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Astăzi, domnul 
(jheorghe 

lunar
sosește la

Petroșani
După cum am anunț it sl In 

ziarul de ieri, astăzi, după amia
ză, dl. Gheorghe Funar, preșe
dintele Partidului Un.tăț’i Națio
nale Române, sosește iii munioi- 
piul Petroșani.

Programul vizitei sale ir> muni
cipiul nostru include: întâlnire eu 
cetățenii orașului, la Stsa de 
cultură din Petroșani, la ora 17: 
Conferință de presă, vizitarea ■- 
nor obiective industriale de p? 
raza municipiului Petroșani. Alte 
amănunte, despre vizita domnie: 
sale în Valea Jiului în ziarul 
nostru de sâmbătă. (G'.i. G.)

De astăzi intră in vigoare 
noul impozit indirect, TVA

In atenția 
agenților 

economici!
Pentru aplicarea corectă a Ta

xei pc Valoarea Adăugată, Ad
ministrația Financiară inițiază un 
ciclu de instruiri cu agenții eco
nomici la Casa de cultură din 
Petroșani.

Instruirile vor avea loe de do
ct i ori pe săptămână, in zilele 
de mai ți și joi, intre ore'e 9—12. 
începând de marți, 6 lul'o 1993. 
Se vor percepe tarifele practica
te pentru asemenea curvirt or
ganizate de Casa de cultură, in
stituție care asigură eondițiile 
de desfășurare a acestor manifes
tări.

Cu aceeași ocazie se vor acord» 
și consultații pentru problemei*  
ridicate de către agențd econo
mici refcrib>are la «onduccrca 
evidenței, ca urmare a aplicării 
Taxei pe Valoarea Adăugată.

Administrația financiară pune 
la dispoziția agenților economici 
legislația actuală cu privi-o la 
TVA concentrată intr-o broșură. 
T’r ițul ei este de 573 lei. (T.S.)

Conferința Societății de 
Geologie

î.a Coivcr itatea din București are lop astăzi Conferința So
cietății de Gcolcgic a României. Acest for științific, organizat din 
doi in doi ani, va analiza șl aproba statutul Societății. Li lucrurile 
conferinței participă dl. prof. univ. di ing. Nicolae Ungurenii» 
și dl șct lucrări ing. Giigoro Buia de Ia Universitatea Tehnică din 
l’elroșani. (T.S)

S. C. luni tast bvKlnienls
ii ii i: ii ii i s 11>

distribuitor autorizat al produselor firmei

COCA - COLA
in județul Hunedoara.

ANGA.II.AZA

—- vânzător delegat

— in< âr< â lor-dcscâ i câtor

— casier-contabil

Cei interesați se vor prezenta vineri, 2 iulie, ora 10,
iii holul Hotelului Petroșani. (4420)

Disputa pentru fotoliul de primar continuă
Amănunte în interiorul ziarului

IOAN MIHAI VÂRĂȘET
Candidat independent 
Despre sarcinile noului 

primar

Primarul — primui gospodar 
al orașului

C Primarul nu se ocupă de ședințe, ci de curățenia 
orașului;

■ Primarul nu lucrează in cabinet, ci in cartierele 
de locuințe;

■ Primarul nu bea cafele cu musafirii, ci le dâ oa
menilor să bea apă, 24 de orc din 24;

■ Primarul nu stă cu radiatorul în spate, ci oferă 
oamenilor căldură;

■ Primarul nu miroase florile din cabinet, ci ridică 
zilnic containerele din cartiere;

■ Primarul nu ocolește gropile de pe străzi, ci le 
plombează.

■ Toate acestea nu le poate face decât un om care 
lucrează și știe ce înseamnă gospodărirea orașului.

Acesta este Viorel Radu
candidatul Convenției Democratice, director tehnic 

al KAGCL.

Abatorul din
Petroșani a fost 

închis
Prin Ordonanța Sanitar-Vete- 

rinară nr. 16 din 8 iunie 1993 
in baza prevederilor Legii sani- 
tar-veterinare ți actului de con
statare nr. 498 din 8 iunie 1993 
întocmit de Poliția sanitar-vete- 
rinară la unitatea SC .Deceb'>l“ 
Petroșani, proprietatea Scxxetății 
Comerciale „Dccebai" Deva, *-a  
di.spus ridicarea autorizației sa

nitar-veterinare de funcționare 
nr. 4939 din 13 iulie 1992 ți înce
tarea activității pentru sare uni
tatea a fost autorizata, începând 
cu data de 30 iunie 1993.

Ileautorizarea se acordă la soli
citarea proprietarului numai du
pă remedierea deficiențelor și în
deplinirea condițiilor s.mitar-ve- 
terinare de funcționare.

Nerespectarea măsurilor dis
puse, atrage după caz sancționa
rea contravențională sau penală, 
conform legii sanitar-veterinare.

Dorel NEAMȚU

In ziarul de 
sâmbătă: 

programul 
săptămânal 

IV.
Precizare

La scrisoarea trimisă nouă de 
filiala Valea Jiului a Uniunii 
G'-nerale a Romilor, facem urmă
toarea precizare: Comunicații!
semn .1 de dl. Rad Marc. ', pre 
ședintele Uniunii Democratic'' a 
Romilor Valea Jiului, se reieru 
la membrii acestei organizatu și 
nicidecum la cei al Urnind Ge
nerale a Romilor. Cât privește 4- 
mcnințai ile la care n1' supuneți 
ele va caracterizează p<j dum
neavoastră, șl nicidecum pe noi. 
Facem această precizare pentru 
a înțelege și dv. ca Uniunea De 
mocrallcu a Romilor nu esle una 
și aceeași cu Uninnia Generală 
a Romilor, daeă nu ați știut până 
acum.

Apariția Legii nr. 59/1991 con 
feră primarului cadrul legal de 
desfășurare a activității pe Laza 
drepturilor și obligațiilor ee-i 
revin în calitatea sa de conducă
tor al administrației locale. No
minalizarea acestora în peste 30 
de puncte subliniază aomplexi- 
tatea problemelor ce trebuie cu
noscute, aplicate și rezolvate pen 
tru bunul mers al vieții sociale 
a oricărei așezări umane.

Dacă această lege de bază ne 
spune ce trebuie să facem, există 
un pachet de alte legi care ne 
spun cum trebuie să facem.

Acestea sunt: Legea nr aO/J991 
privind regimul do autorizare 31 
construcțiilor, Hotărârea Guver
nului nr. 291/1991 privind orga
nizarea licitațiilor puuuee i^entru 
lucrări și prestări de servicii (mo
dificată .și completată cu IIG nr. 
750/1992), Legea 21/1993 privind 
bugetul de stat pc anul in curs 
și încă altele de interes local 
(hotărâri ale Consiliului local cu 
putere de lege pc terimuul ora
șului nostru).

Așadar avem leg; rare ne spun 
ce să facem, avem legi care ne 
sptin cum să facem. Nu nv mai 
rămâne decât să găsim oamenr 
care să le cunoască și sș le apli
ce in interesul comunității. Pen
tru aceasta trebuie să avem pri
mar, să avem consilieri aleși de 
conciitadini pentru binele orașu
lui în care locuim. Faptul că îmi 
desfășor activitatea profesională 
în domeniul construcțiiIap, călită 
tc-a mea de consilier ales al ora
șului nostru mi-au permis cu
noașterea unor probleme oaie s<“ 
cer rezolvate spre binele nostru 
al tuturor.

Aș propune câteva soluț'l care 
pot fi oricând completate cu sa 
gestii ale cetățenilor cu e.xperien 
ță in domeniu pentru a reuși să 
ne facem viața mai bună mai 
liniștită. Ca și alți couci1 idini, 
consider problema nr. 1 îmbună
tățirea calității predărilor de ser
vicii către populație, începând eu 
confortul minim necesar, decent 
in locuințele noastre. Este vorba 
de apa caldă și apa rece, vfldura. 
curățenia în subsoluri, ridicări a 
gunoaielor menajere, slârpirei 
șobolanilor și a țânta ii.ir, elirni 
n.nea igresiei și a infdt.r ițiilor a- 
pclor din ploi, întreținerea șose
lelor și aleilor piclonalf, curățe
nia acestora cto.

