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IIU săi ut miinile asprite de muncă, ție, mamă, căci din trupul . 

tău m.am întrupat și tu ai fost aceea caic mi-ai vegheat somnul I

Iți mi-ai alinat cu un zîmbct, cu un clntec de leagăn sau cu o I 
vorbă bună durerile copilăriei. Și m-ai crescut intiu creștinul I

I sentiment al omeniri.. I
Iți sărut cu recUn ,tința miinile talc catifelate, ție, soția m»a .

I- drag i, femeia care a crezut și crede in mine, împreună cu care | 
am do'.’- ’t bariere ale vieții, am trăit bucuriile tinereții și împli- .

Ini -.e <•: --i mature, cea prin care totul capătă sens... j
Iți su-'Jt Trăirile tale delicate, logodnica mea, acum cind ne I 

p Irc'.pe n a trăi spuntnd nu „EU" ci „NOI", cînd visăm I
I f .ci frumoși și sănătoși, cînd pulsează în noi tinerețea... I
' Iți sărut miindv, colega mea de muncă, pentru dăruirea ta ■ 
Iin 4 ceea ce înfăptuiri aici, la locul trudei zilnice... |

11 sărut miinile tale delicate, prietena mea, cea care găsești I 
II .e multele și prea plinele minute ale zilei tâmpul să-ți oprești | 

p .a in ochii mr,; i astfel să mă put bucura ch seninul lor,
. Cuci in ci g ,cic cirul albastru... |
| Te îmbrățișez cu dr.ig, fetița mea. acum, cînd „Moș Ene“ a ■ 
I Cobori’, la genele t .de, cind liritfft pătnțul tau st.iu alaiuri cu mama I

ta ci să rememorăm tinerețea, și videle noastre și dorurile noas- * 
ti' ,e îndreaptă cS*T* tine, fructul minunat pe care l-a rodit dra- |

| ( i, irV.ru știința viitorimii... .
Deopotrivă sărut miinile dtimne ivoastră, domnișoarelor și | 

doamnelor, acum, in ajunul lui 8 Ma.lic, și vă spun „LA MULTT I 
ANI’.“, după bună tradiție româneasca. Este ziua voastră, a celor . 
ce purtațl pe lînd sau dintr-o dată numele de fetiță, prietena, | 
log .'lrd- ., soție, mamă, colegă d» serviciu, bunică,... E 8 Martie, | 
e sârbuie. .re și chiar dacă in zilele dc peste an vă acordam același ] 
respect, azi mai mult ca oricind sc cuvine să r.cunoaștem că | 
viața n-ar fj viață f , i vo', femeile. Iată jx-iO.ru ce einJul nostru 
sc apleacă c.itr. voi u rccunâțt irrțâ. |

Veteranii de război se întiinesc

In fața CAP-ului clin Vulcan, în plină zi

Cigi Bucur a fost înjunghiat de
[3 „Dl. doctor mi-a zis c-ani avut și un pic de noroc'*

Gheorghe Bucur, 23 de ani, a 
fost adus cu Salvarea 1 i urgența 
spitalului din Vulcan la ora zero 
șl zece minute a zilei de 2 mar
tie. Diagnosticul: plagă tăiată cu 
secțiunea mușchiului pectoral hi- 
votorace sting.

Acum se află: în afara orică
rui pericol, în salonul nr. 1 din 
secția chirurgie. Referitor la mo
dul în care a ajuns aici, Gigi 
mi-a relatat următoarele: „In 1 
martie, pe la ora patru sl jum i- 
tate-cinci după amiază, am băut 
ceva sus, la ceape. După aia am

coborît. Aveam o plasă cu două 
plini. Cind am dat să ies alura 
din local, chiar î lața uțjti de 
la jntrare, cineva m-a lovit, cu 
cuțitul cred eu, și am căzut. Alt
ceva nu .știu. De abia am ajuns 
acasă. Cum mi- im aprins o ți
gară, mi-am și pierdut cunoștința. 
Cind a venit de la soacră-mea, 
nevasta m-a găsit căzut. M-a 
bandajat și m-a așezat în pat. 
Am început, insă, să sîngerez 
tare. Ea a fugit după soacră-mea 
și a anunțat salvarea. Chiar a- 
tunci, in n aptea aceea, m-a luat

im iwcuswscut
în primire dl. doctor Navrady 
•și m a cusut. Azi ciimineplă, (3 
martie — nr.) tbmnu’ doctor 
mi-a zis ca r ina se curăță fru
mos și c-am avut un pic de no
roc. A fost și polijia [re Ia mine 
pe-aici și m.a întrebat ci na s-a 
intimplat. Eu zic că, poate, au 
văzut și alții cine m-a tăiat și 
ii rog să vorbească".

„Chiar c-a avut noroc — a 
spus și colegul său de salon. 
Lovitura |>utea să-i ajungă la 
inima. Mai era guma’ un pia 
pină acolo". (Gh. O.)

J :, 11 mu b?, la C-i .a dc cul- 
t'.i’u din r-.ăo, -ni, va a-, i loc 
o no . în' nire a vet'rănilor de 
război di» £eu Intilnirea

sa in.. pe la ora 10. liifm niația 

nc-a fo,t furnizată dc domnul

C.izimir Dav ich. viu. (Al. 11.)

Un alt focar de trichinelloză ? i
I 
I

H Cel acuzat contracarează, argutnenlind cu probe ;!
1 

in care nu s-au depistat larve dc trichină !
i 
t

Un nou caz de genul celui al cărui iniți itor a fost I'arkaș J 
Fiancisc se parc cu se conturează in Vulcan. Mai multe persoane J 
diagnosticate cu li ichinclloza (suntem in posesia numelor acestora) ; 

—care au urmat liatamcnl la spital ori la domiciliu — au re- 1 
clamat că au conlact.it a< casta boală in urma consumării un. r 1 
cantități de carne dc porc achiziționată dc la cetățeanul L.I. !

In legitrcle centrului de analiză din Vulcan, respectivul și ! 
fiul său figurează cu mai multe rezultate ale examenelor triclii- ! 
nello c .pice. Ei au sacrificat mai mulți porci, unul dintre ace-tia I 
liind găsit sănătos, iar la ceilalți carnea adusă pentru analiza I 
prezenta infestațic slabă ori masivă cu Tricliinelhi spirallus. După ! 

fu c ire reclamație a vreuneia dintre cumpărătorii care au mincat ■ 
și > ii imbolnisit in urma consumului ele cai ne luată de la el, ■ 

1 I. t contrat ,i.it, aducind la analiză probe in care nu s-au depis- ; 
lat larve dc trichină. ;

Glicorghc OLTEAN U ’

Congresul

SEMNAL
D nir.o gic-cala(?) sau poate 

din ul’e motive, o publicație dc 
peste huluie. In ioc s<1 ajungă in 
fetru,ani, str. Frimuv iii, nr, 21, 
a poposit in aceeași stradă, dar 
la nr. 8. Nu cunw'/im părerea 
fac' , i ului po tal din zonă. Pia- 
nicseu Mihacla, destina .irul res
pectivei publicații, role așteptată 
la r . lacți.i ziarului (secretariat).

