalte construcții de 49 de ani

Taxa minimă anuală este de 22.000 lei/mp/an pentru 
amplasamentele III, Vși VI, iar pentru celelalte 3.300 lei/ 
mp/an.

Taxa de participare la licitație este de 300.000 lei, iar 
documentația se va ridica contra cost de la Primăria orașului 
Petrila, Serviciul urbanism și amenajarea teritoriului.

Ofertele se pot depune la sediul Primăriei orașului
Petrila, până la data de 5 iulie 1999, ora 15. 

Licitația se va desfășura în data de 8 iulie 1999. 
...........

BANCA DACIA FELIX SA
Sucursala Deva

Anunță pe toți deținătorii de acțiuni 
cumpărate de la banca noastră - Sucursala Deva 
și Filiala Vulcan - să se prezinte la sediul BDF 
din Deva, B-dul N. Bălcescu, nr. 34, până Ia data 
de 26.06.1999, pentru clarificarea situației 
acestor acțiuni, având în vedere și dreptul de 
referință acordat de art. 206 și 211 din Legea 
nr. 31/1990 republicată, spre a cumpăra noi 
acțiuni.

SORTARE PE SEZOANE

COLECTARE ORIGINALĂ
HUMfil «n cra$«te mal at« GamaMi p OtandM 

RDHJCEBE BE BUN VENIT 3% 
CĂUTĂM OBTIIMUITOAI

Depozit Cluj 
Sat Vlaha nr. 22 

lel/tax: 064-266.078, 
266.877, 018-591.874
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(Urmare din pag. 1)

s-ar crea o stare de lucruri inadmisibilă, tăierea 
necontrolată a acestora putând determina grave 
dezechilibre ecologice.

Este greu de prevăzut acum care va fi deznodământul 
certurilor dintre PNȚCD și PD, cert fiind doar faptul că 
din acest război pierd atât agricultura cât și silvicultura 
în ansamblul lor, în vreme ce fricțiunile se resimt asupra 
economiei românești și asupra nivelului de trai al 
populației, care devine din ce în ce mai săracă.

Pentru a umple cu ceva vidul legislaturii existente în 
materie de agricultură, ministrul Agriculturii și 
Alimentației amenință că va propune nici mai mult nici 
mai puțin decât 18 proiecte care să fie adoptate prin 
ordonanțe sau ordonanțe de urgență. Important este însă 
ca ele să răspundă nevoilor reale ale agriculturii 
românești, care se află într-un permanent declin. Faptul 
că an de an rămân mari suprafețe de teren necultivate și 
că este pusă sub semnul întrebării asigurarea grâului și 
pâinii din recolta acestui an până la recolta din anul 
2000, denotă că guvernanții, în speță PNȚCD, care con
duce efectiv soarta MAA (așa cum o face se vede 
limpede), nu au nici o strategie clară, nu susțin și nu-l 
protejează decât simbolic pe producătorul agricol 
autohton. Să așteptăm însă cu răbdare, dacă mai avem, 
și vremuri mai bune.

lIMIDlie IDIEVaV S9.3 FM
Liderul necontestat al audienței radio din județul Hunedoara, 

radioul cu cea mai mare acoperire (Deva, Orăștle, Slmeria, 
Hațeg, Călan, Cuglr, Hunedoara șl numeroase alte localități 
rurale), anunță deschiderea a 4 posturi de agențl publicitate 
pentru Deva șl celelalte orașe acoperite.

Responsabilitățile postului:
• negocierea șl urmărirea derulării contractelor comerciale 

cu cllențli;
• întocmirea unei baze de date cu cllențli șl potențialii cllențl.
Candidatul Ideal va avea:
• abilități de lucru în echipă;
• vârsta cuprinsă între 22 șl 35 ani;
• cunoștințe operare PC;
• experiența nu este necesară.
Veți putea beneficia de un salariu motlvant, bonusurl atractive 

șl un mediu tânăr de lucru. Cei interesați sunt rugați să trimită 
un CV la fax: 234490 sau la sediul din Incinta Liceului Pedagogic.

Z
(Urmare din pag. 1)

Pe de altă parte, la 
sfârșitul lui '98, numărul 
șomerilor înregistrați era de 
45.894, cu o rată pe județ de 
18,2 la sută față de 10,3 la 
sută media pe țară.