Când spun toate acestea. mă 
gândesc, firește, la RAGGL-.-ul 
nostru, socotit adesea drept unic 
responsabil de cele de mal sus. 
Personal, aș dori oa această uni
tate să devină utilii orașului, «ă 
o ajutăm ea ca să fie folm-i'nai c, 
să răffiundâ scopurllo» pentr’J 
«arc a (ost creată. Ace 1 lucru au 

se va realiza nuniaj prin critică, 
ci prin îndrumare. Aj.'st lucru 
este posibil numai prin dotare 
corespunzătoare cu utilaje speci
fice diversității de activități, 
practicarea cu loialitate și fermi
tate a concurenței in prestările de 
servicii și mai apoj privatizarea 
acestora.

Evident, acestea nu sunt etape 
care se realizează pes'e noapte. 
Pentru așa ceva trebuie muncă și 
seriozitate. In mod deosebit aș 
recomanda reorganizarea u ocia- 
țiilor de locatari „mamut". Ine
ficiente astăzi, in asociații miai 
pe 1—2 blocuri, capabile să ur
mărească și să plătească prestato
rului numai acele servicii care 
sunt într-adevăr executate. Bâtă 
vreme agentul economic nu va 
încasa doar banii cuvaniți, dezin
teresul se va menține, sau poate» 
se va accentua.

Am încercat să detaliez acest 
aspect al necazurilor ■! -a.stre Și 
ca acesta sunt incă mult»?. Impor
tant este să vrei, sa te zi-ați cen
tru o idee buna, indiferent că e 
a ta sau a ui.ui coleg cohiborator, 
să înțelegi ca bim-le celor mulți 
e și binele tău.

Deci dacă spuneam i.i început 
că prestările de servicii sunt 
considerate pe primul loc in ca
tegoria neîmplinii'i-ior, .iu putem 
sa nu amintim penuria de locuin
țe (in special din afara inipcritu- 
lui), lipsa locurilor de muncă 
pentru tineret (mai iles pentru 
fete) și incă atâtea altoie. Grei 
că și acestor probleme îi e poa
te ga.si rezolvare. IJ:ia dintre 
cătlc reale, tratate cu in.l.fcrență 
sau, mai grav, boicotata, este ca
lea privatizării. Atunci când vot- 
bim de un concetățean privatizat, 
pe cei mai mulți dintre noi î» 
duce gândul la un milionar. Eu 
cred câ lucrurile stau irlcl: eu 
cât avem mai mulți mip.»r„.ri. au 
atât orjșul e mai bogat. Și <e 
poate fi mai b:ne decât sa tră
iești într-un oraș bogat, care să și 
permită s!â aibă apă rece și apa 
caldă la orice ora, căldura, clr>- 
muri bune, locuri de muncă ete. 
Pentru acest lucru Hi.ă.ârcu Gu
vernului 271/1991 cu prime 1» 
organizarea licitațiilor pentiti ser
vicii și activitatea societăților co
merciale cu capital Iu 'iat r»9 
spune calea corectă pe care si. o 
aplicăm, <u cinste șl demnitat-'. 
Așa cum .spuneam 11 început, 
cred cu un bun progiam. iramia 
de toate, sc bazează pc c.unoașto- 
rca legilor, pc aplicarea lor co
rectă, egala pentru toată lumea, 
pe cinste și corectitudine in folo
sul oamenilor care te-a« ales. 
Este sarcina suprema pe «ari 
noul primar și-o asumă față da 
locuitorii municipiului Petroșani



2 ZORI SOI <

Joi, la ora 13, la sediul Societății Comerciale „Zori 
noi“ SA Petroșani, s-a desfășurat actul final al campaniei 
electorale pentru funcția de primar al municipiului Pe
troșani. Au participat toți cei 7 candidați, respectiv domnii: 
Radu Viorcl (Convenția Democratică), Ioan Mihai Vără- 
șeț (independent), Gheorghe Berea (Partidul Unității Na
ționale Române), Petru Barb (Partidul Socialist al Mun
cii), Vasilc Eugen Făgaș (Partidul Național Liberal — Con
venția Democratică), Ion Dăbuleanu (Partidul Unității So
cial Democrate), Valeriu Slanciu (Frontul Democrat al 
Salvării Naționale).

Moderatori: domnii Gheorghe Chirvasă și Tiberiu 
Spătaru.

De comun acord cu candidații, timpul dc expunere 
a răspunsurilor la întrebări s-a cronometrat, iar răspunsu
rile s-au dat în ordinea înscrierii pe buletinele de \ot 
(conform tragerii la sorți).

Despre ceea ce gândesc candidații, despre ceea ce 
ne așteaptă, în cele ce urmează.

I 
I 
I
I
I
I 
I I

realizată dc: 
Gheorghe CIIIRVASA 

Tiberiu SPATARU

AȚĂ ÎN
pretendenți la ft

L
i

RAGCL in realizarea aducțiilnl- 
lor de apa potabila, ln special In 
întreținerea conductelor vechi 
pentru care s-au făcut cheltuieli 
mari. A doua problema esto dez
voltarea privatizării 1^ întreține
rea funcționării lifturi’or da 
Valea Jiului, sprijinirea șl sus
ținerea privatizării în domeniu] 
întreținerii și reparării drumuri
lor publice, nu numai pe arterele 
prmcipale din oraș, ci in special 
în cartierele mărginașe, cum ar 
fi „Aeroportul", „eolonia". în 
Boțoni nu poți intra, decât pur
tând cizme de șold, câfid plouă.j. 
Oare acești oameni nu au ace
leași drepturi ca și cei care lo
cuiesc in buricul târgului? Do a- 
semenca, voi milita — și îl con- 
rid» r unul dintre elementele prin
cipale — pentru privatizarea 
comerțului în municipiu. Pctroșa- 
niul ele printre puținele muni
cipii din țară in care privatiza
rea comerțului este total lăsată 
deoparte. Chiar voi milita, dacă 
ajung primar, să se închirieze 
spații comerciale care în momen
tul dc față nu sunt utilizate, cum 
sunt spațiile din magazinul „.Jiul", 
altele dc pe artera principală, 
chiar și stabilirea de locuri pen
tru comerțul stradal. Voi căuta 
să aduc firme specializate și să 
garantăm investitorilor să des

chidă acțiuni de întreținere, de 
reparații și montare pentru apa
ratura dc măsu’ă a consumurilor. 
Mă gândesc la impulsuri telefo
nice, consum de energie electri
că, energic termică, dec) apa cal
dă și căldură.

TETIlț B \PB — în cazu.1 In 
care voi fi ales, cu voi acorda 
prioritate deosebită următoarelor 
probleme. în primul rând mă voi 
concentra asupra reparațiilor de 
blocuri, interioare, cu subsolurile 
pline cu apă, iar terasele creează 
o sil i.iție grea penii u locuitori. 
A doua problemă este aceea a 
rcp. rațiilor șl reviziilor Instala
țiilor de încălzire, tcrmoficare, a- 
dică puncte termice, centrale te» 
mice, alimentare cu apă, apă 
calda, apă potabilă, probleme 
de care, de ce să nu recunoaștem, 
locuitorii J’< troșaniulul încă mai 
suferă. O altă problemă eare îmi 
va sta în alinlie este reparația 
drumurilor, străzilor, trotuarelor 
și asigurarea fluidității transpor
tului in comun. Voi examina eu 
toată atenția situația tuturor spa
țiilor și a terenurilor care trebu
iesc concesionate și alte posibili
tăți care să aducă venituri pri
măriei și de unde să putem să 
acționăm pentru efectuarea unor 
lucrări de interes loc.il. Mă voi 
indiepta și voi îndrepta atenția 
primăriei spre stimul irea iniția
tivei particulare, îndeosebi spre 

stimularea acelor Inițiative par
ticulare caro se îndreaptă spre 
activități de producție, penlry a 
crea noi locuri de muncă. Voi 
sprijini pr .aci cu Inițiativă care 
se îndr apta și care asigura o 
aprovizionare ngro-alimentară tn 
oraș încât să asigurăm produsele 
agro-alimcntarc necesare popu
lației. O atenție deosebită vo| a- 
cordn problemelor de rănfttafe, 
învățământ, cnllură, reparațiilor 
care trebnJe.se efectuate în școli, 
în grădinițe, în croșe, șl nu în ul
timul rând vieții pensionarilor 
Cere nu se bucură, dupl t» viață 
de om, de agenția cuvenită. $î 
•eolo m «Kitoțd pcntni 8 între
prinde măsuri car® iă condu>A .V •4 , ; > .1 

la creșterea gradului lor de viață, 
în măsura posibilităților, bineîn
țeles primăriei. Sigur, nu exclud 
și de la început afirm, că toate 
acestea le voi face prinlr-o ad
ministrație, curată, eurajoasă, 
cinstită. Ca asigurarea ordirîii și 
disciplinei. Iată un exemplu: dacă 
este prevăzut program do apă 
caldă, apoi ăla să se respecta. 
Deci voi cere ordine și disciplină 
tuturor acelora care au contact, 
caro trebuie să servească și care 
servesc locuitorii orașului. Mă voi 
strădui să asigur creșterea pres
tigiului Primăriei în relațiile au 
oamenii, în localitate și între lo
calități, cu tot ceea ce este posi
bil și ceea ce cunoso din expe
riența pe care o am, încât să asi
gur ceea ce merită acești mineri. 
Gând ies din mină, să se bucure 
și ei dc un confort, să se bucure 
și Cj de calitatea vieții, să se 
bucuro și el că sunt stimați, că 
sunt respectați în rândul locuito
rilor. Voi reconsidera activitatea 
;alai iaților primăriei și al RAGCIi- 
ulul încât in relațiile cu publicul, 
In sarcinile pe care le au, să 
muncească cu ma; multă răspun
dere, cu mai multă tragere de 
inima și să facem ceva pentru 
oameni, încât Primăria să-și re
câștige prestigiul care l-a avut.