V-AȚi
VACCINAT
CĂȚELUL ?

■ L)i> < nu, faceți-O c ii moi rcpi-d ■! 
U i vaccin eficient d; numit „1E- 
(TRADOG* poate fi administrat 
fidelului dumneavoas'.i â prieten 
la Circumscripția sauit<tr-vcleri-
nară din Vulcan. Vaccinul asigu
ră imunitate perfectă împotriva 
jigodiei, hepatitei, l«ptospirel, 
adeno — >1 parvovirusului. Admi
nistrarea vaccinului sc poate e- , 
fertila zilnic, intre orei» 7—9, la | 
sediul circumscripției. (Gl .O.) ,

Guvernul sub focuri parlamentare

In zilele de 6 și 7 martie, 
la București, in sala Favorit, are 
loc, la numai o suplămină după 
furtuna din Partidul Național Li
beral, Congresul Partidului Româ
nia Mare, partid parlamentar, cu 
participarea tuturor delegaților 
din județele țarii. Din Vale* Jiu
lui, ca reprezentanți ai Organi
zației județene, municipale și oră
șenești sini prezenți d-nii Ioan 
Velica (Preșrihntcle Filialei ju
dețene Hunedoara), llie Mitran 
(vicepreședintele Organizației mu
nicipale Pclrojani), Dinu Sebas- 
tian Kusu (Președintele Organi
zației o r ii ș e n e .ș t j Lu- 
peni) și dl. Io m Dulă- 
mița (directorul Casei de cultură 
Petroșani). R.'amintim ca preșe- 
d ntele acestui partid este cunos
cutul parlamcn' c C ii'n iiu Va- 
<lin Ttidor

Primul ministiu, cil, î-.icol c 
V.k-iroiii, secoii'1 it dc caL.netul 

■ ni, și-.i luat inima n dmți, pre- 
zentindu-se in cele doua camere 
reunite ale Parlamentului ]>cntiu 
a susține un rapnrt americaih .c 
asupia guvern irit in cele o suta 
de zile de la instalai e ., sti atc- 
g.a pentru viilor, in ipoteza cu 
sc va trece cu bine prinți Scyla 
și Caribda. Acest evenim nt, a- 
aunțat ca fiind lininenl de cel 
puțin doua siiptămînl, a fost a- 
mînat deoarece se cuvenea o ela
borai ■ a unui document care să 
nu fir suspectat de improvizație. 
Așa cu toata lumea aștepta cu 
sufletul la gură nu atit ce a făcut 
Guvernul in cele 100 de zile, 
inlruc it se cunoaște in detaliu 
iacii aspect, rit maj ales ca pi o. 
gram, ce sliatcgie cit de cil coe
rente nc așteaptă in următorii 
trei ani ?i jumătate. Dacă vor 
reuși să ti'-.ii’ă după previzibile 
examinări Jm limo.-i'.i' in foi ui 
legi lutiv.

D'. pa nV'd’ilitățile ezitant'? iu 
care s-au gestiunii! pină acum 
interesele ii.ițiunii, a'laiigiri’Iu se 
și cre-.tț rea |iri"ăuiiii siniiic at. lor, 
este ck .i t.ftal o lupta stiins.l, 
chiar daca programul șl strate
gia an o nuanță IdiCialti, d-ci 
d'-jMile de promisiun’Je publice

ale l-'D.SN, expuse in campania 
electorala, din scplcnibi ic anul 
trecut. Monr ntul a fost preccclal 
de prec ipitate holailri glivi i na- 
rnenlale refl rituale la slabilii.u 
sal.iriuiui minim (160U0 lei), a 
pensiilor și indemnizatnloi pen
tru copii și indexarea salariilor 
iu piini-le patru luni, alica cele 
c ne ne m.n despart de ziua de 
1 in ii cind sc va renunț i la 
sub1 < uționiu ea unor produse .și 
servicii. Aceste masuri au lo-it 

Juali sub înlluența sindieateior, 
n'iniilțiimitc cu Guvernul, cu 
toate pir, liiii. și mecaiiismeli de 
caic dispune, n i făcut mmic 
pentru a stărui neostenita creș
tere [nețurilor, prob jalea mo
nedei naționale, hui nostru li n- 
dilional, ip lelan.aria economică. 
Chiar mai veelicu idee a primii 
lui nuni-liii i conlr.ielelor ma
na. . ■ i.ile dintre stat, deținător 
mn.|oritar ni < ipilalnlui societ iți- 
lor corni i. i.ih , i con.iliilor dc 
; Iniinisti.ițic, a rămas o vorba 
friimu.i i. Și in această vieme 
economia <st in plina deruta, 
ca și i.i.ricultur.i, unde abuzurile 
fin inoaZH un luiți , greu de di 
li i . it. Ca să nu mai nininti c 
rle protecția soi iala (l>:rcnlla un 
t' iin niiii it d-j neodcniagngic.

Cu aceste handicapuri, știute >• 
dc toata lumea, l.i c.ue sc adauga 
inuJlC altele, dl. V ăcâroiu a sus-;; 
ținut, nu făiu emoții Raportul ;» 
cu privire ia cclt 100 de zile. ;; 
l’oatc cu dl. lli.siu a știut ;; 

dumnealui ce a știut din monr nt ;• 
ce a avut, saptaiiiina trecuta, ;; 
consultări cu partidele care au ;; 
reprezentare [iailament.ua. Sau;; 
l.icut lei .și lei ck speculații, chiar * 
și partidele, umlc, uu lacul de- ;; 
clarații sceptice cu privire la ;; 
utilitatea acelor dlalogUi i, insR ;; 
l>oal.t, eu ades uratul rod este po- JJ 
sibil su-1 vedem iu suplainina țî 
uimăloare cind va începe foile- ÎJ 
careu ce lor doua doi umente pro !î 
zenit.ite u ri de <11. Vuciiruiu. Nu ÎJ 
se ctiv ne sa lim ni< i uimiți, nici 1! 
inihniți daca in l’arhimcnt se sa ! 
vota <j moțiune cl. n< încredere 
in actualul «tisei n, deoarece, jn. ;; 
dc i iiicl prin ',. a icali/al |>mă ” 
arum, este, cu totul improbabil ;; 
cu va Ii măi ^diil.unic in viitor. II 
l!< forma ecoiiomiia trebuie ac- ;; 
ceh r.itn nu prin ci ntr.iliz.aic eta '! 
tislă <1 plin upli'aita grabnica ;; 
a lorniulehir dc privat i/nre iar !■ 
costul social al acestei pi rio.-i.lt! R 
grele sil nn <h p ișeasea nivelul de \ 
siiporlabililati i populației. ;;

a

Tibevi ill Sl’ATARU 1!

