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Devenii merită mai mult

Vineți, Cuvântul liber vă oferă gratuit cel mai complet supliment TV cu 32 de pagini integral color, detalii și poze din culisele filmelor, în premieră, starul de pe copertă va fi o hune- doreancă!
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■ La nici 500 de metri 
de telecabină, apa rezi
duală și fecalele inundă 
curțile localnicilor.

Deva (L.L.) - Toți candi- datii la primăria Deva au folosit ca nadă electorală modernizarea infrastructurii De-

vei. E adevărat, avem tele- cabină! Numai că modernul ascensor va lega două “oaze” ale mizeriei: fecalele din vârful și cele de la poalele Cetății!Cea de la poale începe pe o porțiune destul de însemnată a străzii Horea. Acolo nu există canalizare, iar dacă —

există, face mai mult rău decât bine.La cea mai mică ploaie, familia Traian Borza s-a văzut în imposibilitatea de a mai folosi apa menajeră, doi membri ai familiei fiind nevoiti să plece de acasă. Fosa septică este plină și în orice moment se poate produce deversarea

acesteia în curtea omului. Zona este destul de joasă și atunci când plouă din abundentă și pământul este suprasaturat de apă, întreg surplusul nu mai poate fi absorbit și iese în grădină.Culmea mizeriei o găsim însă în lunca Mureșului, la 500 m de Dealul Cetății, /p.3

Premii de milioane
Deva - La sediul redacției Cuvântul Liber a avut loc extragerea câștigătorilor concursului. Aceștia sunt așteptați la sediul 

< Mnzîimii redacției pentru a-și ridica pre-F CUVAfljyț miul: Galea Loghin - Deva,1.000.000 lei (100 lei noi); Vlad Ana - Deva, 1.000.000 lei (100 lei noi); Pasc Silvia - Simeria, 1.000.000 lei (100 lei noi)
la-ți primarul la întrebări!Cuvântul liber vine în întâmpinarea problemelor tale și dorește ca acestea să fie aduse la cunoștința autorităților locale pentru a fi rezolvate cât mai re- 
cuvw pede cu putință. Ai vreo întrebare pentru primarul localității în care trăiești? Telefonează între orele 08.00 și 10.00 la numărul 211275, scrie-ne pe • adresa redacției sau trimite-ne un mail la adresa daniel.iancu@informmedia.ro. Vom cere pentru tine răspunsul edililor în cauză!
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Consumul de energie electrică
Scăderea consumului de energie electrică se 

datorează în primul rând restructurărilor, din

I
I

! La mulți ani Monica! t Dubla campioană olimpică la | Atena, Monica Roșu, medali- | ată cu aur la echipe și sări- I turi, a împlinit, ieri, 18 ani, f iar evenimentul a provocat o i sărbătoare tradițională la ast- 
1 fel de ocazii în cadrul Centru-1 I lui Olimpic de Gimnastică de 1 
l la Deva. /■>? (Foto: Traian Mi

■ LjL 

M,
ara CnH

Porcul, peștele hunedorenilor
■ Pentru că e prea
scump, sintagma „nici 
o masă fără pește" a 
cam... murit.

TiberiuStroia________________
tiberiu.stroia@in1armmedia.ro

Deva - Cine s-ar fi gândit, în urmă cu 20 de ani, că peștele va deveni un aliment

de lux? Mai ales că în perioada anilor '80 România era invadată de produse pe bază de pește, iar pentru o bucată de parizer trebuia să stai ore în șir la coadă. Și totuși, în 2005, peștele se dovedește a fi un aliment de lux pentru hunedoreni. Motivul: este un aliment prea scump.“Foarte puține persoane mai cumpără pește congelat”,

susține Viorica Florea, directorul unui complex comercial. “Nu mai vorbesc de peștele proaspăt, care se vinde doar de sărbători. E adevărat că și prețul este destul de ridicat. Un kilogram de crap viu se vinde la 90.000 - 115.000 de lei. în plus are și oase. De aceea hunedorenii preferă carnea de porc”, mai spunea Viorica Florea.

Nou lider
Deva (I.J.) - Ședința de alegeri sub formă e- lectivă a CNSLR - Frăția Hunedoara, de ieri, a stabilit noua componentă a biroului executiv județean. Astfel, în funcția de președinte a fost realeasă Lacrima Minișca. S-a stabilit și noul statut cadru al confederației.

Arabii nu vor
■ Problemele de la 
AMIDIP nu își găsesc 
soluționarea așteptată 
de cei 600 de angajați.

Călan (D.I.) - Firma are la ora actuală capital mixt, investitorul străin fiind reprezentat de o societate arabă. Aceasta a refuzat zilele trecute oferta făcută de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS), care cerea, în schimbul acțiunilor deținute la AMIDIP Călan, suma de cinci milioane de dolari. După cum ne-a

să plătească! declarat Filip Iovănesc, primarul orașului Călan, ieri s- au purtat alte discuții la București în încercarea de a elabora o altă strategie și de a găsi soluții pentru ieșirea din criza în care s-a adâncit firma AMIDIP.„Trebuie să știm odată ce se va întâmpla. Pentru noi este foarte important să se facă ceva. Speranța ar fi găsirea unui investitor și pot spune că există interes în rândul oamenilor de afaceri. Din păcate lucrurile se mișcă foarte greu”, a spus Filip Iovănesc.
intr-un spațiu aerian interzis din Washington D.C. Ca urmare, s-a dat alarmă de gradul zero, iar Casa Albă și Congresul SUA au fost evacuate. (Foto:arhivâ)l -

mailto:daniel.iancu@informmedia.ro
mailto:tiberiu.stroia@in1armmedia.ro


•Anchetă. Autoritățile SUA au declanșat o anchetă pe baza unor informații potrivit cărora la baza militară de la Guantanamo, unde sunt deținute persoanele suspectate de activități teroriste, au avut loc profanări ale . Coranului.
• Dispărut. Familia unui inginer brazilian răpit în Irak în luna ianuarie, Joao Jose Vas- concellos, a făcut marți apel la liderii statelor arabe reuniți la summit-ul din Brasilia să o ajute să obțină informații concrete și reale despre soarta ostaticului.

RefuzBeijing (MF) - China a exclus posibilitatea impunerii de sancțiuni politice și economice Coreei de Nord pentru ca Phenianul să renunțe la programul nuclear, respingând astfel recomadă- rile făcute de președintele american, George W. Bush. Anunțul Intervine in condițiile în care serviciile de spionaj americane încearcă să Verifice dacă Phenianul pregătește un test nuclear.
Vizat de o 
grenadă

Tbilisi (MF) - Șeful Consiliului georgian de Securitate a confirmat ieri că o grenadă a fost descoperită în apropiere de tribuna oficială instalată în centrul capitalei. Tbilisi, în momentul în care președintele american, George W. Bush, rostea un discurs. „O grenadă, probabil -Jg producție sovietică, ă fost găsită la 50 de metri de tribuna la care președintele Bush rostea „■ un discurs”, a declarat Guela Bejuașvilî, lapos publio de televiziune.
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Apel prezidențial la summit
■ Traian Băsescu a făcut 
apel la membrii SEECP 
în eforturile de recupe
rare a ostaticilor.

i I

Jalal Talabani 
(Foto: EPA)

Talabani 
dezminte
Brasfla (MF) - Preșe

dintele irakian, Jalal 
Talabani, a negat in- 

formațife potrivit că

rora situația din Irak 

nu este sub control și 
a dat asigurări că 
nod Gurân va pune 

capăt, într-un timp 
foarte scurt, valului 

de atentate care a- 
fectează anumite re
giuni. „Nu există a- 
narhiefri Irak", a 

' stâMat Talabani, ca
te participă în capita
la braăkană la reunF 
juna» țărilor arabe și

I tiudematone. Noul
Her irakian de origi

ne kurdă a avut o în

trevedere neoficială 

cu adjunctul ministru
lui sirian al Afacerilor 

Externe, Walid Mual- 

lema, în cadrul căreia 

s-a arătat dispus să 

efectueze o vizită la 

Damasc „atunci când 

va primi o invitație" 

și a reamintit că el 
consideră Siria țara 

sa de origine.

Elicopter prăbușit
Bratislava (MF) - Trei militari slovaci 

și-etn pierdut viața într-un accident de eli
copter produs marți seara, în estul Slovaciei, a anunțat Martin Kovalik, purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării.„Elicopterul de tip MI-24, având trei militari la bord, s-a prăbușit marți, în jurul orei locale 21:30.. Aparatul a explodat la scurt timp după prăbușire”, ă precizat Kovalik.Elicopterul efectua un zbor de antrenament în apropiere de orașul Sabinov, situat în estul țării.„Cauzele accidentului nu sunt cunoscute deocamdată”, a spus Kovalic.
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la locul prăbușirii elicopterului 
(Foto: EPA)
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București (MF) - Președintele Traian Băsescu a adresat ieri un apel șefilor de stat și de Guvern partrcipanți la reuniunea SEECP de la București de a susține demersurile României menite să asigure întoarcerea în țară a celor trei jurnaliști răpiți în Irak.Șeful statului român a arătat, în discursul de deschidere ă lucrărilor summit-ului SEECP (Procesul de Cooperare în Europa de Sud-Est), că statele participante au un destin comun și se confruntă, în principal, cu aceleași provocări - convenționale sau nu - de la terorism la trafic de persoane și crimă organizată.Băsescu a adăugat că în a- cest moment România este u- na dintre țările afectate direct de terorism, trei jurnaliști români fiind răpiți în Irak.„în aceste condiții, fac apel

la dumneavoastră personal, lideri politici și de opinie, să susțineți demersurile noastre menite să asigure întoarcerea cetățenilor români în țară și, totodată, să folosim toate mijloacele pe care le avem la dispoziție de a combate acest flagel al lumii în care trăim", a afirmat Băsescu.
De asumatPreședintele Traian Băsescu a susținut că stabilitatea și prosperitatea regională nu se pot obține fără solidaritate regională, deoarece fixarea privirilor spre trecut duce la dezbinare, lipsă de respect reciproc și conflictȘeful statului a susținut necesitatea asumării statelor din Balcani a leadership-ului și owemship-ului regional, ca instrumente de lucru curente în activitatea din cadrul SEECP.Președintele și-a exprimat convingerea că singura opțiune valabilă pentru stabilizarea și securizarea regională o reprezintă integrarea euro-

Premierul Greciei, Kostas Karamanlis, alături de președintele Tra
ian Băsescu (Foto: EPA)peană și euro-atlantică. ,, {iei române a SEECP și pre- Summit-ul de la București luarea conducerii organizației ■ de către Grecia.marchează finalul președin-

(Foto: EPA)Soldat american la locui uneia dintre deflagrațiile ce au avut loc ieri în Irak

Val de atentate îi
■ Atacurile comise în 
Irak s-au soldat cu cel 
puțin 64 morți și 120 
de răniți.

Bagdad (MF) - Cel puțin 64 de persoane au fost ucise și alte 120 rănite, iert lntr-o serie de atentate comise la Bagdad și in nordul Irakului.Cel mai sângeros atentat cu mașină-oapcană a fost comis ieri dimineață, la Tikrit, la a- proximativ 180 de kilometri nord de Bagdad, și s-a soldat cu 31 de xnorți, dintre care un polițist, și 66 de răniți.
_ <

Sofia (MF) - Parlamentul bulgar a ratificat ieri Tratatul de aderare la Uniunea Europeană, cu un singur vot împotrivă, relatează site-ul novinite.com.înaintea votului, președintele Parlamentului, Borislav Velikov, declara că această zi va fi un moment de răscruce în istoria Bulgariei. Singurul parlamentar care a votat împotriva Tratatului de aderare a fost independenta Stela Bankova, fostă membră a par-, tidului care se află în prezent la guvernare.Pentru a fi aprobat, Tra-
TELEFOANE REDACȚIE:
Tel. 0254-211275, 212157, 
fax 218061
ADMMSTRABA; 211275 
RECLAMĂ: 211275
MICA HJBUOTATE: 212157

rakului
Explozia s-a produs în mo

mentul în care mai mulți că
lători se aflau la autogara ca- 
re deservește orașe din nor
dul Irakului și Bagdadul.

Poliția a izolat zona din 
itcAnâ în fsțajcțtnui post de poliție, 
mțele

'ritaftb*m  explozia unei alte mașini, în cartierul al-Jadida, în vestul Bagdadului, într-un al treilea atentat cu mașină-capcană, nouă persoane, polițiști și civili, au fost rănite la Mansur, în vestul Bagdadului.

centrul orașului, ; 
circulația, iar a) 
sosite la fața locu&fl au trans
portat victimele spre spital.Cel puțin 30 de persoane au fost ucise și 31 rănite într-un atentaț sinucigaș comis în fața unui centru de recrutare al armatei din orașul irakian Hawija, situat la vest de Kirkuk.De asemenea, trei persoane
tatul de aderare avea nevoie de votul a două treimi dintre parlamentarii bulgari. Bankova a explicat că susține integrarea europeană a țării sale, dar a criticat modul în care Sofia și-a negociat aderarea.Bankova este nemulțumită că diplomații bulgari au acceptat să închidă centrala nucleară de la Kozlo- dui, acuzându-i pe unii membri ai Guvernului de luare de mită pentru a ceda presiunilor europene.Bankova a precizat că dorea ratificarea Tratatului prin referendum.

și alte 25 au fost ră- exploziile a trei ma- i și a unei bombeDura, în sudul 
lei, o mașină a explodat_ - - ’»•’ id moartea a trei per- irea altor opt. persoane au fost

Seul (MF) - Coreea de Nord a reușit să transfere de la u- nul dintre reactoarele sale bare de combustibil iradiat care ar putea servi la fabricarea de bombe atomice, a anunțat, ieri, Ministerul nord-coreean de Externe.Opt milioane de bare au fost mutate de la un reactor nuclear de cinci megawați, situat în complexul nuclear de la Yongbyon, la 90 de kilometri nord de capitala Phenian.Pe baza acestui combustibil iradiat poate fi produs plutoniu, iar această substanță poate fi utilizată în amestec cu uraniu într-un reactor nuclear, sau pentru fabricarea

Italia își va 
retrage trupeleRoma (MF) - Contingentul italian din Irak va fi retras cel mai târziu în ianuarie sau februarie 2006, a anunțat ministrul italian de Externe, Gianfranco Fini.Italia a trimis 3.300 de militari în Irak, la Nassiriyah (sud), în cadrul coaliției internaționale conduse de Statele Unite-Polemica în legătură cu misiunea din Irak a fost relansată după moartea agentului ț italian Nicola Calipari, ucis la 4 martie de militari americani, in timp ce o escorta spre aeroportul din Bagdad pe jurnalista Giuliana Sgrena, eliberată din mâinile teroriștilor.Roma și Washingtonul au' ajuns la concluzii diferite privind circumstanțele producerii incidentului.Premierul italian, Silvio Berlusconi, a cerut, joia trecută, Statelor Unite să recunoască eroarea comisă de militarii americani, dar Washingtonul a refuzat, subliniind că acest incident nu trebuie să afecteze relațiile dintre cele două țări.„A cere în momentul de față ca trupele din Irak să plece ar fi un gest iresponsabil și de neînțeles”, a subliniat Berlusconi.

de arme atomice.Regimul comunist a afirmat deja în 2003 că a finalizat retratarea a 8.000 de bare de combustibil nuclear. Această cantitate este considerată suficientă de către americani pentru fabricarea a șase bombe atomice. Autoritățile de la .Seul și Washington ău estimat că numărul ar putea fi totuși exagerat, putând fi vor- v* ’ ba mai degrabă de 2.500 de bare retratate.
Regimul de la Phenian, ca

re la 10 februarie a declarat 
că a obținut arma nucleară, 
are deja șase bombe atomice, 
a apreciat recent Mohamed 
ElBaradei*  ffiwjBfcgul AIEA.
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• Control. Comercializarea produselor pascale s-a realizat de către inspectorii OPC Autorităților nu le prea pasăHunedoara și după Paște. Cei 62 de agenți economici verificați n-au respectat prevederile legale și nouă dintre ei au primit amenzi contravenționale de 33 de milioane de lei. Au fost oprite de la comercializare produse în valoare de 1,62 milioane de lei. (IJ.)
• Complicitate, Un recidivist care are de executat închisoare pentru comiterea infracțiunii de complicitate la fals de identitate a ajuns în arestul IPJ Hunedoara. Ne referim la Leontin Crișan, de 27 de ani, din Aațeg. (V.N.)
• Defecțiune. Din cauza unei defecțiuni la sistemul de direcție, o autoutilitară care circula pe DJ 706A, în localitatea Păuliș, a părăsit carosabilul și s-a oprit în gardul unui imobil. Conducătorul auto, Nicolae B., 46 de ani, din Deva, a fost rănit. (V.N.)

■ Investițiile pentru

Distracție și 
antren

Deva (S.B.) - Asociația „Goriolan” Deva, în colaborare cu Agenția Națională a Tineretului și IȘJ au pregătit tinerilor deveni zile de sărbătoare, destindere și distracție. Manifestarea se derulează In perioada 11 - 15 mai și este intitulată „Ziua Tineretului”. Programul său a debutat ieri cu o competiție de streetbail (Șc. Gen. Nr.3) și se continuă: astăzi cu un recital de muzică clasică și o expoziție de arte plastice (Lie. de Arte, ora 18.00), mâine cu body painting, expoziție de arte plastice și fotografie, paradă de costume, dar și în zilele următoare. Sâmbătă, la ora 10.30 are loc un concurs de desene pe asfalt urmat de unul de role, iar duminică, la Casa de Cultură tinerii pot participa la un concert.

Mihai Todoni
(Foto: Traian Mânu) ;

telecabină nu-și au ros
tul dacă gunoaiele ne 
„inundă" an de an.

Lombana Leah __________
loradanaJcaMinforrwnedia^o

Deva (L.L.) - Tot pe strada Horea apă își formează propriile canale de scurgere atunci când cele existente nu mai fac față. în cazul familiilor Elena Maier și Viorica Purdea, tot de pe strada Horea, problemele au apărut datorită unei conducte sparte.„Am reclamat situația pentru a fi rezolvată, dar până acum nici un rezultat. Au venit, au luat probe, au măsurat și atât. Am folosit prorpiile noastre pompe pen-
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Fundație I
Sarmlaegrtjsa (R.I.) - j
Autoritățile locale 
împreună cu alte per
soane legate htr-un fel ;
sau altul de soarta i
localității au decis să j

pună bazele unei fun
dați care să se oațre 

de protejarea și pune- ;
rea fe valoare a vesbgi- j
ier antice. .Metri >4. Ț
înființăm o fundație - Ș
din care să facă parte și i 
oameni de afacen. atât 1
din țară cât și din 
Anglia Și India, membri 

ai comunității locale, 
directorul Muzeului de 
Istorie din Guj-Napoca, i 
loan Piso - care să se 
ocupe exdusiv de pune- ș 
rea în valoare a obiec
tivului", spune primarul 
Mihai Todoni. „Este un : 
gând mai vechi al nos
tru, dar din această va
ră va deveni realitate". 
Pri-mele acțiuni vor fi i
de promovare: con- Ț
struirea unei pagini î

web, editarea de pli
ante și atragerea i

turiștilor străini. ■

tru scoaterea apei, dar datorită debitului, nici pompele nu mai fac față”, susține doamna Viorica Purdea.

Fosa e plină de apă Sute de m3 risipă Gunoaie la ele acasă

Povestiri din... penitenciar

Timrhi Stroia

Deva - După 11 ani petre- cuți în pușcărie, Costel M., din Deva, îți poate povesti lucruri care l-ar îngrozi pe orice om. Și totuși... în fiecare zi, mii de deținuți trăiesc „pe viu” poveștile lui Costel. Deveanul a fost închis pentru tentativă.de omor, prin 1986. Imediat ce intri în celulă ești întâmpinat de șeful de ca-
Electricienii protestează

Deva (I.J.) - Sindicatul Energeticienilor din Rețelele Electrice Hunedoara consideră că redeschiderea conflictului de interese suspendat temporar trebuie să aibă loc. „Sunt încălcate flagrant drepturile salariaților în procesul de privatizare. Mai mult, au fost emise acte normative fără avizul CES și fără discutarea lor în comisiile de dialog social. Suntem monitorizați de FMI, ceea ce pentru noi înseamnă încălcarea dreptului liberei negocieri între administrație și sindicate. Lista noastră prezintă opt puncte încălcate, ceea ce ne determină să redeschidem conflictul de interese la nivel național, conflict care a fost până în prezent suspendat temporar”, a declarat Adolf Mureșan, lider al Sindicatului Energeticienilor Hunedoara.

Sindicaliștii energeticleni protestează (Foto: cl)

S-au semnat toate 
contractele din program!

Hunedoara (D.I.) - Programul SAMTID, atât de mult pomenit în ultima vreme și care de fapt trebuia să fie pus în practică de anul trecut, se pare că a intrat în linie dreaptă: Astfel, potrivit primarului orașului Călan, Filip Iovănesc, au fost semnate „în sfârșit” toate contractele. Mai precis, marți a fost semnat la Ministerul Integrării și contractul de credit, de către reprezentanții celor șase localități beneficiare ale pro-
Linie telefonică 
la AntidrogDeva (R.I.) - O linie telefonică gratuită a fost deschisă în sprijinul celor care caută informații și sfaturi despre efectele nocive ale consumului de droguri, tutun și alcool, și despre consecințele deținerii și traficului de stupefiante. Această linie, inițiată de Agenția Națională Antidrog și Romtelecom, poate fi apelată săptămânal, de luni până vineri, între orele 8.00 și 22.00, la linia telefonică TEL- VERDE 0 8008 700 700.

La indiferența autorităților față de problemele oamenilor concură și alți factori.
Canalizare colmatatăCanalizările existente nu au mai fost decolmatate de mult timp. Atunci când sunt nesupravegheați, oamenii care se ocupă cu măturarea străzilor, aruncă tot gunoiul adunat direct în canale îngreunând și mai mult scurgerea apelor. Peste linie, sute de hectare de teren arabil de cea mai bună calitate sunt inundate în fiecare an de apa menajeră a orașului.
Pe culmile mizerieiLa nici 500 m de Dealul Cetății, stația de pompare care avea rolul de a proteja terenul arabil din zonă de inundațiile cu ape reziduale din canalul colector al Devei este o ruină. Toate gunoaiele orașului sunt deversate pe

'„sărac” ai încurcat-o”, povestește Costel.
Țigarea e... aurNici un lucru nu e mai valoros în pușcărie decât țigările, povestește Costel. „De aceea m-am lăsat, de fumat și am început să le cer celor de- acasă, pachete cu țigări pentru a-mi „cumpăra” bunăvoința celorlalți. Pentru că, oricât de ciudât ar părea, pușcăria are regulile ei stricte. Cu un pachet de țigări îți „angajezi” om care să-ți spele hainele sau care îți face 

gramului SAMTID: municipiile Orăștie și Brad, și orașele Călan, Hațeg, Simeria și Geoagiu. „Speranța mea este ca în maximum două săptămâni, firma turco-gre- cească care se ocupă de obiectiv, să înceapă lucrările efective. Practic, conform caietului de sarcini, pentru finalizarea proiectului firma are la dispoziție 18 luni și dorim ca de data aceasta termenul să fie respectat”, a afirmat Filip Iovănesc.
... intra in ratai... MarWMrfnwJ:... 

~ in fiecare seara de la ora îl -3* voteeza 

pieaa ti preferata ia adresa di mai au» iar

apoi atcult-o in MW pe M,3 FM I...

HIT MUSIC STATON 
DEVA-893FM

Apele cu fecale au acoperit terenurile agricole (Foto: Traian Mânu)terenul alăturat, ocupând sute riei Deva afirmă că se va în-de mp. „în timp, terenul va fi contaminat și nu se va mai putea cultiva nimic, devenind un teren mort. Pagubele produse sunt de câteva zeci de milioane anual”, spune Gh. Omotă, unul dintre cei 25 de oameni afectați de gunoaiele deversate.
Promisiuni, promisiuniîn ceea ce privește problema canalizării de pe strada Horea, reprezentanții primă- 
manichiura. Sau orice alt serviciu dorești”, spune âeveanul. Homosexualitatea este un subiect delicat pentru oricine a trecut prin pușcărie. Și totuși ea... există.„Cea mai simplă metodă de a transforma un bărbat în femeie e să-l ademenești cu mâncare. Cei care nu primeau pachete de acasă erau ademeniți cu o conservă sau un pateu. Apoi, cel care a „împrumutat” mâncarea vine și o cere înapoi.Bineînțeles că respectivul nu are de unde să o înapoieze. Prin urmare va trebui să plătească în... natură”, susține Costel M.