VASII.E FAGAȘ: — ln situația 
în care voi fi ales, colaborarea cu 
RAGGL-ul, care este întreprinde
rea de bazj in acest oraș, va fi 
primul pas către curățenia ora
șului, salubrizare, deratizare. Voi 
ajuta privatizarea. Pr.lB aceasta 
se vor obține și anumite fonduri 
pentru primărie. Voi încerca să 
repar străzile, voi acționa pen
tru întreținerea canalizării. Asi
gurarea alimentării eu apă caldă 
și încălzirea apartamentelor. O- 
rașul Petroșani suferă de câtva 
timp de aprovizionarea cu pro
duse lactate. Am o relație prin 
care pot să asigur, în proporție 
de 80—IX) la sută, alimentarea cu 
produse lactate a ret roș an Iul ul. 
Consider că l’etroșaniul, aflânclu- 
se la poalele muntelui Parâng, 
este necesar să fie amenajat cu 
cabane, hoteluri, pârlii pcntiu 
schi, tclcschi, repararea șl între
ținerea celor existente. In oraș 
este necesar să fie construite te
renuri de sport, săli de sport pen
tru ca copiii noștri să nu se mai 
joace ln piaf, în mizerie, pc lângă 
blocuri. Ei nu au suficiente locuri 
și condiții de joacă. Știm foarte 
bine că o minte sănătoasă, intr-un 
corp sănătos, contează pentru vi
itorul națiunii. Este necesară sis
tematizarea orașului. Am o rela
ție foarte bună prin caro pot 
să aduc butelii de aragaz, de a- 
creași capacitate cu acestea, dar 
mult mnl bune, la un preț con
venabil. Chiar șl o stație de îmbu- 
lelicre. Această firmă face schim
bul de butelii la domiciliu. Este 
butan dc calitate superioară adus 
din străinătate. Este necesară adu 
cerca dc capital în Petroșani pen- 
tru ajutarea întreprinderrfor fali
mentare sau ln curs da falimen
tare. Aip și în nceaită problemă 
relații suficiente pentru ca să 
pot să fac acest lucru.

ION DĂBULEANU: — Inb- 
adievăr, In orașul nostru sunt 
foarte multe de făcut. Dacă voi 
fi ales primar, mă întreb și acum, 
mă voi întreba șl atunci, cu «e 
voi începe. Pentru că sunt multo 
rămase în urmă, multe neînceput* * 
și foarte multo nemulțumiri ce
tățenești. Oricum, voi începe cu 
repararea drumurilor principal*  
ți a celor secundare pentru că na 
trebuie să facem deosebire intr® 
cel ce locuiesc în preajma drwmn- 
|uk>r principale ți ceilalți car*  
, \- \ 1 

•— Care considerați că sunt 
prioritățile orașului Petro

șani, dc pe poziția de primar 
al acestui oraș ?

RADU VIOREL: — Dacă voi 
ajunge primar, voi Încerca, pen
tru Început, demarată deja, pro
blema astupării gropilor de pe 
străzile principale și de la intra
rea in Petroșani. Deci asfaltare 
cu covor aslâltic. Apoi mă voi 

ocupa dc salubritate, ganvi, ame
najări spatii verzi. J?i mai sunt 
șl alte probleme care se pot re- 
■olva în cel mi>lt o săptămână: 
încă un punct dc bu'.elii pe tră- 
Zile Oituz șl Păcii și acoperirea 
punctelor actuale de butelii. Asta 
In prima fază. Intr-o ptamânu 
te pot rezolva astea.

IOAN M1I1AI VĂR.VyET: — 
!n primul rând aș rn.de cu pro
blema numărul unu a mea sau a 
noastră, ar U creșterea calității 
prestărilor de servicii. Dacă pres
tările de servicii, care ocupă o 
pondere importantă pentru locui
tori, pentru noi toți, constituie as
tăzi o problemă deosebită, asta 
loscuiiină că In gen.ral proble 
mele legate de oameni c recan- 
toneaza vls-a-vîs dc R AGCI». I’a- 
rerca mea față dc RACCL es.. 
departe de ideea unora sau a 
Altora de a sc restrânge ca acti
vitate, dc a te elimin i, dc a »e 
îngrădi, de a se fărâmița. Eu con
sider cu acest RAGCL să fie ro- 
vltalizat, sa fie repus pc picioare,
*a fie adus la nivelul pretențiilor. 
Pentru asta, zic cu, ti buic să li 
Ajutam noi, consiliul local, con- 
Bălăciri și, desigur, viitorul pri
mar. Trebuie uivcstit In acest 
RAGCL tot ce este bun și tot ce 
este necesar ca fonduri pentru 
că, de fapt, este sing i:a unitate 
economică care jxjate sa satis
facă cerinV'lc și .scrv.< iile orușu- 
M. Neavănd o unitate economica 
ce oare să faci treabă c- te di fi 
CH sA-țl Închipui că so vor în- 
ghtjaii mulți din afaru sa supli
nească RAGC'L ul. Ci«d că pune
rea lui pe picioare eslc problema 
numărul unu. sigur, ui<i sunt as
pecte multiple. Dar el, repet, tre
buie revitaliz.it ți a<l is J» o uni
tate de vârf pentru ora;. Pc lân
gă problemele legate de ..ervieil, 
•are «unt așteptate de oameni, 
£ed că o altă problemă imjior-

ntă ar G pășirea o i mai mult 
•uiaj spre privatizare, In primul 
a&od a acelor domenii, a acelor 
•ectoara care să adu.i, Intr-ade
văr, un auflu economia In oraș. 
Acest lucru or putea să fie bun 
On toate punctele de vedere, «a 
Aprovizionare materială, ca locur. 

da muncă, ți, dc cc să nu o spunem 
chiar din punctul de vedere al 
sistematizării, al urbanizării ora- 
șuiul. Ad avem mui e rezerve șl 
cred că atragerea sponsorilor tn 
•ccastă acțiune este b nef* u pen
tru oraș, pcnlru tnlieaga pip'i- 
lațta.

OIIEORGfJE BF.ltr A: — Eu 
consider că în momemul de față 
ptaitr® de tcmc’le a ridicării stan
dardului de viață pentru toți c«- 
tMcnlf municipiului o icprozinlă 
privatizarea. privatizarea dă 
națto e la concurența, loială, vh- 
»-’■* de nfct* activități c*r« im 
4nr pe toți. în rAnd ar 0
AftortțlA concurențe* penkU

locuim în cartierele orașului. Mă 
voi ocupa de salubrizarea orașu
lui și de curățenia generală pen
tru că de la un capăt la altul 
ne paște mizeria peste tot, pri
măvara a trecut, vara • „călare" 
pe noi, și mizeria continuă. Mă 
voi ocupa, pentru că ln orașul 
nostru, după Revoluție a început 
o explozie de construcții care ne 
fac peste tot, oricum și consider 
că va trebui să scoatem la llel- 
tațic pentru concesionare foarte, 
foarte multe terenuri, pentru toate 
tipurile de construcții necesara 
oamenilor. Adică garaje, con

strucții comerciale și «hiar pen
tru spații de locuit. De asemenea, 
mă voi ocupa de clarificarea sta
tutului construcțiilor executate la 
ora actuală și neautorizate. Stau 
agățate într-un fir do păr. Motiv 
pentru care și la ora actuală 
Primăria este în proces cu foarte 
mulți cetățeni pentru foarte multo 
nereguli. Mă voi ocupa de stimu
larea privatizării, tn special d*  
stimularea serviciilor șl prestarea 
lor în oraș pentru câ de acest 
lucru ducem cu toții lipsă. Șl 
acest lucru se poate face numai 
prin privatizare. Mâ voi ocupa 