Fiderațiik 
„blochează”

returui
O Zaparia blochează șoselele, 

feucrațuie „blochează" începerea 
rcluiului. La fotbal, prima etapă 
din Divizia Naționala, Divizia A, 
Divizia LS, juniori 1 și 11 se ami
nă pcirtHi o claia ce va li stabi
lim ulterior. .

O Oliciul Județean de fot bal
1 lunedoara-Di. .a ne comuntcâ; 
prima etapa, c ea din 7 mai lie, a 
Diviziei C sc amina, campionatul 
irievpiiid cu etapa a 2-a din 14 
martie. Juniorii 111 și cadeții vop 
începe m.ciuriie <u o zi mai de- 
v i cmc pe IJ martie.

I < l< i.iți.i Romană de Rugby 
comunică animarea primei etape 
din Divi/ia Al, urmînd ca inire- 
ceiilc sa lie reluate cu etapa a 
2-i Aceste masini au Intervenit 
in urina inii eruperii circulației pe 
drumurile |>ub)icc, din cauza ca
ilei ilor masive dc zăpada.

Dorel NEAMȚ U

irV.ru
iO.ru
conlact.it
iailament.ua
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<’OQrarnul sd’vămîn al TV
4^ *

H S. C. Electro - Star S. R. L. T
LU.. ’’\K1T-

14,00 AcVua ita>..
14.ia Ora ac niliZK
15,00 1 rcun. vel sitari...
16,00 Magazin agricol.
16.30 Portativul preferințelor mu

zicale.
17,00 Actualități.
17,05 Magazin în limba maghiară.
18,35 Tezaur folcloric.
19,00 Documentar.
19.30 Desene animate.
20,00 Actualități.
20.45 Azi in prim plan.
21.30 Repriza a treia.
22.15 Actualități.
22.30 In direct de la Paris: de

cernarea premiilor Cesar 
prin intermediul TV5 Eu
rope.

MARȚI, 9 MARTIE
7,00 TVM. Telematinal.

«0,00 TVR Iași.
10.30 Transmisiune directă de la 

Mănăstirea Antim din Bucu
rești.

12,00 Teatru TV. „Levis și Alice".
13.40 Desene animate.
14,00 Actualități. Meteo.
14.15 Ora de muzică.
15,00 Preuniversitaria.
16,00 Conviețuiri-magazin.
17,00 Actualități.
17,05 M dicina pentru toți.
17.35 Salut, prieteni! (I)
16.35 De la lume adunate...
19,00 In memoriam: Gcorgc C!io- 

r.,ncscu.
19.30 Desene animate.
20,00 Actualități.
20.40 Sport.
20.15 Film serial. „Povestiri din 

llollywood". Episodul I.
21.45 Șlagăre la... zero grade.
22.15 Azi în prim plan.
23.00 Actualități.
23.15 Salut, prieteni! (11).

MIERCURI, 10 MARTIE
7,00 TVM. Telematinal.

10,00 TVR Iași.
11,00 TVR Cluj.
12,00 Film artistic. Chinezul
13.30 Desene animate.
14,00 Actualități. Meteo
14.15 Ora de muzică.
15,00 Preuniversitaria.
16,50 Tragerea Pronoexprcs.
16,00 Oameni de lingă noi.
16.30 Panoramic muzical.
17,00 Actualități.
17,05 Mesaje prin milenii

17,35 Arhive folclorice.
18,00 Simpozion.
18,45 Azi în prim plan.
19,30 Desene animate,
20,00 Actualități.
20,40 Microrecital Kim Wilde și 

Jason Donovan.
20,55 Campionatul Mondial de 

handbal masculin. România 
— Norvegia.

22.15 Telecinemateca. „Caleașca 
de aur“.

0,10 Actualități.
0.25 Campionatul mondial de 

patinaj artistic.
JOI 11 MARTIE

7,00 TVM. Telematinal.
10,00 TVR Iași.
11,00 TVR Cluj.
12,00 Film artistic. „Ploaia",
13.15 Video-clipuri.
13.30 Descne animate.
14,00 Actualități. Meteo.
14.15 Ora de muzică.
15,00 Preuniversitaria.
15.30 Teleșcoală.
16.00 Repere moldave.
16.30 Repere transilvane.
17,00 Actualități.
17,05 Magazin în limba germană.
18,05 Povestea vorbei.
18.35 Tcle-discul muzicii popu

lare.
19.00 Spectacolul lumii.
19.30 Desene animate.
20,00 Actualități.
20.35 Reflecții rutiere.
20.50 Film serial. Dallas. Ep. 213.
21,45 Azi în prim plan.
22.30 Campionatele Mondiale de 

patinaj artistic.
24,00 Actualități.
0.15 Confluențe.

VINERI, 12 MARTIE
7,00 TVM. Telematinal.

10,00 TVR Tuși.
11.00 TVR Cluj.
12,00 Film serial. „Din voia Dom

nului" (reluare).
13,00 Descoperirea Planetei.
13.30 Desene animate.
14,00 Actualități. Meteo.
14.15 Ora de muzică.
15,00 Preuniversitaria.
15.50 Tragerea Loto.
16,00 Cheia succesului.
16.30 Arte vizuale.
17,00 Actualități.
17,05 Gong!
17.35 Pro patria.
18.35 Dr patimă și de dor.
18,55 Campionatul Mondial dr 

handbal masculin: Româ

nia — Elveția.
20,20 z-ictualituți.
21,00 Campionatele Mondiale de 

oa.inaj artistic.
22,.. i ,k..i m prim plan.
23,00 Actuaiitat:.
23.15 Film sei .al. Destinul fami

liei Howarcl. Episodul 59.
0,15 Rock-pariorama.