Concura de Ziua Copilului• 1 Iunie e tema concursului de desen/pictură.• Pot participa toți copiii din județ.• Lucrările vor fi expuse.• Cele mai bune desene vor fi publicate în ziar.• Data până la care trebuie trimise desenele e 22 mai a.c.• Pe plic și pe dosul 

cerca rezolvarea problemei în cel mai scurt timp, dar deocamdată totul este doar în fază de proiect.Referitor la stația de pompare din Deva care nu mai funcționează, nimeni nu a dat nici un fel de detaliu.Oamenii sunt convinși că autoritățile nu vor lua nici o măsură pentru a le rezolva problemele și totul va intra în uitare când apele Mureșului vor scădea.

Țigara, monedă de schimb în 
frichisoare (Foto: arhivă)

desenelor se trec: numele autorului, vârsta/clasa, șeoala/grădinița și localitatea.• Trimite lucrările pe adresa: Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, sau adu-le la sediul reacției (în clădirea CEPROMIN, la parter, pentru Viorica Roman).
CUVW

(RECLAMĂ) (CONCURS)
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Enenjle electrică: Nu sunt programate întreruperi în 
furnizarea energiei electrice.
Gaz:
Se întrerupe furnizarea gazului metan în Deva:
09.00-15.00 Al. Panseluțelor, bl. 29. sc. B; 

Minerului, bl. L 3; D. Zamfirescu, bl. Q; 
Str. Mărăști, bl. 6, 7; bl. 24, sc. C;

2£ mart.-2£i apa. .. ..... ___Relația cu persoana iubită se poate deteriora L :l aveți de luat o decizie în probleme profesionale, amânați-o pentru când sunteți mai relaxat.
09.00-14.00 Bd. N. Bălcescu, bl. 18
11.#6-15.60 Str. D. Zamfirescu. bl. Q 5, sc. B

21 JBW.-2O mal
jMKT Mttada unor neplăceri, delăînteputul zilei situația la serviciu se îmbunătățește, ritai ales financiar.

sunt programate întreruperi în furnizarea, apei. Amabilitatea entuziasmul cu t^-panJc^pați la problemele altora vă atrag simpatîaacasă Sunteți generos, niM judecați pe alții.
Calendar religios
Sfântul Mucenic loan Valahul (aprox. 
1644-1662)Deva (V.R.) - Născut Intr-o familie de țărani evlavioși din Oltenia, a crescut de mic In dragostea față de cele sfinte. în 1659 a fost luat tn robie de turci. A. ajuns robul u- nui osuiș turc desfrânat, pare intr-o zi l-a îndemnat spre patimi necurate. Ioan a refuzat nerușinarea și păgânul a încercat să-1 silească. Vtunci loan, întărit de r âvna credinței în Hristos, l-a lovit pe turc, care a murit înlănțuit și supus chinurilor timp de câteva luni, Ioan a fost dat rob văduvei turcului. Aceasta a încercat să-1 determine pe loan să lepede dreapta credință și să treacă la mahomedanism. Refuzând lepădarea de Hristos, Ioan a fost întemnițat, torturat cumplit și în cele din urmă, spânzurat.

a lun.-20 Iul. . /, , , / • < ..v ' ~ ’Nu aveți Chef de vorbă și vă.lipsește inspirați- Evitați întâlnirile de afaceri șt călătoriile lungi. Evitați speculațiile și conflictele cu autoritățile.
21 taț-y aug._______________ , "7¥a ft*fțâre  agitație la serviciu, aveți sarcliM dificile Cafegii. nu vă sprijină, așa că va trebui să vă deșeuri câți singur în multe momente.
21 «Ug--20 M®*.  ........ ■ ? ' "■ '■ . ’Chiar dacă primiți bani, îi folosiți ca să acoperiți datorii mM vechi. Nu e*de  mirare că până la sfârșitul zilei veți il la fel de... sărac și pesimist.

;a unui loc de muncă, ăzi aveți icul personal vă ajută să rezoF iție tensionată.
HetM[pate Hrin entuziasmul și înțelegerea acor- datinMtadin jwîâB^persoană vârstnică vă ajută să finalizați chestiuni de importanță majoră.

în data de 12 mai 2005 vor avea loc lucrări 

pentru înlocuirea izolației pe linja de medie ten
siune 20 kV Ilia și derivațiile aferente acesteia.

Lucrările vor avea ca efect întreruperea totală 

a furnizării energiei electrice în rețelele 
S.D.F.E.E. Deva a Electrica Banat, in localitățile 
CERBIA, MICĂNEȘTI, VALEA, ALMAȘ-SĂLIȘTE, 
ALMÂȘEL POGĂNEȘT1.

Electrica SA a 1 toți dienții săi că echipele 

care efectuează lucrarea depun întreg eforțul 
pentru a limita durata de întrerupere în ali
mentarea cu energie electrică. în funcție de 

fazele lucrării, întreruperile sunt cuprinse în 
intervalul orar 8.30-18.00.

Vă mulțumim pentru înțelegere!

Problemele de rutină vă ocupă mult timp. Vă susține rigoarea dv și faceți față vârtejului de situații neaștep- tate. Rămâneți obiectivi!
Soluția integramei din 
numărul precedent: A
- R - F - D - ESCA
LATOR - COBORI - E
- ȘEFI - SVED .- 
NENEA -VU-AS- 
IR-SOS-OR-AVAL
- ORAC - OGUR - A
- SERIATE - CUPRIT - 
IG - RANG - LEI - 
LENE - CD - P - CHI
NA - ETAJ

Dispooerat afaS tece '22708?

Dispecerat apă Ctodă 212225
Mtegrosta Eltatta ■8197
Dispecerat gaz
WormagiCfR,.

Amanta ' '' U »-
Pompier» S6i ■;

Jandarmerie 956

Poll^B 955

O.J.P.C. HD - 214971

Urgențe .'..■'112 .;Ș

RECLAMĂ

ACÂSĂ
7»JuntfWR Sport Meteo 730 ȘtWe ProTv. Ce se 
TbCAgnM Mur sfat ! IhttapHL doctore ?

920 Cind minute de
atate ator Cor
nel MRialache

tațtapH doctore ? 
} 930 Omul care aduce cartea 

9:15 Tânăr și neliniștit
H (reluare)

< 10:15 Doctoral de suflete 
î 11:15 Zâmbete tatr-o pastilă

1330 Știrte ProTv
13:45 De rteui ksnii 
1*15R8itaHreaAngaH  

(3 (dramă, SUA 1994) 
CU: KeKe Martin. Andy 
Romano Margaret 
Lanaridc Pornind de la 

real, Nmulur-

189 kagetae Jeter și Loto 
5M0 Omologarea

1930 Jtanal TVR Sport Meteo

uni .
mărește destinul Ange- j '■ 
lei Delvecchio, o adoies- ț 

oentă provenind dintr-o 
J familie săracă, dar foar-
t te talentată, aspirând
î . să devină o "a doua
* DanieHe Steel*.

1630 TBnlr și ntlniștt'.
□ episodul 2405. Cu: Eric 

Braeden, Joshua Mor
row, Laureen Bed 

1730 Știrite ProTV Vremea 
1745 Teo 
1930 Știrite ProTV Sport Me

teo. Cu: Anckeea Esa

730 Observator. Sport
830 Canalul de știri

1030 în gura presei (reluare) 
1130 Concurs interactiv 
1230NetForce
1330 Observator cu Simona 

Gheighe
13:45 Comedte animalelor
14:15 Virusul (thriller, SUA 

U 2000) Cu: Paige Turco,

.» .
T
* 1
f !‘

4
.1
V
» 4

Larry Drake, Jason 
Beghe, Keriitetâ Mars.

Tamlyn Tomba. Doi 
expert luptă împotriva 
răspândim t$ui virus 

s udgaț caret pornit din
America de Sud. ame

nință acum Ips Ange- 
«Mii Rtrîaqă.

aftiraMi. Cu: Edoardo 
'oGinex, 
V Giuditta

t

j 
i 
i

i
i
i 
i 
i
t 
l

16300bsenMtor ' 
1645T*

S<U)i
CostAGioi
EdoenfoVi

Saharirii
i7:45 9585-TillMăasă 

fed 
1M0 Ofetavator <

Alessandra Stoioscu și 
Ludan Mâretap. Sport 
Metro

530 Poveștiri adevărate 
(reluare)

530 Jesus (reluare) 
ș 730 Culoarea păcatului

S (reluare)
J 8:15 Te voi tavăța să Iubești 
: B (reluare)

9:15 Mama vitregă (reluare) 
11:15 Totul despre Camila 
12:15 îngerul nopți Cu:

ElCesar Evora, Angelica 
• Rivera, Jorge Salinas 

; 13:15 Răzbunarea. Cu:
BGabriela Spanie, Joși 

Angel Llamas 
; 14:15 Pislasăbatică. Cu:

B Marlene Favela, Mario 
Clmarro

i 1530 Jesus. Cu: Joaquin Fur- 
Briel, Malema Solda

: 1725 Vremea de acasă 
: 1730 Poyeștiri adevărate

Emisiune cu povești 
reale despre viață, pre
zentată de Lucian Viziru 

1830 Rețeta de Aasă 
18:10 Gltanas. Cu: Saul

BLisazo, Dolores Heredia 
19:15 Te voi tavăța să kfoești.

BCu: Danna Garcia, 
Miguel Varoni

1

1 "t,

.1
»

$

I

730 s Sărută-mă prostule 
830 Teleshopping 
830CeZarșitfoar 
9:10RebeH

1030 Tonomatul DP 2 Cu: 
Cătălin Măruță. Emisi
une de divertisment cu 
știri din lumea muzială, 
invitați tn platou, dedi
cații și mesaje ta direct 
prinSMS.

1130 Cind minute de cultură 
11:45 Pasiuni 
1235 EuFtxăspeor 
1240 sVerdkt Crimă 
1330 Teleshoplng 

1430 Desene animate Tom
my și Osar 

1430 Midi savanți 
1530 împreună ta Europa:

905 lucrelh Bregh (dramă
î^istorică. Franța, 1953) 

Cic Martine Carol, Pe- 
Uro Armendâriț Christ- 

. ’7;îan Marquand, Maurice 
' i »RontA Gates Qutant 
77Ji» secolul al XV-lea, 

- R»m% Ctsar Borgia 
3-tacMicășl unifice - 
ijaret foksinrhHe 

$sHa fermecătoarea

'/’■sa soră. 
||i|ltabeetape fierte 
fii .toni WR Sport Meteo

i 
t

ă
i

i

730 Teleshoppmg
730 Motor
7:55 Sport cu Florentina 
830 Sunset Beach 
930 Dragoste șl putere
0(SUA 1987) Cu: Susan 

Flannșry, John McCook, 
Winsor Hannon Regia: 
Lee P. Belt William J. Bell 

1030 Kmky Show 
1035 Op Art 
1130 Moria 
1230 Levintzta prezintă 
1230Teleshopping 
12:55 Bari la gnu 
1350 Teleshopping 
1435 Sunset Beacn 
15:25 Dragoste și putere

H(SUA 1987) Cu: Susan ■ 
Flannery, John McCook, 
Winsor Hannon Regia: 
Lee P. Bell, William J. Bell 

16:15 Hipnoza 
17:10 Camera da râs

830 0 viață aproape per
ji fectă (Romantic, SUA 

2002) Cu: Angelina 
Jolie/Edward Bums,, . 
Tony Shaloub

063037.00 Observator 
Deva (r) 

11.00-12.00 După anal 
țȘm. de divertisment 

9:45 Vedete la Hollywood J B^fl.00 oU- -

Ep. 7 - Robert DeNiro 
10:10 Grădini înfricoșătoare 

B (Dramă, Franța, 2003) 
1145 Păzind-o pe Tess

(Comedie, SUA 1994) 
Cu: Nicolas Cage 

1320 Eloise la Plaza (Aven-
Hturi, SUA 2003) Cu: 

Julie Andrews, Jeffrey 
Tambor, Sofia Vassilieva 

1450 Dans ta lumina lunii
□ (Romantic, SUA 2004) 

1640 Grădinița lui Tăticu*
(Comedie, SUA 2003) 
Cu: Eddie Murphy, Jeff 
Gariin, Steve Zahn 

i 18:15 O viață aproape per-

J 1530-1535 Publicitate

f
■ E W DEVA
î 0830-10.00 Reluarea emisi- 
J unii din ziua prece

dentă 
1830-18.45 Știrile ONE TV 

Deva
î 18.45-20.00 Emisiuni infor

mative

¥Ernlsiine în limba 
maghiară

1 630 Tribuna Partidelor Par
lamentare

1630 Cind minute de culturii 
16:45 Jurnal TVR Știri, sport, 

meteo
17:15 Hochei pe Gheață 

Campionatul Mondial 
Sfert 1 Trans. în direct

1930 Soția iul Lorenzo

10.00 Secrete (dramă, SUA 
1995)

11.45 O nouă viață (dramă, 
SUA 2001)

1330 David Copperfield (I) 
(dramă, SUA 1999)

15.15 Maria, mama lui lisus 
(dramă, SUA 1999)

1645 Secrete (reluare) 
1830 0 nouă viață (reluare)
20.15 Pasiune obsesivă (I) 

(dramă, SUA 2001)
22.00 Brigada de poliție 
23.00 Credință oarbă 

(dramă, SUA 1998)
01.15 Crimă șl pedeapsă 

(dramă. SNA, 1998)

â 
I
1 
f
I.
$
1 
f 
î 
i
1

1 
t
1
1
4
1

U fectă (Romantic, SUA, 
2002) Cu: Angelina 
Jolie, Edward Bums, 
Tony Shaloub 

2030 Nu ntf-e frică (Dramă, 
Italia, 2003)

21 :S0 Orașul fantomelor

13 (Thriller, SUA, 2002) 
23:45 Străinul (Acțiune, SUA

B 2003) Cu: Steven Sea
gal, Sherman Augustus 

120 Șobolanii (Thriller, SUA 
2002)

1

I
I
l
i

t

- 1730 Trăsniți ta NATO 
1830 Focus Prezintă: Magda

»

I 
'>
i
I

I

Copii spun lucruri .
I ' litalte

WCevorfeteb
» f""— —---------------
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Vasiliu. Rubrica Sport 
prezentată de Radu Val; 
an. Rubrica Meteo 
prezentată de Nadira 

1930 Viața la extrem

j

i

( ■

,1
i
12015 Ciao Darwin Emisiune 

2&<te it

m court, poturi || focuri

Ml
7 Mara Britanie, 1998) 

Cu: Jason Ftemyng, 
Dexter Fletcher, Nick 
Moon, Jason Statham, 

' 7 Steven Mackintosh, Vin- 
7 ni*  Jotted Sting. Patra 

tineri se trezesc datori 
, vândut după o partidă 

«f J de pocher și trebuie să
< găsească rapid banii 

necesari, altfel con- 
1: sednțele vor fi funeste. 

Așa intră în lumea 
gangsterilor londonezi și

MK Bodyguard Emisiune 

prezentată de Constan
tin Cotimanis și Roxana 

’ Ciuhulescu 
j&IBLaBloc 

)tirite ProTV Sport 
2345 DtaaSda Camplonior 
83» Itanegatul Cu: Lorenzo 
SSLamas, LQ. Jones, 

Geoffrey Blake, Mike 
SBVVhite, Kent McCord.
■b Omul cm aduce ortoa 
1®ȘtHeProTV 

14B Zâmbete tateo pastilă 
(reluare) 

I1B Doctoral de suflete.
□Cu: Billy Ray Cyrus, 

Derek McGrath, Ron 
Lea, Tvler Posey. Clint 

JOjCassidy (Billy Ray 
gț|Șcyras);este un medic 

dintr-un oraș mic 
din Montana.

B
UdWta lui Radu 

Promotor
- 5i30 Renegatul 
630 Teo (reluare)

î I

§

i 
» 
t
i

âM MR mriSaiM 
■i tenta g&i (thriller. 

Hooprad, 199® Cu: 
; Eduanfo Norina, Silvia 

TS'Abasral Sateaoor Ma- 
drid. în mitologia 
chineză, „Izvoral gak 

. ben*  este izvoral dh 
care beau sufletele celor 
«kspăraflși taettăiesc 
veșnic faidți. «

MB and minute de atari ; 
220 Junta TVR Sport Meteo

i

♦
♦
*
1

t ki toiul unor eveni-
£ . .mente care de are mal 

'absurde.
130 Concurs Interactiv 
230 Ciao Derwin (reluare) 
MO Stagiarii (reluare) 

Vhrere (reluare) 
5309595 (reluare)

i 1

l i

i ;
• :
i f

! J

203 0 Mama vitregă Cu: Vic- 
' Stcria Ruffe, Cesar Evora, 

Jaqueline Andere
2230 Un bărbat adevărat 
«SCtioim păcatului

.... Răzbunarea. Cu: Gabrie- 
. Șa Spanie, Josâ Angel 
' ’Llamas, Maria Helena 

ring, Orlando 
Miguel. Cu 25 de ani h 
.urmă o tragedie amarat 

viața Helens Fontana 
(Maria Helena Doering), 

:* ,|a cărei fiică nou născută 
Mgta fost declarată moartă. 

•Helena, devenită o

i Dragul de 
Raymond 
d Avari fabuloase 
Bunelul meu 
JumaluITVR 
Jurnalul Euronews pen- 

. _ira România 
■N» Otgo® (dramă, Italia, 
■HboW). Partea a V-a Cu: 
7 Wlena Sofia Ricd, Danie- 

?ț*.Țe  Peed, Paolo Ferrari, 
f Cristina Capotondl, Ni

cola Dl Pinto, Elena Rus- 
Regla: Giorgio Ser 

și Vittorio De Sisti 
a Mt odată hoț. Cu: 

llandrine Holt Ivan 
_ , Nicholas Lea, 

Jennifer Dele, Robert 
7lto, Michael Wong 

OM Hochei pe gheața Cam- 
Tpionaiul Mondial Stat 3 

IBM Balia mafla (dramă, 
fj-SUA 1997) Partea a 

7^ treia Cu: Vanessa Red
grave, Nastassja Kinski, 
Jennifer Tilly

i

| Trăsniți In N AT. 0.

■ Focul plus Cu: Cristina 

Mopescu
■ 0 zi din viata unul 
Xțtrengar (comedie, SUA

' 0930 Știrile Tv Sport 0 jumlMe î
? rh nra rk eHri nnl n7AtinRriil •

DISCOVERYl
4 
â
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l
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1 
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matură, crede ci «— - - s
I
I
1

) 
f
I 
t 
»

I
I
I '
I A

a găsit dh nou fericirea 

fodrăgostindu-se de cel 
are-l va fi sot Lute 
M^iel Aria (Jose 
Ange Llamas), un 
băroet tânăr șl elegant, 

7 ' - tatăl unei fetițe.

230Poveftiriedevărata
(reluare)

230 Un bărbat attempt

i

1

î

1
1 
I 
r
»■

î

# *>1986)  Cu: Matthew
7 ?Br4derick, Alan Ruck,

5 Jîf Mia Sara, Jeffrey Jones, 

■rtlJennlfer Grey. Ferris 
■(Matthew Broderick)

<7 lăute un puști Isteț dar 

Ks «mereu pus pe șotii, 
iplsătul de mers le școală, 
a <1 decide să Iți la o zi 

. Lqullbtrii. Pentru că pri- ; 
; >tenll săi cel mal buni, 
• ^- Cameron șl Sloane, mr , ■ —-------------%
’pot decât să îl urmeze «Sport 1115 T

-------- u.> ... ; ama
; Cheta ItT M «WMH
‘ Mo^bo! Boit Vtstuki Stlbaflc *Știrile TV Sport 2130 Faceți jocu- ’ 23.00 Dosarele FBI 

’ Kiel 2230 Fotbal pe plajă: Cupa ’ 0130 Crlminailșffl 

> Mondială Sferturi de flnelă (live) < 02.00 Războaie tn aer

08.00 Misterele -oavetor 
0930 Competfțltmașinăriilor 
1030 Aventuri lapesajlt 
1030 Nașterea unui avion 
1130 Războaie ta 8K

! de ora de știri noi, senztfonai, { 
t J- . JL L.
i 0930 Box profesionist 1030 Șflr :
■ lie TV Sport 10:10 Super Spania ' 
! Jiso We TV Sport 1135 i

1 tvtetenping 1130 Fotbal Copa ] 
eres 1230 Jtiriie TV Sport

' ‘ .hiiiMiiși' 
«Wfeceți joari 
TVSpcrt1430F^
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Viorica Vălean 
(Foto: Traian Mânui
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visezi!la care poți sa

• Ghid pentru funcționari. Ministerul Comunicațiilor a lansat ghidul „Utilizarea Calculatorului și a Serviciilor Electronice" destinat funcționarilor publici. Ghidul își 
propune să-i familiarizeze pe funcționari cur avantajele oferite de utilizarea calculatorului ' și a Internetului pentru activitatea instituțiilor publice. (C.P.)
• întâlnire de alegeri. Asociația Nevăză- ' torilor din România, Filiala Alba - Hunedoara, se va întâlni astăzi, la CAR Deva, pentru aducerea la cunoștință a actelor normative privind drepturile acordate nevăzătorilor,, precum și alegerea delegaților pentru Conferința Filialei Alba - Hunedoara. (IJ.)
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Rromii în 
atenție

Deva (I.J.) - A doua ediție a bursei locurilor de muncă pentru persoanele de etnie rromă va ayea loc vineri, la 4 din sediile Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de, mc ale i județului fita edoara. j Chiar dacă în bazele agenției se regăsesc 1350 j de petsoane de etnie j rromă, numărul celor care pot participa la bursă «te de 635. „Până i în prezent aunt oferite 78 âe locuri d( muncă dar se estimează ca până în ziua bursei numărul lor să crească la 100. Locurile oferite special sunt de muncitori necalificați și de tinichigii. în cursul anului trecut au fost selectate 158 de persoane pentru angajare, din care 86 au fost încadrate efectiv după o lună de probă”, declară Mariana Băcilă, director AJOFM.
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Deva (C.P.)- Judecă
torul delegat pe 

lângă ORC Hune

doara a emis până la 

ora actuală un 

număr de peste 
2700 de hotărâri de 

dizolvare a socie

tăților comerciale din 

județ. Deciziile au 

avut la bază neres- 
pectarea prevederilor 

și termenelor legale 

privind preschim

barea certificatelor 

de înmatriculare cu 
cele de înregistrare. 

Pentru circa 380 de 

agenți economici s-a 

întreprins recurs în 

instanță privitor la 

emiterea hotărârilor 

de dizolvare, 

deoarece firmele 

aveau datorii la 

bugetul statului, a 

dedarat Viorica 

Vălean, directorul 

ORC Hunedoara.

SC Sarmlsmob SA Deva
angajează de urgență cu contract 

de muncă pe perioadă nedetermi

nată, persoană pentru efectuarea 
activității de aprovizionare tehnlco- 
materială. gestiune magazii mate
riale sl contabilitate primară, cu 
domiciliul stabil în Deva.

Cunoașterea limbii italiene con

stituie un avantaj.

Depunere Curriculum Vitae, deta

liat, pentru selectarea ofertelor și 

programare pentru interviu, la se

diul societății, în Deva, str. Dr. Vic

tor Șuiaga, nr. 2.

Relații suplimentare la tel. 

227.886.

(22997)

■ O nuntă reușită este 
în fapt combinat 
fectă între sin||pdttate și 
rafinament.

Clara PAs

per-

Deva - Peste o sută de cupluri din Deva se pregătesc deja pentru acel eveniment unic din viața unei persoane, și anume căsătoria. După cununia civilă și cea religioasă iurmează, cum e, firesc, nunta propriu-zisă. Ori acest mo- ; ment constituie partea cea mai dificilă din derularea
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întregului eveniment festjv. In ultimii ani, hunedorenii au început să apeleze Ia ajutorul specialiștilor.
Ce nuntă jMLdorim?„Mirii trebuie să se hotărască ce știi de nuntă vor adopta. Acesta depinde de genul și numărul invitatilor. în funcție de aceștia putem să-i îndrumăm spre o nuntă în stil rustic sau una elegantă. De ce sunt foarte importanți invitații? Pentru că ei trebuie să simtă că sunt apreciați 'pentru efortul pe care îl fac pentru a participa la un astfel de eveniment.

Licitația este de tip Tnchis și va avea loc la sedi
ul Direcției Silvice Deva, str. Mihai Viteazul, nr. 10, 
în data de 25.05.2005, ora 10.00, pentru masâ lem
noasă fasonată și prestări servicii de exploatare.