de asemenea, de sistematizarea 
rutieră, de semaforizarea intersec
țiilor drumurilor. Mâ voi ocupa 
dc restrângerea delincvenței în- 
deosei în rândul copiilor sau 
tinerilor fără familii. Mă opresc 
puțin la acest luciii. Cum vom 
rezolva problema? Este adevărat 
că avem și cămine pentru copii, 
avem și internate și cămine pen
tru tineri, sunt școli de stat. Dar 
acestea nu fao față și nu sunt 
suficiente. Consider că problema 
poate fi rezolvată cu ajutorul ce
lor privatizați. In ce sens? în 
sensul că unul care are un „ser
vice", altul care are un șantier 
de construcții, altul are — știu 
cu? — un atelier sau un magazin 
de desfacere a cârmi, un abator, 
oricare dintre aceștia pot da de 
lucru la unu, doi, trei, cinci 
copil, oameni necăjiți, care, n au 
tată, n-au nici Un sprijin, n-au 

căpătui. .Să beneficieze de l;i acești 
patroni de un spațiu de locuit, de'o 
întreținere șl chiar de educație. 
In același timp să învețo meseria 
atât la omul la care lucrează dat 
să fie întreținut și la o școală 
profesională pentru a putea să-și 
facă o calificare în continuări. 
Și pentru că In Vale avem pro
bleme deosebite cu căldura, cu 
apa în general, care s-aj discutat 
și se discută și o să se mai dis
cute, va trebui ca acești primari 
ai localităților Văii Jiuluj să-și 
facă o înțelegere între ei în ât 
să nu mai avem necazuri cu apa 
care trece de la Valea de I’eștl 
și până la Petroșani. Unul închi
de vcmilul, ălulaltul taia conduct-} 
și așa mai departe. Eu aș propune 
in acest sene ca la nivel d® Va
lea Jiului să avem trei unități 
mari de gospodărie: cei cu apele, 
cel cu apa caldă și cei cu cură
țirea canalizărilor și întreținerea 
Jor. Mai sunt, oricum, multe de 
«pus.

VALERIU STANC1U: — Așo 
este, s-au adunat multe nevoi, 
multe cazuri în municipiul nos
tru, unele le-am moștenit, uneia 
le-am creat noi. Ca buni gospo
dari ce ne dorim să fim, va tre
bui, așa cum șl colegii do cam
panie au arătat, să gospodărim 
mal bine spațiile. Nu sunt lo
cuințe, dar Jos »e fao butlcurl Șl 
fel dc f<d dc baruil. Să gospodă
rim mal bine apa, deoarece ■*  
umblă îa ventile, Individual 
ln colectiv (dacă este pe cinstit®, 
ne uităm mal bine, acasă, dacă 
nu curge, picura la fiecaro sau 
aproape ta toți). Mult® eaptări

i *’»» \ ’ s 

sunt colmatate, conducte Ja fel, ■ 
să pregătim încălzirea pentru | 
la iarnă și să se efectueze *u  ■ 
răspundere, cu termene scadente | 
și Cu problemele urmărite zi eu ■ 
zi cum sunt efectuarea reviziilor | 
la instalații, ordinea și curățenia, . 
că, de bună seamă, la baza murii- | 
cipiiilui nostru sunt oameni har
nici și dornici de curățenie. Dru
murile în municipiu iunt căli*  
vitale ale orașului șl trebuie £■• 
grijite. .Constituie cartea de vi
zită a noastră pentru cei ce ria ■ 
să ne viziteze sau sunt în trecere. I 
Aș puno multă tărie să rcvitali- 1 
2ăm viața științifică și culturală 
a orașului, și a Văii Jiului. Am 
avut și avem aici oameni deose
biți, ca I.D. Sârbu, Ana 8olda, 
sau Teodora Lucaciu, oameni de 
știință ca Bădărău, ca Roma*  
și mulți alții. Avem Universitate, 
avem teatj-u, avem casă de cul
tură și prin acestea trebuie să 
refacem, dacă îmi iau curajul aă I 
spun așa, puterea noastră de ft 
fi frumoși. Nu în ultimul rânâ 
voi încerca să întărim autoritate | 
de stat a administrației noastrt l> 
publice. Aceasta a davenit șovă- I 
ielnică și nesigură, este astăzi in- j 
capabilă să stăpânească probi»- I 
mele economice, sociale, de ordine, I 
dc cinste, de muncă șl viată de
centă în municipiu. Aș adăuga 
că în anii ce s-au scurs, în nu
mele democrației, alături dc per
soane competente, persoane de 
răspundere, și-au făcut loc spre 
actul dc decizie politico-cconoml- i 
cu s-au administrativă, indivizi 

cu veleități, indivizi corupți Și 
incompetenți, Va trebui să facem 
tot efortul pentru ca să punem 
capăt acestui curs nenorinal al 
vieții noastre. Ne confruntăm as
tăzi Cu o criză de identitate • 
societății, a indivizilor noștri 
marenți de o slăbire a Încrederii 
in normele și valorile moral*.  
M-am gândit tot timpul, m-am 
gândit cu putere pent.-u a inț«- j 
lege cum să fim utilf sau cum si 
revitalizăm privatizarea. 6c facem 
uoi nu este privatizare. Ar tre
bui să sprijinim privatizarea pen- 1 
tru că o țară dezvoltată economi*,  I 
pe baza economici de plaț <, se 
bazează pe acești oameni cu niull 
curaj caro îșl dezvoltă eu puter*  
relațiile dintre cerere și ofertă, 
dezvoltării acestui mecanism *1  
privatizării, al economiei de pia
ță. Sigur că mă bucură și p« 
mine mă bucură in mod deose
bit prosperitatea unui privatizat 
care prin munca sa și a familiei 
sale reușește să se îmbogățească. 
Gred că ne doare po toți când 
alături dc aceștia sunt in marea 
majoritate a țării, și în speță la 
noi în municipiu, oameni la limita 
mizeriei. Către oamenii care su
feră această trecere și plătes*  ! 
scump, ca întotdeauna, trecere*  I 
do la o societate ta alta, sil nas- ' 
du-se mult sub nivelul standar
delor de viață europene actual®, 
se îndreaptă grija noastră. Pea- 
tru acești oameni trebuie să fa
cem maț mult, spus la modul 
cel mai sincer și deschis, lotul.

— Așa cum se întâmplă 
dc mulți ani, și acum ciftfl 
întreruptă furnizarea apei | 

calde. Până la 1 august. I’o ite i 
mai departe, poate nu. Ce I 
veți face pentru ca astfel dt j 
situații să nu sc mai repete? . 
Probabil că suntem unici in | 
țară. j

RV. : — In platforma program ■ 
a Convenției Democratice ara |l 
prevăzut revitalizarca lastd uzt- I 
ne elcctrlco Varnlța dîn Petro- • 
șani Cu capital itrăio. S-a dto- | 
cutat această problemă tu dou*  ■
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ui de primar al municipiului Petroșani i
nul R.ițTU și încarcă să ne aju
te să punem pe picioare această 
u/ină Varnița, să alimenteze cu 
apă caldă și căldură Pctroșaniul 
și I’etrila. Iar la I’jroșcni să fi*  
schimbate absolut to.ito Htilaj-.’e 
care sunt din 1956, după cum bi
ne știm. In treaba asta eu vor
besc și ca director tehnio al 
RAGGL-ulul. A fost la noi o co
misie a Buneii Mondiale formată 
dintr-un american, un japonez ți 
o englezoaică și am discutat pro
blema tcrmoficării. Încearcă să 
ne jaute să facem un studiu și 
să dotăm punctele termice, ma
gistrala cu aparate de măsură 
ți control, Inclusiv la blrxurl, la 
fiecare scară de bloc. Deocam
dată în apartamente nu se poate.

