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Taxa pe Valoarea Adăugată

Cum se determină obligația de 
piață și baza de impozitare

In ceea ce privește faptul ge
nerator cât și exigibilitatea plătii 
TVA s-a adoptat principiul plății 
taxei la data efectuării livrării 
bunurilor șl prestării serviciilor, 
Spre deosebire de situația pre- 
șeirtă in care iGM-ul se da ora 
âupă încasarea facturilor. O dero
gare de la principiul de mal sus 
se referă la vânzările do bunuri 
țt prestări de servicii efectuate 
pu plata in rate pentru care obli
gația da plată intervine la data 
pre\ i.-ută pentru plata ratelor.

r: f ritor la exigibilitatea taxei 
definită ca dreptul 
Organului fiscal de a Dretinde 
plătitorului la o anumită dată 
plata taxei datorată bugetului de 
sta1, reglementarea p e văzută în 
legislația României corespunde 
principiilor cuprinse în Directiva 
a Vf-a a Consiliului Comunității 
Economice Europene.
i Ca regulă generală, taxa pe 
valoarea adăugată este exigibila 
la realizarea faptului generator 
de plată. Piin derogare, atunol 
cân.l em Ferea facturii sau a unui

Costul alegerilor poate ajunge povară
Nicicând nu-mi voi explici ce 

răsturnări lainice se declanșează 
in aciancul făpturii tino? oameni 
Ca.e ajung să creadu că. după o 
perioada de existență mai mult 
«au mai puțin cva*i-anf>n mă, insă 
pe rfect ixiorabilă. dini-o dată 
sunt cei mai nimeriți pentru a fi 
aleși la un anumit rrutîn. Dar, 
dincolo de aceste laturi psiliolo- 
gzc-j ale competitorilor, există un 
Cos' al alegerilor care devin in 
împrejurările autonomiei fiecărei 
localități, mici sau rnarițoare, 
Ctiiar o povară pentru aci«allll 
buget subțirel de au.te.itato, ca 
(c! din Petroșani. Pentru oă aici 
Vor II, duminică, alege.! pentru 
tooliul de primar.

Și ca să nu se creadă că bat 
apa n piua, iată ce am aflat tot 
Interesându-mă de nota de plată 
care se tot Încarcă, până dumi
nica, inclusiv. Numai | ână luni 
la prânz se cumpăraseră: rânză 
In valoare de 94 800 lei • pioneze 
și pastă de lipit 7 300 lei; rechi
zite (dosare, radiere — că mal 
găsește — nu?, și trebu.e șters...) 
pixuri etc. — 40 000 UI. Se caută 
becuri și tuburi de neon, sloa’.O.

Șmecheria ca strategie națională
In momentele de cumpără ale 

Istoriei, noi, românii, am știut 
întotdeauna Să ne folo.un cu mul
ta abilitate de câte-o șmecherie, 
astfel incât sa cădem mereu in 
picioare. In cazul razboaielo» 
șmecheria se numește strategie. 

Ga mari strategi și eroi ai nea
mului au intrat in i / >rm: Basa- 
rab la Posada, Ștefan cel Sfânt 
la Podul înalt, Mircea cel Mare 
la Rovine.

Însetați de învățătură, am știut 
•ă luăm de Ja fiecare vecin câte 
ceva. De la turc; am luat cuvin
tele „ciubuc", „peșcheș", „haraci". 
Tot așa, de la greci am împru
mutat pentru vecie cuvântul „lef
ter", pe ca.rc-1 folosim atât de 
des astăzi. D( la roinvu am luat 

document Înlocuitor are loc înain
tea momentului în care bunurile 
au fost livrate, expediate sau 
puse la dispoziția cumpărătorului 
taxa este exigibilă la data emi
terii documentelor respective.

Pentru prestările de servicii, 
Inclusiv lucrările Imobiliare, la 
care se încasează avansuri sau se 
fac decontări succesive, exigibi
litatea interi ne la data încasării 
sumelor, și cu autorizarea orga
nului fiscal, dc la caz la eaz, în 
data stabilirii debitului oe re
vine clientului pe bază de factură.

O problemă deosebită o consti
tuie stabilirea bazei de impozi
tare în funcție de care se deter
mină taxa pe valoarea adaugată. 
Este constituită ca regulă gene
rală din toate sumele, valorile, 
bunurile sau serviciile primite sau 
care urmează a fi primite. Pen
tru bunurile sau serviciile din 

loan I AZAR, 
directorul Administrației 

> inanciarc a municipiului 
Petroșani

(Continuare în pag. a 2-a)

Deocamdată se mai caută dulapi 
pentru scânduri, și sunt tmoții 
deoarece numai un metia cub 
face, la prețurile astea in plin 
avânt, 50 mii lei. La care, ml 
s-a spus, se cuvine să adăugăm, 
așa cum se adună la contabil l'.- 
tea de la primărie, cheltuielile 
câtuși dc puțin neglijabile, pen
tru t: inspoit (aducer. a buletine
lor dc vot dc la Deva, pentru co
misiile de la secțiile de votare, 
etc), plus plata celor care vor fi 
in aceste comisii. Una peste alta 
costul alegerilor de duminică ne 
duce undeva la peste u, milion. 
Probabil că sunt prea optimist, 
mai știi?

Toate aceste cheltuieli, de în
țeles dacă se fac o dată la 4 >nl, 
provin nu din resurse financiare 
miraculoase, cl din veniturile 
proprii alo primăriei, adică din 
taxe .și impozite. Să mal «oneed 
ca in ipoteza unui singur tui de 
scrutin, deci cel de duminică, va 
învinge unul din cei șapte, ne pu
tem permite plăcerea Dar dacă se 
ajunge la stabilirea jnvi alt tur 
de scrutin, nota de pla'.ă se poate 
dubla.

expresia „apa chioara", pe enrt-o 
folosim atunci când bem bere la 
halbă, precum și „para chioara", 
atunci când vrem sa spun m câți 
bani nu avem în buzun.n.

Nici marii noștri piieleni. so
vieticii, nu ne-au lăsat să murim 
neinvuțați. A ,a după cum scrie 
Ion Miliai Pacepa in „M iștenirea 
Kremlinului", ei ne-au învățat »a 
conjugam verbul „a so' >n;i“. Airi 
facut-o așa de bine incul astăzi 
auzim că superbele noastre „cu- 
cerirj revoluționare", care ne 
mândream atât de mult, nu ne 
aparțin, ele fund turale clin Oc
cident.

Planurile de construcție ale 
Complexului metalurgia Galiți 
le-;nn furat de la francezi și ger

Domnul 
Gheorglic

Fiinar, 
oaspete al 
Văii Jiului

Joi. 1 iulie ac., dl. GHEORGHE 
FUNAR, președintele Partidului 
Unității Naționale Române ya 
fi oaspetele Văii Jiului. Dumnea
lui va sosi In orașul Petroșani, 
după amiazaă având în program 
o întâlnire la Gasa da editură, 
ora 17, cu cetățenii orașului, ur
mată de o Conferință de presă, 
precum și vizite la unele obiec
tive industriale de pe raza ora
șului Petroșani. (Gh. 6.)
« «MW » • —

IN ZIARUL DE M \INE

— Masa rotundă, „Față în 

față”, toți candidații la func

ția de primar.