Volumul total de masă lemnoasă fasonată care 
se licitează este de 3.229 1 mc, aparținând 
următoarelor grupe de specii:

- Salcâm 45 mc
TOTAL 3.229 mc

- Cireș 314 mc
- Fag 1.565 mc
- Gorun 393 mc
- Tei 18 mc
- Râșinoase 212 mc
- D.T. 664 mc
- Paltin 10 mc
■ Cer 8 mc

Licitația se va desfășura conform .Regulamentu
lui de vânzare a masei lemnoase de către deținătorii 
de fond forestier proprietate publică, către agenții 
economici*,  aprobat prin HG nr. 85/2004.

Pot participa la licitație agenți economici care sunt 
atestați pentru exploatarea, Industrializarea și com
ercializarea lemnului, potrivit HG nr. 70/1999 șl Ord;

MAPPM nr. 71/1999. Documentația, care include cai
etul de sarcini, listele de partizi șl listele de materi
al fasonat, poate fi consultată la sediul Direcției 
Silvice Deva, la sediile ocoalelor silvice din subordine 
șl pe Internet Ia adresele: www.sllvahd.ro și 
www.rosilva.ro.

Nu vor fi acceptați la licitație agenți economici 
care au datorii față de Direcția Silvică Deva și 
ocoalele din subordine seu sunt nominalizați ca deb
itori față de Regia Națională a Pădurilor - Romsllva.

Preselecția agențUor economici va avea loc la sedi
ul Direcției Silvice Deva, Tn data de 20.05.2005, 
ora 10.00.

Taxa de participare va fi achitată numerar la 
casieria unității, Iar garanțiile pentru respectarea 
clauzelor contractuale vor fi achitate în avans în con
tul R046RNCB3000000000160001, deschis la BCR 
Deva, sau R017RZBR0000060001246149, deschis 
la Raiffeisen Bank Deva.

Ofertele se vor depune la sediul Direcției Silvice 
Deva, cu cel puțin o zi lucrătoare anterior datei 
anunțate pentru ținerea licitației.

Relații suplimentare se pot obține la tel. 
0254/225.199, 0254/224.649, fax 0254/224.599, 
0254/222.481 șl la ocoalele silvice.

5De aceea consiliem cuplurile și în ceea ce privește modul în care trebuie să se comporte pe perioada nunții. Apaî apar problemele legate de alegerea locației, a meniu- lui, a decorațiunilor, a îmbrăcămintei, a muzicii.Și cu bani puțini se poate organiza o nuntă deosebită, dacă banii sunt utilizați corespunzător, evitându-se risipa”, declară Carmen Crăciun, managerul firmei Still Art Decoration din Deva.
Ce se poartă?în domeniul decorațiunilor, anul acesta se „poartă” auriul - culoarea caselor regale - deci se poate spune că 2005 e anul nunților elegante, rafinate. în ceea ce privește rochiile de mireasă, culoarea acestora variază de la tradiționalul alb, la crem sau vernil, a mai precizat Carmen Crăciun. Modul de organ1" "9

depinde și de zona geografică. Spre exemplu, ardelenii preferă nunțile cu multi invitați, de la 150 și până la 400 de persoane. Tocmai din această cauză apar probleme în alegerea restaurantului unde se va desfășura nunta, pentru că în general locațiile sunt relativ reduse ca spațiu.

Carmen Crăciun, manager---- ARTICOL PUBLICITAR-------------------------------------- -------------------
AUTOHAUS HUBER SRL

singurul importator din Sibiu care a semnat contractul cu 
AFM pentru programul de îfinoire a parcului auto național
Cetățenii care doresc să se înscrie în Programul de înnoire a Parcului Auto (30 de milioane pentru o mașină 

mai veche de 12 ani) trebuie să se supună mai multor condiții de participare. Se cere ca persoana fizică să 
fie proprietar al unui autoturism înmatriculat în Romania șl să se înscrie ia un producător (importator) validat 

pentru achiziționarea unui autoturism nou. Autoturismul uzat trebuie să fie înmatriculat în România, să fie 
funcțional și să aibă o vechime mai mare sau egală cu 12 ani. De asemenea, autoturismul trebuie șă conțină, 
cumulativ, următoarele componente esențiale: grup motopropulsor, tren de rulare, caroserie, șasiu, precum și 
catalizator sau echipamente electronice de gestionare a funcțiilor vehiculului, dacă acestea au fost prevăzute 
din construcție.

Documentele necesare pentru a beneficia de prima de 30 milioane sunt: actul de identitate, copie; certifi
catul de înmatriculare al autovehiculului uzat, copie legalizată; certificatul de predare în vederea distrugerii 
autoturismului uzat, copie legalizată; certificatul de radiere a autoturismului uzat; actul de succesiune, copie 
legalizată, pentru cazul în care persoana fizică beneficiară este moștenitoarea proprietarului; nota de acceptare 
eliberată de producătorul (importatorul) validat, în original.

Persoanele fizice interesate trebuie să aleagă un singur producător (importator) la care se vor prezenta pen
tru a solicita o notă de acceptare. AUTOHAUS HUBER SRL - singurul Importator local validat pentru Programul 
de stimulare a înnoirii parcului auto, așteaptă toți devenii dornici să-și achiziționeze o mașină nouă marca 
OPEL sau CHEVROLET până la data de 25 august 2005.

Nota de acceptare conține o declarație pe proprie răspundere a persoanei fizice că nu s-a înscris pe listele 
altui producător (importator) validat. Pentru completare aveți nevoie de certificatul de înmatriculare al autotu
rismului uzat și de actul de identitate. Nota de acceptare are o valabilitate de 30 de zile calendaristice de la 
data emiterii sale și va fi eliberată în limita numărului de autoturisme aprobat pentru fiecare producător (impor
tator) validat în parte.

Persoana fizică se va prezenta cu autoturismul uzat la un agent economic autorizat să desfășoare activități 
de colectare și tratare a vehiculelor scoase din uz conform listei publicate pe pagina de Internet AFM.

Documentele necesare pentru obținerea certificatului de predare în vederea distrugerii sunt: actul de identi
tate, certificatul de înmatriculare, nota de acceptare eliberată de producătorul (importatorul) validat. Persoana 
fizică va trebui să se prezinte apoi la serviciul de înmatriculări pe baza căruia este înscris în circulație auto
turismul uzat, în vederea radierii urmând să obțină Certificatul de radiere.

Autoturismul nou pe care intenționați să-l achiziționați în cadrai programului poate fi plătit integral sau în rate. 
Nu este permisă achiziționarea în sistem leasing. Au acces la acest program numai persoanele fizice. La pro
gram se poate participa o singură dată și cu un singur autoturism.

Important! Persoanele interesate, care vor preda autoturismul uzat unui agent specializat în activitatea de 
colectare, NU primesc cel 30 milioane, ci un bon valoric cu care se vor prezenta la producătorul (importatorul) 
validat, fiind scăzuți din prețul de achiziție al autoturismului. Datorită cererii mari, numărul mașinilor repartizate 
importatorului sibian, importator cu reprezentanță și în municipiul Deva, a fost suplimentat de la 36 la 65 de 
unități. Deci, pentru a fi siguri că puteți intra în acest program, adresați-vă cât mai repede celui mai apropiat 
producător (Importator) validat.

Până la sfârșitul lunii iunie, la AUTOHAUS HUBER puteți beneficia de reducerile substanțiale acordate la 
modele Opel New Astra șl Opel Combo (până la 1.190 euro), modelele Opel Vectra șl Opel Slgnum (până la 
1.250 euro), Opel Corea și Meriva (până la 600 euro) sau Chevrolet Lacetti (până la 1.000 de euro), câștigul 
dv. ajungând astfel până la 2100 euro.

Vă așteptăm, așadar, la AUTOHAUS HUBER SRL, Deva, str. Horea, nr. 22, unde o echipă de profesioniști 
vă stă la dispoziție pentru a răspunde întrebărilor pe care le aveți, pentru a vă ajuta să achiziționați o mașină 
nouă, cea mai potrivită pentru dumneavoastră. Ne puteți contacta la numerele de tel. 0254/233097 sau 
0741/070510.

RECLAMI

http://www.sllvahd.ro
http://www.rosilva.ro


• Tăinuire. Un tânăr din Petroșani este cercetat de poliție pentru comiterea infracțiunii de tăinuire. Este vorba de Sebastian P., de 23 de ani, căruia polițiștii i-au documentat că a vândut mai multor persoane din Valea Jiului bunuri provenite din furturile comise de mai mulți infractori. Valoarea acestora este de 47 milioane de lei. (V.N.)

Pentru soluționarea litigiilor

Au luat Banatul 
... la pompă!
Tiberiu Stroia
tiberiu.stroia@informmedia.roPovestea motopompei românești care, deși există, lipsește cu desăvârșire, vine să întregească tabloul tipic al funcționarului public de sorginte română. O persoană care întârzie dimineața la birou și folosește calculatoare de ultimă generație (cumpărate din banii contribuabililor), pentru a juca Solitaire sau pentru a se delecta uitându-se pe site-uri cu poze deșuchiate.Numai așa se poate explica cum a fost posibil ca, în timp ce Banatul se afla sub ape, iar motopompele românești stăteau nefolosite, funcționarii noștri strigau maghiarilor să vină cu motopompele lor să ne ajute că avem curtea țării inundată. Contra- cost, bineînțeles. Și, așa cum de altfel neam obișnuit, nimeni nu va răspunde pentru miliardele aruncate pe apa Sâmbetei. De altfel, la ora actuală, atât de aruncată e pisica dintr-o curte în alta, încât românii au obosit să se mai uite după ea. între timp bănățenii așteaptă soluții. Cine știe, până găsește Tăriceanu un loc pentru viitorul hotel al sinistraților, poate se grăbește nenea Agathon (fostul ministru-palmier) să declare Banatul - Veneția Estului.

■ Un nou organism 
județean menit să spri
jine cetățenii în 
rezolvarea problemelor.

Valentin Neagu
valentin, neagu@informmrdia.roDeva - Ieri, la Prefectura Județului, a avut loc inaugurarea Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Hunedoara. La eveniment au participat reprezentanți ai Prefecturii și Primăriei Deva, precum și conducători ai unor instituții județene și locale.Din prezentarea făcută de ing. Ene Constantin, directorul Oficiului, precum și din aprecierile celor care au luat

cuvântul a reieșit faptul că i- naugurarea a avut loc la scurt timp de la lansarea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, iar în prezent România dispune de o structură unică de coordonare a activității de cadastru și publicitate imobiliară. S-a precizat că experiența țărilor europene a demonstrat că o singură autoritate în domeniu implică o singură decizie, pu- tându-se coordona procesele de reformă, de actualizare și de modernizare a măsurătorilor și înregistrărilor.
în beneficiul cetățeanuluiPrincipalele atribuții ale noului organism sunt cele de reglementare, coordonare și

control în executarea lucrărilor de cadastru, cartografie, topografie, geodezie și fotogrammetrie, precum și asigurarea înscrierii imobilelor în registrele de publicitate imobiliară.în cadrul discuțiilor s-a precizat că, prin cuprinderea tuturor acestor factori sub o singură umbrelă, se conturează o deschidere mai mare către populație și soluționarea litigiilor, asigurarea unor servicii de calitate în beneficiul cetățeanului.Au fost eliminate astfel drumurile repetate între diferite instituții care administrau, separat activitățile de cadastru și, respectiv, de publicitate imobiliară. Constantin Ene, directorul Ofi
ciului de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară Hunedoara

s-au descurcat autoritățile în carul inundațiilor9

x'z
National 107 

fm

Ti-.ir <h»nl dffrtotsloaiina dovu vedeta ? '

Vrei ca toata lumea voawisca despre tine ? ?

Vrei ca marile reviste sa sene despre cariera ta 7

Uf’S! Camsra ta
DA CARHFRA TA MUZICALĂ, pentru ca 

National f M tv face VEDETA

O.H a vrei toate acoste.i, vino sa faci porte 
din cea 1n.11 ambițioasă trupă dance

Ai cei puțin 16 am. ,»iăti tune șl ,ii o voce plăcută, 
nu eeita.tnmite CV-ril cu fotografie ta adtvsa 

ele twnaîl duv,v,£Șii.itrmi»iltm ro 
ssm adu»! per•..mat la sediul National Fin Deva

Destul de prost și dezorganizat. Dacă se știa ceea ce se întâmplă se puteau lua măsuri de prevenire pentru a se diminua pagubele. Păcat de oamenii care așteaptă de la autorități fapte și primesc doar promisiuni.
V. Marcu, 
Deva

Autorităților nu le pasă, fiecare fiind pe cont propriu. Sunt atâtea instituții ale statului, susținute financiar din bani publici, care se ocupă de prevenirea dezastrelor, provocate chiar și de inundații, care nu fac nimic.
lOAN, 

Deva

Simt impresionată de drama pe care o trăiesc cei din zonele afectate de inundații. Nu urmăresc programele de știri ale televiziunilor și nu pot să mă pronunț cu privire la competența sau incompetența autorităților.
Irina, 
Deva

Execrabil. Cred că au fost complet depășiți de situație și ceea ce este și mai grav, nici chiar acum când au trecut trei săptămâni le la inundații, nu s-au trezit. Sunt complet nepăsători față de suferința oamenilor simpli. 
Doru Luca,
Deva

Autoritățile nu au făcut nimic pentru a-i ajuta pe oameni. Nepăsarea de care au dat dovadă este impardonabilă. în astfel de situații ne putem da seama că oamenilor politici nu le pasă decât de propriul lor buzunar. 
Adelin Ciupei, 
Deva

SG VINALCOQL SA DEVA

Denumire societate Localitate Adresă Meserie Nr.loc

TEBA BRAD IND S.R.L. BRAD AVRAM IANCU, 54 confecționer-asamblor articole din textile 20

WEST OIL ORĂȘTIE UNIRII, DN 7 agent comercial 1

LA MONT COMPREST SRL DEVA 1. VULCAN, 53 agent comercial 1

4DEVA ANDREI ȘAGUNA, 1 agent comercial

LUCA NICUȘOR DEVA 1 DECEMBRIE, 18 agent de asigurare 20

INTERAMERICAN SA DEVA OECEBAL, 42 agent de asigurare 10

PROTECTOR INTERNAȚIONAL SRL PETROȘANI AVIATORILOR agent de pază, control acces, ordine și intervenție 10

ROUTE ROMER*  SRL BMM AL. SALClMILOR, 32/4 agent turism 1

TEBA BRAD IND S.R.L. BRAD AVRAM IANCU, 54 ambalator manual 6

VALT IMPEX SRL HUNEDOARA RUSCA, 4 asistent farmacist 1

BIOVETERINARIA SRL HAȚEG ABATORULUI, 52 asistent farmacist 1

DUD BINE SRL DKA M. KOGĂLNICEANU, 10 Barman 1

S.C. ALIMENTARA S.A. DEVA COMPLEX CENTRAL barman 4

termenul limita: tS mai 2005

Abonament mai scump decât consumulLocuiesc în Deva, sunt pensionară și am o mare nemulțumire, legată de costul abonamentului la gaz metan, care depășește cu mult valoarea consumului. Vreau să întreb: de ce trebuie să plătesc acest abonament?
Clara Sora, DevaN.R.: Valoarea și obligativitatea abonamentului sunt precizate în Decizia 193 a ANRGN, publicată în M.O. 223/2005. Actul normativ nu prevede excepții pe motive sociale (veterani, handicapați, persoane cu venituri mici ș.a.), singura diferențiere fiind între consumatorii casnici și cei industriali. Măsura era necesară în vederea integrării noastre în UE.Sănătatea oamenilor nu contează?M-am mutat acum 8 lupi pe str. I Buteanu, din Viile Noi, Deva. Nemulțumirile pe care vi

Inundații repetateSunt pensionar și locuiesc în Deva, pe Str. Braniște,nr.9, împreună cu fiul. în această primăvară grădina mi- a fost inundată din nou. S-a mai întâmplat și în anii 1970, 1975, 1997, 1998 șj 1999 din cauza infiltrăriii apei de la canalizarea nefuncțională și a termofîcării din strada A. Sever. Această problemă am sesizat-o celor care ar fi trebuit să intervină, încă din 1997 și până acum. Dar înlăturarea definitivă a cauzei acestor inundații se lasă aștep
le aduc la cunoștință sunt ale vecinilor mei: lipsa apei potabile, a canalizării și a unui drum de acces practicabil iarna. Eu am toate dotările necesare unui trai decent, dar văd cum persoane vârstnice se chinuie să care apă din cele câteva fântâni existente. Apa din ele nu corespunde standardelor, prezentând pericol pentru 

tată. Au fost încercări de rezolvare a situației și mulțumesc firmelor, conducătorilor și lucrătorilor acestora pentru intervențiile lor: Salubritatea SA, SC Calor SA, SC Apa Prod, Inspectoratului pentru Situații de Urgență, toate din Deva.Inundațiile au dus la apariția igrasie! în locuința fiului meu și în anexele gospodărești, la distrugerea culturii din grădină, în care am investit în jur de 2 milioane de lei. Solicit Primăriei Deva să fiu despăgubit.
Gligor Hașa, Deva

sănătatea oamenilor și mai ales a copiilor. Vecinii mei sunt îngroziți de eventualitatea izbucnirii unui incendiu. Iar iarna, în caz de boală sau de deces, aici se poate circula doar cu... sania. Lucrurile s-ar schimba dacă s-ar pietrui, nu neapărat asfalta, o cale de acces de cca 100 m (spre benzinărie), în condițiile în care se

Apa băltește in grădină și nu se 
poate îndepărta.

(Foto: Traian Mânu)

investește atât de mult pentru accesul pe Cetate, chiar nu se poate face nimic pentru cei ce locuiesc în spatele ei?
Anca Crișan, DevaCât să mai avem încredere?Vă scriem în numele celor peste 40 de locuitori de pe Al. Parcului din Deva. Problema 

noastră a început în 2002, când am solicitat repararea asfaltului de pe alee, turnat cu peste 25 de ani în urmă, cât și a trotuarelor de pe Str. Hor ia. După o revenire la prima sesizare, am primit un răspuns în care se preciza că aceste lucrări sunt cuprinse în listele pentru semestrul I al lui 2004. A trecut termenul promis și am revenit cu încă două sesizări. Dar n-am mai primit nici un răspuns. De aceea ne întrebăm dacă mai putem avea încredere în promisiunile făcute de primarul Mir- cia Muntean și când se va dispune executarea acestor lucrări.
Ing. Vucașin Nenador 

Ing. Nicolai Nada

NOTA REDACȚIEI:Așteptăm în continuare scrisorile cititorilor noștri pe adresa redacției - Ziarul Cuvântul liber, Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 37A (în clădirea CEPROMIN, la parter); pe e-mail: viori- ca.roman@informmedia.ro.
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Monica Roșu a împlinit 18 ani

• Banii și arbitrii. Problemele financiare și nemulțumirile legate de prestațiile arbitrilor au fost principalele subiecte de dispută în cadrul ședinței de bilanț pe 2004 a AJH Hunedoara. Amănunte de la această întrunire condusă de Nelu Ardelean, președintele AJH și M. Muntean, președintele cluburilor Cetate și Remin, în edițiile viitoare. (C.M.)
• Cetate a învins U. Remin. Prima partidă amicală între Cetate și Remin de după fuziune, disputată, ieri, a fost câștigată cu 39-30 de elevele lui Marcel Șerban. în „repriza a treia", viperele galbene antrenate de loan Mătăsaru au redus din diferența de nouă goluri, dar chiar și așa nu l-au mulțumit pe Marian Muntean. (C.M.)

■ Campioana a fost 
sărbătorită în tradiția 
lotului cu o bătaie cu 
frișcă și cadouri.

ClPRIAN MARINUț 
ciprian.marinut@infornimedia.ro

Deva - Dubla campioană o- limpică la Atena, Monica Roșu, medaliată cu aur la echipe și sărituri, a împlinit, ieri, 18 ani, iar evenimentul a provocat o sărbătoare tradițională la astfel de ocazii, în cadrul Centrului Olimpic de Gimnastică de la Deva. încă de dimineață, Monica Roșu a primit de la coechipierele sale mai multe cadouri, printre care jucării din pluș și o... suzetă, ca semn al trecerii la majorat. „Este o tradiție. Se spune că treci granița unei

vârste. Nu mai ești copil”, a spus sărbătorita, referindu-se la ineditul cadou.
Flori de la Cuvântul liberCu toate că a fost ziua ei, la ora 10.30, Monica Roșu s-a prezentat la sala de antrenar mente alături de colegele salej. înaintea programului de recuperare pe care-1 efectuează, întrucât nu are avizul medicilor pentru a se antrena normal, gimnasta a fost felicitată și a primit un buchet de flori din partea ziarului „Cuvântul liber”.„Cel mai mult îmi doresc să fiu sănătoasă și să mi se a- probe să particip la Campionatul European de luna viitoare, unde sper să obțin o medalie la sărituri. Pentru că sunt aici la Deva, la lot, felicitările din partea familiei și

a prietenilor vor fi doar telefonice”, ne-a declarat campioana.După antrenamentul de dimineață, coechipierele și antrenorii lotului național, Octavian Belu și Mariana Bi- tang, i-au oferit Monicăi Roșu un tort, i-au cântat La Mulți Ani și i-au dăruit un cadou surpriză.
Bătaie cu frișcăîn cantina, unde componentele lotului olimpic servesc de obicei masa, s-a încins tradiționala bătaie cu frișcă la care în prim-plan a fost ca de obicei antrenorul, Octavian Belu. în plus, sărbătorita a fost udată cu șampanie, iar componentele lotului au primit aprobare să bea puțin din licoarea sărbătoriților și a învingătorilor. Monica Roșu

• Conflict aplanat. Federația Română de Handbal i-a convocat la București, pentru data de 17 mai, pe oficialii U. Remin și pe jucătoarea Roxana Aiacoboaie în urma memoriului depus de handbalistă care a cerut să devină liberă de contract. „Plângerea a fost depusă înainte de fuziune, iar acum am discutat cu handbalista și problema s-a rezolvat", a precizat Marian Muntean. (C.M.)

Fotbalul nu s-a lăsat păcălit

"Jiulf echipă de golani"
Petroșani (C.M.) - Alin Simota, finanțatorul Jiului, care își vede pentru al doilea an consecutiv investițiile aruncate pe apa sâmbetei, i-a criticat extrem de dur pe jucători. „Avem o echipă de golani și impotenți. Mai simt doar 20 la sută șanse de promovare”, a spus Simota. Ca să răsucească cuțitul în rană, Emerich lenei, directorul tehnic al bihorenilor, a punctat diferența între condițiile oferite de club și lipsa de calitate a echipei. „Aveți bază și susținere financiară de Divizia A, dar echipa e sub nivelul Diviziei B”, a spus lenei.

■ Jiul a dat cu bâta-n 
baltă și și-a compromis 
șansele de promovare 
pe prima scenă.

ClPRIAN MARINUț
ciprian.marinut@informmedia.ro

Petroșani - Visul Jiului de a reveni în Divizia A s-a transformat încă o dată în coșmar. Echipa antrenată de

Marin Tudorache n-a mai așteptat, ca în sezonul trecut, ultima etapă pentru a fi detronată de pe primul loc, ci l-a pierdut, ieri, în urma înfrângerii suferite acasă în meciul cu FC Bihor.
Momentul adevăruluiDupă mai multe etape în care a jucat slab, dar rezultatele n-au trădat-o pentru că nu au reflectat realitatea din

Deva (C.M.) - Programul etapei a 25-a, miercuri, 11 mai: 
Oașul Negrești - ISC Turzii 10 (Mărincean - 65); UTA 

Arad - Liberty Salonta 1-1 (Apostu - 84 / Cr. Luca 45+2); 

Jiul Petroșani - FC Oradea 1 2 (Apetri ■ 80 / D. Stan - 9. 
Neaga 66); C.S. Deva - ACU Arad 1-0 (Pepenar - 44); Gaz 

Metan Mediaș - Unirea Sânnicolau Mare 2-0 (Boaru - 

22 din pen, Zaharia - 61); Unirea Dej - Tricotaje Ineu 3- 

0 (Goga - 10, Gego - 33, Roman - 90 pen.); U. Cluj -

Gabriel Apetri (la minge) a marcat unicul gol al Jiului

teren, Jiul n-a mal reușit, ieri, să păcălească fotbalul. în fața unei echipe bine organi- w-.............................................................
Avem o echipă de golani 

și impotenți Mai sunt doar 20 
la sută șanse de promovare

Alin Simota, patron Jiul

• »*  •••»•••«.................  țțzate, pragmatice și foarte motivate, „minerii” au pierdut fără drept de apel. Jucătorii lui Tudorache au jucat lent, previzibil și fără vlagă, iar atunci când totuși au avut ocazii au ratat nepermis sau au țintit bara (Dulcea - 32) ori portarul.De partea cealaltă oaspeții au speculat orice eroare, marcând de două ori, deși au avut infinit mai puține ocazii decât Jiul. D. Stan a deschis scorul după o centrare a lui Borbe- ly, iar F. Neaga a profitat de o gafă uriașă a lui Mihart, majorând diferența: 0-2. Speranțele Jiului au renăscut, după eliminarea lui Borbely

nul-FCștim
c'w w V w w W W V w'w-V V V w w V w'w te'v'v VW *

Stadion: Jiul; Spectatori: 3.000. 