SIMBATA, 13 MARTIE
9,00 Bună dimineața... de la 

Cluj-Napoca!
10,00 Ala-Bala-Portocala!
10,50 Film serial pentru copii.
11,20 Tradiții și perenitate în 

Năsăud.
12,00 Clipă și eternitate.
13,00 Ora de muzică.
14,00 ORA 25. — Tranzit TV: 

Desene animate (ora 14,05); 
Atlas; Al doilea război mon
dial; Campionatul Mondial 
de handbal masculin: Româ
nia — Franța; Film serial 
(ora 18,15); Povestiri cu fi
nal neașteptat; Tcleenciclo- 
pedia (ora 19,15); Actuali
tăți (ora 20,00); Editorialul 
săptămînii de Paul Eeverac 
(ora 20,35); Film artistic 
(ora 21,00): Caracatița; Cam
pionatele Mondiale de pa
tinaj artistic.

1,00 Film serial. Midnight Cal- 
lcr. Episodul 5.
DUMINICA, I4 MARTIE

9,00 Bună dimineața’
10,00 Actualități.
10.10 Abracadabra!
11,00 Film serial pentru copii.
11.30 Viața satului.
13,00 Lumină din lumină.
14,00 Actualități. Meteo.
14.10 Video-magazin.
16.30 Partea a Il-a a galei lau- 

reaților Campionatelor Mon
diale de patinaj artistic.

18,00 Vedete în recital la festi
valul internațional „Cerbul 
de aur", Bi așov, 1992.

18.30 Laurcații Premiului Nobel 
pentru literatură: Albcrt 
Camus.

19,00 Film serial. Dallas. Ep. 211. 
20,00 Actualități.
20,35 Film artistic. „Povestea 

FBI-ului. Cazul Alvin Karpis."
22.15 Convorbiri de duminică.
22,45 Actualități.
23,00 Redacția sport vă propune: 

Nocturna de duminică.

Petroșani
VA OFERĂ

■ Televizoare color mărcile: Mega-Vision, Quadral, 
Kamacrown

■i instalații recepție satelit
— antene aluminiu diametru: 0,9 m, 1,2 m, 1,3 m, 

1,6 m
— LNC-uri dublă polaritate tip Continental, Sharp, 

S.P.C.
— receptoare stereo cu telecomandă
■ Video player Aiwa
■ Uscătoare păr, fier călcat — SEVERIN
■ Radiocasetofoane auto-stereo
Garanție pentru toate produsele și service post garan

ție asigurat de atelierul firmei.
Post garanție, produsele comercializate de magazinele 

noastre beneficiază de o reducere cu 2O°/o din costul ma
noperei, precum și de prioritate în depanare.

■ Firma angajează electroniști cu experiență în 
depanarea televizoarelor color, videocasetofoanelor. insta
lațiilor de satelit.

Adresa magazinului: str. Avram lancu, nr. 8. telefon 
515632, 273 Uricani. (1158).

Societatea Comercială 
Arcon SRL Petroșani

EXECUTĂ:

■ Lucrări construcții și instalații
■ Proiectare construcții și instalații
■ Documentații licitație
H Documentații pentru obținere credite bancare. 
Relații, la sediul firmei din strada Avram lancu nr.

12, între orele 8—10 sau la telefon 545634. (Fact. nr. 956)

S.C. Vest Servicii S.R.l. Petroșani
str. Independenței nr. 5 

ANGAJEAZĂ
— zidari
— instalatori sanitariști și încălzire
— timplari mobilă și binale (1427)

^RiAaiia PROGRAMUL RETURULUI
ETAPA A 18-A (6 MART IE)

LI R Cluj — M talul Boc,.a
FC Drobeta Tr. Sev. — Corvinul 
Gloria Reșița — Unirea Alba Iulia 
FC Bihor — Olimpia Satu Marc 
Tractorul Brașov — UTA 
Jiul Petroșani — Metrom Brașov 
Jiul IELIF Cv. — CFR Timișoara 
M< tal. Cugir — FC Maramureș 
Armătura Zalău — IC IM Brașov 

ETAPA A 19-A (13 MĂRITE)
Corvinul — CFR Cluj
Unirea Alba Iulia — FC Drobeta Tr. S 
Olimpia Satu Mare — Gloria Reșița 
Metrom Brașov — FC Bihor 
CFR Timișoara — Tractorul Brașov 
UTA — Jiul Petroșani
FC M iramureș — Jiul IELIF Craiov.i 
ICIM Brașov — Metal. Cugir
Metalul Bocșa — Armătura Zalău 

ETAPA A 20-A (20 MARTIE)
Mi lai. Cugir -- Metalul Bocșa 
Armătura Zalău — Corvinul 
CFR Cluj — Unirea Alba Iulia 
FC Bihor — UTA
Olimpia Satu Mare —■ Metrom B așm. 
Jiul Petroșani — CFR Timișoara 
Tractorul Brașov — FC Maramureș 
Jiul IELIF Craiova — ICIM Brașov 
Gloria Re ița — FC Drobeta Tr. Scv 

ETAPA A 21-A (27 MARTIE) 
DTA — Olimpia Satu Marc 
FC Drobi ta Tr. Sev. — CFR Cluj 
Mct'om Bra7ov — Gloria Reșița 
CFR 'Timișoara — FC Bihor 
ICIM Brașov — Ti actorul Brașov 
FC Maramureș — Jiul Petroșani 
Mc talul Bocșa — Jiul IELIF Crame i 
('orxinul — Metal. Cug.r .
Unirea Alba Iulia — Armătur i z.tlău

ETAPA A 22-A (3 APRJI IE)
ac'.ODll Brașov — Metalul B >c.-.i 

.. <1 IELIF Cl.iiov.'i — Corvinul 

..je'al. Cugir — Unirea Alba Iulia

Metrom Brașov — UTA
Olimpia Satu Marc — CFR Timișoara
FC Bihor — FC Maramureș
Jiul Petroșani — ICIM Brașov
Gloria Reșița — CFR Cluj
Armatura Zalău — FC Drobeta Tr. Sev.

F.TAI’A A 23.A (10 APRILIE)
FC Maramureș — Olimpia Satu Mare
CFR Timișoara — Metrom Brașov
UTA — Gloria Reșița
ICIM Brașov — FC Bihor
Corvinul — Tractorul Brașov
Metalul Bocșa — Jiul Petroșani
Unirea Alba Iulia — Jiul IELIF Craiova 
FC Drobeta Tr. Sev. — Metal. Cugir
CFR Cluj — Armătura Zalău

ETAPA A 21-A (17 APRII IE)
I C Bihor — Metalul Bocșa
Jiul Petroșani — Corvinul
Tractorul Brașov — Unirea Alba Iulia 
UTA — CFR Timișoara
Metrom Brașov — FC Maramureș 
Olimpia Satu Marc — ICIM Brașov
Metal. Cugir — CI- R Cluj
Jiul IELIF Craiova — FC Drobeta Ti Sev.
Gloria Reșița — Armătura Zalău