Mă veți întreba de ce spun 
toate acestea și unde vri.au să 
ajung. Nu mai departe dauât la 
un singur punct terminus, acela 
al prezenței electoratului la urne. 
Pe timpul lui Aristotel, filosoful 
stagirit și dascălul lui Alexandru 
Maccdon, în antica Atena cetă
țenii participau cu mult suflet is 
viața publică a cetății. Dar în 
vremurile moderne lu'.'urile s-au 
mai schimbat nițel, s# voitește 
că asemenea împrejură! i de ab
senteism, care, nu est-, însă, 
decât nehotărâre în decizi? sau, 
mai rău. indiferență. La urma 
urmei este o chestiune de civism.

Deoarece nota de plată ?i ->șs 
este cam piperată nu este altă 
soluție omenească, cetățenească, 
decât sa mergem la urne și să 
alegem un primar. 0. re să se 
știe urmărit, și noaptea în somn, 
de ochii celor vreo 39 000 de a- 
legători din Petroșani, că atâția 
.se spune că am fi.

Poate așa iși vor găsi explica
ția poltei de primar, it.

Tiberiu Sl’ÂTARU

mani. Fabrica de polisur?n de la 
Boi ze?li am lurat-o (numai) de 
la francezi, Porumbul hibrid, fala 
Institutului de la Fundiîlla, l-am 
furat de la americani. Planurile 
de execuție ale reactorului nu
clear sunt ale canadienilor. Fa
brica de diamante sin'etieo om 
construit-o furând din Africa de 
Sud. Circuitele integrate le-am 
realizat numai după ce am arun
cat un ochi in documentația a- 
mericana.

Nici in sânul familiei nu ne 
putem dezbara de obișnuințele 
dobândite de-a lungul timpului. 
Ne îmbrăcăm in continua, e in 
blana dc oaie, nevasta ne minte

Vali LOCOTA 

(C'outiQuara in pag. a 2_a)

IOAN MIHAI VARAȘEȚ
— Domnule Vărășeț, vă cuno a 

de mai multa vreme, dir mai 
bine, de când am devenit aniân- 
doj consilieri in Sonsiliul local 
Petroșani. Vă mărturisese s.ncer 
și fără intenția de a va Lata că 
m-au impresionat la dumnea
voastră dinamismul, eapairtatea 
analitică, perseverența și simțul 
măsurii. Eu consider «ă toate a- 
ceste însușiri sunt fundamentale 
pentru personalitatea unui viitor 
primar. Ați mai putea adăuga și 
altele?

— In primul rând «xperienț i 
anilor lucrați pe șantier, «u -a- 
menii. Aici ai de-a face cu oa 
meni pe care viața grea de șan
tier îi face să fie uneori diplc- 
mați, alteori duri și dircoți și ou 
întotdeauna dezinteresați. Sigur 
că până să cunoso oamenii am 
avut atât eșecuri, cât și Împli
niri. De altfel nici pe departe nu 
sunt expert. Oricum la cei 50 de 
ani ai mei nu mai sunt ioviee. 
Așa că...l!

Eu cred că un primar dacă nu 
știe să lucreze cu oamenii nu 
știe să-i înțeleagă, chiar și cân i 
nu spun nimic și mai ales cân J 
sriun prea multe ori ca i-a adus 
de fapt la primar, vă dați seama 
cât de greu îi va fi să le rezolve 
problemele. Uneori chiar un răs
puns nefavorabil dat cetățeanului, 
el dacă este formulat de un om 
care siinte că vorbește pe înțe
lesul lui, poate fi un dram de 
speranță, dacă nu o . ezolvire 
certă.

— Eu înțeleg că din modestia 
șl bunul simț care vă caracteri
zează nu doriți să spuneți ,*>ai 
mult. Explicați-mi, vă rog, te 
anume motivează decizia dum
neavoastră de a candida la o func
ție, care, văzută din afara primă
riei, pare o afacere (joacă), dar 
care presupune de fapt un efort 
imens și responsabil, o pricepe e 
în administrația publică.

— Atum, serviciul pe car»-l 
am în cadrul RAH Petroșani, «a 
șef serviciu investiții, mă satis
face pe deplin. Lucrez in mîs.r- 
rie. Câștig bine, colegii mă sti
mează. Cred ca pasul pe care l-am 
făcut acceptând să candidez ca 
independent pe listele FSN, pe 
funcția de consilier la primărie 
și axând acum peste un an de 
activitate, ma face să (ju convins, 
ca noi, cei 23 de consilieri putem 
și trebuie să facem mai mult. !yi 
doar știți câte avem de făcut. 
Vedeți, ședințele de acum Jn an 
începeau la ora 16 și se "ei mi
nau ia 24, și nu inutdeauna ple
cam împăcat cu gândul câ am 
fost și eficienți. Trebu a să înțe
legem noile legi, să le învățam 
și sa le aplicam cât mai cotect 
posibil. Gând lucrurile au început 
să intre pe un drum bun nu e.ste 
pacat să le lași neterminale ? Si
gur ca și in calitatea de consi
lier aș face același luciu, dar ca 
primar, cu sprijinul consilierilor, 
cred că am merge ceva mai re
pede, p, ntru că trebuie să ne 
grăbim. Șl drept să vă spun, nu 
sunt optimist sută la sută. 6a 
primar ai mai multe necazuri de
cât bucurii, dar eu zio că „așa 
cum iți așterni, a>a dormi", deși 
primăria nu este o dormeză co
modă. daca vrei să faci ceva, dacă 
nu... poți dormi liniștit. .

— Știu câ formația dumnea
voastră este de inginer construc
tor. M-ar interesa și cred că și 
electoratul ar fi interesat să știe, 
ce realizări și satisfacții ați avut 
ui cariera dumneavoastră.

— Eu fiind constructor de Ti
mișoara, ar trebui să mă laud. 
Așa suntem no, bănățenii. Daj», 
vedeți, nu prea am construit o- 
rașc ca alți colegi. Eu am fost 
cam „plimbăreț" de mic. Am în
ceput la TGMM Valea Jiului câți
va ani, apoi la 1GL Petroșani alți 
câțiva ani, apoi iar la TCMM. du
pă care am ajuns la TCH, pen
tru ca, in final, de aproape 8 
ani bum, să fiu la actuala RAff. 
Sper să nu mă întrebați dacă mă 
opresc aici.

— Nu asta aș fi vrut să vă 
întreb. Mă gândeam să vă întreb 
ce ați câștigat din aceste dru
muri ? De obicei ca să fii apre
ciat la o unitate trebuie «a oa
menii să te cunoască.