Au marcat: Apetrei (80) / D. 

Stan (9), F. Neaga (67)__________

Jiul: Hotoboc - Bădoiu, Irina, 

Mihart, Panaitescu (68 Movilă) 

- Voicu (60 Apetrei), Dumitra, 
Pîcleșan, Fritea - lorga, Dulcea. 

FC Bihor: Vîtcă - Mihuț, 

Pătrașcu, Lazăr, Lungan - Gado, 

C. Munteanu, Achim (40 Fele), 
Borbely - D. Stan (85 Oprea), F. 

Neaga (77 M. Popa).

(min. 75 pentru două cartonașe galbene), dar minerii au reușit un singur gol, prin Apetri care a transformat impecabil o lovitură liberă de la marginea careului.Foarte supărați după meci suporterii Jiului și-au huiduit favoriții și au încercat să se răzbune pe adversari, autocarul echipei bihorene părăsind stadionul flancat de două mașini de poliție și de o trupă de jandarmi.
Dificultăți chiar și cu ultima clasata

Olimpia Satu Mare 3-0 (Jula - 49, Szekely - 61, Giurgiu 

- 74); Armătura Zalău a sțat.

O™ 'rit
1. Gaz Metan 23 16 4 3' 40-17 52

2. Jiul Petroșani 23 15 5 3 48-17 50

3. FC Bihor 24 13 6 5 37-17 45

4. Olimpia S.M. 23 12 4 7 31-18 40

5. Armătura Zalău 23 8 11 4 37-23 35

6. U. Cluj 24 10 4 10 37-30 34

7. Liberty Salonta 24 8 9 7 28-30 33

8. ISC Turzii 24 8 7 9 24-33 31

9. UTA Arad 23 8 5 10 24-28 29

10 Tricotaje Ineu 23 8 4 11 32-45 28

11. CS Deva 23 7 6 10 25-30 27

12. U. Sînnicolau 23 6 7 10 20-28 25

13. Unirea Dej 23 6 4 13 22-39 22

14. Oașul Negrești 23 6 1 16 17-42 19

15. ACU Arad 24 1 9 14 13-38 12
Corvinului a fost exclusă din campionat, din cauza datori

ilor către jucători, iar rezultatele i-au fost anulate.

■ Elevii lui Gabor s-au 
chinuit să câștige, deși 
au jucat împotriva 
„lanternei roșii".

ClPRIAN MARINUț 
ciprian.marinut@infornimedia.ra

ț)eva - Cei aproximativ 100 de spectatori prezenți în tribune care nu au ținut cont de vremea neprietenoasă pentru fotbal și de situația modestă din clasament a echipelor care s-au întâlnit, ieri, pe stadionul Cetate, n-au avut nici o surpriză plăcută din partea celor două combatante.CS Deva și ACU Arad au oferit o partida mai mult decât modestă și dacă intrarea

nu ar fi a fost gratuită cu siguranță spectatorii plângeau după bani.
Dominare sterilăDevenii și-au respectat „blazonul” de... echipă gazdă cu o situație mai bună decât ACU Arad, codașa clasamentului și au dominat autoritar prima repriză. Din păcate, elevii lui Gabor care, din cauza suspendării, și-a dirijat e- chipa de la gardul ce împrej- muiește terenul au ratat e- xasperant. După o sumedenie de ocazii irosite de Lintaru, Pepenar, Moț ori Negrilă, CS Deva a reușit deschiderea scorului cu un minut înainte de pauză. Moț a scăpat singur și a întârziat să șuteze, un

adversar a respins până la Velea, iar acesta a pasat pentru Pepenar care a șutat plasat la colțul lung. în repriza secundă, s-a jucat pe contre și oaspeții au fost uneori periculoși și doar norocul și intervențiile portarului au salvat echipa deveană de la un egal umilitor.
Stadion: Cetate; Spectatori: 100.
A marcat: Pepenar (44)____________
CS Deva: Rahoveanu - Ceaușu, 
Oprean, Bumbac, G. Ștefan - 
Negrilă, Tănasă, Lintaru, Velea - 
Pepenar. Moț.______________________
ACU Arad: Mutu ■ Bâgu. Anca, 
Ponta. Tupiță - Ștefăligă, Folea, 
Neculai, Iova - Popcean, Lung.

[ . *

Pepenar (la minge) autorul sin
gurului gol al partidei

45% Reducere Economisește cu abonamentul 
Cuvântul liber!
Abonează-te acum!

Preț/ziar pentru abonament lunar

2.269 lei (o,22 iei O’

Preț/ziar pentru abonament anual

1.920 lei
ar

(0,19 lei noi)

GRATUIT, în fiecare vineri primești 
nwn cel mai complet supliment -----Eu de televiziune.

$ 
it

CUM TE ABONEZI?

Abonamente
$59.000 lei ( 5,9 lei noi) pret/ziar ab. 2.269 lei (0,22 lei noi)

169.000 lei (16,9 lei noi) pret/ziar ab. 2.166 lei (0,21 lei rfoi)
319.000 lei (31,9 lei noi) pret/ziar ab. 2.045 lei (0,20 lei noi)
599.000 lei (59,9 lei noi) pret/ziar ab. 1.920 lei (0,19 lei noi)

Decupează și completează talonul.Depune talonul în orice cutie Cuvântul Liber, sau trimite-1 prin poștă pe adresa redacției, Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, cod 330166, Deva, O.P. 1, C.P. Vei fi contactat în cel mult 5 zile.Pentru mai multe detalii sunați la 0801 03 03 03 (tarif local).
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NumelePrenumele
o Adresa la care doresc să primesc abonamentul:
<
UI Strada
a Nr. Bl. Sc. Ap.z 
o

<
Localitatea ATelefon (opțional) c

5

Reducerea de 45% este valabilă la abonamentul de luni 
până sâmbătă față de prețul zilnic al ziarului.
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• Cel mat bun. Mike D'Antoni, tehnicianul echipei Phoenix Suns, a fost desemnat cel mai bun antrenor al anului din NBA, primid Șanse egale la titlul național
acest titlu la două zile după ce jucătorul său, canadianul Steve Nash, a fost ales baschetbalistul sezonului.(MF)• Raliu. Startul celei de-a 28-a ediții a raliului Dakar 2006 va fi dat la Lisabona, pe 31 decembrie 2005, cursa urmând să se încheie pe 15 ianuarie în capitala Senegalului, au anunțat, ieri, organizatorii competiției.(MF)• Demis. Conducătorii clubului Chievo Verona au anunțat că antrenorul Mario Beretta a fost demis în urma înfrângerii, pe teren propriu, scor 1 - 2, în fața formației Fiorentina, în etapa a XXXV-a din Serie A.(MF)
Terry încheie sezonul

Londra (MF) - Căpitanul echipei Chelsea,
John Terry, urmează să He supus unei in
tervenții chirurgicale la un deget de la pi-

John Terry

clor și nu va putea să evolueze in ultimul meci din acest sezon. Terry, ales jucătorul anului în Anglia, este indisponibil și pentru meciul amical pe care Chelsea îl va susține, la sfârșitul lunii mai, în Coreea de Sud, în compania formației Samsung Blue Wings. De asemenea, internaționalul englez nu va fi restabilit nici pentru

■ Lucescu crede că nici 
Steaua, nici Dinamo și 
nici Rapid nu merită 
titlul anul acesta.

București (MF) - Antrenorul echipei Rapid, Răzvan Lucescu, a declarat că își dorește ca partidele care au mai*  rămas de disputat în campionat să se joace corect, pentru ca toate candidatele la titlu să aibă șanse egale.„Dacă acest campionat se joacă până la capăt corect, nici una dintre cele trei echipe, Steaua, Dinamo, Rapid, nu are șanse la campionat sau toate au șanse la fel. Important este ca toate echipele să joace ca până acum. îmi doresc și sper că se vă juca în mod corect. în România se fac foarte multe speculații în loc să ne vedem doar de jocuri. Sper să se joace corect și veți vedea că vor fi meciuri echilibrate și astfel nici una dintre echipe nu va avea un program mai ușor sau mai greu”, a spus Lucescu, înaintea antrenamentului formației Rapid. Referitor la meciul

Răzvan Lucescu cere corectitudine.cu Dinamo, programat, duminică, în etapa a XXVI-a a Diviziei A, Lucescu a spus că este o partidă „pentru locul 1 și 2 în același timp”.
Fără supărareAntrenorul echipei rapidis- te a menționat că jucătorii săi nu au de ce să fie supărați după meciul cu Apulum, scor 2 - 2, din etapa a XXV-a, deoarece au făcut tot ceea ce este omenește pentru a câștiga. „Nu au motive de supărare decât că au ratat. Este o echipă care a jucat extraordinar,

care s-a dăruit total, care a făcut tot ce era omenește pentru a câștiga acest joc. Vreau să vă spun că sunt foarte mândru de ceea ce am făcut într-un an și jumătate de când am început să antrenez, înaintea acestui campionat nimeni nu ne dădea șanse la câștigarea titlului. Mai sunt cinci etape și suntem la numai 3 puncte de posibilitatea câștigării campionatului în condițiile în care am jucat în momente dificile”, a spus tehnicianul formației Rapid. Jucătorul Marius Constantin

consideră că echipa Rapid Bu- * curești a avut ghinion în me-' ' ciul cu Apulum. „Ar fi bine să fi trecut peste partida cu Apulum. Eu zic că a fost vorba numai de ghinion sau că ne-am concentrat foarte puțin în fața porții. La scorul de 1 - 0 am fost convins că o să câștigăm, dar nu au ieșit bine socotelile la final”, a spus jucătorul. Marius Constantin a apreciat că partida cu Dinamo este o finală pentru locul doi și că echipa sa poate câștiga duminică.
AccidentFundașul Flavius Moldovan crede că rezultatul din meciul cu Apulum a fost un accident. „Am crezut că vom câștiga. Ne-au pus piedică. Cu o victorie duminică și cu una în meciul cu Dinamo puteam lua titlul. Este un final greu pentru Rapid, pentru că avem un program mai dificil și ne-am împiedicat când nu trebuia, dar zic că jocul nostru este peste cel al Stelei și al echipei Dinamo. Din punct de vedere fotbalistic suntem mai avantajați”, a spus Moldovan.cele două meciuri amicale pe care selecționata Angliei le va disputa împotriva Statelor Unite, pe 28 mai, la Chicago, și Columbiei, pe 31 mai, la East Rutherford (New Jersey). Cicliștii dm „Cizma” sunt marii favoriți ai ediției a 88-a a Turului Ita-

Ultimul ajutor la „Știința"
București (MF) - Vicepreședintele clubului Dinamo, Gigi Nețoiu, a declarat că va mai ajuta echipa Universitatea Craiova cu prime de joc la meciul cu Gloria, programat, vineri, in cadrul etapei a XXVI-a, după care nu va mai avea nici un fel de legătură cu gruparea olteană. „Eu nu mai am nimic cu Dinei Staicu sau cu Craiova. Am încercat, nu s-a putut, gata, rămân la Dinamo. Eu îi mai ajut cu prime de joc la meciul cu Gloria Bistrița după care gata, nu mai am nici o legătură”, a spus Nețoiu, care a încercat în mai multe rânduri să cumpere Universitatea Craiova. Nețoiu susține că Dinamo va fi cel mai mare club din România după ce acesta va deveni societate pe acțiuni.
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roz, adică este 
liderul clasamentului general, dar șanse mari pentru câștigarea H Giro mai au Ste
fano Garzelli
sau Danilo di
Euea.(D.N.)

(Foto: EPA}
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București (MF) - Președintele CCA, Ion Gră- ciunescu, a afirmat că l-ar fi exclus din arbitraj pe asistentul Florin Bu- zărnescu, dacă ar fi greșit la faza în care a semnalizat incidentul de la partida Petrolul - FC Sibiu, în urma căruia Sorin Corpodean a dictat penalti împotriva gazdelor în minutul 85. „Bu- zărnescu a avut șansa să fie arbitru sau nu.Dacă greșea la faza respectivă, îl dădeam afară din arbitraj”, a spus Cră- ciunescu. „Este regretabil că se întâmplă așa ceva, dar vom avea și scene mai dure în fotbalul românesc. Arbitrii schimbă decizia unui meci, dar iată că nu a greșit arbitrul și ce furie s-a declanșat. Nici nu îți vine să crezi că în mileniul treifug scutierii pe margine ca să îi apere pe arbitrii...”, a spus Crăciunes- cu. în urma incidentelor, Comisia de Disciplină a FRF a decis suspendarea terenului echipeiPetrolul pentru două etape și amen- J darea clubului cu 2.000 de euro.

Alin Artimon

A revenit 
la Apulum 
Alba-lulia (MF) - An

trenorul Alin Artimon 
a condus luni și marți 
antrenamentele echi
pei Apulum, el accep
tând să pregătească 
în continuare forma
ția, după ce, săptă
mâna trecută, anun

țase că vrea să renun
țe, din cauza unor 
probleme financiare. 
Artimon a fost pre
zent la meciul Rapid 
- Apulum, scor 2 - 2, 
în tribuna oficială, de 
unde a dat indicații 
telefonice organizato
rului de competiții, Con

stantin lancu, care 
le-a transmis mai de
parte antrenorului in
terimar Marcel Rusu. 
Artimon a acceptat 
să pregătească în con
tinuare echipa, după 
ce jucătorii au fost 
de acord să lupte 

pentru evitarea retro
gradării, indiferent de 
sumele cu care vor fi 

recompensați.

Turneu mutat
New Haven (MF) - Ediția din acest an a turneului ATP de la Long Island, care se desfășoară cu o săptămână înainte de US Open, a fost mutată la New Haven, urmând să se dispute în același timp cu turneul feminin de tenis. Suntem încântați să revenim la New Haven. Suntem mulțumiți că putem adăuga în calendar o nouă competiție combinată ATP-WTA”, a declarat directorul general al ATP, Mark Miles.

Chelsea termină sezonul cu brio
■ Trupa londoneză s-a 
impus pe Old Trafford 
în fața rivalei Manches
ter cu scorul de 3 - 1.

Manchester (MF) - Echipa Chelsea Londra a învins, marți seara, în deplasare, cu scorul de 3 -1, formația Manchester United, într-un meci restanță din etapa a XXXIII-a a campionatului Angliei, informează AFP. Pentru echipa pregătită de Jose Mourinho, care era înainte de acest joc câștigătoare a campionatului

Angliei, au marcat Tiago Mendes '17, Eidur Gudjohnsen '61 și Joe Cole '82. Golul formației Manchester United a fost înscris de atacantul olandez Ruud van Nistelrooy, care a deschis scorul în minutul 7 al partidei.
Premierăînainte de ultima etapă a sezonului, Arsenal Londra, care a întâlnit aseară Everton, are cu șase puncte mai mult decât Manchester United, ceea ce înseamnă că formația pregătită de Alex Ferguson va

fi nevoită să joace în al treilea tur preliminar al Ligii Campionilor. Chelsea Londra a devenit, marți seară, prima echipă vizitatoare care a câștigat pe Old Trafford în acest sezon. Formația pregătită de Jose Mourinho a înregistrat singura înfrângere în acest sezon în fața formației Manchester City, în octombrie 2004. „Albaștrii” s-au impus și în Cupa Ligii Angliei, după ce au trecut de Liverpool, echipă care i-a eliminat pe londonezi din semifinalele Ligii Campionilor.
Adrian Mutu mai are de așteptat
■ Românul ar putea re
veni pe teren, în ultima 
etapă, când Juventus ar 
putea sărbători titlul.

Torino (MF) - Până acum se știa că pe 18 mai expiră cele șapte luni de suspendare dictate de Federația engleză în cazul internaționalului român Adrian Mutu, depistat pozitiv la un control antidoping efectuat toamna trecută, pe când Briliantul figura în lotul londonezilor de la Chelsea. Gaz- zetta dello Sport a anunțat însă că, în cel mai fericit caz, sancțiunea lui Mutu s-ar încheia pe 25 mai, adică o săptămână mai târziu. Conform

noii ipoteze, Adrian Mutu va fi bun de joc pentru Juventus abia pe 29 mai, exact în ziua în care torinezii vor întâlni, în ultima etapă, acasă, Cagliari, atunci când Bătrâna Doamnă ar putea sărbători cel de-al 28-lea titlu. Intrat din ianuarie sub protecția firmei de impresariat italiene GEA World, condusă de Alessandro Moggi (fiul directorului general de la Juventus, Luciano Moggi), Mutu a găsit repede o rezolvare în problema echipei, fiind achiziționat de Juventus. Avocatul lui GEA, Paolo Rodella, nu este nici el convins sută la sută când expiră oficial suspendarea lui Adrian: „Din ce știm noi, pe

25 mai Mutu ar trebui să devină liber pentru a juca la noua sa echipă. în calcul s-au luat cele șapte luni, pornind de la data la care și-a început pedeapsa, adică 28 octombrie 2004. Oricum, el se va afla oficial la dispoziția lui Capello pentru meciul cu Cagliari”.
Chelsea nu s-a hotărâtîn privința pericolului ca Mutu sau Juventus să fie obligați să plătească 11 milioane de euro daune clubului Chelsea, Rodella a precizat: „Ca toată lumea, așteptăm să vedem ce va face Chelsea. A câștigat în Anglia, însă nu a depus încă nici o solicitare oficială la FIFA”. Mutu poate deveni campion
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Vând ap. 1 cameră (01)
• cameră cămin, Hunedoara, etaj intermediar, 
lavabil, chiuvetă în cameră, preț 85 mii. lei, nego
ciabil. Tel. 747798, 0742/872106, 0742/902488. 
(Tina Terra Mia Hunedoara)Vând garsoniere (19)
• zona McDonakfs, gresie, faianță, parchet, 
amenajată. Preț 650 mii. lei. Tel. 219470. (Multi- 
prima)
• zona Mărăști, bucătărie, baie, balcon, gresie, 
faianță. Preț 900 mii. lei. Tel. 219470. (Multiprima)
• dec, zona Mărăștiul Nou, gresie, faianță, 
balcon închis, preț 670 mii. lei. Tel. 0788/497615. 
(Agenția Imobiliara Nr.l Deva)
• garsonieră, zona Gojdu, etaj bun, dec., 
parchet, gresie, faianță, apometre, preț 19.000 
euro. Tel. 0788/497615. (Agenția Imobiliară Nr.l 
Deva)

• confort 1, dec, bucătărie, baie mare, balcon 
închis, contorizări, ocupabilă imediat, zona b-dul 
Decebal. Tel. 0741-154401,227542, seara. (Garant 
Consulting)
• confort 1, dec, st 35 mp, balcon închis, 
ocupabilă imediat, b-dul Decebal. Tel. 0741- 
154401,227542, seara. (Garant Consulting)
• zona Gojdu, et 1, modificată, 40 mp, contori
zări apă gaz 2 focuri, repartitoare, gresie, faian
ță tavan fals, spoturi, parchet, mochetă, bine 
întreținută tel. 0723/251498,0745/302200. (Fiesta 
Nora)
• zona Sala Sporturilor, cu balcon, et. interme
diar, parchet, gresie, faianță contorizări, preț 
530 mii. lei, negociabil, tel. 0723/251498, 
0745/302200. (Fiesta Nora)
• zona Kogălniceanu, semidec., balcon închis, 
apometre, fără modificări, preț 700 mii. lei, nego
ciabil, tel. 0745/302200,232808 (Fiesta Nora)

• zona Gojdu, et 3, dec., ST 48 mp, hol central, 
parchet gresie, faianță rigips, spoturi, frumos 
renovată tel. 0723/251498,0745/302200. (Fiesta 
Nora)
• zona Zamfirescu, dec., etaj 1, ocupabilă 
imediat preț650 mii. lei. Tel. 235208,0721/985256. 
(Rocan 3000)
• zona M. Eminescu, dec., amenajată et.' 1, 
ocupabilă imediat preț 485 mii. lei. Tel. 235208, 
0721/985256. (Rocan 3000)

• zona Dada, bloc cărămidă et. 1, dec., 
contorizări, preț. 485 mii. lei. Tel. 235208, 
0721/985256. (Rocan 3000)
• zona MăiăștL dec., mobilată balcon închis, et. 
1, preț 700 mii. lei. Tel. 235208, 0721/744514. 
(Rocan 3000)

• zona Mărăști, vedere la stradă liberă 550 mii. 
lei, neg. Tel. 235208 0724/620358 (Rocan 3000)

• zona Dada, dec., mobilată et. intermediar, 
suprafață mare. Preț 570 mii. lei. Tel. 
0254/234401,0727706515. (Rubin's Home)
• zona Mărăsti, etaj intermediar, gresie, faianță 
parchet mochetă ușă din lemn masiv, st 25 mp. 
Preț 630 mii. lei, negociabil. Tel. 0254/234401. 
(Rubin’s Home)

• zona Dorobanți, etaj 1, contorizări, parchet, 
dec. Preț 15.000 euro. Tel. 0254/234401. (Rubin’s 
Home)

• zona Eminescu, dec., st 35 mp, balcon, că
mară et. intermediar, contorizări, recent ame
najată Preț 520 mii. lei. Tel. 0254-234401, 
0727706515. (Rubin's Home)

• zonă bună dec., amenajată frumos, liberă 
preț 695 mii., negociabil, tel. 0745/640725. 
(Mimason)

• Mul 22 Decembrie, dec., 37 mp, amenajată și 
dotată cu CT, termopan, preț 900 mii. lei, tel. 
206003,0745/253413. (Mimason)

• zona Gojdu, amenajată modificată cu living, 
parchet laminat gresie, faianță contorizări, 48 
mp, et. 3, preț 880 mii. lei, negociabil, tel. 
0740/173103. (Mimason)

• b-dul L Maniu, sdec., contorizări, preț 730 mii. 
lei, negociabil, tel. 206003. (Mimason)

• zona Dadă et. 3, mobilată contorizări com
plete, 28 mp, preț 570 mii. lei, tel. 0745/159608, 
215113. (Mimason)

• zona Eminescu, dec., etaj intermediar, bucă
tărie mare, balcon, modificată gresie, faianță 
parchet contorizări, preț 490 mii. lei, negociabil, 
tel. 0723/251498 0745/302200. (Fiesta Nora)

• Dada, parter, dec., contorizări, amenajată, 
parchet laminat, gresie, instalații sanitare noi. 
Preț 500 mii. lei, negociabil. Tel. 0720-437889; 
0720-348089. (Green Contact)
• zona Dadă parchet gresie, faianță apometre, 
gaz contorizat, repartitoare, instalații sanitare 
noi, cabină de duș. Preț 500 mii. neg. Tel. 235588 
0722/624091. (Casa Grande)

• zona Eminescu, et. intermediar, apometre, 
gresie, faianță balcon. Preț 470 mii. lei. Tel. 
235588,0722/624091. (Casa Grande)

• zona Eminescu, parter, contorizări, lavabil, 
suprafață mare. Preț 435 mii. lei. Tel. 235589, 
0720/062014. (Casa Grande)

• hol, baie, bucătărie, living, cameră cămară 
modificări interioare, multiple îmbunătățiri, 
repartitoare, st 48 mp, etaj intermediar, zona 
Gojdu. Preț 880 mii. negociabil. Tel. 235019. (Casa 
de Vis)

• garsonieră 2 camere, gresie, faianță contori
zări, superamenajată zona Dacia. Preț 570 mii. 
lei negociabil. Tel. 235019. (Casa dl Vis)

• semidec, balcon, bucătărie, cameră baie, 
gresie, faianță parchet zona Dacia. Preț 415 mii. 
negociabil. Tel. 235019. (Casa de Vis)

• zona Kogălniceanu, etaj 2, amenajări inte
rioare, contorizări, cu balcon închis, ocupabilă 
imediat, preț 670 mii. lei, negociabil. Tel. 
0723/660160,0745/253662. (Ag. Evrika).