ETAPA A 25-A (21 APRII,IE)
Metal ui Bocșa — Olimpia Satu Mare
FC Maramureș — UTA
ICIM Brașov — Malrom Brașov
(’FIl 'Timișoara — Gloria H -ița
Corvinul — FC Bihor
FC DiobctflTr Sev - Tractorul Brlișov 
Unirea Alba Iulia — Jiul Petroșani 
CI R Cluj — Jiul IELIF Craiova 
Armătura Zalău — Metal. Cugir

I TAPA A A (1 MAI)
Metrom Bra.ov — Met ilul Boc-a 
Olimpia Satu Marc — Corvinul 
FC Bihor — Unirea Alba Iulia
Ci II l'inii ,0.1; a — FC M naniiii -
IHA ICIM Brașov
I r.i>: >i ni Biajov — CFR Cluj

Jiul Petroșani — FC Drobeta Tr, Sev. 
Gloria Reșița — Metal. Cugir
Jiul IELIF Craiova — Armătura Zalău

ETAPA A 27-A (8 MAI)
Unirea Alba Iulia — Olimpia Satu Mare 
Metalul Bocșa — UTA
Corvinul — Metrom Brașov
ICIM Brașov — CFR Timișoara
FC Maramureș — Gloria Reșița 
FC Drobeta Tr. Sev — FC Bihor 
Armătura Zalău — Tractorul Brașov 
CFR Cluj — Jiul Petroșani 
Metal Cugir — Jiul IELIF Craiova.

ETAPA A 28-A (12 MAI)
CFR Timișoara — Metalul Bocșa
UTA — Corvinul
Metrom Brașov — Unirea Alba Iulia 
FC Maramureș — ICIM Brașov
FC Bihor — CFR Cluj
Olimpia Satu Mare — FC Drobeta Tr. Sev. 
Gloria Reșița — Jiul IELIF Craiova 
Tractorul Brașov — Metal. Cugir 
Jiul Petroșani — Armătura Zalău

ETAPA A 29-A (15 MAI)
CFR Cluj — Olimpia Satu Mare 
Unirea Alba Iulia — UTA
FC Drobeta Tr. Sev. — Metrom Brașov 
Corvinul — CFR Timișoara
Mc1ali.il Bocșa — FC Maramureș 
ICIM Brașov — Gloria Reșița 
Armătura Zalău — FC Bihor
Jiul IELIF Craiova — Tractorul B'așov 
Metal. Cugir — Jiul Petroșani

ETAPA A 30-A (22 MAI)
ICIM Brașov — Metalul Bocșa
I C Maramureș — Corvinul
CFR 'Timișoara — Unirea Alba Iul i 
Metrom Brașov — CFR Cluj 
UTA FC Drobeta Tr. Sev.
Gloria Reșița — Tractorul Brașov
Jiul Petroșani — Jiul 1ELIF Craiova 
FC Bihor — Metal. Cugir
Olimpia S;ilu Mare — Armatura Zalău

ETAPA A 31-A (29 MAI)
Gloria Reșița — Metalul Bocșa
Metal. Cugir — Olimpia Satu Mare 
CFR Cluj — UTA
Armătura Zalău — Metrom Brașov 
FC Drobeta Tr. Sev. — CFR Timișoara 
Unirea Alba Iulia — FC Maramureș 
Corvinul — ICIM Brașov
Jiul IELIF Craiova — FC Bihor 
Tractorul Brașov — Jiul Petroșani

ETAPA A 32-A (5 IUNIE)
Metalul Bocșa — Corvinul
ICIM Brașov — Unirea Alba Iulia 
CFR Timișoara — GFH Cluj
FC Maramureș — FC Drobeta Tr. Sev. 
Jiul Petroșani — Gloria Reșița 
FC Bihor — Tractorul Brașov
Olimpia Satu Mare — Jiul IELIF Craiova 
Metrom Brașov — Metal. Cugir
UTA — Armătura Zalău

ETAPA A 33-A (12 IUNIE)
Unirea Alba Iulia — Metalul Bocșa 
Gloria Reșița — Corvinul
Tractorul Brașov — Olimpia Satu Mare 
Metal. Cugir — UTA
Jiul IELIF Craiova — Metrom Brașov 
Armătura Zalău — CFR Timișoara 
CFR Cluj — FG Maramureș
FC Drobeta Tr. Sev. — ICIM Brașov 
Jiul Petroșani — FC Bihor

ETAPA A 34-A (19 IUNIE)
Corvinul — Unirea Alba Iulia 
ICIM Brașov — CFR Cluj
Metalul Bocșa — FG Drobeta Tr. Sev. 
FC Bihor — Gloria Reșița
Metrom Brașov — Tractorul Brașov 
Olimpia Satu Mare — Jiul Petroșani 
UTA — Jiul IELIF Craiova 
CFR 3’imițoara — Metal. Cugir 
FC Maramureș — Armătura Zalău

Mc1ali.il


IPBLICITATE

■ Firmă particulară cu capital integral autohton. 
■ Patron, dl. Mircea Foamete. B Născut în zodia Balan
ței. B Fondată în 1992. B O societate comercială solidă 
care pune accent pe seriozitate, competență, spirit de 
inițiativă. B Deschidere spre domenii de activitate cu cău
tare. B Sub aceeași cupolă sînt promovate activități de 
comerț și servicii. B Colaboratori cu firme de prestigiu 
din țară (exemplu: ADISAN), de peste hotare, din Olanda 
și Germania (I’REIMESSER) sau mixte (DUTCII ROMA- 
NIAN TRADING GROUP LTD). In perspectivă, o altă 
marcă de mare prestigiu: MURVIN, care desface celebre
le vinuri și produse vinicole ale nu mai puțin celebrei pod
gorii Murfatlar. B Concret, domeniile de activitate ale 
firmei sunt următoarele:

■ AL TOSERV ICE. NOU! NEVV! Garanție intre 3 și 
6 luni.

B MaGAZIN PIESE AUTO. Deocamdată pentru au-

Se prezintă toturisme de fabricație autohtonă. In viitorul apropiat si 
pentru mărci de prestigiu din afara granițelor.

B DEPANĂRI IN TEREN ȘI REMORCA RI
B PARC AUTO
B CONFECȚII METALICE
B DEPOZIT EN-GROS pentru mărfuri alimentare și 

băuturi alcoolice.
B O firmă modernă lucrează cu aparatură modernă. 

B Ceea ce înseamnă viteză și precizie. B Reținem din do
tarea birotică a firmei MULTISTAR: fax PANASONIC, 
copiator CANON, mași.ni de scris electronice BROT11ER, 
centrală telefonică SIEMENS, calculatoare cu bandă PI11N- 
TING.