— Este o lege nescrisă a lucru
rilor și pe de altă parte excepția 
întărește regula. Eu ani făcut pri
ma greșeală când după primii 
3 ani la TCMM Petroșani reco
mandat de un fost șef si meu, 
cu care lucram direct și de la 
care am prins meseria, am fost 
promovat ca director la IGCB 
Petroșani. De aici, după 4 ană, 
pe motiv de sănătate, am fosi 
redistribuit ca inginer ș&f la 
EMIL Petroșani, după '.are aru 
revenit la fostul TGMM ea direo- 
tor adjunct comercial și apoi teh
nic. După ce au trecut 8 «and 
să fac vechime, m-am mutat d«- 
rector Ia TCM, de unde am mal 
adunat încă doi ani vecldme. Șl 
uite așa, au trecut 15 ani de ve
chime, după care nu mal știam 
nici eu ce sunt de meserie, ingi
ner constructor sau eonducătotf 
de carieră.

Sigur că după atâția ani pa 
diverse șantiere, am avut și bu
curii. Am fost părtaș elătuq Je 
colegii mei constructori .'a pune
rea in funcțiune a J’reparației 
I’etrila, a celor de la Livezeni șl 
Coroești și, mai nou, a celei da 
la Uricani. Nu îmi unt străine 
nici puțurile cu schip de la Dâl- 
ja, Livezeni, Petrila Est, Aninoa- 
sa Sud, Vulcan, Parveni, da? 
cea mai mare bucurie a fost tur-, 
nul puțului cu schip de Ja Lu- 
peni. Aici am avut colegi și oum 
prieteni cu care oricând mă re
văd, mă bucur. Oricum, familia 
noastră de constructori e mare.

— Candidați în calitate de in
dependent. Nu credeți eumva 
că primarul demis a compromis 
noțiunea de independent ? Adică, 
altfel spus, nu s-ar putea Întâm
pla ca această independentă »ă 
fie un handicap în alegeri ? i

— Desigur că independența In 
cazul celui demis nu e o calitate 
care să te recomande. In sensul 
bun, atributul de independent 
fixează de fapt poziția de eshf- 
distanță față de par'.idele politi
ce. Credeți că aș fi fost mal bun 
daca aș fi aparținut PNț'GD, FSN. 
FDSN sau UDMR ? Eu ared «ă 
primarul, ca de altfel și consilie
rii, trebuie să fie oameni gospo
dari, încât cetățeanul să aibă 
încredere în priceperea lor, să 
știe că sunt buni și drepți. Nc4 
nu facem politică in Consiliul lo
cal. ci administrarea orașului. 
Politica se face la partide. Eare 
dintre partide nu vrea binele o- 
rașului și al locuitorilor s-i’? De 
altfel, eu personal nu Înțeleg că 
la nivelul orașelor, satalor să fie 
aleși consilieri pe criterii politl-

Interviu consemnat dc 
Gabriel ( HISTESCU

(< ontinuarc in pagina a 3-a)
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Partidul Unității Social Democrate
vă propune să votați la
4 iulie 1993 pe inginerul 

i()\ DÂBULEANII 
pentru funcția ue primar ar municipiului 

feirosaniV
— Un om pentru fiecare
— Un primar pentru toți
— Un gospodar pentru oraș

Taxa pe
(I rni.ii e <11r> pag. I)

«mpurt baza de impi itjie este 
con t '.".ta din valoat .a Li vamă, 
d'.-tc-min a'ă potrivit legii, la care 
te aHaugâ taxa vamală, .» tc taxe 
$i .. cize dat'' ale do importator.

Arii-- i ui 13 din Ord m..nța nr.
3/1)92 ; e le modal de deter-
«r. ki.i e, a bazei de impozitare
pentru a r ița im sunt:
< <•!< di ■ ■d' rm- d re, ivâri că-
tre in ati ,t ■ d e per'-oanc
CU l't’ll ' u t > . • V i ->i in ii-

Grame pe lângă care trecem

Valoarea Adăugată
citație ctc. Sunt, de asemenea, 
prevederi privind sumele care nu 
e includ in baza de impozitare 

precum: remizele și alte reduceri 
de preț acordate de furnizor di
rect clientului, penalitățile pen
tru n-îndeplinirea obligațiilor con
tractuale, dobânzile percepute 

pentru întârzieri de plată.
.Sunt situații când vânzările de 

bunuri și prestările de sei vicii 
itre c insuinatorii fin di fectiiate 

prin comerțul cu am. n intui, con

VOTA TI
9

Candidatul în alegeri al 

Partidului Unității Social

Democrate

Inginerul

ION DÂBULEANU

Partidul Unității Social Democrate»

signații, unități de alimentație 
, publică se fac la prețuri cu amă

nuntul sau tarife care ctiprind 
și TVA.

In aceste condiții unitățile în 
cauză determină TVA potrivit 
normelor aprobate prin IIG nr. 
406/1992 prin aplicarea unei cote 
necalculatc de 15,254 )a sută asu

pra .sumelor obținute din vânzarea 
bunurilor ^au prestarea scrvici lor:

ADEZIUNI
Pe adresa ziarului nostru au 

sosit mai multe adeziuni semnate 
de forțe politice și cetățeni d’n 
Valea Jiului care SPRIJINĂ CAN
DIDATURA în alegeri a demnului 
ing. ION DABULEANU pentru 
funcția de primar. In aceste ade
ziuni semnate se afirmă încă 
o dată calitățile de gospodar și 
om de omenie ale domnului Dâ- 
buleanu, faptul că acolo unde a 
profesat meseria de inginer mi
nier sau unde a îndeplinit im
portante funcții de conducere a 
realizat lucruri deosebite pentru 
oameni, pentru întreprinderi, pen
tru orașe. Au trimis ADEZIUNI 
de susținere a candidatului PUSD. 
Partidul Social Democrat Tradi
țional din România. Partidul Re
publican Creștin, Partidul Națio
nal Democrat, Partidul Noua De
mocrație, Partidul Socialist Ro
mân, filiala Petroșani a Asocia 
ției „22 Decembrie" domnii Du
mitru Anghelache — strada Daci a 
14/3 din Petroșani, Constantin 
Mercuță din Aninoasa idomnta 

sa a venit personal la redacție). 
De asemenea au exprimat verbal 
adeziuni de susținere minerul Pop 
Viorel și preotul Simion Stana 
din Aninoasa, familiile Dolea, 
Simon, Zlăgneanu, Bâț’eani din 
Petroșani, precum și Magdalcna 

Albescu, patron ăl SC „Aurora" 
SRL, I. Ciszer, patron al SC 
„Disco-Bar" SRL, Gal Doru, toți 
din Petroșani.

Șmecherie
(Uitnare din pag. I)

cu nerușinare atunci :and jură 
că nu ne Înșeală, copiii așijderea 
când ne spun că nu au rămas 
corigcnți. Comerțul ne nunte, ne 
înșeală și no fură cu nerușinare. 
Berea are apă. Chelnerul uită să 
aducă restul. Pantofii pe care 
tocmai i-am cumpărat crezând că 
sunt din piele, sunt din inloctu 
tori.

Gică Pctrescu ne minte purtând 
perucă. Radioul nu spune mereu 
ceea ce vrem noi să auzim, deci, 
minte, televiziunea — idem, pre
sa — ce să mai vorbim! Chiar în 
aceste clipe subsemnatul minte 
în timp ce spune că minte.