• zona Dadă et 1, complet mobilată și utilată 
contorizări, cu îmbunătățiri, preț 470 mii. lei, 
negociabil. Tel. 0745/253662. (Ag. Evrika)

• cu 2 camere, contorizări, gresie, faianță, 
repartitoare, parchet, baie cu cabină de duș, 
recent renovată Aleea Romanilor. Preț 500 mii. 
ROL 50.000 RON. Tel, 0743-103622,0724-169303. 
(Casa Betania)
• decomandată, superi) amenajată gresie, 
faianță contorizări, balcon închis, mobilată 
modern, utilată cu tv. color, combină frigorifică 
mașină de spălat automată Aleea Saturn. Preț 
720 mii. ROL 72.000 RON. neg. Tel. 0724-169303, 
0743-103622. (Casa Betania)
• ultracentrală balcon de 5 metri, contorizări, 
parchet, situată în blocurile din spatele 
complexului Romarta, în bloc cu 4 etaje. Decebal. 
Preț 780 mii. ROL 78.000 RON. Tel. 230221,0740- 
914688 0720-370753. (Casa Betania)
• etaj 3, decomandată balcon închis, 
contorizări, bine întreținută Eminescu. Preț 490 
mii. ROL 49.000 RON. Tel. 0743-103622, 0724- 
169303. (Casa Betania)

• contorizări, parchet, gresie, faianță ocupabilă 
imediat, zona Dacia, preț 460 mii. lei, negociabil. 
Tel. 228540,0745653531. (Ag. Imob. Ella)

• zona Eminescu, etaj intermediar, gresie și 
faianță noi, lavabil, parchet, balcon, preț 450 mii. 
lei, negociabil. Tel. 228540, 0745-653531. (Ag. 
Imob. Ella)

• Micro 8 Hunedoara, etaj 3, centrală balcon 
închis, instalații sanitare noi, preț 340 mii. lei, 
negociabil. Tel. 747798 0742/872106,0742/902488 
(TinaTerra Mia Hunedoara)
• Hunedoara, zonă centrală et. 2, centrală nouă 
lavabil, bine întreținută preț 395 mii. lei, nego
ciabil. Tel. 747798, 0742/872106, 0742/902488. 
(Tina Terra Mia Hunedoara)
• zona Union, et. 4, convertor + boiler, preț 360 
mii. lei. Tel. 710129,0740/146780. (Stil Imobiliare 

Hunedoara)
• zona parc Gambrinus, amenajată convertor 
+ boiler, preț 360 mii. lei. Tel. 710129,0740/146780. 
(Stil Imobiliare Hunedoara)

• zona Hacăra, et 9, convertor + boiler, preț 320 
mii. lei. Tel. 710129,0740/146780. (Stil Imobiliare 
Hunedoara)
• in Hunedoara, zona Union, etaj intermediar, 
parchet lăcuit, balcon închis, gaz contorizat 360 
mii. Tel. 0722/973569. (Profil Expert Hunedoara)

• zona Paring, convertor, lavabil, gresie, 250 
mii., negociabil. Tel. 0722/420335. (Profil Expert 
Hunedoara)
• etaj 2, zona Dunărea, 480 milioane, negociabil. 
Tel. 718706,0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara'Cumpâr garsoniere (20)
• hi Deva, zonă bună de preferință etaj inter
mediar și cu balcon. Ofer prețul pieței. Tel. 
211587,0745/253662. (Ag. Evrika)

• zonele: Dorobanți, 22 Decembrie, Mărăști, ofer 
preț foarte bun. Tel. 235588,235589,0720/062014. 
(Casa Grande)
• în Deva, zonele: Progresul,Piață Gojdu, Micro 
15, cu sau fără îmbunătățiri, se acceptă Și la 
ultimul etaj. Plata se face imediat, evaluare la 
fața locului, relații la tel. 0745/302200, 232.808. 
(Fiesta Nora)Vând ap. 2 camere (03)
• decomandate, et 1,56 mp, parchet apometre, 
2 focuri gaz, preț 29.000 euro, tel. 0722/564004. 
(Prima-lnvest)
• semidec, cpesie, faianță parchet contorizări, 
repartitoare, zona Al. Armatei, preț 770 mii. lei, 
tel. 0742/290024. (Prima-lnvest)
• decomandate, etl, 56 mp, parchet, apometre, 
2 focuri gaz, preț 30.000 euro, tel. 0722/564004. 
(Prima-lnvest)
• urgent! Zona Lie. Auto, vedere la bulevard, 
amenajări interioare de calitate, contorizări, ușă 
metalică preț 720 mii. lei, tel. 0721/815781. 
(Prima-lnvest)
• dec, zonă ultracentrală, et. 2, balcon mare, 
parchet, contorizări, st 56 mp, vedere la bule
vard, 30.000 euro, tel. 0726/710903. (Prima-lnvest)

• zonă liniștită et. 3, cu balcon, preț 540 mii. lei, 
tel. 215212.'(Prima-lnvest)

• zona AL Straiului, semidecomandate, gresie, 
faianță gaz contorizat. Preț 580 mii. lei. Tel. 
219470. (Multiprima)
• zona AL Neptun, decomandate, apometre, 
gresie, faianță parchet, bloc acoperit Preț 1.150 
mid. lei. Tel. 219470. (Multiprima)

• zona Crucea Roșie (Gojdu), dec., ocupabil 
imediat et 4, stare bună preț 800 mii. lei, nego
ciabil, tel.0745/159573. (Mimason)
• Hd H. Bălcescu, dec, 50 mp, sau schimb cu 
garsonieră în Dacia + diferență 820 mii. lei, 
negociabil, tel.0745/640725. (Mimason).
• dec amenajat CT, aer condiționat termopan, 
60 mp, vedere la B-dul 22 Decembrie, preț 1,530 
mid. iei, tel. 0745/253413,206003. (Mimason)

• bL R, str. Caragiale, dec., et 2, preț 35.000 euro, 
tel. 0745/640725. (Mimason)

• zona AL Armatei, superamenajat complet mo
bilat și utilat mobilă la comandă modernă Oca
zie! 785 mii. lei, neg. Tel. 235208 0721/985256. 
(Rocan 3000)

• zona Dada, bloc cărămidă contorizări, 
parchet, gresie, faianță apartament foarte 
îngrijit, preț 585 mii., negociabil. Tel. 235208, 
0721/985256. (Rocan 3000)
• zonă centrală împăratul Traian, parchet, 
modificat, contorizări, preț 900 milioane lei, neg. 
Telefoane 235208 0721/744514. (Rocan 3000).

• ocazie, zona piață decomandate, etaj 1, 
parchet balcon, ocupabil imediat, preț 28.000 
euro, neg. Tel. 235208 0724/620358. (Rocan 3000)

• zona Micro 15, etaj intermediar, parchet, baie, 
gresie, faianță cabină duș, balcon închis, preț 
480 mii., negociabil. Tel. 235208, 0721/985256. 
(Rocan 3000)
• zona N. Bălcescu, etaj intermediar, balcon 
mare, închis, parchet contorizări, preț 770 mii. 
lei, neg. Tel. 235208 0721/985256. (Rocan 3000)

• zonă centrală I. Creangă et. 1, decomandate, 
centrală termică amenajat preț negociabil. Tel. 
235208 0724/620358. (Rocan 3000)
• Gojdu, eL 3, semidecomandate, contorizări, 
fără îmbunătățiri. Preț 900 mii. lei. Tel. 224296, 
0788/361782. (Garant Consulting)

• zona Piața centrală et2, semidecomandate, 
contorizări, ocupabil imediat. Preț 980 mii. lei. 
Tel. 224296,0788/361782. (Garant Consulting)

• Scărișoara, parter, amenajat totul nou, posi
bilitate privatizare. Merită văzut. Preț la vedere, 
ocupabil imediat. Tel. 224296, 0788/361782. 
(Garant Consulting)

• decomandate, bucătărie, baie, balcon, 
contorizări, zona Creangă Tel. 0741-154401, 
227542, seara. (Garant Consulting)
• decomandate, 2 balcoane, etaj intermediar, 
ocupabil imediat, zona Liliacului. Tel. 0741- 
154401,227542, seara. (Garant Consulting)

• zona Lido, etaj intermediar, decomandate, 
contorizări, preț 1,02 mid. lei. Tel. 0740-013971, 
231121. (Garant Consulting)
• zona Cteangă decomandate, contorizări, preț 
1,130 mid. lei. Tel. 0740-013971,231212. (Garant 
Consulting)

• zona Dada, etaj intermediar, amenajări, 
contorizări, preț 570 mii. lei. Tel. 0740-013971, 
231212. (Garant Consulting)

• semidecomandate, In zona Al. Armatei, et.3, 
complet mobilat, contorizări, ocupabil imediat, 
preț 750 mii. Tel. 0745/411449. (Agenția 
Imobiliară Nr.l Deva)

• semidecomandate, etaj 2, bdul N. Bălcescu, 
foarte bine întreținut, 830 mii. lei, negociabil. Tel. 
0745/411449. (Agenția Imobiliară Nr.l Deva)

• etaj bun, zona Al. Crișului, gresie, faianță 
lavabil, termopan, apometre, gaz 2 focuri, balcon 
închis, preț negociabil. Tel. 0788/497615. (Agenția 
Imobiliară Nr.l Deva)

• in Dada, ST 50 mp, podele laminate, gresie, 
faianță balcon mare (2x6), centrală termică aer 
condiționat, living, ușă nouă. Preț 950 mii. lei, 
negociabil. Tel. 0788/497615. (Agenția Imobiliară 
Nr.l Deva)
• semidecomandate, Dada, etaj bun, parchet, 
gresie, faianță lavabil, contorizări, preț 620 mii. 
lei. Tel. 0788/497615. (Agenția Imobiliară Nr.l 
Deva)

sen rmu *“ zona Bejan, podele lami
nate, gresie, faianță convertor, apometre, preț 
550 mii. lei. Tel. 0745/786578. (Agenția imobiliara 
Nr.l Deva)

• etaj 2, decomandate, balcon mare închis, 
contorizări, bine întreținut. Bălcescu. Preț 900 
mii. ROL 90.000 RON. neg. Tel.0724-169303,0743- 
103622. (Casa Betania)

• etaj 8 decomandate, balcon închis, 
contorizări, bine întreținut. Aleea Neptun. Preț 
1,2 mid. ROL 120.000 RON. Tel. 0742-005228 0720- 
387896. (Casa Betania)

• etaj 2, decomandate, gresie, faianță parchet 
laminat, balcon închis, merită văzut, st. 65 mp. 
Dorobanți. Preț 32.000 euro. Tel. 0741-120722, 
0724-169303. (Casa Betania)

• modificări interioare, gresie, faianță parchet 
laminat, balcon, contorizări, bine întreținut. 
Aleea Crișului. Preț 650 mii. ROL. 65.000 RON. Tel. 
0724-169303,0743-103622. (Casa Betania)

• zona Bălcescu, decomandate, 55 mp, et 2, 
vedere la stradă parchet, centrală termică 
balcon, ocupabil imediat, preț 990 mii. lei, tel. 
0723/251498,232808 (Fiesta Nora)

• zona loan Corvin, decomandate, modificări, 
transformat în 3 camere, vedere în două părți, 
termopane peste tot parchet stare bună gre
sie, faianță, balcon închis, contorizări, reparti
toare, boxă se dă cu bucătăria mobilată, preț 
1250 mii. lei neg., tel. 0788/165703,232809. (Fiesta 
Nora)

• zona Bejan, decomandate, balcon, et. inter
mediar, faianță vedere în două părți, contorizări, 
preț 400 mii. lei, negociabil, tel. 0745/302200, 
0723/251498 (Fiesta Nora)

• zona Micro 18 et intermediar, decomandate, 
balcon închis, centrală termică parchet nou, 
gresie, faianță, rigips, spoturi, ușă metalică 
centrală termică preț 650 mii. lei, negociabil, tel. 
0723/251498 232809. (Fiesta Nora)

• zona Miorița, decomandate, et. 3/4, modificat, 
55 mp, bucătărie modificată, contorizări, hol 
central mare, balcon, preț 32.000 euro, nego
ciabil, tel. 0722/362364,232809. (Fiesta Nora)

• zona Liliacului, decomandate, parchet nou, 
gresie, faianță lavabil, ușă de lemn masiv, 
contorizări, renovat recent, tel. 0723/251498, 
0745/302200. (Fiesta Nora)

• zona Micro 15, etaj intermediar, contorizări, 
gaz 2 focuri, balcon închis, preț 420 mii. lei. Tel. 
228540,0745-653531. (Ag. Imob. Ella)

• zona Astoria, contorizări apă și gaz, ocupabil 
imediat, preț foarte bun. Tel. 228540,0745-653531. 
(Ag. Imob. Ella)

• zona Uzo Balcan, semidecomandate, 
cotorizări, gresie, faianță parchet laminat, 
lavabil, jaluzele exterioare, preț 520 mii. lei, nego
ciabil. Tel. 228540,0745-653531. (Ag. Imob. Ella)

• parchet, balcon, bloc de cărămidă contorizări, 
faianță zugrăvit recent, etaj intermediar, preț 
820 mii. lei. Tel. 228540,0722-566938,0721-268668. 
(Ag. Imob. Ella)

• semidecomandate, zona Dacia, contorizări, 
parchet, ocupabil imediat, preț foarte bun. Tel. 
0745-653531. (Ag. Imob. Ella)

• decomandate, modificat în 3, bucătărie în 
balcon, living, apometre, repartitoare, termopan, 
gresie, faianță parchet, spoturi, supermodern, 
parțial mobilat, merită văzut, preț 1,250 mid. lei, 
negociabil. Tel. 0722-566938, 0745-653531. (Ag. 
Imob. Ella)

• in 'Hunedoara, semidecomandate, gresie, 
faianță contorizări, ușă schimbată ocupabil 
imediat, preț 340 mii. lei. Tel. 228540,0745-653531. 
(Ag. Imob. Ella)

• in Hunedoara, semidecomandate. zugrăvit, 
contorizări, etaj intermediar, ocupabil imediat, 
zonă bună preț 350 mii. lei. Tel. 0745-653531. (Ag. 
Imob. Ella)

• ocazie! zona Minerului, decomandate, et. 1, 
bloc de cărămidă îmbunătățiri, parchet, modifi
cări interioare, centrală termică preț 820 mii. lei, 
negociabil. Tel. 0745/253662,211587. (Ag.Evrika)

• zonă ultracentrală decomandate, etaj 3, 2 
balcoane, panoramă frumoasă preț 1,1 mid. 
negociabil. Tel. 0723/660160. (Ag.Evrika)

• zona Dorobanți, et. 2, decomandate, 2 bal
coane, multiple amenajări interioare moderne, 
termopane, gresie, faianță etc., se vinde complet 
mobilat și utilat de ultimă oră preț negociabil. 
Tel. 0745/253662. (Ag. Evrika)
• zona AL Streiului, etaj intermediar, decoman
date, contorizări, ocupabil în timp scurt, preț 450 
mii. lei. Tel. 0723/660160. (Ag. Evrika)

• zona Dacia, et. 2, amenajări interioare, ocu
pabil imediat, preț 600 mil.lei. Tel. 0745/253662. 
(Ag.Evrika)
• zona L Creangă decomandate, st 64 mp, 
apometre, balcon închis, gresie și faianță în baie, 
faianță în bucătărie, vedere în două părți. Preț 
1,150 mid. lei. Tel. 0254/234401. (Rubin’s Home)

• zona Bălcescu, et. 2, dec., CT, ușă metalică, 
vedere la stradă Preț 1,05 mid. lei. Tel. 
0254/234401,0727724551. (Rubin’S Home)

• zonă centrală etaj 2, parchet, gresie, faianță, 
apometre, baie cu geam, balcon, gaz contorizat 
■ 1 foc, vedere în spate. Preț 985 mii. lei. Tel. 
0254/234401. (Rubin’s Home)
• zona L Creangă etaj 1, centrală termică, 
termopan, parchet, gresie, faianță bucătărie 
modificată, mobilat. Preț 1,560 mid. lei. Tel. 
0254/234401. (Rubin’s Home)

• ultracentral dec, et. intermediar, 2 balcoane. 
Preț 1,3 mid. lei.. Tel. 0254-234401, 0727706515. 
(Rubin’s Home)

• zona Dada, contorizări, repartitoare, bloc de 
cărămidă. Preț 650 mii. lei. Tel. 0254-234401, 
0727744923. (Rubin’s Home)

• zona Kogălniceanu, în circuit, et. intermediar, 
modificat, uși noi, gresie, faianță Preț 1,1 mid. 
lei. Tel. 0254-234401,0727706515. (Rubin’s Home)

• str. M. Eminescu, etaj intermediar, balcon 
închis, amenajată 100%, totul nou, CT. Preț 785 
mii. lei. Tel. 0720-437889; 0720-348089. (Green 
Contact)

• zona Astoria, parter, amenajat, faianță gresie, 
marmură bun și ca spațiu comercial.’ Preț 730 

mii lei, negociabil. Tel. 0720-437889; 0720-348089. 
(Green Contact)

• Str. Mineralul etaj 4, transformat hol - 
bucătărie, parchet, faianță gresie. Preț 780 mii. 
lei. Tel. 0720-437889; 0720-348089. (Green 
Contact)

• Dada, etaj intermediar, faianță gresie, 
instalații noi, contorizări. Preț 585 milioane lei. 
Tel. 0720-437889; 0720-348089. (Green Contact)
• faianță in baie și în bucătărie, zugrăvit, 
apometre, zona Dacia Preț 530 mii. Tel. 235019. 
(Casa de Vis)

• semidec, contorizări, gaz 2 focuri, balcon, 
complet mobilat, etaj intermediar, zona Aleea 
Armatei. Preț 750 mii. negociabil. Tel. .235019. 
(Casa de Vis)

• decomandate, parchet gresie, faianță zugră
vit, balcon închis, ocupabil imediat, zona Gojdu. 
Preț 800 mii. neg. Tel. 235019. (Casa de Vis)

• gresie, faianță contorizări, et. intermediar, 
foarte bine întreținut instalații sanitare noi, 
cartier Dacia. Preț 600 mii. lei. Tel. 235588,235589. 
(Casa Grande)
• urgent decomandate, et. 2, bloc de cărămidă, 
st 60 mp, parchet, gresie, faianță centrală 
termică interfon, zona Astoria. Preț 970 mii. lei. 
Tel. 235588. (Casa Grande)

• îți dorești un calculator performant pentru tine și copilul tău și nu ai bani sufîcienți pentru a-1 cumpăra? Cuvântul Liber are soluția!• Trebuie să faci doar atât:• Decupează taloanele care apar în perioada 18 - 23 mai în paginile CL și scrie suma (în lei noi) pe care ai fi dispus să o plătești pentru un calculator nou-nouț pe care Cuvântul Liber îl scoate la licitație.

• Cu cât licitezi mai puțin, cu atât ai șanse mai mari. Nu uita, sunt cinci taloane, deci ai cinci șanse să câștigi.• Completează talonul cu datele tale personale: nume, prenume, adresă și numărul de tel. la care poți fi contactat.• Trimite-ne oferta ta într-un plic, până în 27 mai (data poștei) pe adresa O.P. 1, C.P 3 sau adu plicul la redacție, Str. 22 Decembrie, nr. 37 A, 330166 Deva, până cel târziu în 31 mai.

• Anunțarea câștigătorului licitației va avea loc în data de 1 ’iunie, într-un cadru special, anunțat ulterior pe parcursul acestei campanii! Va fi declarată câștigătoarea licitației persoana care oferă cea mai mică sumă pentri calculatorul CL, iar oferta sa este unică!Informații suplimentare se pot obține la tel. 0254 - 211 27t (int. 8806).
CUVÂIB

CONCUR
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• I*  drarit, centrali termică, instalații sanitare 
noi, parchet gresie, faianță, lambriuri, bloc de 
cărămidă, Minerului, Preț 800 mii. lei negociabil. 
Tel 235588,0722/62W91. (Casa Grande)
• G*MMMMfe*t60mp,  2 balcoane, bucătărie 
mare, gresie, faianță, parchet et, 1, bloc nou, 
zona Pieței. Preț 540 mH. lei. Tel. 235589,235588, 
0720/520101. (CasaGrande)

• mm II Eminescu, et intermediar, superame
najat. mobilă nouă la comandă, parchet, gresie, 
faianță, balcon închis, contorizări. Preț 750 mii. 
lei Tel. 235588. (Casa Grande)
• MMMKMMndak Mkro 6, etaj 1,2 focuri, 
gaz, parchet preț 260 mH. lei. Tel. 710129, 
0740/146^0. (Stil Imobiliare Hunedoara) *

• dtcammMK Mkro 5, parter înalt amenajări 
interioare, centrală termică, preț 700 mii. lei. Tel. 
710129,07407146780. (SOI Imobiliare Hunedoara)

• aKMeeMMnMtb mm Dunărea, amenajat, 
balcon închis, preț 730 mii. lei. Tel. 710129, 
0740/146780 (Stil Imobiliare Hunedoara)

• caraaralate, Mkro 5, etaj 1, balcoane 
închise, centrală termică, preț 820 mii. lei. Tel. 
710129,0740/146780  (SOI Imobiliare Hunedoara)

• HraMacamandata, Micro 5, gaz contorizat, 
parchet, 250 miL, negociabil. Tel. 0722/420335. 
(Profil Expert Hunedoara)
• Mkro I, et 1, contorizări, CT, parchet, balcon, 
preț negodabil. Tel. 0722/420335. (Profil Expert 
Hunedoara)
• ataatotcamandate, zonă ultracentrală, CT, 
alte îmbunătățiri, etaj intermediar, 875 mit 
negociabil. Tel. 0741/130438. (Profil Expert Hune
doara)

• ultracentral decomandate, contorizat total, 
parchet gresie, faianță 2 băi, suprafață mare, 
preț 3S000 euro neg. 0726/828624. (Temporis)
• zom Dorobanți parter, ST 90 mp, centrală 
termică transformat din 4 camere, cu living 
mare, 2 băi, gresie, faianță parchet nou, ușă 
metalică baie mare cu cadă pe colt Preț 48000 
euro, neg, telefon 0788/165703, 0745/302200. 
(Fiesta Nora),
• zom Sala Sporturilor, et 3, fără modificări, 
bloc de cărămidă contorizări, parchet, ocupabil 
imediat Se acceptă și variante de schimb, preț 
850 mii. lei, negociabil, tel. 0745/302200,232808 
(Fiesta Nora)
• zom ludu Maniu - Decebal, decomandate, et 
intermediar, 2 băi, 3 balcoane, gaz 2 focuri, 
vedere deosebită parchet stare bună ocazie 
unică tel. 0723/251498 232809. (Fiesta Nora)
• zona Dada, decomandate, et 2, parchet, 
gresie, faianță centrală termică mobilă de 
tineret preț 800 mii. lei, negociabil, tel. 
0745/302200,232808 (Fiesta Nora)
• zom ZanAescu, decomandate, cu 2 băi, 
parchet gresie, faianță loc de parcare, vedere în 
două părți, contorizări, interfon, preț 1.600 mii. 
lei, negociabil, tel. 0723/251498, 0745/302200. 
(Fiesta Nora)
• transformat bi 2 camere, contorizări, parchet 
gresie, faianță et 2, Dacia, ocupabil imediat 
preț 770 mit tel 0740/210780. (Prima-lnvest)
• dec, hol central, 2 băi, balcon închis, parter, 
zona Imp. Traian, preț 18 mid. lei, negociabil, tel. 
0740/210780. (Prima-lnvest)
• dec, st 75 mp, contorizări, balcon închis, zonă 
centrală preț 13 mid. lei, negociabil, tel. 
0740/126029. (Prima-lnvest)
• Jtracentral decomandate, 2 băi, 2 balcoane, 
parchet gresie, faianță st 80 mp, vedere în două 
părți, 42.000 euro, tel. 0722/564004. (Prima- 
lnvest)
• izgent dec, modificat contorizări, balcon 10 
m, parchet hol, termopan, preț 47.000 euro, se 
acceptă și rate, zona 22 Decembrie, tel. 
0742/019418 (Prima-lnvest)
• transformat to 2 camere, contorizări, parchet, 
gresie, faianță et. 2, Dacia, ocupabil imediat, 
preț 770 mii. lei, tel. 0740/210780. (Prima-lnvest)

• zom piață, bloc de cărămidă et 1,2 balcoane, 
decomandate, st 90 mp, preț 44.000 euro, nego
ciabil. Telefoane 235208 0721/985256. (Rocan 
3000)
• zonă idtracentraJă bloc cărămidă amenajat, 
balcon de 10 m, bloc de 4 etaje, apartament liber, 
preț 40.000 euro. Tel. 235208 0721/985256. (Rocan 
3000)
• zonă centrală I. Creangă amenajat centrală 
termică ocupabil imediat preț 1,4 mid. lei, nego
ciabil. Telefoane 235208 0724/620358. (Rocan 
3000)

o MnMeamMdMKMM gării, parchet gresie, 
faianță, ușă metalică, bun pentru privatizare, 550 
mii, negociabil. Tel. 0724/379377. (Profil Expert 
Hunedoara)
o mm kmA etaj 2, centrală, 640 mii., nego
ciabil. Tel. 718706, 0745/354575. (Ag. Omega 
Imobiliare Hunedoara)

o zona fincegl, fără îmbunătățiri, 450 mit nego
ciabil. Tel. 718706, 0745/354575. (Ag. Omega 
Imobiliare Hunedoara)

o zom Taalni, decomandate, centrală, 800 mii. 
negociabil Tel. 718706,0745/354575. (Ag.Omega 
Imobiliare Hunedoara)
• zena Mkro 6, et 1, ușă metalică, 430 mii, 
negociabil. Tel. 718706,0745/354575. (Ag. Omega 
Imobiliare Hunedoara)
• mm Mcro 5/1, et 1, centrală, amenajat 720 
mii, negociabil Tel. 718706,0745/354575. (Ag. 
Omega Imobiliare Hunedoara)