(Continuare in pag. a 4-a)

I.M.V. : — Troblema Uzinei Pa- 
roșcnl nu poate fi rezolvată alt
fel decât prin alocarea ce inves
tiții pentru a se mări capacitatea 
până la nivelul nevoilor reale al« 
orașului, ale Văii Jiului (pen
tru informarea dumneavoastră, 
cred că ar fi util să va spun că 
astazl Valea Jiului, la fondul lo
cativ construit, are nevoie de 
circa 250 de gigacalorii pe orâ| 
furnizarea agentului termic pri
mar, în timp de vârf de iarnă 
se realizează intre 80 și J40 de 
Gcal/oru. Asta înseamnă câ 
problema nu poate fi rezolvată 
decât prin atingerea p; cumetri
lor necesari). Sigur că nei, tehni
cienii, știm cu toții că o instala
ție folosită intensiv ne nevoie 
ut o revizie tehnică, s i-i zicem 
programată, să-i zicem planifica
tă, tocmai în scopul ca în perioa- 
da de vârf să facă față acest*»  
suprasolicitări. După informați
ile pc care le dețin, In viitor ji 
ani, ceea cc înseamnă că nu ne 
putem aștepta ca in actuala sau 
in viitoarea legislatură a noului 
primar, aceasta probi ma să fie 
rezols ■•j. Ar fi un luciu neloial 
dta partea noastra sil spun m că 
sau cel puțîn eu să spun că, in 
calitate de primai- voi rezolva 
problema căldurii sau a apei cal
de. Atâta timp cât investiția 
RENEL-ului nu este l.i nevoile 
ți la capacitate, problema nu 
poate fi rezolvată. Cdcum, este 
demn să fie reținut ca in pro
gramul de dezvoltare al RENEE- 
ului e*>te  programat ca uzina do 
la Paroșeni să ajungă in viitorul 
apropiat la o capacitate dc ăOO 
de gigacalorii pc oră. Usca ce în
seamnă că peste câțiva ani, vom 
ajunge ca din pune' d“ vedere 
al căldurii, al apeț cald*,  să a- 
vem un surplus. Acest lucru, 
aigur sc va putea asigura, așa 
cam întrebați dumneavoastră, un 
program de apă caldă „nop stop-, 
un program prin care .-a poată 
intra în reparații planificate, ra
pacități mai reduse v-ue să per
mită respectarea acestui pro
gram. Repet, problema nu este 
în domeniul consiliului local, al 
primarului, dar asta pu înseam
nă ca primarul să nu se implice. 
RENEL-ul este cel <« trebuie 
convins, determinat — șl după 
informațiile noastre — el este 
deja capacitat — ca din punct d» 
vedere ai investiției iți întoarce 
fața șl spre Valea Jiului. Știm 
«u toții că de câțiva ani progra- 
rn.liea aceasta a RENEP^uluj a 
existat dar nu s-a realizat.

C B. ; — Livrar*  a de nnerg1* 
termică s? face pe baza da 
contract. Dacă voi fi ales priimr. 
voi obliga furnizorul să respecte 
contractul încheiat. Ca formă 
dc aju-tor pentru domniile lor, 
vom discuta cu toate conducerile 
societăților comerciale do pe tra
seu să îi oblige să îți producă 
în entrale proprii căldura pen
tru nevoile lor, iar energia ter
mica destinată populației să fio 
utilizată efectiv pentru populați*

P.B. : — Cât privește termofi- 
carea ți apa caldă sunt câteva 
probleme distincte, în care viito
rul primar trebuie să implice 
foarte serios. Mai ales în termi
narea investițiilor de la centrala 
I’aroșeni» caro vor asigura ener
gia termica necesară, cea prima
ră. In al doilea rând, pierderile 
pe rețea sunt foarte mari. Peste 
tot. Ac asta este o rezeevă se
rioasă unde trebuie să acționăm 
cu toții. Și a treia problemă pe 
care o consilier eu că trebuie ur
gent atacată este aceea a realiză
rii reparațiilor, din punctele 
termice, din centralele termice, 
care sa asigure populației apa
caldă. Gât privește apa rece, 
problemele sunt deosebite. In
sensul că, pe dc o pute am fost 
informat ca o comisie de străini 
a fost aici și vom primi ajutor, 
problemă unde primăria se poa
te implica pentru creșterea capa
cității de aducție a apel. Până a- 
tuncl eu văd câteva soluții. In 
primul rând, consider că pierde
rile pe rețea sunt mari, in al 
doilea rând sursele d? aducțiuns 
sunt înfundate, sunt blocate, și 
tinde se maț poate umbla la can
titatea de apa pe care să o pri
mim cât sc poate de urgent. Sunt 
probleme ale primăriei dar și ale 
RAGCI.-ului care printr-o orga
nizare mai bună, prin disciplină 
și ordine se pot rezolva și să so 
asigure o alimentare cu apă po
tabilă în localități, îndeosebi in 
Petroșani. Poate fi mai bine c.i 
acum, ceea ce în eamnă cu se 
poate asigura o cantitate mal 
mare din care o p,.rte poate fi 
folosita ia livrarea agentului ter
mic secundar, către populație.

V.F.: — întrucât apa ealdâ 
o primim de la Uzina Paroșeni, 
iar Păroși nitil alimentează cu 
apă caldă întreaga Vale a Jiului, 
consider că ar trebui su se mobi
lizeze toți factorii din Valea Jiului 
pentru a pune la punct uzina, 
pentru a înlocui cazauele vechi 
și stricat''. In ce privește partea 
i’ctroțaniului, consider tot ața, 
în colaborare cu RAGCl*  ul sau 
cu alte întreprinderi câ trebuii» 
reparate conductele. De asemenea, 
RAGCL-ul trebuie sâ-,i repare 
toate centralele termice sl consi
der că este necesară montarea 
le contoare pentru a »ti <mtă 
;)ă caldă se consum t pentru 

c.» altfel ajungem ca in anii tre
ci ți, iarna să nu avem încălzire, 
să nu avem apă caldă, în schimb 
să o plătim. Dacă este necesar, 
i red că ar trebui prevăzut în 
sistematizarea orașului construi
rea unei centrale termice care 
să asigure căldura ți apa caldă. 
Esie o problemă <le viilor carp 
probabil, se Va rezolva ÎB urmă
torii .ini.

I D. : — Întrebarea curwid--r 
ca are do lă răspunsuri. Im pij- 
mttl rând nu sc poșle da np i 
caldă daca nti-i apă rcco. Noi 
ducem lipsă și de apă rece. Dani 
nc referim numai la apă caldă 
și la întrebarea pusă, chestiune.i 
compoi tă, do asenr nea, iot două 
răspunsuri. (Jnu: ca sa Mc satls 
făcute nevoile populației va tre- 
buj ca proprietarul și cel «ara 
dă căldură să facă investiții 
noi pentru creșterea eajjacitAț 
lor. Și acest lucru nu tace
prin primărie, se faro plin
RENE!.. Dar primarul va trebui 
să se implice, să vadă uând șl 
cum se poate executa aceastn 
Investiție care trebuie fă'.utS. D« 
asemenea, dacă întrebăm de at 
nu avem vara apă calda eonljțnuu, 
răspunsul este că dintr-o dată 
uzina intră vara în reparații. Ea 
nu are un grup. Are ma» muit®. 
Va trebui urmărit, ea tea baza 
unei programări »il inhe 1b re

parații aceste grupuri, pentru 
ca populația sa beneficieze de 
apă calda. De asem nea, trebuia 
gândit în continuare ca marii 
consumatori care „se hrănesc**  de 
la conducta principală caie a 
fost construită numai pentru 
populație, pentru uzul casnle, 
sa-și facă puncte de căldură pro
prii, așa cum au undo unități. 
Și atunci într-adevâr, cantitatea 
dc apă caldă și căldură livrat.! 
oamenilor va crește simțitor. O 
altă treaba este întreținerea con
ductelor. Să nu uităm că mult» 
sunt la suprafață, neînvelite, cele 
care au fost învelite sunt distru
se, iar altele zac în pământ clo
cite cu apă. De cc canalizările a- 
ccstora n-au nici un fel de pantă 
dc scurgere în canalizările ora 
șui ui ? In loc să încălzească oa
sele, încălzesc apa canalelor. Re
facerea izolației, intr-o singură 
vorba. Sunt multe aspecte în re
zolvai- a acestei probleme. D ir 
ca trebuie luată cu pași mărunți 
și lichidată încet, încet. prin 
grija primarului, de RENEB.