Pe Ion Iliescu îl mai sheamă 
ți llici. Militaru, Brucan, Bârlă- 
dcanu, Chițac — toți sunt agenți 
sovietici, ne spune Pacepa. Ori
cât de rău ar fi, oiicâte ciomege 
am lua pe spinare de la aceștia, 
noi vom repeta mulțumiți: „Occn 
h.irașo", adică foarte b'r.c, ca să 
ne înțeleagă.

HOROSCOP
RAC — OAIE

Traversați o perioadă liniștită, 
în contextul căreia ziua de azi 
este culminantă. Orientați vă spre 
activități casnice sau spre mici 
evadări în sânul naturii.

LEU — MA1MUJA
Nu aveți parte de prea multă 

liniște azi. Norocul vă suiâde 
însă, și în plan profesional veți 
obține importante succese, urmate 
de aprecierile unanime.

FECIOARA — COCOȘUL
Pe fondul unei stări emoționale 

tensionate se anunță o zj deose
bit de fastă in plan senumen al.

BALAN1A — CÂINELE
Zi deosebit de interesanta din 

punct de vedere prof esionat. Este 
momentul acum să finalizați i.eea 
ce ați început la debutul lumi. 
Succes!

SCORPION — MISTRET
Evitați posibilitatea unor călă

torii lungi și neprevăzuta Azi 
puteți beneficia de sâștiguri-sur- 
priză, de care se vor bucura în 
aceeași măsură... prietenia.
SAGETAIOR — ȘOBOLAN

Sectorul practic este cel pe 
care-1 vețî satisface azi. in ciuda 
unor contratimpuri stresante. 
Contractele profesionale deja în
cheiate le veți neglija, lucru ce 
vă va crea unele miC| neplăcerii.

CAPRICORN — BOU
Posibile insatisfacții în v>ața 

sentimentală, in concribalans cu 
o deplină satisfacție din punct 
de vedere financiar.

VAkSAIOK — TIGRU
E momentul să vă impunep în 

plan sentimental și să luați de
cizii importante. Nu sc exclud 
și eventuale recompense profesio
nale.

PEȘ1T — IEPURE
Evitați astăzi să luați decizii 

pripite. Priviți realitatea în față, 
renunțând la vise.

BERBEC — DRAGON
Doriți și puteți obține mal 

multă liniște în familie, dedicân- 
du-vâ mai mult parteneruliu de 
viață și copiilor.

TAUR — ȘARPE
Azi e o zi favorabilă schim

bării atitndinalc pe toate planu
rile. Sănătatea este excelenta.

GEMENI — CAL

Se prevăd mici ten ițim care 
pot fi însă înlăturate cu puțin 
tact și multă răbdare.

HOROSCOP
pr nuni i n > h ( . ciiroo ii

Nc InlO/UIlA p't\ • 1 1

lui n«M

1 unnl

A
1 4 k foa-

ttll l ; Jt iiirhin.l< fn p n*A cu
•*» «ini 1 f Ij- n«i|On < A d»'

in hnku

.vCî)tâ
pișmcji 1 uâ" In tti ll 41
proiif» dn fntwlcol n>! urOr. fe-
tnchi 1 wi raniâhl d / in» Hv
ti.ii bd. 1.1 rnirn 11 ’i) h ; mi
vruiiu .1 otl ' ‘ ului nu î ;ln if jf/in-

s . ■, 1 • Ulfr J( .ir .11 ’jOjî i în
str lin.i’.ib1 I’ nlrii ră boala ei. 

irj .icbi-il.i faza d mol ița l'OA'IE
!| VINDECATA". Dar na î(. R<>. 
mânia și ni. i peste mări și țări,

< i a Oi Io ..i, in Uki lin t. I! .-voliiția 
din 19H9 vcnlsr p nlrn fcm< !»• ea 
o binecu* .iritare. Cel puțin așa a
< r< zut o.i. Un miracol rare ar fi 
putut eda sănâi.'ib a acestei f-

moi s< inii e/uic.i. A renăscut 
vjioianfa. A pus, biata f inoie, ba
rilii ai i banul, din pensia ci

•imărâta. iia „din linte" și • .< tins 
an a putut la Dirccți i sanitarii, 

i Deva. Apoi la Spitalul clinic 
județ in rl.n Timișoara, la Minis- 
' iul .Sănătății. Conclud i specia
liștilor în oftalmologie-, bo.iia e.Me 

mdccabilă. INC Al Ci'iicxsn Roșie 
ole'.i .,i o ajllte m tlopl.i . irea 

in Ukr.iiu i, pentru op-rațic. „Dn-

ANCHETA NOASTftĂ
i’ is.î, femeie, te vom ir.tuița 

noi, piin t liniau de li 'I in ,.șoai al 
Dusaiul iți iste aprobat cu niwi- 
ț mea „ț IIGI- I I" Este ușr, r de 
ințel biieiuia femeii Va putea 

■■i dea, i i va put- i ia n i o pâine 
mai albii, numi ind ca un uni nor
mal. i .i \ a putea ve I a < opiluj I 
Cat dc- fericit este oni'.ll când 
ic c din întuneric, la Irnmnâ. Dar 
ut de marc avea să fie dezamă

gire- i ce a urmați ’i' n"brcle post- 
dcrrmbri.sk s-au întâlnit și sau 
Intin-, istipia întregii societăți, sub 
lorm.i mii politice. Oameni cu 
pul. re de decizie, MEDICI.>1 care 
m ii au și tupeul <lc a „înjura" 
o epocă sau alta, de a pângări 
astfel jurământul care 1 au depus 
ca nv'diel, șj-au dat mâna A 
dispui ut a pi in farmec impor

t.inț.i cii'-ănt’ilui „Ur,;ent" scris 
pe dosar. In .străinătate s-au dus 
toți cei care au avut „guma gi asă" 
și-au dat-o peșcheș. Moștenire de 
din vremuri orientale: peșcheșul 
Omul nc ajit stă acasă și-și poar
tă boala. Se plimbă colorații și 
ai lor. Trecerea timpului face 
boala nevindecabilă. N;) cu mult 

timp iH urină, felin ia a d.il trie 
fon Ia Timișoara. „Nu sunt bani, 
doamnă, adu.sați-vă l ai I uni nlu- 
llli. Cine v-.i pus sa votați cu 
Iliescu?" Jartâ-i Doamne, că nu 
știu <:c fac! Cum ;,ă voteze o fe
meie oarbă, care nu vede nici 
ștampila și nici buletinul de vot? 
Și c<- amestec o avea președintele 
țarii in cazul ei? Bani pentiu po
litii' 1 partidelor sunt?

A mai dat femeia telefoane, d ir 
peste tot se face politică. Atât 
de multă încât este evident că 
unii factori cu putere de decizie 
din „eșalonul doi" cum .se .spune, 
al administrației au ajuns, prac
tic, la dezumanizare. Ce a ce este 
giav, ni ij des In cazul modici
lor".