Toate acestea, precum și 
altele, au făcut ca la nivelul 
județului datoriile față de 
bugetul de stat să fie de 5.507 
miliarde de lei. Din acestea 
3494 miliarde reprezintă 
impozite și taxe și 2012 
miliarde lei majorări. 
Majoritatea datoriilor se 
înregistrează la Compania 
Națională a Huilei Petroșani 
- 2285 miliarde de lei, 
“Siderurgica" Hunedoara - 
400 miliarde lei și “Minvest” 
Deva - 104 miliarde.

Pe primele patru luni ale 
acestui an debitele 
înregistrate în sarcina 
agenților economici din județ 
sunt de 1967408245 mii lei. 
Cele mai mari sume sunt din 
impozitul pe salarii - 
1388949966 mii lei și TVA - 
393118595 mii lei.

Aceste debite au fost 
stabilite pe baza declarațiilor 
depuse de agenții 
economici, influențate de 
declarațiile rectificative 
depuse după aprobarea 
bilanțurilor contabile.

De remarcat faptul că 
majorările de întârziere 
aferente debitelor neachitate 
la scadență sau cele 
referitoare la debitele stabilite 
suplimentar prin procesele 
verbale de verificare sunt în 
sumă de 2214094670 mii lei, 
din care la TVA 479191161 
mii lei, la impozit pe salarii 
1672269302 mii lei etc.

X.

Noi am distrus, 
voi re faceți” r

semnalat este că forțele 
militare sârbe s-au retras din 
Kosovo, iar conducerea UCK 
a încheiat cu KFOR un 
acord de dezarmare care se 
întinde însă pe o perioadă de 
trei luni de zile.

“După luptă - afa cum a 
declarat Elțîn la întâlnirea 
recentă a Grupului celor 8 
din Germania - vom face 
pacea ”. Dacă forțele armate 
sârbe s-au retras din Kosovo, 
care s-ar vrea a fi o zonă 
democratică fi multietnică, 
armata separatiftilor 
albanezi UCK a acceptat cu 
greu condițiile dezarmării să- 
fi îndeplinească sarcina de 
demilitarizare.

Cum vor evolua lucrurile 
în continuare după 
întâlnirea Grupului celor 8, 
având în vedere că numai 
pentru refacerea regiunii 
Kosovo sunt necesare circa 3 
miliarde de dolari, rămâne 
să ne-o confirme faptele.

’•es'fe SC “FARES"

(Urmare din pag. 1)

locuințe ale sârbilor. Cum 
subliniam fi cu alte prilejuri, 
dacă americanii fi aliații 
doreau cu adevărat pacea în 
zonă, nu ajutau fi treceau cu 
vederea înarmarea UCU, iar 
costurile financiare făcute 
pentru distrugere, de peste 10 
miliarde dolari, erau utilizate 
în scopul asigurării 
conviețuirii pafnice a 
populației de etnii diferite din 
zonă, cu totul altfel era 
perceput rolul NA TO.

înverfunarea împotriva 
unui dictator, în persoana lui 
Milofevici, este acum sporită 
prin condiționarea acordării 
ajutorului de refacere de 
înlăturarea regimului aflat la 
putere în Iugoslavia. 
Asemenea optici pentru care 
au plătit popoarele în cauză s- 
au mai întâlnit în cazul 
Libiei, Irakului fi altor țări ai 
căror conducători nu s-au 
supus voinței puterii 
americane. Important de

SC Sansere Sîntandrei
Organizează CONCURS pentru ocuparea postului de

INGINER ȘEF
Concursul are loc în data de 2 iulie, ora 9,00, 

la sediul unității, str. Aeroport, nr. 1. înscrierile 
până la data de 30 iunie a.c. Relații 
suplimentare la tel. 621052, 261180, serviciul 
personal.

Bugetul de stat și 
cel local

Din datele existente se 
pare că soldul debitelor se 
menține ridicat în continuare 
din cauza lipsei lichidităților 
din conturile bancare.

Cele mai .mari restanțe 
contiguă să se înregistreze 
la cele două companii 
naționale din județ, precum 
și la SC “Siderurgica" SA 
Hunedoara, SC “ICSH” SA 
Hunedoara, SC “Umirom" 
SA Petroșani și SC 
“UPSRUEEM" SA Petroșani.