• zum Artlma, et 3, ușă nouă, 620 mii. nego
ciabil Tel. 718706, 0745/354575. (Ag. Omega 
Imobiliare Hunedoara)
• zena OI4, parter înalt, 700 mii, centrală. Tel. 
718706, 0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)
• Mkro i, etaj 2, preț 525 mii. lei. Tel. 747798 
0742/8721080742/902488 (Tina Terra Mia Hune
doara)
• Hunedaara, Mkro 4, parter, preț 455 mii. lei, 
negociabil. Tel. 747798 0742/872108 0742/902488 
(Tina Terra Mia Hunedoara)

• Mkro 8 modificat etaj intermediar, zonă 
bună, boiler, preț 275 mii. lei, negociabil. Tel. 
747798 0742/872108 0742/902488 (Tina Terra 
Mia Hunedoara)
• mm gării confort 1, parter, balcon închis, 
contorizări, preț 435 mii. lei, negociabil. Tel. 
747798 0742/372108 0742/902488 (Tina Terra 
Mia Hunedoara)
• Hunedoara, OM, decomandate, centrală mo
bilier la comandă gresie, faianță instalații sani
tare noi, 795 mii. lei, neg. 747798 0742/872108 
0742^02488 (TinaTerra Mia Hunedoara)Cumpăr ap. 2 camere (04)
• de preferință decomandate, etaj intermediar, 
cu balcon. Tel 211587. (Ag.Evrika)
• mm Goțdu, centru, Progresul, inclusiv 
blocurile turn. Tel. 0723/660160. (Ag. Evrika)
• ta Deva, zonă bună plata imediat tel. 215212. 
(Prima-lnvest)
• bi zonele: Gojdu, Dacia, Mărăști, Cuza Vodă ■ 
cu garaj, Avram lancu. Se oferă preț bun, cu 
plata imediat Tel. 0723/251498 232.809. (Fiesta 
Nora)
• wgent zona împăratul Traian, Gojdu, et. 1,2. 
Ofer plata pe loc. Tel. 0788/497615. (Agenția 
imobiliară Nr.l Deva)Vând ap, 3 camere (05)

• urgenți zom liliacului, decomandate, parter 
înalt balcon mare închis cu termopan, centrală 
termică parchet gresie, faianță modificări Inte
rioare, 2 băl, termopane la camere, preț 1,38 
miliarde negociabil. Telefon 0745/253662. (Ag. 
Evrika)
• zonă ultracentrală superamenajat, centrală 
termică bloc de cărămidă ocupabil Imediat, 
preț 38000 euro, negociabil. Tel. 0723/660160. 
(Ag. Evrika)
• semklecomandate, bloc de 4 nivele, 
contorizări, ocupabil Imediat, preț 650 mii. lei. 
Tel. 228540,0745-653531. (Ag. Imob. Ella)
• decomandată zonă centrală modificat, 
contorizări, parchet gresie, faianță termopan, 
rolete exterioare, preț 41.000 euro, negociabil. 
Tel. 228540,0722-566938 0721-268668 (Ag. Imob. 
Ella)
• decomandată zom Eminescu, etaj interme
diar, contorizări, parchet, balcon, preț 1,3 mid. 
lei. Tel. 228540, 0745-653531. (Ag. Imob. Ella)

• zom AL Neptun, parter, decomandate, 
amenajat centrală termică parchet, 2 băl, boxă 
bucătărie modificată Preț 1,350 mid. lei. Tel. 
0254/234401. (Rubin's Home)
• zom Gojdu, etaj 2, semidecomandate, 
contorizări. Preț 30.000 euro, negociabil. Tel. 
0254/234401. (Rubin's Home)

• zom AL Armatei, etai 3, semidecomandate, cu 
balcon, bine întreținut. Preț 800 mii. lei. Tel. 
0254/234401. (Rubin's Home)

• zom Progresul et. 2, amenajat, contorizări. 
Preț 1,2 mid. lei. Telefon 0254-234401. (Rubin's 
Homej

• zom Bătacu Nou, amenajat contorizări. Preț 
1,6 rnld. lei. Tel. 0254-234401,0727724551. (Rubln’S 
Home)
• zom Ottuz, et 1, dec., boxă garaj. Preț 63.000 
euro neg. Tel. 0254-234401. (Rubin's Home)

• SkMriă ultracentral parter, decomandate, 
bar, living, parchet, faianță gresie, tavan fals, 
Spoturi. Preț 1,35 m Id. lei. Tel. 0720437889; 0720- 
348089. (Green Contact)
• zom EmlMscu, semidecomandate, 
contorizări, preț 850 mii. lei. Tel. 0740-013971, 
231212. (Garant Consulting)
• zom Dttabal decomandate, 2 băl, 2 balcoane, 
amenajări, CT, preț 40.000 euro. Tel. 0740-013971, 
231212. (Garant Consulting)
• zom Pățita, semidecomandate, amenajări, 
contorizări, preț 1,3 mid. lei. Tel. 0740-013971, 
231212. (Garant Consulting)

• zom Progresului decomandate, contorizări, 
fără îmbunătățiri, preț 135 mid. lei. Tel. 224298 
0788-361782. (Garant Consulting)
• zom Progresul gresie, faianță parchet bal
con. Preț 1300 mid. lei. Tel. 219478 (Multiprlma)

• zom MtoMulul semidecomandate, centrală 
termică toate dotările. Preț 1,200 mid. lei. Tel. 
219470. (Multiprlma)
• gresia, faianță parchet balcon închis, gaz 2 
focuri, repartitoare, modificări Interioare, 
mobilat zonaTitu Malorescu. Preț940 mii. nego
ciabil. Tel. 235019. (Casa de Vis)

• modficat termopan» peste tot parchet, gre
sie, faianță forme ngips cu spoturi, boxă repar
titoare, partial mobilat, zona loan Corvin. Preț 
1,250 mid. negociabil. Tel. 235019. (Casa de Vis)
• decomandata) bucătărie mare, 2 băi, debara, 
contorizări, parchet repartitoare. Mlhal Viteazul. 
Preț 35.000 euro neg. Tel. 0743-103622, 0724- 
169303. (Casa Betania)
• etaj 8 decomandate, contorizări, parchet, 2 
băi, 2 balcoane. Mărăști. Preț 1,7 mid. ROL. 
170.000 RON. Tel. 0743-103622,0724-169303. (Casa 
Betania)
• decomandata, 2 băi, 2 balcoane, contorizări, 
parchet, bloc acoperit. Decebal. Ultracentral. 
Preț 1350 mid. ROL 125.000 RON. Tel. 0742-005228 
0724-169303. (Casa Betan ia)
• etaj t zona Dunărea-gară 825 mii. negociabil. 
Tel. 718706,0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)
• etaj 2, decomandate, Micro 5, Preț 620 mii. 
negociabil. Tel. 718706,0745/354578 (Ag. Omega 
Imobiliare Hunedoara)

• Mkro 8 modificat, 550 mii. negociabil. Tel. 
718708 0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)
• zom FabricH de Tricotaje, centrală 850 mii, 
negociabil. Tel. 718706,0745/354575. (Ag. Omega 
Imobiliare Hunedoara)
• Hunedoara, Micro 8 2 balcoane, etaj 2, 
convector, gresie, preț 725 mii. lei, negociabil. 
Tel. 747798 0742/872106,0742/902488 (Tina Terra 
Mia Hunedoara)
• Hunedoara, decomandata, OM, în blocurile Q, 
centrală multiple îmbunătățiri, preț 1,2 miliarde 
lei, negociabil. Tel. 747798, 0742/872106, 
0742/902488 (TinaTerra Mia Hunedoara)
• Mkro 8 decomandate, amenajat, gresie, 
faianță parchet lamelar, centrală ușă metalică 
720 mii. Tel. 710129,0740/146780. (Stil Imobiliare 
Hunedoara)
• Mhal Vtteazte, modificat din 4 camere, deco
mandate, etaj intermediar, centrală termică 
bucătărie mobilată preț 35.000 euro, negociabil. 
Telefoane 710129,0740/146780. (Stil Imobiliare 
Hunedoara)
• Micro 7, modificat din 4 camere, etaj interme
diar, decomandate, centrală preț 525 mii. Tele
foane 710129,0740/146780. (Stil Imobiliare Hune
doara)
• Transilvaniei etaj 2, convertoare, boiler, 780 
mii. Tel. 710129, 0740/146780. (Stil Imobiliare 
Hunedoara)
• bduL Tralan, amenajat, 2 balcoane închise, 
convertor, 750 mii. Tel. 710129,0740/146780. (Stil 
Imobiliare Hunedoara)
• Micro 8 etaj 2, semidecomandate, preț 280 
mii. Tel. 710129, 0740/146780. (Stil Imobiliare 
Hunedoara)
• decomandate, zom Union, etaj 3, centrală 
termică, faianță, 880 mii., negociabil. Tel. 
0722/973569. (Profil Expert Hunedoara)
• Deva, zom Uzo Balcan, etaj 1, multiple 
îmbunătățiri, 850 mii., negociabil sau schimb cu 
casă în Ghelar, plus diferență Tel. 0722/973569. 
(Profil Expert Hunedoara)Cumpăr ap. 3 camere (06)
• în Deva, zonă bună poate să fie și semideco
mandat, etaj intermediar. Tel. 0723/660160. (Ag. 
Evrika)
• zom Împăratul Traian, cu garaj, Gojdu, 
Eminescu (politia județ), piața centrală Plata se 
face urgent, relații la tel. 0723/ 251498,232809. 
(Fiesta Nora)Vând ap. 4 camere (07)
• Deva, IxL Decebal, etaj intermediar, decoman
date, amenajat superb, CT, termopane. Preț 1,6 
mid. lei. Tel. 0720/437889, 0720/348089. (Green 
Contact)
• decomandate, centrală termică proprie, 
balcon închis, zona Poliției Județene. Eminescu. 
Preț 45.000 euro neg. Tel. 0742-005228,0720- 
387896. (Casa Betania)
• zom Ion Creangă, decomandate, et. 3, cu 2 
balcoane, modificări interioare deosebite, stil 
occidental. Ușă lemn masiv, instalații electrice 
și apă schimbate, tavan fals, spoturi, posibile 
modificări, ocupabil în 48 de ore, merită văzut 
Preț 57.000 euro, tel. 0723/251498 0745/302200. 
(Fiesta Nora)

• zom Emkmcu, decomandate, bloc de cără
midă 90 mp, et 1, CT, 2 băl, 2 balcoane, parchet 
gresie faianță bucătărie modificată vedere tn 2 
părți, zonă liniștită preț 57.000 euro negociabil. 
Tel. 0723/251498 0745/302208 (Fiesta Nora)
• zonă 22 Decembrie, et. Intermediar, 2 băl, 2 
balcoane, CT, toate dotările, mansardă garaj- 
Preț 60.000 euro. Tel. 219470. (Multiprlma)
• zom RomsRva, et. Intermediar, 2 băl, gresie, 
faianță parchet totul nou. Preț 40.000 euro. Tel. 
219478 (Multiprlma)

• zom Băkeecu, etaj 3,st U0mp,2băl,parchet, 
contorizări. Preț 35.000 euro. Tel. 0254-234401. 
(Rubin's Home)
• zom Gojdu, etaj 2, semidecomandate, 
centrală termică parchet, bucătărie modificată 
faianță gresie, contorizări, uși de stejar, balcon 
deschis, st 80 mp, vedere tn spate. Preț 1,5 
miliarde lei. Telefon 0254/234401. (Rubin’s Home)
• zom Emhmcu, decomandate, 3 balcoane, 2 
băl, parchet Preț 45.000 euro, negociabil. Tel. 
0254/234401. (Rubin's Home)

• zom UMculul decomandate, vedere pe 3 
părți, etaj 2,2 băl, contorizări, preț 1,5 mid, lei, 
neg. Tel. 235208 0724/620358 (Rocan 3000)
• zonă centrata, I. creangă superamenajat, la 
chele, et 2,2 băl, Ideal pentru cetățeni străini, 
preț. 58000 euro, negociabil. Tel. 235208 
0721/985258 (Rocan 3000)
• decomandate, modificai etaj Intermediar, 2 
băl, balcon închis, CT, faianță gresie, lavabll, 
garaj dublu cu beci, preț 13 mid. lei. Tel. 228540, 
0745-653531. (Ag. imob. Ella)
• dec, 2 balcoane închise, parchet, centrală 
termică 2 băl, zona I. creangă parai sub bloc, 
amenajat occidental, preț 62.000 euro, tel. 
0726/710903. (Prima-lnvest)
• dec, 2 balcoane, 2 băl, CT, lavabll, zonă bună 
preț 48000 euro, telefon 0740/126028 (Prima- 
lnvest)
• urgent 2 băl, 2 balcoane, multiple îmbună
tățiri, CT, st 95 mp, ultracentral, preț 50.000 euro, 
tel. 0742/210780. (Prima-lnvest)
• dec, contorizări, st 100 mp, amenajat gresie, 
faianță, parchet, 3 balcoane, ultracentral, preț 
51.000 euro, telefon 0740/126029. (Prima-lnvest)

• urgenți 2 băl, 2 balcoane, CT, ultracentral, dec., 
parchet, preț 13 mid. lei, tel. 0726/710903. 
(Prima-lnvest)
• zom bdul Decebal, etaj Intermediar, 2 băl 
amenajate, 3 balcoane, centrală termică gresie, 
faianță, parchet, ocupabil Imediat, preț 1,6 mid. 
negociabil. Tel. 0745/253662. (Ag. Evrika)

• urgenți Decomandata, et. Intermediar, zonă 
frumoasă 2 balcoane, 2 băl, st 95 mp. Preț 35.000 
euro. Tel. 235588 (Casa Grande)
• decomandata, amenajat stil occidental, CT, 
zona Dorobanți. Tel. 0741-154401,227542. (Garant 
Consulting)
• decomandata, 2 băl, amenajări, CT, b-dul 
Decebal. Tel. 0741-154401, 227542. (Garant 
Consulting)
• Hacului contorizări, 2 băl, 2 balcoane, 2 boxe, 
lavabll, interfon, preț 1,6 mid. lei. Tel. 224296, 
0788-361782. (Garant Consulting)
• Decebal contorizări, 2 băi, 2 balcoane, cu 
vedere în 2 părți, preț 1,5 mid. lei. Tel. 224296, 
0788-361782. (Garant Consulting)
• Mkro V, centrală decomandate, 920 mil. 
negociabil. Tel. 718706,0745/354575. (Ag. Omega 
Imobiliare Hunedoara).

• zom CEC, centrală 2 balcoane. Telefoane 
718706, 0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)
• decomandata, Mkro 5, etaj 1, centrală 
termică renovat, preț 930 mil. lei. Tel. 710129, 

,0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)
• decomandate, zona Parâng, etaj Intermediar, 
îmbunătățiri, 650 mil., negociabil. Tel. 
0722/420335. (Profil Expert Hunedoara)

• semidecomandate, Micro 5, etaj 1, centrală 
termică interfon, 900 mii, negociabil. Tel. 
0722/420335. (Profil Expert Hunedoara)Cumpăr ap. 4 camere (08)
• In Deva, zonă bună de preferință cu 2 băi. Tel. 
211587. (Ag. Evrika)Vând case, vile (13)
• oferim spre vânzare case în Deva și împre
jurimi, în zone și la prețuri diferite. Tel. 211587, 
0745/253662. (Ag. Evrika)

• casă p+1,4 camere, 2 băi, bucătărie, centrală 
termică proprie, garaj, parțial termopane, st. 
1200 mp. Deva Preț 100.000 euro neg. Tel. 0742- 
005228 0720-387896 (Casa Betania)
• Deva, 2 corpuri, 6 camere + 2 livinguri, 2 
balcoane, garaj + pivniță mare, centrală termică 
st 1400 mp., preț 77.000 euro. Tel. 235019. (Casa 
de Vis)
• zom Hunedoara, renovată recent, gaz, apă 
hidrofor, fosă septică, 2 camere, bucătărie, hol, 
baie cu cabină duș, anexe, curte betonată gră
dină și livadă st 1700 mp, preț42.000 euro, nego
ciabil. Telefoane 0726/826.624, 0720/354.453. 
(Temporis)
• zom Călugăreai CT, 3 camere, curte, grădină 
2 holuri, bucătărie, 2 băi, se poate mansarda, 
parchet, gresie, faianță, st 960 mp, garaj în 
construcție, preț 2,500 mid. Tel. 0726/826.624, 
232420. (Temporis).

• Deva, zom Oituz, 3 camere decomandate, 2 
holuri posibilitate living, bucătărie, baie, pivniță 
mare, parchet, CT, teren 600 mp. Preț 75.000 euro 
negociabil. Tel. 0720-437889; 0720-348089. (Green 
Contact)
• vilă nouă Deva, P+l+M, 7 camere, 2 livinguri, 
2 băi, CT, garaj, plus încă un corp: cameră hol, 
bucătărie, amenajate modern, curte și grădină 
ST 1800 mp. Preț 79.000 euro, negociabil. Tel. 
0720-437889; 0720-348089. (Green Contact)

i
■

Consiliul Local al Municipiului 
Brad, județul Hunedoara 

cu sediul în Brad, Str. Republicii, nr. 18, organizează licitație 
publică deschisă pentru concesionarea Serviciului de admi
nistrare a WC-ului public din municipiul Brad. Imobilul în care 
se va desfășura activitatea face parte din proprietatea publică

a municipiului Brad, este compus din clădire și teren cu o suprafață de 62,00
mp, este amplasat pe Str. Minerilor.

Preț minim de pornire a licitației -12.000.000 lei/an.
Durata concesiunii-3 ani.
Caietul de sarcini șl Instrucțiunile privind organizarea și desfășurarea procedurii de 

concesiune pot fi studiate și procurate, zilnic, de la sediul Primăriei Municipiului Brad, din 
Str. Republicii, nr. 18, Brad, jud. Hunedoara,între orele 8,00 -16,00, camera 23.

La licitație pot participa persoane juridice române care fac dovada calităților și 
capacităților solicitate de organizator prin caietul de sarcini.

Ofertele se vor depune, până în data de 2 iunie 2005, ora 15, la registratura (cam.2) 
Primăriei Municipiului Brad.

Deschiderea ofertelor se va face în data de 3 iunie 2005, ora 9, la sediul Primăriei Mu
nicipiului Brad, în prezența reprezentanților împuterniciți ai ofertanților și comisiei de eva
luare.

în caz de neadjudecare la prima ședință, licitația se va reorganiza într-un interval de 45 

de zile, termen în care se mai pot depune oferte.

• Urniri*,  zonă centrală 3 camere mari, loc de 
bale, curte șl grădină Preț 135 mid. lei. Tel. 0720- 
437889; 0723-iaca». (Green Contact)

• uKracantraL 4 camere, 2 băl, bucătărie, garai, 
centrală termică termopane, 700 mp, grădină 
preț 110.000 euro, tel. 0722/564004. (Prima- 
lnvest)

• zom Ceangăi renovată complet, 3 camere, 
bucătărie, bale, podele laminate, gresie, faianță 
lavabll, centrală termică garaj * 2 mașini, ST 400 
mp, preț 68000 euro, negociabil. Tel. 0788/ 
497615. (Agenția Imobiliară Nr.l Deva)

• zom pare, bucătărie, bale, parchet, gresie, 
faianță teren 1000 mp, preț 3 miliarde lei, nego
ciabil. Tel. 0788/497615. (Agenția imobiliară Nr.l 
Deva)
• zom Sala Sporturilor, 3 camere, hol central, 
bale, bucătărie, facilități, st 250 mp, preț 2,8 mid., 
tel. 0745/640725. (Mlmason)

• zom UomiI de chimie, 3 camere, bucătărie, 
bale, hol central, CT, curte, grădină 750 mp, preț 
80.000 euro, negociabil, tel. 0745/640725. 
(Mlmason)
• zonă centrală 3 camere, bale, hol, curte cu 
acces comun, gradină proprie 200 mp, 13 mid., 
tel 0745/640725. (Mlmason)

• zom Ceangăi pentru demolat, curte, grădină 
apă gaz, canalizare, st 770 mp, preț 1,7 mid. lei, 
tel 0745/266071,206003. (Mlmason)
• to Deva, 2 corpuri, 3 camere, bale, bucătărie, 
CT, parchet, construcție din cărămidă curte, 
grădină st 650 mp, preț 1,8 mid. lei. Tel. 0722- 
566938, 0745-653531. (Ag. Imob. Ella)

• P+l Itvtog de 30 mp, 3 dormitoare, 2 băl, 
bucătărie, CT, garai, curte de 400 mp, grădină de 
1700 mp, construcție 2004, preț 95.000 euro. Tel. 
228540,0745-653531. (Ag. imob. Ella)

• zom CMzkL 6 camere, suprafață utilă 220 mp 
+ clădire în curte, ST 1020,58000 euro. Tel. 
718706, 0745/354575. (Ag. Omega imobiliare 
Hunedoara)
• zom contrai vechi, pretabllă depozit, 3 
camere, curte, 600 mil. negociabil. Telefoane 
718708 0745/354575. (Ag. Omega imobiliare 
Hunedoara).
• trei camera anexe, canalizare, amenajări I nte- 
rloare, ST 370 mp, preț 47.000 euro. Tel. 710129, 
07«u/148TB. (Stil Imobiliare Hunedoara:Cumpăr case vile (14)
• urgenți Cu grădină tn Deva sau Slmerla, plata 
Imediat 215212. (Prima-lnvest)
• In Dom sau împrejurimi, curte șl grădină Tel. 
211587,0745/253662. (Ag. Evrika)
• zom Ma-Deva-SImerlă 2 camere, bucătărie, 
grădină minimum 1000 mp. Ofer 300 mil. lei. Tel. - 
0720437889; 0720-348089. (Green Contact)
• cosă nouă tn Deva, 34 camere, bucătărie, 
bale, gaz, acces auto, teren minim 500 mp. Ofer 
85.000 euro. Tel. 0720437889; 0720-348089. (Green 
Contact)
• zom Dom- Brad, aproape de șosea, teren 
minim 4000 mp, Ofer 470 milioane lei. Tel. 0720-

— J720-348089.,»i~i Contact)Vând case la țară (17)
• casă In Leșnic, cărămidă 3 camere, bucătărie, 
anexe, curte șl grădinăaprox, 20 ari. Preț 780 mii. 
lei, negociabil. Tel. 0723/660160. (Evrika)

• 3 camere mari, bucătărie, bale, încălzire 
centrală zona Vețel, curte șl grădină 2000 mp. 
Preț 1,7 mid. lei, negociabil. Tel. 0745/253662, 
211587. (Evrika)
• la 10 km de Deva, 2 corpuri, 2 camere, hol, 
cămară bucătărie de vară anexe, grădină preț 
600 mil. lei, negociabil. Tel. 228540,0745-653531. 
(Ag. Imob. Ella)

• la 14 km de Deva construcție nouă 2 camere, 
bucătărie, hol, pivniță grădină cu livadă 1 ha 
preț 500 mil. lei, negociabil. Tel. 0726/826.624, 
0723/393.295. (Temporis)
• casă 4 camere, 2 corpuri, curte șl grădină st 
3.000 mp. pomi fructiferi șl vlță-de-vle, situată la 
10 km. de Deva Preț 30.000 euro neg. Tel. 0741- 
084668 0720-387896. (Casa Betania)
• urgent 2 camere, bucătărie de vară teren, st 
3400 mp, curte st 850 mp, gaz la poartă 
canalizare, zona Tâmpa preț 850 mil, tel. 
0742/290024. (Prima-lnvest)
• țoknuș, construcție 2004, din BCA, compusă 
din 2 camere, bucătărie, bale, CT pe gaz, 
fundație pt încă 2 camere, grădină ST 1350 mp. 
Preț 1,45 mid. lei, negociabil. Tel. 0720437889; 
0720-348089. (Green Contact)
• la 5 km de Deva 1 corp nou: 2 camere, 
bucătărie, bale cu boiler, parchet, gresie, 
termopan, CT; al doilea corp: bucătărie, pivniță 
curte betonată anexe, grădină ST 1700 mp, gaz 
la poartă Preț 13 mid. lei, negociabil. Tel. 0720- 
437889; 0720-348089. (Green Contact)
• Cristar, 2 camere, bucătărie, bale amenajată 
CT, apă canalizare, curte și grădină 800 mp. Preț 
13 mid. lei, negociabil. Tel. 0720437889; 0720- 
348089. (Green Contact)
• la 30 km de Deva casă cu 3 camere, bucătărie, 
parchet sobe de teracotă apă curentă anexe, 
teren 2000 mp, preț 700 mii. Tel. 0788/497615. 
(Agenția Imobiliară Nr.l Deva)