Scrisoarea ntiiiuî cu un a- 

pcl de .ijutoi*- către ce a’i-nii V Aii 
Jiului, care nu o dată, au găsit 
puterea ele a li oameni. Indife
rent de limba vorbita, dc omul 
de alături, in Valea Jiului oamenii 
au fost totdeauna solidari Fap
tul că domnul Fîță, ne-a sens în 
numele femeii bolna ;e demon
strează că in z.iarul nost eu oa
menii au incredere. Publicăm 
scrisoarea primită. î’.si<> un stri
gat de revolta și do desperare. 
Evenimentele din decembrie au 
adus multe lucruri bune. Dar, 
in aceeași proporție <m adus și 
rele. Cel mai grav .1 inexplica
bil au fost alienate conștiințe 
care păreau curate. Și nu sunt. 
S-a confirmat încă o ciută zicala: 
politica naște monștrii Priviți in 
jur, ascult iți p.11 lamentării și nu 
numai, vă veți convinge. Amară 
concluzie după trei ini! Iată a- 
dre-.a celei care ne solicită tutu- 
tor celor din Valea Jiului ;Jntor 
lispcr.it: Strada Aviatorilor, bloc 

7, ap. 21. Telefon 5133)6. Poate 
<n intr-o zi această femeie necă
jită va vedea lumina zilei. Să 
dea Dumnezeu!

Rugăm pe domnul I iță. utoiul 
scrisorii trimise în numi I femeii, 
.să treacă pe la rod i iio. sau să 
tic telefoneze la num-- ele 512161 
au >11662

llornțill Al I K ANDRESCU

PROGRAMUL 
T V.

MIEIlCl Iii, 30 Ib.'.IE

7,00 i'V.Yl. T lcniatin.il.
10,00 TVR Iași.
11.00 TVR Cluj.
12,00 Bună ziua, Amcrlia!
13.30 Desene animate.
14,00 Actualități.
1 1,1 > Ora dc muzică.
13,00 Didactica.
15,45 O samă de cuvin e
16,00 Actualități.
16,05 Vârsta a treia.
16.35 Ecouri transilvane
17,05 Sporl-CTub.
13.33 Arhive foj.lorice.
19,00 Documentar arlis'io
19.30 Desene animate.
20,00 Actualități.
20.35 Sport.
20,10 Tclecinematcca. „Piimul 

cerc". (Anglia, 1990).
22.33 Reporter '93.
23,20 Actualități.
23.35 Simpozion.

dcrrmbri.sk
lispcr.it
lcniatin.il
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Partidului Unității Naționale Române
VÂ PROPUNE :

I

VOTÂND pe dl. Berea 
liheergiie, votați 

tinerețea votati
> < ►

schimbarea, votati 
un viitor mai bun 
dumneavoastră.pentru urașui

Ioan Mihai Vârășet
(Urmare din pag I)

ce, ci în primul rând p» baza 
calităților de bun gospodar.

— Și o ultimă întrebare. Spre 
deoseDire de aiți candidați, nu 
sunteți nici pensionar ți nici 
foarte tânăr. Cam ce volum de 
» ivitate aveți zilnic l

. - Dacă ar fi după volum și 
nu după vârstă, aș zice că „țin ■“ 
Dar cum $1 vârsta contează, a- 
ceastă jumătate de secol are , ți

ea urmările ei. Sper câ îmbinând 
utilul cu plăcutul să se vadă câte 
ceva. Mă bazez mult pe colabo
ratori. Dacă ai o echipă bună, 
poți obține rezultate. Important 
după nune e să știi să ie dai de 
lucru la toți, in tinerețe, «n șef, 
de la care am învățat multe, îmi 
spunea tot timpul: „Gigeie, mie 
așa mi-ar plăcea de une dacă 
mi-ai lua lucrul din mână" S'a- 
tul șefului este acum inai actual 
ca oricând, dacă vrei să fii un 
bun conducător, trebuie să înveți 
intr-adevăr meserie.

S. . „DIMPEX" ARAD
VINDE EN GROS

prin depozitul din Petroșani, str. Independenței, 37,
— cantități nelimitate de DETEKGENȚI (pentru ve- 

> seta, textili, auto)
Relații, la teletoaneie 511750, 515503, Petroșani. (-431)1)

Societatea. Conierciaia
, A.C. L „Valea Jiului” S.A.

Petroșani
\ INDE L 1 LICITAȚIE DIN BAZA \ I LCAN:

— Stație de betoane
— Siloz ciment, 81 tone
— Siloz ciment, 500 tone
Licitația va avea loc in data de 15 iulie 1993, ora 

10, la sediul unității.
Documentația de licitație se poate consulta la sediul 

unității
Relații suplimentare, |<i telefon 511770 (110 1)

• o sediul in Devii. slr. Sfmtulialm, or. I,

județul Hunedoara.

Ol ER \
spre x.jii/ai<:

— placaje nun mura de difciitc dimensiuni;
— baluștri. mână curentă, plinte, trepte, ohici ie <’e 

curative din marmură;

praf marmură, mozaic alb și polii oloi;

— monumente funerare din marmură și mozaic.

Pentru solicitările dv si relații suplimentare, v i siau 
la dispoziție telefoanele: 095/613930, 613931, 612333, int 
106, 131, fax 621708.

SPORT-SPQRT SPORT
„JIUL” Petroș^n — caznono i națională

..onciasul național de navomoue.e ereghi- 
date cu propulsie mecanică găzduit ,a- Petroșani 
in zclek de 22—26 ninse, s-a incnei.it lu >n i 
iin succes oe prestigiu al sportivilor secpei de 
nuvcmocleli.sm „Jiui“, care au devenit câmp.om 
național pe echipe pentru a 30-a oară.

Alătur de formația medaliata .-.ui nai în
trecut pe luc ui de apă, uentru acest mal* titlu, 
două formalii din București, una din Arad 
precum si o echipă din Republica Moldova, care 
la tiasele la care a evoluat, a fast de-a dreptul 
irnctnab'15

in urma celor 5 zile de întreceri în care arta, 
inteligența și antrenamentul invizibil au fost 
'lansate ifi apă, spectatorii au putut vedea însă 
o frumoasă performanță a unor „mar, anon mi", 
cate scot la iveală ultimo'e noutăți de tehnică 
mondială tcate însă în miniatură, după ani de 
muncă și îi di ăznețe vise.

iată și clasamentul final: Eempe seniori:
„JivJ“ Petroșani, campioană națională la clasele

FOTBAL.

juniorul
AS PAROȘEN1 — CIMENTUL 

FIENI 3—0 (1—0). Echipa lui Gogu 
Tonca a terminat in forța acest 
campionat, reușind o victorie ca
tegorică in fața unei formații ce 
și-a vândut scump „obrazui". Ci
mentul a venit aici pentru vic
torie, Cu un arbitru divizionar, 
Ncc.șulescu (Târgovișve), pe post 
de... conducător de joe.