Mai trebuie spus 
următorul lucru: cu toate că 
s-au introdus executări silite 
asupra disponibilităților din 
conturile bancare - și în 
prezent sunt societăți care nu 
au achitat nici o sumă în 
acest an din obligațiile 
datorate.

Având în vedere volumul 
mare al debitelor neîncasate 
la buget, 
Direcției 
Finanțelor
Controlului Financiar de Stat 
Hunedoara a inițiat între 
altele următoarele măsuri:
• Atribuirea de sarcini de 
încasare pentru toate 
unitățile fiscale, iar în cadrul 
acestora pentru fiecare 
compartiment în parte.
• Programul de verificare și 
control a fost orientat spre 
agenții economici cu restanțe 
mari la încasări. «Prin scrisori 
s-a intervenit la toate unitățile 
bancare din județ pentru 
decontarea operativă a 
ordinelor de plată.

conducerea 
a 

Și
Generale 

Publice

Un buget local tot 
mai subțire

în 19^8, la bugetul lo
cal al municipiului 
Hunedoara s-a realizat un 
volum de încasări în sumă 
de 300.653 milioane de lei. 
Cei mai mulți bani au venit 
din impozit pe clădiri și 
terenuri persoane juridice 
- 14224 miliarde lei, alte 
impozite și taxe de la 
populație - 12500 milioane 
lei, impozit pe venit - 3217 
milioane lei etc.

Verificările efectuate au 
relevat faptul că în general 
persoanele fizice și-au 
achitat obligațiile fiscale, în 
timp ce la cele juridice s- 
au înregistrat restanțe.

în primul trimestru al 
acestui an, din planul de 
384169 milioane de lei s- 
a realizat la bugetul local 
un volum de încasări în 
sumă de 72974 milioane 
de lei.

Mari restanțe s-au 
înregistrat la impozitul pe 
venit: plan 4132 milioane 
lei - realizat: 694 milioane 
lei; impozit pe clădiri - teren 
persoane juridice - plan 
24812 milioane lei - 
realizat 1616 milioane lei 
etc.

Pentru a recupera ceea 
ce se poate DGFPCFS 
Hunedoara și-a propus un 
plan de măsuri prioritare 
ce urmează a fi aplicat în 
acest an.

a.c.

ț 9KJe
i ibvu

SA Oraștie
Declară nule facturile

nr.1280322 1280350 și 
facturile de băuturi alcoolice
nr.1177173 -1177200

SC. ACVACALOR SA Brad
vinde la licitație publică prin 

executorul judecătoresc 
toarele bunuri:

1. Un autobuz RO 111 
număr de înmatriculare
6604, 70 milioane lei, fără TVA, 
proprietatea 
Brad;

2. Uscător 
proprietatea
Fructe SA Brad, 15 milioane lei, 
fără TVA

- Mașină pufuleți, 3 milioane 
lei, fără TVA.

urmă-

având
31 MD

SC Crișbus SA

fructe-legume,
SC Legum.e-

Licitația va avea loc vineri, 
25 iunie 1999, ora 10, la sediul 
SC Legume-Fructe SA Brad și 
la ora 12, la sediul SC Crișbus 
SA Brad, str. Goșa, nr. 40.

MODEL . SPECIFICAȚII Capacitate de răcire 
BTU ora Kcal ora

Acoperire

AS07A1AE O unitate de interior 7000 1764 (37.5 45 )m'
AQ07A1AE O unitate de intenor încălzire 7000 1764 ( 37,5 ■ - 45 ) m3
AS09A1AE O unitate de interior 9000'2268 ( 50 62.5 )m3
AQ09A1VE O unitate de interior încălzire 9000 . 2268 ( 50 62.5 )m'
AQ12A1VE O unitate de intenor încălzire 12 000 3 024 (62,5 75 )m’
AQ18A1QE O unitate de interior încălzire 18 000 4 536 ( 100 125 )mJ

AQT24A1QE O unitate de intenor încălzire 24 000 . 6 048 ( 125 150 )ml
AD18A1E2 Doua unitati de interior încălzire 2x9000 2x2268 ( 100 125 )m’
AD24A1E2 Doua unitati de interior. încălzire 2x12000 2x3024 ( 125 150 )in'

ASHM260VE Trei unitati de interior încălzire 2x1764 4 .3024 ( 137.5 165 )m‘:

* Ecologice
* Funcționare automata
* Telecomanda cu afisaj cristale lichide
* Silențioase

Mai bine Fi» electronic
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