VJS. : — Este o problemă com
plexă. O problemă a cărei rezol
vări? este necesară ți pentru care 
va trebui să facem tot efortul 6e 
se impune. In primul rând este 
o problemă comună pentru toate 
orașele care folosesc agentul 
termic de la uzină. Va trebui să 
o atacam pc etape, din aproape 
în aproape, cum pe bună drepta- 
•c ,-punc domnul Dabuleanu. în
tâi să asigurăm apa rece. Sunt 
soluțij pentru aceasta. Nu mă 
opresc, dispun de soluții tehnice 
în această problemă. Va trebui 
să gospodărim mai bine rețeaua, 
încălzim pământul, încălzim 
strada ? Noi tn tenie să dăm «ăl- 
dură în locuințe. Va jrebul să e 
gospodărim maț bine, insă și 
prin activitatea RAGGL. Nu mă 
opresc la toate carențele care 
sunt aici. Trebuie întocmit un 
program de lucru — bănuiesc ca 
este — dar trebuie revăzut ți 
care trebuie urmărit, rt pă cu 
etapă. Aș adăuga faptul o.. sz 
poate asigura la Petroșani, ala
iuri de soluția un< i centrale ter
mice, care este de mai lungă du 
rată — va trebui ca minele și 
prcparațiile să-,i pună in func
țiune boilerele, instalațiile pe 
care lc au la mină. Și astfel vom 
avea mai multa căldură și apă 
calda pentru populație. Și sigu» 
avem posibilitate — personal m 
s-a promis — că vom putea să 
asigurăm metanul, ga mi metan 
în V.il< a Jiului. M.i puiul penii u 
asta.

•— Întâmplarea face ca man
datul dumneavoastră sa vină 
pe o moștenire neplăcută: 
conflictul dintre fostul pri
mar, Consiliul local și per
sonalul primăriei. In situația 
in caro veți ajunge primar, 
cum considerați ca veți con
lucra cu aceste două organis
me pentru bunul mers al 

administrației luciile?
II.V. : — Iulie primar și consi

liul Jo'-al trebuie să ta o conlu
crare do idei. Primari] ai» esie 
t>Uipamil, ei nu da dispoziții con
siliului local. El este executantul 
a ceea cc so hotăinșl:*  in con-i- 
liul local, In cazul domnului 
Stoicuța, dânsul am Impresia câ 
a înțeles greșit, a dat rh.-.pozițit 
coivuliuluj local. De uki s-a iscat» 
conflictul între primar șl consi
liul loca), lntie primar șl consi
liul local in baie sa lie m i ma 
nent o conlucrare dr id'-i, de 
fapte și- ața mai dcp.u te.

I.M.V. : —■ l-'iihd n consilier In 
prezent, In cad. ni Consiliului lo

cal Petroșani, întrebarea pusă 
mi sc parc că a fost f irmulatâ pe 
baza unor^. informul ii mai mult 
sau mai puțin din interiorul con
siliului. N-a existat niciodată un 
oonflict pur intre primarul .Sloi- 
cuța și Consiliul local. Faptul eă 
primarul cu echipa nu a înțeles 
că ei sunt excculanții sau man
datarii acestui consilii, — un om 
nu poate judeca mii bine decât 
23 — a dus la o anumita atmos
feră mâi puțin propice pentru 
lucru. Terminând cu explicația 
ii ceea ce a fost, spiin că din ne
cazuri, din greșoli se învață. In 
primul rând, subliniez ideea eâ 
primarul, împreună cu executivul, 
duce la îndeplinire hotărârile con
silierilor. Dacă le duce la înda 
plinire, înseamnă că le aplică. 
Dacă are ceva de spus, de co
mentat, el are această rosibilita- 
te în ședințele de consiliu. Aceste 
hotărâri se ia(I de comun acord. 
Dacă nu existii înțelegerea nece
sara, nu poate fi o hotărâre via
bilă. Primarul nu trebuie să-și 
stibordone7c ideile, gândirea con
silierilor. Un primar bun va da 
rezultate decât dacă aro o e- 
chipă bună de executiv șl în a- 
ceste condiții nu trebuie șl nu 
pot exi.sta animozități între pri
mar, salariul ii primăriei și con
siliu.

G.B. : — Legăturile dintre pri
mar, consiliu și primărie sunt 
clar stipulate ’n T.cgoa 69 din 
1991. privind administrația publi
că locală și hotărârea Guvcrnu- 
luț României nr. 103, din 1992. 
Ga formă de lucru, asta rămâne 
la latitudinea primarului ca să o 
aleagă pe cea mai b.mâ, cu con
siliul și cu subordonații.

P.B. : — Eu consijcr că așa 
cum este primarii], așa sunt ’și 
salariații primăriei. Nd-ml 
închipui cii este posibil altfel. Da-, 
că lucrezi corect, dacă te respecți 
și îi respecți, este imposibil să 
nti-și facă datoria. Ei trebuie în- 
cărcați cu sarcini conform legis
lației, controlați și tr,v7i la răs
pundere atunc; când nu-și fac 
datoria. Iar flaca-și fac datoria, 
ei trebuie stimulați. Iu legătură 
cu disensiunile care se spun aici, 
poate că nici nu este corect spus 
așa, intre primar ți consilieri, mi 
se fiare câ este un non sens pen
tru câ ți consilierii și prima'ul 
trebuie să lupte pentru același 
lucru: interesul localității. Șii urni, 
și alții au obligația să ridice 
prestigiul primăriei și al adminis
trației locale. Cât timp șefii se 
cearta, subalternii sunt voioși 
ți nu lucrează. Ducă voi li ales 
primar, cu voi respecta inlocmaj 
legea și sunt convins ca și consi
lierul ma va respecta pe mine. 
Dacă cl mă vede cinstit și corect, 
exigent în primul rând cu mine 
și față și de activitatea lor, in 
aceste condiții eu consider că nu 
există nici un fel rle contradicții, 
din contră. Prcstb.jiul primăriei 
va crește și acțiunii' din oraș 
vor fi eficiente.

V.F. ; — Atât con .iiiriii cât ți 
primarul sunt aleșii poporului din 
Petroșani. Ej sunt aleși ca să re
zolve problemele acestui oraș, 
problemele care depind dc ei. 
Dacă există o colaborare perfectă 
și problemele orașului voi fi re
zolvate. Altfel, vom | ațt ca în 
situația fostului primar Stoicul a. 
Angajații primăriei nu suni ab-^i. 
Ei trebuie să respecte legile, să 
execute dispozițiile de serviciu 
in baza fișcj postului, să lucreze 
corect. Aținui primar, i va Uimi
ți op a foarte bine.

J.D. : — Primarul va trebui 
s,a aiba o conluctare I tarte bună 
cp consilierii aleși și angajații 
primăriei ți, dc a-x'm, nca, vii

Me nționam < ,i ideea orguni/.irii unei asemenea în- . 
truniii are ea scop tomnai clarificftrea electoratului, pe ' 
cine de ce trebuie să-1 votam pe viitorul primar.

Acestea sunt răspunsurile date dc candidați Dum
neavoastră, stimaii alegători, funcție de modul în care a 
ce'te ra-ipiinsiiri va satriac interesele, veți da votul dum
neavoastră unuia dintre candidați, S.» dea Dumnezeu ne 

ori<?ntfim cu toții spre acel candidat care intr-adevăr, va laCe 
din orașul nostru, un oraș al prosperii iții, al curățeniei 
și al unei vieți mai bune pi ntrti noi toți. Să tte 
Dumnezeul

alegătorii. Primarul va treimi 
vegheze la respectarea Jeglltă 
statului și la respectii'ea și ap*  
car, i hotărârilor Consiliului to
cai. El va trebui, prin activitate 
lui, prin respectul de sine și fațj 
de seim ni, să ridice preșli giul 
administrației locale. Cât pnveț^' 
te angajații primăriei, ei tirbui< 
să gândească ca treburile 
meargă bine, asemenea prlnCto 
rultii. *4Nl

V.S. : — Cred că relațiile stta} 
bine stabilite prin lege. Uu toțl^ 
oriunde am fi, suntem «umeaf. 
Și la primărie trebuie constituit*  
o echipă. Fără veleități, fă**  
poziție de comandă. 0<>i mal fa 
vârstă, cei care am trecut 
ghimpii activității cu jrdmee || 
disciplina, ca și dez.ordmoa și »*■  
disciplina pornesc de ia candueA- 
tor. Dacii voi fi primar, va CI 
ordine .și disciplină îriecpând '■ 
mine.

4 ‘

— Știind că actualul bu
get local este de severă aus
teritate ,ee alternative aveți 

pentru reînceperea lucrului Ia 
construcția dc locuințe?