Gazdele au avut în Ispir și în 
Vesa, ultimul un junior de mare 
talent, cei mai buni jucători din 
teren și au dominat paruda, timp 
de 80 de minute. 
Vesa, nun. 2, șut peste bară, Ga- 
vriluț, nun. 9, bară, loruache,- 
min. 13, Necreală, mia. 24, bară, 
Matula, min. 75.

Oaspeții au mizat pe arma con
traatacului, periclitând in trei 
rânduri poarta apărată de exce
lentul Farkaș, prin extrema Ris- 
tca, min. 10, mijlocașul 1 ou iță,

Cupa
României

Sâmbătă, 26 iunie, pe stadionul 
național s-a încheiat ultimul act 
al Cupei Romanici la fotbal. 
Protagoniste Universitate i tra- 

iova și Dacia Unirea Brăila.
După un joc alert, desfășurat 

î„ limita lan-play-ului cu aepuni 
in mare viteză, victoria a revenit 
Univcrsit iții Craiovu cu scorul de 
2—0, prin golurile înscrise dc 
Vase, min. 85 și Crai ove j nu min. 
90. In min 2, arbitrul Salomir 
nu a acordat un 11 ni cchip i Da
cia Umrea, iar in m n. 23, a 
eliminat un jucător de la aci cași 
c< lupa.

România în

turope.Q
• In i up i Campionii"' . io- 

peni: S:i .iu i I lUiel i ,
• In (up.i 1'tipi l->r ' ’niv' i 

t ii< ■ 1 'i nov a;
v I,, c'npa I ’EI \ : l >hi. mo 

Buni i, 1 lupul B'i au 1 t> și 
Gloi i i B : riț i

• F ii t K ip.ire.i ...-lupei G "rin 
Hisiriți < ste o ii mi. i n mate
rn-, l tit<- celclalt' ’i |. ■ aviincj 
nai in uit pic: n ț. iu Ci | eh ■ 
Fui op- n< l.i lotbal

• 1 i i-i e.i la - >i ți i . I’ ■, pri
mi i • pul rl ■ Im v ■ 1 ■! I
ție l '"3- IVI' I va .i i b u. m 
ziua de I I iulie la G.-n v i.

Rubrică riali/ ilă <l<-

Doici M AM I (J

.-.s i.avomotiek teleghidate de viteza și le evo- 
lup fi :nipe junioii: locul II „Jiul" Petroșani, 
vie- uinpioană națională la claseie de navojno- 
de.e tell'ghidme de viteză și dc evolu.ie.

La ind'v.oual compon.nții echipu „I:uJ“ au 
ocupa*- ui nu toatele locuri: Sen.ori — lebntin 
Ciortan, trei locuri 1, un loc 11, două locur* III; 
Jeun/Dianiard patru locuri I, un loc II. Juniori: 
L\ n Enculescu, un loc I, două locuri I' două 
locuri III; Daniel Dumitraș. un loc 1, un ce II; 
Niculae Alexandrescu un loc IV.

Câțiva oameni de sufl't au sprijinit oigani- 
zatf-iii pe tc r parcursul ace: tei între-reri, iar 
nunirle lor merită a fi rostit' Domnul Ch'firiuc
— fuma MioTița; dl. Gcorgescu — Trma GECOj 
dl. Atomuksei — firma MAIETEC; ill. Forțase
— firma Forțase. De asemenea, un -pnjin sub
stanțial a venit din partea U.M. care a as gurat 
paza și menținerea ordinii pe întreagi p.rioadă 
y concursului.

DIVIZIA B

VtSA
min. 20 și tot prin Ristej, min. 
39, faze purtate în mare viteză.

Scorul a fost deschis în min. 
22, a centrat dc pe ștânga Ma
tula, a înscris frumos cu capul 
Iordache, ratându-sc în continua
re, la ambele porți.

Repriza a doua a fo.,t tot atât 
dc interesantă ca și prima, dar 
golurile au venit târziu. A mar
cat mai întâi Miclăuș, rnin. 80, 
finalizând o acțiune inițiată tot 
de „tânărul" Matula, după care 
Gavriluț l-a surprins pe portarul 
Iorga cu un șut la rădăcin t barei.

După meci, arbitrul Necșulcscu 
a amenințat gazdele cu re'rogra- 
darea în următoarea ediție dc 
campionat, iar altercații cu unul 
dintre organizatorii echipei AS 
Paroșcni, a fost, credem, pre
meditată, pentru a se dieta vreo 
penalizare sau o suspend ,re a 
U renului

Singura 
surpr i z ă
PETROLUL STOINA — MINE

RUL LUPENI 3—3 (3—]j. Cu 
moralul scăzut, după nereușita 
promovării în d cfzia A, gazdele 
n-au mai reușit ,n joc spectacu
los, mulțumindii’-se în final eu 
un rezultat egal. Diacon a a des
chis scorul în min. 10, după care 
Varga, cu un șut de 13 18 ro, a 
adus cgalarca în rnin. 13. Gazdele 
au marcat din nou in min. 26, 
prin același Diaconu șt au mai 
reușit un gol, min. 43, prin Doană.

La reluare, fără Doană și Dia- 
conu, ușor accidentați, Miiwul a 
îndrăznit mai mult și in mm. 55 
Lumpcrdean a redus d'n dife
rență printr-un gol înscris de Ia 
20 m. Jocul s-a echilibrat și „bă
trânul" Colceag a maț catipultat 
o dată balonul în poartă, înscri
ind din lovitură liberă de la 20 ni.

Pentru iocul IV
UE1A1. URGISTUL si.\11NA — MINERUL UR.UANI 4 — 

(3—0). Gazdele au obținui v.clcria, cu prețul unui mare efort, care 
le-a adus în final, răinâiicicu in serie și pentru urmatorjl campio
nat. Ele nu înscris trei goluri la pauza, min 7, lâ și 49, pe fondul 
unui joc mai slab al ecl pd l. n Uficam, care a prms o : i lei d.i 
c’J o tcmp raluia de (.c'.tj 43 grade. După pauză, deși jocul <-a 
echilibrat, c i care .'u marc.,' au fost tot jucătorii m-'l |lm■•..'.șll. cii 
5 m.riulc in.iin!" de 1 nai.