• In Cristar, 3 camere, 100 mp suprafața 
construcției, gresie, faianță parchet, centrală 

termică curte betonată suprafața terenului 912 
mp. Preț 1,600 mid. lei. Telefon 219470. (Multi- 
prima)
• zom Călan, 3 camere, grajd, șură 6000 mp, 470 
mii., negociabil. Tel. 718706, 0745/354575. (Ag. 
Omega Imobiliare Hunedoara)Vând teren (21)
• intravSan, zom Eminescu, 4400 mp, toate 
utilitățile. Preț 30 euro/mp. Tel. 219470. (Multi- 
prima)

• In exduaMtate parcele de teren Intravilan, 
Prelungirea Vulcan, priveliște deosebită 
suprafețe cuprinse între 400-1000 mp, FS 24,5 m, 
curent, gaz etc., preț 20 euro/mp. Tel. 
0745/411449, 0723/191901. (Agenția Imobiliară 
Nr.l Deva)
• Protangha Vulcan, suprafață 600 mp, utilități, 
FS mare, preț 25 euro/mp, negociabil. Telefon 
0788/497615. (Agenția imobiliara Nr.l Deva)

• In axckaMtata 900 mp teren Intravilan, la DN7, 
situat vizavi de Biserica Baptistă FS 145 m, toate 
utilitățile, acces DN7 șl calea ferată preț 99.000 
euro, negociabil. Tel. 0745/411449,0723/191901. 
(Agenția Imobiliară Nr.l Deva)

• tn «tchnMtata 4300 mp teren Intravilan, 
Prelungirea Vulcan, FS 24 m, utilități, preț 19 
euro/mp, negociabil. Telefoane 0745/411449, 
0723/191901. (Agenția imobiliară Nr.l Deva)
• teren Intravilan, tn Brad, ST 6300 mp, curent, 
apă canalizare, preț 5 euro/mp. Tel. 
0788/497615. (Agenția Imobiliară Nr.l Deva)

• tn Mmeria, la DN7, ST 7400 mp, FS 40 m, apă 
gaz, curent, preț 12 euro/mp. Tel 0788/497615. 
(Agenția imobiliară Nr.l Deva)

• to Dwa, ST 2800 mp, FS 16 m, utilități: apă gaz, 
curent, canalizare, preț 14 euro/mp, negociabil. 
Telefon 0788/497615. (Agenția Imobiliară Nr.l 
Deva)
• Deva, Intravilan, ST=70C mp, FS=13 m, 
panoramă deosebită utilități. Preț 15 euro/mp. 
Telefoane 0720/437889, 0720/348089. (Green 
Contact)
• MmcriaM7, Intravilan, ST=1900 mp, FS=16m, 
apă curent, gaz pe teren. Preț 16 euro/mp neg. 
Telefoane 0720/437889, 0720/348089. (Green 
Contact)
• Slmeria, DN 66, Intravilan, ST=3000 mp, FS=120 
m, utilități: apă curent, gaz. Preț 6 euro/mp. 
Telefoane 6720/437889, 0720/348089. (Green 
Contact)
• spre Coala, Intravilan, livadă ST=800 mp, 
FS=12 m, curent electric, îngrădit. Preț 260 
milioane lei negociabil. Tel. 0720/437889, 
0720/348089. (Green Contact)
• IrrtravRan, in Leșnic, fs 12 m, st 510 mp, Ideal 
construcție casă toate utilitățile, acces direct 
din șosea, preț 6 euro/mp. Tel. 0726/826.624, 
231108. (Temporis)
• Intravilan, pa DN 7, st 17300 mp, ft 100 m, toate 
utilitățile, preț 50 euro/mp, tel. 0740/210780. 
(Prima-lnvest)

• toc da casă st 650 mp, zonă excepțională, 
situat tn municipiul Deva, toate facilitățile, posi
bilități de plata tn rate, telefon 0721/815781. 
(Prima-lnvest)
• aproape da Deva, cu utilități, suprafață 1000 
mp, preț 8 euro/mp, telefon 0740/126029. (Prima- 
Invest)
• Deva, st 3200 mp, fs 50 mp, posibilități gaz, 
curent, apă panoramă superbă preț 14 
euro/mp. (Prima-lnvest)
• htravlan, pe DN7, st. 17.500 mp, fs 100 m, toate 
utilitățile, preț 50 euro/mp, tel. 0740/210780. 
(Prima Investi

• oferim apta vânzare diverse suprafețe de te
ren în Deva șl împrejurimi, intravilane șl extrav
ilane. Tel. 0723/660160, (Ag. Evrika)

• htravlan, parcele cu suprafețe cuprinse între
500-700 mp., în zonă rezidențială, toate 
facilitățile. 10 parcele vândute. Preț 15 euro/mp. 
neg. Tel. 0740-914688, 0724-169303, 223400.
(Casa Betania)
• scos din circuitul agricol, st 7900 mp. Front 
stradal 40 metri, curent electric pe teren, gazul 
metan trece prin fața terenului, situat pe strada 
ce duce spre aeroport de la DN 7, în spatele noii 
fabrici de biciclete. Preț 5 euro/mp. Telefoane 
230221,0740-914688,0720-370753. (Casa Betania)
• Intravilan, st. 4000 mp. front stradal 30 m. 
Toate utilitățile. Se poate și parcela. Teren situat 
în zona Liceului Tralan. Preț 15 euro/mp. Tel. 
0743-103622,0724-169303. (Casa Betania)
• Prelungire*  Vukan, la drum + casă nelocuită 
st 426 mp, preț 450 mil. lei, negociabil. Tel. 0745- 
653531. (Ag. Imob. Ella)
• I*  Intrare*  în Almașu Sec, Intravilan, curent, 
apă se vinde șl parcelat acces la 2 drumuri, st 
5500 mp, preț 23 euro/mp. Tel. 228540, 0745- 
653531. (Ag. Imob. Ella)
• zom Cinch, preț 11 euro/mp. Telefoane 
718706, 0745/354575. (Ag. Omega ■Imobiliare 
Hunedoara)
• construcție casă Peștlș, 4 euro/mp, 1800 mp. 
Tel. 718706,'0745/354575. (Ag. Omega Imobiliare 
Hunedoara)
• zom Vafea Seacă Ideal construcție hală 7200 
mp. Tel. 718706,0745/354575. (Ag. Omega Imobi
liare Hunedoara)

fțipei 
V VII**

RESURSE UMANE
S.C. Orema Manage

ment SRL Deva (societate 
acreditată) organizează 

cursuri de specializare pentru 

inspectori resurse umane.

Informații fa 

tel. 0722/534697, 

0723/793457.

Consiliul Local al Municipiului Brad
ANUNțĂ

Scoaterea la licitație publică în vederea închirierii a următoarelor 
obiective:

1. spațiu, în suprafață de 100,00 mp, situat în imobilul din Brad, str. Cuza Vodă, 
nr. 12, pentru depozitarea și comercializarea unor materiale de construcții;
2. spațiu, în suprafață de 12,00 mp, din imobilul situat în str. Avram lancu, nr.
6, pentru desfășurarea unor activități comerciale.

Licitația se va desfășura la sediul Consiliului Local al Municipiului Brad, din Str. 
Republicii, nr. 18, în data de 31 MAI 2005, ora 9.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Municipiului Brad, Str. Repu
blici, nr. 18, cam. 23, sau la telefonul 0254-612665.

In caz de neadjudecare, licitația se va desfășura, săptămânal, până la adjudecare.
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Consiliul Local al Municipiului Brad
ANUNȚĂ

Scoaterea la licitație publică, în vederea vânzării prin licitație publică, a unei 
suprafețe de 1347 mp, teren situat în Brad, str. Avram lancu, jud. Hunedoara, cu 

ieșire la DN 76, în vederea realizării unul Motel de tranzit în municipiul Brad. 
Licitația se va desfășura la sediul Consiliului Local al Municipiului Brad, din Str. 

Republicii, nr. 18, în data de 27 mai 2005, ora 9.
Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Municipiului Brad, Str. 
Republicii, nr. 18, cam. 23, sau la telefonul 0254-612665.
în caz de neadjudecare, licitația se va desfășura, săptămânal, până la adjudecare.

Cumpăr teren (22)
• 5 hectare, Intravilan, la șosea, în Deva sau îm
prejurimi, plata Imediat Tel. 215.212. (Prima- 
lnvest)

• cumpăr teren în Săcărâmb pentru agrement 
Plata pe loc. Tel. 0745/253662,211587. (Evrika)Vând spații comerciale (25)
• două spiță în zonă centrală modem amena
jate. 35.000 euro șl 50.000 euro, tel. 0745/159573. 
(Mimason)
• zom Sala Sporturilor, 30 mp, 750 mil. lei, tel. 
0745/640725. (Mlmason)Alte imobile (27)
• vând fermă 4 ha teren, 7 grajduri, magazii, 
șopron. Preț 5300 mid. lei. Tel. 235019. (Casa de 
Vis)
• h vinde fermă zootehnică teren aferent 5 ha 
cu 1 ha construcții după 1980, bazin apă trifazic, 
7 grajduri, platforme betonate, silozuri, la 15 km 
de Hațeg, 5,5 mid. lei, tel. 0745/640725. 
(Mlmason)
• fermă lângă Hațeg, cu 5 ha de teren, din care 1 
ha cu construcții (7 grajduri, magazie etc.). Preț 
5300.000.000 lei. Tel. 0788/497615. (Agenția 
Imobiliară Nr.l Deva)Chirii imobile (29)
• ofer spre închiriere ap. 2 camere decoman
date, mobilat, utilat, C.T., zona pieței. 250 euro. 
Tel. 221712,0724/305661. (Garant Consulting)

• caut apartament 3 camere, decomandate, 
mobilat șl utilat, pentru persoane străine, oferim 
300 euro/lună Tel. 227479,0745/367893. (Garant 
Consulting)

• ofer spre închiriere ap. 2 camere, nemobilat, 
apometre, zona pieței. Preț 80 euro. Tel. 221712, 
0724/305661. (Garant Consulting)
• ofer spre închiriere ap. 2 camere, Decebal, 
mobilat, contorizări, preț 120 euro/lună Tel. 
224296,0788-361782. (Garant Consulting)
• apartament 2 camere, decomandate, centrală 
termică proprie, geamuri termopan, complet 
mobilat șl utilat cu aragaz, frigider, tv. color, 
mașină de spălat automată Ion Creangă Preț 
250 euro/lună. Tel. 0743-103622, 0720-387896. 
(Casa Betania)
• casă 2 camere, centrală termică proprie, 
complet mobilată și utilată cu aragaz, frigider, 
mașină de spălat Zonă semlcentrală Preț 250 
euro/lună. Tel. 0741-102722,0724-169303. (Casa 
Betania)
• apartament 2 camere, complet mobilat 
modern șl utilat, contorizări. Gojdu. Preț 130 
euro/lună Tel. 0741-120722,0720370753. (Casa 
Betania)
• Ofer spațiu comercial pt birouri, str. Horea, 
mobilat, CT, grup sanitar, 100 mp, 6 euro/mp, 
negociabil, tel. 206003. (Mimason)
• Ofer spațiu comercial, 30 mp, grup social, 
termopan, et. 1, zonă ultacentrală 300 
euro/lună negociabil, tel. 230324. (Mlmason)

• Ofer spațiu comercial, 17 mp, amenajat pt. 
ABC, zona I. Creangă 80 euro/lună tel. 
0745/640725. (Mlmason)
• Ofer spațiu comercial, Str. Liliacului, 49 mp, 
încălzit, trifazic, apă 130 euro/lună tel. 
0745/164633,230324. (Mimason)
• caut urgent de închiriat garsonieră sau 
apartament în Deva. Ofer plata anticipat în 
valută. Tel. 211587,0745/253662. (Ag. Evrika)

• ofer de închiriat o garsonieră și un aparta
ment în Deva, complet mobilate șl utilate. Tel. 
0723/660160. (Ag. Evrika)

• ofer pt închiriere casă, în Deva, 3 camere, 
curte, anexe, nemobilată zona Călugărenl, preț 
300 euro/lună pt sfedlu firmă Tel. 0742/290024. 
(Prima-lnvest)
• caut ap. mobilat în Deva, pe termen lung. Se 
oferă chiria în avans, tel. 0721/055313. (Prima- 
lnvest)
• ofer pentru închiriere garsonieră dec., 
complet mobilată D. Zamfirescu, preț 110 euro/*  
lună Tel. 235208,0721/985256. (Rocan 3000) ■
• ofer pentru închiriere spațiu comercial, ame- ■*  

najat, centrală termică st 110 mp, ideal bar-res- 
taurant, zonă foarte bună preț 7 euro/mp, nego
ciabil. Tel. 235208,0721/985256. (Rocan 3000)
• se caută urgent de închiriat garsoniere și 
apartamente (ne)mobilate. Se oferă plata anti
cipat garanție, reducere cu 50% a comisionu
lui. Rugăm seriozitate. Telefoane 235208,0721/ 
985256,0721/744514,0724/620358. (Rocan 3000)

• ST45 mp, zonaTeatru, amenajat preț 1,7 mid. 
lei. Tel. 710129, 0740/146780. (Stil Imobiliare 
Hunedoara)
• spațiu comercial 30 mp, central, amenajat 
centrală termică termopan, preț 200 euro. Tel. 
710129,0740/146780. (Stil Imobiliare Hunedoara)Schimburi imobile (30)
• schimb apartament 2 camere, et. 1, zona Zam
firescu, semidecomandate, centrală termică 
modificări interioare, termopan, ușă metalică cu 
panel, balcon închis, lavabil, cu apartament 3-4 
camere, etaj intermediar, zona Progresului, bloc 
de cărămidă Ofer diferență de 150 milioane de 
lei. Telefoane 230479,0745/253662. (Evrika)
• schimb ap. 3 camere, etaj 1, Al. Crișului, su
peramenajat cu similar, cu suprafață mai mare, 
ofer diferență Preț negociabil. Tel. 0745/253662, 
211587. (Evrika)



Vând ap. 2 camere (03)
• cu 2 holuri, etaj 3, contorizărl, preț 17.000 euro, 
negociabil. Tel. 0723/507169.
• atcomandragCMtiiia termica. caiontere noi, 
gresie, faianță, tavan fals, spoturi, uși lemn 
masiv, contonzări, termopan, Deva, Al. Straiului, 
preț 600 milioane lei, negociabil. Tel. 
072V695860.
• decomandata, fără îmbunătățiri, parter, preț 
620 milioane, sau schimb cu garsonieră Simeria, 
fără diferență Tel. 0723/686162.
• «ta| 3, contorizări, bine înteținut, Gojdu, preț 
negociabil. Tel. 0745/633375.
• «ta| 3, zona Bălcescu, amenajat, gresie, 
faianță, preț 550 milioane lei. Tel. 0723/507169.
• Hmdoan, lingi Hotel Rusca, 700 mil. lei. Tel. 
712052, orele 19-22,0722/698344.
• ta Hunadoan, etaj 1, Centrul civic, centrală 
termică, ușă metalică, gresie, faianță, ușă 
metalică, parchet, instalații noi, ocupabll 
imediat, preț negociabil. Tel. 0722/972981.

• «mi schimb. parter, în Deva, pentru spațiu 
comercial, preț 21.000 euro, negociabil. Tel. 
0723/335189.
• m d« unda Deva, Zamflrescu, etaj 1, 
contorizărl, zugrăvit, parchet, gresie, faianță 
preț 890 milioane lei, ocupabll imediat. Tel. 
0720/061566.213604
• idti «central, Deva, bloc cărămidă parchet, 
gresie, faianță apometre, gaz contorlzat, preț 
880 milioane lei. Tel. 0722/5M004

■ idtracentral, «tal 3,62 mp, decomandate, preț 
bun. Tel. 0727/142377.
• iigent, nkta in< i centrală termică 
balcon închis, gresie, faianță termopan, etaj 
intermediar, zona Bălcescu, preț820 milioane lei, 
negociabil. Tel. 0744/907287, după ora 2a
• urgent, ultracentral, 2 balcoane, amenajat, 
gresie, faianță parchet, 60 mp, etaj 3 zona 
Magazinul Tineretului, preț 1,250 mid. lei, nego
ciabil. Tel. 0744/907287, după ora 20

• zona Gojdu, etaj 1, modificări sporire confort, 
contorizărl, parchet, gresie, faianță preț 650 
milioane lei, negociabil. Tel. 222921,0745/234922, 
0745/955443.
• Deva, Al. Armatei, bl. 2, parter, preț 750 mili
oane lei, negociabil. Tel. 224182,0723/499284.Cumpăr ap. 2 camere (04)
• wg«nt,ki Deva, zonă bună plata imediat Tel. 
215212.Vând ap. 3 camere (05)
• 2 apartamente, decomandate, etaj 4, bloc 
acoperit, interfon, multiple îmbunătățiri, în 
Simeria, prețuri acceptabile. Tel. 0723/686162.

• canin date, contorizărl, etaj inter
mediar, 1J mid. lei, negociabil. Tel. 0726/593019.
• decomandata, vedere in 2 părți, bloc 
cărămidă 2 balcoane, 98 mp, etaj 1, zonă bună 
preț 1390 mid. lei, negociabil. Tel. 228615.

• «tal 2. zona Dada, ocupabll imediat preț nego
ciabil. Tel. 0740/210780.
• Intrări separate, etaj 4 multiple îmbunătățiri, 
în Simeria, preț 1,200 mid. lei, negociabil, tel. 
0723/686162.
• In Simeria, decomandate, balcon închis, 2 băi, 
bucătărie mare, hol, centrală termică scară cu 
interfon, preț 1 mid. lei, negociabil. Tel. 
0720/505771.Vând ap. 4 camere (07)
• decomandat*,  centrală termică garaj sub 
bloc, zona împăratul Traian, preț negociabil. Tel. 
0740/210780.
• zonă centrală Simeria, decomandate, faianță 
gresie, centrală termică 2 balcoane închise, 
telefon, cablu, interfon, preț 1,2 mid. lei, nego
ciabil. Tel. 0724/190701.
• zona Liliacului, 2 băi, 2 balcoane, lavabil,

• societate comercială angajează director 
executiv, cu studii superioare, în manage
mentul firmei, limită de vârstă 40 de ani. 
Relații la tel. 221424

■ interfon, contorizări, repartitoare, preț nego
ciabil. Tel. 224296,0788/361782.

• zona pieței, bloc acoperit, etaj 4, cărămida, 
lavabil, parchet 2 băi, interfon, centrală termică 
aer condiționat, ocupabil imediat, preț 39.000 
euro. Tel. 233473,0723/712388Vând case, vile (13)
• 3 camere, bucătărie, cămară hol central, apă 
trasă în curte, curent trifazic, 4 focuri gaz, preț 
1,950 mid. lei, negociabil, Deva Călugăreni, nr. 
131. Tel. 223176,0727/439632.
• casă In Deva recent renovată zonă ultracen
trală 4 camere, bucătărie spațioasă 2 băi, curte, 
grădină cu gazon și pomi fructiferi. Informații 
zilnic la tel. 229229,0726/972966. Exclus interme
diari.
• casă ta Deva, zona Progresului, 4 camere, 
bucătărie, baie, garaj, curte cu pomi fructiferi și 
gazon, grădină de legume. Telefon 214446. Rog 
seriozitate, exclus intermediari.

• foarte urgent Deva, zona Gojdu, 3 camere, 
baie, bucătărie, st 400 mp, preț negociabil. Tel. 
224296,0788/361782.

• cală ■“••central prafabilă șl pentru activități 
comerciale, renovată recent, 4 camere, 
bucătărie, 2 băi, teren cu pomi și gazon 600 mp, 
Deva, tel. 0726/972968
• ta Deva, central, renovată recent, sufragerie, 
bucătărie, cămară beci, 3 dormitoare. 3 băi, 
garaj 70 mp, spațiu comerdal amenajat, 30 mp, 
preț 120.000 euro. Tel. 0723/335189.Vând case de vacanță (15)
• construcție 2002 D+P+E, stațiunea montană 
Straja 7 camere decomandate, 3 băi, 3 wc, toate 
utilitățile, accept variante. Tel. 0723/320995.

• P+l cu terasă afară în stațiunea Geoagiu-Băi. 
și 2 vozuri pentru prune. Tel. 241044, după ora 17.Vând case la țară (17)
• 3 nere, ultramodernă 2 băi, salon, 
bucătărie, Orăștie, preț 70.000 euro. Tel. 
0745/621517.

• 5 camera, șură beci și anexe, în comuna 
Beriu, nr. 117, Hunedoara suprafață0,25 ha 
preț 40.000 euro, negociabil. Tel. 
0744/708113.

• casâ,aete845 mp șl grădină3507 mp, Tâmpa, 
lângă Simeria apă gaz, canalizare la poartă Tel. 
0788/489152,0254/212803.

• casă S camere, anexe, curte, grădină ■ 
2000 mp - posibilitate racordare la gaz, în 
comuna Șoimuș, Str. Boholtului. Preț Infor
mativ 1.250.000.000 lei. Relații la tel. 
0723/631756.

• ta Cârptota, nr. 40, preț 800 milioane lei, nego
ciabil. Tel. 212107,264359,710175.

• Simeria Veche, 3 camere, mobilată bucătărie 
mare, gresie, faianță, sobă teracotă pe gaz, 
verandă terasă șopron, pivniță wc în curte, 50 
ari grădină cu pomi, 20 ari teren arabil, 
0721/579308
• casă ta Turdaș, nr. 182, tel. 0721/035361 sau 
244775.Vând garsoniere (19)
• 2 camere, terasă faianță gresie, apometre, 
repartitoare, contorizări gaz, preț 560 milioane 
lei, negociabil. Tel. 229017.
• cartier Dicta, parter, parchet laminat gresie, 
faianță, apometre, gaz contorlzat, repartitoare, 
lavabil, ocupabilă imediat, preț 550 milioane lei. 
Tel. 0745/356077.

• decomandate, zona Gojdu, balcon închis, 
amenajări, contorizări apă gaz. Tel, 0740/013971, 
0724/305661,
• zonă bună în Simeria, complet utilată preț 
700 milioane, și casă modestă 700 milioane lei, 
în Simeria Tel. 0746/660938,0724/190701,261268Vând terenuri (21)
• 1200 mp teren intravilan, grădină 20 x 60 mp, 
cu acte în regulă localitatea Totești - Hațeg, 
lângă școală preț 12.000 lei mp. tel. 212272, 
0723/732560.
• 24.700 mp teren pent™ agricultură și 8000 mp 
teren pentru construcții sau agricultură ambele 
localitatea Totești - Hațeg, lângă canton. Tel. 
212272,0723/732560.
• kitrav i2000 mp, fs 20 m, zona Zăvoi, str. 
Sadoveanu, preț 25 euro/mp. Tel. 0726/142377.
• Intrav Dan, str. N. Tonitza, (zona Vulcan), 
700 mp, fs 13 m, utilități în zonă preț 15 euro/mp. 
Tel. 0720/348089,218399,
• Intravilan, acces la toate facilitățile, pentru 
casă sau cabană suprafață 510 mp, fs 12 m, preț 
6 euro mp, negociabil, Leșnic, nr. 122. Tel. 
0744/568995.
• Intravilan In Deva, zonă rezidențială preț 25 
euro/mp, negociabil. Tel. 0740/516463.
• htravlan, Deva, 700 mp, str. N. Tonitza, preț 
15 euro/mp. Tel. 218399.
• Intravilan, pe DN 7, la ieșirea din Deva ■ 
Sântuhalm, 2600 mp, fs 15 m, preț 10 euro mp, 
negociabil. Tel. 231245.
• intravilan, pentru construcție casă în Șoimuș, 
pe șoseaua spre Boholt, s 1200 mp, fs 12 m, 
facilități gaz, curent, la poartă preț 8 euro mp, 
negociabil. Tel. 0746/029058,220269, după ora 18

FIRMĂ DISTRIBUȚIE 
angajează 

AGENT VÂNZĂRI
Condiții: comunicativ, ambițios, 
disponibil la program prelungit, 

minimum bacalaureat. 
Se oferă: mașină, telefon. 
Pentru detalii sunați la: 

0724/224034.