R.V. : — Bugetul, Intr adevăr, i 
este mic. Din cauza aceasta voț 1 
fi probleme cp construcția de lo
cuințe. Singurul lucru care se v*  
putea face, numai dacă vor fi 
sponsori. Dar legea sponsorizării 
nu este votată de Parlament. 
vor putea construi numai locuia*  
țe particulare. Deci omul să plă
tească și să se găsească «onstruoi 
torul care să facă acest lunii, 
S-an spus multe. RAGCb-tll 
arc bani. Fiindcă am anunțil df 
problema aceasta • banilor, 
RAGCL-ul are 700 de mțlionnl 
datorie la Uzina Electneă Furo» 1 
șeni, 120 dc milioane la IREH, H j 
de milioane la OGA, 30 de iiiCh'x 
lioane la AC1ND EluJ. AstO» 1 
le-am moștenit. Aproape 1 u4» '
liard de lei. Intr-adevăr avenf | 
de primit ceva de la UM HOH l 
SA, vreo 200 si ceva de nndliloajoiț 
Ul’SRUEEM-ul vreo 180 de .
lioane, IACCVJ-ul șl ața mai Ma 
parte. Deci problema JocuknțolQf 
în Valea Jiului este cam sțilnotf» 
să. Este o documentați*  pentrq 
ansamblul 3 Cornișa, iar baM 
nu sunt. Deci numai dacă ne vom 
găsi investitori sau daoă »e TON 
construi blocuri partiuutore. 
o problemă foarte delleată. â 1

I.M.V. : — Este interesant na»! ' 
dul in carg p8nă acum cei cart | 
au făcut bugetul pe acert an M 
ga-.il cu cale să rezolve probkm» 
locuințelor. Noi, consilierii, intr-ff ■ 
ședința anterioară am xryiB*  ■ 
proiectul bugetului pe J9#3 U>"- 1
mai pentru laptul că el nu 
punde la problemei*  vitala aîfj 
orașului. 1-egea pruvlud aprobași 
rea bugetului pe 1993 caro arț i 
numărul 21, prevede ca fondurM 1 
provenite din vânzările 'le ÎUtt.« 
cuințe in folosul unităților admfc j 
nlstraiixe de pe raza LoeaJltățilo|, ' 
vor fi redistribuite eceler JocaM- 
tați penii u continuaiea GonctrH»- 
țiilor de locuințe. Bugetul |*  i 
1993 se ci fi cază la capitolul coOi ) 
strucții de locuințe, circa 260 M 
milioane. Revenind in urtentoivil 
bugetului, pentru construcții M 
locuințe nu este prcvăzul O***  
un leu. .Sunt trecute ca investiții 
pentru acest an terminarea 
inului de tranzit, invesvtpa 
apă l’olatițte, o investiție ia < 
lea de l’ești, lot penuuu apă, da« , 
din punct de vedere a tfflrmtaii- 
rii blocui dor, a fațadele*  rBjs 
t.'intc dm anii anteriori, tloMț 
Primarul Ircbme să MtermiaU 
Consiliul județean care poate •*  
dea banii, să-ți revi-irtiMcă lo*<h
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țiile date la n.vcl de județ, stă 
în competența sa. Nu credem că 
se poate da Pelroșaniului integral 
suma de 250 de milioane, dar nici 
un leu...

G.B. : — In primul rând pen
tru construcția de locuințe pro
prietate de stat in Va'.ea Jiului 
trebuie rediscutată poziția guver
nului. A doua modalitate de lan
sare este ridicarea prestigiului și 
spargerea izolării Văii Jiului în 
așa fel încât investitorii să vină, 
să facă investiții sigure, atrage
rea de surse externe, având în 
vedere că Valea Jiului teneficia- 
ză de un potențial turistic extra
ordinar care nu este utilizat, fo
losirea pentru construcții a urni 
părți din sum~le încasate din 
vânzarea locuințelor, iar pentru 
construcția de locuințe proprie
tate personală, condiția este îm
bogățirea cetățenilor.

P.B. : — Cât privește construc
ția de locuințe, sunt câteva pro
bleme distincte. Trebuie făcut 
un studiu privind necesarul le 

locuințe care trebuiesc const'Ui 
te .și unde, cu ce fonduri, ce su
me vor fi acordate, care poate fi 
contribuția cetățenilor. Numai 
după o examinare complexă a 
necesarului de locuințe si a fon
durilor și mijloacelor materiale 
existente se poate spune ceva 
concret, se poate lua o decizie 
corectă, competentă. Rezerva eare 
rămâne la îndemâna primarului 
și a primăriei este aceea a con
tribuției cetățenilor pe ani, pe e- 
tape, să nu stăm numai eu mâna 
întinsă pentru a primi.

V.F. : — In anii treeuți foarte 
mulți bani din bugetul Petroșa- 
niului s-au dus spre Deva, cara 
s-a făcut pe banii noștri, un oraș 
foarte frumos. Rămânem în ace
eași poziție centralizată și în 
perioada aceasta și o sumă mare 
de bani se îndreaptă spre Deva 
sau spre Capitală. Dacă acești 
bani nu vor mai fj centralizați, 
va fi bine, se vor putea construi 
noi locuințe. Dacă nu, va trebui 
să aducem investitori, să înche 
■iem contracte, pe familii, totul 
pe baze particulare.

I.D. : — Locuințele constituie 
una dintre problemele primordia
le pentru tineri, îndeosebi. Dacă 
noi, cei care suntem la această 
masă avem de bine de rău o 
casă, cei tineri, mii ales 
cei recent căsătoriți nu au. Cum 
se va putea rezolva problema 7 
Greu de precizat. E vorba de lo
cuințe noi care se pot rezolva 
numai cu investiția cetățeanului, 
ajutat cu investiție de la buget. 
A doua ar fi investiția investito
rului care poate să fie român sau 
străin. Este nevoie de o lege spe
cială care să-i dea voie privatului 
să-și creeze acumulări pentru 
investiții. Dacă plătește totul la 
bancă, cu dobânzi enorme, nu 
se poate realiza această acumu
lare. Nici statul, până leii nu a 
făcut din împrumuturi perma
nente, ci din acel fond de 33 la 
sută pe care îl plăteam noi. așa 
cum puteam. O a doua problemă 
ar fi modernizarea locuințelor 
confort 3 și 4. Vrem să tiă m toți 
la același nivel, așa cum este și 
frumos. Acest lucru se poate 
face cu ajutorul cetățeanului, ce

ea ce este și atribuția primarului, 
dar și cu alocații din fondurile 
rezultate din vânzarea de locuin 
țe (cei 50 la sută care trebuie să 
revină localității).

V.S.: — Locuința este astăzJ 
tin vis pentru tineret. Problema 
privește mai mult pe cei care 
nu pot să-și construiască .locuin
țe. Mă gândesc că întreprinderile 
mari pot prelua și finaliza toate 
locuințele abandonate în diferite 
stadii de construcție. Pentru ti
neret să se găsească o bază de 
lege pentru a fi ajutat să si con
struiască locuința. Cu dobânzi 
reduse, ca să aibă curai. Petro- 
șarwul a fost oaia neagră, s-a 
profitat de o situație de fapt. Prin 
relațiile pe care ie avem vom 
găsi înțelegere și la domnul Alic, 
sau Burlec, și la domnul Ri.ican 
sau Costescu.

NOTA REDACȚIEI. Gandida- 
ții au fost apoi întrebați cum își 
vor organiza relațiile cu publicul 
Răspunsurile, pe care din lipsă 
de spațiu nu le putem publica.au 
avut o trăsătură comună. Toți 

candidați] și-au manifestat dorin
ța de a avea relații permanente, 
deschise cu alegătorii, prin au
diențe .și prin intermediul presei, 
la nivel de primar, de consiliu 
și de primărie.

După răspunsul la această în
trebare, 5 din 7 candidați și-au 
epuizat timpul afectat răspunsu
rilor. Ca urmare, la ulvlma în
trebare au răspuns doar domnii 
Radu Viorel și Gheorghe Berea.

—Ce veți realiza în Petro
șani ca să vă reprezinte ?

R.V. : — Cu ajutorul investito
rilor străini, cabane în Parâng 
și o pârtie de schi, un minihotel. 
Un hotel si ceva calculatoare IBM 
pentru Liceul de informatică. Și 
două darace de lână.

G.B. : — Voi deschide o listă 
de subscripție publică pentru a 
ridica în Petroșani un monument 
în memoria minerilor «ăzuți în 
subteran, pentru acei oameni care 
au murit pentru ca la suprafață 
să se trăiască mai bine.