B Schema de funcționare cuprinde actualmente în 
jur de 30 de angajați, urmind ca în foarte scurt timp nu
mărul acestora să depășească suta.

B Pentru MULTISTAR viitorul începe azi!

A u t os e
ADRESA: Str. Bărbătcni,

Autosen ice-ul firmei MUL
TISTAR prestează servicii 
complete în domeniu.

■ secția repar vru 
MECANICE.

Dotare:
— 2 elevatoare
— platformă hidraulică
— rampă reglat direcția

! OPEL0
l *

— aparat pentru tarat
— injectoare (dinze)
— mașină electronică de 

echilibrat roți, cu |0 de ti- 
podimensiuni in memorie.

B Pentru reparațiile efec
tuate firma asigură garanția 
pe termene cuprin-e intre 3 
si 6 luni, funcție de tipul și 
vechimea m™ ‘

■ SECȚIA REP MIA |'ll 
ELECTRICE. Piese sj mate-

rvice Multistar
P.T. 15. Tel 560 570

riale asigurate prin contracte 
cu firme de specialitate din 
țață.

B SECȚIA REPARAȚII 
TINICHIGERIE. Personalul 
este format din meseriași cu 
experiență.

B SECȚIA VOPSITORIE.

anaua 1Mercedes-Benzl
Se lucrează cu chituri și 
vopsele din import. Pistoale 
tic vopsit marca WALCAM.

B SECȚIA PRELLCRAR1 
PRIN AȘCIIIERE.

Dotări:
— mașină de găurit
— bormașini electrice
— strung.
Se asigură unele intervenți 

in cazul pieselor ce nu ne
cesită prelucrăi de foarte 
mare finețe.

EJ In cadrul Autoscrvire- 
ului funcționează un magazin 
de piese auto. Adresa este 
identică B Deocamdată sini 
asigurate piese pentru auto
mobilele indigene H Frin 

definitivarea colaboiârii cu 
firma germană PREIMES- 
SER, in rafturile magazinului 
se vor putea găsi și piese de 
schimb pentru următoarele 
tipuri de automobile: OPEL, 
1ORD, MERCEDES, VOLK- 
SWAGEN ș.a.

AUTOSERVICE MULTI
STAR va fi in măsura sa 
preia serviciile de garanție 
și postgaranțic pentru auto
mobilele românești.

PARC
Pentru asigurarea promptă 

a serviciilor de transport ale 
firmei, existența unui parc 
auto propriu este o necesi
tate. In limita posibilităților,

MULTISTAR închiriază fir
melor interesate unități de 
transport din propriul parc, 

pentru rute interne și inter
naționale, care cuprinde:

— două autocamioane, ca
pacitate 10 plus 7 tone.

— o autoutilitară MERCE
DES.

—- o autocamionelă FORtJ.
— un microbuz 1 ORD 

TRANSIT.
— o Dacia 130 IC t papuc).

AUTO

—- o Dacia 1300 Berlină.
Apelați cu încredere la ser

viciile de transport ale fir
mei MULTISTAR!

Secția de confecții metalice
■ ."siraua ihiih.ih.ih, 1’1 17 (lingă fostul depozit CLF)

MULTISTAR este firma care u câștigat licitația din 
unul acesta făcută de Regia Autonomă pentru Huilă Va
lea Jiului. Aici se execută următoarele lucrări:

B Plase de sirmă
B Panouri sudate TH
Secția, care este condusă de dl. maistru Constantin 

Gheorghe, și-a propus să fie atit în slujba firmelor de 
stat, cit și a persoanelor particulare. Ca urmare, aici veți 
putea comanda orice alte confecții metalice, porți, garduri, 
garaje, uși.

Cele mai de calitate lucrări in acest domeniu le exe
cută numai firma Multistar! Nu ezitați să-i solicitați aju
torul.

NU UITAȚI:
B Numai aici aveți asigurat un raport optim intre 

calitate și preț!
B Convingeți-vă de calitatea produselor oferite ape- 

lînd la serviciile firmei noastre!
«zzz/zzzzzzzzzzzzzz./zzzzzzzzz/zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzwwzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz/zzzzz 

E Pagină realizată de
£ Paul MCULESCU, Vali LOCOTA, Tibcriu VIN LAN | 

î la cererea $
S.C. MULTISTAR SRL |

8 * 
HZZZZZ/ZZZZZZZZZ/ZZZZZZZ/Z///Z/Z///Z/ZZZZZ/Z/ZZZZZZZZ/ZZZZZZZZZZ'z/ZZZZZZZ/ZZZZZZZZZZZZZ,

Depozit alimentar en gros
Adaos comercial 0 la sută

Situat in incinta \ îscozei 
Lupeni, depozitul firmei SC 
MULTISTAR IMPEX SRL 
vă pune la dispoziție o gamă 
de produse de cea mai bună 
calitate.

g?odt
TIGER 
tVODKA

Astfel, numai aici x i'ți 
găsi:

B mărfuri alimentare, con
serve de carne FOOD LINE, 
pateuri GROOT Lcvm paste.

B Băuturi alcoolice finc:

Whisky S & P, WiHiam’s 
Sword, Vodka Tiger, Vodka 
Rassija.

REȚINEȚI: ESTE O OFER
TA UNICA PENTRU ZONA 
ARDEAL!

Calitatea produselor o-ste 
garantată de prestigiul lir-

VoOD 
. LINE hb.______
melor cu care MULTISTAR 
colaborează: DULCII ROMÂ
NIA N TRADING GROUP 
LTD.

MULTISTAR SRL — PARTENERUL
DUMNEAVOASTRĂ IDEAL!
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VINZXRl — CUMPĂRĂRI ANIVERSARI

FOTO CONSIGNAȚIA Pe- 
trLla. Complex 8 Martie, vin
de: video Akal, cu telecoman
da șl microfon semiproleslonal 
Akai, fnade in Japan; whisky 
ficOtoh Reci Streipe, licența Is
rael, la cele mal avantajoase 
prețuri. Telefon 550883 de la 
Orele 10—19 | telefon 545993, 
toata ziua. <1312)

t COLECTIVUL EM Livezeni urează domnullti direo-
i tor ing. Petre Tul r, la aniversarea zilei de naștere, un 
I călduros ,,La mulți ani (1431)

„La MULȚI ANI !", sănătate, prosperitate și sâ vă 
însoțească același spirit tînăr, vă urează, domnule director, 
ing. Petre Tudor, acum, la aniversarea zilei de naștere 
colectivul Sectorului investiții, EM Livezeni. (1432)

VlND televizor color Funai, 
alb-ucgru Te.np, butelie (Rusia), 
i ideo recorder Uasio V X 2000. 
Teici <n o 15693. (1483)