• Intravttan, zona casa de gaz, st 5000 mp, fs24 
m, preț 20 euro/mp. Tel. 0740/210780.
• lângă cabana Bejan, 13.500 mp. Tel. 223783, 
222002.Cumpăr terenuri (22)
• agricol, plan, ofer 500 - 600 euro/ha, Tel. 
0722/161644,225640.Vând locuri de veci (23)
• vând toc de veci, în cimitirul din str. Eminescu, 
amenajat, cruce marmură prețul pieței. Relații 
la tel. 240854,215264.Vând spații comerciale (25)
• 70 mp, ultracentral, preț 130.000 euro. Tel. 
0726/142377.
• amnajat ca birou sau cabinet, 55 mp, ultra
central, Deva, preț 42.000 euro, Tel. 0726/142377.
• vând spațiu comercial, 55 mp, apă canal, elec
tricitate, parter, zona Mărăști, Deva, Tel. 
0744/644320.Imobile chirii (29)
• tochktez apartament 2 camere, semi mobilat, 
etaj 1, renovat recent, 90 euro/lună, garanție 100 
euro. Tel. 0723/507169.
• tochlriez spațiu comercial, 160 mp, amenajat 
modem, centrală termică termopan, grup 
sanitar, 6 euro/mp. Tel. 07287142377.
• tochlriez «pafta comercial, 160 mp, termopan, 
centrală termică, gresie, faianță birouri, preț 6 
euro/mp. Tel. 0723/507169.
• tac tez urgent apartament, 2 camere deco
mandate, Deva, centrală termică mobilat, utilat 
complet, 250 euro/lună negociabil, stil occi
dental, Tel. 0727/756118
• ohrpantni închiriat garsonieră mobilată con
torizărl, în Deva, preț 80 euro/lună Tel. 
0722/564004
• ofer pentra închiriere garsonieră mobilată 
contorizări, zona piață ocupabilă imediat, preț 
70 euro lunar. Tel. 0721/985258
• ofer spre închiriere, în zonă centrală Deva, 
apartament 2 camere decomandate, bucătărie 
mărită ultradotat, preț 260 euro, negociabil, 
ocupabil din 8 Iunie. Tel. 0727/756118
• ofer spre închiriere, zona Dacia, garsonieră 
confort 1, 2 camere decomandate, mobilată 
complet utilată preț 100 euro/lună Tel. 
0727/756118Auto românești (36)
• vând Dacta papuc, af 2001, carosată cu 
aluminiu, preț 110 milioane lei. Tel. 0745/621517.Auto străine (37)
• vând auto Import, orice tip. Tel. 0742/882269,
• vând Citroen BX 1,4 benzină af 1984 RAR 2008 
roșu, asigurare decembrie 2005, rovlgnetă 
alarmă casetofon, stare bună preț 1750 euro, 
negociabil. Tel. 0723/455092,
• vând Opel Astra Caravan, argintiu, metalizat, 
af 1995,1600 cmc, benzină euro 2, trapă închi
dere centralizată airbag 2, radiocasetofon, 4 
jenți rezervă 4900 euro, neg. Telefon 
0745/638044.
• vând Seat Cordoba, af 1998, motorină aer 
condiționat închidere centralizată airbag-uri, 
abs, geamuri electrice, scaun reglabil, consum 
531, preț 6700 euro. Tel. 0724/560870.Camioane, remorci (39)
• vând camionetă TV 14 af 1993, preț negociabil. 
Tel. 0723/843777.
• vând remorcă 2 axe, închisă tip furgon, model 
deosebit, af 2000, stare foarte bună preț 3000 
euro, negociabil. Tel. 0722/161661.
• vând remorcă mono ax, capacitate 1500 kg, 
pentru tractor 445. Tel. 683091.
• vând remorcă Transilvania 300-AE pentru 
Dacia. Tel. 0254/648052.Utilaje, unelte, industriale și agricole (40)
• vând gater vertical, import Germania, diame
trul 65 cm, toate dotările de funcționare și ma
șină de ascuțit pânze, preț 17.000 euro. Tel. 
0723/581068
• vând Instalație centricubat Injectare de toate 
tipurile de motor Diesel, sobă tip turn ornament 
din fontă plug pentru tractor cu 3 brazde. Tel. 
218127.
• vând motor tractor U650 standard, nou, motor 
tăiat lemne și scândură funcționează la priza 
tractorului, mori de măcinat cereale știuleți și 
boabe. Tel. 282779.
• vând tractor U 650, înmatriculat, cu plug, 
Mărtinești, 56. Tel. 246342,0746/031049.

o vând presă pentru furnir 6 sertare, banzig 
vertical german, elevator 2 tone, transpalet 25 
tone, cârlig pentru remorcă Iveco 65C12 Turbo 
Daily. Tel. 0722/314123.
o vând ptog PP3 pe țeavă pentru tractor U 650. 
Tel. 0723/014959,0745/863361.Moto-velo (41)
o vând Ndcteta pentru copil 3 - 5 ani, stare 
foarte bună preț 650.000 lei. Tel. 221431, seara.Piese, accesorii (42)
• vând 3 bucăți anvelope Victoria, cu jantă și 
cameră cu dimensiunile 975/18 precum și o 
cutie de viteză 4 trepte și un electromotor, 
ambele de Dacia. Tel. 221431, searaGaraje (43)
• ofer ipre închiriere garaj mobil, zona Decebal, 
preț 100 euro. Tel. 224298 0786/361782,Mobilier și interioare (47)
• vând bufet sufragerie, cu placă marmură albă 
Alt Deuch, vechime de cca 100 ani, stare 
Ireproșabilă Tel. 212272,0723/732560.
• vând canapea extensibilă în stare bună preț 
700.000 lei. Tel. 0742/702238
• vând convenabl masă panel extensibilă pen
tru sufragerie 0,7 x 1,0 m și 4 scaune taplțate, 
toate culoare maro închis, stare perfectă Tel, 
220025.
• vând comnnaM masă pătrată 0,7 x 0,7 m, 
panel cu furnir de nuc șl 4 tabureți rotunzi, 
lustrulțl. Tel. 220025,

• vând duiâptor vertical, în stare bună cu rafturi 
multe, două compartimente, preț 800,000 lei, Tel. 
0742/702238
• vând sobă pe gaz, în stare bună preț 2 
milioane lei. Tel. 0742/702238

• vând urgent mobilă de sufragerie (bibliotecă 
colțartv, și colțar ■ canapea), preț avantajos. Tel. 
219529,0742/075927.Audio-video, antene și instalații satelit (49)
• societate comercială vinde antene de 
satelit digitale, începând cu 85 milioane lei, 
650 lei noi, un an garanție, recepționează 
programe românești și 600 străine, cu șl 
fără abonament, montarea și deplasarea 
incluse în preț informații teu 0723/481776 
sau 0745/840474

• vând cămării video, în stare bună cu acumu
latori și cablu de priză încărcător de acumula
tori, preț 3.500,000 lei. Tel. 0742/702238
• vând CD • RW Extern »Asus" în garanție, preț 
avantajos. Tel. 0744/567738Aparate foto si telefonice (50)
• vând ap. fota Mtaolta pnMonal 890 SL cu 
accesorti. TeL 0723-981071
• vând Holda 8210, în stare bună 1.200.000 lei, 
urgent Tel. 0742/702236.
• vând t fon mobil Sony Ericsson T6I0, stare 
foarte bună preț 4 milioane lei. Tel. 0721/898701,îmbrăcăminte, încălțăminte articole sport (52)
• vând rochie de seară model cu corset + voal,
culoare deschisă mărime reglabilă preț 2 
milioane lei. Tel. 0742/939993.Materiale de construcții (53)
• vând cherestea de stejar, fag și cireș. Tel. 
0722/314123.
• vând cherestea și buștean de stejar, fag, cireș, 
la cele mai bune prețuri. Tel. 0722/314123.Artă, antichități, cărți, reviste (55)
• pentru colecționari vând diferite medalii, 
decorații 9 bucăți, din anii 1962 • 1984 Informații 
latei. 211441.Electrocasnice (56)
• vând frigider Arctic mare, 23 milioane lei, și 
congelator Arctic, 2,8 milioane lei, ambele îh 
stare foarte bună Tel. 221431, seara.

• vând frigider Arctic mijlociu, în stare bună de 
funcționare, preț 1 milion lei. Tel. 260358

Decese (75)
Anunțăm cu durere în suflet încetarea din viată a celui care a fost un bun și iubitor tată, socru, bunic și străbunic

CÂNȚÂLARE PETRUînmormântarea are loc astăzi 12 mai, ora 13,30, la Cimitirul ortodox din Vulcez ■ Vetel, Dumnezeu să-l odihnească în pace!Fiica Lia, fiul Petru, ginerele Remus, nora Mariana, nepoții Marius, Sorin, Manuela, Florinela, Puiu, Claudia, Denisa și cuscrele Ileana și Lizi
• vând frigider Arctic, stare foarte bună preț 2,2 
milioane lei, negociabil. Tel. 211441.
• vând ladă frigorifică 4 sertare, stare foarte 
bună, preț 2,7 milioane lei, negociabil. Tel. 
219739,0723/229048
• vând lustră plafon 3 brațe completă șl 2 aplice 
de perete, preț convenabil. Tel. 220025.Plante și animale, agroalimentare (57)
• «fer gratuit spre adopție pul de lup de 5 
săptămâni. Tel, 217144
• vând 25 ha lucernâ, in Crlstur, asigur cosit. Tel. 
0786/357747.

• vând S0 capre cu lapte, Valea Dâljii, nr. 111, 
preț negociabil. Tel. 776069.

• vând hunM albine, cu sau fără lăzi, tip vertical, 
Certei • Hondol. Tel. 0722/230879.

• vând tamM de albine, centrifugă șl colectoare 
polen. Tel. 214430.
• vând junlnci 1,5 ani, gestantă Tel. 261013.
• vând tefemea capră șl lapte de capră Valea 
Dâljll.nr. 103. Tel. 776069.

• vând vacă alb Cu negru cu sau fără vițel. Tel. 
261077.Instrumente muzicale (60)
• vând plan vienez Wirth, coadă scurtă placă 
bronz, corzi încrucișate, clape fildeș, preț nego
ciabil, Tel. 221431, seara.Altele (61)

• Societate autorizată vinde șl în 12 rate 
lunare tahografe fabricate în Scoția la 
prețul de numai 1.700.000 lei pe lună; prețul 
Include montul, verificare șl calibrare. 
Pentru plata pe loc 15.990.000 lei. Tel. 
0744/5619640269/228707.

• vând SRL înființat în 2004 activități multiple. 
Tel. 0720/656975.Pierderi (62)
• plănuit carnet asigurări sănătate pe numele 
Crainicescu Eugen. Se declară nul.
• pierdut camei asigurări sănătate pe numele 
Malea Maria. Se declară nul.
• pierdut carnet asigurări sănătate pe numele 
Toma Raluca Elena. Se declară nul.

• pierdut carnet student pe numele Foca Mugur 
■ Sedan, eliberat de Universitatea Spiru Haret 
București. Se declară nul.
• pierdut legitimație călătorie auto pe numele 
Lazăr Elena, din Deva. Se declară nulă

• pierdut legitimație de călătorie auto pe 
numele Clapa Teodor. O declar nulă
• pierdut legitimație de serviciu pe numele 
Crainicescu Eugen, eliberată de Garda Națională 
de Mediu. Se declară nulăMatrimoniale (69)
• titrat, necăsătorit, 26/185/75 din Deva, caut 
domn ișoară necăsătorită între 20 ■ 28 ani. pentru 
o relație serioasă Aștept SMS. Telefon 
0720/521557.Prestări servicii (72)
• efectuez reparații produse electronice, la 
prețuri avantajoase, la domiciliul clientului, în 
Deva. Tel. 0724/335790.

• efectuez transport marfă cu autoutilitară 
de 0,7 tone, prețuri excepționale. Tel. 
0740/420521.

• organizăm mese festive, nunți, botezuri, 
prețuri avantajoase. Tel. 0724/428559,
• asigur sonorizări de calitate pentru toate 
ocaziile festive, aparatură performantă trans
port asigurat, promptitudine și seriozitate. Tel. 
218420,0745/027620,0744/603700.

• fannadlla Sensibil Dava, Piața VktorieL 
nr, 1, program non ■ stop șl SensIMj Hune
doara, Mul Corvin, program zilnic 8 ■ 22, 
eliberează rețete compensate șl gratuite.

• efectuez transport persoane cu microbuz 20 
locuri, prețuri negociabile. Tel. 0722/161661.

• transport marfă local șl interurban cu 
camion acoperit de 3,21 util, 36 mc, dimen
siuni de încărcare 600 x 240 x 240. Tel. 
229611,0740/953297.

• închiriez sau prestez servirii cu buldoex- 
cavator. Itelațfl la teL 221078 

• formații muzicală prestează servicii muzicale 
de brice tip, la diferite ocazii (nunți, botezuri, 
aniversări, etc). Tel. 0722/842710.Oferte locuri de muncă (74)
• vrei să câștigi între 300 - 500 dolari săptămânal 
lucrând acasă? Trimite pilc timbrat autoadresat 
la OP 1, CP 9, Simeria Nu vei regreta

• firmă producătoare de echipament 
sportiv angajează mecanic întreținere 
utilaje. CV-urile se depun la sediul firmei din 
Deva Str. Griviței, nr. 34 (fostul abator), 
între orele 15 • 17. Informații la tel. 
0746/851423.

• firmă româno ■ canadiană angajează 
redactori, tehnoredactori, fotoreporteri șl 
consilieri publicitate ta vederea editării m 
județul Hunedoara a unei publicații peri
odice. Candldațll sunt rugați să depună un 
CV șl o scrisoare de Intenție la adresa: 
Deva, Clădirea Cepromln, etaj 1, camera 
1»

• producător șl distribuitor național de 
produse alimentare angajează agent 
comercial pentru zona Hunedoara. Cerințe: 
studii medii, permis de conducere cat. B, 
stagiul militar satisfăcut. CV la tel/fax 
0254/230498 Sau 0741/249030.

• SC Parian*  Instal SRL Deva angajează 
personal pentru magazin de Instalații șl 
amenajări Interioare. CV-urile se depun In 
clădirea Cepromln, etajul 3, camera 312 
Relații supt <1 la t«L 0254/220313

SC Inform Media, parte a unei corporații internaționale 
mass-media care deține poziția de lider în publicarea de 
ziare și servicii Internet în vestul Austriei, în nord-estul 
Ungariei, cât și în județele Bihor, Timiș, Caraș-Severin, 
Hunedoara și Satu Mare

SC Inform Media caută pentru dezvoltarea echipei

Consilier marketing
pentru punctul de lucru din Deva

Cerințe:
• Limba engleză la nivel conversațional
• Caracter deschis, comunicativ, hotărât
• Disponibilitate pentru program flexibil
• Disponibilitate pentru călătorii în țară și străinătate
• Cunoștințe aprofundate Outlook Express, MS Office
• Permis de conducere categoria B

Oferim:
• Atmosferă de lucru deschisă alături de un colectiv tânăr
• Un loc de muncă modern și sigur
• Posibilitate de training și perspective de avansare

Daca oferta noastră ți-a trezit interesul, trimite un CV în 
limba engleză la:

SC Inform Media SRL, Deva, Str. 22 Decembrie nr. 37 A, 
persoană de contact Loredana Ghejan, E-mail: 
loredana.ghejan@informmedia.ro, telefoane 0254/211275, 
int. 8806 sau 0726/275877.
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Dacă vrei cu adevărat ca anunțul tău să fie remarcat, 
încearcă variantele speciale contra cost.
ALEGE Șl COMPLETEAZĂ TALONUL!
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• chioșcul de ziare de lângă
Comttm:
• chioșcul de ziare din sta|ia 
de autobuz Orizont Micro 15:
• chioșcul do ziare do lângă 
Galeriile de Artă Forma;
• chioșcul de ziare de lângă
Alimentara Dacia:
• chioșcul de ziare intersecția 
Zamflrescu B dul Decebal.

CWÂffl» Anunțurile se preiau zilnic, între orele 8 și 14 la sediul redacției și se vor publica în pagina de 
mică publicitate a cotidianului nostru. Redacția nu își asumă responsabilitatea pentru conținutul 
anunțurilor de mică publicitate.

mailto:loredana.ghejan@informmedia.ro
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Fără politică la Cannes
• Pedofil scăpat. Un căpitan al poliției din Ekaterinburg, condamnat la opt ani închisoare cu regim sever pentru acte de pedofilie comise asupra fiului soției sale, a reușit să fugă.
• Dezvelită marți. O statuie a Papei loan Paul al ll-lea, care a vizitat Croația de trei ori în timpul pontificatului său, a fost dezvelită marți seara la Rijeka, în nordul acestei țări.

Johannes 
Paul II.

Timbru Germania a editat o serie de timbre cu imaginea papei loan Paul al II-lea. Timbrul are valoarea de 55 cenți și va fi pus în circulație de astăzi. (Foto: epa)
<--- —. ......... . ..........................

■ Marele premiu 
trebuie să răsplătească 
talentul regizoral și nu 
părerile politice.Cannes (MF) - Directorul Festivalului de la Cannes a făcut apel ca marele premiu de anul acesta să răsplătească talentul regizoral și nu părerile politice. Anul trecut, juriul condus de regizorul american Quentin Tarantino a premiat documetarul politic al lui Michael Moore, „Fahrenheit 9/11”, o decizie surprinzătoare și destul de controversată.
Fata lui Tutankamon

A

Biografia 
PapeiBerlin (MF) - O biografie a lui Benedict al XVI- lea, ce conține numeroase fotografii, interviuri ale suveranului pontif și ale apropiaților săi, va a- părea în data de 17 mai în Germania.„Papa german - de la Joseph Ratzinger la Benedict al XVI-lea” a fost scrisă de jurnalistul Peter Seewald de la Mun- chen. Acesta i-a luat mai multe interviuri actualului Papă pe vremea când era cardinal de Munchen, pentru cartea „Sarea pământului”, care a fost un bestseller. Ediția germană a cărții va avea 160 de pagini și va costa 9,95 euro. „Există puțini papi care au fost în același timp încurajați și respinși în asemenea măsură ■ după ce au fost Jaleși”, spune .2Kai Diekmann, redactor șef la Bild.

Crowe (Foto: EPA)

■ A fost reconstituită 
din silicon de către spe
cialiști egipteni, francezi 
și americani.Cairo (MF) - Specialiștii care au lucrat la acest proiect sunt de acord în ce privește forma feței și trăsăturile faraonului, dar nu și la forma urechilor și a nasului, a arătat Zahi Hawass, președintele Consiliului Superior al Antichităților din Egipt.Specialiștii egipteni sunt de părere că moartea faraonului,

Dă sfaturi 
prințului 
Sydiey (MF) - Acto

rul Russell Crowe a 
dezvăluit că este pri- 

■ eten cu prințul Hany 
și ii împărtășește câte 
ceva din experiența 
sa. „Dacă nu ai fost 
niciodată tratat ne
drept de presă, nu ți 
s-a redus personalita

tea, nu ți s-a criticat 
intelectul și nu ți s-au 
desființat realizările, 

atunci nu ai de unde 
să știi cum este", a 
spus actorul, care co
respondează cu Har
ty în mod regulat și 
crede că are multe în 
comun cu el. Crowe 
nu crede că Harty a 
comis o greșeală 
imensă apărând la o 
petrecere într-o uni
formă nazistă.

Sunt mai in formă ca niciodată

Baxter s-< a fotografiat cu mândrie alături de o revistă dedicată vânătorilor de fazani.
(Foto: FAN) .

■ Membrii Rolling Sto
nes nu se gândesc la re
tragere, ci pornesc un 
turneu mondial în august.New York (MF) - Inepuizabilii Rolling Stones încep un nou turneu mondial. La o conferință de presă organizată în fața celebrei Julliard School of Music de la New York, Mick Jagger (61 ani) a dezmințit zvonurile care arătau că acesta ar putea fi turneul de adio al trupei. „Noi nu ne gândim niciodată la asta. Luăm fiecare turneu pe rând”, a afirmat solistul.Concertele, prevăzute pe stadioane, dar și în săli, vor include melodii mai vechi și unele inedite, ce se vor afla pe viitorul lor album, din
Vrea să poarte numele Isus Hristos

Cel puțin 24 de dispăruțiBeijing (MF) - Cel puțin 24 de persoane au fost date dispărute într-un sat din nordul Chinei, după ce clădirile în care locuiau s-au surpat din cauza unei alunecări de teren, au anunțat ieri surse oficiale.Un total de 12 bărbați și 12 femei au dispărut în urma alunecării de teren care a afectat 11 case construite din roci sedimentare din satul Qiaonan, situat în provincia Shanxi. Localnicii au dispărut sub aproximativ 650.000 metri cubi de pământ.„Volumul de pământ este imens și va fi nevoie de timp pentru a-1 degaja”, a declarat un responbsabil local. Alte 16 persoane care se aflau în case în momentul accidentului au putut fi salvate.

■ Un american face 
eforturi de peste doi ani 
pentru a obține în 
justiție acest drept.Washingon (MF) - Numele Isus Hristos l-a adoptat în urmă cu 15 ani din respect pentru religie. Pe numele său a- devărat Peter Robert Phillips Jr, în vârstă de 50 de ani, figurează totuși cu numele Isus

„Nu punem la îndoială talentul lui Michael Moore”, a spus Gilles Jacob. „însă, indiferent ce a spus juriul, a fost vorba de o satiră care a primit premiul mai degrabă din motive politice decât cinematografice”, ă adăugat acesta.Joi, în competiție vor fi prezentate filmele „Kilometre zero” regizat de kurdul Hiner Saleem și „Bashing” al regizorului japonez Masahiro Kobayashi, a căror temă comună e Irakul. în afara competiției va fi prezentat cel mai recent film al lui Woody Allen, „Match point”.
survenită la 19 ani, a fost cauzată de o rană la piciorul stâng, care a cangrenat rapid. Ei au respins ipoteza potrivit căreia Tutankamon ar fi fost ucis de o lovitură la ceafă.Mormântul lui Tutankamon a fost descoperit de arheologul britanic Howard Carter în 1922. Mumia faraonului. era protejată de trei sicrie, dintre care unul din aur masiv, care are nevoie de restaurare.
Pornind de la clișeeExperții au scanat de curând mumia faraonului, conservată încă în mormântul din Valea Regilor. Cu această ocazie, o echipă de radiologi a realizat prima imagine digitală de sinteză a feței tânărului rege. Trăsăturile lui Tutankamon au fost reconstituite cu precizie, pornind de la 17.000 de clișee.Tutankamon a domnit timp de zece ani în Egipt, cu 3.300 de ani în urmă. El este considerat al 12-lea faraon din cea de-a XVUI-a dinastie egipteană.

Nu se gândesc niciodată la retragere (Foto: epa)care 85% este gata. Una din principalele inovații va veni, potrivit trupei, din arhitectura inedită a scenei, care pe stadioane va avea 400 de locuri pe scaune. „Nu vă pot
Hristos în pașaport, permisul auto și asigurările sociale.în anul 2003 acesta a cumpărat o proprietate în Virginia, dar autoritățile locale au refuzat să pună casa pe numele Isus Hristos, cerând dovada unei schimbări oficiale a numelui.Pentru a face pe plac autorităților, Phillips a cerut oficial unui tribunal din Washington să-i fie schimbat nu
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spune unde anume vor sta oamenii aceștia, dar vor avea o vedere frumoasă a poste- rioarelor noastre, așa că am face mai bine să lucrăm puțin la ele”, a glumit Jagger.
mele în Isus Hristos, însă până acum nu a reușit.„în mod normal, oricine poate adopta orice nume, din moment ce schimbarea nu se face pentru a evita legea”, subliniază avocatul bărbatului, Afshin Pishewar. Judecătorul a refuzat cererea, pretextând că adoptarea acestui nume ar putea fi considerată o blasfemie și ar putea suscita reacții agresive.

Albumul, care nu are încă titlu, va fi „plin de viață”, rămânând însă clasic pen try ■>. Rolling Stones, a promis Jag ger. înainte de conferința de presă, grupul a susținut un mini-concert pentru presă. O melodie nouă, „Oh no, not you again”, a fost inserată între două clasice, „Brown Sugar” și „Start me up”.
Bilete la vânzareTurneul va începe în 21 august la Boston, urmând să îi poarte apoi pe cei patru în Canada, America Latină, Japonia și restul Asiei și Europa, în iunie și august 2006. Primele bilete vor fi puse în vânzare sâmbătă, prețul mediu fiind de 50 de dolari pentru concertele în sală și 110 pentru cele pe stadion.

Echilibra Un chinez ridică cu ochii două găleți umplute cu apă, stând pe lama unei săbii, fixată pe role, la o competiție populară în Guiyang.
(Foto: EPA)