Pariida .-a b vinul de un bun (u biir.ij dm p.u t ■ i -ruiovi . 
nulul \ ha i i losi u, inariță dc ciiea uOd de spac.ato, i, v miți -a 
v;ul i iri piiiru! lâid itvcleț i acestei scrii, echipa rifi’ii ită dc 
D< rcl Mana și Mihai M.irkir;

zz//z//z///rz/zzzzz/z/z/z///zzzz////////z/zzz/zz///z/7/zz/z//z/zz/z/zz/zz//rz/zzzzzz//zz,

Tir cu arcuș
Timp de trei zii. poligamii de 

tir dm er.ișlil Inși a n i rlu.t in- 
tiecerile „Cupei Rom nici' la 
i ire au fost prezenți arc, și dm 
S.itu M.ire, It.ulăuti. Ahipimsi, 
I’lopeni și l.iși. Dovidin l o bună 
pri'gatire arcașii de l.i Min'iul 
/tninoasa au obținut d< u i locuri 
intui, prin Gigi Pjiș a la 'i o ori, 
cn 2Â0U puncte, și Simo.ia L nna- 
ș iii la *nio ire, cu 2. 1 | panele. 
Bine sa comport it fi Vionl 1 li
bian caic s- ela it pe lo ••,>) (-•
i in ii 'Ai •_>!-,» puncte

ni is in. N i iil.ie -.i Do iul i i 
Eleni GllC'U’i he si !• i,.,.., Ili.r
dm. insoț ,ți le un i-' i ■ o \ iie 
l'.llli is

In p- : lo.id i ■ nm 1 iu
1 u 1 ‘l i i orasji lași ., </ hn can
i'in-mu nliil lotului ui.iț HJi-U

eumpion iti.le n.iț-"H ii v- 7 ’n . rn<i-
(ion ib b enioi l l.i 111 u ti ui
ile Romanici, ed;ț'a r .1.:

„M 1 nernl ' \n n > i > 11 1 !

eip i cn ci" m u 1 il ■ ir ,ii i1 l’.lxl

■ i. ț ligi l’u i Vi ir <1 h iti.in
Mn băl m , Văl ! in 1 S ’i mi

Ancheta Radio 
iiinitjoai a

| Am iu t-i J- linul d an .i de 
campionat, or'.anizată le postul 
de radio T.nușour.i — se:ți i sport, 
ctuc a fost prczentiî 1 i tcate trans
misiile sportive <hn cadrul divi
ziei A ia foib.il, scria a 11 a, a 
(ost Bnlilizată prin d i. e i publi
cității a pi mii. i trei picători 
’.uc a’i primit dm pj te.i i ronj- 
c.'irilor reporter, ele nul i.iinc 
iprccieri (n Ml").

Acești,, sunt :
1 — 11 uman MiliUu i, i uf

Petri ini;
2 — Gn-iu A b i,m. I'C Diol.cta

1 r S. va rin .
3 - rioi ui St. n • | | ș-ti o-

ș mi

'■'ei imn b.m .irLit. u a fost 
i -■ iim.it 1 ■ >r ■■ ■ Ioni ■ ;-u Jiu 

Biicureșt i
As.el ,r. Im nou .leii P.-ir ș.mî, 

Im nou Milit iru, m fi mti a e- 
-li pi lor si ,i uu Im mai Ierni iu- 
'ît'u i di,, ,i e ist.i spi’ie.

Mulțumim le on.n m 1, .ra
tăm ni pronmv .ir 1!

incnei.it
foib.il
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DF! ZIUA ta dragă Nclu Pop 
cele în.ni brumoase găndu'i și mult 

ic, -s In afaceri. 6U cbago-te, 
-ția. (4399)

vahzari

PIERDUT legitimația bibliote
că periodice nr. 9732, elibeiată de 
UrJ Petroșani. O declar nula. (4413)

PIERDUT foaie parcurs pe nu
mele Nițu Vasilică nr. 11224, «■ 
liberată de Coloana Slmeria In 
18 iunie 1993. O declar nulă. (4397)

PIERDUT contract închidere 
pe numele Lupu Gheorghe. elibe
rat de RAGCfi Vulcin. 11 dfclar 
nul. (4393) »

PIERDUT legitimație bibliote
că nr. 9527, eliberată de UT Pe
troșani. O declar nulâ. (4419)

PIERDUT legitimație bibliote
că și periodice pe numele Gal 
Maria, eliberată de UT Petroșani. 
O declar nulă. (1417)

PIERDUT legitimație bibliote
că și periodice pe numele Somșa 
Măritiș, eliberată de UT P troșanl. 
O declar nulă. (4417)

GOEEGII de muncă rie la EM 
l’ctrila, secția l’ompe Jiu, urează 
colegei lor Krautner Maria, cu 
ocazia zilei de naștere, multă 
sănătate, fericire și an călduros 
„f.a mulți ani !“. (4374)

CU OCAZIA zilei de naștere a 
nasului lor Mic Nicolae, f>nii 
Krautner șl Tura ii urează mul
ta sănătate, fericire și „La mulți 
ani •*. (4374)

VÂND televizoare color, 100 000, 
negociabil. Petroșani, str. Doinei, 
nr. 5 (lângă IUMP). (4114)

VÂND RED-I1OT DEC'ODER 
satelit. Telefon 545996, după ura 
17. (4112)

VÂND casă 5 camere, posibili
tăți privatizare, hol do 18 metri, 
curte mare, cărămizi, bolțari, grin
zi, lemne foc, parbrize faț-i-spate 
Fiat 1300 și piese, str. Gh. Bari- 
țiu, nr. 24 (lângă Școala rir. 2 Pj- 
troșani). (4418)

VÂND garsonieră, zona centra
lă, Petroșani, telefon 515523. du
pă ora 19. (4111)

DIVERSE

FIRMA particulară efectuează 
transporturi de marfă cu autoea- 
mion, 10 tone, acoperit, 130 lei/, 
km. Relații; telefon 570386. (4274)

SOCIETATE Comercială efea- 
tueazâ transporturi marfa cu ca
mion, 6 tone, 120—125 lei/km. 
Vulcan, Plopilor, 4^2 (Barul 
„Stan", Cocoș var). (4415)

OFERTE SERVICIU

SC D1SCO-BAR SRb Petro
șani angajează ospătari sau 
tinere, pentru calificare 1B me
seria de ospătar. Relații: la
Braseria „Minerul1*. (4375)

SCIUMBIRI LOCUINȚA

SCHIMB apartament 3 camere, 
Petroșani, Aviatorilor, bloa 19 
B/l, cu apartament 3 camere. Pe
trila. (4410)

PIERDERI

PIERDUT legitimație veteran 
pe numele Ionică Radu, eliberată 
de Asociația Veteranilor de Răz
boi Deva, O declar nulă. (4408)

ANIVERSARI _______ DECES!
SOȚIA și copiii anunță cu nemărginită durere încetarea din 

viață a iubitului lor
VACAREANU G1IEORGIIE 

înmormântarea are loc azi, ora 15. Cortegiul funerar pleacă 
de la Biserica Evanghelică. (1400)_________________________________

FAMILIA Stoica Titi și Nicoicta este alături de familia Văcâ- 
reanu în durerea nemărginită pricinuită de dispariția, după o 
îndelungată suferință a celui ce a fost

VACAREANU GIGI
Odilinească-se în pace ! (1103)_____________
COLECTIVUL Universității Tehnice Petroșani anunță eu i 

profundă durere, încetarea din viață a celui ce a fost un coleg 
deosebit 

sing. VACAREANU GlIEORGlIE
Sincere condoicanțe familiei îndurerate, (4398)

“aMII.IA Spătarii Ion regretă profund dispariția celui cea fost 
MIIIAIESCU CONSTANTIN 

și transmite condoleanțe familiei îndoliate. (4107)

\\D video record?? Furia., 
n<.lat, 200 000. Petroșani, Gând
ul studențesc, 4. (4350)

VÂND garsonieră in Petroșani, 
' • report, Unirii. Telefon 543288, 
Jupa ora 14. (4387)

VÂND dozator „Cornedus“, 4 
capete 6ucuri și bere, preț avan
tajos. Telefon 545050. Petrila. Re
publicii, bloc 115, sc. 3 (4392)

VÂND furgonetă IJ 1 tona, an 
ebneație 1989. Petroșani, Repu-

leli, 63/14 (bloc ADAS). (4373)
■<0

VÂND Dacia 1310, Ungaria, fa
bricație 1983, 650 000. negociabil, 
tale«izoare color Philips, Pana- 
•onic și alte mărci, video recor- 
der Hitachi și Thomson. Petro- 
Îini. Pomilor, nr. 5 (vizavi IUMP).