X 11. D rulotă scop comercial, 
s ire excepțională. Telefon 
512000. (1167)

VlND orgă electronică Yamaha 
K B 20U0. informații, Fabrica de 
pline Barbăteni. Emilia, Intre 
orele 7—13. (1466)

ViND componente caroserie și 
piese schimb Skoda 1000 MB. Re
lații, Termocentrala Paroșeni, te
lefon 513575, int. 175, sau 544206, 
după ora 16. (1430)

VlND garsonieră mobilată. Pe- 
trila, slr. Sahia, 23D2, sc. 1, ap. 
8, după ora 17. (1440)

VlND televizoare color Tcle- 
funk și Philips, video recorder 
ll.tachi și Fisher. Telefon 515626. 
i’ctro7ani, Gh. Barițiu, 22. (1468) 

VlND Dacia 1310. Vulcan, b-dul 
Victoriei, bl. B2, ap. 42. (1473) 

VlND frabant 601, Vulcan, 
str. Pieparației, bl. FG, ap. 31. 
(1473)

VlND apartament 2 camere, 
Petroșani. General Dragalina, 
4/34. (1472)

VlND video Akav, sigilat. T, - 
leton 570295, după ora 18. (1470)

VlND mobilă bucătărie sus
pendată. Barbăteni, 34/8. (1480)

VlND video recorder Funai, si
gilat. Telefon 545805. (1484)

VlND video Funai, preț 140 000. 
Str. Clrjel, nr. 6, Petroșani (lingă 
depou). (1475)

C'JMPAR casă 1—2 camere sau 
loc de casă, de pref-rință zona 
Maleia. Telefon 541548. (1486)

OFERTE DE SERVICIU
s PIETATEA Comercială „Cer

bul L Aur Petrila angajeaza șo
feri, Lrutari și formație muzicală. 
1 la i la sediul societății, intre 
oreie 12 —14 (1425)

CONSIGNAtț IA Montana Pe
tru, mi angajează .înzatoare. 
Con Uțu; absolventă de liceu. Re- 
l.it,.i: zilnic la seăiul magazinu
lui, intre orele 17— 10. (1481/

SCHIMBURI LOCUINȚA
SCHIMB garsoniera confort I, 

L lcon, post telefonic, etaj. 1, Lu- 
peni — Barbăteni, bloc Ll/27 cu 
apaitament 2—3 camere. Telefon 

(1176)

PIERDERI

PIERDUT tichet butelie scria 
C nr. 1662, eliberat de centrul de 
preschimbare Vulcan. II declar 
nul. (1460)

SOȚIA Aliza și fiica Melinda urează iubitului lor Petre Tu
dor, la aniversarea zilei de naștere, multă sănătate, fericire, suc
cese in viață și un călduros „La mulți anil“. (1446)

FAMILIA Nenicesek urează domnului Petre Tudor, cu ocazia 
aniversării zilei de naștere, un călduros „La mulți ani!“, cu să
nătate. (1447)

S.C. IMPEX PARADIS, patron Relu Cfipățînă, urează patronu
lui S.O. Amicii S.R.L. Sin Uricani, cu ocazia zilei de naștere, mul- 
tu sănătate, fericire ți „La mulți ani!“

CU TOATA dragostea, pentru Florca Gabrlel, ccl mai fru
moși ghiocej și un sincer „La mulți ani!“, cu ocazia zilei de naș
tere, din partea prietenei Marinela. (1454)

DRAGEI noastre Ffinica Firu, cu ocazia zilei de naștere, îi do
rim sănătate, bucurii ți un călduros „La mulți ani!". Fiica Marieta 
(Muru) ți ginerele Dan. (1461)

LA ÎMPLINIREA vîrstei de 42 ani urăm iubitului nostru 
Constantin Sufragiu, multă sănătate, fericire, Împlinirea Idealuri
lor. „La mulți ani!“ Cu dragoste, soția ți fiicele Liliana șl Ra- 
niona. (1457)

CU OCAZIA zilei de 8 Martie, G.’bi urează prietenei lui Mi- 
haela și surorii Alexandrina, multă fericire, baftă ți noroc în dra
goste. (1464)

CU OCAZIA zilei de naștere finii Ilieș Valentin și Irlna îi 
urează nașei Murăruș Anca ani fericiți. (1474)

DIVERSE

AZI, veți putea afla ce este „Dincolo de mîine", im- ( 
preună cu domnul Lonny Liebclt, licențiat în teologie, în ) 
programul care va avea loo la Casa de cultură, înccpînd ’ 
de azi, 6 martie, pînă în 27 martie, în fiecare zi, ora 11), > 
cu excepția zilelor de luni șl joi. (1477) J

FIRMA Lazâr ct companie Vulcan, N. Titulcscu, bl. D 12, ap. 
7 (coafură, manichiură, croitorie, tricotaje) îți oferă serviciile, in- 
ccpînd cu data de 8 martie. Program zilnic: 9—17.

Cu acest prilej urăm tuturor lucrătoarelor și viitoarelor cliente 
un călduros „La mulți anii" (1485)

DECESE_______
noi" S.A. Petroșani eslc al aluri de 

colega Dorina Sandu, la marea durere pricinuită de dispariția 
tatălui său drag

MEREOlU TOADER 
om de aleasa noblețe suflete,,scă.

Sinceie condoleanțe.

comemorări

CU adlncă durere familiile Ureche anunță că sc împlinește un 
an de la dispariția dragului lor

URECHE VALERIAN — MIRCEA 
ființă scumpă, pc care n-o vom uita niciodată.

Crudă i-a fest soarta și pentru toți care l-am iubit rumîne o 
pierdere ireparabilă.

Odihnești în pace scumpul nostru Valericăl Cu lacrimile du
rerii noastre iți vom stropi locul tău dc veci. (1471)

SOȚIA Emilia șl fam. Pavcl anunță cu aceeași adîncă și ne
mărginită dur, re, împlinirea unui an de la decesul lui

TIIALER LUDOVIC
soț șl cumnat minunat, prieten ți coleg devotat

Fie-i țarina ușoară. (1407)

Ultima oră
Societățile comerciale cu capi

tal <k stat și privat sunt invitate 
Ja Administrația Financiara • 

Mur». cipiuioi Petroșani pentru a-și 
ridica doc>m»'nt’ie tipizate n tc- 
sarc introducerii '.axei pe Valoa
rea Adăugată ;

SE ÎMPLINESC 2 ani dc cînd iubitul nostru soț, tată și bunic 
FEHER MARTIN

ne-' părăsit.
Nu te vom ui'a niciodată. Soția Ema, fiica lloginuii Ciistina, 

ginerele Emilian, nepoții Mihai ți Alexandra. (1410)

SOȚIA Anuș, copiii Ioni ți Tibi amintesc că pe 7 martie se 
împlinesc 5 ani de cind iubitul lor voț ți tatu

NISTOR 1OAN
i-a părăsit pentru totdeauna. '*■*• .