Q PUBLICITATE ea PUBLICITATE ea PUBLICITATE b
ANIVERSARI

PENTRU Mirela-Claudia și A-
drum, cu ocazia zilelor dc- naș te
re, multe bucurii, fericire și „La
mulți ani 1". Cu dragoste, fiul
Claudiu, sora Moreno și mama.
(4442)

VANZAR1

VÂND Rcnault 12 TE Dreak. 
1980, înmatriculat, 25.10 măreț, 
microbuz Fiat Ducato D.esel, 9— 
11 locuri, 1984, tehnic ir.-proșabil. 
5000 dolari, negociabil și Volks- 
wagen Golf Diesel, 4 uși. 1978, 
neînmatriculat. Telef'n 545672. 
după ora 18. (4449,

VÂND microbuz Vobtswagen, 
transport marfă, persoane. Vul
can, Sohodol, bloc O, ap 17. in
tre orele 15—21. (4422)

VÂND televizoaie color, 100 000, 
negociabil. Petroșani, str. Doin i, 
nr. 5 (lângă 1UMP). N414)

VÂND apartament 2 cameie, 
«tr. Republicii, bloc 99/8, Petro
șani, preț negociabil. 14431)

SC .V și M“ Cra o. i. tr Re 
publicii (Podișor), vinde ambiu- 
laje, seturi motor Trabr.nt și acu 
mulatori auto import 6—12 V. 
Telefon 094'181184. (4406)

VÂND dozator Corne’ ius. 4 ca
pele sucuri și bere, pieț avanta
jos. Telefon 515050, Petrila, Re
publicii, bloc 115, scara 3. (4392)

VÂND garsonieră in Petroșani. 
Aeroport, Unirii 'Telefon 543288, 
după ora 14. (4387)

VÂND Flit 1800 Di-el, 2 0<>0 000. 
Lupeni, Pompierilor, nr. 31 (Cor- 
f\ea loan). (4132)

VÂND telBcolor Nurdinende, 
mașina de sp.il <t Nova, TV game, 
sintetizator Roland Juno 106, am- 
plifn ator Vermon.i. N. TitulcsGU, 
62, bloc E3, sc. 1, ap. 3, Vulcan 
(4113)

VÂND grădini in sat Galați, 
comuna Pin, județul Hunedoara. 
Informații, Ciocanila Oița, str. 
FJx/rilor, nr. 8, Pul, duminică, in
tre orele 11—18. (443 1)

VÂND Fiat 131 Breac Diesel 
2500 c.c (3500 dolari). Telefon 
565283. (4444)

VÂND urgent, foarte avantajos, 
Skoda S 100, stare bună, piese. 
Petroșani, Dacia, 11 (colonie, lân
gă grădiniță). (4435)

VÂND pătuț copil, cu saltea. 2 
sertare, 1,65/0,70. Telefon 541271, 
seara. (4436)

VÂND remorcă descoperită, 
șapte tone, canapea cu două foto
lii (hol), telefon 545125. (4437)

VÂND Trabant 601 S, Petro
șani, Șt. O. losif, 6/13. (4440)

VÂND convenabil apartament 
Petroșani, central, Republicii, 
107/61. (4416)

VÂND televizor Diamant și a- 
ragaz electric, stare perfectă. 
Vulcan, str. Ungurului, nr. 19. 
(4448)

DIVERSB

AGI NȚIA de Turism SINDACO 
roagă pe dl. Curpăn Dumitru, să 
se prezinte urgent la sediu eu 
biletul ridicat. (1452A)

FIRMA particulară, efectuează 
transporturi de marfa cu autoca
mion, 10 tone, acoperit, 130 loi/ 
km. Relații: telefon 570386. (4274)

IN CUltAND pentru prima 
dată in Petroșani, minlparcul de 
distracții — numai n-nitru copii. 
(4425)

OFERTE SERVICIU

SC DISCO-BAR SRL Petro
șani angajează ospătari sau 
tinere, pentru calificare în me
seria de ospătar. Retațti: la
Braseria „Minerul". (1375)

COMEMORARE

A TRECUT in an de durcic d/- la despărțirea pentru tot
deauna de scumpul meu soț

DE NICCLO VIRGIL
Amin lire veșnică. Soția. (4354)

SCHIMBURI LOCUINȚA

SCHIMB apartament 2 camere, 
confort 1, cu garsonieră zonă 
centrală. Telefon 542761. (4428)

SCIIIMB apartament 3 camere, 
proprietate, Lupeni, central, etaj 
1, cu Petroșani. Telefon 565283 
(4444)

PIERDERI

PIERDUT foi de expediție de 
la seria 2464 la 2496, eliberate 
de SETTPPL Petroșani, pe nu
mele Rusu Nicolae. .Se declara 
nule. (4441)

PIERDUT legitimație bibliote- 
că periodice pe numele Bănică 
Mihaela, eliberată de UT Petro
șani. O declar nulă. (4439)

PIERDUT contract închiriere 
pe numele Nistor Dumitru, elibe
rat de RAGCL Vulcan. 11 declar 
nul. (4430)

PIERDUT carnet student, legi
timație bibliotecă și periodice pe 
numele Gheorghiu Liviu, elibera
te de UT Petroșani. Le declar 
nule. (4429)

PEAGU Petre, domiciliat In 
Lupeni, str. Bucura, nr. 1, jude
țul Hunedoara, aduce la cunoș
tință pierderea livretului militar, 
seria BK, nr. 292957, eliberat Ja 
24 octombrie 1989 de Centrul Mi
litar al județului Hunedoara. 
(4127)

PIERDUT carnet șomer pe nu
mele Soltan Melania, eliberat da 
Of’ciul ocrotiri socialo Petro
șani. II declar nul. (4426)

PIERDUT legitimație periediee 
nr. 9397, 8553, eliberate de UT 
Petroșani. Le declarăm nule. (4121)

PIERDUT contract închiriere 
pe numele Bîrlan Nicolae, elibe
rat de RAGCL Vulcan. 11 declar 
nul. (4423)

PIERDUT legitimație bibliote
că periodice pe numele Joldcș 
Constantin, eliberată de UT Pe
troșani. O declar nulă. (4421)

PIERDUT legitimație bibliote
că periodice nr. 9085, eliberată de 
UT Petroșani. O declar nulă. 
(4443)

Stația Centrală de Salvare Minieră 
„SALVAMIN” Petroșani 

ORGANIZEAZĂ
în ziua de 3 august 1993, orele 10, 

CONCURS 
pentru ocuparea unui post de

— farmacist,
la Salvamin.

Relații suplimentare la SCSM Petroșani, str. Lunca 
nr. 60 bis —• biroul personal, telefon 545521, orele 7—15.

Policlinica cu plată 
„POLIMED” Petroșani

OFERĂ

consultații medicale în specialitățile: stomatologie, gine
cologie, Pediatrie, Interne, ORL, Oftalmologie, Dermato- 
venerice.

Informații în legătură cu programul de consultații al 
medicilor se pot afla la sediul policlinicii din cartierul 
Aeroport, str. Independenței nr. 2, telefon 541927.

manitii

VINERI, 2 IULIE
12,00 Film serial. „Hoțomanii".
13,00 Descoperirea planetei.
13.30 Desene animate.
11,00 Actualități.
14.15 Ora de muzică.
15,00 Album de vacanță.
15,25 Teleșcoală.
16,00 Actualități.
16,05 Cheia succesului.
16.35 Portativul preferințcloi 

muzicale.
17,05 Arte vizuale.
17.35 Pro patria.
18.35 Flori de pe Mureș.
19,00 Cultura în lume.
19.30 Desene animate.
20,00 Actualități.
20.35 Sport.
20,40 Film serial. „Dcituiul fa

miliei Howard".
21.45 învingătorul.
22.15 Viața parlamentară.
22.45 Gong!
23.15 Actualități.
23.30 Magazin cincmatogralio.

0,30 întâlnirea dc la miezul 
nopții.

Cotidianul do opinii ,1 informații „ZORI NOI**  «par» cub egida 
SOCIETĂȚII COMERCIALE „ZORI NOI" S.A. 

înregistrată la Registrul Comerțului tub

JOI, t IULIE
7,00 TVM. Teleraatinnl.

10,00 TVR Iași.
11,00 TVR Cluj.
12,00 Film artistic. .Nsvarro, 

bancnote însângerate".
13.30 Desene animate.
14,00 Actualități.
15,00 Trasee și popasuri de va

canță.
15.30 Teleșcoală.
16,00 Actualități.
16,05 Repere moldave.
16.35 Rișicre transilvane.
17,05 Magazin în limba germană.
18,05 Povestea vorbei.
18.35 Tclc-discul muzicii populare.
19,00 Itinerare spirituale.
19.30 Desene animate.
20,00 Actualități.
20,3a Rosturi, rostiri.
20,40 Sport.
20.45 Film serial. „DalTis".
21.45 Reflecții rutiere.
22,00 Microrecital Marina Florea,
22.15 Studioul economic.
23,00 Actualități.
23.15 Confluențe.
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