1380)
t.*’

SC „V și M“ Graiava. str Re
publicii (Podișor), vinele ambie- 
feje. seturi motor „Trabant" ș. 
acumulatori auto import 6—12 V. 
Telefon 094/181184. (4106)

CEDEZ apartament mobilat In 
Fetroșanl, Aviatorilor 22/6'), in 
«ondiții foarte avantajoase. (4402)

VÂND canapea, fotolii, biblio
tecă, vitrine, ladă frigorifică, vl- 
Șteo recorder Thomson, 140 000, 
televizoare color 85 000 bucata. 
Anton Pann, nr. 30, Petroșani. 
0401)

„VÂND garsonieră Petroșani, 
■onă centrală, execut filmări vi
deo, orice ocazie. Informații; te
lefon 542410. (4409)

Liga Sindicatelor Miniere 
Valea țiului

pune in vânzare pentru cei interesati bilete de odihnă în 
stațiunile EFORIE NORD și EFORIE SUD cu sejur de 
10 zile.

Biletele se găsesc la casieria Ligii. (1318)

S. G ELECTRO - STAR SRL
Anunță tuturor clienților mărirea prețurilor, începând cu data de 1 iulie 1993 

(după introducerea 3 '.

1. TV color GOLDSTAR
2. TV alb-negru STANDARD
3. Radioreceptor TOTAL
4.Instalație recepție Satelit compusă 

din; receptor stereo Radix, Lasat, 
Hut general LNC- Cambridge, 
Antenă 1,3 m Al

5. Instalație recepție satelit
cu antenă 1,6 m Al

6. Combină Matsui cu CD
7. Cablu antenă satelit

Prețurile vechi sunt valabile până 
Avram Iancu, nr. 8. Telefon 545632 Ui 
(4377)

Prct vechi Preț nou
273 090 322 000

59 410 66 765
10 530 12 063

260 000 300 000

290 000 320 000
113 930 128 000
300 lei/m 356 lei/m

in 30 iunie, ora 18. Adresa: Petroșani, str.
câni, str. Republicii , nr. 20. Telefon 273.

întâlnire 
electorală 

' i. B. S.N.

vă invită mâine, 30 iunie, 
ora 17, la sediul partidului, 
din str. Nicolae Bălcescu, 
clădirea OCL-ului, etaj II, 
la o întâlnire electorală cu 

• candidatul partidului nos
tru pentru funcția de pri
mar, dl ing. VALER1U 
STÂNCII’

Invitat de onoare, dl. 
prefect Râican Georgel.

Societatea Comercială „ UNIC” S.A . Vulcan
cu sediul in V ulcan, str. Mihai Viteazul, bloc 41

Organizează licitație publică deschisă cu strigare conform Legii nr. 58/1991, HG 631/1991, HG 758/1991 și
• 1G 515/1992, pentru vânzarea următoarelor active:

Nr. Denumirea Obiectul princip. Adresa Preț de pornire
crt. activului de activitate activului a licitației

1. Alimentara nr. 1 alimentar Str. Traian, bl. Q 23 000 000 lei
2. Alimentara nr. 10A alimentar Bd. M. Viteazul, bl. 18 21 500 000 lei
3. Alimentara nr. 10B alimentar Bd. M. Viteazul, bl. 18 21 000 000 Iei
4. Alimentara nr. 15 alimentar Str. Preparației, nr, 8 15 100 000 lei
5. Alimentara nr. 28 alimentar Str. Preparației, nr. 8 43 800 000 lei
6. Alimentara nr, 33 mixt Bd. M. Viteazul, bl. 18 21 800 000 lei
7. Magazie depozit Str. Preparației, nr. 8 541 000 lei

r

Licitația va avea loc în data de 30 iulie 1993, ora 10, la sediul societății, din str. Mihai Viteazul, bl. 41
In raz de neadjudecai'e la prima etapă, se la organiza cea de-a doua etap'ă a licitației, in data de 11 au

gust 1993. In cazul neadjudecăiii ța a doua etapă, se va organiza a treia etapă în data de 19 august 1993, La a 
doua etapă și a treia, pot participa >i persoane fizice sau juridice străine.

Dosarele de prezentare a activelor și criteriile specifice pentru preselectarea participanților la licitație, 
pot fi consultate zilnic, la sediul societății.

Alte relații privind activele ce urmează a fi vândute, se pot obține la telefon 093/570674.
Pentru preselectarea participanților la licitație, oferlanții vor depune la sediul societății, până la data de 

19 iulie 1993, documentele prevăzute de HG 758/1991.
Lista cu ofertanții acceptați pentru a participa la licitație, va fi afișată la sediul societății până la data 

de 26 iulie 1993.
Parlicipanții Lti licitație vor depune până la data de 27 iulie 1993, la casieria societății, sau in Contul nr. 

303050701, deschis la BCR, l'iliala Petroșani, următoarele:
— taxa de participare — 100 000 lei, pentru activele 1—6, inclusiv

20 000 lei pentru activul 7
— garanția de participare de 10 la suta din prețul de pornire a licitației.

Iii prețul de pornire a licitației mi este indic > valoarea terenurilor, urinând ca acestea să fie vândute 
cumpărătorilor activelor conform HG 331/1992,

Kiiul de opinii fl informații „ZORI NOI" •pare sub egida
SOCIETĂȚII COMERI JALE „ZORI 

; ir i'.. la Registrul Comerțului sub
u.’l/ IU91.
.Iijmrnt; 397060201 — IJ< R

mr-, MlRCEA MJJOKF.SCU
or executiv: ing. Alexambu

IN

REDAU] IA Șl ADMINISTRA] IA 2675 
l’etrojani, str. Nicolae Bălcescu nr. 2. 
telefoane; 51IGG2 (director.redactor șef); 
515972 (director execuți v.administrativ 
difuzare), 51? 161 (secții). Fax: 093/5)5072.

TIPARUL] Tipografia Petroșani, str. 
Nicolao BMIcastu nr. 2. Telefon 541305.

Materialele Decomandata f 
ucpublicale nu £e restituie. Res
ponsabilitatea morala fi juridic; 
asupra corectitudinii dalelor cu 
prinse in articole aparțio, Iu 
exclrisiviliilc, autorilor.

ECIIIPA DE SERVICIU: 

Responsabil de numir 
Gheorghe OLTEANU 

Corectura

Emilia ACHIRE1 

Viorica HRIULESCU