Va rainine ve.ruc viu in inimile noastre. (1469/

I Factură.
2. de
8 Dispoziție de livrare.
4. Chitanță fiscală.
Ș. Borderou de vinzare. 
B Jurnal pentru vmzări.

T. Jurnal pentru cumpărări.
\ f.a ridicarea formularelor, pinft 
h» data de 15 martie 1993 se va 
Bom in'la și necesarul de aseme
nea imprimate și se va achita, 
^r»n I.i'Utră sui CEC și contra- 
^floarca doctf meritelor comanda- 
£

ECHIPA DE SERVICIU :
Secretar de redacție

Gh/o glie ClflRt AS,\ 
Responsabil de n (lin.'ir 

I).»roi NEAMȚU 
Corectura 

Emilia AC IIIREI
Viori» tlRfl LEsGLI

Societatea Comercială 
DISCO BAR S.R.L. 

Petroșani
patron <11. Ciser \ asile

ANUNȚA

redeschiderea sălii noi n Restaurantului Minerul din 
Petroșani, incepmd cu ziua de 7 mal tic 1993.

Program dc funcționare: 11 21. Gintă formația „ \<1
Hoc“ dm Petroșani. Soliste vocale: Mariana June și Ileana 
Beri Iii. Locuri rezdivate, consumație minimă oliligiiloi ie. 
Personalul restaurantului vft invita sâ pctrceeți «cri dc ne
uitat intr-o ambianță plăcută și servire ireproșabila. (1 179)

De la PRIMĂRIE
I. Consiliul local municipal Petroșani, în conformitate 

cu dispozițiile Legii nr. 50/1991, potrivit competențelor, 
a analizat și aprobat următoarele planuri urbanisticei

1. Plan urbanistic zonal „Paringul Mic" — cupririzind 
161 parcele pentru căsuțe de vacanță și concesionarea su
prafețelor de teren, în limita a 250 mp/cabană.

— în etapa I: zona „Stinci“ (51 parcele): licitația pu
blică va avea loc în cursul lunii martie 1993.

— în etapa II: zona „IEFS“: licitația publică va avea 
loc în cursul lunii aprilie 1993.

— în etapa III: zona „Căsuța din povești": licitația 
publică va avea loc în cursul lunii aprilie 1993.

2. rian urbanistic dc detaliu „Talcioc în municipiul 
Petroșani" ■— amplasat între DN 66 și linia C.F., în apro
pierea pîrîului Sâlătruc și cuprinzînd: împrejmuire, chioș
curi, parcare, platformă pentru tirg de mașini, spații co
merciale și dc alimentație publică.

3. Plan urbanistic de detaliu „Complex celular — piața 
„Central". Amplasamentul este situat pe linia de vest a 
pieții agroalimentai'e centrale și cuprinde 11 spații comer
ciale.

— licitația publica va avea loc în cursul lunii martie 
1993.

■1. Plan urbanistic dc detaliu „Spații birouri agenții". 
Amplasamentul csic situat intre clădirea tribunalului și 
clădirea C.S.S. Petroșani.

— licitația publică va avea loc în cursul lunii martie 
1993.

5. Plan urbanistic dc detaliu „Clădire cu funcțiuni in
tersectate —- Aicea Poporului". Amplasamentul este situat 
pe str. Al. Poporului în vecinătatea cinematografului „Pa- 
rîng" și va cuprinde 10 spații comerciale (la etaj) și 49 de 
locuri de garaje (la parter).

— licitația publică va avea Ioc în cursul lunii aprilie 
1993.

6. Planuri urbanistice dc detaliu pentru amplasamen
te dc construcții provizorii — chioșcuri — pc străzile Ve- 
nus (10 locuri). Independenței (5 locuri), Oituz (5 locuri) 
și Piața Victoriei (3 locuri).

— etapa I (str. Venus) s-a desfășurat licitația publi
că în data dc 28 decembrie 1993, licitație care a fost a- 
nulată deoarece nu s-au prezentat decit 4 ofertanți.

Reluarea licitației va avea loc în cursul lunii mai tic 
1993.

— clapa II (str. Independenței și str. Oituz):
licitația publică va avea loc în cursul lunii mai 1993.
7. Au fost aprobate 19 amplasamente pentru staționa

re de autobuz cu chioșcuri înglobate, situate de-a lungul 
traseului de transport local (de la bifurcație spre Petrila 
— din DN 66, pînă Ia Livezeni).

8. Plan urbanistic de detaliu „Garaje, depozite, spațiu 
comercial, cabinete medicale particulare" — amplasament 
situat pe str. 22 Decembrie, cuprinzînd 9 locuri de gara
je, 1 spațiu comercial și 4 cabinete medicale.

— licitația publică va avea loc in cursul lunii mai 1993.
II. Vă informăm că în conformitate cu dispozițiile Le

gii nr. 50/1991 și ale Legii nr. 8/J977 executarea de lucrări 
pentru închideri de logii și balcoane nu se poate face de- 
cît cu autorizație de construire.

Autorizația de construire este actul autorității publi
ce locale în baza căruia sc verifică și sc aisgură aplicarea 
măsurilor prevăzute de lege referitoare la proiectarea, 
executarea și funcționarea construcțiilor. In acest sens, 
prin întocmirea unui proiect unitar (din punct de vedere 
estetic) verificat de unitatea de proiectare a imobilului 
(respectiv Il’II Deva) și de Inspecția pentru calitatea Cons
trucțiilor, se asigură cadrul legal pentru obținerea auto
rizației de construire.

Rugăm ]>c cetățenii municipiului Petroșani să mani
feste înțelegere și să contribuie in acest fel la menține

rea unui anumit standard în ceea ce privește ambianța 
urbanistică a orașului lor.

In sprijinul dv., Serviciul dc urbanism și amenajarea 
teritoriului vă stă la dispoziție cu dale Ș> 'ă ajută la în
tocmirea proiectelor prin imiiiiți specializate.

Cotidianul de opinii <1 Infoi ruațil .ZORI NOI" apnrt tub egida 
SOLIEI AȚII COMERCIALE .ZORI NOI" SA.

Inrcgistiniă la Registrul Comeițulul tub nr
.'0/621/1991
Cont virament : 307060201 — BCR Petroșani,
Director : MIRCEA BUJORESCU
Director executiv i Ing, Alexandra I1OGDAN
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